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Ervényes gesztusok
Képek a 60-as évek amerikai független filmje iből
1960. szeptember 28-án a New York-i 46. utcában található Producers Theater nézőterén Lewis
Allen és Jonas Mekas meghívása nyomán huszonhat filmművész gyűlik össze. Olyanok, akik
szembe
kívánnak
nézni
koruk
alapvető
jelenségeivel: a hivatalos filmgyártás csődjével, a
producer-rendszerű filmkészítés hanyatlásával, a
morálisan korrumpálódott,
sablonokban
gondolkodó közönségfilm lejáratódásával.
Ök azok
a fiatal filmesek, akik elmenekültek Hollywood
hatalma, pénzügyi és eszmei nyomása elől, akik
kis költségvetésű filmekben igyekeznek megfogalmazni érvényes világképüket. Ezek a független filmesek alakít ják meg A Csoport (The Group) elnevezésű társaságot, hogy immár egységesen üzenjenek hadat a mamutstúdiók uralmának.
Bármennyire feltűnő és gesztus-értékű, hogy e
különböző indíttatású művészek mennyire egyszerre ismerték fel: megmaradásuk egyetlen záloga, ha függetlenek tudnak maradni a hivatalosan
beiktatott amerikai filmtől- alapító kiáltványukban azonnalleszögezik:
nem alakítanak iskolát,
nehogy haldokló elvek sorozatával beszűkítsék,
megzavarják, kiheréljék önmagukat. Nem bíznak az elvekben. elutasítják a művészetben és az
életben egyaránt a klasszicizmust. Jonas Mekas
a Film CuiJure 21. számában az új generáció
moziját fogalmazza a fenti "nem elvek" jegyében,
Lionel Rogosin pedig a valóság interpretálásáról
Ír cikket. Kifejti, hogy a független filmeseket legfőképp az a szándék kötheti össze az önállóság
deklarálásán túl, hogy az emberrel kapcsolatos
dolgokkal, a megélt valósággal foglalkoznak.
Persze a valóság ábrázolása itt sem jelent egy és
ugyanazon művészi-formai megközelítési módot:
jellemző, hogy a függetlenek szócsövének számító Film Culture ezen, 1960-ban megjelent számá-

ban olvashatjuk Freudnak az álomfejtésről szóló
munkáját, Bufiuel munkásságát, örök forradalmát elemzi Emilio G. Riera, Stanley Brakhage a
film némaságának hatásáról ír, a film színeiről és
világításáról pedig olyan régi mester szól, mint
Rouben Mamoulian.
A Csoport tagjai tehát jellegzetes és örökérvényű gesztussal indítanak: megfogalmazzák, miképp nem akarnak filmet csinálni, de iskolateremtő szándék nélkül nyitva hagyják a kérdést:
mi módon juthatnak el a különböző egyéniségek
a valóság érvényes megragadásához.
Ezt a kettősséget az amerikai független film mindvégig
tartani tudja. Akkor is, amikor már kialakulnak
rész-iskolák, akkor is, amikor már próbálkoznak
bizonyos elvek kánonba öntésével. A lázadás
gesztusa adja az öntörvényűséget. Pedig anakronisztikussá is válhatna. Hogy csak egyetlen, de
igen jellemző példát hozzak, előreszaladva az
időben: akkor, 1960-ban meglep ő volt, hogy hiányzik A Csoport megalakítói, a kiáltvány megfogalmazói közül az a John Cassavetes, aki egy
évvel korábban, a Film Culture 19. számában,
közvetlenül a szerkesztő, Jonas Mekas Felhívás
a filmkészítők új generációjához című írása után
közöl cikket, s teszi föl a kérdést: "Mi baj van
Hollywooddal?" Ma már tudjuk, hogy Cassavetes - akinek pályájáról a Filmkultúra
1985/7.
számában jelent meg összeállítás - független
eredményeit hasznosítva bizonyos egyezséget kötött a bajok okozójával és hordozój ával, a Love
Streams legalább annyira jellemző Hollywoodra,
mint a rendező korábbi szemléletére. Akadnak
mások is, akik félig-meddig föladják különállásukat, nehogy anakronisztikus sá váljanak, de a
lázadás gesztusát immár beépítve egész pályájukba.
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Kenneth Anger: Invocation of My Demon Brother (1969)

Ernie Gehr:
4

sau

(1969-71)

Stan Brakhage: Sincerity (1973)

Shirley Clarke: The Cool World (1963)

Robert Kramer: The Edge (1968), lee (1970)

Fent: George Landow; lent: Ernie Gehr.
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Stan Brakhage: Thigh Line Lyre Triangular (1961)

A Csoport megalakítói között találunk gyakorló filmkészítőket - Lionel Rogosin, Peter Bogdanovich, Robert Frank, Alfred Leslie, Edouard de
Laurot, Jonas Mekas, Adolfas Mekas, Shirley
Clarke, Gregory Markopoulos, Guy Thomajan,
Louis Brigante, Harold Humes, a Sanders-fivérek, Bert Stem, Sheldon Rochlin, Edward
Bland -, színészeket - Ben Carruthers és Argus
Speare Juilliard -, producereket - Emile de Antonio, Lewis Allen, Don Gillin, Walter Gutman,
David C. Stone -, színházi embert - Daniel Talbot - és e területre specializálódott ügyvédet Jack
PerIman személyében. Az amerikai független filmet persze nemcsak ők jelentik: a már említett
Cassavetes óriási hatása önálló tevékenységként
legalább ennyire fontos, és akkor még nem szóltunk azokról a korszakos jelentőségű alkotókról,
akik munkásságukkal a kiáltvány potenciális
megfogalmazói lehettek, mint Kenneth Anger,
Bruce Baillie, Stan Brakhage, Robert Breer, Robert Drew, Robert Kramer, Richard Leacock,
Donn Alan Pennebaker vagy a már örök Pantheonba vonult klasszikus, Andy Warhol (akiről
szeptemberi számunkban közlünk tanulmányt).
A 60-as évek, sajnos ma már tény, az utolsó
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időszak, amikor századunk fiatalsága megpróbált független-szuverén tényezőként beleavatkozni a világ sorsába: Európában a politikai status quo volt a harci kérdés, Amerikában mindez
rejtettebben, a művészet mezébe öltözötten jelentkezett. Az már a történelem sajátos fintora,
hogy mindegyik mozgalom csak a tagadás pillanatáig juthatott el. A politikában időben is röviden, a művészetben hosszan kimerevített időegységben.·
Nem filmtörténetet akarok föleleveníteni. Csupán e filmművészeti köntösben megjelenő tagadás néhány érvényes vagy időből kihullt gesztusát szeretném kiragadni. Most, amikor a clipgalaxis idején a ki tudja, hányadik neoavantgárd
a negáció beépüléses formáján dolgozik óriási
lendülettel.

Az én lázadása
Az amerikai függetlenek jó része állandóan tiltakozik az ellen, hogy művésznek titulálják őket.
FiImkészítőt mondanak, és közben: amatőrre
gondolnak. De ahogy Stan Brakhage hangsúlyozza, az amatőr szót eredeti értelmében kíván-

ják használni. Hiszen a latin amans, az olasz
amante azt jelenti, valaki kedvel vagy szeret valakit-valamit - tiltakozik hát az olyan ferdítés ellen, amit az úgynevezett profik követnek el, amikor az amatőr szó "a Yankee (Go Home) megfelelőjeként, degradálásként jelenik meg". Az amatőr Brakhage és társai számára állásfoglalást jelent. Egyfelől a hollywoodi profizmus tagadását,
másfelől a filmhez mint folyamathoz, a szubjektum kifejezési lehetőségéhez való viszonyulást.
Ha a piaci törvények szellemében dolgozó alkotó
kirekeszti önmagát mint valós szubjektumot az
alkotás folyamatából, az amatőr éppen ezt az
én-t teszi a filmkészítés középpontjába.

Brakhage villogó, autográf aláírással jegyzett
filmjei legtöbbször nem lépnek ki a filmkészítő ami itt rendezőt, operatőrt, vágót is jelent - legszűkebb szférájából. Első és harmadik gyermeke
születésének is külön filmet szentelt. A 16 mm-es
kamerával rögzített, leginkább orsónyi szekvenciákban épülő némafilmek főhőse Jane, Brakhage felesége és a születendő gyerek. Valójában
azonban az a viszony áll a filmek kőzéppontjában, amely az alkotó-rögzítő és a világ között
percről percre alakul. A Window Water Baby
Moving egy előrehaladott terhesség képeivel kezdődik. A képmezőt diagonális an kettéosztja egy
ablak fehér négyszöge és egy vörös lámpa fénye.
A sötétnek és a világosnak, a feketének és a
fehérnek a kettőssége képileg mindvégig meghatározza a látványt. A vizuális váltások írják le a
szülési folyamatot: a cselekmény időegységei
szinte a szülési fájdalom ritmikáját, periodicitását érzékeltetik. A két évvel később készült, s
ismét a szülésről szóló Thigh Line Lyre Triangufar a folyamatosságot
helyezi előtérbe a szakaszosság után. Ez a stílusváltás pszichés állapotrögzítésnek is kitűnően beválik: hiszen ha a születés nagyszerűsége és fájdalma nem csökkent is az
első film óta, a harmadik gyerek megérkezése
már nyilvánvalóan nem váltja ki ugyanazt a sokkos-eufótiás-újszerű állapotot, mint ami az alkotót jellemezte első gyermeke születésekor.
Az .amatörfílm" stílusváltása tehát pontosan
rögzíti, hogy a kamera kinek a kezében van.
A valóság, a fájdalom és az öröm csak annyiban
érdekes, amennyiben Brakhage pillanatnyi állapotáról tudósít. A színek és a képkivágások egyaránt szubjektívek, úgy rögzítik a valóságot,
hogy közben egyetlen szubjektum vízióit, koncentrálását és örömét vetítik elénk. Brakhage
filmjeiből tudatosan hiányzik bármiféle szociológiai meghatározottság.
Fiziológiai és érzelmi
alapállapotok fontosak a számára, bármit mutat,
önmagáról szól.

Bruce Baillie: Quixote (1964-M)

A hollywoodi filmgyártás ban üldözött belső én
ábrázolása a fontos Jonas Mekas, a függetlenek
egyik legfőbb ideológusa számára is. 1950-ben
kezdte filmre rögzíteni naplószerűen benyomásait: Diaries, Notes and Sketches
(Wa/den,
1964-69), 1976-ban adta közre legkorábbi feljegyzéseit (Lost, Lost, Lost) , majd további két
összeállítás után legutóbb ismét sajátos naplóval
jelentkezett 1985-ben (He Stands in a Desert Counting the Seconds of His Life).
Bolex-kamerája elé rendezi a folyamatos valóságra való reakcióit, a legkülönfélébb helyzeteket, barátokat, a szeretve gyűlölt New Yorkot.
Van, hogy tíz szekvenciát is lefilmez egy nap,
máskor nem talál semmi érdekeset. Valóban tollként használja a kamerát: megírja a napjait, aztán néha visszatér valami már megtörtént eseményre, így egy befejezetlennek tűnő szekvencia
csak néhány nappal - sok tíz méterrel - odébb
folytatódik. A film ritmusa tehát szükségképpen
Mekas gondolatainak, élményeinek, érzelmeinek
struktúráját követi. Az egymást kQvető képek
összefüggéstelennek
tűnnek,
hiszen nagyon
messziről köszönnek csak vissza a félbehagyott
mondatok, de éppen e szaggatottság képes egy új
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Robert Kramer az Ice-ban (1970)

Stan Brakhage és szignója (Window Water Baby Morning,1959)

Stan Brakhage: Dog Star Man (1963)
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A Csoport "szócsöve", 1960

Kenneth Anger: Invocation of My Dernon
Brother (1969)

Kenneth Anger: Scorpio Rising (1963)
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Nyelvalkotók
Már a szubjektum szerepét szinte túlhangsúlyozó
alkotók esetében is világos, hogy a filmnyelvet
kívánják megújítani. Útjuk azonban végzetesen
egyedi - tehát folytathatatlan is. Nem csoda hát,
ha jó néhány filmkészítő olyan kísérletekbe kezd,
mely új szintakszist és grammatikát igyekszik
adni, olyan készletet akarván teremteni, mellyel
más alkotók is elmondhatják a világról alkotott
képüket.
A nyelvújítók talán legjelentősebbike Hollis
Frampton. Zorns Lemma című :filmje három
részből épül: az első kifejezéseket fogalmaz, a
második az ehhez szükséges betűkészletet írja le,
míg a harmadikban a beszéd alakul ki. Mindennek mintegy ideológiai bázisául a tizennyolcadik
századi német matematikus, Zorn lemmája (másképpen: axiómája) szolgál, melynek értelmében
minden részlegesen rendezett halmaz tartalmaz
egy maxímálisan és teljesen rendezett részhalmazt. Frampton a filmnyelvet tekinti részlegesen
rendezettnek - és filmjében strukturális an építJonas Mekas
kezve bemutatja az ismert és rendezett részhalmazokat, tehát a betű- és szókészletet. Az első öt
és érthető nyelv zálogát adni. (A magyar filmes percben egy női hang olvas egy verset: az ábécé
avantgárdból is ismert ez a módszer: Szirtes And- jelenik meg. A második szekvencia 45 percében
rás évek óta utánozza Jonas Mekas naplóit, sok- több ezer szót hallunk és látjuk a hozzájuk tartoszor megoldásokat is kölcsönözve, hiszen legtöb- zó képet: a kapcsolat teljesen logikus és természeben nem láthatják az eredetit - csak éppen az tes a képek és a szavak közt. Az utolsó részben
intellektus belső ritmusa hiányzik szomorú kop- három lényt látunk egy hómezőn: egyférfit, egy
pintásaiból.)
nőt és egy kutyát. A felvevőgép nagyon messziről
Az én lázadása formai tekintetben csak után- követi őket, s közben hat női hang ritmikusan
zókat képes termelni, iskola-alapításra természe- ismétel egy szót valamely középkori szövegből.
tesen alkalmatlan. Mekas és Brakhage gesztusa A mozgás és a kép ritmusa a hangot követi.
azért jelentős mégis, mert a filmművészet számáMindez - így, a leírás által eltorzítva - abra is szalonképessé tette az irodalomban, zené- szurdnak és értelmetlennek tűnhet. Pedig Frampben, képzőművészetben elfogadott attitűd öt: a ton filmje maga a megtestesült költészet. A fényszubjektum strukturáló erejét. Fárasztó, a képi ről és a formáról szól. Nem megérteni kell- vagy
trükköket is szándékosan "amatőr" szinten meg- legfeljebb abban az értelemben, ahogyan mondjelenítő, állandó mozgásban lévő fotogramjaik a juk Freud próbált valamely álom mélyére hatoltagadás gesztusán túl csak egy szűk kör részére ni -, hanem ráérezni sajátos ritmusára és szerkeadnak befogadható élményt. De ha tudunk és zetére. A hangok-betük-szavak
hármassága
akarunk velük azonosulni, olyan mélyrétegekig képpé válik Frampton munkájában, új kapcsolaláthatunk, melyről a társművészetek - éppen tokat létrehozva az auditív és vizuális befogadás
mert csak a kész műalkotás egységévelszembesü- láncolatában.
lünk - gyakran kénytelenek lemondani. Ezek a
Problematikusabb - mert a kísérlet nem kölfilmek két, párhuzamos látványban léteznek: tői, hanem nagyon is reális, sőt földhöz ragadt egyrészt tükrözik a létrehozás vajúdását, más- az a strukturalista nyelvújítás, melyet Ernie Gehr
részt műalkotásként is önállósulnak. Mintha a képvisel. Az ő kamerája és képe általában rögzívázlat és a kész festmény egyszerre és állandó tett. Kiindulási pontja szerint a :film a fények
mozgásban lenne jelen a vásznon. Egyszemélyes változás ából épül, nem érzelmek vagy eszmék
gesztus.
kifejtésére szolgál, az intenzitást egy adott tér
belső változásai és az időbeliség szolgálják. Serene Velocity című filmje egy folyosó vonalakból és
10

fényekből strukturálódott szimmetriáján időz, a
Still pedig egy utcarészleten. Sajátos tükrőződések teszik sokdimenzióssá a képet, melynek történése - ha itt még szabad egyáltalán történésről
beszélnünk':" nem megszervezett. A lassan változó állandóság azonban mégis furcsa emocionális
és pszichés változást hoz létre a befogadóban: ha
egy későbbi színházi példával akarnám érzékeltetni, kicsit hasonlít az egész Robert Wilson színházára, melyben a monoton szekvencia-ismétlés

.'>

csap át jelentéshordozó minőségbe.
Gem filmjei a repetitív iskolához tartoznak ha zenei műszóval akarjuk jellemezni. De sajátos
módon annak negációját valósítják meg: s ezzel
ahhoz az abszurd helyzethez érkezünk, hogy egy
eleve tagadásra épült filmes irányzat önmagán
belül is a tagadást teszi meg szervező erőnek.
Szélsőséges nyelvalkotási kísérletek persze az
említettek. Nem hoztak, nem hozhattak létre öszszefüggő egészt alkotó új filmnyelvet. De részeredményeik sem lebecsülendők. A gesztus mind
a mai napig fellelhető a kísérletező filmeseknél,
akik a filmet önálló médiumként, s nem valamiféle összművészetként kívánják szemlélni.

Dokumentaristák
Ezzel a szóval-megjelöléssel mi persze bajban
vagyunk. Hisz érthetünk rajta dokumentumfilmkészítőket éppúgy, mint megrendezett valósággal
dolgozó, a valódi figurákat fictionbe kényszerítő
iskolát. Csakhogy nem biztos, hogy mindig célszerű a mechanikus felosztás: a dokumentumfilm
készítője lefényképezi a valóságot, a dokumentarista bele is avatkozik. Hiszen a tiszta műfajú
dokumentumfilm készítése is bizonyos fokig manipuláció - a válogatás és a kiemelés már azzá
teszi -, az is eljuthat drámai sűritésig. Másrészt
a megrendezett vagy imitált valóság, melyet az
eredeti vagy ahhoz hasonló "szereplők" hitelesítenek, a dokumentarista filmet is a katarzis magasáig emelheti.
A prototípusok az amerikai független film fényes évtizedében is felismerhetők. Cassavetes
előbb a tiszta dokumentumot szervezi fictionné,
később a tiszta fictiont rögzíti dokumentummódszerrel. Kramer annyira vegytiszta dokumentumfilmesnek tűnik, hogy alig vesszük észre,
a valóságelemeket ő szerveztetörténetté. A Maysles-fivérek rejtett kamerás módszere látszólag a
manipulálatlan valóságot rögzíti, de minduntalan kiderül, hogy szereplői végül is nem csupán
adják, inkább játsszák önmagukat. Shirley Clarke
egy regényt vesz föl aHarlemben "eredeti" szereplőkkel, és mi megint csak alig tudjuk eldönte-

George Kuchar: Hold Me Whi/e I'm Naked (1966)

ni, nem dokumentumfilmet látunk-e. Ha a módszerek különböznek vagy összecsúsznak is, a 60as évek amerikai filmjének ez az az irányzata,
mely a legéletképesebbnek bizonyult. A társadalom fölfedezésének, a valóság hiteles megragadásának gesztusa ugyanis ezekben a filmekben kőzösségi szemléletű: nem bújik el a szubjektum
mélységesrejtekébe, nem vonul vissza a kísérletezés nyelvteremtő menedékébe - hanem szembesít. És a szembesítés eredményes lehet. Új-Hollywood legalábbis ezt igazolja.
Robert Kramer, aki forgatókönyvírója, rendezője és olykor szereplője is filmjeinek - de ez már
nem egyszemélyes vállalkozás, mint a szubjektív
kísérletek voltak! -, fikcióiban a napi aktualitásokat követi. The Edge című filmjében a fiatal
értelmiség helyzetét elemzi a hatvanas évek végének Amerikájában. Kutatja a forradalom lehetőségét, megkérdezi, hogy valóban szükségszerű-e
az egész országra jellemző frusztráltság, hogy
van-e kiút. A film formáját tekintve dokumentum: magnóra vett beszélgetések, viták és monológok alkotják, az akciót a kimondott szavak
hordozzák. Ezt a tematikát és formát követi az
lee is, mely New York-i vitákon, mexikói esetepatékon és texasi elmélkedéseken követi nyomon
a baloldali fiatalság útkeresését. Kramer mődszerének lényege, hogy a valódi politikai szituáció
elemzését egyfelől szereplőire bízza - tehát a
megírt forgatókönyvön belül dokumentum-helyII
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· Jack Smith: Flaming Creatures (1963)

David és Albert Maysies: Gimme Shelter (1970)
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David és Albert Maysles: Salesman (1969)

zeteket hoz létre -, másrészt fikciós szituációkkal
ütközteti őket. Az lee például egyszerre állítja
kamerája elé a reális történéseket és azok szereplőit, valamint annak a fiktív csoportnak a tagjait,
akiket Kramer a Független Forradalmi Szervezetek Nemzeti Tanácsának nevez. Ily módon a
fikció is valóságnak tűnik, viszont a dokumentálható realitás is átemelődik egy sűrített, elemelt,
-művészi struktúrába.
A módszer természetesen igen hatásos, talált is
követőkre éppúgy, mint iskolát szervező elferdítőkre. Ami viszont ennél sokkal tragikusabb:
ahogy az eltelt két évtizedben a Kramer-fílmekben felvetett vágyak semmissé lettek, ahogy kiderült, hogy a frusztráltság nemcsak Amerika sajátja, ahogy a 60-as években volt fiatalok nemzedéke meghasonlott önmagával, ahogy beépült vagy
éppen kiesett a saját történetéből. Torinóban,
ahol a Fiatal Filmesek Fesztiválján alkalmam
volt végignézni az amerikai független film majd
teljes termését, egyszer kimentem pihenni az lee
vetítése közben. A csapóajtó mögött magas, rokonszenves úr szólít meg, s von kérdőre, miért
nem nézem a filmet. Pihenek - mondom. És
megpróbálom magyarázni, hogy nem is a film
14

hossza fáraszt, hanem a szembesülés a bolond
vágyakkal. Megérti, bólint. Ő is úgy tekint ezekre
a filmekre, mint álmainak halott gyermekeire.
Persze ő van rosszabb helyzetben. Mert ezeket a
filmeket ő csinálta. Robert Kramer volt az ajtó
mögött: a hatást leste? akijövőket riogatta? vagy
csak félig mert szembesülni egykori önmagával?
1959-ben megjelent és óriási sikert aratott egy
regény. A Harlemről szólt, Warren Miller írta.
Hamarosan megszületett a darabváltozat is, Robert Rossen rendezte. Ismét siker. A kritikusok
hozsannáznak az őszinte hangnak, a párbeszédek mívességének. Természetesnek látszik, hogy
film is készüljön a regényből. És az is természetes,
hogy az író ragaszkodik mondataihoz, helyzeteihez. Nincs könnyű helyzetben hát a rendező,
Shirley Clarke, aki viszont valódi filmet akar
forgatni a Harlemről - Harlemben. Megnyeri
forgatókönyvíró-társnak Carl Lee harlemi papot, összegyűjti amatőr szereplőit, és általában
engedi őket improvizálni.
A történet Duke Custisról szól, akinek egyetlen vágya van csupán: szerezni egy pisztolyt,
hogy ő lehessen a főnöke a Royal Python s bandájának. A gyerekek történetét végigkísérhetjük
egészen addig a pontig, amikor Duke eléri a
célját, és végre a rendőrség is felfigyelrá. Mindezt
Clarke és "színészei" megejtő iróniával adják elő
- és az irónia mögül tragédia leselkedik. A Cool
World nem dokumentumfilm - mégis többet tudni meg belőle Harlem valódí arcáról, mint akárhány leleplező beszámolóból. És nem is regényadaptáció, nem egyszeruen játékfilm - mégis a
művészi sűrítésnek lehet iskolapéldája.
Clarke minden jelenetet megbeszélt szereplőivel. Lejátszatta velük úgy, ahogy az ő érzelmeiknek, szóhasználatuknak, mindennapi élményeiknek megfelelt. És ezeket az improvizációkat rögzítette filmre. Ily módon jöhetett létre olyan üzenet egy letagadni szeretett világról, mely a művészi és a dokumentarista szókimondás fényében
egyszerre ragyogván lehetővé tette a befogadást
is.
Mert ne felejtsük: a független filmesek kivonulása Hollywoodból nem jelenti egyszersmind azt
a szándékot, mintha a mozikból, a közönség elől
is el akartak volna vonulni. A függetlenek jó
része nem mondott le a beleszólás vagy a hatás
élményéről: a strukturalisták és experimentalisták távolabbra merészkedtek ugyan, a szubjektum nevében lázadók látszólag megelégedtek a
naplóírással, a dokumentarista-narratív filmek
alkotói azonban nyíltan bejelentették beavatkozási szándékukat. Itt válik a tagadás gesztusa
mégiscsak építkező attitűddé.

