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Miatyánk
Holy Father – román, 2020. Rendezte
és írta: Andrei Dăscălescu. Kép: Andrei
Dăscălescu.
Niculescu,

Szereplők:
Constantin

Iulia-Paula
Dascalescu,

Ana Sofia Dascalescu. Gyártó: Filmlab.
Forgalmazó: HBO Go. Feliratos. 85 perc.

P

ozitív teszttől a szülésig
tartó időszakot ölel fel a
román Andrei Dăscălescu dokumentumfilmje, de távol áll
tőle bármiféle ismeretterjesztő
szándék. A terhességi trimeszterek, az érkező gyerek vagy a
reményteljes jövő helyett egy
nyitott kérdésekkel és kezeletlen sérülésekkel terhes múlt
nyomába ered inkább, hogy
leendő szülőként saját, több
évtizede elveszített apját felkutassa. A helyzet iróniája és
képtelensége egyben, hogy a
kisiskolás gyerekeit a romániai
forradalom után nem sokkal
elhagyó apa egy görög tengerparti ortodox kolostorban éli
a szerzetes „atyák” teljesen
átlagos életét. A korábban a
saját nagyszüleiről (Constantin
és Elena, 2008) és a legrégebbi
erdélyi szénbánya bezárásáról
(Harc Petriláért, 2016) forgató
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Dăscălescu ezúttal feladja az
addig használt személytelen
megfigyeléses technikát, hogy
egyszemélyes stábja és legkonkrétabb témája legyen saját
filmjének.
És ugyanez a „téma” ígéretes
módon sűríti a gyerekvállaló,
harmincas korosztály identitáskereső, gyökereivel, eredetével,
családjával számot vető tipikus
kérdéseit, ráadásul kellően
egyedi és szimbólumokban is
gazdag, a katarzist lehetetlen
programozni és garantálni.
Amitől Dăscălescu filmje mégis
működik, az a nyers egyszerűség és szemérmetlen kitartás,
amivel nem engedi elfutni a témát: kamerájával szinte összenövő filmesként, de autonóm,
érző, kérdező magánemberként hallgatja, nézi, támogatja
saját, érzéketlen felmenőivel
küzdő, szintén kételyekkel teli
színész barátnőjét, és faggatja kérlelhetetlenül megnyílni
képtelen apját, a kilenc hónap
alatt többször is levezetve a
Piatra Neamț–Athos hegység
közti távot. A kevés szereplővel, sok arccal és sok érzelemmel dolgozó Miatyánk az
eseménytelen
hétköznapok
és a fontos pillanatok közötti
különbségeket kutatja, és egy

fi l mvi l ág

megérkezéssel zárul. Nyilvánvaló azonban, hogy csupán a
film ért véget, az igazi utazás
épp csak elkezdődött.
MARGITHÁZI BEJA

Minden lány nevében
I’m All Girls – dél-afrikai, 2021.
Rendezte: Donovan Marsh. Írta: Wayne
Fitzjohn. Kép: Trevor Calverley. Ze
ne: Brendan Jury. Szereplők: Erica
Wessels (Jodie), Hlubi Mboya (Ntom
bizonke), Leshego Molokwane (Ntombi), Deon Lotz (Nolte). Gyártó: Nthi
bah Pictures. Forgalmazó: Netflix.
Feliratos. 107 perc.

