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A női sorsok és szociális prob-
lémák lelki vetületeit láthatjuk 
megelevenedni Luc és Jean-
ne-Pierre Dardenne szerzőpáros 
fi lmjében. A rangos díjakra jelölt 
játékfi lm két hősnője számára 
az álláskeresés nemcsak anya-
gi biztonságot jelent, hanem 
társadalomban való helytállásu-
kat tükrözi, és a lelki egyensúly 
kulcsa is. A Két nap, egy éjszaka 
című belga drámát szeptember 
22-én este sugározza a Duna Tv.

L uc és Jeanne-Pierre Dardenne 
játékfi lmje következetesen tartja 
magát a belga szerző- és test-

vérpáros életművének szociális ér-
zékenységű érdeklődési köréhez és 
minimalista fi lmnyelvi stílusához. A 
fi lm az életmű korábbi darabjaihoz 
hasonlóan az alsó-közép munkás-
osztályból válogatja szereplőit és 
konfl iktusait. A Két nap, egy éjszaka 
főhőse Sandra, aki pár hónapos be-
tegszabadságát követően szeretne 
újra munkába állni a gyárban, ahol 
depressziója előtt évekig dolgozott. 
Azonban a vállalat nem kívánja visz-
szavenni – a válság miatt ugyanis 
nincs elég pénz a dolgozók bónusza-
ira és még egy ember alkalmazására 
is. A főnöke ad még egy esélyt a meg-
alázott nőnek: ha egy hétvége alatt 

meggyőzi kollégáit, hogy mondjanak 
le az év végi extrafi zetésről, akkor 
megtarthatja állását. Ezzel kezdetét 
veszi Sandra kálváriája: munkájának 
visszaszerzéséért vívott küzdelme 
egyben saját korlátainak és gyenge-
ségeinek legyőzésévé válik, melynek 
valódi tétje, hogy hétfőn emelt fővel 
nézhessen feletteseinek szemébe.

Női sorsok és a szociális
problémák lelki vetülete
A szerzőpáros a női sorsok és a szo-
ciális problémák lelki vetülete iránti 

érzékenysége nem ebben a fi lmben 
mutatkozott meg először: az alkotás 
központi konfl iktusa szoros párhuza-
mot mutat Dardenne-ék egy korábbi 
– az első Arany Pálmát bezse belő 
– fi lmjével, az 1999-es Rosettával. 
Címszereplője számára – Sandrához 
hasonlóan – a munkahely és a meg-
élhetés elvesztése jelenti a szemé-
lyes, lélektani válság, ha nem is ki-
indulópontját, de erős katalizátorát. 
Mintha ezen nők számára az állás a 
belső egyensúly kulcsa is lenne, a 
publikus szférában való helytállásuk 
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Egy családanya harca az önmegvalósításért

Sandra a depressziója ellenére is érett nőként hoz életét meghatározó döntéseket

Szirének éneke. Gaspard, az énekes eldönti, hogy megmenti a férfi akról rossz emlékeket őrző sellőt

Az idősödő francia pár a múltba visszatérve mentené meg házasságát

önmaguk és sorsuk igazolása az 
anyagi biztonságon túl. Csak míg 
Rosetta egy kamaszlány szertelen-
ségével fut a végzetébe, addig Sa-
ndra a depressziója ellenére is érett 
nőként hoz önálló és maradéktala-
nul jóváhagyható morális döntést 
a fi lm zárlatában.

Egy családanya szociális
válsággal tűzdelt problémái
A Két nap, egy éjszaka befejezése 
pozitív érzést hagy a nézőben, ami-
hez a fi lm központi gondolatköre is 
igyekszik hozzátenni: a munkáért 
való harc egyes stációin keresztül 
Sandra saját magával küzd meg. 
A Dardenne fi vérek fi  lmalkotá-
sával szembeni elvárásokat nem 
csupán az eddigi életmű sikerei és 
az Arany Pálma-jelölés alapozta 
meg, hanem az is, hogy a fősze-
repet – tőlük szokatlanul – egy 
világ sztárra, az Oscar-díjas fran-
cia szépségre, Marion Cottilard-ra 
bízták. Ő Sandrává lényegülvén 
természetesen elveszti díva-énjét, 
azonosul a depressziós, alsó-közé-
posztálybeli családanya szociális 
válsággal is megspékelt problémái-
val, miközben kifejezetten élvezhe-
tő összhangban működik a fi lmbéli 
partnerét alakító – és a Dardenne 
fi vérek fi lmjeiben gyakran szere-
peltetett (Srác a biciklivel, Lorna 
csendje, A gyermek, Rosetta) Fab-
rizio Rongione-val.