Kenneth Anger: Jnauguration of the Pleasure Dome (1954-66)

(És ha egy pillanatra ismét kitekinthetek Amerikából: ez az a gesztus, mely torzóként is izgalmassá teszi a magyar függetlenek Pantheonba
költözött vezérének, Bódy Gábornak a Kutya éji
dala című filmjét. És ugyancsak ez a gesztus hozza létre a nyolcvanas évek magyar független jeinek legérvényesebb filmjét, Xantus János Eszkimó asszony fázik című alkotását, melyben egy
szubkultúrába kényszerített nemzedék fogalmazta meg ön- és világképét.)
A dokumentarizmus sajátos formáját művelik
a hatvanas években a Maysles-fivérek. Albert és
David Maysies állandó munkatársukkal,
Charlotte Zwerinnel együtt végül is a tiszta műfajú
dokumentumfilm ből indulnak el. Sa/esman című
munkájuk mintha filmes dokumentuma,
kiegészítése lenne Miller szép drámájának, Az ügynök
ha/á/ának. Itt nincsenek megírt helyzetek, megrendezett szituációk. A filmesek egyszerűen néhány gyakorló ügynök nyomába eredtek. Ott
van az ügynökök között Willy Loman prototípusa is, ott van a Miller-darabban sokat emlegetett
szálloda szoba és papucs is, ott van a nem induló
kocsi, a sok félbemaradt vágy, a sok menekülés.
De nem lesz belőlük melodráma. Szikár esetek:

ahogy nyomon követjük, kinek miképp sikerül
elsóznia a Közép-Amerikai Biblia Társaság különböző árfekvésű kiadványait. Látjuk az ügynököket munka közben és pihenéskor, lassan mindannyian közeli ismerőseinkké válnak. Olyannyira, hogy már azt sem érezzük furcsának, mikor
egyikük az autóban ülve amolyan igazi játékfilmes szituáltságú monológot ad elő, vagyis önmagát játssza a filmben. Ez az eszköz ugyanazt a célt
szolgálja, mint Kramernél az interjú, Clarke-nál
az improvizáció: a közvetlenül a nézőhöz szólás
gesztusa rejlik benne.
Ha tehát az amerikai független film kapcsán
dokumentarizmusról
beszélek, nem műfajra gondolok. Hiszen - láthattuk - az igencsak vegyes.
Sokkal inkább arra a közösségi attitűdre, mely a
valósághoz és a műalkotáshoz való viszonyt egyszerre fémjelzi. Brakhage, Mekas, Warhol mintha azt mondanák: a valóságnak nincsen köze
hozzám, csak az én reakcióim számítanak; máskor ők is, akárcsak Frampton, Gehr, Breer vagy
Ken Jacobs, azt állítják, hogy a világ tulajdonképpen nem rögzíthető, a film legalábbis még
nem tudja rögzíteni, ehhez kell tehát állóképben,
fotogramban, kollázsban, el nem mozduló kame15
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Emile de Antonio: In the Year of the Pig (1969)

rával vagy a tűz képével a nyelvi eszközöket
keresni. A narratív és dokumentarista filmek alkotói az eszközöket tekintve is eltérnek persze
társaiktól: fontosabb azonban az a különbség,
hogy ők hisznek a valóság megfogalmazhatóságában.

A mítosz igézete
Az amerikai független filmesek megjelenésük, s
különösen csoportos kiáltványuktól kezdve a viták középpontjában álltak. Ha ők Hollywoodot
tagadták meg nyiltan, a hivatalos kritika és a
társadalom őket tagadta ki, legszívesebben meg
nem történtté téve létezésüket. Underground hangzott el a minősítő-degradáló jelző. Az alaphangot a mindig is Hollywoodnak és a Broadwaynak elkötelezett The New Yorker július 13-i
száma adta meg, 1963-ban. A válasz, nyílt levél
formájában, július 25-én jelent meg. Ebben a
függetlenek hangsúlyozták, hogy visszautasítják
a "dühödt underground"
minősítést. "Nagyon
kedves önöktől ez a jelző. De az igazság az, hogy
mi szeretjük a világot, és nem gyűlölünk senkit.
Ha ezt a társadalom megérti, akkor megítélésünk
is valóságosabb lehet. Nem vagyunk azonosak az
angol dühöngő ifjúsággal: filmjeink, költőink
szövegei, festőink vásznai inkább szomorúak,
mintsem haragosak. Persze: underground film.
16
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De az igazság az, hogy minden változás, ami az
ember szívében és értelmében zajlik, az valahol
belső tájakon, nem nyilvánosan, tehát underground történik."
Ha a zúgó establishment elzárkózik a szubjektív történések, a kísérletek, a filmnyelvi újítások
és a szociális indulatok undergroundja elől egyaránt, akkor néhány filmes a mitológíához fordul, hogy az emberiség közös kincseit hívhassa
segítségűl.
Ha Amerika: hát a sztármítosz bizonyosan
beválik. Igaz, azok a sztárok, akiket a függetlenek mutatnak filmjeiken, ugyancsak idegesítik a
polgárt. A Maysles-fivérek és Zwerin Gimme
Shelter című filmje például a Rolling Stonesról és
a nagy mágus Mick Jaggerről szól. D. A. Pennebaker két filmet is szentel a Monterey pop-fesztiválnak: 1967-ben Janis Joplin és Jimi Hendrix az
imaginárius hőse a M onterey Popnak, majd húsz
évvel később egykori felvételekből összevágja a
mítosszá növesztett Hendrix-kép újabb filmjét:
Jimi Plays Monterey. Nem csupán a jelenséget
akarják megragadni ezek a filmek, a regisztráláson túl az a céljuk, hogy nemzedékük egét angyalokkal és sátánokkal ültessék tele.
De a Sátánnal közeli barátságba csak egyetlen
filmes jut igazán, a függetlenek egyik legnagyobb
alakja, Kenneth Anger. Már gyerekként a film
vonzásába kerül: hétévesen játszik Reinhardt
Szentivánéji álom című filmjében, majd a Ferdinánd, a bika című film forgatásán bűvöli el Hollywood. Kamaszkorában kap szüleitől egy 16 mmes Kodak-felvevőt, és 17 évesen már leforgatja
első, ötperces filmjét. Amit mintegy húsz év alatt
csupán öt követ. Igaz, szinte mindegyiknek sok
variációja létezik: úgy tűnik, a Sátánnal való
küzdés mindig többmenetes.
Anger vonzódása a mitológiához egyszerre filmes és filozofikus gesztus. Az imádott-gyűlölt
Hollywood elemzésekor - a Hollywood Babylon
című könyvében - azt írja, hogy Griffith volt az
utolsó, aki mítoszt volt képes kreálni. De később
hanyatlani kezdett a mítosz: "Ott volt Vénusz és
Adonisz, csak Clara és Rudy névre hallgattak;
ott volt Pán, de Charlienak hívták; és ott volt
még az öreg Bacchus is, azaz Fatty, meg a nyomorék Vulcanus, azaz Lon. Minden illúzió volt,
móka és tréfa: egy antik vallási bohózat, ahol az
oltárról hiányzik a vér. Pedig a vér nem hiányozhat. .. " Ezt a vért mintha a horror műfaja venné
át Hollywood mitológiájában.
Nem véletlen,
hogyahorrorhoz
és a fantasztikus filmekhez
vonzódik maga Anger is. Aki a montázs technikáját Eizensteintől tanulja, akinek gondolkodására Cocteau hat tán a legerősebben, aki mágus-
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nak, Aleister Crowley tanítványának tudja magát.
Anger a társadalom perifériájára szorult fiatalok képi világát és jelrendszerét használja kiindulópontként. Ma úgy hívnánk: a szubkultúra felől
szemléli társadalmát. Ez a kultúra kezdettől mitologikus jeleket használ. A motoro sok a Halál
Angyalaiként jelennek meg, Mason biblikus küldetést gondol beteljesíteni. Anger mitológiájában
ennek megfelelően tölt be központi szerepet Lucifer, akit ő a szépség démonjának nevez. A jelszó, a formula, mellyel az orgiák istenét meg lehet
idézni - halljuk az 1954 és 1966 között több
változatot megért Inauguration of the Pleasure
Dome című filmben -, mellyel a fény leányainak
rítusa közben Lord Shiva istenéhez fordul: ERŐ
és TŰZ. A Scorpio Rising az angyalokhoz és
Mars istenhez fohászkodik. A történet, mely a
bőrruhás, szegecseltcsizmás motoro sok egy Walpurgis-éjét kíséri végig, lehetne akár realista is.
Még a jelképpé emelés is első szinten reális veszélyekre figyelmeztet: ahogy például Anger párhuzamot von a száguldó motorosok és a náci fekete
ruhások közt. A Skorpió - aki ebben a filmben
angyalnak látszik, pedig egy travesztita ördög a szex, az anyagi hatalom, az erőszak és a halál
jegye. És Anger úgy látja, hogy a Skorpió kora
jött el. Ez a zárt, homoszexuális vízió az amerikai
mitológia alakjaival is megharcol - Dean és
Brando megkerülhetetlen -, kikezd az örök vágyak égi és földi megtestesítőjével, Krisztussal.
Hogy' aztán a következő film - Invocation of My
Demon Brother - már egyenesen a fény hordozójának nevezze Lucifert. Anger, aki a spártai társadalomnak, a Pokol Angyalainak, a Szeretet
testvéri kihívását követőknek ajánlotta filmjeit,
az erőszak angyali és a szeretet démoni tűkörképét vizionálja.Ezek a víziók azonban szinte szociológiai pontossággal tudósítanak a hatvanas
évek társadalmi-periférikus drámájáról.

,

Hollis Frampton: Zorns Lemma (1970)

Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a hatvanas évek függetlenjei formai kísérleteikkel világképet invokáltak, s a világnézeti indíttatás gyakran formai kísérletekkel járt. Ez az összefüggés
adja a közös platformot. A gesztusok érvényességét azonban nem feltétlenül garantálja. Mert végül is: az új filmnyelv ezoterikus maradt, a szubjektum lázadói maguknak írják tovább naplóikat, az egykori dokumentaristákat, a direct einema képviselőit éppen új-Hollywood szorítja a
perifériára, a fiction térnyerése nevében, a strukturalisták kiöregedtek a kísérletezésből.
És mégis: a hatvanas évek példája azt ígéri,
hogy a mi korunk is kitermelheti(a margón akár)
azt az alternatív (film)művészetet, mely nem elégszik meg a kész receptek alapján készült, szájbaÉrvényes gesztusok?
csócsált ideológiákkal, sztorikkal, emberképpel.
Az amerikai független film nem állt össze egyet- Az állami-társadalmi manipulációs gépezetek ma
len iskolává. Nem is teremtett iskolát utóhatásámár tudják, miképp lehet az avantgárd lázadását,
ban sem. Részben azért, mert az avantgárd kísér- az underground dűhét belesimítani a elip-galaxis
leti attitűd folytathatatlan, legfeljebb másolható. normái közé. A harminc évvel ezelőtt indult fügRészben azért is, mert a csoportosulást létrehozó getlenek gesztusai arra figyelmeztethetnek, hogy
tagadó gesztus a filmművészetre, nem a társadala simulás nem feltétlenül kifizetődő, hogy a konmi közegre vonatkozott. Csak lassan szivárgott szenzus nem a művészet terrénuma. A borzas fej
be ez az elem is az új amerikai mozi szellemiségé- ugyanis jobban kilátszik.
be. És főleg: úgy vélem, a negáció hosszú távon
Bányai Gábor
nem kohéziós erő.
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Northumberland - noha a Szigetország térképén
többé-kevésbé középen helyezkedik el-, a történelmi Anglia északi határát jelenti: a Tyne folyó
torkolatától
néhány mérföldnyire fölfelé már
Skócia kezdődik. Fejlődő, láthatóan állandó újjászületésre képes vidék; mégis a látogató t nemegyszer óriási ipartörténeti skanzenre emlékezteti. Lakói láthatóan büszkék is különleges múltjukra. Az itteni szénbányákban elsőként jelentek
meg a gőzszivattyúk, Stockton és Darlington között itt indult el a világon először a lokomotív,
.",, a Tyne folyó legforgalmasabb hídját még ma is
az a vasszerkezet tartja, amit maga Stephenson
tervezett: és a newcastle-i hajógyár dokkjából
futott ki a századforduló
Kékszalag-birtokos
óceánjárója, az első igazi úszóváros, a Mauritánia.
Itt, Neweasle-ben látott vendégül az Amberfilm nevű független filmműhely, egyike annak a
huszonhat hasonló felépítésü "workshopnak",
mely Nagy-Britannia-szerte
található.
Meghívásom - meghívatásom - pillanatában
csak sejtéseim voltak arról, hogy kicsodák is lesz"'nekvendéglátóim; és bár a szükséges engedélyek,
ajánlások megszerzése érdekében sűrün emlegettem a "független filmgyártó" illetve .műhely"
kifejezéseket, magabiztosan hivatkoztam az AmberfiÍm jól hangzó, "cégszerű" nevére, meghívóim azonosítása valójában meghívás om céljáváértelmévé vált: kedvenc fogalmaik, megnevezéseik megfejtése pedig most maga a közkinccsé tehető tanulság.
Korda Sándorról úgy tudjuk Magyarországon, hogy az angol filmgyártás atyja - de legalábbis egyike megmentőinek,
felvirágoztatóinak.
Angliában egyetlen vérbeli .függetlenfílmes" sem
cáfol meg bennünket, csak éppen hozzáteszi,
hogy Sir Alex a másik oldal nagy embere, ami azt
jelenti, hogy minden rossz vele kezdődött, vagy
többé-kevésbé az ő idejében. A függetlenek vi,
, szontagságos történetében a filmes szakszervezet
is a reakció eszközének, előkelő, kegyetlen hata" lornnak számít: ez a szakszervezet őrködik a fil.'
mes szakemberek, filmvállalkozók jogai felett, és
minden erejét, befolyását a. kívülálló kontárok
visszaszorítására fordítja. Sem a nagy üzletet kínáló forgalmazók, sem a televízió nem vásárolhat olyan hazai produkciót, melyet nem "szervezett" filmcsinálók készítettek. A szakszervezeti
tagság szigorú feltételekhez kötött: vendéglátóim
, "magyarázata szerint az Unionhoz való tartozás
egy ottani rendező számára azonos azzal, amit
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nálunk a főiskolai végzettség jelent: erősen misztifikált garancia - nem elégséges, de szükséges
feltétel, ha valaki filmkészítésre adja a fejét.
A közép-kelet-európai
analógiák azonban csak
eddig a pontig érvényesek: az ottani filmes szakszervezet szigorúságát nem a gyanúsan viszonylagos művészi minőség védelme indokolja.
A szervezett filmkészítők méltányos jövedelme
kerülne veszélybe, ha - mondjuk - az egésznapos
műsoridejű állami- és magántelevízió valamennyi
csatornája bármikor, bárkitől, bármilyen áron,
korlátozás nélkül vásárolhatna
mozgóképeket
állandó filméhségének csillapítására.
A "független filmes" kifejezés - legalábbis
Angliában - eleinte nyilván a szakszervezeten
kívüliséget jelentette; de ma már ez a jelentés a.
legkevésbé fontos. Vendéglátóim készségesen elismerték, hogy a megnevezés pontatlan és többértelmű, különösen ha az .,independent filmmakert" nemzetközi kategóriának tekintjük. (Newcastle-ben éppen ott-tartózkodásom
idején rendezték meg a független filmesek nagyszabású
nemzetközi fesztiválját.) .Jndependent"
lehet az
is, aki Hollywoodban a Stúdióktól, Angliában
- többek közt - a szakszervezettől, Latin-Amerikában a cenzúrától független. A legáltalánosabb
nyugat-európai minta szerint - és legtöbbször
Newcastle-ben is erre hivatkoztak - az tekintheti
magát független filmesnek, akit - akár rendező,
akár producer - nem terhel a feltétlen profittermelés felelőssége. Minthogy részben minden
másfajta felelősséget elhanyagolhatónak
tartanak ehhez a felelősséghez képest, részben az általuk ismert magyar filmek tükrében tartják a politikai felelősség súlyát könnyen viselhető tehernek
- nehéz lett volna vendéglátóim illúzióit eloszlatni, miszerint a magyar filmgyártás-filmforgalmazás egész szervezete egyetlen óriási independentparadicsom.
Az Amberfilm munkatársai leginkább a dokumentarista játékfilm friss magyarországi hagyományai iránt érdeklődtek, és már az olyan, pusztán technikai karakterisztikumok
is sóvár irigységet keltettek bennük, mint a fekete-fehér nyersanyag, vagy aháromórás
filmhosszúság. Különösen amikor megértették,
hogy a Társulás
Filmstúdió tagjainak, legalábbis kezdetben, nem
gyanús experimentalistaként
kellett vetítési alkalmakért házalni, hanem az egyetlen magyar
forgalmazási vállalat kötelező jelleggel játszatta
filmjeiket elegáns állami mozikban, akultúravédő törvények merev automatizmusa szerint. Hi-
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Jelenet az Amberfilm Seacoal cimű jilmjéből

tetlenkedésük ennél csak akkor volt nagyobb,
amikor lelkesedésüket tompítandó, utalt am arra,
hogy annak idején épp a filmek alkotói szorgalmazták a kevesebb vetítési garanciát nyújtó, eleve kisebb nézőszámot feltételező "társadalmi forgalmazás" kísérleteit - mindezt egy filmreszabottabb, minőségi befogadás érdekében. Létezhet
tehát nálunk olyan rendezői attitűd, melyen belül
a természetes alkotói becsvágyhoz a nagyobb
kockázatot kereső, sajátos forgalmazói becsvágy
is hozzátartozik. Megemlítettem azt is, hogy az
utóbbi években részben pénzügyi korlátozások,
részben a vállalkozói gazdaság vadonatúj programjának megfelelően változni látszik filmgyártásunk "independent paradicsom"-jellege. Es ez
a változás sokak szemében nem sorscsapás, hanem egy tudatos terv része. Ezt a megjegyzést
jóval könnyebben értették meg, mint filmgyártásunk-forgalmazásunk egyéb tényeit, és azonnal
őszinte aggodalommal töltötte el őket. Mindez
igen természetes: a kongó nézőtér jogához való
állami garancia - ezzel a jelenséggel nem igen
tudtak mit kezdeni; de azt a pillanatot, amikor
az állami mecénás a költségvetés növekvő nehézségeirehivatkozik - ezt valamennyien jól ismerik,
nap mint nap rendszeresen átélik.
A helyzet egyébként nem rossz, legalábbis a
filmműhelyek tagjai többet beszélnek a kedvező
változásokról,
mint amennyit panaszkodnak. Az

igazi nagy fordulat valamikor a hetvenes évek
közepén következett be: ekkor szabályozta a parlament igen nagyvonalúan a fílmműhelyek jogait,
és hozta azokat a rendelkezéseket, melyeket
együttesen azóta is Workshop törvényként emlegetnek. Murray Martin, az Amberjilm vezetője,
mint aktív munkáspárti funkcionárius, maga is
részt vett a Workshop törvény kidolgozásában,
elfogadtatásában. Filmműhelyek - független
filmkészítők spontán tömörülései - természetesen már a hetvenes évek előtt is léteztek Angliában. Az ilyen csoportok egyenesen a háború előtti dokumentarista iskola, a John Grierson nevével fémjelzett, államilag támogatott filmes mozgalom jogutódjainak tekinthetők. Működésük
pénzügyi fedezetének biztosításáért annak idején
változó taktikával folyt a harc. Murray Martin
elmondta, hogy a hatvanas években még maga is
minden befolyását azért vetette latba, hogy a
Független Filmesek Szervezete - mely egyaránt
tömörített fílmműhelyeket és egyéni függetleneket - a filmszakszervezettel azonos vagy hasonló
jogállásból tárgyalhasson a forgalmazókkal. Később rájött, hogy rossz lóra tett: a Független
Filmesek Szervezete egyre jobban felhígult, tekintélye csökkent. Új szővetségeseket teremtett a
BBC négyes csatomája (Channel Four) és a Brit
Filmintézet személyében. A helyzet amúgy is
megérett a változásra..a négyes - azaz a közmű19
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AIDS és homoszexualitás:
az idei fesztivál főrnotívurnai

velődési - csatorna műsorigényét sem a BBC
belső produkciói, sem a "szervezett" hazai filmgyártás nem tudta kielégíteni. Az "elamerikanizálódás" pedig az angol mozi és televízió számára
olyan ősi fenyegetés, melynek emlegetésével az
államtól - kűlönösen munkáspárti kormányzat
idején - mindig lehetett pénzt szerezni. A Műhely-Törvény a workshopokat fölruházta a szakszervezeti tagokjogaival, ezen felül biztosítja számukra a Négyes Csatorna pénzügyi támogatását,
és garantált műsoridőt a kész produkciók számára. Mecénásként működik a Brit Filmintézet is;
az a feladata, hogy a közvetlen állami támogatást
igazságosan elossza. Tanácsadói kötelezettsége is
van: de nincs joga a támogatás megvonásával
megvétózni a készülő forgatókönyveket. A két fő
támogatón kívül a többi mecénás meglehetősen
esetleges: kisebbségi szervezetek, politikai csoportok, reklámlehetőséget kereső üzleti körök,
alapítványok, és főként a helyi kormányzat.
A filmműhelyek jellege, fölszereltsége, munkájuk minősége rendkívül változatos. Filmműhelyekkel rendelkeznek a londoni színesbőrű érdekvédelmi szervezetek - és természetesen nekik is
biztosítja a Négyes Csatorna a megállapított havi
műsoridőt. De létezik sajátos skót hagyományokat ápoló workshop Edinborough-ban, feminista
animációs műhely Leedsben, sőt a brit homosze20

