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A Gomorra, az olasz Matteo Garrone legújabb alkotása, mely 2008-ban elnyerte a      
Cannes-i filmfesztivál nagydíját, és az Európai Filmakadémia is az év legjobb európai 
alkotásának választotta. A film Roberto Saviano azonos című bestseller-regénye alapján 
készült. 
Központi cselekménye a hírhedt nápolyi maffiacsoport, a Camorra tevékenykedései köré 
csoportosul. Szodoma és Gomorra, a két ótestamentumi város tűzesőben semmisült meg, 
a bűneik miatt gyúlt isteni harag söpörte el őket a föld színéről. Nápoly, mely a modern 
Gomorraként jelenik meg, a Camorra, azaz a nápolyi maffia központja. 
A fegyverkereskedelem, az illegális szemétlerakás, a drog, a modern idők szervezett 
bűnözése következtében Campania óriás pénzmosodájában évente 150 milliárd euró 
forog körbe, melynek köszönhetően a Camorra napjainkban Európa egyik legerősebb 
„gazdasági vállalkozása”. A busás haszonból persze nem egyenlő mértékben jut 
mindenkinek, a profit döntő része a klánok birtokában marad, de az általuk működtetett 
legális és illegális iparágak nélkül megállna az élet az olasz délvidéken. A filmből hamar 
kiderül: a camorra a globalizmus, valamint a multikulturális és szabadpiaci nyitottság 
jegyében már egész Európát és a fél világot behálózta, és Baszkföldtől Afrikáig üzletel  



 32 

 
III. ÉVFOLYAM 2. SZÁMIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁMIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁMIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM                                    Filmajánló                                2009. április 24                            Filmajánló                                2009. április 24                            Filmajánló                                2009. április 24                            Filmajánló                                2009. április 24....    
 
 
droggal, fegyverrel, ruhával, cipővel, szeméttel; bármivel, ami gyors és brutálisan nagy 
hasznot hozhat.  
A film dokumentarista jellegű, a készítők arra törekedtek, hogy minél valósághűbb legyen 
a történet. A rendező szavaival: "A Camorra tagjainak a hétköznapjait akartam 
bemutatni.... Úgy akartam megcsinálni a Gomorrá-t, mint egy dokumentumfilmet vagy 
háborús tudósítást. Természetesen a film egy színészekkel létrehozott rekonstrukció, de 
azt akartam, hogy a közönség elfelejtse, hogy egy filmes stáb áll a kamera mögött." 
A történet nem fikció, az író a Camorrába ténylegesen beépülve szerzett tapasztalatokat 
a szervezet működéséről, mely olyan jól sikerült, hogy a szerző felkerült a maffia 
halállistájára, és azóta is testőrök őrzik. 
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