
Válság  —  könnyű  fogyasztásra  
Római  filmlevél  

Szaporodnak  azok  a  
jelek,  amelyek  az  olasz  
filmipar  válságát  látsza-
nak  igazolni.  Ezek  egy-
aránt  megmutatkoznak  
a  gyártásban  és  a  for-
galmazásban.  A  Cinecit-
ta  csak  jelentős  állami  
támogatással  tudja  fenn-
tartani  magát  évek  óta.  
A  legújabb  tervek  sze-
rint  pedig  a  hatalmas  
filmgyárnak  a  jelenleg  
üresen  tátongó  részét  az  
olasz  TV  foglalná  le,  de  
ennek  fejében  a RAI  na-
gyobb  beleszólást  kíván  
a  filmgyártásba.  A  ter-
vezet  megvalósítása  el-

len  a  legismertebb  olasz  
és  Olaszországban  dol-
gozó  rendezők  kiált-
ványt  szerkesztettek,  
melynek  aláírói  között  
szerepel:  Fellini,  Anto-
nioni,  Ferreri  és  Jancsó  
Miklós.  És  míg  az  olasz  
filmgyár  kapacitása  ki-
használatlan,  híres  olasz  
rendezők  Amerikában  
forgatnak  amerikai  pén-
zen.  Az  USA-ban  készí-
ti  filmjét  Bertolucci  (A  
hold),  Ferreri  (Szevasz  
majom).  Ott  készült  el  
Lína  Wertmüller  leg-
újabb  filmje:  Egy  esős  
éjszakán,  amelyet  a  
nyugat-berlini  filmfesz-
tiválon  mutattak  be.  

Rohamosan  csökken  
az  olasz  mozik  látoga-
tottsága  (1977-ben  20  
százalékkal),  egyre  több  
olasz  mozi  bejáratára  
kerül  ki  a  tábla:  zárva.  
Ilyen  körülmények  kö-
zött  nem  csoda,  hogy  a  
mai  olasz  filmek'  fő  té-
mája  a  válság.  Persze  a  
válságot  különböző  
mélységben  és  összefüg-
gésben  is  lehet  ábrázol-
ni;  a  legegyszerűbb  fel-
színesen,  leegyszerűsít-
ve,  könnyű  fogyasztásra  
alkalmassá  tenni.  

Sajnos,  sok  olasz  ren-
dező  így  is  tesz.  A  leg-
kirívóbb  példák  közül  
kettő:  Luciano  Salce  (az  
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egyik  legrutinosabb  
olasz  vígjátékrendező)  a  
Szép  kis  ország!  című  
legújabb  filmjének  ri-
adt  főhőse  (Paolo  Vil-
laggio  küszködik  a  sze-
reppel)  többéves,  távol-
ban  végzett  munkája  
után  hazatér  szülőváro-
sába,  Milánóba.  A  vá-
rosban  mindenütt  féle-
lem  uralkodik,  az  utcá-
kon  zajos  csetepaték  
zajlanak  és  a  rendőrség  
mindezt  tehetetlenül  
nézi.  Salce  hőse  az  
egészből  semmit  sem  
ért,  s  csak  akkor  döbben  
rá  a  valóságra,  amikor  
megspórolt  pénzén  vásá-
rolt  óraüzletét  egy  hip-
pitársaság  marxi  néze-
tek  hangoztatásával  szép  
csendben  kiüríti.  

Salce  meg  se  próbál-
kozik  a  jelenségek  mé-

lyebb  vizsgálatával.  Til-
takozik  mindenfajta  ra-
dikalizmus  ellen.  Az  
egyébként  jelentős  ve-
szélyt  képviselő  szélső-
séges  csoportokat  holmi  
nevetséges  hőbörgő  fia-
taloknak  tünteti  fel.  Ez  
megnyugtathatja  az  
olasz  kispolgárokat.  

Nem  jár  el  másképp  
Sergio  Corbucci  sem  új  
vígjátékában,  az  Íme  mi  
például  című,  Renato  
Adriano  Celentano  Poz-
zetto  főszereplésével  ké-
szült  filmjében.  A  törté-
net  szerint  a  tehetséges,  
de  meg  nem  értett  falu-
si  költő  szerencsét  pró-
bál  a  városban,  ahol  
megismerkedik  egy  va-
lamikor  jobb  napokat  
látott,  lecsúszott  fotóri-
porterrel.  A  riporter,  
alias  Celentano,  az  

ügyefogyott  fiatalem-
bert  bevezeti  a  nagyvá-
ros  életébe,  a  zajló  ese-
ményekbe,  és  időnként  
átpasszolja  neki  megúnt  
nőit.  Mindeközben  —  a  
háttérben  —  politikai  
megmozdulások,  femi-
nista  tüntetések  zajla-
nak,  de  a  két  főszereplő  
mindebből  mit  sem  ért,  
nem  is  igen  törődik  ve-
le,  s  csak  saját  egyéni  
boldogulását  keresi  e  
zűrzavaros  légkörben.  