xuális szervezetnek is megvan a maga Media
Centerje.
A newcastle-i Amberfilm létszámban, felszerelésben a nagyobb és' igényesebb műhelyek közé
tartozik. Itt a griersoni hagyomány, az .Jndustrial Britain" szelleme a helyi sajátosságok miatt
különösen erős. Northumberland megye és a városi vezetés töretlenül munkáspárti: Murray
Martin kedvesen pragmatikus megjegyzése szerint ez az Amberfilm számára különösen kedvező
addig, amíg a Munkáspárt ellenzékben van. Hiszen a helyi kormányzat jelenleg nagylelkűen
pénzt ad mindenre, ami általában véve radikális,
támadóan politikus - vagyis ami a központi konzervatív vezetés pozícióit rontja. A pénz persze a
központi forrásokból is megérkezik: a Theateher-kormánya Workshop törvényt már nem
tudja megváltoztatni, és egyébként sem szívesen
nyújt újabb tamadási felületet azáltal, hogy a
kultúra olyan területétől vonja meg a támogatást, melynek a nyilvánossággal, a tömegtájékoztatással közvetlen kapcsolata van. Az Amberfilm,
viszonylag stabil helyzetének köszönhetően megengedheti magának a valódi közművelés luxusát,
a műhely profiljához szorosan illeszkedő "régivágású" munkáskultúra ápolását. A közösség saját
filmszínházzal rendelkezik, kétszintes galériájában a kikötőváros életét, múltját bemutató dokumentumokból rendeznek rendszeres kiállítást.
Újabban egy igazi külvárosi kocsmát is megvásároltak, ahol a műhelytagok szervezik régi törzsvendégekből, öreg dokkmunkásokból, bányászokból, tengerészekből a dalárdát, rendeznek
vetélkedőt, előadásokat, és természetesen videovetítéseket saját filmjeikből. Az Amberfilm
ugyanakkor profitot is termel: oktatófilmeket,
diasorozatokat készít iskoláknak, jól felszerelt
animációs műtermében könnyen eladható gyermekfilmek születnek. A Workshop törvény persze
arról is intézkedik, hogy a műhelyek kötelező
jelleggel visszaáramoltassák az esetleges extraprofitot a termelésbe. A haszon tehát sohasem
növelheti a tagok jövedelmét egy határon túl, a
csábítás sohasem olyan erős, hogy valamelyik
műhely valóban kilépjen a szakszervezet által
őrzött populáris filmpiacra.
Az Amberfilm főprofilja egyébként is a radikális dokumentarizmus. És ami ezen belül sajátosan
angol hagyomány: munkáikat meghatározza a
filmkrónikás kötelező alázata minden megfigyelt
objektum iránt - akár természetről, akár gazdaságról, akár a helyi közélet faktumairól van szó.
Munkastílusukat is befolyásolja ars poeticájuk:
a puritán szerkezet kultusza, a blöffgyanús formai játék megvetése, a tartalom feltétlen prefe-
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renciája. Legsikeresebb filmjük, a Tengeri szén
megtörtént esetet dolgoz fel dokumentarista eszközökkel: Kelet-Anglia partjai mentén évszázadnyi idő óta cigánykaravánok és magányos gyűjtögetők vándorolnak és összeszedik a tenger felszínén úszó szenet, mely a partközeli ipartelepekről, a rakodó uszályokról kerül a vízbe. Ezt a
szerény de biztos megélhetést - folklór-rítusokkal is erősített hagyományt - most, ahogy az
ilyen történetekben lenni szokott, nagyvállalkozók veszélyeztetik; koncessziót kötnek a "szénhalászás" kizárólagos jogára.
A film jelentős nemzetközi elismeresben reszcsült: a Müncheni Filmfesztiválon az Európai Kőzösség díját nyerte. A díjjal járó több ezer fontnak már megvan a helye. A pénz nemcsak új
produkciókhoz kell: a műhely tagjai önzetlenségük, kommunisztikus ösztöneik ellenére ragasz- .
kodnak a tulajdonhoz: semmit sem szeretnek
bérelni - sem felszerelést, sem helyiségeket.
A mozi, a kocsma, a kiállitóterem - a műtermeket, vendégszobákat,
raktárakat egyesítő központi épület - mind-mind saját tulajdonuk. Úgy
vélik, ha egyszer a helyi kormányzat jóindulata
megszűnik, csak a közösen birtokolt, eladható
ingatlan lehet biztosíték a túlélésre, vagy ami
majdnem ilyen fontos, függetlenségük megőrzéMinthogy a tervezet az egységes filmkészítői, forsére. Az Amberfilm valamennyi munkatársa akár rendező, akár világosító vagy adminisztrágalmazói adórendszer, a koprodukciók támogator - ugyanakkora fizetést, a sikerek arányában
tása és még számos egyéb kérdés mellett a nemzetközi nyelv lehetőségeire, a szinkron, a feliratougyanakkora részesedést kap. Mindenki mindenbe beleszólhat, minden munkára vállalkozhat. Ez
zás új technikáinak kutatására, kötelező szabvánem általános gyakorlat: a londoni filmes műhenyosítására is kitér, - a francia nyelv pozícióinak
erősödésére számítanak az európai televíziózáslyekben például jóval erősebben érvényesül a "világi" filmszakma hierarchiája. Az ottani műheban. Azonban a MEDIA annyi előnnyel kecseglyek teljes jogú tagja csak rendező lehet, a többitet az angol függetlenek számára is, hogy a
ek csak alkalmazottak, szavazati jog nélkül. Ez
workshopok képviselői Newcastle-ben
semmi
okot nem láttak a nyelvi presztízs-harcra, és teljes
a cím és rang szerint szűkített, "kontinentálisabb" demokratizmus jobban emlékeztet a BBS
támogatásukról
biztosították az Európa Parlaszervezeti felépítésére, mint az észak-angliai köment mellett műkődő Tanácsadó Bizottság megzösségek lazább rendje.
bízott ját - aki éppen a brit filmkészítők lelkesedé1986 novemberében Nagy-Britannia filmműsét ellenőrizendő
látogatott
Észak-Angliába.
helyei rendkívüli értekezletet tartottak
NewA tanácskozáson sűrűn - nemegyszer elkeserecastle-ben. Az ok, amiért összegyűltek, minden
dett kontinentális öntudattalejtették ki Európa
angol, sőt, bizonyára a legtöbb nyugat-európai
nevét; de ez az Európa mindig szigorúan a Kö"independent" filmkészitőt lázba hozta: az Eurózösség országait jelentette. Mégis, a MEDIApai Közösség tervezett MEDIA-programja
olyan
program megvalósulásában talán még mi is érderadikális javaslatokat tartalmaz, melyek, ha az
keltek vagyunk: a magyar filmgyártás, televíziós
Európa Parlament törvényerőre emeli őket, az
műsortermelés
kínálatában
talán
nagyobb
egyes tagországok nemzeti televíziói számára köarányban vannak - vagy lehetnek - azok az igételező százalékban adnák meg az európai eredetű
nyesebb produkciók, melyek vásárlására éppen
műsorok arányát; csökkentenék az amerikai beaz alapvetően kultúra-őrző funkciójú MEDIAfolyást, és nagy mértékben növelnék a világ fügprogram bátorít.
getlenjeinek eladási lehetőségeit.
Ha a workshop-rendszer általánosabb tanulsáA MEDIA leglelkesebb támogatói a franciák.
gait is le akarjuk vonni - természetesen minden
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fontos sajátosságot a hazai gyakorlathoz mérve -, kiderül, hogy ez a virágzó műhely-hálózat
olyan intézmények egyűttműködését, filmszakmai területek összekapcsolódás át feltételezi, meIyeket mi mindig, magától értetődően, külön tárgyaltunk. A függetlenek - különösen a műhelyekbe tömörült függetlenek - nem minősíthetők
amatőröknek; a világ talán legtekintélyesebb

.'

nemzeti televíziója biztosít piacot számukra.
Mégis, a legjelentősebb magyar amatőrfilmes
csoporto khoz van annyi közűk - ha már analógiákat keresünk -, mint a BBS-hez. Nálunk az
igényes amatőrök nevezhetik ugyan ;,non-professional" filmkészítőknek magukat: ez így csak
hangzatos ködösítés, halvány stílusutalással az
avantgárd törekvésekre. Az "independent" éppolyan jó angol szó, mint a "nonprofessional", és
a függetlenség emlegetése legalább az amatőrök
kívánt helyzetére utalna. A szó kettős jelentése
persze ismét csak gondot okoz: a filmgyártás
állami monopóliuma esetén látszólag nem lehet
szó függetlenségről, .Jndependent műhely" címre
tehát csak a legújabb időkben, a különféle mindenevő video-GMK-k és az egyre nagyobb igényű amatőr klubok pályázhatnak. Másrészt viszont - minthogy a függetlenség a gyakorló nyugati fűggetlenek szemében elsősorban a profittermeléstől való függetlenséget jelenti - a newcastle-i fesztivál szervezői lelkesen várják a magyar, államilag támogatott filmkészítők nevezéseit.
Más kérdés, hogy a magyar amatőröknek
(függetleneknek?) nem biztosít a Televízió garantált műsoridőt - de még a BBS-nek sem. Az
állami támogatást pedig nem a Magyar Filmintézet osztja szét, sőt, míg Angliában a Brit Filmintézet az egyetlen állampénzen működő intézmény
a profit-termelő filmszakmán belül, addig Magyarországon a Filmintézet valódi üzleti profitot
termel a nem profittermelő filmszakma, az independent paradicsom kellős közepén. Könnyű
persze kijelenteni (itt is, ott is): minden megérett
arra, hogy a feje tetejéről a talpára állítsák. Kérdés, melyik a feje, melyik a talpa?
Hirsch Tibor
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;,Múlt nélkül nincs jövő"
Az olasz független film
<

Baloldali értelmiségiek, köztük Cesare Zavattini
javaslatára 1960-ban méltó ellenfele született a
"velencei Góliátnak". A Porretta Termében tartott Mostra Internazionale del Cinema Libero
(Szabad Filmművészet Nemzetközi SzemIéje)
célkitűzése az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget teremtsen a filmművészet legújabb és legprogresszívebb törekvéseinek. És a francia új hullám-

tól kezdve, az amerikai "off Hollywood"-i filmeken át, a lengyel, cseh és magyar új filmművészetig valóban szinte minden jelentős iskola, irányzat és alkotó, köztük Jancsó Miklós, nemzetközi
elismerésében kiemelkedő szerepet játszott ez a
szemle.
A gazdasági nehézségek következtében Porretta Terméből Bolognába áthelyezett; hagyomá-
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Daniele Segre: Vite di ba/latoio (1984)

nyaihoz híven színvonalas XV. Mostra Internazionale del Cinema Libero szervezőit a múlt értékeinek elpusztulása, valamint a jövő értékei megszületésének veszélyeztetettsége miatt érzett aggodalom vezérelte, amikor az 1986. december 10-14.
között tartott tanácskozás és filmbemutató két fő
témakörét meghatározták. Az első két napot a
múltnak szentelték: A mozgóképi örökség megőrzésének és terjesztésének

tapasztalatai és távlatai

című eszmecserén csaknem valamennyi olasz és
néhány külföldi filmintézet és filmtár képviselői
számoltak be munkájukról, gondjaikról. A résztvevő intézmények filmrestauráló tevékenységük
egy-egyeredményét is magukkal hozták. A programban, többek között, az alábbi művek szerepeltek: Cecil B. De Mille: The Woman God Forgot (1917), F. Bertolini-A. Padovan: Odissea
(1912), C. Gallone: Fior di male (1915), A. Alexeieff: Une nuit súr le Mont Chauve (1933),
M. L'Herbier: L'onorable Catherine (1942).
A Magyar Filmintézet Lumiére-összeállitásés
mutatta be.
A filmarchívumok tevékenységét Olaszországban is elsősorban a pénz- és szakemberhiány
nehezíti meg, valamint az a hosszú ideig érvény-

ben lévő téves nézet, miszerint a filmszalagon
őrzött anyagok nem tartoznak az ország kulturális javai közé. Mindezek következtében már eddig is felbecsülhetetlen történeti és kulturális értékek mentek jóvátehetetlenül veszendőbe. Az
olasz helyzet tehát legalább annyira drámai, mint
a magyar, amelyre a Magyar Filmintézet igazgatói székét oly sajnálatosan rövid ideig betöltő
Nemeskürty István többször is felhívta a figyelmet. A kísértetiesen megegyező részletek ismertetése helyett ezért most csupán a bolognai tanácskozás résztvevőinek összefogásra szólító felhívásából szeretnék néhány sort idézni: " ... A mozgóképi örökség terjesztésével és megőrzésével kapcsolatos történeti, elméleti, technikai és adminisztratív-jogi problémák megvitatása után a
konferencia résztvevői szükségállapot kihirdetését javasolják a filmek számára, abban a reményben, hogy így végre elnyerik a tovább már nem
halogatható, átfogó mentési munkálatokhoz
szükséges állami támogatást. .. Mivel szilárd
meggyőződésük, hogy a film az ország külturális
javainak fontos alkotóeleme, felhívással fordulnak a magánkézben lévő intézményekhez is,
hogy segítsék a celluloid szalagon lévő - és ma
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Silvio So/din i

még fellelhető - anyagok összegyűjtését és megmentését. .. "
Részletesebben kívánok szólni a rendezvény
második felében Ajövőjilmművészete:
az új.fűg»
getlen olaszjilm címmel lezajlott találkozóról. Az
ugyancsak számos párhuzammal és megfontolásra érdemes tanulsággal szolgáló eszmecserén a
terület csaknem félszáz alkotója vitatta meg legégetőbb gondjait a meghívott neves producerekkel, forgalmazókkal és kritikusokkal. A vitákat
követő vetítéseken a független alkotók, a római
Filmfőiskola, valamint az Ermanno Olmi és Paolo Valmarano alapította bassanói filmiskola növendékeinek 1984 óta készült legérdekesebb alkotásaiból kaptunk ízelítőt.
A rendezvény újabb bizonyítéka annak, hogy
az elsősorban a kereskedelmi mozihálózatban
forgalmazott játékfilmeket felölelő "hivatalos"
filmművészet mellett ismét mind több szó esik
Olaszországban is egy "másfajta" filmművészetről, amelyet összefoglalóan "függetlennek" neveznek. Kisjáték-, kísérleti- és dokumentumfil-

mek, video-alkotások, valamint néhány nagy játékfilm sorolható ebbe a kategóriába. Közös jellemzőjük pedig az, hogy a hagyományos gyártási
kereteken kívül jöttek létre, s nincs a priori garantált kapcsolatuk a szokásos forgalmazási módokkal. A független alkotó k többsége 25-30 év
körüli, de van köztük jóval idősebb is (a talán
legkövetkezetesebben
"független"
rendező,
Franco Piavoli például 1933-ban született). Sokan végeztek filmfőiskolát, de akadnak olyanok
is, akik egészen más területekről érkeztek a filmhez.
"Az eleve halálra ítélt, s a bemutatásuktól számított tíz napon belül eltűnő selejtfilmek nagy
hányadát független filmesek készítik. Ugyanakkor az amerikai filmekben testet öltött alkotó
energia java része ezekben a filmekben rejlik" írta David Denby az amerikai független filmről.
(Film világ, 1987/1.) Megállapítása az olasz független filmesekre is érvényes, sőt helyzetüket több
szempontból is a fenti ambivalencia jellemzi.
Az egyik fiatal római rendező jövőjük kilátástalansága miatt, mintegy végső érvként, így fakadt ki: "Ne gondoljátok, hogy az, ami Párizsban történik, véletlen és elszigetelt jelenség!".
Ezek a szavak jutottak eszembe, amikor az Europeo 1986. december 20-i számában Giovanni Firmian eszmefuttatását olvastam a '68-as május és
a '86-os november közötti alapvető eltérésekről.
A megváltozott pszichológiai motívumokat boncolgatva a cikkíró hangsúlyozza, hogy míg a '68as nemzedék "a jogért harcolt, hogy fiatal maradhasson", addig a maiak "a felnőtté válás jogáért
küzdenek". 1968-ban, a gazdasági fellendülés
időszakában, a fiatalokat nem a "munkanélküliség réme" fenyegette, hanem az, hogy a felkínált
- jobbnál jobb - munkalehetőség elfogadása esetén kénytelenek lesznek idejekorán elfogadni a
felnőtt társadalomnak azokat a normáit is, melyek ellen addig lázadtak. Politikai jelszavakkal
vonultak az utcára, oktatási reformot, szociális
forradalmat követeltek, és ebben az értelmiség
színe-java támogatta őket. 1986-ban ezzel szemben a párizsi fiataloknak egyetlen közös céljuk
volt: a munkanélküliségtől,
a szakmai és anyagi
perspektívátlanságtól
való szorongás enyhítése.
Az olasz független filmesek nyilatkozataiban,
felszólalásaiban - és filmjeiben - is ez a közös.
Elképzeléseik egyébként többnyire tisztázatlanok, a legkülönbözőbb
divatok és irányzatok
hatása alatt állnak, ritkán derül ki, milyen hagyományhoz, iskolához tartoznak. Sokan éppen
a fenti tulajdonságok miatt vitatják még a létezésüket is. A korábbi "új hullámok"-ra jellemző
közös ismertetőjegyeket, a határozott arculatot

Silvio So/din i: Julia októberben (1985), Car/a Chiarelli

és programot kérik számon rajtuk. A létezésüket
tagadók azonban általában elfeledkeznek azokról a szociokulturális tényezőkről, amelyek a fiatalok identitászavarában,
háttérbe szorulásában
döntő szerepet játszanak. A gazdasági, ideológiai
és morális válság következtében az olasz filmgyártás és -forgalmazás történetének talán egyik
legsúlyosabb krízisével küszködik, ami természetesen a pályakezdők helyzetét is meghatározza.
Az olasz kritikusok szerint az utóbbi tizenöt év
olasz filmművészetének egyik alapvonása, hogy
kimaradt egy teljes nemzedék, megszakadt a
folytonosság. A Bertolucci, Taviani fivérek, Ferreri és társaik képviselte utolsó "nemzedék" óta
csak néhány, elszigetelt új tehetség tűnt fel, például Moretti, Pisciscelli vagy Del Monte. A szintén közéjük sorolható, úgynevezett "új komikusok" azonban elsősorban annak köszönhették
függetlenből hivatalos rendezővé való előlépésüket, hogy az olasz komédiák jól ismert és elfogadott sémáihoz nyúltak vissza. A debütálás évek
óta rendszertelen és esetleges, az első filmek a

legtöbb esetben nyomtalanul eltűnnek (ezt nevezte Morando Morandini "láthatatlan debütálás"nak), a másodikra általában már nem is kerül
sor, hacsak a rendező nem folyamodik a fentiekhez hasonló kész sémákhoz. (Ezt - szintén Morandini szavaival - "megkülönböztethetetlen
debütálásnak" nevezhetjük.)
Olaszországban csak a Filmtörvény - kifejezetten művészi és kulturális céllal készült művek
támogatására
szolgáló - 28. paragrafusa teszi
lehetővé néhány fiatal számára, hogy állami támogatással valósítsa meg első játékfilmjét. Húsz
éve van érvényben, ám az ez alatt az idő alatt
készült mintegy 140 filmből túl sok az érdektelen,
a visszaélések következtében létrejött mű. A fiatal alkotók ezért halaszthatatlanul
szükségesnek
tartják a paragrafusban foglaltak komolyan vételét és módosítását, mert jelenleg semmiféle állami ösztönzést és támogatást nem kapnak a kísérletezésre. A producerek elsöprő többségét nem
érdekli a kísérletezés és az újítás, csak a legkevésbé kockázatos filmekbe fektetnek pénzt. Ez alól
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a szemlélet alól csak egy-két kivétel akad. Például ám a rendező csak a legritkább esetben kerülheti
Silvio Agostini, aki a már említett Franco Piavoli el a kompromisszumokat.
számára húsz évi várakozás után végre lehetővé
Mint láttuk, valahogy lehet pénzt szerezni a
tette, hogy befejezze Pianeta azzurro (1982) című független filmekre is, melyek el is készülnek. Toművét, amely mély filozófiai tartalmú, csodálato- vábbi sorsuk azonban talán az eddigieknél is
san szép képekben szól az ember és a természet elkeserítöbb. A független filmesek jogi helyzete
örök kapcsolatáról. A hagyományos "sikerfilm" tisztázatlan, nincs olyan hivatal, amely filmjeikre
ismérveinek korántsem megfelelő alkotás azóta kiadná a cenzúra-lapot (enélkül viszont nem forszakmai körökben számos elismerést aratott az galmazhatóak szélesebb körben). A filmek időegész világon.
tartama is gondot okoz. A kritikusok folyton azt
A filmipar és a pályakezdők között - akiknek ,hangoztatják, hogy a pályakezdő knek olcsó és
száma a nyolcvanas években a százat is megha- rövidebb lélegzetű műveken kellene elsajátítaniladja - gyakorlatilag semmiféle kapcsolat nem uk a szakmát, az ilyen filmek forgalmazása azonlétezik. Az első filmhez valahogy még összeka- ban - mi is jól tudjuk - meglehetősen nehéz.
parják a pénzt. Az így készült művek többsége
Igaz, az utóbbi időben egyre több bemutatkoazonban a rokonok és a barátok segítségét, köz- zási lehetőséget kapnak (a torinói Cinema Giovareműködését igénylő "családi film". És bár az ne Fesztivál "Nyitott tér", a Velencei Filmfesztialkotók elvi kompromisszumok nélkül valósít- vál "De Sica" szekciója, a milánói Film-makerhatják meg elképzeléseiket, a gyakorlati kivitele- bemutató, a bellariai Anteprima fesztivál, nem
zésben kénytelenek olyan megoldásokra fanya- beszélve a számtalan kisebb fesztiválról, konfelodni, amelyek a müvészi színvonal rovására me- renciáról és kerekasztal-beszélgetésről). A rendezők tehát hónuk alá csapják a fílmjeíket, egyik
hetnek, mivel például a rokonok és a barátok
nem mindig kiváló színészek is egyben. A viták fesztiválról, konferenciáról a másikra loholnak
gyakran érintették azt a paradoxont, hogy Olasz- velük, ugyanazok a barátok és ismerősök követik_
országban mennyivel nehezebb egy filmhez kevés őket, ugyanazok a kritikusok ismertetik velük és
,.Pénzt szerezni, mint sokat. Ha ugyanis valaki egymással ugyanazokat a problémákat. A könem amatőrökkel, hanem ismert színészekkel zönséggel ritkán találkoznak, mert a filmklubok,
dolgozik, azonnal kap pénzt, a színész pedig a amelyek szívesen műsorra tűznék ezeket a filmeforgalmazót - és a közönséget is! - biztosítja. ket, a mozikhoz hasonlóan válságban vannak,
Lehet, hogy a film szakmailag tökéletesebb lesz, sorra megszűnnek. Az állami (és magán) televízi-

i.