filmv i l ág

dél-afrikai Donovan Marsh
filmjében rituális gyilkosság
sorozat vezet el a gazdasági
és politikai elitet az apartheid
rezsim óta behálózó ember
csempészügyhöz: gyereklányokat rabolnak, hogy többségüket
arab országokba adják tovább,
néhányukat pedig a helyi fejesek „használják el”. Jodie Sny
man, a sorozatgyilkosra állított
megszállott nyomozónő társa a
puha árnyékként mozgó, élénken figyelő Ntombi Bapai, aki
helyszínelőként dolgozik Jodie
mellett. Így vagy úgy, de mindkét nő arra törekszik, hogy igazságot szolgáltassanak „minden
lány nevében”.
A szüzsé ügyesen elégíti ki a
lassú tűzön keményedő detektívtörténet, a sötét thriller és a
tiszta sebszéleket hagyó bos�szúfilm műfaji kellékeiből kikevert akciódráma igényeit. A
végeredményt mégsem az teszi figyelemre méltóvá, hogy
többé-kevésbé élvezetesen el
tud mesélni egy nagyjából jól
megírt sztorit. Az érzékiség
adja a film távlatosságát, a
teret, amelyben mindent húz,
szorít és összefog valamilyen
erő, talán a szenvedély, talán
a gravitáció. Amelyben az idő
egymásra rakódó rétegeinek
terhét az ember szubsztanciális képessége, a felelősség
vállalása teszi viselhetővé.
A torz-analitikus közelik, a
szereplőket árnyékként követő

filmvi l ág

fil mv ilá g

f i l

o z i

streamline

Mozi

steadicam dinamikus képsorai
vagy a legkülönbözőbb karakterű képek közé bevágott attraktív drónfelvételek komplex
nézőpontrendszert jelölnek ki.
A szegényes párbeszédeket a
zörejekből, emberi hangokból,
dúdolásból, dalokból, ritmushangszerek kattogásából és
kaparászásából, zenei motívumokból összeálló hangkulissza
gyógyuló bőrszövetként növi
körbe. Johannesburg többszintes autópályáival és pokolból
kinőtt épületeivel lassanként
harmadik főszereplővé, eleven
szörnyeteggé válik. Az események nem kibontakoznak, a
karakterek nem felépülnek, a
jellemek nem fejlődnek, a konfliktusok nem megoldódnak.
Minden kiélesedik, mindenki
egyre kifejezettebb önmagává
válik. A lányok sorsa az elhajított kavicsoké volt, a nők viszont már kilőtt nyílvesszők.
FORGÁCS NÓRA KINGA

Dolgozó lányok
Filles de joie – belga, 2020. Rendezte:
Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich.
Írta: Anne Paulicevich. Kép: Juliette
Van Dormael. Zene: Vincent Cahay.
Szereplők: Sara Forestier (Axelle),
Noémie Lvovsky (Dominique), Anna
belle Lenggronne (Conso), Nicolas
Cazalé (Yann). Gyártó: Versus Pro
duction. Forgalmazó: HBO Go. Feliratos.
91 perc.

M

it meg nem teszünk egymásért? – szólhatna a
Frédéric Fonteyne és Anne
Paulicevich rendezésében ké
szült belga dráma mottója.
A Dolgozó lányok látszólag
három belga prostituált története, akik Franciaországba
járnak dolgozni egy decens
piros lámpás házba, miközben
igyekeznek összetartani az
életüket. De valójában három
olyan nő véd- és dacszövetségébe enged bepillantást, akik
próbálnak helytállni anyaként
vagy anyákká szeretnének
válni, küzdenek kamaszaikkal,
a volt férjjel – és mindeközben
prostituáltként dolgoznak.
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Bár a cselekmény flashback
ekből épül fel, végig nem derül
ki, melyikük, mikor és miért döntött úgy, hogy szexmunkásnak
áll, ez a film szempontjából
érdektelen. A nők között nincs
is moralizálás arról, hogy áruba
bocsátják a testüket, sőt laza
öntudatossággal sztorizgatnak
az extrémebb kuncsaftokról
vagy tanítják a kezdő kollégát
jól nyögni. A társadalmi lenézés
feszültsége abban jelenik meg,
ahogy a főszereplők környezete viszonyul a prostitúcióhoz: a
szeretett férfi, a volt férj vagy a
lánygyerek, aki így keresne egy
kis mellékest. Axelle, Conso és
Dominique két életét nemcsak
a fizikai országhatár választja
el egymástól, de megtestesül
benne a 19. századi leosztás
is a nőkről: tisztes anya vagy
kurva. A látszólagos szélsőségek közt naponta ingázó nőket
azonban a közös munkán túl
valami elemien szabad összetartás és gondoskodás is összeköti – a Dolgozó lányok ebből
mutat egy metszetet, letisztult,
természetes színészi alakításokkal. Lehet, hogy a cselekményben túlzás a hazug férfi
megbüntetése, ami előkészíti
a még túlzóbb gyilkosságot, de
ezek a léptékek a mindennapi
apróságoktól kezdve mind arra
mutatnak rá, milyen ereje lehet
a nők közti sorsközösségnek és
barátságnak. A film tulajdonképpeni főszereplője éppen ez,
és így a Dolgozó lányok amolyan európai munkásosztálybeli párja az amerikai Lila akác köz
Született feleségeinek.
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Nő az ablakban
The Woman in the Window – amerikai, 2021. Rendezte: Joe Wright.
Írta: A.J. Finn regényéből Tracy Letts.
Kép: Bruno Delbonnel. Zene: Danny
Elfman. Szereplők: Amy Adams (Anna),
Fred Hechinger (Ethan), Gary Oldman
Russell), Julianne Moore (Jane), Wyatt
Russell (David). Gyártó: Fox 2000 /
Scott Rudin Productions. Forgalmazó:
Netflix. Feliratos. 100 perc.

