FILM Ö T V E N

LÉPCSŐFOKRÓL

BESZÉLGETÉS J E A N LUCIEN
ötven lépcsőfok — út a mennyországba vagy a pokolba, az életbe
vagy a halálba. A lépcsők alján kuporog, hátán Jézus súlyos, hatalmas
fakeresztjével a Szamaras Zé — ezt
a terhet kell felvinnie, ha kell, az
élete árán is, az ötven lépcsőn, Szent
Barbara oltára elé, a Bahia-i templomba. Ez a kereszt az ígérete — sebesült szamara gyógyulásáért Szent
Barbarának, illetve, mert a falujában nem volt templom, a régi, pogány, ősi kultuszt tisztelők gyülekezetén Yansan-nak — Szent Barbara
helyett. Ezen az ötven lépcsőfokon
játszódik »A fogadalom-, a cannes-i
filmfesztivál nagydíjas brazil filmje.
Modern film, minden erőltetett modernizmus nélkül, cselekménye világosan, megrázóan bonyolódik egyetlen csomópont körül: bekerül-e végre a kereszt a templomba, vagy sem?
— egészen Szamaras Zé elkerülhetetlen haláláig. A háttér, a társadalmi
rajz, a Szent Barbara ünnepére készülő hivők körmenete, s a pogány
istenek tiszteletére vadul táncoló négerek, a mozgalmas színes utcaképek
— csupa eredeti felvétel. A figurák
pedig valóban :Bahia bistróinak, utcáinak népe, annyira élők és igazak,
hogy a négy főszereplőn kívül (Leo-
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nardo Vilar; Gloria Menezes, Geraldo
D'el Rey, Dionisio Azevedo) egy sem
színész. Egyszerűségében és szűkszavúságában nagyhatású, különös, merész művészi tehetséggel készült film
>-A fogadalom-, amely a cahnes-i
aranypálma után a San Francisco-i
fesztiválon három díjat is nyert:
Anselmo Duarte a film rendezéséért,
Dias Gomes és Anselmo Duarte a
forgatókönyvért (a szcenárium Dias
Gomes i-O Pagador de Prome^sascimű színdarabjából készült) és Gabriel Migliori a film zenéjéért.
A film első, budapesti bemutatójának közönsége — diplomaták, filmművészek, újságírók, filmszakemberek — az élmény hatása alatt az első
pillanatokban
szinte
megdöbbent
csenddel, aztán nagy tapssal adóztak
a filmnek. S alig kezdtük meg a beszélgetést Jean Lucien Descaves-val,
aki maga is filmrendező, s a filmet
előállító Sao Pauló-i Cinedistri társaság egyik vezetője, máris közölték
vele a hírt: a filmet magyarországi
forgalmazásra megvásárolták. A filmet ugyan nem ő rendezte, a sikerben azonban neki is része van.
»A fogadalom- születésének körülményeiről kérdezem.

Gloria Menezes és Geraldo d'EI Rey

— Talán tudják, hogy a brazil film
mindeddig nagyon nehéz, elszigetelt
helyzetben volt, elsősorban nyelvi
nehézségek miatt: mi a portugál
nyelvet beszéljük, míg a többi délamerikai állam nyelve a spanyol. Az
évi filmtermésünk harminc-harmincöt; a filmjeink zöme mindeddig
középszerű, lehetőleg minél olcsóbban előállított film volt, egyetlen feladattal, hogy egy bizonyos, a nemzeti
filmgyártást védő törvénynek eleget
lehessen tenni. Ez a törvény ugyanis
előírja, hogy minden brazil moziban
nyolc bemutatott film után kötelező
egy brazil filmnek a vetítése . . . Hát
ez még nem elég a művészethez...
Több mint két éve kezdtünk róla
beszélgetni, jómagam s még néhány
filmrendező, író: a brazil film számára nemzetközi piacot kell teremtenünk, hogy aztán felvirágozhasson,
így csoportosultunk mindannyian egy
társaságban, megszereztük a pénzembereket is és 1961-ben, októbertől
decemberig forgatták le "A fogadalom-" című filmet. Sikert reméltünk,
de a cannes-i győzelem bennünket
is meglepett. Most már, hogy az első
és legnagyobb nehézséget legyőztük,
jöhetnek a következő lépések . ..
— Vagyis?
— Nem szeretem a nagy szavakat,
s főleg nem az olyan lejáratottat,
mint az ú j hullám, de mégis valami

ilyenfélére törekszünk. Szeretnénk
megteremteni az ú j brazil filmművészetet, sajátosan nemzetit, a mi életünket, problémáinkat bemutatót, de
nem természeti szépségek és vallásos
ünnepek dekoratív szépségében, hanem a maguk sokszor keserű valóságában.
— Mi a következő filmjük témája?
— Hőse egy valóban élt, legendás
figura, aki a század elején huszonöt
éven át "uralkodott-" Észak-Brazíliában: Lampiao. A filmben ennek a
bandita-uralomnak társadalmi hátterét, a háború előtti brazil állapotokat
szeretnénk bemutatni. A harmadik
film lesz az enyém: augusztusban
kezdem f o r g a t n i . . .
— Politikai témájú szintén?
— Persze. Brazília művészei az első sorokban harcolnak az ország öntudatra ébredéséért, a művészetet tehát el nem lehet képzelni politika
nélkül. Sok akadályt, sőt bizonyos
álszemérmet is le kell küzdenünk,
hogy merjük és akarjuk bemutatni
a természeti szépségekkel körülvett
nagyon is ellentmondásos társadalmat. Remélem, a nagyközönség éppen
olyan szívesen fogadja majd "A fogadalom" bemutatását, mint most, ez
a kis közönség. És nagyon örülnék,
ha nemsokára Brazíliában láthatnánk magyar filmeket.
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