ók elzárkóznak a vetítésük elől, mert mint Nedo
Ivaldi, a RAl programszerkesztője kifejtette: "EI'
sem tudjátok képzelni, milyen mennyiségű és
hangnemű levéllel árasztanának el minket a nézők, ha a filmjeitekkel traktálnánk őket". Pedig
- a mégoly szűk körű - potenciális közönséggel
való szembesítés nélkül igen nehéz eldönteni, értékesek avagy silányak-e ezek a filmek. A probléma megoldását .a függetlenek az Amerikában
már bevált, meghatározott nézőréteget megcélzó
reklámkampányok
és kulturális forgalmazási
csatornák állami támogatás sal történő kiépítésétől remélik.
Részben a komoly visszajelzések hiánya magyarázza a fiatal filmesekben kialakult egyfajta
nárcisztikus elzárkózást, kommunikáció-képtelenséget. Nem alaptalanul méltatlankodik Ettore
Seola az A/trocinema című szaklap 1986/2. számában: "Miért nem keresnek meg minket, hogy
tanácsot kérjenek tőlünk, vagy hogy vitatkozzanak velünk? Ez a párbeszéd mindkét félnek hasznos Ienne". A párbeszédtől azonban mindkét fél
.elzárkózik. A függetlenek nem akarnak tanácsot
kémi a hivatalos rendezőktől, hiszen általában
csak a legmélyebb megvetéssel beszélnek az olasz
filmművészetről - néhány kivételtől eltekintve.
.. Rossellinit, Antonionit, Pasolinit, Ferrerit vagy
Bertoluccit azonban elsősorban a mindenkori
olasz filmművészet általános törekvéseitől eltérő
voltuk miatt tisztelik. A szakma tehát sértődött,
olykor féltékeny is a függetlenek .másságára'', s
mivel a "felnőtt" rendezők a saját filmjeikre is
nehezen tudnak pénzt szerezni, a konkurenciát
sem látnák szívesen.
Számtalan ellentmondás jellemzi a független
filmesek és a kritika kapcsolatát is. Néhány kritikus, közülük is elsősorban a '68-as nemzedék
lnilitáns képviselője, Goffredo Fofi, kiáll mellet, 'tük, megpróbálja felhivni rájuk a kulturális közvélemény figyelmét, de nem sok sikerrel. Az életkorban és világszemléletben hozzájuk közelebb
álló kritikusok saját karrier jük egyengetésével
vannak elfoglalva, s ehhez szívesebben választanak kockázatmentesebb
témákat. A kritikusok
többsége tudomást sem akar venni róluk, mondván, Hogy "tehetségtelenek, szegényes a fantáziájuk, s mindehhez túlzottan önhittek is. Bezárkóznak a kreativitás gettójába, nem hajlandók a
közönség - semmiféle közönség! - igényeit figyelembe venni. Csak a produkció t tartják fontos" nak, az egyéni alkotóképességek mitizálása azonban csupa külsőségben merül ki a filmjeikben".
Az általamjátott
filmek alapján a vádak egy
részét én is jogosnak tartom. A negatív kritikák
többsége azonban egyáltalán nem veszi figyelem-

.

be a kedvezőtlen feltételeket, s arról is előszere-,
tettel feledkezik meg, hogy szenvedélyek és ideo'Iógiai összecsapások nélküli'korunkban
maga is
gyakran irányt téveszt. Túl sokat várnak a pályakezdőktől, "ráadásul azt kívánják tőlük, hogy
egyszerre feleljenek meg a "magasművészet" és a'
"tömegkultúra" igényeinek. (Ezeket az ellentétes
elvárásokat persze az alkotók sem mindig képesek elkülöniteni egymástól.) A bolognai vitákon
a felkért hozzászólók meg sem próbál ták felkészületlenségüket, ellenszenvüket, unalmukat leplezni. Kizárólag a közismert általános nehézsé:
gekről beszéltek, s az összegyűlt független filmesek hiába várták az ítészek véleményét az előző
napon látott filmjeikről, egy-két név és cím említésén kívül egyetlen szó sem hangzott el a művekről. (Ennél nagyobb baj, hogya szaklapokban is
ez a gyakorlat.) Pedig sokszor még az érvekkel
alátámasztott,
határozott elutasítás is hasznosabb, mint a passzivitás vagy az engedékenység. '
A '68 utáni nevelési módszerek szerintfelnőtt
fiataloknak ritkán mondtak nemet, kevés elvárást támasztottak velük szemben. A magánéleti
és egyéb gondokkal elfoglalt, mindenben elbizonytalanodott
szülők és a többi felnőtt nem
csak példaképpé nem tudtak válni, hanem még
lázadni sem lehetett ellenük. Bizonyárá a~ így
kialakult identitás-zavar is közrejátszik abban,
hogy a fiatal filmeseknek nincs határozott programjuk, felelősségérzetük. sőt már illúziójuk sem
a világról. A hiábavalóság érzése hatja át őket es
műveiket - a Bolognában látott filmeket is.
Jogos tehát a pályakezdőknek
az az igénye,.
hogy "a kritikusoknak elméleti, kritikai ösitönzéssel jobban részt kellene venniük a filmművészetben, többet kellene írniuk a képekről és a
képek közötti kapcsolatról".
Így talán jobban
megbecsülnék a formanyelvi kísérleteket (még ha
sokszor kudarccal járnak is). Ezeket a műveket
annak kellene tekinteni, amik: nyugtalan (és 'olykor bizonytalan) próbálkozásoknak,
kísérletezé- <
seknek.
Egy kérdésben minden résztvevő egyetértettr
ahhoz, hogy a független filmesek ne a' körülmények rabjai legyenek, hanem felvehessék velük a
harcot,
mozgalomra,
csoportosulásra
lenne
szükségük. Ez a folyamat részben már el is kezdődött.
A jelenlegi olasz független film - polemizáló
szándékkal - Rómától (és a Cinecittától), távol,
elsősorban Torinóban és Milánóban erősödött
meg, a helyi kulturális szervek, a RAl körzeti
stúdiói és magánerők támogatásával. Az utóbbi
időben mindhárom nagyvárosban
kialakultak
. ,
érdekvédelmi csoportosulások,
még ha egy ré',' . 27
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szük tiszavirág életűnek bizonyult is. A legújabb,
1985-ben létrejött csoport, az INDIGENA lép fel
pillanatnyilag a leghatározottabban.
Milánói és
néhány torinói rendező, operatőr, vágó stb. csatlakozott hozzájuk. Jelszavuk: "A filmfelvevő kóbor kutyái, egyesüljetek!". Nincsenek közös eszméik, nem dolgoztak ki közös stílusjegyeket, formanyelvet. Egyelőre filmjeik sincsenek, illetve
olyanok vannak, amelyeket a tagok még az INDIGENA megalakulása előtt készítettek. Egyetlen céljuk, hogy ezeket a filmeket eljuttassák az
olasz és külföldi értő közönséghez, s tőkét kovácsolván belőlük', további filmeket gyárthassanak.
Abban reménykednek,
hogy csoportosan
nagyobb feltűnést tudnak kelteni a filmpiacon, s
eredményesebben rohamozhat ják meg a fesztiválokat.
Az [rómint egy csoport tagja című tanulmányában (in: Művészetszociolágia,
Közgazdasági és
J ogi Könyvkiadó, Budapest, 1978, pp. 161-173)
J. Strolka kifejti, hogy a művészi csoportosulásoknak egyaránt vannak pozitív és negatív következményei. Ezek a következmények az INDIGENA esetében a felületes és egyszeri találkozás
során is érzékelhetőek voltak. Egyértelműen pozitív maga a kezdeményezés, mindenki a független filmesek (egy csoportjának!) tárgyalóképes
érdekképviseletét üdvözölte benne. Elméletileg
arra is van remény, hogy a közös munka jobb
teljesítményre fogja ösztönözni őket, noha ezt a
feltevést konkrét eredmények még nem igazolták. Annál konkrétabb jelei vannak a negatív
következményeknek.
Jelszavukkal
ellentétben,
már a nevük is kizárást, megszorítást jelez. Az
indigena szó magyarul annyit tesz: belföldi, őshonos, bennszülött, ami ebben az esetben Milánót,
s esetleg még Torinót jelenti. A két északi város
fiatal filmesei között van némi eszmei- és érdekközösség, annak ellenére, hogy a torinóiak szociális problémákkal foglalkozó, politikusabb féldokumentumfilmjeivel
szemben a milánóiak a
látványosabb filmtípusokat részesítik előnyben'
(ennek valószínűleg az az oka, hogy többségük
reklámfilmek és videoclipek készítéséből él).
A római független filmesekkel ellenben nemcsak
a földrajzi távolság miatt nem hajlandók együttműködni, hanem azért sem, mert - legtöbbször
alaptalanulmegalkuvónak tartják, és azzal vádolják őket, hogy semmi más céljuk nincs, mint
hogy bekerüljenek a Cinecittába vagy a RAIhoz. Ugyanilyen ellenállás figyelhető meg az Olmi-iskola képviselőivel szemben is, akiket - mivel
többnyire az egyes olasz tájegységek valóságához
jobban kötődö, hagyományosabb dokumentumfilmeket csinálnak - provinciálisnak tartanak.
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Az ellenségeskedés minden megnyilvánulásukban érzékelhető, fennáll tehát az a veszély, hogy
a saját, akár középszerű filmjeikkel szemben még
a valódi tehetségeket is,elutasít ják, ha teszem azt,
Rómában él.
.
Ajövő titka, hogy képesek lesznek-e minőségi
ugrásra, vagy ők is ugyanarra használják az INDIGENÁ-t, mint amivel a rómaiakat vádolják:
hogy könnyebben bejussanak a hivatalos filmgyártásba.
A bolognai rendezvény szervezői kérdőívet
küldtek szét a meghívott független alkotóknak,
melyen - többek között - az a kérdés is szerepelt,
hogy milyennek látják saját helyzetüket, milyen
elképzeléseik vannak a jövőről. A több tucat
beérkezett válasz azt mutatja, hogy művészi hitvallásuk meglehetősen "eklektikus". Ami szinte
minden válaszban szerepelt: a fennmaradás, a
túlélés, az élettér, a közönséggel való kapcsolat
igénye, a "gettóból" való kitörés vágya, az olasz
filmek olasz sajátosságainak elutasítása, a valóságban gyökerező, általános érvényű témák előtérbe helyezése. A legsűrűbben előforduló szavak: "eszme", "gondolat", a "mást", ,jót", "bátran" csinálni, ám amikor valamelyikük bővebben kifejti filmkészítői programját, gyakran az
derül ki, hogy valójában semmi "új" nincs a fenti
szavak mögött. Ebből a szempontból jellemző és
árulkodó Sandro Cecca megfogalmazása: "Úgy
gondolom, hogy az emberek a moziban, Olaszországban ugyanúgy, mint Japánban,
végzetes
szenvedélyekről, gyűlöletről, szerelemről, boszszúról, barátságról és árulásról szeretnének filmeket látni, amelyek sem térhez, sem időhöz nem
kötődnek, mindig és mindenütt érvényesek, tehát
mindenki megérti őket. Mert a film kép, nem szó,
érzelem, nem pedig értelem, fikció és nem valóság" .
Vannak köztük olyanok is, akik elfogulatlanul, önkritikusan értékelik saját tevékenységüket. Egidio Eronicót idézem: "Szerintem az új
olasz film elsődlegesen a tematika megújításában
ért el jelentős eredményeket. A formanyelvet illetően azonban a helyzet tragikus. Néhány, valóban eredeti stílusú filmtől eltekintve, sok-sok kis
Wenders, Antonioni, újabban pedig Jarmush kísérletezgetéseit vagyunk kénytelenek végigszenvedni. Ezeknek a filmeknek a rendezői azonban
tökéletesen elfeledkeznek arról, hogy az utánzottak művészete már eleve nagyon lehatárolt,
egyensúlyát pedig kizárólag azoknak a rendkívül
egyéni poézissel rendelkező művészeknek a tehetsége teremti meg. Ezt pedig nem lehet utánoz-
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Puaneta Piavo/i: II pianeta azzurro (1982)

formanyelvi újszerűség alapján próbálom osztályózni, hamar kiderül, hogy bizony több 'olyan
film is volt, amely a "megkülönböztethetetlen
debütálás" kategóriájába tartozik. Témaválasztása, narrációja és képalkotása egyaránt a kommersz filmekhez áll közel. Bizonyára nem véletlen, hogy ez elsősorban a négy nagyjátékfilmről
mondható el. Alkotóik célja nyilvánvalóan a legszélesebb közönség meghódítása volt.
Gianni De Campo Il sapore di grano (A gabona illata) című filmje egy fiatal tanítóról szól,
akibe tizenkét éves fiútanítványa beleszeret. A La
seconda notté-t (A második éjszaka) Nino Bizzarri rendezte. Idősödő főhőse egy tizenéves lányban véli újra megtaláini autóbalesetben meghalt
fiatalkori szerelmét. Mindkét filmet hamis érzelgősség és manír hatja át.
Hitelesebb és lélektanilag árnyaltabb a másik
két film, ám a hollywoodi szupergiccsek sémáit
ők sem tudják (vagy nem akarják) elkerülni. '
Ivo Barnabó Micheli filmje, az Il lungo inverno
(A hosszú tél) két fiatal szerelméről szol, akik a
felnőttek rideg és ellenséges világában nem találják a helyüket. Az elszenvedett sérelmek miatt
azonban már arra is képtelenek, hogy egymásban

bizzanak. Elsősorban a két fiatal színész őszínte,
átélt játékának köszönhető, hogy a filmnek szívszoritó pillanatai is vannak. A Fuga senza fine
(Céltalan menekülés) rendezője Giannandrea Pecorelli, főhőse pedig a hetvenes években, egyetemistaként, rövid ideig a terroristák között harcolt, forradalmi eszméi megvalósítását remélte
tőlük. Hamar kiábrándult belőlük, ám a "normális" életbe azóta sem tud visszatalálni, állandó
félelemben, feszültségben él, s egyre reménytelenebbül keresi a nyugalmat és a biztonságot.
A téma valóban sokakat érintő, izgalmas, ám a
film a túlzott leegyszerűsítések miatt nem fejt ki
kellő hatást. Ezek a filmek tehát korántsem "függetlenek", hanem profi mozik.
Körülbelül hasonló volt a teljesen érdektelen,
a szó legszorosabb értelmében dilettáns művek
aránya is, amelyek üres szimbolizmussal (mondhatni: blöffel) próbálták leplezni szakmai felkészületlenségüket és gondolati ürességüket.
A legnépesebb csoportot azok a filmek alkották, amelyek, bár eltérő színvonalon, de komoly
értékeket is hordoztak. Az olasz független filmekről ugyan korábban elmondtuk, hogy nincsenek közös célkitűzéseik, programjuk, egyvala29
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replők némasága is érzékelteti. Lelkiállapotuk
kifejezésére már vagy nem találnak szavakat, ha
mégis, hangjuk belevész a szinte elviselhetetlenül
felerősített zajokba (vízcsöpögés, kopácsolás, rohanó autók, gépek zaja, stb.). Még sóvárognak
az értelmes célok, igaz érzelmek után, de már
képtelenek rájuk. L. Zaccaria filmjének címe is
ezt jelzi: Nonfare il cretino, amam i! (Ne hülyéskedj, szeress!). Ám miközben a hangcsíkon egy
fiatal lány katona-szerelméhez
írt, érzelmekért
kiáltó leveleit halljuk, a vásznon céltalanullődörgő, fásult tekintetű fiatalokat látunk.
A filmek kizárólag az "én" szűrőjén keresztül
érzékelik a környező világot, a társadalmi háttér
hiányzik vagy elmosódott, a kritikának, a változtatás szándékának, de még az iróniának sincs
nyoma bennük. Az olasz független filmesekre is
talán a Szilágyi Ákos javasolta definíció, a "radikális reménytelenség" illik legjobban. Filmjeik
hagyományos
esztétikai
kategóriák
szerintiegyértelmű megítélése a jelen pillanatban legalább annyira nehéz, mint magyar társaikéi.
(Lásd: Az új érzékenység határai Filmvilág, 1985/
7.) Egy közérzetet fogalmaznak meg, lidérces
álmaikat és sikertelenségeiket. (Hasonlóan például Gothár Péter Idő van című filmjéhez, ha a
művészi megvalósítás színvonalában el is maradnak mögötte.)
A bolognai szemle minden szempontból legérettebb alkotásainak én az alábbiakat tartom:
Daniele Segré filmje, a Vite di ballatoio (talán
Kalitkába zárt életek-nek fordítható) egy sajátos
szubkultúra, a torinói transzvesztiták őszinte és
megdöbbentő vallomása a kitaszítottságról, a bigott és álerkölcsőt prédikáló "normális" emberek
sokszor erőszakos támadásainak való teljes kiszolgáltatottságról.
Az álszent, toleranciára képtelen mai olasz
társadalomban a transzvesztitáknál kevésbé deviáns hősök sem találják a helyüket. Silvio Soldini Giu/ia in ottobre (Júlia októberben) című filmje
rokonszenves hősnőjének is a nagyvárosi magány jutott osztályrészül. "Én semmiről sem ál->
modtam. Vártam, hogy valaki felhívjon és megkérjen valamire" - mondja Giulia. Ám hasztalan
próbál barátokat, kapcsolatokat keresni, a ködös októberi éjszakában magányosan bolyong a
kihalt városban, s ha néha mégis összeakad valakivel, rövidesen külön-külön folytatják reménytelen, semmibe vesző útjaikat. A kitűnően fényképezett, visszafogott stílusú film minden képkockája tökéletesen közvetíti a hősnő lelkiállapotát, s egyben egy egész nemzedék közérzetét is. .
A titkokkal teli világ megismerésének vágyáról
és a megismerés lehetetlenségéről szól Paolo Ro- '"
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Daniele Segre: Vite di ballatoio (1984)
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mi azonban mégis közös bennük: az életérzésük.
Bár az olasz kritikusok véleménye az, hogy "csak
megjátsszák magukat", én őszintének érzem és
indokoltnak
tartom a fogyasztói társadalom
kaotikus, groteszk értelmetlenségéből való kiábrándultságukat,
otthontalanságukat,
feloldhatatlan szorongásaikat. "Azt hiszem, hamarosan
meghalok"; "Menekülni kéne. Az állatok el tudnak menekülni." A fentiekhez hasonló mondatokat vég nélkül idézhetném a filmekből, melyeknek hősei perifériára szorultak, céltalanul és
számkivetve bolyongnak az elidegenedett, reklámoktól villódzó nagyvárosokban. A filmek nem
a csillogó-villogó olasz túristaközpontokban
játszódnak, hanem kietlen külvárosokban, lepusztult bárokban, ridegj.otthonokban". Ha a hősök
mégis elvetődnek abelvárosba, idegenségük, kitaszítottságuk még kiáltóbbá válik. Sem a külvilággal, sem egymással nem tudnak kapcsolatot
létesíteni. A filmek egy részében mindezt a sze30
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sa L'osservatorio nuceleare del signor Nanof(Na-.
nof úr nukleáris obszervatóriuma) című filmje.
A két, egymással párhuzamosan zajló eseménysornak a főszereplője "A" (egy fiú) és "B" (a
fotóslány), érdeklődésük közös tárgya pedig egy
Börtön elmegyógyintézetének titokzatos bevésésekkel borított fala. Erre véste tizenöt éven át
Nanofúr a rajzait, történeteit, leírásait és üzeneteit. "A" annak az ajtónak próbál a nyomára
bukkanni, amely Nanofüzenete szerint más időés térbeli dimenzióba vezet, s melyet akár naponta változó rejtjellel lehet kinyitni. "A" meg van
győződve arról, hogy Nanof a titok nyitját is
rávéste a falra. "B" -t egészen más célok vezérlik.
Valaki azzal bízta meg, hogy készítsen fényképfelvételeketa falvésetekről, a falra írt napló azonban egyre jobban felkelti Nanof személyisége és
sorsa iránti érdeklődését. Végül mindketten elérni vélik céljukat: bejutnak egy épületbe, ahol
azonban mindössze Nanoftovábbi üzenete várja
őket, amely semmiféle útmutatást nem tartalmaz

arra nézvést, hogyan folytassák kutatásukat. Noha a film nem tartogat különösebb meglepetéseket, tudatosan megteremtett atmoszférája, gondolati gazdagsága a szemle-legnagyobb hatású,
leginkább gondolkodásra késztető alkotásává
tette.
Ezek a filmek egy még lezáratlan, alakulóban
lévő folyamat tanúbizonyságai. Ha minőségileg
különböznek is egymástól, a máról és a mához
szólnak, létjogosultságuk tehát indokolt. Szorongásaik a mai valóságban gyökereznek, ezért
nagyobb figyelmet érdemelnének. (Talán az sem
lenne haszontalan, ha a fiatal magyar filmesek és
közönség is megismerhetne néhányat közülük.)
Pillanatnyilag talán a fiatal olasz filmeseket is
arra lehetne ösztönözni, hogy kérdésfelvetéseik
határozottabbak legyenek, mélyítsék kíváncsiságukat és bővítsék ismereteiket a környező világról, jobban vértezzék fel magukat a kihívásaival
szemben, hiszen az olasz filmművészet jövője az
ő kezükben van.
Pintér Judit
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Irország messze van
NSZK kisérleti filmek Budapesten
"Létezik ez az Írország: de ha valaki odautazik és nem találja,
a szerzőhöz nem fordulhat kártérítésért." (Heinrich Böll: Íror-

szági napló)
.Szertartásosan jött lefelé a lépcsőkilépőről a
dagadt Buck Mulligan, kezében szappanhabos
tál, rajta keresztben tükör és borotva. Sárga fürdőköpenyét, oldott övvel, hintázó hajnali szellő
emelgette a magasba háta mögött. Ég felé nyújtotta a tálat és rázendített:
- Introibo ad altare Dei!"
Így kezdődik James Joyce Ulyssese, legalábbis
Szentkuthy Miklós gyönyörű fordításában ezek
a szavak szerepelnek. Werner Nekes, német filmművész verziójában Télemakhosz, azaz Stephen
Dedalus, nyilván a név inspirációjára, az egykori
Mulligan Sextett trombitásáról, Chet Bakerről
meditálgat. Baker az egyik legnagyobb, és mindenképpen legérzékenyebb fehér cool-trombitás
volt az ötvenes években. A fiatal Miles Davis
egyetlen fehérbőrű ellenfele. Azután, hosszú évtizedekre eltűnt a szakmából. Börtönben ült tiltott
kábítószerfogyasztás- és terjesztés miatt. Csak

néhány éve térhetett vissza a porondra. Az ő
odüsszeiája így alakult.
Ez persze már az én történetem. A film bennem, az én belső monológjaim kusza útvesztői
között bonyolódik, mint Joyce szövege, annak
idején, amikor először olvastam.
Werner Nekes, 1982-ben készített, egész estés
filmjében nem Joyce szavait, hanem a módszereit, a világlátását adaptálta. Ennek a filmnek a
Műcsarnokban lezajlott vetítése volt a budapesti
NSZK kísérleti filmbemutatók legünnepélyesebb
eseménye. Nekes leleményessége és alkotói módszere tette azzá. Az a felismerése, hogya homéroszi- joyce-i epizódcímek után a saját, nem verbális, hanem vizuális asszociációival elmesélt Ulysses-történeteinek kell következniük. És Nekes
képei nem erőtlenebbek Joyce-éinál.
Filmes asszociációit követve, két művész neve
merült fel bennem az ideális Joyce-interpretáto31
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dekelt elsősorban, mennyire sajátosak, mennyire
németek ezek a filmek, mennyiben kötődnek filmes avantgárdjuk kivételesen erős nemzeti hagyományaihoz. Bár még a korlátozott mustrát
bemutató vetítéseken is csak hellyel-közzel tudtam részt venni, mégis úgy érzem, létezik a folyamatosság, amit a német filmes avantgárd hagyományos strukturális érzékenysége biztosít. Igaz,
hogy a professzor úr szerint, éppen az általam
elmulasztott, legfrissebb művek azt mutatják,
hogy a fiatalok lemondanak erről a tradícióról,
erősen narratív jellegű érdeklődésük javára. Ez a
váltásirány azért figyelemre méltó, mert a tiszta,
absztrakt filmezésnek egyértelműen Németországban vannak a legmélyebb és legerősebbnek
hitt gyökerei, és a legfolyamatosabbnak tűnő
fejlődési vonala. Olyan rangú művészek teremtették meg az absztrakt filmezést Németországban, mint Eggeling, Richter, Ruttmann és Fischinger. Ez az érdeklődés, néhány általam is
látott filmből ítélve, mindenképpen fennmaradt,
nívós, sőt kiemelkedő színvonalú művekkel képviseltetett, olyanokkal, amelyek szemléletileg is
továbbléptek a klasszikus értékekhez képest.
Malcolm Le Grice szerint az absztrakt filmezés
klasszikus művészei két típusba sorolhatók érdeklődésük alapján: egyeseket művészi ideáik vezettek ehhez a filmezési szemlélethez, mint például Viking Eggelinget és Hans Richtert. Másokat
alapvető technikai vonzódásuk, mint Oskar Fischingert és Walter Ruttmannt.
A maiak (vagy tegnapiak) legjobbjainál ez a
kétfajta érdeklődés már a kezdeteknél összefonódik, és egyes gesztusaik belső gyökereit értelmetlen is volna Le Grice felosztása szerint visszakeresni, mert műveikben annyira természetes, maguktól értetődő módon jelennek meg. Ennek sok
oka van. Az optikai printer tudatos alkalmazása
éppen úgy, mint a viszonylag könnyen hozzáférhető technológiák, de legfőként talán az, hogy
később élnek, mint nagy elődeik. Tudják (ismerik), önmagukban vagy filmjeikben feldolgozták
mindazt, amit azok, s nagyobb a rálátásuk a
világra és a saját helyzetükre. A ma dolgozó
NSZK kísérleti filmes- világpolgár. Az összeállításban is erős anyaggal képviselt Christoph Janetzko New Yorkban hívta fel a helyi kollégák
figyeimét a szépen fejlődő nyugati-parti "legújabb" kísérleti filmesekre. Miközben hallgattam, Oskar Fischingerre gondoltam, akit egész
emigráns léte alatt zavart, hogy képtelen volt jól
megtanulni angolul.
Az általam megismert anyagból Janetzko és a
Kaliforniába költözött Bastian Cléve munkái
voltak a legerősebbek. Mindketten olyan abszt-