A

. J. Finn a manapság közkedvelt női elbeszélőjű pszi
chothrillerekből, a Hitchcockéletműből és az ötvenes évek
film noirjaiból összeollózott
első – és mindeddig egyetlen
– regénye 2018 egyik nagy sikerkönyve lett, megfilmesítési
jogait azonnal el is happolta a
Fox, még mielőtt bekebelezte
a Disney. A parádés színészgárdával kistafírozott adaptáció bemutatását viszont
nem csak a koronavírus hát-

ráltatta, Joe Wright rendezése sem állt meg a lábán, a
rosszul sikerült tesztvetítéseket pótforgatás és újravágás
követte, végül a Nő az ablakban idén debütált a Netflixen.
A New York-i házába bezárkózó pánikbeteg Anna Fox a
szomszédok kukkolásával vagy
delíriumban újranézett filmklasszikusokkal üti el idejét,
miután férje és kislánya hónapokkal ezelőtt elhagyta közös
otthonukat. A hajdan gyerekpszichológusként dolgozó nő
leépülése látványos: hatalmas
hálóingben és pongyolában
ide-oda lődörög az üres házban, aminek ritmusát csak az
alagsorban lakó bérlője, David
felbukkanása akasztja meg,
amikor kiviszi az üres üvegektől csilingelő szemeteszsákját.
Egy napon azonban sorra megjelennek Annánál a frissen az
utcába költöző Russell-család
tagjai. A közepesen szimpatikus, ám kissé bolond feleség,
a vehemens férj és pszichés
problémákkal küzdő fiuk függöny nélküli ablakai vonzani
kezdik a magányos nő tekintetét, amitől mindenkinek az élete fenekestől felfordul.
A dramaturgiai csavarokból
kettőt-hármat egyenletesen és
kiszámíthatóan adagoló könyv
még a máskor remek színészeken is kifog. Minden karakter
üresen kong az élénk színekkel és mesterkélt világítással
agyonnyomott belső terekben.

SÁNDOR ANNA
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A lelki börtönbe és szűkös lakásba zárt női elődök (Delphi
ne Seyrig, Catherine Deneuve
vagy Sigourney Weaver) nyomában botladozó Amy Adams
megközelítőleg akkora és annyi
erőfeszítést tesz, hogy kijusson
hatalmas és dohszagú házból,
mint a Nő az ablakban nézője,
hogy kihámozza magát ennek a
félresikerült thrillernek az emlékéből.
PAZÁR SAROLTA

Relikvia
Relic – amerikai, 2020. Rendezte:
Natalie Erika James. Írta: Christian
White. Kép: Charlie Sarroff. Zene:
Brian Reitzell. Szereplők: Robyn
Nevin (Edna), Emily Mortimer (Kay),
Bella Heathcote (Sam), Steve Rodgers
(Mike). Gyártó: AGBO / Carver Films.
Forgalmazó: HBO Go. Feliratos. 89 perc.

