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Egyszerre akar szociális drá-
maként és valamiféle univer-
zális történetként működni 
Ursula Meier nagyjátékfi lmje. 
A Nővér című francia–svájci 
fi lmdrámát március 13-án 
sugározza a Petőfi  Tv.

A svájci Ursula Meier második 
nagyjátékfi lmje az Alpok kies 
vidékén játszódik: a mélysze-

génység szélén sodródó panelvilágot 
egy sílift  választja el a fenti lankák 
elit sportparadicsomától. Simon, a 
kiskorú tolvaj időről időre a „felső 
világban” ólálkodik, hogy az onnét 
ellopott tárgyak eladásából tartsa el 
magát és nővérét. Meier fi lmje egy-
szerre akar szociális drámaként és 
valamiféle univerzális történetként 
működni, miközben elsősorban a két 
főhőse közti viszonyra koncentrál. 
Az archetipikus és kissé szájbará-
gósnak ható szimbolika, a fenti és a 
lenti világ különbsége, a kettő közti 
kapcsolatok, egyikből a másikba való 
átjutás, visszazuhanás-felemelke-
dés, pofonegyszerűen teremti meg 
a mindkét célnak megfelelő alapszi-
tuációt. A rendezőnő nyilvánvalóan 
sok neorealista fi lmet látott, hiszen a 
gyerekfőhős fi gurája akár az olasz al-

kotásokig visszavezethető (sőt a jólel-
kű törvényen kívüli gyerek Dickensig 
visszanyúló archetípusát képviseli), 
ahogyan a már említett kettősség, az 
univerzális és a hétköznapiság bana-
litása közti folyamatos átmenet is.

A fi lm legjobb pillanatait, öcs és 
nővér vegyes érzelmekkel teli, de 
egymástól folyamatosan függő kap-
csolata nyújtja. Ez nem utolsósorban 
a mindössze tizenhárom éves Kacey 
Mottet Klein (Meier előző fi lmjéhez, 
az Otthon az útonhoz „találta őt” a 
civil életben, azóta pedig kész szí-
nésszé érett), és az immár nemzetközi 
ismertséggel bíró francia üdvöske, 
Léa Seydoux (Becstelen brigantyk, 
Éjfélkor Párizsban, Mission: Impos-
sible – Fantom protokoll) játékának 
érdeme. Harmadik fi guraként, Simon 
vágyott „pótanyjaként” pedig jelen 
van az amerikai Gillian Anderson (az 
X-akták egykori Scully ügynöke), aki 
– habár kevés ideig szerepel a vász-
non – ismét bizonyítja, hogy jóval 
többre termett mint leesett állal azt 
skandálni, „Mulder, itt valami nincs 
rendben”.

A környezetrajz szintén dicséren-
dő, miként a rendező elmondta nem 
a cselekményhez találta meg a tájat, 
hanem a környezethez igazítva szü-
letett meg az ezt kihasználó cselek-

mény. Ezt nehéz lenne eltitkolni, hi-
szen sokszor passzázsok sora, mint 
például Simon vándorlása a kies 
lankákon (szintén neorealista remi-
niszcenciákat idézhet fel bennünk) 
juttatja érvényre a környezet sajátos-
ságaiban rejlő erőt.

A 62. Berlini Nemzetközi Film-
fesztivál zsűrije Ezüst Medve díjjal 

AZ UNIVERZÁLIS ÉS A HÉTKÖZNAPISÁG BANALITÁSA KÖZTI FOLYAMATOS ÁTMENET IS MEGFIGYELHETŐ A FILMDRÁMÁBAN

Visszazuhanás és felemelkedés az Alpokban

A fi lm legjobb pillanatait öcs és nővér vegyes érzelmekkel teli, de egymástól függő kapcsolata nyújtja

Miközben az elítéltek megismerik a drámát, egyre jobban törnek bennük is felszínre az érzelmeik

jutalmazta a svájci rendezőnőt, 
Ursula Meiert a legjobb rendezés 
kategóriában. A másodfi lmes ren-
dező remekül teremtett összhangot 
a színészek, a rendezés és a környe-
zet hármasságában. A Nővér című 
francia–svájci fi lmdrámát március 
13-án tekinthetik meg az érdeklő-
dők a Petőfi  Tv-ben.

 » A rendező 
nem a cselek-
ményhez találta 
meg a tájat, 
hanem a környe-
zethez igazítva 
született meg az 
ezt kihasználó 
cselekmény.

