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Mielőtt az olasz film-
gyártás legújabb, —saj-
nos közel sem kielégítő 
— terméséről szólnánk, 
hadd térjünk vissza be-
számolónkban két olyan 
műre, amelyeknek be-
mutatójával legutóbb 
már foglalkoztunk. Köz-
vetlenül a premier után 
jeleztük, hogy a fiatal 
Ugo Libernatore: Az 
angyalok neme című el-
ső játékfilmje és Valen-
tino Orsini: Kárhozot-
tak földje figyelemre 
méltó, az átlagtól elütő 
alkotások. 

A bemutatók vissz-
hangja igazolta ezt az 
értékelést Ugo Libera-
tore filmjét élénk polé-
mia követte. A konzer-
vatív sajtó szinte egy-
öntetűen elítélte, nem 
egy esetben leplezetlen 
fölhördüléssel fogadta a 
milliomos amazonok 
gyilkossággal végződő 
yacht-kalandjának meg-
örökítését. Általában az 
ilyenkor szokványos 
sommás elriasztással 
próbálták elvenni a né-
zők kedvét: érthetetlen-
nek minősítették a fil-

Jelenet Valentino Orsini 
Kárhozottak földje című 

filmjéből 

Valentino Orsini: Kárho-
zottak földje 

met; egy ifjú tehetség 
zagyva, éretlen kísérle-
tének. Liberatore vé-
delmeziőnek élére nem 
kisebb tekintély állt, 
mint Alberto Moravia. 
Polémikus éllel vágta a 
kritikusok szemébe, 
hogy a film legfőbb ér-
téke éppen „érthetetlen-
séff"-ében rejlik. Mert 
hiába is keresnők az in-
dítékokat az LSD-s ka-
landhoz magában a cse-
lekményben. Ezzel 
ugyan „kerekebbé", 



egyúttal „érthetőbbé" 
válna a sztori, de a 
megmagyarázás követ-
keztében a lényeg sik-
kadna el. A tragédia 
fátumszerűen követke-
zik be abban a társadal-
mi valóságban, amely-
ben ezek a fiatalok él-
nek. A Yacht-kirándu-
lás éppen „érthetetlen-
ségében" példázza, hogy 
egyéni szándékoktól, 
indítékoktól függetlenül, 
végzetszerűen kataszt-
rófába torkollik az az 
emberi lét, amely prob-
lémáinak megoldását 

kábítószerben, kaland-
ban, sexben keresi. 

Orsini' filmjét a pol-
gári sajtó szinte kórus-
ban egyoldalúnak, el-
fogultnak minősítette. A 
baloldali kritika ugyan-
ilyen egyértelműséggel 
állt ki a mű 'mellett. A 
Cineina Nuovo külön 
•képmellékletben foglal-
kozik a filmmel és közli 
Orsini levelét is. A ren-
dező büszkén vállalja a 
pártosság vádját. Meg-
rázóak írásának azok a 
sorai, amelyekben el-
mondja, hogy hosszú 

Giovannl Petrucci és Laura Troschel Az angyalok neme 
című filmben 



Jelenet Ugo Liberatore el-
ső játékfilmjéből 

hónapokig készült a 
Portugál-Guineában ját-
szódó filmjének forga-
tására. Történelmi, et-
nográfiai, vallástudo-
mányi tanulmányokat 
folytatott. Kész forga-
tókönyvvel érkezett a 
gyarmat déli részében 
harcoló partizánok tá-
borába. A valóság azon-
ban néhány nap alatt 
rádöbbentette, hogy az 
élet itt nagyobb és ke-

Ugo Liberatore: Az angya-
lok neme 



Laura Troschel Az angyalok neme egyik főszereplője 

ményebb tanítómester 
minden tudománynál. 
Orsini összetépte forga-
tókönyvét' és átélve, új-
raalkotta elképzeléseit 
„Eredetileg szép, okos, 
jó filmet akartam ké-
szíteni — írja. — Most 
már azon sem kesered-
nék el, ha ezt a törek-
vésemet nem koronázza 
teljes siker. Legfeljebb 
megpróbálom újra. De 
már tudom, hogy első-
rendű célom nem a 
megfelelő művészi kife-
jezés keresése, hanem az 
egyértelmű, hatékony 
emberi kiállás az igaz 
ügy mellett." 