D

ementia (2014), Late Phases
(2014), Dementia (2015),
Dementia: Part II (2018), Sator
(2019), Sanzaru (2020): ebbe
a kurrens demencia-horror
vonalba illeszkedik a Relikvia
(2020) is, amelyben egy család
három generációnyi nőtagja
(nagymama, anya és a lánya)
kénytelen szembenézni az
időskori leépülés és az elmúlás cseppet sem szívderítő, és
a nyugati kultúrkörben máig
tabuként kezelt tényével egy
isten háta mögötti, ódon emeletes házban. Az eltűnt demens
nagymamát felkutatni igyekvő
anya és lánya a nézővel egyetemben nehezen tudja eldönteni, hogy a roppant házból
kiszűrődő, riasztó hangok oka
prózai vagy természetfeletti,
ugyanakkor ebben a lebegtetett kétértelműségben még
nincs különösebb nóvum.
A Relikvia lassú folyású mozija jeleskedik az atmoszféra- és szimbólumteremtésben
(fekete penész a falon, feketére lilult sebhelyek), de a fiatal japán-ausztrál rendezőnő,
Natalia Erika James különösen
akkor van elemében, amikor a
film utolsó harmadában a horror műfajából érzékeny, intim
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családi drámába katapultál egy
dezorientáló tudatfilmes átkötésen keresztül: az egyébként
nagyon is tágas épület hirtelen
klausztrofób labirintussá változik az anya és a lánya számára,
híven tükrözve a nagymama
által megélt tér fenyegető idegenségét. A tavalyi esztendő
egyik kiváltképp emlékezetes
filmes momentuma volt az az
invenciózus, teljességgel váratlan és mélységesen megrendítő zárlat, amely az egzisztenciális rettenettel, vagyis
a halandóság monstrumával
szemben a bátorság jegyében
álló elfogadás megnyugvását
választotta. Formatudatossága,
magabiztos történetmesélése,
hangulat- és szimbólumteremtő ereje miatt nehezen hihető
ugyan, de a Relikvia James debütáló nagyjátékfilmje – ennek
fényében minden filmrajongónak érdemes lesz figyelemmel
kísérnie ennek a jelentékeny
tehetségnek a pályafutását.

A

mikor az 1972-es The Harder
They Come kultuszfilmje útjára indította a jamaikai filmgyártást, talán kevesen sejtették,
hogy a gengszterhősök fogják
meghatározni elkövetkező ötven évét (az azóta készült bő
félszáz film kétharmadát kitéve), sőt úgy általában a jamaikai
közösségekről szóló filmeket
is kingstowni Scarface-ektől a
Halálra jelölve Screwface-éig. A
jamaikai-brit bűnügyi író, Victor
Headley 1992-es debütregénye,
a Yardie klasszikus tündöklés/
bukás-sztorijával visszanyúlt egészen a műfaj gyökeréig, évekkel az ezredfordulón indult új
hullám előtt (Shottas, Better
Mus’ Come, Rude Boy), amelynek
alkotói már jóval komplexebb
módon, a társadalmi problémá-
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kat középpontba állítva foglalkoztak a yardie-kkal – így aztán
a maga korában nagy sikert
aratott regény laza, epizodikus szerkezetével és erkölcsnemesítő urbánus népmeséjével a
Londonba szakadt legkisebb
gengszterfiúról a 2018-as megfilmesítésre meglehetősen idejétmúlttá vált.
Noha a Yardie Idris Elba ifjúkorának egyik kedvenc regénye
volt, túl azon, hogy levette a
felső polcról nagyjátékfilmes
rendezői debütálásához, szerencsére nem ragaszkodott
görcsösen hozzá. Nemcsak sajátos nyelvezetét cserélte egy
korszerűbb és követhetőbb
argóra, de a hajdani urbánus
tanmesét is teljesen átíratta
egy vérbeli „black pride”történetre: Headley kegyetlen,
drogos karrierbűnözője (aki
kisgyermeke szeme láttára erőszakol meg egy anyát) immár
traumatizált kényszer-gengszter, akit pusztán bosszúvágya
taszít az észak-londoni kokainmaffia örvényébe, majd öntudatra ébredése emel ki belőle.
Ennél is örömtelibb módosítást
jelent, hogy Elba – saját DJgyökereihez híven – központi
szerepet szán a regényben csupán díszletként használt ska/
reggae világnak, egyfajta jamaikai Eminemet faragva hőséből,
aki clash-párbajban döngöli betonba a rivális zenei bűnbandát