rok közül. Nekes honfitársa Beuys, aki 1961-ben
két fejezettel egészítette ki az Ulyssest, "James
Joyce kérésére", és akinek életre szóló élményt
jelentett a Finnegan's Wake elolvasása (még
1950-ben). A másik művész a mi honfitársunk,
Martyn Ferenc. Ő mondta ki, Dublinban is hitelesnek elismert Ulysses-illusztrációi kapcsán azokat a mondatokat, amelyekkel Nekes vállalkozásának sikere is megindokolható: "Azt hiszem,
hogy nagyon kiforgatták a joyce-i gondolatot
azok, akik a szürrealizmus sal ruházták fel. Ez
ugyanis nem érvényes. Ha valaki ismeri Dublint
és a dubliniakat, és azt a világot, az tudja, hogy
mindezt nem lehet a francia szürrealizmussal
megválaszolni. Ahhoz nemjó módszer a kiszárnitott rendkívüli. Az Ulysses könyörtelen, mint az
idő. Nagyon pontos, rendkívűl pontos."
Nekes is pontos, és struktúráinak szikársága
elevemegóvta őt a "francia szürrealizmus" túlkapásaitól. A képi világ leleményessége pedig sajátos érdeklődésének köszönhető. Erős vonzaImat
érez ugyanis a filmezés létrejöttét megelőző vizuális játékok, szemfényvesztő trükkök, és azok
rekonstruálása iránt. (1985-ben, éppen az Ulyssest követő munkájaként, el is készítette Was
geschah wirklich zwischen den Bildern? [Mi is történt tulajdonképpen a képek között?] című, 83
perces vállalkozását, amit a film előtti mozgókép-eljárások enciklopédiájának tekinthetünk.)
Szerkesztett két olyan masinát, amelyeket kamerájába/ra építve mindegyik filmjében alkalmaz. Az egyik forgó tükörszerkezet, amelyik az
objektív előtt forgatva, a forgatás sebességétől
függő módon meghatványozza vagy egymásba
építi a látványmezőket. A másik gép a filmkockák periodikusan történő részleges exponálását,
illetve egymásra exponálását teszi lehetővé.
A technikai hókuszpókuszok és a saját szerkesztésű masinériák azonban mindig a játékosságot,
a könnyed, szellemi játékot szolgálják.
Az alcímbenjelzett NSZK kísérleti filmek (öszszesen 28 órányi anyag) Büttenbender professzor
úrnak, a braunschweigi Képzőművészeti Akadénlia tanárának és kísérleti filmkészítőnek a jóvoltából kerültek Budapestre 1986-ban, és a Balázs
Béla Stúdióban, a Magyar Filmintézetben valamint a Műcsarnokban zajlottak le a vetítések.
(Sajnos, hely és vetítési idő hiányában így is csak
a hozzánk érkezett filmek töredékét láthattuk.)
A vetítéseket a professzor úr szóbeli ismertetései
vezették be, és a programok végén válaszolt is az
érdeklődők kérdéseire.
Minket, akik egy idegen - bár az övékével sok
tekintetben rokon - filmkultúra képviselőiként
vettünk részt a vetítéseken, természetesen az ér-
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rakt filmekkel szerepeltek a programban, amelyek hangulatát a különféle variációkkal és egymásradolgozásokkal létrehozott képi harmónia,
egy újfajta komplex homogenitás határozta meg,
Gyönyörű, érzéki filmeket láthattunk tőlük,
amelyek értelmezése - éppen strukturális tisztaságuk miatt - nem lehetetlen ugyan, de fölösleges. Teljes élményt adtak, mint a haikuk. Janetzko filmképeit nézve úgy éreztem, mintha valami
csoda folytán abban az élményben lehetne részem, hogyaChanges (Változások) című munkát
véget nem érő szitanyomatként mutatja be.
A professzor úr előadásából és a vetített filmekből az is kiviláglott, hogy a hatvanas-hetvenes években az Új Amerikai Film hatása felülmúlta náluk is a hazai klasszikusokét. Nemcsak
a szemlélet vándorolt kontinensről kontinensre,
hanem egyes kifejezési eszközök is, sokszor áttekinthetetlen oda-vissza játék eredményeként.
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A fiickerezés (vibrálás) tudatos és sajátosan dramatikus alkalmazására és annak feltűnő gyakoriságára rá is kérdeztem a Műcsarnokban. Bővebb
és teljesebb választ kaptam annál, mint amire
számítottam, sőt fény derült az osztrák és a német kísérleti filmesek közötti -logikus - kölcsönhatásokra is: "Nem igaz az, hogya flickerezés az
amerikai Tony Conrad találmánya, mert az osztrák Peter Kubelka vele egy időben foglalkozott
ezzel a problémával. Sőt Kubelkánál tulajdonképpen mélyebb jelentést kapott ez a módszer.
Arnulf Rainerről készített filmjétől kezdve foglalkozik ezzel a hatással, és abban a filmben már
egyértelműen dramaturgiai funkcióval használta.
Talán az volt a szándéka ezzel, hogy lehetetlenné
tegye a nézők számára a képek élvezését, és ahelyett már csak ritmust adott nekik. Tony Conradnál úgy valósult meg ez a kisérlet, hogy ő
színes képeket állított elő. Kubelka csak fekete-

fehérben dolgozott, és csak bizonyos képeket
választott ki. Azokkal bombázta nézői szemét
rettenetes módon. Kubelka tehát a ritmussal valósította meg ezt a hatást, és a fiickerezés módszerével közvetítette Rainernak, a festőnek azt a
gesztusát, ame1yikkel átfestette mindegyik képét
feketére. Tony Conrad a probléma fizikai vonatkozásaival foglalkozott. Meghorzsolta a fíickerképeket, és éppen ennek köszönhetően keletkeztek a színek. Tudjuk, hogy már Goethét is foglalkoztatta az a gondolat, hogyha valaki megnyomja a szemét, akkor színes képeket lát a szemhártyája mögött, és ezeket semmiképpen sem tekinthetjük a valóságbólleképezett
színeknek. Ehhez
hasonló módon kísérletezik az ideghártya bombázásával Tony Conrad is.
Az amerikai Paul Sharits szintén ezekkel a
hatáso kkal dolgozik. Ö is színekkel operál, de őt
egyáltalán nem a dolog fizikai oldala érdekli,
hanem a tiszta absztrahálás,
a tartalmi és
asszociációs oldal.
Sharits után kezdődött az egyéni mitológiák
hosszú periódusa. Még mostanában is nagyon
sokan vannak, akik egyidejűleg folytattak az
előbbiekhez hasonló kísérleteket, és kezdtek el
foglalkozni a dolgok jelentésével. Tulajdonképpen ők lettek az új generáció előfutárai, ők teremtették meg az új narrativitást.
Ezzel el is érkeztünk a nyolcvanas évekhez.
Ha visszatekintek a filmstruktúra alakulására,

akkor látnom kell, hogy olyan új irányzatok jelentek meg, amelyekben ugyan erős szerepet kapnak az eddigi eszközök is, de a filmeket nagyon
sok dramatikus-dramaturgiai
elem határozza
meg. Ez a fejlődési irány, tehát a strukturalista
filmek megkérdőjelezese olyan jelenség, ami természetes, vagy legalábbis szokásos a különböző
hullámok mozgása közben. Az utóbbi 3-5 évben
újból sokat lehet hallani arról, hogy az emberek
magukról akarnak mesélni, és megint azt akarják, hogy róluk szóljanak a filmek. Ilyenkor mindig tapasztalható bizonyos visszaugrás a nagyon
szigorú formáktól,
amelyek arra irányulnak,
hogy tovább tisztuljanak, és ezért elfogadhatatlanok az emberek többsége számára. Azután majd
erre is ráunnak újra, és úgy fogják érezni, hogy
megint "túlmesélték" az életüket. És akkor megint a formai finomságokat kutatják majd addig,
amíg nem találnak tökéletes formát ahhoz, hogy
arról beszélhessenek, amiről tulajdonképpen beszélniük kell.
A hullámok mozgása tudniillik ilyen, és ha
megadatik az embernek az, hogy nagyapává válhat, akkor ezeken a dolgokon már egyáltalán
nem tud csodálkozni többé."
Annak, hogy a módszerek elkerülhetetlen szintézise eredményesen is megoldható, Nekes Ulyssese jelenti legfontosabb bizonyítékát. Írország
azonban tényleg messze van.
Antal István

A francia avantgárd film
a nyolcvanas években
1987. február elején a Francia Intézetben reprezentatív válogatást mutatta k be a Párizs, ahogy
az avantgárdfilm látja, 1923-1983 című összeállításból, melynek "premierje" 1985 végén volt a
párizsi Pompidou központban. Míg ott egy hónapon keresztül, napi két előadásra volt szükség
a teljes anyag egyszeri vetítéséhez, a budapesti
bemutató - természetes okokból - egyhetesre
szűkült, az említett időszak teljes keresztmetszetét adva. Kevés kivételtől eltekintve a filmek soha
nem voltak eddig Magyarországon láthatók, s ha
ide kapcsoljuk azt a tényt, hogy a program egyik
összeállítója, a filmkészitő és fotográfus Christian Lebrat saját munkáiból is bemutatót tartott
a Műcsarnokban,
e vetítések kapcsán érdemes

áttekintenünk a francia "független film" új fejleményeit. Tesszük ezt annak reményében is, hogy
e bemutatókat újabbak fogják követni, helyrebillentve azt a furcsa mérleget, mely szerint a magyar film-avantgárd az elmúlt években többször
mutatkozhatott
be Franciaországban,
mint a
francia filmkészítők Budapesten, holott az utóbbiak tevékenysége egyáltalán nem érdektelen,
sőt, mint látni fogjuk: több szempontból példaadó.
Kivételesen eltekintek a "klasszikus" és annak
tekinthető újabb korszakok (20-as és 60-as évek)
fejleményeinek ismertetésétől, így a Francia Intézet-beli teljes program ismertetésétől is (Clair,
Chomette, Man Ray illetve Resnais, Godard,
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Az avantgard-retrospektív

katalógusa (1985)

Rohmer, Rouch, Duras stb.) Éppígy nem kívánok terminológiai-meghatározás
beli problémákba bonyolódni, hasznosabbnak tartva filmek, alkotók, csoportok, szervezetek és működésmódok
leírását, a konkrét tevékenység megmutatását.
Franciaországban
is, mint a világ más táján,
több tény mutatja, hogya 80-as évekkel a "kísérleti film" új korszakba lépett: ilyen jel például az
előző periódus, vagy a teljes addigi "történet"
összefoglalása. Dominique Noguez, az "Université de Paris I" tanára, maga is filmkészítő, 1981ben szervezte meg A francia kisérleti film 30 éve
című bemutatót,
a megelőző évben pedig az
1978-ban alapított CinernAction különszámban
tekinti át - Guy Hennebelle és Raphaél Bassan
szerkesztésében - az avantgárd film nemzetközi
fejlődését (nem felejtkezve el Európa keleti részének országairól s a "harmadik világról" sem).
A bevezető első lapján Balázs Béla fényképe - az
utolsó részben pedig nyilatkozatok, manifesztumok és vélemények az akkori ,,jelen" helyzetről.
1982-ben, a már 18. alkalommal megrendezett
hyéres-i fesztivál (A fiatal film nemzetközi fesztiválja, mely a "Film ma" és a talán "másik filmnek" fordítható "Cinéma Different" szekciókra
oszlik) mellett egy újabb jelentkezett, első ízben
36

Párizsban: a FIAG (Festival International
de
l'Avant-garde). Az ettől kezdve évente megrendezett fesztivál - szervezői filmkészítők, kritikusok - 1985-ben mutatott be a francia, német,
afrikai, brazil, örmény és belga filmek mellett egy
magyar összeállítást, 1986-os programját pedig
az 1939-71 közötti amerikai avantgárd nak, a
francia "klasszikus" filmeknek és olyan alkotóknak szentelte, mint Kenneth Anger, Norman
McLaren, Terayama és Dwoskin. A szervező
bizottságból (a már említett Raphaél Bassan mellett Jacques Kermabon, Roland Sabatier) két
filmkészítő, Frederique Devaux és Michael Armager munkái egy nálunk talán kevéssé ismert,
de igen jelentős irodalmi/filmi előzményhez, az
ötvenes évek elejének lettrista mozgalmához kapcsolódnak. Az alapítók, a költő-író Isodore Isou,
aki egyetlen, ám három óra hosszú és hatásában
sem mellékes filmet készített, s a szintén irodalmár, valamint azóta is aktív filmkészítő Maurice
Lemaitre (első filmje: Afilm elkezdődött már?) a
fonikus költészet alkalmazásával, a kép-szöveg
viszony szabad, s talán csak a mai "új narrativitás" szöveges munkáiban visszatérő kezelésével,
a kép roncsolás ával és fordításaival előállított,
korábban nem látott minőségű filmképeik révén
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Yann Beauvais: Elielipse

ma egyre aktuálisabbak.
Armager és Devaux
munkáiban a konkrét, kamerával vagy anélkül
rögzített képek mellett a filmanyag utólagos
"megdolgozása": rákarcolás, átszínezés révén a
film ábrázoló és konkrét, ,jelentő" funkciói vonatkoznak egymásra, s a filmek így a különböző
jel-értékek és képformák viszonyáról szólnak.
Így például Armager filmjeiben a filmanyagra
való karcolás nem pusztán az animációs McLaren től származtatható és mivel igen munkaigényes, így ritkán használt formája, hanem az egyik
réteg, mellyel érzékelteti a filmanyag "testét", a
film terét.
Christian Lebrat, aki hét filmjét vetítette a
Műcsarnokban,
egészen más módszerekkel, de
ugyancsak a film lehetséges rétegeit, "terét" vizsgálja és teszi filmjei témájává. Mint elmondta,
Rothko egy hatalmas, monokróm festménye hatására kezdett el filmeket csinálni (1975-től), s
szinte kivétel nélkül a vetítés, valamint a színek
által kelthető mozgás-illúzió "reliefszerűségét",
sík ból való "kimozdítását" kutatja. Filmjei, mint
a Kettes számú film, Pompás színek kék alapon,
Trama, Holon, úgy készülnek, hogy gondos tervezéssel ugyanazon filmanyagra többször exponál, s például színes sávok elrendezésének kép-

kockánként való módosításával kombinálva ezt,
a színkeverés, vízszintes irányban való szín-elcsúszás, hirtelen szín-változás jelenségeit hozza létre
külön-külön, majd együttesen, változó relief hatását keltve. Önarckép cimű, ugyancsak azonos
filmszalagra többször forgatott munkája szinte
megmagyarázza az eljárást, s a jelentéseket a
vászonról mentális térbe vetíti: tükröt, s egy - a
film előzményeinek hatását sugalló - hosszú kartoncsíkot használ, melyre réseket vágott, hasonlóan a filmszalag osztás-vonalaihoz.
Utóbbit a
kamera optikája és a tükör között változó irányban és sebességgel mozgatva "szabályozza" az
ehhez képest függőleges irányban mozgó filmszalagon létrejövő képet (mintegy "keresztet" rajzol), majd különböző fordításokkal
(jobb-bal,
fent-lent, függőleges-vízszintes) megismétli a folyamatot, több rétegű képet hozva így létre.
A Párizsról "szóló" - bevezetőben említett program csupán az első pillanatban tűnik történeti vagy tematikus összeállításnak, valójában a
filmtörténet egy sajátos szempontú "átmetszése'l
- mondjuk így: lokális-topografikus -, mely igen
jól illeszkedik több más, hasonlóképp az utóbbi
2-3 évben szervezett "metszet" közé. Ezek karaktere a szokványostól (pl. "nemzeti" filmek, vagy
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"egy év termése") és a különöstől (pl. "női film
a nőkről" vagy "homoszexuális film") remélhetőleg egyre inkább a film közvetlen, mással össze
nem keverhető sajátosságain alapuló programok
felé tart. Az egyik legkézenfekvőbb, egyúttal leginspiratívabb lehetőség az, melyet 1986 tavaszán
rendezett a SCRA TCH és a Cinémathéque Francaise: Musique - Film (1936-1986). Persze, mint
minden esetben, a koncepció és a megvalósítás
milyensége dönti el, hogy közhelyről, triviális
ügyről, vagy valóban minőségileg új dologról
van-e szó. Jelen esetben még különösebb bátorság sem kell ahhoz, hogy az utóbbi tényét elismerjük. A koncepció, a program, a megvalósítás
és a katalógus összeállítása Yann Beauvais és
Deke Dusinberre munkája. Mielőtt e programról
írnék, a SCRA TCH név magyarázata kapcsán
visszatérek
a
francia
kísérleti
filmesek
szervezeteihez, működési teréhez. Yann Beauvais
1981-ben alakította Miles McKane-nel a LIGHT
CON E (kb. Fénykúp) nevű szövetkezetet, kísérleti filmek és videók forgalmazására. 1984-es katalógusuk mintegy száz filmet tartalmaz (nem
csupán francia munkákat), az idei, 1987-es, 2.
katalógusban már több mint kétszerese ennek a
film-mennyiség, köztük olyan archív anyagok
kópiái, mint Moholy-Nagy
László hat filmje
(megjegyzendő, hogy Magyarországon összesen
négy Moholy-Nagy filmről van kópia, az is két
intézménynél). 1982-ben alapít ják SCRATCH
néven kísérleti film-periodikájukat,
mely ugyan
xerox, ill. kézi készítésű (néha nyomdai betétekkel), ám az írások, riportok tartalma s a kiállítás
gondossága ellenpontozza ezt a látszólagos "szegényességet": egyébként is a SCRATCH, mint a
legtöbb hasonló szervezet, nem profitorientált.
Egy évvel később hasonló néven filmklubot hoznak létre, ahol rendszeresen és kifejezetten "független" kísérleti filmekből állítanak össze tematikus programokat. (Ez a második ilyen klub Párizsban. A többi városban működők közül elsősorban az avignoni Maison Jean Vi/ar rendezvényeit említeném, Rose Lowder és Alain Sudre
szervezésében.) A programok között önálló estje
volt pl. Peter Gidalnak, Jack Smith, Len Lye,
Klaus Wyborny, Andy Warhol, Maya Deren
filmjei szintén külön vetítési alkalommal voltak
láthatók, de ami a nemzetköziség mellett igen
fontos: itt nyílik lehetőség arra, hogyafrissen
elkészült filmjeiket az ott élő és dolgozó filmkészítők bemutathassák.
Yann Beauvais-nek egy
filmje szerepelt a Francia Intézetben, a Cím nélkül '84 (melynek másik, két vetítő s változata is
van), ahol a párizsi Diadalívről készített fotósorozat a film alapja. Négy szekvencia, melynek
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mindegyike 24 különböző pozícióból készített
színes fényképből áll, függőleges, vízszintes és
átlós irányú, azonos szélességű sávokra szétvágva, majd adott rendszer szerint a különböző pozíciók képei egymással keverve és kockánként
filmre rögzítve. Így a film kockánkénti, látszólagos mozgásához a sávok és a különböző pozíciók
mozgása társult, tehát a film egyszerre három
különböző minőségű mozgásszintet tett láthatóvá egyazon időtartam alatt.
A zenelfilm bemutatóhoz visszatérve, itt pusztán a nyitóest eseményeit emelem ki, mely az
1925. május 3-i berlini avantgárd bemutató rekonstrukciója volt. Kurt Schwerdtfeger reflektoros fényjátéka nyitotta a sort, melynek eredetileg
színes fény-formákként vetített képét filmre vették, kiegészítve az 1966-ban rekonstruált hanggal.
Viking Eggeling 1921-24 között készített Diagonális Szimfóniája következett, mint "vizuális
zene", hasonlóképp néma tehát, mint a Ritmus
21 és 23 Hans Richtertől. (A feladat itt elsősorban a: lehető legteljesebb kópia felkutatása volt.)
Walter Ruttmann filmjei - Opus I-től IV. - már
lényegesen bonyolultabb
feladatot jelentettek.
Először is, és ez talán sokak számára meglepő, a
filmek eredetileg színesek voltak (ellentétben a
ma létező fekete-fehér kópiákkal), s ez oly módon állt elő a színes film feltalálása előtt, hogy az
akkori filmanyag kémiai úton való sárga és kék
elszínezése mellett természetesen ugyancsak "alkalmas" volt arra, hogy kézzel is színezzék magát
a kópiát. E filmek tehát színesben kerültek itt is
vetítésre, s emellett - szinkronhanggal. Ami szintén lehet meglepetés, a "némafilm-korszakot"
tekintve. Az Opus I-nek Max Buttig, az Opus IIInak Hanns Eisler a zeneszerzője. Utóbbi zene
feltehetőleg az első, "film alapján írt" kompozíció, s éppen ez, valamint film és zene szerkezete
miatt lehetséges az utólagos szinkronizáció, vagyis az "eredetihez" hasonló formában, de "tartósabb" technikai szinten való rekonstrukció.
E munkát a Yorki Egyetem zenei osztályán dolgozó David Kershaw végezte, mint a program
következő darabja, Fernand Léger Gépi baletty:
zenéjének szinkronizálását is. (Talán már mondanom sem kell, hogy e filmnek is létezik "színes"
- pontosabban: színezett - verziója. A "szinkronizálás" alatt egyébként az értendő, hogya leírások, forgatókönyv, partitúra alapján kell megtalálni a kép-hang szinkronpontjait, ez alapján készíteni el a zenét és az új hangos kópiát.) A Gépi
balett zeneszerzője, George Antheil (1900-1959),
aki egyébként csak rövid ideig működött együtt
Légerrel, meglehetősen "agresszív" zenét írt, az

Teo Hernandez~' A párizsi Notre Dame (1981)

