Фільми
очима
МОАО

ИХ

В обговоренні фільму "В ірідіана ",
Іlоставлеиого

1961 року,

беру1пь участь:

студенти факультету гу.манітарних та
суспільних наук НаУКМА

Ольга Клименко, Вікторія Сотник, Ольга
Захватова,
Ольга Кирилова,

Юлія Титарова, студентка департаменпtу
~-;;

економічних наук Оксана Лопруга.

•

Оксан-а Попруга. Про нього каза
ШІ, що він був найжорстокішим у світі
режисером. Иого фільми- антифільми,
герої- антитерої; фантастичні, нере
альні образи, символи. Одна половина
митця віддана сюрреалізму, його сим-

о

••

волам ,

....,

.

......

lllliia -1спансьюи класИЧ}ПИ тра-

диції та народним мотивам . Звідси•

таке дивне поєднюrnя наекраю сну та

реальності, художньої свободи та
•

жорстокОСТІ.

Ольга Клименко. Фільми Бунюеля
- це відображення реального життя,
всього його багатоманіття і суnереч-

.

~

.

носrеи МlЖ соwальними про ша рка ми,

бажаннями, сподіваннями та ілюзіями
людей. Це діалектика сенсу й нісеніт•

•

••

•

.

.

•

•

не в павільйоні, а в реальній саЩІбі не
подалік від Мадрида.

о

Ольга Кирилова. Бунюель діалек-

яка вщ1рвана вІд сусшльного життя,

•

•

не може адекватно реагувати на доб

тично )D{ВИТЬСЯ на Істину: вона вu:а<ри-

ро, нездатна на вдячність . Жебраки
викликали у Вірідіани жалість, вона

вається вnродовж довгих важких по•
•
•
•
шуюв, ЯКІ ОХОІUІЮЮТЬ lН Одl все ЖИПЯ,

••

•

захоnла ввести ІХ у коло людських сто-

а іноді на це й життя не вистачає. Ге

сунків, зробити їх повноціюmми. Вона

рой Бунюеля- це завжди особистість,

забрала їх до маєтку і піклувалася про

них . Але, зрештою, ті жебраки , вже
наївІШІсь і відчувum себе господарями
життя, нападають на Вірідіану, хочуть
згвалтувати їі. Тільки прихід знайомо
го врятував їі. Тобто, не можна бути
•

•

•

•

яка шукає свого ІІШЯХУ в житn, не вдо~

..

вольняючись загальноп риинятими

.

умовностями, як1 nропонує иому сус-

пільство. Така його Вірідіана- дівчи
на, яка, набувши певного життєвого

.-

.

""'

досвІду , шукає свш власнии шлях ,
•

•

•

щеатстом, шакше сам поплатишся за

ВlдМОВЛЯЮЧИСЬ ЯК ВЩ ЗВИЧНОГО СВ І-

сво1 жертовю вчинки .

ТСЬКОГО способу життя, так і від уста
леного монасrnрського устрою. В об
разі Вірідіани Бунюель розкриває іmо
зорністьлюдських пошуків. Слід зау-

.

..

комедійний фільм. Але в мене цей фільм
викликав огиду. Вірідіана - слабка,
•

~

•

•

важити : ВІН не виnадково завершує

Вlдlрвана вщ життя ЖІНКа, яка хоче ре-

фільм начебто посеред дії, що ледь по

ваrу до статичностідії чи сюжету. По-

алізувати свої 'І мізерні" можливості,

чинає розвиватись. Буюоель хоче цим

чатком подорож І часто є церков нии

допомагаючи жебракам. Мені нехо

простір (можливо, це уособлення ее-

четься багато говорити про те, що пе-

показати, що цей шлях безкінечний. Те,
до чого приходить Вірідіана наприкін
ці фільму, - теж лише етаn в їі житrі.
Ольга Клименко. Фільми Бунюе.ля
торкаються тем, болючих для суспіль
СІ ва, речей, про ЯJ<і воно радше б мов
чало. Але на те і є талант, який несе у
собі певну свободу творчості і са :vto-

V

.