Az új filmek közül el-
sőnek Luigi Comencini 
alkotását kell megemlí-
tenünk: A meg nem ér-
tett-et. Comencinit az 

Monica Vlttl — Monicelli 
A revolverét lány című 

f i lmjében 

olasz rendezői élgárdá-
hoz tartozó, neorealista 
művészt a világ legin-
kább a Bűbe szerelme 
című filmé alapján is-
meri, meg néhány sike-
res vígjátékból (Kenyér, 
szerelem, fantázia; Ke-
nyér, szerelem, félté-
kenység). Azt azonban 
kevesebben tudják róla, 
hogy a neorealista 
irányzat egyik elméleti 
megalapozójának köz-
ponti érdeklődése kez-
dettől fogva a gyerme-
kek, pontosabban a 
gyermeklélektan felé 
fordult. Első műve az 
1946-ban készült Várost 
gyerekek című doku-
mentfilmje díjat nyert 
Velencében és Cannes-
ban. Gyermekek voltak 
a hősei Comencini első 
játékfilmjének is, amely 
a nápolyi utcakölykök-
ről szólt. (Ne lopj!) Az 



elmúlt két évtized so-
rán még több filmet ké-
szített a gyermekek vi-
lágáról és így jutott el 
legújabb és legmélyebb 
elemző kísérletéhez. 
Florence Montgomery 
múlt századbeli angol 
írónő regénye alapján 
modern környezetben a 
mai Firenzében eleveníti 
meg a meg nem értett, 
félreismert gyermek 
drámáját. Egyszerű, ko-
moly, puritán eszközök-
kel, minden érzelgősség-
től és romantikától 
mentesen ábrázolja a 
családon belüli feszült-
ségéket. Filmje fősze-
repét Anthony Quayle, 
az egyik legrangosabb 
angol Shakespeare-szí-
nész alakítja. 

Egy másik ismert, te-
kintélyes olasz rendező 
Mario Monicelli mintha 
már filmjének címével 
(A revolveres lány) is 
érzékeltetni kívánná, 

Mónira Vitti 

hogy ezúttal — egy 
olasz kritikus szellemes 
megjegyzése szerint — 
ideiglenesen (de ugyan-
csak fizetéses) szabadsá-
got vett a művészettől. 
Monicelli a szokványos 
szicíliai leányrablási és 
csábítási históriát azzal 
cifrázza, hogy hőseit 
Monica Vitti-t és Carlo 
Giuffre-t a derűs me-
diterrán égtájról elviszi 
a ködös Albionba is, 
ahol a történet termé-
szetesen banális happy 
end-del végződik. , 

Csupán a krónika tel-
jessége kedvéért emlí-
tünk meg befejezésül 
néhány kommerszfil-
met, amelyet nagy ne-
vek fémjeleznek és in-
dítanak el a kasszasiker 
útján. Pasquale Festa 
Campanile rendezte és 
Catherine Spaak játssza 
a főszerepét annak a 

Az én férjem, és akkor ölöm meg, amikor tetszik 
egyik jelenete 



Bernhard de Vries, Az an-
gyalok neme főszereplője 

krimi-komédiának, 
amelynek címe: Az én 
férjem, és akkor ölöm 
meg, amikor tetszik. 
Melvin Frank, amerikai 
rendező forgatta Gina 
Lollobrigida legújabb 
vígjátékát, a Jó estét, 
Mrs. Campbell-t. És vé-
gül a Görögországban 
játszódó mozgó célpont 
című kalandfilm szerep-
lői között olyan nevek-
kel találkozunk, mint 
Paola Pitagora, Gordon 
Mitchell és Graziella 
Granata. 