Az  igazsághoz  tarto-
zik,  hogy  a  legutóbbi  
hónapok  filmjei  között  
akadnak  más  jellegű  
filmek  is.  Közülük  talán  
Damiano  Damiani  Félek  
című  politikai  krimijét  
említhetjük  elsősorban.  
Főszereplője  (ki  is  lehet-
ne  más?)  Gian  Maria  
Volonté,  aki  ezúttal  egy,  
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a  sok  sikertelenségtől  
megcsömörlött  rendőrt  
játszik.  Egy  ügyész  mel-
lé  osztják  be  testőrnek.  
Az  ügyész  egy  véletlen  
során  rájön  arra,  hogy  
igen  veszélyes  fegyver-
csempész  banda  nyomá-
ra  bukkant.  Hiába  inti  
őt  elővigyázatosságra  
testőre,  az  ügyész  végül  
is  az  életével  fizet  ala-
pos  gyanújáért.  Az  
ügyész  utóda  viszont  a  
banda  egyik  tagja  lesz,  s  
ezzel  elszánt  párbaj  kez-
dődik  a  sokat  tudó  
rendőr  és  az  új  ügyész  
között,  ami  aztán  mind-
kettőjük  halálával  ér  
véget. 

Damiani  igen  termé-
keny  rendező,  legújabb  
Goodbye  és  Amen  című  
krimijét  is  vetítik  már  
az  olasz  mozik.  Nos,  ez  
az  amerikai  bestseller  
regényből  készült  bűn-
ügyi  történet  sem  nélkü-
lözi  a  haladó  politikai  
mondanivalót,  bár  a  
film  lényegében  csak  
egy  „egyszerű"  krimi.  
Az  egyszerre  két  szálon  
futó  cselekmény  egyik  
főhőse  a  római  amerikai  
követségen  dolgozik,  és  
a  CIA  ügynöke.  A  má-
sik  főhős  is  valaha  a  
követségen  dolgozott.  
Most  két  túszt  tart  fog-
va  az egyik  elegáns szál-



loda  szobájában.  Sok-
sok  váratlan  fordulat  
után  az  áruló  CIA  ügy-
nök  és  a fegyveres  beha-
toló  egymást  öli  meg  az  
éjszaka  leple  alatt.  

Az  1963-ban  készült  
Szörnyetegek  sikere  ar-
ra  késztette  Dino  Risit,  
hogy  Mario  Monicellivel  
és  Ettore  Scolával  újra  
próbálkozzék  az  epizód-
vígjáték  műfajában.  Vit-
torio  Gassmanra,  Alber-
to  Sordira,  Ugo  Tognaz-
zira  bízta  a  főszerepe-
ket,  de  a siker  elmaradt.  
Az  új  változat  nélkülözi  
a  gondolati  mélységet,  
(éppen  ebben  rejlett  az  
egykori  film  sikere),  és  
csupán  nagyszerű  sze-
replehetőséget  kínál  a  
három  nagy  komikus  
számára.  A  túlírt,  túl  
hosszú,  14  epizód  felvil-
lantja  ugyan  a mai  olasz  
élet  problémáit,  de  a  
film  csak  halvány  vissz-
fénye  marad  a  Szörnye-
tegeknek. 

Luigi  Comencini  jól  
sikerült  komédiája  A  

macska  két  fhőse  Ofe-
lia  (Mariangela  Melato)  
és  testvére  Amadeo  
(Ugo  Tognazzi).  Egy  há-
zat  örökölnek,  de  a  re-
mélt  nagyobb  pénzhez  
csak  úgy  juthatnak  hoz-
zá,  ha  a  házat  „meg-
tisztítják"  a  bérlőktől.  
Kapóra  jön  szándékuk-
hoz  a  kedvenc  macska  
rejtélyes  halála.  Nyomo-
zás  indul,  melynek  so-
rán  a  lakók  elhagyják  a  

rendőrség  zaklatásai  mi-
att  a  házat.  És  ekkor  
közbeszól  a  sors:  vissza-
tér  a  házba  a  szépséges  
titkárnő,  és  minden  kez-
dődhet  élőiről.  

Fergetes  humorú  csa-
ládi  négyszögtörténetről  
szól  Giorgio  Capitani  
Akiket  forró  szenvedély  
hevít  című  pikáns  film-
je,  mely  nem  is  annyira  
a  házasság  intézményét  
veszi  célba,  mint  inkább  

Daraiano  Damiani:  Goodbye  és  Amen  
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vít  cimű  filmjéből  

Damiano  Damiani:  Goodbye  
^  és  Amen  

a  házastársak  felelőtlen  
kalandvágyát. 

A  boccaccioi  történet  
két  családfője  feleséget  
cserél,  hogy  aztán  mind-
egyikük  rájöjjön,  mek-
kora  szamárságot  csi-
nált.  Mert  az  eredetileg  
választott  feleség  volt  
az  igazi.  

Capitani  filmjének  
legnagyobb  erénye  a  
négy  színész  (Jane  Bir-
kin,  Aldo  Maccione,  
Catherine  Spaak  és  
Cochi  Ponzoni)  nagysze-
rű  játéka.  
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