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A velencei filmfeszti-

vál hagyományaihoz tar-
tozik, hogy a mindenkori 
igazgatót először bírál-
ják, azután megkövezik, 
hogy a zsűri többé-ke-
vésbé igazságos ítélete-
teiért is öt teszik felelős-
sé. Lugi Chiarini, Dome-
nico Meccoli utóda sem 
menekült meg ettől a 
sorstól; mint ahogyan 
nem is lehetett mást 
vármii. Az olasz jobbol-
dali sajtó — politikai 
meggyőződése miatt — 
különösképpen gyűlöl-
ködő kommentárokkal 
emlékezett meg róla. Ép-
pen' ezért, Chiarini vé-
delmében meg kell álla-
pítani, hogy az ez évi 
fesztivál nem volt jobb 
és nem volt rosszabb, 
mint sok előző. Keve-
sebb talán több lett vol-
na, mert egy egész sor 
filmnek nem volt fesz-
tivál-színvonala. De nem 
Ohdarini hibája az, hogy 
nem küldtek Velencébe 
kimagasló filmeket, 
hogy a fesztiválok inf-
lációja hátrányos hely-

zetbe hozza a legrégibb 
•xmostra cinematografi-
ca*-t. Az értékes filmek 
gyártói ugyanis általát 
ban nem hajlandók 
már arra, hogy filmjei-
ket "jégre tegyék* és 
Velence ítéletére várja-
nak. Azon vannak, hogy 
drága árujukat a közön-
ség elé vigyék, és ami-
lyen hamar csak lehet, 
újra bevételezzék a be-
ruházott tőkét. 

Ahhoz nem fér két-
ség, hogy a "Leone 
d'Oro« (Arany Oroszlán) 
méltó győztesnek jutott 
— bár az ítélethirdetést 
szervezett füttykoncert 
fogadta, s az olasz sajtó 
reakciós része elutasí-
totta a "Kezek a város 
felett" című filmet. Aki 
ismeri Francesco Rosi 
filmjének hátterét, nem 
csodálkozhat azoknak a 
köröknek felháborodá-
sán, akiket Rosi felelőssé 
tett az építőiparban 
uralkodó szégyenletes 
állapotokért Rosi ugyan-
úgy, mint Chiarini 
fesztiváligazgató, a poli-
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tikus művészek közé tar-
tozik. Filmjét egy élő és 
égetően aktuális olasz-
országi társadalmi és 
gazdasági rákfene feltá-
rására használja fel. A 
telekspekuláció, amely 
nemcsak Olaszországban 
vezetett számtalan bot-
rányhoz, megérett iá, 
hogy kiirtsák. A film 
cselekménye Nápolyban 
játszódik (Rosi nápolyi), 
de háttere éppen úgy le-
hetne bármely más nyu-
gat-európai város. "Bol-
dog vagyok, hogy egy-
hangúan az én filmem-
nek ítélték oda a díjat 
— mondotta Rosi, köz-
vetlenül az Arany 
Oroszlán átnyújtása 
után, a részben tapsoló, 
részben fütyülő nézők 
előtt — mert ez Igazolja 
számomra azt, hogy ma 
Olaszországiban valóban 
érdemes egy eszméért 
harcolni.* 

Franceso Rosi nem 
"szép filmet" akart ké-. 
szíteni, hanem fórumot 
akart teremteni, "J'ac-
cuse"-ével nyilvános vi-



keddiemben- dúló maffiát ((Lidércfény) című film-
pellemgérezte ki. Még kí- jét második helyre 
méletlenebbül leplezte utalta. Megérdemeltem 
le a maffia lényegét és Nem volt meggyőző a 
hátterét al -Salvatore Volpi-serleg odaítélése 
Giuliano*-ban (amelyet a legjobb női alaki-
Rómában a külföldi saj- tálsért Delphiine Seyring-
tó mint a múlt év leg- nek < a megemészthetet-
jobb filmjét tüntetett ki len, fcanfuzus, ál-intel-
dijával). És biztosak le- lelctuális -Miuriel* című 
hetünk, hogy Rosi a jő- Resnais-filmben); kima-
vőben, sem lesz hűtlen gasló -téljesítmóny hiá-
harcots .természetéhez. A nyában valószínűleg he-
negyvenegy éves rende- lyesebb lett volna, ha a 
ző Luchino Visoonti ren- díjat egyáltalán nem ad-
dfező-asszlsztense volt a ják ki. Rendiben volt ez-
-Vihar előtt*-ben, a zei szemben Albert Fin-
-Bellisima**ban, és a ney kitüntetése mesteri 
-Senso*-ban. Ma, tani- teljesítményéért a -Tom 
támesterével Visconti- Jones* című angol film 
val, Germivel, Fellíni- címszerepében. Altalá-
vel', Antanioni-val két- ban az angolok szerepel-
ségitelenül az olasz ren- tek a legjobban Velen-
dezök élcsoportjához cébeni; az általuk be-
tartozik. mutatott filmek: Joseph 

A nemzetközi zsűri Losey -The servant*-ja 
egyhangúan Rosi filmje (A szolga), Tony Ri-
mellett döntött és Louis chardson *Tom Jones*-a, 

Julie Christie a -H»»ug M a U e f e u fo^et* és. John Schlesinger 
Billy* című angol filmben. 
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filmjében 
tát akart kiváltani, de-
monstrálni akart a kor-
rupció ellen. Filmjének 
-hőse* egy skrupulus 
nélküli vállalkozó-típus, 
aki politikai intrikák 
által, megvesztegetett, 
vagy megzsarolt segítő-
társak segítségével jut 
célhoz, — sajnos nem a 
fantázia szülötte, hanem 
sok példányban él és 
működik az olasz élet-
ben. És az emberi haj-
lék, mtat spekulációs ob-
jektum, kétségtelenül 
egy beteg gazdasági 
rendszer legfeLhábori-
tóbb jelenségei közé tar-
tozik. 

