
Sok nyertes, 
kevés jó f i l m Brüsszelben 

Mire ezek a sorok megjelennek, 
megtörtént a brüsszeli filmfesz-

tivál díjainak kiosztása. Az alábbiak-
ban az utolsó napokban látott filmek-
ről szeretnék beszámolni. 

A legszórakoztatóbb filmek egyike 
kétségkívül a francia Montparnasse 
19. Modigliani, a világhírű festő, éle-
tét Jacquer Becker vitte filmre, meg-
lehetősen szabadon és önkényesen 
válogatva ki a neki legjobban tetsző 
részeket. Többnyire az anekdotákra 
támaszkodik, s meglehetősen elhanya-
golja a festő művészetét, meg sem 
kísérelve, hogy a közönséget be-
avassa a művészi alkotás lényegébe. 
Ennek ellenére -kitűnően rendezett és 
játszott film, Gérard Philipe és Lilli 
Palmer-vel a főszerepekben. 

Több olasz filmet is láttunk a fesz-
tiválon. A Kitol fal afféle dokumen-
tumfilm, csodálatos képekkel Kíná-
ról. Mégis, ismerve mindazokat a 
nagyszerű változásokat, amelyek! az 
új Kínában végbementek, a film 
minden látványossága ellenére: felü-
letes. 

Az Egy hektár az égből szatirikus 

film, amelynek egy Pó folyómenti 
kis falu a színhelye. A film hőse a 
környékbeli derék és naiv emberek-
nek parcellánként eladja a — Para-
dicsomot. A filmben fellelhetők 
mindazok a tényezők, amelyek az 
olasz filmek nagyrészét népszerűvé 
tették: a filmírók és rendezők rokon-
szenve az egyszerű ̂ emberek iránt, a 
gonoszság teljes hiánya, még a nem 
egészen becsületes embereknél is, a 
latin temperamentum.'Mégis, Agluco 
Casadio, a film rendezője, nem tudott 
eléggé úrrá lenni anyagán, s nem 
tudta eldönteni, hogy drámát vagy 
vígjátékot alkosson. Marcello Mos-
troianni és Rossana Shiaffino, — egy 
új olasz filmcsillag — kiválóan ját-
szanak. * 

A harmadik olasz film, a Fortunella 
Eduardo de Filippo filmje. Főszerep-
lőjében viszontláthattuk a Strada 
nagyszerű Giulietta Masina-ját, aki 
ezúttal — csalódást okozott. Ugyanaz 
a mimika, ugyanazok a mozdulatok, 
ugyanaz az arcjáték újra. Játéka ez-
úttal mesterkéltnek látszott. A film 
maga egyébként eléggé üres, bohó^at-



szerű komédia, amelyben csak egyes 
mulatságos jeleneteket lehet dicsérni. 

Több filmmel szerepel a fesztiválon 
1 az USA. Ezek közül említésre leg-
méltóbb az Istennő című. Paddy 

, Chayefsky forgatókönyve három rész-
ben meséli el egy hollywoodi „isten-
nő" életét: először kislány, majd 
fiatalasszony, végül — sztár! John 
Cromwell> a film rendezője kegyet-
len élességgel, egyszerűségében is 
szenzációsan mutatja be az amerikai 
életforma bizonyos tipikus jegyeit. 
A film főszereplője Kim Stanley reá-
lisan alakítja az „istennőt", ezt az 
enervált nőt, aki már majdnem bo-
lond attól, hogy önmagán kívül sen-
kit nem képes szeretni. 

Orsón Welles játssza a főszerepét, 
ő írta a forgatókönyvet és ő is ren-
dezte a Szomjúság a rosszra című 
amerikai filmet. Nagy érdeklődés 
előzte meg, s nagy volt a csalódás is. 
Üres, mesterkélt detektívfilmet lát-
tunk, amelyben a szereplők bábok-
ként mozognak. Orsón Welles egy 
ellenszenves, hatalmas amerikai 
rendőrt alakít, vele szemben áll egy 
mexikói, nagyon rokonszenves rend-
őr. Ez a-játék azonban nélkülöz min-
den mélységet és humanizmust. Még 
Marlene Dietrich (egy másodrangú 
szerepben) unaílmas és változatlan 

Spencer Tracy a Hamingway-könyvből 
készült »Az öreg halász és a tenger- fő-

szereplője 



szépsége sem enyhítette ezt a sivár 
benyomást. 

A Hemingway-regénybőí készített 
amerikai film, Az öreg halász és a 
tenger filmrevitele kétségkívül veszé-
lyes vállalkozás volt. A film legna-
gyobb része a nyílt tengeren játszó-
dik, ahol egy öreg halász, egyedül a 
bárkájában, két éjszaka és két nap-
pal harcol egy hatalmas hallal. Csu-
pán a hullámok és a szél zaja töri 
meg az öregember magányának nyu-
galmas csendjét. Sprencer Tracy 
megrázóan ábrázolja az öreg halászt. 
Sajnos, a túlságosan fecsegő kísérő-
szöveg sokat ront a film szépségein. 

A Német Szövetségi Köztársaság 
két filmjének Horst Buchholz a fő-
szereplője. A Végállomás, szerelem 
egyszerű szerelmi történet egy mun-
kás és egy kistisztviselőnő között. 
A másik német film, a Nedves aszfalt 
témája figyelmet érdemel. Egy rém-
hír születéséről, elterjedéséről szól 
— bírálóan. 

Mint tudósításaimból is kitűnik, a 
brüsszeli filmfesztivál anyaga, ha 
nem is annyira minőségileg, mint 
mennyiségileg volt nagyon gazdag. 
A díjazásnál ezt figyelembe vették, 
s nemcsak a fesztivál díjait, hanem 
sok más dijat is kiosztottak. 

Giulietta Masina, a »Fortunella*<-ban 

Marcello Mastroianni és Kosanna Schiaí-
fino az "Egy hektár az égből c. filmben W. MICHAUX 


