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Változatos  témák,  
váltakozó színvonalon 
Kiküldött  tudósítónktól  

Negyedszerre  rendez-
ték  meg  októberben,  a  
párizsi  Nemzetközi  
Filmfesztivált,  az  Étoile  
közelében,  a  nemrég  fel-
épült  Empire  mozi  ter-
meiben,  a  többi  között  
francia,  szovjet,  ameri-
kai,  magyar,  nyugatné-
met,  lengyel  filmek  
részvételével.  A  filmek  
kiválasztásában  a  feszti-
vál  rendezőinek  főszem-
pontja  nyilván  a  műfaji  
és  tematikai  változatos-
ság  volt;  mai,  társadalmi  
témájú,  fantasztikus  ka-
landfilmek,  régmúlt  
időkről  szóló  és  doku-
mentarista  alkotások  kö-
vették  egymást.  

Először  a  vendéglátók,  
a  franciák  filmjeiről.  
Patrice  Chereu  nevét  

színházi  rendezései  tet-
ték  ismertté,  a  fesztivá-
lon  bemutatott  Judith  
Therpauve  című  alkotá-
sával  aligha  sikerült  át-
eveznie  a  filmművészet  
csábosabb  partjaira.  Le-
hangoló  volt  látni  a  
nagy  művészt,  Simoné  
Signoret-t  egy  nem  neki  
való  szerepben.  Egy  
nyugdíjba  vonult  tanár-
nőt  alakít,  akit  az  ellen-
állási  mozgalomból  is-
mert  hajdani  bajtársai  
felkérnek,  vállalja  el  egy  
számukra  fontos  lap  
szerkesztését.  Így  aztán  
a  néző  sok  száraz,  szak-
mai,  politikai  vitát  hall-
gathat  végig,  megcsodál-
hatja  a  rotációs  henge-
reket,  a  szedögépeket,  
de  a  lap  sorsa,  sikere  és  

balsikere  sajnos  hidegen  
hagyja. 

A  rendezők  zsűrije  
szótöbbséggel  a  28  éves  
belga  Chantal  Akerman-
nak  ítélte  a  francia—  
belga  koprodukcióban  
készült  Anna  találkozá-
sai  című  filmért  a  ren-
dezés  díját.  Anna,  a  film  
hőse  filmrendezőnő,  aki  
ide-oda  utazgat  Európá-
ban,  s  hosszú  beszélgeté-
seket  folytat  férfiakkal  
ágyban,  barátnővel,  ma-
mával  pályaudvarokon,  
sokat  sétál  hotelek  és  
vonatok  folyosóin.  
Chantal  Akerman  sajá-
tos  rendezői  stílusa  sze-
rint  a  szereplők  szenvte-
len  merevséggel  játsza-
nak. 

A  többi,  versenyben  és  

Japhet  Kotto,  Harvey  Keitel  és  Richard  Pryor  a  Kék  gallér  című  amerikai  filmben.  
Rendező:  Paul  Schrader  



versenyen  kívül  bemu-
tatott  francia  film  közül  
két  dokumentarista  kí-
sérlet:  Képek  innen  —  
(Vincent  Pinel  és  Chris-
tian  Zarifian  munkája)  
és  Többesszámok  (Mi-
chel  Mitrani  rendezésé-
ben)  a  francia  nők  min-
dennapjairól  mond  sem-
mi  újat  nem  közlő  rész-
leteket.  Megkerülve  a  
társadalmi  konfliktuso-
kat,  az  élet  unalomig  is-
mert  kis  gondjait  mon-
datják  el,  pontosabban,  
mondatják  fel  az  alko-
tók  mindkét  film  alkal-
mi,  többnyire  civil  sze-
replőivel 

Catherine  Deneuve  

egy  fantasztikus  —  fan-
tasztikusan  együgyű  —  
kalandfilm  detektívje-
ként  jeleskedett  Hugó  
Santiago  Idehallgass  cí-
mű  filmjében.  Marcel  
Hanoun  A  világos  éjsza-
ka  című  alkotásában  vi-
szont  állóképekkel  lepte  
meg  a  nézőt.  Eric  Roh-
mer  Perceval,  a  gall  cí-
mű,  stilizált  díszletek  
között  játszódó  filmje  
—  hódolat  a  középkori  
színháznak.  A  színészek  
versben  beszélnek.  

