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A főszereplő bárókisasszony 
nővé érését, szerelmi törté-
netét követhetik fi gyelemmel 

a nézők a Julie kisasszony című mo-
ziban. A norvég–angol fi lmdrámát 
január 18-án este sugározza a Duna 
Televízió.

Tizennégy évvel legutóbbi rende-
zése után és hét évvel imádott mes-
tere halála után Ingmar Bergman 
múzsája és kedvenc színésznője újra 
a rendezői székbe ül. Ezúttal egy 
színházi klasszikust adaptál, mely 
végső soron mégis színdarab marad, 
kosztümös dráma minimális kosztü-
mökkel – annál több drámával.

A Szent Iván éjszakáján otthon 
maradt bárókisasszony (Jessica 
Chastain) el akarja csábíttatni ma-
gát a progresszív nézeteket valló 
inassal (Colin Farrell), míg a kon-
zervatív szakácsnő (Samantha Mor-
ton), a férfi  jegyese nem csupán vő-
legényének, de a háznak a jóhírét is 
meg akarja védeni. A kezdeti, hatal-
mi pozícióból történő incselkedést 
könnyű megérteni, de ahogy az idő 
telik, egyre inkább összekeverednek 
a motivációk és vágyak, már egyál-
talán nem tiszta, ki csábított el kit, 
és miért oly nagy tragédia, hogy 
megtörtént.

Amit viszont nem lehet elvitatni 
tőle, Liv Ullmann remekel a színész-
vezetésben: keze alatt Jessica Chas-
tain és Colin Farrell életük alakítását 
hozzák. Liv Ullmann – eltekintve a 
fi lm bevezetőjét alkotó fl ashbacktől, 
amelyben egy magányos kislányt lá-

tunk a kertben kószálni – hű adaptá-
ciót készít. A kislány nővé érik, ami 
nem változik, az a magány és az ár-
vaság érzése. Apja távol, anyját rég 
elvesztette, unalmában apja inasával 
kacérkodik. A nagyúri leereszkedés 
szerelemmé alakul, az ambiciózus, 
szúrós szemű inas, John egyre söté-
tebb hatalmi játékba bonyolódik a 
gazdag gróf lányával, Julie-val.

A teatralitás jelenléte nemcsak a 
színészek játékában, de a viktoriá-
nus festészetet idéző díszletekben, 
a fi lm látván yvilágában is helyet 
kap. Mikhail Krichman képei ma-
gával ragadóak, neve A visszatérés 
és a Leviatán kapcsán ismerős lehet 
számunkra. A képi naturalizmust 
a legnagyobbak, Schubert, Schu-
mann, Chopin, Arensky és Bach 
zenéje kíséri.

Nem Liv Ullmann az első, aki 
mozgóképen alkotta újra Julie kis-

asszony történetét (Alf Sjöberg: Frö-
ken Julie, 1951; John Glenister, Robin 
Phillips: Miss Julie, 1972; Birgit Cull-
berg: Fröken Julie, 1980; Mike Figg-
is: Miss Julie, 1999; Michael Margot-
ta: Miss Julie, 2009). Ennek ellenére 
olyan alkotás született, amely erős 
jelenlétével felfrissíti az ismert tör-
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Sötét hatalmi játék főúri keretek között

A kiindulópont: a bárókisasszony el akarja csábíttatni magát a progresszív nézeteket valló inassal

Guido és Dora szerelmi történetét, gyermekük lelki épségének megvédését mutatja be Roberto Benigni 

ténet adaptációs hagyományát és 
azokkal, akik esetleg még nem is-
merték Julie kisasszony történetét, 
élvezetes módon ossza meg azt. 
Az érdeklődők január 18-án este 
tekinthetik meg a Julie kisasszony 
című norvég–angol fi lmdrámát a 
Duna Televízióban.

 » A teatralitás 
jelenléte nem-
csak a színészek 
játékában, de 
a viktoriánus 
festészetet idéző 
díszletekben is 
helyet kap.

Roberto Benigni, aki a világ egyik 
leghíresebb vígjátékkészítője, me-

rész vállalkozásba fogott, hiszen leg-
újabb fi lmje, Az élet szép romantikus 
darab a fasiszta uralom alatti Olaszor-

szágból. A történet a nevetés és a kép-
zelet erejéről szól, amely megindítja a 
szívet, és megerősíti a lelket.

1938-ban járunk, amikor a szere-
tetre méltó, álmodozó Guido – a nö-

vekvő rasszizmus és szűklátókörűség 
közepette – beleszeret visszafogott ta-
nárnőjébe, Dorába. A csodaszép lány 
azonban egy helyi náci tiszt meny-
asszonya, Guidot pincérként látjuk 
viszont az eljegyzésen. Mindent elkö-
vet, hogy a lányt bánatos jövőjétől el-
térítse... Meseszerű szerelmi történet 
kezdődik.

Öt év múlva Guido és Dora háza-
sok, és született egy fi uk, Giousé is. 
A politikai légkör egyre romlik, végül 
Guidot, aki félzsidó, táborba viszik 
családjával együtt. Az apa, hogy túl-
élhesse a borzalmakat, és hogy fi át 
minél jobban megkímélje, azt talál-
ja ki, hogy az egész, ami körülveszi 
őket, tulajdonképpen egy nagy játék, 
amelyben a rabok a versenyzők és 
az őrök a játékvezetők. A játék végén 
pedig mindenki nagyot fog nevetni az 
egészen, és talán a kisfi ú nyerheti el a 
fődíjat, egy igazi tankot ...

Benigni az önfeláldozás, a szeretet 
és a védelmezés fi lmjét készítette el. 
Komikusi képességei és chaplini stílu-
sa igen élvezetessé teszik az alkotást, 
amely mindazonáltal megrázóan drá-
mai módon mutatja be a fáradhatat-
lan emberi lélek küzdelmeit. Az élet 
szép rendkívüli élményt kínál. A né-
zők január 27-én este követhetik fi gye-
lemmel a Petőfi  Tv-n.

Az önfeláldozás, a szeretet és a védelmezés fi lmje
 » Az élet szép 

romantikus darab 
a fasiszta uralom 
alatti Olaszor-
szágból. 

Optimizmus és 
élet szeretet a sötétben

Kacper remek tanár, diákjai imád-
ják, és ő is mindent megtesz 

értük, hogy felkészüljenek az érett-
ségire. Pedig Kacper nehéz időket él 
át. Édesanyja halála után kiderül, 
a férfi  folyamatosan veszíti el a látá-
sát. Mivel számára a tanári munka 
a minden, szeretné azt megtartani. 
Nem szól senkinek betegségéről, és 
tovább folytatja a tanítást. Rom-
ló állapota miatt azonban mégis 
segítséget kell kérnie, így a legjobb 
barátjához fordul. A szerelem is 
épp most talál rá, kolléganőjével, 
Ewával költözik össze. A benne 
rejlő és belülről fakadó szabadságot 
és optimizmust azonban még ez 
a súlyos fogyatékosság sem képes 
korlátozni.

Kacper történetét valóságos 
események ihlették, Maciek, egy 
lublini történelemtanár heroikus 
küzdelme a betegséggel. Maciek 
még most is dolgozik, tanítja diák-
jait, akik minden évben megígérik 
neki, hogy nem puskáznak az 
óráján.

Az optimizmus és életszeretet 
fi lmje a shanghaji és São Pauló-i 
nemzetközi fi lmfesztiválokon is 
díjat nyert. A Vakvilágban című al-
kotást január 27-én este sugározza a 
Duna Televízió.
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