
F E L L I N I L E G Ü J A B B F I L M J E : 

„NYOLC ÉS FÉL" 
Fellini legújabb filmjének 

még mindig nincs címe; 
ideiglenesen „Nyolc és fél" 
néven emlegetik, minthogy 
ez Fellini nyolcadik filmje, 
illetve a „Boccaccio"-ban 
rendezett egy szkeccset — az 
a fél. A filmet mindeddig 
óvatos, titokzatos csetid 
övezte, lassanként azonban 
mégis kiszivárgott valami, s 

most már a téma, a bonyo-
dalom s a szereplök kezde-
nek alakot ölteni a beava-
tottak előtt. Egy milánói 
újságírónak, aki kérdéseivel 
ostromolta, Fellini azt fe-
lelte: 

— Engedje meg, hogy 
magamról beszéljek, akkor 
meg fogja érteni, niit akarok 
csinálni. Úgy hasonlítok 

Árgusra, mint a testvéremre. 
Alvás közben ez a bizonyos 
Árgus ötven szemét lezárta, 
de nagyra nyitotta az ötven 
másikat, mert száz szeme 
volt. Képzelheti, mi min-
dent látott egyszerre álmá-
ban és a valóságban. Csodá-
latos! Nos, tegyük fel, hogy 
a filmemet Árgus .vízióihoz 
akarom hasonlóvá tenni. 
Túl nagy ambíció ? Én ilyen 
ambiciózus természetű va-
gyok — a legnagyobb alázat 
mögött. . . 

A „Nyolc és fél" hőse 
Guido, talán maga Federico 
Fellini, legalábbis erre en-
gednek következtetni Fellini 
feleségének, Giulietta Masi-
nának szavai: „Meggyőző-
désem, hogy Federico min-
denekelőtt személyes élmé-
nyeit, a világról táplált néze-
teit, érett férfikorának ér-
zelmi anyagát akarja film-
jébe sűríteni." 

Guidót egy már deresedő 
halántékú, rendkívül vonzó 
rendezőt Fellini kedvenc 
színésze, a „Dolce Vita" óta 
legjobb barátja: Marcello 
Mastroianni játssza. Joggal 
sokari azt hiszik, hogy magát 
a mestert, Fellinit alakítja. 
Guido tehetséges, szép 
pályát befutott rendező, aki 
férfikorinak delén rádöbben 
súlyos megalkuvásaira. És 
mielőtt hozzáfogna legújabb 
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zotta, szenvedélyre gyúj-
totta, ugyanakkor izgatta és 
korrumpálta, mert megal-
kuvásokra késztette. Az em-
lékekből természetesen nem 
hiányoznak a nők sem, a 
hosszú és rövidebb viszo-
nyok és kalandok. Három 
nő volt döntő az életében. 
A felesége: egy nem nagyon 
tehetséges, és nem nagyon 
csinos színésznő, akit Anouk 
Aimée szemüveggel, vörös 
parókával, szeplősen és le-
vágott szempillákkal alakít, 
de aki mégis olyan boldog 
ezzel a szereppel, hogy há-
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filmjéhez — amely minden 
művészetet nélkülöz —, sza-
kít a producerével. Egy für-
dőhelyre vonul pihenni, 
nyugalmat keresni, és rendet 
teremteni a fejében. Itt, a 
fürdőhely rendkívüli méretű 
hoteljében (Fellinire különös 
hatással vannak a nagy mé-
reteit) megkísérli Guido, 
hogy felidézze addigi életét, 
levonja munkásságának ta-
nulságait, és visszanyerje 
emberi és művészi egyensú-
lyát. Ez hát a film főtémája: 
Guido üdülése a hotelben. 

A rendező tehát visszate-
kint pályájára és felidézi azt a 
világot, amely mindig von-



rom másik szerződést visz-
szautasított miatta. Egyéb-
ként, akárcsak Mastroianni-
nak a filmen, Fellininck az 
életben rendkívüli hatása le-
het a színészekre, mert min-
dent elér náluk, amit csak 
akar. Anouk Aiméc boldo-
gan vállalta a „csúnya nőt", 
a filmben szereplő másik 
„végzetes" nő, Guido vidá-
man közönséges barátnője, 
akinek hitelesebb alakítása 
kedvéért Sandra Milo tíz ki-
lót hízott — Fellini utasítá-
sára. Végül a harmadik nő, 
akit Fellini forgatás közben 
annyira megváltoztatott az 
egyik jelenethez, hogy part-
nerei sem ismerték fel: 
Claudia Cardinalc — egy 
tiszta, vonzóan szép fiatal 
lányt alakít. A filmbeli ren-
dező arról álmodik, hogy 
nagy színésznőt csinál be-
lőle. És hogy a többi kisebb 
szerepet játszó színésznőkről 

is megemlékezzünk, Made-
leine Lebeau a filmben 
sztárt alakít, egy kicsit, 
egyesek szerint, Anita Ek-
berg karikatúráját. 

A film főszereplőjét, Gui-
dót, ugyanaz a humánus op-
timizmus hatja át, mint Fel-
lini legtöbb, hősét, s magát a 
mestert is. így tehát minden 
tanulság levonása után Gui-
do talál erőt á lelkesedéshez 
és az élet folytatásához. 

A film érdekessége azon-
ban nem csupán ennyi. És 
nem is a bonyolult történet 
különbözteti meg Fellini 
többi filmjétől. Fellini új kí-
sérletet tesz az ábrázolásra, a 
történet három dimenzió-
ban zajlik egyszerre. A va-
lóságban, vagyis amit Guido 
átél, mond, csinál, abban a 
korszakban, amelyről a film 
wól, továbbá az emlékezés-
ben, ide tartoznak a rendező 
pályájának felidézett epizód-

jai és házassága. Végül pedig 
az álomban. Sokan a készülő 
filmet valamiféle poliphoz 
hasonlítják, amely a legkü-
lönbözőbb irányokba nyúl 
karjaival, különböző témák 
után: egy művész életrajza, 
egy Don Jüan naplója és egy 
bizonyos társadalmi kör kri-
tikája is benne van a film-
ben. 

ö t hónapon át Fellini a 
forgatáshoz a filmszalagok 
kilométereit használta fel, az 
összegyűlt anyag elég volna 
egy hatórás filmhez. A mű 
ma sem kapta még meg vég-
leges arculatát és — címét 
sem. Fellini minden javas-
latra mosolyog, de nem vá-
laszol. Úgy látszik, az ideig-
lenes címet már megszokta: 
„Fellini nyolc és fél." Ha a 
címnek hinni lehet tehát: 
Fellini nemcsak alkotója, 
hanem témája is új filmjé-
nek. 

Fellini és Claudia Cardinale Mastrolanni és Sophia Loren 


