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Szemelvények
a magyar fi lmtörténetből
120 évvel ezelőtt, 1901-ben a már 
egy éve működő Uránia Magyar 
Tudományos Színházban, Zit-
kovszky Béla rendezésében, a 
színház tetőteraszán elkészül 
az első magyar fi lm, A tánc. A 
fi lmmel Pekár Gyula, a neves író és 
politikus táncról szóló előadását 
illusztrálták. A fi lm 24, úgynevezett 
kinematogrammból, rövid tánc-
jelenetből állt, melyeket az akkori 
színházi élet sztárjaival forgattak. A 
bemutatót nagy érdeklődés követi, 
és ezen felbuzdulva újabb és újabb 
eredetileg szemléltetésre készített 
fi lmet forgatnak. A magyar fi lm 
születésnapjának A tánc című fi lm 
bemutatóját tartják, így 2021-ben 
120 éves a magyar fi lm. Ebből az 
alkalomból a közszolgálati csator-
nákon több sorozatot is láthatnak a 
nézők. Elsőként a Duna World csa-
torna szerda esténként indítja el az 
angol feliratos magyar fi lmek sáv-
ját. A Nemzeti Filmintézet-Filmar-
chívum, Magyarország egyetlen 
fi lmes közgyűjteménye, a magyar 
fi lmtörténet kiemelkedő alkotásai-
nak angol feliratos változataival is 
rendelkezik. Ezek közül válogattak 
ebbe a sorozatba. A sorozat januári 
fi lmjei: Meseautó (1934) január 13., 
Halálos tavasz január 20., Emberek 
a havason január 27.

Szerelem Párizs
legrégibb hídján

1988-ban Párizs az 1789-es forrada-
lom 200. évfordulójának lázába-
nég. Legrégibb hídján, a Pont 
Neuf-ön felújítási munkálatok 
folynak, így a hely igen alkalmas 
menedékül szolgál a hajléktalanok 
számára. Itt él Alex, a tűznyelő 
artistából clochard-rá süllyedt fi ú, 
valamint Michele, a felsőbb osz-
tályból származó fi atal lány, akinek 
titokzatos betegség támadta meg a 
szemét. Első találkozásukkor sem-
mi nem utal arra a nagy szerelem-
re, amely hamarosan szövődik kö-
zöttük – sőt. Az Egy fi ú és egy lány, 
illetve A rossz vér után az 1991-es 
A Pont Neuf szerelmeseiben Léos 
Carax, a rendező ismét kedvenc 
színészére, Denis Lavant-ra osztotta 
a főszerepet akkori múzsája, a gyö-
nyörű Juliette Binoche mellett (ké-
pünkön a két főszereplő). A 3 évig 
tartó, elhúzódó forgatás nehézségei 
hatalmas reklámhullámokat vertek 
a francia fi lmtörténet akkor legdrá-
gább fi lmje körül. Carax, a francia 
új hullám rajongója, fi lmjeivel 90. 
születésnapját ünneplő Jean-Luc 
Godard előtt tiszteleg. A Pont Neuf 
szerelmesei című francia fi lmdrá-
mát január 20-án este sugározza a 
Duna Televízió.

ELBŰVÖLŐ, ÉRZÉKENY ÉS ZSENIÁLIS NŐ KÉPE RAJZOLÓDIK KI A COCO CHANELRŐL SZÓLÓ FILMBEN

A divat nagyasszonyának portréja

Coco Chanel az öntudatos nő jelképe, aki képes versenyre kelni és érvényesülni egy férfi ak uralta világban

A baleset körülményei a főszereplő ellen szólnak, így megindul a végeláthatatlan nyomozás, vádemelés

Az úttörő francia divattervező 
valós élettörténetéhez hű fi lmet 
készített Christian Duguay ren-
dező. A Coco Chanel című kétré-
szes életrajzi alkotást január 
9-én és 10-én este sugározza a 
Duna Televízió.

C hristian Duguay rendező kétré-
szes, olasz–francia–brit kopro-
dukcióban készült tévéfi lmben 

vállalkozott arra, hogy megrajzolja 
a divat nagyasszonyának portréját. 
Erre két remek színésznőt választott, 
Shirley MacLaine alakítja az idős, 
míg a szlovák származású olasz szí-
nésznő Barbora Bobulova játssza a 
fi atal Coco Chanelt. A végeredmény 
olyan életrajzi fi lm, amely alapvető-
en hű az úttörő francia divattervező 

valós élettörténetéhez, és amiből egy 
elbűvölő, érzékeny és zseniális nő 
képe rajzolódik ki. Egy igazi 20. szá-
zadi ikon.  Ő a független, öntudatos 
nő jelképe, aki képes versenyre kel-
ni és érvényesülni egy férfi ak uralta 
világban. Neve számos ikonikus da-
rabbal forrott össze. Ő alapította a 
róla elnevezett divatházat, bevezette 
az „haute couture” kifejezést, és a 
nevét viseli a mai napig eladási listá-
kat vezető Chanel N°5 parfüm, mely 
az első olyan illat, amit mestersége-
sen állítottak elő. Coco Chanel forra-
dalmi újító volt, visszaadta a nőknek 
a szabadságérzetet, megszabadítva 
őket a fűzőktől és párnáktól, és olyan 
kényelmes anyagokba bújtatta őket, 
mint a dzsörzé, a tweed vagy a gabar-
din. Egyszerű vonalvezetésű ruháit 
kevés, de látványos kiegészítővel 

tette nőiessé. Nevéhez fűződik a 
fémrátétekkel díszített kiskosztüm, 
vagy a mindig bevethető „kis fekete 
ruha” is. 