39

~~~
r, ~~"'t~lf>J,<,~·~~p,.
,'~
- '"' r ~~ ••.•
,,/'i>~~_ ~ +'.._

Adrian-Kren:

~

=, -_,

~ ."',]cH

"';,,<;,.:;,~-?,Jl;,;

Ha a bevezetőben tett ígéretemhez képest mégis túl soknak tűnik a "régivel" való foglalkozás,
annak az oka a valós tényekben rejlik: az "experimentalizmus" ma a kutatást, a történet elmellőzött vagy pusztulásra ítélt tényeihez való másfajta viszonyt jelenti, s azt, hogy ne engedjen a film
üzleti szellemének, hanem mutasson rá a történet
és a szakma hanyagságából fakadó hamisításokra, mégpedig az eredeti, méltó formában prezentált művek által.
Végezetül még néhány olyan művészről essék
szó, akik nem Franciaországban
kezdték munkásságukat, de Párizsban váltak nemzetközileg
ismert művészekké a 80-as években. Teo Hernandez különös, mítosz és személyes sors között "exponált" munkái közül a Nuestra sefiora de Paris
(A párizsi Notre Dame, 1981) volt Budapesten
látható (zeneszerzője az ugyancsak kiváló filmes
Jakobois), mely az ablakon beáradó fény és filmanyag kapcsolata révén szinte élővé válik. A Három esepp meszkalin egy pohár pezsgőben című,
1983-as filmje egy önéletrajzi trilógia egyik darabja, s az érzékeny kép/szöveg viszony révén
válik nehezen felejthetővé: a rendkívül "szépen"
és több helyütt némi pátosszal a filmre olvasott
szövegből egyfajta manifesztum bontakozik ki,
mely - mint a film hangja - a konkrét filmképekkel egészen furcsa viszonyba kerül: "Minden új
film számomra lépés a semmibe, a sötétségbe és
misztériumba" - így hangzik a kezdő mondat.
Maria Klonaris és Katerina Thomadaki közös
munkáiknál a mítosz mellett a - sajátos értelemben vett - portrék sorakoznak különböző ciklusokba. Bemutatóikon, mint tízéves közös munkájukat reprezentáló
kiállításuk
megnyitóján
(1985, Galerie Donguy), vagy az 1986-os Elektra
álma című bemutatón a legkülönbözőbb médiumokat és a teljes rendelkezésre álló teret használják a téma kibontására: a film mellett zene, performance, szobor és installáció, diavetítés, video,
szövegek szétválaszthatatlan
egysége jellemzi a
produkciókat. Az Elektra nemcsak a görög mitológia és a tragédiák világára utal, de a hangzás
és formálás révén az elektromosságra,
tűzre, a
megvalósításban pedig Fritz Lang Metropolisának egy szekvenciájából indul ki: a "hősnő" másának megteremtése, az android születése a robot/gép formából elektromagnetikus
jelenségek
révén.
Nyilvánvaló, hogy sok jelentős munka és alkotó tevékenységének ismertetése maradt ki ebből
az áttekintésből - ezt szeretném a francia filmavantgárd egy következő budapesti bemutatójának idejére halasztani.
Peternák Miklós

1985 május 1.

eredeti bemutatón a nyolc zongora, négy xilofon,
egy hatalmas ütőhangszer, repülőgéppropeller és
elektromos csengők hangja is szerepelt.
A nyitóprogram jitolsó darabja a Felvonásköz,
'\o,'
o
René Clair filmje Eric Satie zenéjével. Pontosabban, mint az eléggé köztudott - s itt a "rekonstrukció" sem lehetett teljes -, a .felvonásköz''
konkrét céllal készült (hasonlóképpen Berg: Lulu
című operájának betét-film jéhez, melyet - mivel
Berg csak annyit jelez, hogy filmet kell vetíteni legutóbb Császári Gábor és Zoltan Spirandelli
készített el Hamburgban).
1924 novemberében
, , ugyanis a Svéd Balett záróprodukcióját így hirdették meg: .Reláche, Egy rögtönista ("instantanéiste" ) balett két részben és mozgóképi közjátékkal, és a La Queue du ehien Picabiától. Zene: Mr.
Eric Satie. Díszlet: Mr. Picabia. Mozgóképi köz.,,'
játék: Mr. René Clair. Koreográfia: Mr. Jean
",
,
,
Borlin." (A cím jelentése - Szűnet, vagyis: ma
t •
I;~ este szünet, hirdethették, míg a Pica bia neve előtI:
ti szöveg fordítása: "A kutya farka.) René Clair
filmje eredeti funkciója szerint tehát "felvonás"
köz a szünetben".
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Műsoros video kazetták széles választékával
várja az érdeklődőket a FŐFOTO V/DEO.

Müsoros video kazetták árusítása:
Video Mintaterem
Fotómfivészeti Galéria
TRIO-Iabor

1094 Ferenc krt. 3.
1051 Váci utca 7.
1073 Lenin krt. 50

,.

Mfitermeink:
1. sz. müterem
5. sz. mfiterem
15. sz. mfiterem
(Corvon Áruház)
17. sz. mfiterem
18. sz. mfiterem
Video választékaink
-

1061 Népköztársaság u. 47.
1173 Szt. István krt. 20.

"

1085 Blaha L. tér 1-2.
1024 Mártírok útja 39.
1051 Dorottya u. 11.
között:

A Magyar Filmintézet régi magyar filmjei;
Az Országos Oktatástechnikai központ nyelvleckéi;
A Szinkron és Video Vállalat rajzfilmei;
A Televideo szórakoztató filmjei és gyermek mfisorai;
A MOKÉP legsikeresebb video filmjei

Vidéki megrendelőink utánvéttel - postán is megrendelhetik a
kiválasztott mfisoros video kazettákat a következő címen: Video
Mintaterem 1039 Bp. Ferenc krt, 3.
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"Kilépsz, hogy bent maradj"
A BBS szindróma
Kísértet járja be Európát - az amerikai profizmus
kísértete. Miközben a magyar filmgyártás vigyázó szemeit Új-Hollywoodra mereszti és ördögűző
imákat mormol értékekről, válságról, no meg
értékek válságáról, a közönség továbbra is az
ántikrisztus kultúrcsárdáit szotyolázza tele.
A progresszív filmművészet jelentős része elfordult a narratív formáktól, és elhagyta az élet
mindennapi közegét, saját bőrén tapasztalva a
piedesztálra emelt fogyasztói szempontok furkós bot ját. Azóta akár imádhat ja, akár szembe is
pökheti saját tükörképét, egyremegy; vízi tükröződés, üres, és léte nincs.

*

.'" .

,"

A hetvenes évek dokumentarizmusa volt az utolsó filmművészeti
áramlat
Magyarországon,
amely az etikai teljesség világképét még magáénak mondhatta. Azóta ez szertefoszlott. A közösségi életeszmények helyett az életforma emelkedett az általánosság szintjére; a művészetből
átvállalt társadalmi kontroll a hetvenes években
is csak a művészet elvetésével, a forma által nem
organizált valóság megragadásávallátszott
megoldhatónak, ami viszont belülről bomlasztotta
fel ezt a világképet, a puszta dokumentáció, roszszabb esetekben az imitáció, épp a műalkotás
jelleget kérdőjelezte meg.
A nyolcvanas évek elején az atomizálódó társadalom igényei szerint a különböző szubkultúrák elterjedésével egyre inkább a szellemi közlekedés csatornái, elsősorban a "nyelv" kérdése
került előtérbe. Az "én" akár kifejezhető, akár
nem, mindenképp egy olyan apparátusra
van
szüksége, amelyen mindezt leképezheti.

*
42

Amíg a hetvenes évek filmnyelvi kutatásai többékevésbé megmaradtak a filmkép analízisénél, addig a nyolcvanas évek experimentalizmusában
a
filmkép egyre inkább a kultúra emblématikus
jegyeivel telítődik. A nyolcvanas évek balázsbélás experimentalizmusa kilép a konceptuális analízis keretei közül, s az új érzékenység galvanizáló
hatása általános világképpé növekszik, paradox
módon minden általános világkép tagadásaként.
Az új érzékenység hatása alatt végső soron a
performance és a koncept art találkozik, föloldva
a művészi kommunikáció önmagában logikus és
zárt modelljét; a stiláris jegyek autonómiájával
szemben csupán a stiláris érzékenységet, a poétikával szemben csupán az ars poetica érvényét
ismerve el, de ugyanakkor hangsúlyozottabbá
téve egyes, olykor távoli és egymástól elszigetelt
kulturális jelrendszerek kapcsolatát. A forma intenziv totalitásával szemben a nyelv extenzív totalitását részesíti előnyben; ennek vonzataként
megjelenik a művészettagadó
gesztus, amely
ugyan felbomlaszt ja a művészi érték fogalmát, de
nem szünteti meg. Az új formaelv, az új narrativitás lényege: a kultúra elsődlegessége az egyénnel
(az individuummal),
a nyelv elsődlegessége az
intenzív formával szemben. Az új narrativitás
önmagában mégsem több, mint anyag (a kultúra
nyelve), az etikai destrukció éppen a felbomlás
pillanatában tárgyiasul formává, de oly módon,
hogy megőrzi a forma és a nyelv kettősségét, sőt
ezt a kettősséget a világnézet szintjére emelt általánosságig fokozza.

*

A Balázs Béla Stúdió szerepköre az utóbbi időben némileg módosult. A Társulás Stúdió megszüntetése után jelenleg az egyetlen stúdió, amely
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Sas Tamás: W

alternatív filmek készítésével foglalkozik. Egyik
szépséghibája, hogy ez a közösség nem a generációs sémák hazai mintája szerint jött létre, másik
szépséghibája, hogy az alternatív film a hazai
gyakorlat szerinti generációs sémák útján keletkezett. Elszigeteltsége ellenére, ma mégis a legautentikusabb filmkészítő műhely Magyarországon.
A hetvenes évek dokumentarizmusa, a nyolcvanas évek experirnentalizmusa után jelenleg
újabb profilváltás mutatkozik a stúdión belül. Az
utóbbi két évben a figyelem egyre inkább a fikciós műfajok felé fordul, a játékfilmek jelentősége
egyre inkább növekszik. Jellemző adat például,
hogy 1985-ben a bemutatott 17 film közül 7 volt
játékfilm, s csupán kettő a kísérleti film, s még
szemléletesebb az arány, ha a kísérleti film húsz
percével szemben a játékfilmek 407 percét állítjuk
szembe. A két kísérleti film - Hollós János: Egybeesések, Forgács Péter: Spinoza rückwertz - a
szorosabban vett kísérleti film kategóriájába tartozik, nem több néhány ötletnél, illetve a Mozgó
Film című kötet tanúsága szerint az Egybeesések
oktatási anyag gyanánt is szóba jöhetnek.
A benyomás mégis mást mutat. Az experimentalista eszközök használata a legelterjedtebb,
"

gyakorlatilag az experirnentalizmus parttalanná
vált, felszívódott, persze nem minden tartalmi és
esztétikai következmény nélkül.
A nagyfokú formai keveredés mellett, a legjellemzőbb az eklektikus látásmód. A felfokozott
vizuális fantázia olykor agyonnyomja a meglehetősen gyenge történeteket; legszebb példája ennek Michael Piltz filmje, a Noah Delta ll. Bár a
film koprodukcióban készűlt, s alkotója csak
vendégként dolgozott a BBS-ben, egy dologra
mégiscsak figyelmeztet. A korlátlanul és kritika
nélkül alkalmazott eklekticizmus ugyanúgy kultúrgiceset eredményezhet, mint a kommersz filmgyártásban.
A tiszta experimentalizmus igazi médiuma jelenleg a video, s mint művészet, maga a video art,
ami nem is annyira az eszköz kizárólagosságát,
mint felhasználási módját jelenti. A video art
egy-két magányos próbálkozáson kívül eddig
nem mutatott jelentősebb eredményt, Bonta Zoltán Mérgezett idilljén kívül kevés hasonló módon
megkomponált artisztikus videofilm készült.
1985-benmegalakult a K szekció (a K/3 folytatása), amely programjába vette a video műfaj támogatását. A szekció erejéből jószerével eddig
csupán elméleti munkára futotta, s bár igen ered43
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Erdély Miklós: Tavaszi kivégzés
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ményesnek mondható az is, hogy mindez művekben jelentkezzen, anyagi lehetőségek függvénye.
Az experimentalizmus parttalanná válása és a
fikció iránt feltámadt igény eddig még a Balázs
Béla Stúdión belül nem alakított ki semmilyen
irányzatosságot, legáltalánosabban mégis arról
lehetne beszélni, hogy létezik egy látens művészi
szemlélet, amely közösnek mutatkozik az alkotásokban. Ez pedig a tragikomikum különböző
szintjeivel való érintkezés, amely az utóbbi két
évet figyelembe véve, a legjelentősebb művek esetében - Szirtes András: Lenz, Erdély Miklós:
Tavaszi kivégzés, Jeles András: Szélvihar - kapcsolatba hozható az új narrativitás kettősségével,
illetve a tragikum hatása a dokumentumfilmek
kapcsán is megjelenik mint egyfajta sorsszerűség
- Balog Gábor: Otthon, Mátis Lilla: Sír, lobog a
szeretet, Mész András: Bebukottak.
Az új narrativitás mellett felbukkan a régi epikus szerkesztés is. Janisch Attila a hagyományos
narráció eszközeihez próbál visszatérni a Lélegzetvisszafojtva című filmjében. Az ötvenes évek
elején játszódó történetben a társadalmi elvárások s azok képmutató kettőssége vezet a gyermek
főhős tragédiájához. A lélektani hitelesség azonban nem kellő módon kiemeit a korszak sablon-
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jai közül. A hagyományos történeteibeszéléssei
együtt jelen vannak a korszak hagyományos kliséi is. A fiú különös szokása, hogy lélegzetvisszafojtva számol, főleg a kritikus pillanatokban,
nem tud korszimbólummá lényegülni.
Enyedi Ildikó, valamint Sas Tamás filmje, a
Vakond és a W. éppen az ellenkező oldalról elhibázott. Ezek a filmek szintén a hagyományos
filmepika eszközeivel készültek. A szokványos
elbeszélés meghaladását a történet hermetikusan
zárt, talányosan elszigetelt módján kívánják elérni.
Enyedi Ildikó filmjében az égből pottyant különös férfi van is, meg nincs is. Más dimenzióban
létezik, mint azok az emberek, akik elől először
elrejtőzni próbál, és akikkel később kapcsolatot
igyekszik teremteni, de azon kívül, hogy aprólékosan megfigyeli őket, semmi mást nem érhet el,
hiszen jelenléte számukra felfoghatatlan. Ezt a
belső hermetikus világot hiába igyekszik variálni,
az ismétlésekkel, párhuzamokkal új jelentésöszszefüggéseket kialakítani, a néző és a film között
sem alakul ki túlságosan mély kommunikáció.
Sas Tamás figurája ugyanúgy rejtélyes, habár
ő a fantasztikum helyett inkább az emberi belső
kiszámíthatatlanságát emeli ki. Walter, az egykedvü bárzenész, csak gyilkosságok árán tud
megszabadulni a szeretőitől. A feszes és szikár
kompozíciókon hiába sugárzik át Sas Tamás forma iránti érzéke, filmje kifelé zárt, éppen ezért
súlytalan.
Enyedi Ildikó és Sas Tamás, habár forma szerint műalkotást szándékoztak létrehozni, mindkét film inkább tanulmány jellegű alkotás maradt.
Az abszurd mese stilizálása közelebb áll az új
narrativitás videováltozatához Mari Cantu és
Pázmándi Katalin filmjében, az Emberevő szerelmében. Csakhogy ebből a filmből az hiányzik,
ami a video lényege, a sebesség és a stilizáció
nagyobb hatásossága. Az ötlet, habár érdekes
- az emberevő fogságban tartja az öreg és csúnya
hercegnőt, aki, miután kiszabadította egy fiatal
lovag, szintén ifjú és gyönyörű hercegnővé változik, de egy idő után mégis visszavágyik a fogságba - maga a videofilm mégsem több, mint banális, együgyű történet.
Háy Agnes animációi már sokkal érdekesebbek, a konceptualizmus analitikus formája körébe lehetne sorolni őket. Megtöri az animáció
hagyományos formáit, illetve kiterjeszti olyan
jellegű dolgokra is, mint egy valós színházi előadás, de ezzel együtt túlságosan világnélküli, túlságosan ornamentikus művek ezek.
Különös figyelmet érdemel Szentjóby Tamás

Forgács Péter: Spinoza rückwery
Kentaurja, mely a hetvenes évek közepétől itt
maradt religtum (nemrég nyerte el a végleges
változatát). A jó évtizedes késés azonban bizonyos alkalmat jelent a szembesítésre is. Talán
ebből a szempontból a legértékesebb ez a film,
hiszen itt találjuk meg első filmes megfogalmazását a forma és nyelv kettősségének. A filmen
valóságos dokumentumhelyzetben hangzanak el
olyan beszélgetések, melyekről talán feltételezhető, hogy máshol elhangzottak, abban a szituációban viszont kizárt dolog. Parasztasszonyok beszélgetnek a forradalomról, gyári munkásnők a
futószalag mellett a költészetről stb. Maga a cím
utalása a mitológiai lényre a vizuális és az audio
réteg szétválasztása, a társadalomnak mint antropológiai lénynek a kettősségét jelenti.
Ez a kettős artikuláltság - nyelv és forma sajátságosan köszön vissza ajelenlegi balázsbélás
filmekben is, melyek újra csak felhívták a figyelmet arra, hogy a kultúra önálló, autonóm fejlődése illúzió; nem lehet figyelmen kívül hagyni a
hatalom és a javak elosztásának módját ebből a
szempontból sem.
Az artikuláció kettőssége különös mélységét
adja Jeles András művének, a Szé/viharnak.
. A tragikus szemlé1etigazi mélységeihez talán ő

tudott leginkább eljutni. Filmje, Dobozy Imre
1957-ben írt, 56-os témájú, paraszti környezetben játszódó színművét dolgozza fel, posztmodern előadásban. (Az amatőr színházi csoportot
ő hozta létre, Monteverdi Birkózó Kör néven.)
Szent Ágoston írta, hogy a színházi játékok a
pestisjárványok után születtek az ősidőkben.
A furcsa elképzelés látszólag egy fellegekben járó
szellem zagyvalékának tűnhetne, ha nem ragadná meg a dráma s főképp a tragédia szakrális
exorciós szerepét, azt, amelyre Jeles András is
kísérletet tett. Az új narrativitás jellegzetes vonása, a formai destrukció nála lényegül igazán jelentéshordozóvá. A forma felbomlása a történelemmé szublimálódott formán keresztül, pontosabban, a történelem által igazolható individuum
felbomlásán keresztül valósul meg. Szereplői
rongyokba, maskarákba öltöztetett alakok, furcsa, vonító-deklamáló hangjaikkal a népieskedő
paraszti beszédet utánozzák a nevetségességig,
miközben a narrátor az eredeti dramaturgiai utasítások szerint tolmácsolja a látottakat. A szöveg
szintjén jelentkező formai destrukció a képi megoldásokban is érvényesül; frontális beállításai,
színészvezetése egy-egy rosszul sikerült ansnittre
emlékeztetnek, totális egyértelműséggel sugároz45
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va a komikus felszín alól kisugárzó világkép a szerkezet hibás; a tévedésből hozott ítéletet,
egyértelműségét. Jeles András színpada végső ki- melyet rajta kívül senki sem vett komolyan, nem
csengésében a művészet elvesztett totalitását kí- tudja önmagán végrehajtani, kénytelen szégyenvánja visszaállítani. Az utópikus jövőkép fel- szemre hazatérni. Társadalmi infantilizmus? Az
bomlása, a formává szelídült eszmék degradáció- is, de más is. Itt minden olyan közel van egymásja után a művészet egyetlen lehetősége, hogy az hoz, mint az emésztés és a szeretkezés szervei.
Erdély Miklós filmjének igazi jelentősége abemberiség rongyaira pillantson, s újra visszanyerban áll leginkább, hogy az életmodell-kritika
je a művészet váteszi, messianisztikus küldetéstudatát.
kapcsán sikerült beemelni az individuum kérdéAz artikuláció és forma kettőssége jelenik meg sét a formai lehetőségek közé. Az individuum
Erdély Miklós filmjében is, a Tavaszi kivégzésironikus, groteszk felbomlása nem a forma és a
ben. Ez a kettősség Erdély Miklós esetében azon- nyelv felbomlásán keresztül valósul meg, hanem
ban abszurd jelleget ölt. A dialógusokat egy mo- a jellem révén vagy inkább a jellem hiányával lesz
noton női hang magyarról magyarra fordítja, megragadható.
elcsúsztatott, szelektív és manipulált módon. De
Ha Jeles Andrásról azt mondtuk, hogy legménemcsak a szavaknak találjuk a kettős jeientését, lyebben ragadta meg a tragikum lényegét, illetve
hanem ugyanúgy a tárgyaknak, embereknek és a Erdély Miklósról, hogy leginkább sikerült áttörjellemeknek is manipulált megjelenésük van itt, nie a kettős artikuláció experimentalista kötöttde nem azért, mert a világ áttekinthetetlen és ségét, akkor Szirtes András Lenz című filmje a
kaotikus, hanem azért, mert az ember belső lé- legtöbb tanulságot szolgáltatja az új narrativitás
nyét köldökzsinór köti az intézmények monolit kérdéséhez.
jellegéhez, a szubjektum rövidre van zárva a hiNála is jelen van a kettős artikuláltság, de
vatali autoritással. Az állampolgár hivatali tekin- kiterítve a tartalom szintjén. A Lenz főhőse kettélytisztelete odáig terjed, hogy önként hajtja a tős lény, alakja a folyton egymásra vetített, egyfejét a nyaktiló alá, de a kivégzés így is elmarad, másba átjátszható történelmi, kultúrtörténeti ko-
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rok között bújócskázik. Egyik énje Büchner novellahőse, a valójában is élt Jakob Reinhold Michael Lenz, aki a Sturm und Drang egyik vezéregyénisége volt, a másik Lenz mai atomfizikus, aki
a doziméter tanúsága szerint túl van azon a határon, amire még kifejezésünk van. A két sík egymásbajátszása végül is az a fogócska-bújócska,
ahol a személyiség megragadhatatlan.
Az atomfizikust elküldik levegőváltozásra a
hegyek közé, ott mint az eredeti Lenz, finoman
hódol a preromantika szentimentális életérzésének, kóborol, élvezi és csodálja a természet lenyűgöző pompáját, melyet hazatérve, mint atomfizikus, a technika őrültje egy házi atomreaktor
segítségével el akar pusztítani. A megkettőződött
én egyszer össze is csap önmagával, egy középkori városka főterén; a huszadik századi technokrata alkat megfutamitja jámborabb önmagát, de
végső lépésében, az atombomba felrobbantás ában megakadályozza fia, látván apja őrültségét.
Szirtes András novellaadaptációjában
legfontosabb az a kultúrtörténeti réteg, amit beemel a
filmjébe: a Sturm und Drang. A szenvedélyek
magasabbrendűségét
a racionalizmussal
szemben két okból is indokolt a mi szempontunkból.
Egyrészt, mert a technikai haladás, a racionalizmus világképe éppen napjainkban válik végleg
kérdésessé, másrészt, mert a Sturm und Drang
ugyanúgy a világnézet szintjére emelt kamaszkor

szemlélete volt, mint az új érzékenység, csakhogy
éppen ellentétes előjellel. Szirtesből hiányzik a
Kraftgenie, ami a Sturm und Drang szemléletét
ugyanúgy áthatotta, mint Büchnert.
Szirtes filmje kifejezetten eklektikus, nála érezni leginkább a kultúra területén tájékozódó új
érzékenység eszmei önállótlanságát. A kaotikus
életérzés végűl is nem tud teljességgel megvalósul ni művekben, az életanyag szimbolikus sűrítése helyett ezért fordul ösztönösen a kultúra felé.
Szirtes mégis eredeti módon tudja felhasználni
mindazokat az emblémákat, egymásba olvasztani azokat a kulturális jelrendszereket - zene, irodalom, látvány, színdinamika -, amelyek ezt a
technokrata fi1mkészítést alapvetően érdekessé
teszik.
Dokumentum jellegük ellenére Mész AndrásPeter Hutton: Emlékek egy városról. valamint
Mátis Lilla In memoriam Hajnóczy Péter című
alkotásai is inkább az új narrativitás problémakörébe tartoznak.
Amíg Mész András a személytelenség funkció
nélküli eltárgyiasításával emeli személyes dimenziókba lírai dokumentumát,