TESZÁR DÁVID

Yardie
Yardie – 2018, brit-jamaikai. Rendezte:
Idris Elba. Írta: Victor Headley regényéből Brock Norman Brock és Martin
Stellman. Kép: John Conroy. Zene:
Dickon Hinchliffe. Szereplők: Aml
Ameen (D.), Sheldon Sheperd (Fox),
Shantol Jackson (Yvonne), Stephen
Graham (Rico). Gyártó: Warp Films /
BFI Film Fund. Forgalmazó: Netflix.
Feliratos. 101 perc.
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(amelyet Stephen Graham fehér főgonosza irányít, Gary
Oldman összes manírjával a
Tiszta románcból). Ha Elba
több sajátos dallamot és pergőbb ritmust tol adaptációjába,
tisztes gengszterfilm helyett
ütős gangsta-musical lehetett
volna belőle.
VARRÓ ATTILA

Gyújtsátok meg kanócot,
itt jön Sartana
Una nuvola di polvere… un grido di
morte… arriva Sartana – olasz, 1970.
Rendezte: Giuliano Carnimeo. Írta:
Eduardo Manzanos, Tito Carpi és
Ernesto Gastaldi. Kép: Julio Ortas.
Zene: Bruno Nicolai. Gianni Garko
(Sartana), Nieves Navarro (Belle),
Massimo Serato (Manassas), Bruno
Corazzari (Puttnam). Gyártó: Devon
Film. Forgalmazó: Netflix. Feliratos.
99 perc.

S

artana neve minden Ringónál és Djangónál többször
fordul elő az olasz westernek
címei közt, építve arra a filmcsokorra, amelyben Gianni, alias Johnny Garko igyekezett
legendás alakot faragni a figurából. A horvát származású
színész négy plusz egy filmben
játszotta Sartanát. A plusz egy
az Ezer dollárt a feketére, amelyben Sartana még egy teljesen
más és erősen negatív karakter.
1968-ban, Gianfranco Parolini
Imádkozz a halálodért című
filmjében lép színre először a
képregénybe illő, jellegzetes
eleganciájú, fekete felöltőt, fehér inget és vörös nyakkendőt
viselő Sartana, aki tévedhetetlenül célba talál kiskaliberű
marokfegyvereivel és előszeretettel veszi körül magát a
temetés tárgyi kellékeivel.
Soha nem lesz piszkos-véres,
viszont gyakran tűnik elő váratlanul, ami megengedi azt
az értelmezést, hogy túlvilági
eredetű figura.
A következő két év során
Garko további három filmben játszotta Sartanát, immár
Giuliano Carmineo rendezői
irányításával. A Netflix kíná-
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latában helyet kapott film az
utolsó Garko-féle Sartanaopusz, amelyben egy ellopott
aranykincsért folyik a küzdelem – A jó, a rossz és a csúf mintájára. Sartana szokása szerint
(és az Egy maréknyi dollárért
ihletésére) a nevető harmadik
taktikájával játssza ki egymás
ellen a kincsre hajtó figurák
bő féltucatnyi, színes kompániáját, korrupt serifftől szép
özvegyig, züllött hadvezértől
magánzó szövetségi ügynökig,
miközben vérbeli detektívként
rekonstruálja az érintettek ellentmondó vallomásai alapján
a véres eseményeket, amelyek
során az aranynak lába kelt.
James Bondot idézik az elmés
szerkezetek, amelyek leglátványosabbika az az orgona,
amely Sartana virtuóz kezei
között géppuskává változik. Az
ábrázolt erőszak kegyetlensége a paródia könnyedségével
társul, kidomborítva az olasz
westernek különutas műfajalakítását.