Nehéz gyermekkora volt. Anyja 
korán elhunyt tuberkulózisban, 
míg vándorkereskedő apja magára 
hagyta őket. Húgával egy apáca-
zárdában nevelkedett, itt sajátította 
el a varrás alapjait, és innen indult 
Párizsba szerencsét próbálni. Uno-
kanővérével, Adrienne-nel egy sza-
bóüzletben kezdett el dolgozni, ahol 
ismeretséget kötött Etienne Bal-
sannal, egy gazdag báróval, akibe 
őrülten beleszeretett. Kedvesének 
birtokára költözve kezdte felfedezni 
esztétikai érzékenységét, és kalapok 
készítésébe fogott. A párizsi maison 
nyitásához, a Chanel-vállalkozás 
beindulásához egy újabb szerelem 
segítette hozzá. A Boy Capel iránti 
szenvedély, bár nagyon erős volt, 
állandó küzdelemben állt a füg-
getlenségi vágyával, így nem tudta 
igazán átadni magát a férfi nak. A 
köztük lévő románc évekig tartott, 
de végül tragikus véget ért, amikor 
a férfi  autóbalesetet szenvedett. Ha-
lála örök nyomot hagyott benne, és 
még inkább megerősítette abban, 
hogy csupán munkájának éljen. 
Meghódította Európát és Amerikát. 
Kudarcaiból mindig tovább építke-
zett, és sikerre vitte céljait. Végül 
87 évesen egy szívroham lett a vesz-
te, éppen 50 évvel ezelőtt. A Coco 
Chanel című életrajzi fi lm első, il-
letve második részét január 9-én és 
10-én este tekinthetik meg a Duna 
Televízió nézői.

 » Coco Chanel 
forradalmi újító 
volt, visszaadta a 
nőknek a sza-
badságérzetet, 
megszabadítva 
őket a fűzőktől 
és párnáktól, és 
olyan kényelmes 
anyagokba búj-
tatta őket, mint a 
dzsörzé, a tweed 
vagy a gabardin. 

Luigi Lo Cascio, a népszerű, színhá-
zi és fi lmszerepeiről is ismert olasz 

színész először áll a kamera másik ol-
dalára, és jelleméhez híven nem egy 
könnyed témát választ élete első saját 
fi lmjéhez. A tökéletes város, melynek 
rendezője, forgatókönyvírója és fősze-
replője is egyben, igencsak szemé-
lyesre sikeredett, hiszen egy palermói 
fi atalember Közép-Olaszországban 
megélt történetét meséli el, aki végül 
mégis szülőföldjén lel békére. A fi lm 
annyira hozzá kötődik, hogy édesany-
ja, Aida Burruano is szerepet vállalt 
benne fi a kedvéért (az édesanyját ala-
kítja), illetve a nagybátyja, Luigi Maria 
Burruano színész is, aki a szicíliai ügy-
véd szerepébe bújik.

Michele Grassadonia építész és el-
kötelezett környezetvédő. Szicíliából 
Sienába költözik, ahol úgy véli, megta-
lálta az ideális várost. Furcsa szokásai 
miatt a kollégái nem kedvelik, mivel 
gyakran fárasztja őket is szokásaival: 
nem pazarolhatják az áramot és az 
energiát, nem dohányozhatnak, stb. 
Egyedül él egy spártai lakásban, ahol 
alternatív energiákkal kísérletezik. Egy 
esős este főnöke kérésének kell eleget 
tennie, ezért sok-sok év után újra autó-
ba ül, igaz csakis elektromos meghaj-

tásúba. A rossz látási viszonyok miatt 
balesetet szenved, elüt „egy árnyékot” 
és egy parkoló autónak is nekihajt. 
Néhány kilométer múlva egy elütött 
emberre lesz fi gyelmes az úttesten, 
amit azonnal jelent a rendőrségnek. 
A körülmények azonban ellene szól-
nak, így megindul a végeláthatatlan 
nyomozás és vádemelés egy ártatlan 
emberrel szemben.

Luigi Lo Cascio többször játszotta 
már el a kisember karakterét, aki arról 
álmodozik, hogy megváltoztatja a vi-

lágot, kevésbé igazságtalanná és tisz-
tábbá teszi azt. Michele Grassadonia 
karaktere is ilyen, egy olyan személy, 
aki hisz a polgári elkötelezettség és 
a társadalmi szolidaritás értékében, 
mégis egy igazságügyi rémálomba 
kerül, amely elidegeníti egymástól az 
embereket. A tökéletes város tehát a 
szó klasszikus értelmében nem léte-
zik, az csupán normális kinézetű ször-
nyek lakóhelye. A tökéletes város című 
fi lmet január 10-én este sugározza a 
Duna Televízió.

Menekülés egy igazságügyi rémálomból

 » A tökéletes 
város tehát a 
szó klasszikus 
értelmében 
nem létezik, az 
csupán normális 
kinézetű ször-
nyek lakóhelye.




