Chandler, Charlotte

Aš, Fellini

Tai biografija, pasakojama paties Fellinio lūpomis. Labai patiko, rekomenduoju net ir
nemėgstančioms biografijų. Knygoje jis ne tik pasakoja apie save, savo vaikystę, jaunystę,
tėvus, šeimą, filmų kūrimą, bet per savo pasakojimą atsiskleidžia savo paties požiūrį, mintis,
aplamai apie filmus, televiziją, aktorius, kitus režisierius, jų bei savo paties kūrybą, vaikus,
maistą, kates ar šunis, laimę, pinigus, moteris, apie savo nuolat sapnuojamus sapnus, daiktus,
piešimą, cirką, menininkus, apdovanojimus filmų, senatvę ir dar daugelį kitų dalykų.
Įdomiai rašo apie savo kuriamus filmus, kaip gimdavo siužetai filmams,kaip jiems atsirinkdavo
aktorius, kokius filmus lydėjo sėkmės ar nesėkmės, apie už kai kuriuos filmus gautus Oskarus
ar kitus apdovanojimus.
Labai patiko, kad visa tai pasakodamas knygos autorei, su kuria susitikinėjo keturiolika metų
įvairiose vietose, o ši įrašinėjo jo atsiminimus, jis pasakoja nestokodamas šmaikštumo, jumoro
jausmo. Nors jį darbe supo daug moterų aktorių, jaučiama jo meilė Džuljetai, jo žmonai, su kuria
pragyveno santuokoje 50 m. Taip pat meilė Romai, kur ir pradėjo savo karjerą, nors buvo gimęs
Riminyje.
Visą gyvenimą Fellini buvo darboholikas, įprasminęs save kine. Kaip jis pats sako “filmai yra
mūsų vaikai”, kurių deja jam su Džiuljeta nebuvo lemta susilaukti.
Knyga baigiama epilogu, kur autorė aprašo, kaip jis sirgo paskutinėmis savo gyvenimo
dienomis, jo laidotuvėmis ir kitu aktorių, režisierių pasakojimais, kai šie buvo trumpam susitikę
su Felliniu, mat Fellinis labai mėgo keliauti, o filmus kūrė tik savo studijoje, uždarose patalpose,
net Oskarų įteikimo ceremonijose nelabai norėdavo dalyvauti.

Labai patiko, rekomenduoju. Perskaičius šią knygą kilo noras peržiūrėti jo senus gerus filmus su
Marčelo Mastrojani, Sofi Loren ir kitomis aktorėmis. Prisirašiau sąrašiuką ir kitų režisierių filmų,
kuriuos vertino Fellini.

Dar reiktų pridurti, kad knyga gausiai iliustruota nuotraukomis. Ir, kaip visada, pabaigsiu citata,
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kurią pasakė Fellinis Charlotinai: "- Neliūdėk , Charlottina. Prisimink, kad gyvenimas geriausiu
atveju yra tik naminiai ledai su karštu šokoladu"
.
/Pajauta, 2010 kovas/
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