G

odard, elmondások szerint
az Üdvözlégy, Máriá!-t kompenzáló, kommerciálisabb ki
térője hasonlóképpen indít,
ahogyan később Haneke teszi
azt a Rejtélyben: miután egy
visszacsévélt videófelvétellel
kapásból elbizonytalanít befogadói pozíciónkban, önjelölt
nyomozók társaságában találjuk magunkat. Egy két évvel
korábbi, rejtélyes gyilkossági
ügy megszállottjai foglalják
keretbe a fényűző szállodában játszódó, nyomokban film
noirt tartalmazó mozaiknarratívát, amelyben egy bokszmenedzser, egy pilóta és felesége
viszonyai kuszálódnak össze,
miközben egy jussát követelő
maffiafőnök kering fáradhatatlanul, vészt hozó égitestként hőseink körül.
A szállodai nyomozó a rendező harmadik korszakának a
szokottnál csábosabb külsejű,
ám csöppet sem felszínes da-

rabja, amelybe a 60-as évek
játékossága tér vissza kísérteni:
az intertextusok és a médiumra
reflektáló meta-gegek özöne a
legkevésbé meglepő, és ahogyan az megszokott, dialógus,
zene és kép hármasa jóval ös�szetettebb módokon kapcsolódik egymáshoz, mint fapados
társainál. A sokszínű, izgalmasan összeválogatott színészgárda (Jean-Pierre Léaud-tól a
Házibuli-papa Claude Brasseur
és Nathalie Baye párosán át
az énekes Johnny Hallydayig) eközben véghez viszi azt a
bravúrt, hogy a szándékoltan
banális, vagy épp irodalmias,
a cselekmény szövetéből kilógó mondatok elidegenítő
szőnyegbombázása közepette
igaz érzelmek és igaz pillanatok kristályosodnak ki, egy
alapvetően kérdőjelekkel teli
labirintusban.
Az egyszerre mulatságos,
szövevényes és rétegzett elbeszélésnek vérmérsékletünk
szerint áshatunk a mélyére, és
ha ódzkodunk a nagy kérdéseket feltenni, akkor sem távozunk üres kézzel – nem csupán
különös meglátások ragadhatnak meg a pénisz és a kézmosási szokások összefüggéséről,
hanem olyan emlékezetes momentumok is, mint egy borospohár szegélyén ujjakkal és
kézfejekkel lejátszott érzelmi
balett – finom, filmszerű aprócsemegék, ha tetszik, kapudrogok az attrakciók mozijától az
absztrakciók mozija felé.
ANDORKA GYÖRGY

NEVELŐS ZOLTÁN

Szállodai nyomozó
Détective – francia, 1985. Rendezte:
Jean-Luc Godard. Írta: Alain Sarde és
Philippe Setbon. Kép: Louis Bihi, Pierre
Novion és Bruno Nuytten. Szereplők:
Laurent Terzieff (Prospero), JeanPierre Léaud (Neveu), Nathalie Baye
(Françoise), Claude Brasseur (Emile),
Johnny Hallyday (Jim Fox). Gyártó: JLG
Films / Sara Films. Forgalmazó: Netflix.
Feliratos. 95 perc.
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