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Minden stílusban és szerepben 
képes remekelni Meryl Streep, 
legyen az életrajzi fi lm, vígjá-
ték vagy drámai alkotás. Az 
idén hetvenedik születésnapját 
ünneplő amerikai színésznő 
fi lmjeiből tűz műsorra néhányat 
a Duna Televízió június 23-tól.

M eryl Streep 1949. június 22-
én született New Jersey-ben. 
Eddig huszonegyszer jelöl-

ték Oscar-díjra. Nem kérdés, milyen 
nívót képvisel Meryl Streep a fi lm-
színészetben, és tegyük hozzá, lesz 
alkalma még jó néhány csodálatos 
fi lmet készíteni. Egy évtizeden ke-
resztül ült az amerikai mozi trónján, 
olyan hosszan, mint egyik kolléga-
nője sem. Amihez az ő neve fűződik, 
nem okoz csalódást. A francia had-
nagy szeretője, Silkwood, Sikoly a sö-
tétben, Távol Afrikától, A szív hídjai, 
Marvin szobája, A szív dallamai, Az 
ördög Pradát visel, Szüfrazsett vagy a 
Dustin Hoff mann főszereplésével ké-
szült legendás Kramer kontra Kramer 
méltatlan pereskedése során végül 
megejtő volt mint tékozló anya. Elját-
szotta a némán tűrő asszonyt, akiben 
hosszan lappang és kitör a vágy, a 
szenvedély – A francia hadnagy sze-
retője című fi lmben Jeremy Ironsszal. 
Megelevenítette Karen Silkwood igaz 
történetét: egy szuverén, ugyanakkor 
önzetlen nő sorsát a hetvenes évek 
Amerikájában. Karen egy plutónium-
gyárban dolgozik, egyszer csak rá kell 
döbbennie, hogy sem a munka me-
nete, sem az eljárás nem tökéletesen 
biztonságos. Társaival ellentétben az 
igazáért való küzdelem mellett köte-
lezi el magát. Pedig nem tipikus har-
cos, hős vagy áldozat, hanem elsősor-
ban öntudatos, hús-vér nő.

A sikoly a sötétben című, ugyan-
csak igaz történeten alapuló, Can-
nes-i fesztivál díját is elnyert fi lm-
ben szintén erős és kitartó asszony, 
akinek egyénisége s keménysége 
kihívja a közösség ellenszenvét és 
támadását. Nem lehet elnémítani, 
nem lehet megtörni. A szív dallamai 
című fi lmjéért szintén Oscar-díjra je-
lölték. Élő, valódi személyt alakít, egy 
hegedűművészt, aki kelet-harlemi 
gyerekeket tanít hegedülni szép ered-
ménnyel. Mégis újra és újra meg kell 
küzdenie a művészeti oktatás anyagi 
hátteréért, azaz a fennmaradásért.

Kipróbálta magát vígjátéki szerep-
ben is: a Féltékenységben Jack Ni-
chol sonnal játszott, Albert Brooks 
mozijában a Tranzit a Mindenható-
hoz romantikus hölgye, a Jól áll neki 
a halál című fi lmben nem elég sike-
res színésznő, aki megszerzi, amire 
szüksége van, legyen az férfi , vagy az 
örök fi atalság titka. Lehet, hogy Meryl
Streep jó volt ezekben a fi lmekben, 
mindazonáltal nem a vígjátékok vi-
lága az, amelyben eddig igazán fe-
lejthetetlent tudott alkotni. Túl jó a 
többi fi lm. Ha kell dalra fakad, akár a 
Mamma mia, akár a Vadregény, akár 
a Florence című fi lmekben. Meryl 
minden stílusban és szerepben képes 
remekelni, legyen az életrajzi fi lm, 
vígjáték, vagy drámai alkotás.

Mellesleg Meryl Streep nem áldoz-
ta fel magát a karrierjének. 1949-ben 
született, a Yale Egyetemen tanulta a 
mesterséget, első férjét hamar elvesz-
tette, haláláig ápolta, John Cazale (a 
Keresztapából ismert Fredo) rákban 
hunyt el. 1978-ban Don Gummer 
szobrászhoz ment férjhez, három 
gyermekük született, akiket lelkiis-
meretesen felneveltek.

Nincsenek botrányai, a partikon 
nem tart divatbemutatót, nem riva-
lizál, nem csábítja el kollégáit. Okos, 

szerény. Meryl Streep fi lmjeiben 
egyéniségeket alakít, csupa ízig-vér-
ig nőt, anyatigrist, aki a másságával 
tűnik ki, akinek feladata, küzdelme 
és sorsa van. Mindig másképpen női-
es, Karen Silkwood például nőként 
nem ismer korlátokat, sem sztereo-
típiákat. Férfi faló; mint nő nem vív 
küzdelmet, mint nő, nem lesz áldo-
zat. A sikoly a sötétben című fi lm-
ben lelkészfeleség, a családi értékek 
megtestesítője. Állhatatossága és 
ereje modern női eszményt teremt. 
A francia hadnagy szeretője gyönge, 
zűrzavaros lelkű és kiszolgáltatott ro-
mantikus szerelmes. Roberta, a hege-
dűtanárnő nem fi nom, nem ellenáll-
hatatlan, mégis elragadó. Napjaink 
asszonya, aki fi ait egyedül neveli, 
amióta férje elhagyta, tartást és len-
dületet a muzsikálás és a tanítás ad 
neki. Minden nő valóságos, eleven.