Fentieknél  több  művé-
szi  élménnyel  gazdagí-
tottak  bennünket  a  nyu-
gatnémet  filmek.  Hite-
les,  sok  kínos  társadalmi  

problémához  —  erőszak,  
terror,  rettegés,  brutali-
tás  — őszintén,  kendőzés  
nélkül  közelítő,  gondol-
kozásra  késztető,  olykor  
megdöbbentő  alkotáso-
kat  láttunk.  A  kritiku-
sok  díjával  kitüntetett  
Kés  a  fejben  című  film,  
Reinhard  Hauff  munká-
ja,  a  rendőrség,  lázadó  
fiatalok  és  egy  razziába  
ártatlanul  belekevere-
dett,  egy  rendőr  által  
életveszélyesen  megse-
besített  férfi  története.  
A  rendőrt  mentendő,  az  
ártatlan  emberre  min-
denáron  rá  akarják  bi-
zonyítani :  ő  támadott  
késsel,  ő  is  terrorista.  

Igor  Talankin:  Szergij  atya  (jobbról:  Szcrgej  Bondarcsuk)  



Giovanella  Grlfeo  és  Ntno  Manfredl  A  Pápa-Király  
nevében  című  filmben.  Rendező  Lulgi  Magni  

Theodor  Kotulla  Ró-
bert  Merle  Mesterségem  
a  halál  című  regényéből  
készített  rideg  és  hatá-
sos  filmet;  megkísérelte  
nyomon  követni,  hogyan  
válik  egy  emberből  
szörnyeteg  —  hóhér  
Auschwitzban.  Hans  —  
Rüdiger  Minow  A  klini-
ka  című  munkája  egy  

Aurora  Clément  az  Anna  találkozásai  című  filmben.  
Rendező:  Chantal  Akerman  

Ezt  az  állítólagos  tényt  
sulykolják  a  fejébe,  
megfélemlítve  a  tehetet-
len  embert,  a  kórház-
ban.  A  rendőr,  aki  lőtt,  
a  film  végén  bevallja:  
félt.  Erről  a  félelemről  
is,  az  állandó  feszültség-
ről,  amelyben  békés  em-
berek  élni  kényszerül-
nek  —  szól  a  film.  



Catherine  Dcneuve  —  Hugo  
Santiago:  Idehallgass  című  

filmjében 

elmegyógyintézetben  ját-
szódik,  a  színhely  és  a  
téma  mindig  hatásos.  
Főszereplője  egy  pszi-
chológusnő,  aki  —  hely-
színi  tanulmányokat  
folytatandó  —  bezáratja  
magát  a  klinikára  s  ott,  
a  kóreseteken  túl,  tanul-
ságos  és  döbbenetes  
visszaéléseket  is  tapasz-
tal.  A  rendező  filmjének  
szimbolikus  jelentést  
szánt:  az  elmegyógyin-
tézet  tulajdonképpen  a  

hitleri  Németország,  
amelyben  őrültek  ural-
kodtak.  A  jelenről,  elhe-
lyezkedési  nehézségek-
ről,  boldogulásról  és  
boldogságkeresésről  tár-
nak  elénk  meghökkentő  
jeleneteket,  riasztó  epi-
zódokat  Uwe  Brandner  
és  Gisela  Stelly  filmjei.  

A  párizsi  fesztivál  
nagydiját  —  más  feszti-
váloktól  eltérően  —  nem  
zsűri,  hanem  a  közönség  
ítéli  oda.  7500 önként  je-

lentkező  néző  közül  vá-
lasztottak  ki,  a  lakosság  
minden  rétegét,  koroszr  
tályát  képviselő  százat.  
Az  ő  döntésük  alapján  a  
nagydíjat  a  31  éves  
amerikai  Paul  Schrader  
kapta,  Kék  gallér  című  
filmjéért.  A  díj  a  kriti-
kusok,  művészek  és  
szakemberek  teljes,  lel-
kes  egyetértésével  talál-
kozott.  A  Kék  gallér-t  
Schrader  1977-ben,  első  
filmjeként  forgatta,  azó-
ta  még  egy  filmet  készí-
tett.  A  film  hősei:  két  
néger  és  egy  fehér  férfi,  
autógyárban  dolgozó  fi-
zikai  munkások,  ők  a  
kék  gallérosok,  a  fehér  
galléros  tisztviselőkkel  
szemben.  A  hatalmas,  
süvítő  óriási  gépek,  ro-
bajok,  csattanások,  dü-
börgések  —  a  kép,  a  
hang  és  a  mozgás  együt-
tes  —  félelmetes  erejű  
hatása  az  első  percekben  
lenyűgözi  a  nézőt.  A  
film  látszólag  kis  hord-
erejű  és  mégis  nagyon  