 » A Két nap, 
egy éjszaka be-
fejezése pozitív 
érzést hagy a 
nézőben, amihez 
a fi lm központi 
gondolatköre is 
igyekszik hozzá-
tenni.

A napjaink Párizsában játszódó fi lm 
a francia zenész, dalszerző Mat-

hieu Malzieu könyvének adaptációja. 
A szerző kreativitásának több oldalát 
is megcsillogtathatta a fi lmes adap-
táció létrehozása során, hiszen a for-
gatókönyvet is maga készítette, ő ren-
dezte, és a zenét is ő írta hozzá. A fi lm 
főszerepét a szerzőhöz külsőre nagyon 
hasonlító Nicolas Duvauchelle-re ala-
kítja. Párizsban kiárad a Szajna, a vá-
ros elnéptelenedik. Gaspard, az éne-
kes különös hangokra lesz fi gyelmes, 
majd észreveszi, hogy a hangok egy 
súlyosan sérült sziréntől származnak. 
Lula, a sellő csak éteri hangzású éne-

kével tudja magát megvédeni a férfi -
aktól, akikről nagyon rossz emlékeket 
őriz. Hangjától a megbabonázott férfi -
ak rövidesen meghalnak. Gaspard-ra 
már nem hat a varázslat, ugyanis szí-
ve már összetört szerelmi bánatában. 
Elhatározza, hogy megmenti a sellőt, 
akin egyik áldozatának terhes felesé-
ge bosszút akar állni... A párizsi sellő 
mese felnőtteknek, amelyben a szerző 
azt vizsgálja, hogy „egy zaklatott kor-
ban mekkora lehet a képzelet ereje”. 
A 2020-ban készült párizsi sellő című 
francia fantasztikus fi lmet szeptember 
25-én este tekinthetik meg a Duna Te-
levízió nézői.

Mese felnőtteknek egy párizsi sellőről

 » Gaspard, az 
énekes különös 
hangokra lesz 
fi gyelmes, majd 
észreveszi, hogy 
a hangok egy 
súlyosan sérült 
sziréntől szár-
maznak. 

Hányszor elképzeljük, mi lenne, ha 
visszatérhetnénk a múltba, hogy 

egy rossz döntésünket megmásítsuk, 
s így egész életünk boldogabban ala-
kulhatna. Ezzel a gondolattal játszik 
el szellemes fi lmjében Nicolas Bedos, 
aki sokáig „csak” humoristaként és 
színészként volt ismert hazájában. A 
Boldog idők című francia fi lmvígjáték 
főhősei egy idősödő házaspár, akik 
éppen párkapcsolati válságot élnek 
át. A feleség harsány és magabiztos, 
a férj pedig egyre inkább belesüpped 
a kétségbeesésbe és önsajnálatba. 
Egy ismerősük sikeres és különleges 
vállalkozást vezet: időutazást kínál 
ügyfeleinek. Színészek, díszletek be-
vonásával megteremti a kiválasztott 
kor hangulatát és körülményeit, és 

az időutazó a 18. század vagy éppen 
a második világháború tökéletesen 
újrateremtett közegét élvezheti. A fi a-
talember felajánlja az egyre letörtebb 
férfi nak, hogy egy napra visszamehet 
a múltba egy általa választott napra… 
Melyik napot választja vajon? Vissza 
akar-e majd térni a jelenbe? Megment-
heti-e ez az időutazás a házasságát? 
A fi lmet forgatókönyvíróként, rende-
zőként és zeneszerzőként is jegyző 
Nicolas Bedos-t ezért az alkotásáért a 
legjobb rendezésért járó César-díjra 
jelölték. A fi lmvígjáték főbb szerepeit 
olyan kiváló színészek alakítják, mint 
Daniel Auteuil, Fanny Ardant és Guil-
laume Canet. A boldog idők című fran-
cia fi lmvígjátékot október 2-án este te-
kinthetik meg a Duna Televízió nézői.

Vissza az időben a változásért




