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Fellini példája

A múltat életre keltő és bemutató elő-
adásoknál színházban, filmnél, televízió-
ban egyaránt vissza-visszatérő probléma a
megelevenítés viszonya a hiteles cm-
lékanyaghoz. Minél „kisebb Fellini"

valaki, annál fölényesebben, olcsó és ké-
nyelmes elméletekkel mond lesújtó íté-
letet a hitelességre való törekvésről. De
minél nagyobb és jelentősebb művészről
van szó - Fellinién kívül a példák hosszú
sora bizonyítja -, annál nagyobb
lelkiismeretességgel él a hitelesség szí-
nesítő, gazdagító segítségével.

Az utóbbi évek egyik legszebb példája,
sőt csúcsa Fellini Satyriconja. Maszk--
készítő munkatársai remekül dolgoztak.
Maga Fellini hihetetlen igényességgel
kereste meg szinte az egész világról és a
legeldugottabb helyekről is a számára
kívánatos típusokat és alkatokat. A sajtó
hosszú történeteket írt le kutató útjairól. A
filmszínészi képességeket nem igénylő
alakokat, amelyek csak a bemutatás
izgalmával hatottak, az idomítás velejáró
többletmunkáját vállalva szedte össze.
Felfokozott érzékenységgel, a szépet és
rútat egyaránt. Harmonikus test és arc
mellett a deformálódott torzakat is: a
párduc szépségű, karcsú nubiai Donyale
Lunától (barna bőréhez csodálatos

türkizkék szeme van, amely valószínűleg
színes kontakt üveg), a kétszáz kilós
akromegáliás római mészárosig. Az ered-
mény: az emberré válás csodálatának és
iszonyatának valószínűtlen gazdagsága.
Ezekhez a remekül kiválasztott figurák-
hoz járult azután a művészet és kultúr-
történet egyik legragyogóbb archeológiai
leletének, az egyiptomi fayumi oázis
múmiaportréinak kísértetiesen eleven
felhasználása.

A Kairótól délre fekvő fayumi oázisban
a múlt század végén folytatott ásatásoknál
hihetetlenül gazdag emlék-anyagot tártak
fel, közöttük egy múmia-portré-festő
műhelyt, amelyben tömegével találták a
középrétegek számára készült és az
emberábrázolás felső fokán egyénített,
természetelvű múmiaportrékat. Az i. e.
III-I. századból származó, vászonra, fára
vagy plasztikus gipsz-stukkóra festett
múmiaportrékat a forró homok őrizte
meg. Aki látta a ma már a világ nagy
gyűjteményeibe szétszóródott
múmiaportrékat (Kairó, Alexandia
British Museum, Louvre, Puskin múzeum,
Ermitázs stb.), úgy érezhette, hogy szinte
várják a megelevenítést. Nos, ezt végezte
el többek között Fellini a Satyriconjában.
Bátran élve az egy az egyben való
felhasználással, de a továbbstilizálással is.
Erős színezés, fehér, kék vagy arany
arcok, tetoválás, díszhegek stb. - mindez
kápráztató és izgalmas felvonulása a
kornak. Fellini bizonyságát adja, hogy a
múlt emlékeinek ismerete és felhasználása
milyen nagyszerű eredményre vezethet.
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