addig Mátis Lilla
funkcionális összefüggéseiből teremti meg a tárgyakkal a bensőséges kapcsolatot. Mész András
filmjében a halott Budapest mint egy avítt anzixsorozat, metaforikus értelmet nyer; behelyettesíthető a halott európai civilizáció fantasztikus ví-
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ziójaként. Avíttságában mégsem a múlt, hanem
az időtlenség jelképe. Ez a film visszafelé értelmezve is magyarázatot ad az új érzékenység életérzésére. A kultúra kőbe, szoborba dermedt eklekticizmusában a kultúra iránt túlérzékeny személyiség nem tud feloldódni, legfeljebb az eltárgyiasítás különös hangulatú avíttságában.
Mátis Lilla kamerája Hajnóczy szobájában
pásztázza végig a tárgyakat, nem sokkal az író
halála után. A hátrahagyott személyes tárgyak
bemutatásával,
levelekkel, könyvekkel, izgatószerekkel szinte atomjaira bontja az író személyiségét, hogy utána egyre szélesebb, egyre táguló
dimenzióban újra értelmezze azt az életet, mely
maga is műalkotás volt.
Mindkét film esetében dokumentumokról
van
szó, jó értelemben vett önkényességük viszont
távol áll az anyag dokumentarista megkőzelítésétől ugyanúgy, mint a dokumentum strukturális
lehetőségeitől. Önkényük egyfajta költői szubjektivitás.
Mátis Lillától Szirtes Andrásig mindegyik rendező az új narrativitás vonatkozási rendszerén
belül tájékozódva keresi egyéniségét. A nagyfokú
és egyéni anyagkezelés mellett azonban nem lehet
figyelmen kívül hagyni ennek az irányzatnak a
felemás emancipációját. Akár Hajnóczy, akár a
Sturm und Drang, akár az abszurd hagyományai, vagy Dobozy Imre írásának sajátságosan

egyéni átdolgozása, egyfajta bezártságot jelent a
kultúra vonatkozási rendszerébe. Anélkül, hogy
csökkentené a felsorolt művek értékét, mégis el
kell mondani, hogy Erdély Miklós kivételével
szinte senki sem vállalkozott az életanyag szimbolikus sűritésére, így ez a fajta fikcionali.zmus
túlságosan elvont és izolált.
A hetvenes évek dokumentarizmusa,
a pszeudo-dokumentumok
divatja után újra a tiszta dokumentálhatóság
felé fordult a figyelem. Ezt a
hagyományt viszi tovább Ember Judit is, Pócspetri és Hagyd beszélni a Kutruczot című filmjeiben. A dokumentarizmus azzal, hogy elvesztette
a világkép etikai teljességét, feladta saját autonómiáját is. A dokumentarista
törekvések egyre
inkább a társadalomtudományok
olyan területeit célozzák meg, melyekben hézagok mutatkoznak, s ezeknek a hézagoknak a kitöltésével próbálnak érvényt szerezni a müfaj számára.
Ebből a szempontból kissé anakronisztikusnak tűnik Erdélyi János és Zsigmond Dezső filmje, az Ez zárkózott ügy. Az alkotók túlságosan
kötődnek a 70-es évek dokumentarizmusához.
A demokráciával való visszaélés, amely valójában a tradicionális értékeket képviselő tanácselnök és a rafinált megyei arisztokrácia közötti
konfiiktusbanjelenik
meg, nem egyedi eset, a film
mégsem tud kilépni a partikularitásból
és fólemelkedni az általánosság szintjére.

49

A Gulyás testvéreknek az első világháborúról
szóló filmje (koprodukcióban
a Társulással és a
Budapest Stúdióval) szintén ilyen megfontolásból született, a szaktudomány hiányosságait próbálja pótolni. Az Én is jártam Isonzánál igazi
jelentősége abban áll, hogy éppen az utolsó pillanatban próbálja egyre fogyatkozó számú szemtanúk felkutatásával rekonstruálni az akkori időket.
Egy másik irányú próbálkozás, Hartai András
és Dér László filmje, a magyar szépségkirálynőválasztásról szóló, publicisztikai jellegű alkotás,
a Széplányok (a BBS és a Társulás közös vállalkozása). A film nem mindig egyenletes, s bár a
közönség igényeit messzemenően célba veszi
(ami természetesen nem elmarasztaló érvényű),
mégis olykor felkavarja az embert. Kitűnően
szemlélteti a kelet-európai .modemízácíó''
groteszk, s jelen esetben tragédiába torkolló ama tőrizmusát, a kereskedelmi szellem hiányából fakadó agresszivitást, ami máskülönben olyan volna,
mint egy vérbő majomparádé, ha a tragédia nem
árnyékolná be, s valahol nem volna mégis véresen komoly.
A dokumentarizmus
megújulását azokban a
művekben lehet leginkább érezni, ahol az életanyag sűrítése bizonyos szempontból szimbolikussá válik, vagy legalábbis szándéka szerint arra
tart. A BBS-en belül a legjelentősebb munkák a
szociális érzékenységet állítják a dokumentumok
középpontjába.
Ebből a szemszögből nézve Mész András filmje, a Bebukottak szinte telitalálat. A filmet a tököli fegyintézetben forgatták, fiatalkorú bűnözők
között. Mész András filmje azon túl- ami általában minden dokumentum sajátja -, hogy tényszerűen megörökíti saját korát, illetve azon a
gyakorlatban sem elhanyagolható hasznon túl,
amit a tények feltárásával, a figyelemfelkeltéssel
elérhet, ez esetben a fiatalkorúak
börtönállapotait illetően, ez a film abból a szempontból
is külön figyelmet érdemel, ahogyan ezt a témát
megközelíti.
A bűnhöz való viszony mindig is jellemző volt
az adott társadalom szemléletére. Az ókori görögöknél például megvolt ennek is a vallásos tisztelete, mivel a társadalom isteni elrendezettségével
szemben a bűn irracionalizmusát
a társadalmi
gyakorlat racionális részévé kívánták tenni. A jelenkor etikája, amely a racionalizmus elveire
épül, nem tud mit kezdeni ezekkel a tényekkel.
Mész András a filmjében egy percig sem vitatja
az ítéletek jogosságát, legfeljebb azokat a mód-
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szereket, melyekkel ezeket a jószerével kialakulatlan egyéniségeket abba az irányba kényszeriti
a környezete, hogy ne tudjanak többé onnan
kitömi, még ha akarnának se, hogy állandóan a
társadalom perifériájára szorulva éljenek ezután
is.
A film a puszta dokumentáció lehetőségét talán ebben a vonatkozásban haladja meg leginkább. Az a kilátástalan küzdelem, melyet ezek a
fiatalkorúak
vívnak egyéniségük védelmében,
egy kicsit ki is emeli, már eltávolítja a filmet a
dokumentum műfajától. Az életanyag sűrítése
már szimbolikus mélységű, párhuzamosnak érezhetjük az elszemélytelenedő, egyre inkább dologi
formákat öltő környezet ellen vívott általánosabb emberi küzdelemmel is.

0°.

A BBS sajátságos helyzete, rugalmasabb feltételei mindig is biztosították, hogy a piaci szempontok ne befolyásolják működését. Ennek köszönhetően a magyar filmgyártás legprogresszívebb
ágát képviseli, s ha a filmek átlagos színvonala
nem jobb közepesnél, olyan filmekkel, mint Erdély Miklós, Jeles András vagy Mész András
alkotásai, a nyolcvanas évek közepén a magyar
filmművészet
legjelentősebb
teljesítményét
mondhatja magáénak.
GaUó Sándor
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Vélemények a Balázs Béla Stúdióról
MORANDO MORANDlNI:
Sajnos, hírből és papíron sokkal
jobban ismerjük a Balázs Béla Stúdiót, mint a filmvászonról, filmjeinek csak elenyésző hányadát, körülbelül 10 százalékát láttuk, Tudjuk, hogy híányos ismereteinknek
saját lustaságunk is oka, nagyobb
szerepet játszik benne azonban az a
tény, hogy a magyar filmek külföldi
népszerűsitesén igen eredményesen
fáradozó szervek soha nem fordítottak különösebb figyelmet a Stúdió (kereskedelmi szempontból valóban nem sok sikerrel kecsegtető)
alkotásaíra. Pedig meg vagyunk
győződve arról, hogy érdemes lenne
felkutatni számukra a megfelelő bemutatkozási lehetőségeket, híszen a
Stúdió több szempontból is egyedülálló alkotóműhely a világon,
fontosságához nem férhet kétség,
BRUNO DE MARCHI:
A Stúdió talán legalapvetőbb érdemének azt tartom, hogy az ott kialakult közös munka a főiskoláról
kikerült fiatalok számára olyan kivételes alkalmat biztosít a szakma
elsajátításához, amire - tudomásom szerint - nem akad másutt példa. Ezt a sajátosságát a Stúdió több
mint negyedszázados fennállása
alatt mindvégig megőrizte, azért
úgy gondolom, hogy minden áron
fenn kell tartani, még ha a magyar
filmgyártás jelenlegi gazdasági nehézségei nem teszik is lehetővé,
hogy az éves támogatás mértékét
növeljék.
UMBERTO ROSSI:
Mivel elsősorban a Stúdió dokumentumfilmjeitismerem, kiemelkedő érdemének a hagyományos dokumentumfilmezést
radikálisan
megújító módszerek kidolgozását
tartom. Az első meghatározó élményem még a hatvanas évek végére
tehető, akkor láttam Pesaróban
Szomjas György Nászutak című
filmjét, melynek újszerűségetaz adta, hogy - mint a Stúdió legtöbb
dokumentumfilmjében - a rendező
mindent a képre bízott, nem akarta
a nézők szájába rágni a látottakat.
És a tények valóban önmagukért
beszélnek, kommentár nélkül is ki

kell derülnie annak, hogy mi a jó és
mi a rossz. A Stúdióban kidolgozott módszereket filmtörténeti jelentőségűnek tartom, annál is inkább, mert egy olyan időszakban
bizonyították a dokumentarista
megközelítés létjogosultságát, amikor Olaszországban például a "dokumentumfilm" műfaji megjelölés
szinte pejoratív jelzőnek számított.
Az idei filmek alapján úgy látom,
hogy noha a Stúdió dokumentumfilmjei a már kitaposott ösvényen
járnak, nem puszta önismétlésröl
van szó, híszen akkor már régen
elvesztették volna a hatásukat. Különösen a Szépleányokat tartom izgalmas kísérletnek a mozi és a televízió oly sokat vitatott kapcsolatának egyik lehetséges normalizálása
szempontjából.
Örültünk annak, hogy az idén a
Stúdiónak három filmje is szerepelt
a versenyben, bár a Lenzet csak kevesen tudtuk megnézni, mivel meglehetősen szerencsétlen idöpontban
vetítették. Jó lenne, ha a szervezők
módot találnának arra, hogy a Balázs Béla Stúdió filmjei a jövőben
nagyobb teret - például egy külön
napot - kapjanak a Szemlén, hogy
nyugodt körülmények között kaphassunk áttekintést évi tevékenységükről, s a fiatal alkotókkal is közelebbről megismerkedhessünk.
(Pintér Judit)

JEAN-PIERRE JEANCOLAS:
A Balázs Béla Stúdiót az első generáció filmjein keresztül fedeztem
fel, tehát akkor, amikor kikerültek
Franciaországba Elek Judit, Kézdi
Kovács Zsolt, Gaál István, Szabó
István és társaik első alkotásai. Ez
volt az az időszak, amikor - elsősorban Jancsó Miklós hatására erősen fellendült az érdeklődés a
magyar filmművészet iránt. Filmjeikkel az alkotók is megjelentek Párizsban, és sokat meséltek nekünk
a BBS-ben kialakult "csapatmunka-módszerükről". Akkor ez számunkra egészen rendkívülinek,
szinte anyagtalannak tűnt; el sem
tudtuk képzelni, hogy milyen is lehet ez a stúdió. (De lehet, hogy ez
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még a mai napig sem sikerült maradéktalanul!)
Különös módon az első, valóban
összefüggő információkhoz kerülő
úton jutottam, Kanadában. 1975ben amontréali Cinémathéque-ben
retrospektív bemutatót szerveztek a
magyar filmművészet alkotásaiból,
és erre az alkalomra a Cinémathéque munkatársai interjúkat készítettek Magyarországon a magyar
film helyzetéről. Ezek közül kettő
rendkívül alapos összegzést adott a
BBS kollektív tevékenységéről.
Azóta bőven nyílt alkalmam pontosítani a Stúdióról szerzett ismereteimet, híszen tíz év óta járok rendszeresen Magyarországra.
- Mennyire ismert a BBS Franciaországban? Van-e alkalma a magyar filmművészet iránt érdeklődő
mozirajongónak folyamatosan megismerkedni a Stúdió alkotásaival?

- Sajnos, kevesen és keveset tudnak Franciaországban a BBS-ről,
híszen filmjeit csak ritkán vetítik
nálunk. Öt vagy hat évvel ezelőtt a
párizsi Cinémetheque BBS-bemutatósorozatot szervezett, amelyet
hasonlóképpen nagyon kevés ember látott: ötven, legfeljebb száz
mozirajongó. Ök viszont rendkívül
nagy lelkesedéssel nézték végig az
egész programot. Meglepetéssel fedeztem fel, hogy a Stúdióban egész
estés filmeket is gyártanak. Előtte el
sem tudtam volna képzelni, hogy
egy olyan film készülhessen a BBSben, mint például Maár Gyula Prés
címü alkotása. így sajnos egyáltalán nem alapos, hanem meglehetősen felületes képet kaptunk a Stúdió alkotásairól és tevékenységéről.
Két évvel ezelőtt alkalmam nyílt
megismerni a Stúdió néhány jelenlegi alkotóját is, így például Mész
Andrással is többször találkoztam.
Úgy érzem, e beszélgetéseken keresztül betekintést nyertem a műhelymunkába. Öszintén mondom,
hogy csodálom azt a meglepő szabadságot, ami ebben az intézményben uralkodik.
- Újabban többször isfelmerűlt a
Balázs Béla Stúdióval kapcsolatban
az a kifogás, hogy hűtlen lett hagyományaihoz: közös programot feltételező kollektív alkotások helyett

bármiféle közös ideológiai és miivészi hátteret nélkülöző individuális alkotásokkal jelentkezik. Ön is észlelt
ilyesfajta profilváltozást?
- Túlságosan nagy a távolság és
túlságosan rendszertelenül nézem a
Stúdió filmjeit ahhoz, hogy érzékelhessem a legújabb folyamatokat.
Nem vettem észre, hogy a Stúdió
irányvonala az individuális gyakorlat felé hajlana el. Úgy gondolom,
hogy mi (s itt több külfőldi kollégám nevében is beszélek) csak kb.
4-5 éves késéssel tudunk tendenciákat felfedezni. Személy szerint sajnálom, hogy a Stúdió életében ilyen

nagy mértékben teret hódított a videó (de lehet, hogy én ehhez már túl
öreg vagyok, a mozifilmeken nőttem fel, és már nehézséget jelentene
számomra a videóra való áttérés).
- Vannak-e Franciaországban is
a BBS-hez hasonló műhelyek?
- Egyáltalán nincsenek. Egyetlen olyan, fiatal filmeseket képző és
elindító műhely sincs Franciaországban, amely egyenértékű lenne a
BBS-sel. Ez természetesen a francia
filmgyártási rendszerből következik: soha senki nem bizna évente
meghatározott
pénzösszeget fiatal
filmes csoportokra, mert nem lát-

nák biztosítottnak befektetett pénzük megtérülését. A francia fiatal
filmeseknek tehát általában teljesen
egyéni módon kell megtanulniuk
szakmájukat.
De visszatérve a Balázs Béla Stúdióhoz: egyelőre nagyon ritkán vetítik filmjeit Franciaországban,
elsősorban kultúrházakban,
a Beaubourg-ban, kisebb, speciális filmfesztiválokon.
Viszont Párizsban
nemsokára
megnyílik a Magyar
Ház, amely remélhetőleg nagyobb
közönséget toboroz majd a magyar
filmművészetnek.
(Baiabás Klára)
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Gondolatok a filmiparról
Ha filmiparról beszélünk, mindenekelőtt a három, egymástól alapvetöen eltérő gyártási modell - a
hollywoodi, a nyugat- és a keleteurópai - sajátosságait kell meghatároznunk, előrebocsátva, hogy a
valóságban, természetesen, ezeknek
a modelleknek számos változata élt
és él egymás mellett és egymással
állandó kölcsönhatásban.
A film az amerikai kultúra lényeges alkotóeleme, ezért a "hollywoodi modell" szerepe mindenkor meghatározó volt - és az ma is. Noha
az első nyilvános filmvetítésre Párizsban került sor kilencven évvel
ezelőtt (1895. december 28-án Lumiére-ék Cinematographe-jában), a
mozi mint olyan nagyipar, amely
évtizedek óta befolyást gyakorol az
emberek millióinak szokásaira, tájékozódására és életmódjára, az
Egyesült Államokban született
meg. A siker okai a sajátos helyzetben keresendőek, amely a századforduló éveibenjellemezte az USÁt. Ebben az időszakban az északamerikai nagyvárosokat a világ legkülönbözőbb országaiból érkező
emigránsok tömegei árasztották el.
Angolul kevesen beszéltek közülük,
ezért az azonos népcsoportok igyekeztek ugyanazon a helyen letelepedni. így jöttek létre a mai olasz,
kínai, ír, lengyel stb. negyedek. Az
új amerikaiak első nemzedéke számára az újságoivasás, de bármiféle
írásos kommunikáció, gyakran leküzdhetetlen nehézséget jelentett.
Az új kifejezöeszköz gyors térhódítását tehát elsősorban az segítette
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elő, hogy bárki könnyen megérthette, mivel képeken, valamint a néhány mondatos feliratokon alapult,
melyeket legtöbbször lefordítottak
a legnépesebb etnikai csoportok
anyanyelvére.
A filmen kivül azonban további
két olyan jelenség is elterjedt ezekben az években, amely ugyancsak
erőteljes hatással volt a szokások és
a kultúra alakulására: a filmmel
csaknem azonos pillanatban megszülető képregény, valamint - alig
egy évtizeddel később - a nagyipari
termelés jellegzetes formája, a futószalag-rendszer, a sorozatgyártás.
A képregény egy "sárga fiúcskával" (Yellow Kid) indult világhódító útjára, aki az ingén látható feliratok segítségévelérttette meg magát. Ezek a narratív szempontból
rendkivül együgyű helyzetekre utaló mondatok torz angolsággal íródtak, az emigránsok beszédmódját
utánozták. Az ily módon nevetségessé tett új jövevényeknek azonban a képregények szolgáltak az
elsődleges "kommunikációs csatornaként".
Hasonló sikert aratott a tízes
évek elején piacra dobott Ford T,
az első olyan autótípus, amelyet tömegfogyasztásra találtak ki és gyártottak. Ezt a jelenséget azonban
nem szabad csak technológiai
szempontból vizsgálnunk, hanem
kulturális és szociális téren okozott
következményeit is számba kell
vennünk. Mert nem nehéz elképzelnünk, mit jelentett egy, még túlnyomórészt "kézmüipari" és "paraszti"

életritmusú és gondolkodásmódú
társadalomban a standardizált fogyasztás és a szakosított termelés
elterjedése!(Az angol ipari forradalom ugyanis még sokat megőrzött
a munkás kézügyességén és a termelési folyamatok integritásán alapuló szisztémák közül).
A század első éveire jellemző
kulturális légkör kialakulásában tehát három összetevő játszott meghatározóan fontos szerepet: az
emigránsok hatalmas
tömege,
amelynek szinte kizárólagos szórakozását a filmnézés és a képregényolvasás biztosította; a sorozatgyártásra berendezkedett ipar; a soknemzetiségü "massza" egységes
kultúra és értékrend íránti igénye.
Az amerikai filmipar bázisa tehát ez a hatalmas olvasztótégely
volt, számtalan és rendkívüli hatású kísérőjelenségével együtt. Ebből
a helyzetből fakadt a legtöbb,
mindmáig megőrzött sajátossága: a
mindent képekben elmondás képessége, a .Játott't-nak a "mondott"tal szembeni elsőbbsége, az állandóan visszatérő, ugyanakkor azonban folyton bővülő választékú sztereotip helyzetek és figurák következetes felhasználása.
A "hollywoodi modell" leglényegesebb sajátosságainak egyike
nagyipari természetéből fakad. És
valóban az USA az egyetlen olyan ,.
ország, amely mindig rendelkezett
a "filmipar" elnevezésreméltó filmgyártással. Egy meglehetősen hoszszú időszak, a harmincas-negyvenes évek folyamán áz elkészült fil-

,

mekért itt szinte soha nem az alkotókra hárult az elsődleges felelősség, hanem a produkciós szakemberekre, akik a filmet finanszírozó gyakran nem is az iparágban tevékenykedő - tőkések bizalmát élvezték, érdekeit védték. Ök mondták
ki az utolsó szót a forgatókönyvről.
a színészekről, a forgatás módjáról,
a vágás ritmusáról, a felhasználandó zenéről, a ruhákról és a sztárok
image-éről.
A legismertebb "császár" talán
Irving Thalberg volt, ő irányította
a Metro Goldwyn Mayert a megalapítás évétől (1924) 1936-ban bekövetkezett haláláig. Ez alatt a tizenkét év alatt Irving Thalberg
megcsonkította Eric von Stroheim
filmjeit, sok-sok, később híressé
vált mű rendezőjét alázta meg, s
igazi sztárcsapatot hozott létre
(Greta Garbo, Lon Chaney, valamint Thalberg felesége, Norma
Shearer is közéjük tartozott). Kitűnő memóriája volt, a látszólag jelentéktelen részletek ellenőrzésében
is szőrszálhasogatóan pontos volt.
Tevékenységét gyakran tragikomikus anekdoták fémjelzik, melyek
közül egyet Francis Scott Fitzgerald is megörökített Az utolsó "császár" (The Last Tycoon) című művében, Elia Kazan pedig azonos CÍmű filmjében.
Egy nap a "producer" belépett
az egyik stúdióba, ahol éppen egy
ismert rendező forgatott, s megkérte, fáradjon ki egy pillanatra, mert
fontos közlendője van vele. A rendező ingujjban követte az egyik
produkciós kocsiig, ahol az
alábbiakat volt kénytelen hallani:
"Ezzel az autóval elmehetsz haza,
nem tetszik a filmkészítési módszered". A szerencsétlen flótás csak
annyit tudott kinyögni: "Legalább
azt engedd meg, hogy elbúcsúzzam
a színészeimtőlés kihozzam a kabátomat", Erre ő: "Semmi szükség
arra, hogy visszamenj. A színészek
már az utódoddal dolgoznak, ami
pedig a kabátodat illeti, tessék, itt
van".
Mindazonáltal az ilyen és ehhez
hasonló esetekből helytelen lenne
arra következtetni, hogy semmiféle
dialektikus kapcsolat ne lett volna
az alkotói igények és a gyártási feltételek között. A legtehetségesebb
rendezők gyakran játszottak bú-

jócskát a producerekkel, s hosszabb
távon sokuknak sikerűlt felszinre
hozniuk nem elhanyagolható művészi képességeiket. Ám azoknak a
művészeknek a száma is nagy, akiket tönkretett ez a gépezet (jól ismerjük a már említett Eric von
Stroheim esetét, vagy Bertolt
Brechtét, aki keserű iróniával írt
arról, hogyan vitte nap mint nap az
"eszmék vásárára"
tehetségét.
ahogy valódi tragédiákról is tudunk, mint Scott Fitzgerald, Dashiell Hammett vagy Raymond
Chandler története). George Stevens, Raoul Walch vagy Samuel
Fuller ezzel szemben azok közé a
rendezők közé tartozott, akiknek a
művészi képességei csupán kisebb
sérüléseket szenvedtek, miközben
áthaladtak ezen a gépezeten.
Műveiket újra megnézve örömmel
nyugtázhatjuk, hogy ezekben a filmekben pontosan körvonalazható
egy olyan stilisztikai "vezérfonal".
amely a tendenciózusan egyszínűségre és névtelenségre törekvő.
nagyhatalmú gyártási szisztémán
belül a rendezők "egyéni" látásmódjáról tanúskodik.
Az első pillanatban érzékelhetőnél összetettebb tehát a hollywoodi
filmgyártás értelmiségi .futószalag"-problémája.
Az amerikai
"filmipar" mindenekelőtt a gazdaságosság logikájára épül, minden
más összetevőnek csak ezen belül
van helye. Ami persze nem zárja ki
az alkotói elképzelések megvalósításának lehetőségét, ám ezek az elképzelések egyetlen esetben sem
hagyhatják figyelmen kívül a bevételt.
Kétségkivül meglehetősen nyomasztó és súlyos megkötések ezek.
ám ha eltérőekkel is, de nem kevésbé nyomasztóakkal és súlyosakka I
a többi gyártási modell esetében j,
