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Egy bűnügyi történet
kirajzolódása

M r. Neville, a hetyke ifj ú rajz-
művész megbízást kap Mrs. 

Herberttől, egy gazdag földbirtokos 
feleségétől, hogy tizenkét rajzon 
örökítse meg az udvarházat és a bir-
tokot. A feladat teljesítése azonban 
különböző váratlan és hátborzon-
gató fejlemények következtében 
messze túlnő a szerződésben fog-
laltakon. Mr. Herbert holttestének 
megtalálása után ugyanis a rajzoló 
vázlatai tartalmazzák a nyomokat, 
amelyekből következtetni lehet a 
végzetes események mikéntjére.

Peter Greenaway barokk korban 
játszódó krimije igazi dupla fenekű 
alkotás, amely rejtélyes bűnügyi 
történetként és kosztümös mű-
vészfi lmként is megállja a helyét 
olyannyira, hogy a fi lmtörténészek 
a posztmodern fi lmművészet egyik 
legjelentősebb példájaként tartják 
számon. Greenaway életművében 
A rajzoló szerződésével indult az a 
sikersorozat, amely a rendszervál-
táskor indult magyar művészmozi 
hálózatban is a legnagyobb népsze-
rűséget aratta a Z és két nullától a 
Számokba fojtva és A szakács, a tol-
vaj, a feleség meg a szeretője című 
remekeken át a Prospero könyvéig. 
A rajzoló szerződése című fi lmet 
szeptember 12-én este sugározza az 
M5-ös csatorna.

A Tiltott táncok című fi lmben 
kirajzolódik egy kevésbé ismert 
korszak, a harmincas évek eleje 
Írországban, annak politikai, 
társadalmi és gazdasági kórké-
pe. Az ír–angol–francia alkotást 
szeptember 11-én tekinthetik 
meg a Duna Televízió nézői.

K en Loach ezúttal visszafogott 
fi lmet készített Jimmy’s Hall 
(Tiltott táncok) címmel, amely-

ben sokat beszél az elnyomásról és a 
társadalmi igazságtalanságokról. Az 
ír Jimmy Gralton egyszerű paraszt-
családban született az elszegényedett 
Leitrim megyében, fi atalon körbeha-
józta a világot a brit haditengerészet 
tagjaként, majd milliónyi honfi tár-
sával együtt megjárta Amerikát, 
visszatért a függetlenségi háborúba 
harcolni az angolok ellen, részt vett a 
kompromisszumos békekötést köve-
tő rövid, de véres polgárháborúban, 
aztán visszamenekült az Egyesült 
Államokba, hogy tíz év után hazatér-
jen, és békés életet éljen. A régi élete 
azonban visszahúzza: barátai biz-
tatására újra megnyitja tánctermét 
vagy inkább közösségi házát, ahol 
tánc- és irodalomórákat, bokszlecké-
ket vehetnek egymástól a közösség 
tagjai, és persze politikáról is esik szó. 
Az egyre erősödő egyház és a nemes-
ség helyi képviselői azonban minden 
eszközzel meg akarják akadályozni, 
hogy a „kommunista agitáció” si-

kerrel járjon, és nem riadnak vissza 
a legerkölcstelenebb eszközöktől 
sem. Érdekfeszítő, miért ilyen fontos 
az angol rendezőnek, hogy egy eny-
nyire ír témát feszegessen – mert ott 
nagydolog, hogy Jimmy Gralton volt 
az egyetlen ír, akit az ír kormány min-
den magyarázat és jogalap nélkül ki-
toloncoltatott az országból. A fi lmben 
kirajzolódik egy kevésbé ismert kor-

szak, a harmincas évek eleje Írország-
ban, annak politikai, társadalmi és 
gazdasági kórképe, ami valóban vala-
mi újat mond el. Ha a történelmi hát-
tér nem dominál, akkor a személyes 
történetnek kell előtérbe kerülnie, és 
éppen ez a fi lm erőssége. Akkor élvez-
hető igazán a Tiltott táncok, amikor a 
közösségi ház életét látjuk, olvasnak, 
vitatkoznak, és főleg táncolnak. Aki 
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Személyes történetek a táncparketten