MIKE NICHOLS RENDEZŐ SZERINT A SZÍNÉSZNŐ OLYAN RITKA TEHETSÉG, AMELYBŐL GENERÁCIÓNKÉNT CSUPÁN EGY SZÜLETIK

Meryl Streep, a fi lmszínészet kaméleonja

Konyhatündér. Meryl Streep a Julie & Julia című fi lmben, amelyet június 30-án sugároz a Duna Televízió

Liv Ullmann és Erland Josephson játsszák el a nő és férfi  konfl iktusdús életét

Streep a változatos szituáci-
ókban különböző tud lenni, és 
mégis olyan hatást kelt, mintha 
mindannyiszor saját magát adná, 
olyan mértékben képes azonosulni 
szerepével. A Silkwoodot rende-
ző Mike Nichols Greta Garbóhoz 
hasonlította, olyan ritka tehetség, 
amelyből generációnként csupán 
egy születik. Clint Eastwood, aki 
A szív hídjai című fi lmet rendezte, 
és Meryllel együtt eljátszotta a kö-
zépkorú szerelmesek romantikus 
történetét, azt mondta róla: „Ka-
méleon ő, aki tetszés szerint bármi-
lyen szerephez hozzáidomul.”

A Duna Televízió műsorra tűzi 
Meryl néhány fi lmjét: A gyanú ár-
nyékát június 23-án, a Julie & Julia 
című mozit június 30-án és a Silk-
woodot július 7-én tekinthetik meg 
az érdeklődők.

 » Meryl Streep 
a változatos 
szituációkban 
különböző tud 
lenni, és mégis 
olyan hatást kelt, 
mintha mind-
annyiszor saját 
magát adná, 
olyan mértékben 
képes azonosulni 
szerepével.

Bergmanra gondolva – Jelenetek 
egy házasságból Bergman egyik 

legjelentősebb és legnépszerűbb té-
véfi lmsorozata, amelyből moziverzió 
is készült. A kor röntgenlenyomata a 
konvencionális és kispolgári házas-
ság kudarcáról. Két remek színész- és 
alkotópáros – Liv Ullmann és Erland 
Josephson –, akik egyúttal Ingmar 
Bergman állandó színészei és bará-
tai játsszák el a kétpólusú világ, a 
nő és férfi  konfl iktusokkal teli életét. 
Ingmar Bergman három hónapig írta 
könyvét, de egy fél élet tapasztalatai 
sűrűsödnek benne. Bergman 1972 ta-
vaszán Farö szigetén írja: „Valahogy 
megszerettem ezt a két embert, míg 
velük foglalkoztam. Eléggé ellent-
mondásosak lettek, néha félénkek, 
gyerekesek, néha egészen felnőttek. 
Rengeteg butaságot összebeszélnek, 
néha meg valami okosat mondanak. 
Félénkek, vidámak, önzők, buták, 
kedvesek, okosak, önfeláldozók, 
ragaszkodók, mérgesek, szelídek, 

szentimentálisak, kiállhatatlanok és 
szeretetre méltók. Egyszerre.”

Johan és Marianne a konvenciók-
nak és az anyagi biztonság ideológi-
ájának gyermekei. Soha nem érezték 
polgári életmódjukat nyomasztónak 
vagy hamisnak. Beleilleszkedtek 

egy szokásrendszerbe, amit készek 
továbbvinni. Az első jelenetben szép 
képét adják a csaknem ideális házas-
ságnak, s egyúttal szembesülnek egy 
másik, megátalkodottan rossz kap-
csolattal. A maguk csendes módján 
meg vannak győződve róla, hogy ők 

mindent a lehető legjobban oldottak 
meg. Csak úgy ontják magukból az 
elkoptatott közhelyeket és a jó szán-
dékú együgyűségeket. Peter és Kata-
rina mint szánalomra méltó őrültek 
jelennek meg, míg Johan és Marian-
ne mindent a lehető legjobban oldot-
tak meg ezen világok legjobbikán.

Bergman és hús-vér színészei nél-
kül nem lenne oly igaz és fájdalma-
san valóságos ez a történet, amely 
bármelyikünk élettörténete lehetne. 
A cím beszél, a téma élő, minden kor-
ban ismétlődő – valóban jelenetek 
egy házasságból. Ingmar Bergman 
alkotását június 28-án késő este su-
gározza a Duna Televízió.

Igaz és fájdalmasan valóságos történet a házasságról

 » A főszerep-
lők félénkek, 
vidámak, önzők, 
buták, kedvesek, 
okosak, önfelál-
dozók, ragaszko-
dók, mérgesek, 
szelídek, szen-
timentálisak, 
kiállhatatlanok és 
szeretetre méltók. 
Egyszerre.
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