Rendőrrablással
megpecsételt sors

A történet 1958-ban játszódik. 
A tizenhét éves Mansfeld Péter 

(Fancsikai Péter) a forradalom Széna 
téri emlékeitől „megfertőződve” a 
felkelés újraélesztéséről és bebörtön-
zött sógora kiszabadításáról ábrán-
dozik. Barátaival és a nála idősebb 
Blaski Józseff el elkövetett gyerekes 
csínyeik, kamaszos balhékkal és apró 
köztörvényes bűnökkel keverednek. 
Sorsuk akkor pecsételődik meg, 
amikor elrabolnak egy őrségben álló 
rendőrtörzsőrmestert (Seress Zoltán). 
A fi úk vizsgálati fogságba kerülnek. 
Mansfeld Péter, hogy mentse a már 
életkora szerint súlyosan büntethető 
Blaskit és a többieket, a kihallgatá-
sok során mindent magára vállal. 
Kihallgatóinak, Fenyő főhadnagynak 
(Nagy Ervin) és Szautner hadnagynak 
(Dimény Áron) minden alkalommal 
szembesülniük kell a börtönben meg-
kínzott Mansfeldből áradó elszántság-
gal és erővel. A kezdetben szimpla kis 
huligánként kezelt fi ú ügye, Bánkuti 
ezredes „magasabb szempontokat” 
közvetítő telefonjai következtében, 
egy társadalomra veszélyes ellen-
forradalmár ügyévé alakul át. Fenyő 
főhadnagy kételkedése a fi ú ilyen fokú 
bűnösségében felettese, Bárányos ez-
redes (Eperjes Károly) szemében az ál-
lamrend iránti elbizonytalanodás jele. 
A háromgyerekes anya, a fodrászként 
dolgozó Mansfeldné (Maia Morgens-
tern) a kornak megfelelően kilincsel 
„protekció” után. A Mansfeld című 
fi lmet március 11-én este sugározza a 
Duna Televízió.

Shakespeare börtönben. Ez is lehet-
ne a címe a Taviani testvérek egye-

dülálló kezdeményezésének, mellyel 
elvitték a 2012-es Berlinale fődíját, az 
Arany Medvét és az ökumenikus zsű-
ri fődíját is. A római Rebibbia börtön 
egyik kiemelt kockázatú körletében, 
ahol az igazi nehézsúlyú bűnözők 
töltik büntetésüket, a két nyolcvanan 
fölüli rendező különös projektbe kezd: 
megismertetik a rabokkal Shakes-
peare-t. Nem kevesebbre vállalkoz-
nak, minthogy a fogvatartottakkal 

eljátszassák a Julius Caesart. A drog-
csempészekből, életfogytiglanira ítélt 
gyilkosokból és erőszakos bűncse-
lekményekért, rablásért elítélt bűnö-
zőkből álló alkalmi színjátszócsoport 
hetekig, hónapokig készül az előadás-
ra, amit a forgatócsoport fel is vesz. S 
miközben egyre jobban megismerik a 
drámát, egyre jobban törnek bennük 
is felszínre érzelmeik, elfojtott indula-
taik, félelmeik. Hiszen a több mint 500 
éve megírt római korban játszódó tör-
ténet akár az ő életük is lehetne, mely 

szövetségről, árulásról, gyilkolásról és 
megbánásról szól. A folyamat végén 
pedig ott a jól megérdemelt siker, a 
tomboló öröm és a katarzis, a művészet 
felszabadító érzése, mely után – egyik 
fogvatartott szavaival élve – „már tény-
leg börtönnek érződik e cella”.

A dokufi kciónak defi niált alkotás vé-
gig két síkon operál, a próbafolyama-
tok fekete-fehér, míg az előadás színes 
képei is a két világ közötti kontrasztot 
hivatottak ábrázolni. Hisz a művészet 
felszabadít és mindent megszínesít. 
A fi lm zenéje is csupán egy gyönyörű 
szaxofonszoló, mely Giuliano Taviani 
és Carmelo Travia zeneszerzők műve.

A Cézárnak meg kell halnia fi lmről 
is, és egész eddigi életművükről, pá-
lyájukról mesélnek maguk a rende-
zők a Szenvedély és utópia – Utazás 
a Taviani testvérek világába című 
dokumentumfi lmben. Mario Canale 
rendező egy metaforikus és egyben 
valós utazásra invitál minket a Tavi-
ani fi vérek világába. Lépésről lépésre 
térben, szülőföldjükről, San Miniató-
ból indulva egészen a római Rebibbia 
Börtönig, és időben, első fi lmes élmé-
nyeiktől a nagy fesztiválsikerekig. Be-
járjuk 60 éves pályájuk főbb állomá-
sait, fi lmjeiken, gondolatvilágukon, 
pályatársaik, munkatársaik és család-
tagjaik elbeszélésein keresztül. De vé-
gig főszerepben a két zseniális, soha 
nem vitatkozó, nagyszerű alkotópá-
rossal: Vittorio és Paolo Tavianival.

A Cézárnak meg kell halnia című 
olasz fi lmdrámát március 4-én este te-
kinthetik meg az M5-ös csatorna nézői.

A művészet felszabadító ereje egy börtönben

 » A dokufi k-
ciónak defi niált 
alkotás végig két 
síkon operál, a 
próbafolyamatok 
fekete-fehér, míg 
az előadás színes 
képei is a két világ 
közötti kontrasz-
tot hivatottak 
ábrázolni.