Fnamceso Rosi nem 
most először lépett fel 
mint bátor vádló. A 
-Kihívós*-ban (öt évvel 
ezelőtt díjjal tüntették 
ki Velencében) a gyü-
mölcs- és főzelékkeres-



Tony Richardson: 
»Tom Jones-

"Billy Liar* (»Hazug 
Billy«-je) magas színvo-
nalom állottak. 

Csalódást okozott vi-
szont a fiatal olasz ren-
dezőik *új hullám«-a. Az 
-első alkotások^ díja 
megoszlott egy svéd 
(Jörn Donner: »Egy 
szeptemberi vasárnapi) 
és egy francia (Chris 
Marker: -Szép május*) 
között, bár a nyolc ver-
senyben, levő film- közül 
öt olasz volt. Megmére-
tett és könnyűnek talál-
tatott: Gregoretti mic-
ron*-ja, FTanciosa és 
Festa Campanile -Érzel-
mes kísérlet«-e. A hiva-
talos zsűri nem vette 
észre, de a filmkritiku-
sok jogosan tüntették ki 
De Bosio »A terrorista*-
ját, amely a velencei 

Letícia Roman és Jean Marc 
Bory az -Érzelmes k í s é r l e t -

ben 



Ugo Gregorettl filmje: »Omicron« (Renato Salvatori és Rosemary Dexter) 

partizánok ellenállását 
mutatja be a náci meg-
szállókkal és a fasiszták-
kal szemben a lagúnák 
városában. Mind a zsűri, 
mind a sajtó vélemé-
nyem szerint jelentősé-
gén alul értékelt ikét fil-
met, amelyek bár nem 
jöhettek számba az első 
helynél, mégis megérde-
melték volna az elisme-
rést, éspedig »Az arany-

páfrány* (Csehszlovákia^ 
Jiri Weiss filmje, és »-A 
csend* (Lengyelország) 
Kazímierz Kutz filmje. 

Érdekes jelenség; hogy 
az "Arany Oroszlán* két 
fő esélyese, Rosi és Mal-
ié, a mai filmművészet 
két extrém irányzatát 
képviseli: a publiciszti-
kai vitafilmet, amely tá-
mad és egy tételt szol-
gál, — és egy szemlélődő 

esztétícizmus különle-
ges alkotását. "Rosia. 
nusok* és "Malleianu-
sok* között nem lehet 
hidat verni. Velencében 
a "Rosianusqik* győztek. 
Ezenfelül az olasz film 
győzött, mint előzőleg 
Cannes-ban, Mar del 
Plata-ban, San Sebas-
tianóban, Berlinben és 
Moszkvában. 

Szemrehányást lehet 

"O micron* 
Harriet Anderson <s Tbommy Berggren az -Egy szeptem-

beri va«4rnap—ban 



tenni az ez évi váloga-
tás dllen: sok filmgyár-
tó ország elhanyagolása 
miatt is, melyek joggal 
ragaszkodnak ahhoz, 
hogy Velencében képvi-
seltessék magukat, mint 
például Mexikó és az 
összes délamerikai or-
szág, az afrikai országok 
és a közép-keletiek, to-
vábbá India, óriási pro-
dukciójával. Bosszan-
tóan hat a kiváloga-
tásért felelősöknek az 
utóbbi években egyre 
élesebben kirajzolódó 
nemzeti elfogultsága is; 
különösképpen feltűnő 
volt ez az -első művek-

kategóriájában, ahová 
válogatás nélkül olasz 
rendezők filmjeit vitték 
be és kihagyták a jó kül-
földieket. 

És még egy szót Chia-
rinl és sokat kritizált 
fesztiválvezetésének iga-
zolására: bizonyos, hogy 
hiányoztak a sztárok, 
ezzel szemben még soha 
sem volt olyan nagyszá-
mú közönség, mint az 
Idén. Ez pedig döntőnek 
tűnik előttünk. A sztár-
kultusz ideje lejárt, Ve-
lence 1983 ezt világosan 
megmutatta. Csak az 
amerikaiak nem akarják 
még elhinni, és éppen 

most hirdetik Samuel 
Bronston szuperproduk-
cióját; a "Római biroda-
lom bukásá—t, Sophia 
Lorennel, Stephen Boyd-
dal, Alec Guinness-szel, 
James Mason-nal és 
Christopher Plumer-rel. 
Velencében jól elboldo-
gultunk sztárok és sztár-
lettek nélkül. Kárpót-
lásképpen örvendetten 
élénk és aktív részvéte-
lét tapasztaltuk azok-
nak, akik számára a 
filmeket készítik; a kö-
zelről és messziről jövő 
mozilátogatóknak. 

KLAUS RÜHLE 