•

•

•

ретвореННЯ НИЖНІХ прошарІОВ суспшь•

•

сгва на штетгенпrих, порядних, пра-

•

цьовитихmодей- нереальне. Такі люди

Віk1'0рія СО11UІК. Зображуючи най-

просто не з виюш працювати

•

•

теМНlШl сторони життя, режисер праг•• •

не представити тодину з н пристрас-

тями, бажаннями і мріями, а людські
••
дош у всьому драматизмІ , показати ІХ
•

•

так, щоб крізь усі падіння, страждан•

•

ня

о

•

динаМІку, посшшнии рух, повну з не-

зарmа тощо.

1 смерть

пр оглядала людяюсть.

Фільм " В ірідіана" поєднав у собі
О
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наияскравШІ1 моме1--rги 1спанськоJ куль-

тури (Сервантес, плугівський роман,

Гойя) і синтетично виразив смисл всієї
кудьтури Іспанії, акценrуючи увагу на
•

•

•

•

невирlШеНОСТІ , дІалектичнОСТІ xpиcrn-

..

ЯНСЬКОl

. ....

.

~

..

pemru 1СИМВОЛlКИ , На ll стано-

ВИЩі в сучасному світі . Це фільм про

•

1 вважа-

ють, що всі матеріальні цінності (бу
динокДонаХайме, скатертІОІазфран
цузьким мереживом) дістаються лю•

•

дин1 задарма, хоча насправдІ для того,

щоб забезnечити себе, людині nо
трібно багато, раціонально та довго
працювати (Дон Хорхе). П омилка
Вірідіани nолягала в тому, що вона
бачила в цих жебраках "нещасних",
"обділенихдолею", неза.цумуючисьнад

тим, що лінь, розбещеність, nияuтво,
жадібність , злість беруть гору в
людській природі. Такесnасію-Ія Ri до
•

•

вираження- незалежнОСТІ щодо реаль-

ності. Залишається право вибору, ви
бору естетики, навіть якщо це естети
касну.

Ольга Кирилова. Вже було ск аза

но, що кінематограф Бунюе.ля побудо
ваний на зіткненні nротилежностей. Це
тяжіння до полярності багато в чому
•

•

можна пояснити І спанським меІпалt-

тетом режисера. Разом з тим, його
•

•

схильmсть до сарказму породжує Uilll)'
•

-

чого не nривело , окрlМ як до посилен-

тенденцно, спрямовану на зrладження

приреченІсть ІдеалІстичних намІрш ,

ня існуючих конфліктів, перевороту

суперечностеи, а не 1хнє вирІшення .

про розбиті ілюзії.
Юлія Тита рова. " Вірідіана" про
довжує традицію "Дон Кіхота" Сер
вантеса. Та діалектика, що вела Дон
Кіхота зі старого феодального світу до
нового світу гуманізму, веде Вірідіа-

існуючих цінностей. Кульмінації це
безладця досягло тоді, коли жебраки,
фотографуючись, застигають за сто
лом в позах, схожих на ті, що зобра
жені на фресці "Тайна вечеря".
До речі , всі костюми були зняті з
реальних жебраків, хворий на про ка-

Тоді цілісне бачення світу розпадаєть
ся на фрагменти, хоча й ця фрагмен-

•

•

•

•

•

о

•

•

ну ІЗ НОВОГО СВІту ДО СВІту ХрИСТИЯНСЬ-

ТЕАТР

•

, що людина ,

словами режисера , задумувалась як

сер)- монастир Вірідіани, горище На-

-

режисер хоче

жорстокості, добра і зла, людяності та
варварства. Треба зазначити ще одну
особливість кінематографа Бугпоеля -

редовища, з якого виишов 1 сам режи-
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Оксана Пonpyra. '' Вірідіана " , за

~

о

зу- справжній жебрак, а фільм знято

нищ , святос·п та грІха , южност1 та

'

•

•

Ольга Захватова. У цьому фільмі

•

•

• - ·

KOl реЛ1Гll З УСІЄЮ 11 СИМВОЛІКОЮ .
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тарюсть знову и знову сІ верджує иого

в найхимерніших формах. Це глибоко
діалектичне ба' tення світу надає кінема
тографові Бунюеля надзвичайної жит•

•

•

тєвосп,повноти,пристрасnІсили.