A fi lm végigkíséri Frame addigi életét, gyermekkorától a pszichiátriai kezelését leíró mű megjelenéséig

Zenélő utakon. Az elnyomást és társadalmi igazságtalanságokat bemutató fi lmben nagy szerepet játszik a tánc a közösség életében

ismeri Loach korábbi fi lmjeit, alko-
tásait, társadalmi elkötelezettségét 
és kifi nomult igazságérzetét, az alig-
ha fog csalódni a Tiltott táncokban, 
aki nem, az kevésnek fogja találni, 
ugyanis egy egyszerű közösségi ház 
felemelkedését és bukását mutat-
ja be. Az ír–angol–francia alkotást 
szeptember 11-én éjjel sugározza a 
Duna Televízió.

Ú j-Zéland egyik legismertebb író-
jának életéről készült fi lm után 

kicsit nehezebben vesszük a levegőt. 
Janet Frame, akit többször is jelöltek 
Nobel-díjra, 1984-ben írt önéletrajzi 
könyvéből készült alkotást az a Jane 
Campion rendezi, aki később 1994-
ben Oscart nyert a legjobb eredeti 
forgatókönyv kategóriában a Zongo-
raleckéért. Az Angyal az asztalomnál 
című fi lm 1990-ben Velencében több 

jelentős díj mellett elnyerte az Ezüst 
Oroszlánt, valamint a zsűri különdí-
ját és ezzel a rendezőnő egy csapásra 
nemzetközi hírnévre tett szert.

A mozi végigkíséri Frame addigi éle-
tét, kezdve a kissé különc gyermekkor-
tól, egészen a Faces in the water című, 
az új-zélandi pszichiátriai kezelését 
leíró mű megjelenéséig. Janet ese-
tében az ottani orvosok skizofréniát 
állapítottak meg, összesen nyolc évig 

tartott a kezelése azért, hogy később 
megállapíthassák: a diagnózis téves. 
A lobotómiától is az írás mentette meg: 
elnyert egy tekintélyes irodalmi díjat, 
ezért eltekintettek a műtéttől. A fi lm 
megmutatja az írónő emberi mélysége-
it és szárnyaló boldogságát, mely nem 
tartott sokáig. A látszólag összetartó 
családban felnövő Jane életében az 
első repedés testvérei elvesztése. Első 
füzetét, melybe lejegyezheti verseit és 
novelláit, apjától kapja, és innen nincs 
visszaút. A novellái, köteti hozzásegí-
tik, hogy megismerje a nagyvilágot, a 
bohém művészlétet, és megtanul bol-
dogulni egyedül is.

A különös hangulatú fi lm meggyő-
zően adja vissza Janet szenvedéseit, az 
írónő szerepében Kerry Fox pedig ké-
pes egy szemrebbenéssel jelezni, hogy 
melyek a fordulópontok az írónőnél. 
Az írás iránti szenvedélye átragad a 
nézőre, ugyanúgy, mint a riadt, elesett 
és szégyenlős tekintete, mígnem azt 
vesszük észre, hogy együtt sóhajtunk 
vele. Végig drukkolunk az írónőnek, 
hogy végre megtalálja lelki békéjét és 
boldogságát. Egy drámai emberi sors, 
mely után biztos, hogy szeretnénk elő-
venni Janet Frame köteteit.

Az Angyal az asztalomnál című fi l-
met szeptember 4-én este tekinthetik 
meg az érdeklődők a Duna Televí-
zióban.

Írás iránti szenvedély: mentőöv a léleknek

 »  Egy drámai 
emberi sors, mely 
után biztos, hogy 
szeretnénk elő-
venni Janet Frame 
köteteit.

 » Ha a tör-
ténelmi háttér 
nem dominál, 
akkor a személyes 
történetnek kell 
előtérbe kerülnie, 
és éppen ez a fi lm 
erőssége.