Danllo  Mattel  és  Glovanella  Grifeo  A  Pápa-Király  nevében  című  Luigi  Magni-filmben  



Eric  Rohmer:  Perceval,  a  gall  

jellemző  epizódokkal  
van  tele,  hiteles  színek,  
áruló  jelek  egy  szá-
munkra  ismeretlen  vi-
lágról,  az  amerikai  fizi-
kai  munkások  életéről.  
És  a  munkások  fölött,  
mindenféle  manipuláci-
ókkal,  becsapva,  kijátsz-
va  őket  —  a  szakszer-
vezeti  vezetők.  Elszánt,  
a  maguk  érdekeit  védve,  
semmitől,  még  a  gyil-
kosságtól  sem  visszariá-
dó  hatalmaskodók.  
Schrader  nyers,  reális  
képet  tár  elénk.  Munkás  
hősei  nem  angyalok.  
Füllentésekkel  —  be-
csapva  asszonyt,  adósze-
dőt  — igyekeznek  olykor  
kimenekülni  a  részletfi-
zetési  kötelezettségek,  
panaszkodó  feleség,  adó-
tartozások  szövevényé-
ből,  szegényes  bulikon,  
gyári  kantinokban,  sö-
röskancsók  mögött  ke-
resnek  a  szürke  hétköz-
napokat  feledtető  vidá-
mabb  élményeket.  

A  női  alakítás  díját  
a  közönség  Géraldine  
Chaplin-nek  ítélte,  az  
Emlékezz  a  nevemre  cí-
mű  amerikai  film  fősze-

repéért.  A  rendező  Alan  
Rudolph  —  Róbert  Alt-
man  tanítványa,  ez  
utóbbi  a  film  produce-
re  és  társalkotója  is.  
Géraldine  Chaplin  a  
női  és  Anthony  Per-
kins  a  férfi  főszerepben  
egyformán  remekelnek:  
valószínűvé  teszik  a  ki-
csit  valószínűtlen  törté-
netet:  a  nő  12  évi  bör-
tönbüntetését  letöltve  
visszaszerzi  magának  ú j  
feleségétől  a  férfit,  aki  
valaha  az  övé  volt.  Mes-
terien  kimunkált  részle-
tek.  gyorsan  pergő  jele-
netek  a  gyorsan  változó  
helyszíneken,  érdekes,  
jellegzetes  mellékfigu-
rák,  akik  hozzátartoznak  
a  cselekményhez,  profi  
munka.  szórakoztató  
film. 

A  férfi  alakítás  díját  
az  olasz  Nino  Manfredi  
kapta  Luigi  Magni,  A  
Pápa-Király  nevében  
című  filmjének  főszere-
péért.  Emberi,  bűnözd,  
ravaszkás  főpapot  ala-
kít,  egy  sok  humorral  
átszőtt,  Garibaldi  idejé-
ben  játszódó,  szomorú  
történetben. 

A  fesztivál  egyik  
nagyszabású  —  méltat-
lanul  nem  díjazott  —  
munkája,  Szergij  atya,  
Igor  Talankin  alkotása,  
a  Tolsztoj-mű  megfil-
mesítése.  A  film  hőse  
egy  szerelmében  csaló-
dott  cári  tiszt,  aki  ko-
lostorba  vonul,  majd  re-
meteként  él,  hogy  meg-
tisztuljon  bűneitől  és  
szabaduljon  a  földi  élet  
kísértéseitől.  Bondar-
csuk  alakítja  ezt  a  figu-
rát,  egyszerűen,  belső  
erővel,  átélve  és  érez-
tetve  a  hit,  a  kétely,  a  
jóra  való  törekvés,  az  
emberi  életre,  szerelem-
re  való  vágy  tolsztoji,  
gyötrő  konfliktusait.  

A  fesztivál  magyar  
versenyfilmje, Sára  Sán-
dor  80  huszárja  sikert  
aratott.  De,  mint  a  be-
mutatót  követő  sajtó-
konferencián  kiderült:  
az  1848-as  szabadság-
harc  magyar  vonatkozá-
sait  a  nézők  nem  ismer-
ték  annyira,  hogy  tel-
jes  mélységében  meg-
értsék  a  huszárok  tragi-
kus  sorsát.  

PONGRÁCZ  ZSUZSA  