találkozunk.
Az amerikai filmgyártást tehát a
pontosan kiszámított és a .műtermi logikán" alapuló szisztéma jellcrnzi, ez az egész mechanizmus lényege. Nevezhetnénk másképpen a
"hamis esztétikájának" is, mivel az
eredeti helyszíneket mellőzve a műteremben történő rekonstruálást részesíti előnyben. Persze ez alól a
szabály alól is akadnak kivételek
(gondoljunk például a "realista"
musicalek divatjára),
amelyek

azonban nem kerültek túlsúlyba.
Sőt, a "speciális effektusok" diadalának, valamint a horror és a sci-fi
divatjának következtében az utóbbi
időben reneszánszát éli a külvilág
műtermi rekonstruálása. Ennek
egyik (és nem az egyetlen) oka abban az igényben keresendő, hogy a
már meglévő berendezéseket (díszletek, különleges gépezetek, kosztümök, laboratóriumok stb.) maximálisan ki lehessen használni, így
költségük több produkció között
osztódjék meg. Ezért fordul gyakran elő, hogy egy-egy szuperprodukció nyomán további termékek
(tévéfilmek, filmsorozatok) születnek, amelyek készítésénél újra felhasználhatják az előbbi számára
létrehozott struktúrákat. Ennek a
ténynek van egy nagy horderejű
kultúrpolitikai következménye is:
ily módon ugyanis az évek folyamán egy minden ízében hamis, fantázia-szülte világ jött létre, s egész
sor olyan viselkedési sztereotípia,
kód és modell lépett életbe, ameIyeknek vajmi kevés közük van a
való élethez. Erre utalnak a "mesemozi", "álomgyár",
"fantáziagépezet" elnevezések.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a
hollywoodi filmgyártási módszerek
következtében új, a valóságtól elrugaszkodott világképek keletkeznek.
Ez azonban egyáltalán nem jelenti
azt, hogy minden kapcsolat megszűnt volna e "mesevilág" és az emberiség történelme között. Sőt, egy
hollywoodi
szuperprodukcióból
igen gyakran sokkal pontosabb képet kapunk egy-egy korszak általános légköréről. mint mondjuk egy
dokumentumfilmből. Elsősorban
azért, mert bármennyire fantáziaszülte művek is ezek, nem hagyhatják figyelmen kívül - főleg az igényesebbek - a korhangulatot, a
szocio-kulturális közegben ható
szorongásokat és reményeket. Az
alkotók még az elsődlegesen merkantilista céllal készült művek esetében is "desztillálják" annak a korszaknak a szellemiségét, amelyben
születtek. Mert állíthatjuk-e valóban szilárd meggyőződéssel, hogy
például a Rambo 2 nem az amerikai
társadalom közérzetéről ad hajszálpontos ,jelzést"? Ha viszont ez
igaz, akkor nem árt némi óvatosság
a film (irodalom, színház, televízió)
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produktumainak
elemzésekor,
hogy elkerülhessük a túlzott leegyszerüsítéseket és a felszínes értékitéleteket, amelyekkel több kárt okozunk, mint hasznot.
A dolgok összetettségének érzékeltetésére csak egyetlen példára
szeretnék hivatkozni: a ma már hanyatlóban lévő, ám több nemzedék
kulturális formálódásában meghatározó szerepet játszó filmműfajra,
a westernre, amely az Egyesült Államok legjellegzetesebb,és talán az
egyetlen valódi epikus-kulturális
hagyományából táplálkozott. Nem
kell azonban az amerikai történelem szakértőjének lennünk ahhoz,
hogy rájőjjünk: az a "Far West"kép, amelyet ennek a műfajnak a
többszáz darabja bemutatott, velejéig hamis. Hamisak a kosztümök
és a fegyverek, a helyzetek és az
elemzések, a berendezési tárgyak és
az alakok. Ám ezeknek a hamisításoknak az összességéből mégis mítosz született, viselkedési modellek
keletkeztek, amelyek döntően befolyásolták több nemzedéknyi amerikai - és más nációbeli - szemléletmódját. Ennek az abszurd helyzetnek a betetőzéseként a hatvanas
évek elején néhány rendező kísérletet tett arra, hogy realistábban közelitse meg a témát, forradalmasította a "műfajt", ám az "érett western" megszületése - talán nem véletlenül- egyúttal a műfaj háttérbe
szorulásához is hozzájárult.
A hollywoodi modell másik sajátosságát "interszektoriális kapcsolatnak" definiálhatnánk. Az amerikai filmipar ugyanis születése pillanatától nem önmagában álló, hanem a nagytőkével szorosan összefonódó terület. Azokban az években, amikor Hollywood kidolgozta
a saját "törvényeit", a nagy filmvállalatok mögött a Morgan-csoport
vagy a Rockefeller-dinasztia bankjai álltak. Ötven év távlatából világos, hogy valamennyi filmvállalat
tagja volt valamelyik mamut-társaságnak, amely a mozi mellett hadiiparral, biztosítással, temetkezéssel
is foglalkozott, vagy üzlet- és szállodahálózatot tartott fenn. Hogy ne
is beszéljünk a film és a televízió
későbbi kapcsolatáról, vagy a nagy
filmgyártók és a legnagyobb videohálózatok egyre szorosabb összefonódásáról.
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Az, amit "nyugat-európai modell"-nek neveztünk, a fentiektől
gyökeresen eltérő módon működik.
Ha az USA-ban "kulturális iparról" beszéltünk, Európában sokkal
célravezetőbb, ha visszatérünk a
"kézmüipar" fogalmához. A kézmüipar és a nagyipar ilyen szembeállítása azonban még egyáltalán
nem jelent értékítéletet, hiszen a
kézmüiparnak számos előnye van:
rugalmasabb, gyorsabban képes alkalmazkodni az új igényekhez, kevésbé költséges beruházások is elegendőek számára. Mondok egy példát: köztudomású, hogy a United
Artistst a teljes csőd és önállóságának végleges elvesztése fenyegette,
amikor Cimino Mennyek kapuja című filmjének kereskedelmi bukása
után megvásárolta az MGM.
A film 45 milliárd líránál is többe
került, ám a bevételből a költségeknek alig húsz százaléka térült meg.
Nos, Európában nemigen fordulhatna elő hasonló eset, mivel nem
hinném, hogy akadna producer, aki
ilyen óriási vállalkozásba meme
fogni előzetes biztosítékok (előre eladás, televíziós vagy állami támogatás stb.) nélkül. Ez az aggályoskodás ugyanakkor még a legnagyobb európai filmvállalatokat is
meggátolja abban, hogy valóban jelentős összegeket fektessenek be,
vagyis hogy olyan magas költségvetésű filmeket is készitsenek, amelyek a világpiacon a tartós hegemónia megőrzését eredményezhetnék.
Pedig Hollywood is mindössze néhány (kb. tizenöt), ám rendkívül
magas tőkekoncentrációjú filmmel
uralkodik immár megdönthetetlenül a világpiacon. (Néhány évvel
ezelőtt a Csillagok háborújával vagy
az E. T.-vel, ma pedig a Rambo
2-vel vagy a Visszatérés a jövőbe
című filmmel.) Európa ezzel szemben csupán abban reménykedhet,
hogy néhány tucat magas művészi
színvonalú, invenciózus és intelligens alkotásával valahogy be tud
férkőzni az amerikai inváziótól üresen hagyott helyekre. A fenti helyzet egyik következménye az, hogy
"a hamis esztétikáját" képviselő kaliforniai termékekkel szemben kontinensünk filmművészetét "az igaz
esztétikája" vezérli, amelynek legfőbb jellemzői: a természetes, valódi környezet, az életszerüség, a lé-

lektani hitelesség stb. A legkézenfekvőbb példa erre a módszerre az
olasz neorealizmus, még akkor is,
ha - mint tudjuk - igencsak konkrét és nem elvi-okok késztették a
stúdiókból való kilépésre: a Cinecittá műtermeiben a kibombázottakat szállásolták el, kevés volt a belső felvételekre alkalmas nyersanyag, a Mussolini-korszak filmiparának szinte valamennyi létesítménye
romokban
hevert.
Mindazonáltal a neorealizmust követő olasz filmtörekvések is hűek
maradtak ehhez a módszerhez, hiszen az ötvenes-hatvanas évek divatos olasz filmmüfajának, a "commedia all'italianá"-nak csaknem
valamennyi darabját
"eredeti"
helyszinen forgatták, valódi hivatalt, igazi lakást, létező éttermet kerestek, nem a stúdióban "rekonstruálták" őket.
Ha már az olasz filmről beszélünk, nem szabad elfeledkeznünk
közismert alkalmazkodási képességéről, s rendezőink találékonyságáról. Hasonló jó tulajdonságo kkal
azonban a francia és német filmgyártás is rendelkezik. Eltérőek ezzel szemben az angol film különleges ismertetőjegyei, aminek okai az
amerikai tőke és érdekek hagyományosan erőteljes jelenlétében keresendőek.

Más szóval tehát Európában a
filmcsinálás sokkal inkább az egyes
alkotók leleményességétől.
semmint astruktúrák hatékonyságától
függ, így volt ez tegnap, de így igaz
ma is. Hogy csak két példát említsek: Giuseppe De Santis a Keserű
rizsben azért találta fel a filmtörténet első "hosszú snittjét", mert az
utolsó jelenetet úgy kellett felvennie, hogy már csak egyetlen tekercs
film állt a rendelkezésére; Federico
Fellini pedig a Casanova forgatása
során három statisztát "lapított
össze", mire munkatársainak sikerült megfelelő rugalmasságú drótot
találniuk az angyal leeresztéséhez.
Ilyen epizódok aligha eshetnek meg
a pontos előtanulmányokon és terveken alapuló, napjainkban pedig
már komputerizált amerikai filmgyártásban.
Az amerikai és a nyugat-európai
gyártási modell közötti másik jelentős eltérés abban áll, hogy az utóbbi
szinte teljesen független a nagy
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pénzvállalatoktól. Alig akad olyan
filmgyártó, aki bármilyen kapcsolatban állna egy-egy gazdasági társulással - bankkal vagy hagyományos termelő vállalattal. Az európai
filmvállalkozó rendszerint más utat
választ: alkalmi, általában minden
filmnél más társat keres. Még a
több évtizede fennálló, szilárd bázisú nagy filmgyártók (például Olaszországban a Titanus vagy Franciaországban a Gaumont) is sokkal
közelebb állnak a fejlett kézműipar,
mint a nagyipar formáihoz. Az
utóbbiak esetében ugyanis tartós
létesítményekbe fektetett tőkéről,
állandó igazgatótanácsról, a bankés részvénytőkével fennálló szilárd
kapcsolatokról
beszélhetünk.
A nyugat-európai filmművészet
életben tartásához ezzel szemben
mindig jelentős állami támogatásra
volt szükség. Természetesen az is
igaz, hogy amikor egy iparmágnás
filmvállalkozásba fektet pénzt, általában nem a filmművészet értékeinek bővítése lebeg a szeme előtt, s
olyan is meglehetősen kevés akad
köztük, aki a korábbi filmekből
származó
hasznot
újabb
produkcióba fektetné be, mivel
vannak a filmkészítésnél sokkal kevésbé kockázatos vállalkozások is.
A filmgyártás modelljeit vizsgáló
utunk utolsó állomása a szocialista
országokba vezet. Ennek a modellnek a leglényegesebb sajátossága
az, hogy az állam és a filmgyártás
szinte teljesen összefonódik, mivel
a filrnkészítést elsődlegesen politi-

kai, kulturális és morális, nem pedig üzleti célok vezérlik. Mert például mig a mi filmiparunk (amely
még öt évvel ezelőtt is csaknem évi
kétszáz filmet termelt Hollywood
130-140 filmjével szemben) soha
nem csinált jelentős számú gyerekfilmet, addig a kelet-európai országok többségében ez természetes.
Ennek következtében az olyan cégek, mint például Olaszországban a
San Paolo Film, amelyek a gyermek- és ifjúsági filmek forgalmazására specializálódtak, kénytelenek
Moszkvában vagy Budapesten beszerezni az utánpótlást, vagy rendszeresen felújítani a Walt Disney
Production termékeit, ezáltal is növelvén a világ legkolosszálisabb üzleti sikereivel büszkélkedhető cég
bevételét.
A szocialista országok filmgyártási szisztémájának alapját a gyártó
egységekképezik. Az állam meghatározott éves keretet biztosít számukra, amelynek felhasználásában
ezek az egységek több-kevesebb
autonómiával rendelkeznek. Jugoszláviában és Magyarországon az
összeg felhasználásáról, az elkészítendő filmek kiválasztásáról csaknem teljesen önállóan döntenek,
míg a Szovjetunióban a filmművészet központi ellenőrző szerve, a
Goszkino dönt még a látszólag jelentéktelen részletkérdésekről is
(mint a kópiaszám vagy a nem
orosz anyanyelvü köztársaságokban alkalmazható szinkronizálási
mód).

A stúdiókat vagy filmgyártó egységeket -gyakran neves rendezők
irányítják, akik a külőnböző terűleteken dolgozó művészekből (forgatókönyvíró, dramaturg, rendező
stb.) álló stúdiótanács támogatásával döntenek. A filmek technikai
munkálatait rendszerint egyetlen
vállalat végzi, amely rendelkezik a
megfelelő felszerelésekkel. A stúdiók kapcsolata a többi médiummal,
kűlönösen a televízióval eléggé
problematikus, olykor gyakorlatilag nem is létezik. A szocialista országokban alkalmazott modell sajátosságai tehát sokkal inkább az
"állami mecenatúra", mintsem a
valódi "nagyipar" ismérvei. A politikai és társadalmi összetevők döntő túlsúlya ellenére természetesen
ezekben az országokban sem hiányoznak a gazdasági szempontok,
sőt, néhány ország (például Magyarország) legújabb törekvései azt jelzik, hogy kísérletet tesznek az ideológia és a piac összebékítésére, s
olyan vállalatok létrehozását tervezik, amelyek a jelszavaknál fontosabbnak tartják a bevétel és a külföldi eladás szempontjait. Ily módon némi "közeledés" jelei mutathatóak ki egyes szocialista országok gyártási szisztémái, valamint a
kapitalista filmípar között. Ez a
kérdéskör azonban olyannyira képlékeny és bonyolult, hogy feltétlenűl kűlön elemzést igényel.
Umberto Rossi
(Pintér Judit fordítása)

Dialógus filmképekről
M aurer Dóra és Marc Adrian beszélgetései
1986.november 14.és december 31.
között tartott nyitva Maurer Dóra,
Marc Adrian és Herwig Kempinger
közös kiállítása a Budapest Galéria
Lajos utcai Kiállitótermének különböző szintjein. A megnyitó alkalmából Budapestre látogatott
Marc Adrian, aki november 20-án
és 21-én levetített egy-egy válogatást legérdekesebb filmjeiből a Bu-

dapest Galéria Szabadsajtó úti heIyiségének felső szintjén.
A vetítések közönségét nemcsak
a filmek kivételesen(!) magas színvonala lepte meg, hanem az a felismerés is, hogy Adrian a kísérleti
filmezés néhány irányzatával sokkal előbb és elmélyűltebben foglalkozott, mint azok a - nála híresebb
- kollégái, akiknek ezeknek az
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irányzatoknak a megteremtését tulajdonítani szokták (szövegfilmek,
bizonyos strukturalista irányzatok
stb.). A műsor legkorábbi filmjei
1957-benkészűltek, és 1983-bólvaló volt az utolsó. Legutóbbi, 1986ban forgatott, Puebio című filmjét
nem tudta befejezni a budapesti kirándulás előtt.
Az általam lejegyzett szöveg egy
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magnetofonfelvétel átirata, és egyrészt a programok előtt hangzott el
bevezetőként. emellett rögzítettem
még Adrian vetítés közben tett
megjegyzéseit is, valamint a vetítéseket követő magánbeszélgetéseket.
A beszélgetéseketcsak minimálisan
stilizáltam, mert úgy gondoltam,
hogy természetes hangvételük nem
kevésbé informatív, mint a tartalmuk.
Marc Adrian 1930-ban született,
és Bécsben él. 1948 és 1954 között
tanult a bécsi Képzőművészeti Főiskolán Wotrubánál. Ausztriában
és az Egyesült Államokban dolgozik és tanít. A további információkat tartalmazzák a beszélgetések.
Maurer Dóra: Marc Adrian képzőművészként kezdte a tevékenységét. Wotrubánál tanult, és a hatvanas évek legelején,amikor az op-art
elindult, egy nagyon erős nemzetközi gárda tagja volt. Sok kiállítása
volt akkoriban, és a hírnevét is annak az időszaknak köszönheti. Az
idő tájt fogott bele a filmkészitésbe
is. Ideadta egyik tanulmányát, és
ebből írtam fel magamnak néhány
mondatot. Úgy fogom fel ezeket,
mint lehetséges kérdéseket, amelyeket elmélyíthetne természetesen a
válaszaival.
Tehát, a következőt írja: "Nem
lehet kétséges az, hogy a mozgóképek komplexusa - ideértve az opartot, a filmet, a videót és a holográfiát - a festészet hagyományos
formáit és ezek származékait helyettesíteni fogja, sőt talán meg is
szünteti." Máshol pedig azt olvastam tőle, hogy a zeneszerzés történetének alakulása nagyon erősen
összefügga zeneszerszámoknak, tehát a hangszereknek a fejlődésével.
Ezt a sajátosságot Adrian párhuzamos fejlődésnek illetve párhuzamos
jelenségnek tekinti a képzőművészet és a film viszonyával.
Marc Adrian: A képzőművészet
tulajdonképpen már a reneszánsz
óta nem változott. A változások felületes jelenségek csupán, és az első
igazi változást a daguerrotípia megjelenése hozta. Már a XVI. században is léteztek különféle projekciós
technikák, de ezek lényegüket tekintve nem változtattak magának a
képkészítésnek a módszerein. Walter Benjamin írja, hogy azzal, hogy
megjelent a vetített kép, illetve a

fény mint a mechanikus leképezés
eszköze, tulajdonképpen elveszett
az alkotás aurája.
Már a barlangfestészettől kezdve
az eszközök fejlődése, a kivitelezés
eszközeinek a fejlődése révén jöttek
létre változások. A barokk kupolák
kifestésénél is így volt, ahol projekciós módszereket alkalmaztak a festéshez. Itt azonban még mindig
csak egy alkotás jött létre. Tehát az
egyediség volt lényeges.
A tévénél például már. nem létezik eredeti mű, tehát az eredeti mű
mint olyan eltünik. A polgári társadalomnak az eredetiséghez való kötődése - tehát a kötődése ahhoz,
amit el lehet adni, ami csereobjektumként létezik - mostanában lassacskán önmagától megszűnik. Éppen azáltal például, hogy a videoművészetben nincsen eredeti példány. A düh az ellen, hogy a filmet
és a videoprodukciót képzőművészeti terméknek nevezzék, éppen
onnan származik, hogy egyik sem
mint ilyen típusú, egyedi áru szerepel.
Maurer Dóra: Amikor 1959-ben
Kurt Krennel, egy másik osztrák
avantgárd filmessel, elkezdtetek filmeket csinálni, akkor az volt a vágyatok, hogy olyan filmet alkossatok, amelyiknek abszolút semmilyenjelentése sincsen. Azután rájöttetek, hogy ez lehetetlen, mert valamilyen jelentése mindenképpen lesz
a dolognak.
Marc Adrian: Százötven év óta
minden művész úgy fogja fel a művészetet, hogy szembenáll a beidegződöttségekkel, azzal, amit már befogadtak.
Az "establishment"
azonban nagyon érzékenyen reagál
erre, és ami tegnap még forradalminak hatott, az ma már elfogadott,
sőt megszokott. Tehát mindent bekebelez.
Ezzel kapcsolatban arra a következtetésre jutottam, hogy minden,
amit szóval ki lehet fejezni, tehát
amiből verbális értelemben is nyelv
lesz, az redundánssá, túlbeszéltté
válhat. Ez számomra azt jelenti,
hogy a műalkotásokat interpretálni
lehet, és ezáltal olyan dolgok is belemagyarázhatók, amelyek tulajdonképpen nincsenek is benne.
Minden emberben működik bizonyos öncenzúra, amit az hoz létre,
amit addig tanult, amilyen környe-
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zetben élt és amilyen elvárásoknak
eleget tett. Ahhoz, hogy valaki az
öncenzúrát megszüntethesse, olyan
technikát kell .találnia, amellyel
meg tud szabadulni tőle. (Ez az
alapvető feltétele egyébként a cenzúra megszüntetésének is.) Tehát
olyasmit kell csinálnia, ami "alatta
van" a cenzúrának. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy bármit csinálhat. Ugyanis csak olyan struktúrák
kialakításával érhet el eredményt,
amelyeknek a végkifejletét és azt,
ami általuk megszületik, ő nem tudja előre. Tehát, amikor létrehozza
ezt a struktúrát, akkor a struktúrából származó, előre nem látható
dolgokat hoz létre. Ezzel a struktúrával valami olyasmit alkot meg,
amit neki is csak utólag kell valamilyen sajátos módon - nem szavakkal - interpretálnia. Mindenkinek,
aki szembekerül ezzel a problémával, saját magának kell valamilyen
interpretációt kitalálnia. Ezt azért
tartom nagyon fontosnak, mert a
nyelv tulajdonképpen egy előre befolyásolt terület, amely által eleve
interpretálódik valami, és én fontosnak tartom, hogy mindenki saját
maga tudjon egy világinterpretációt
létrehozni. Minden műalkotás egy
világmodell voltaképpen. Ha a
nyelv közbeiktatásával ezt a világmodelIt valamilyen módon befolyásoljuk, akkor semmiképpen sem
juthatunk olyan eredményre, amely
a személyes szabadság kiteljesedését jelentené.
Maurer Dóra: 1959-ben kitaláltatok Kurt Krennel egy fogalmat,
aminek "metodikus" vagy "strúkturalisztikus invencionizmus" volt
a neve. Ez micsoda?
Marc Adrian: Egy módszer a sok
lehetőség közül. Tulajdonképpen
egy primitív formája annak a programnak, amit később már komputerek számára dolgoztak ki. Annak
az alaprendszere, ahogyan külőnbőző elemeket kapcsolatba hozhatunk egymással; a számok alapján,
illetve az elemek visszafordítása,
variációja, kombinációja révén. Tehát nem más tulajdonképpen, mint
egy kombinatorikus rendszer.
Maurer Dóra: Miért "invencionizmus"?
.
Marc Adrian: Ez egy ironikus
elnevezés. Az ötvenes évek végén, a
hatvanas évek elején fontosnak tar-
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tották ezt. Az volt a lényeg, hogy
előre megadott szabály szerint, formalisztikus módon, pontosan végigcsinálják a filmet. Tehát, pontosan végigcsinálták az előre megadott formát, de nem tudhatták,
hogy a végén mi sül ki belőle.
Maurer Dóra: Abban az időben
lettél aktív, amikor a bécsi akcionisták, Otto Müh! és a többiek tevékenykedtek. Kapcsolatban is álltál velük. Munkatársad, Kurt Kren
például, Otto Müh!ék állandó filmes dokumentálásával
foglalkozott. Hogyan tudtál önálló maradni, amikor egy ennyire erős mozgalom müködött veled egy időben és
ugyanabban a városban?
Marc Adrian: Abban az időben,
tehát amikor a dolgok megtörténtek, egyáltalán nem tűntek erőseknek. Csak utólag jelent az akcioniz-

tnus ennyire erős áramlatot. Akkor
csak egyet tartottunk fontosnak és ez közös volt valamennyiünknél
-, hogy amennyi tabut csak le tudtunk dönteni, azzal mind meg is
próbálkozzunk. Az volt a törekvésünk, hogy minden előírást, minden
felénk irányuló elvárást jól fenékbe
rúgjunk.
Ami a konstruktivizmusban
és
az akcionizmus ban közös, az tulajdonképpen csak az, hogy egyik sem
hagyta magát a fennálló rendszer
által
konzumálni.
Egyszeruen,
olyan dolgokat csináltunk, amelyek
lehetetlenségek voltak, és az olyan
alapvető, egyszeru kívánalmakat,
mint a tisztaság, rendesség stb., a
végletekig megszüntettük. A másik
oldalról, a konstruktivizmus
nem
hagyta magát egyszeru közművelődési anyagként megjelentetni a mú-

zeumokban,
de szép faliképeket
sem nyújtott.
Minthogy nem volt pénzünk filmes nyersanyagra, ún. Vorspannokat, tehát gyári próbaanyagokat
vásároltunk,
és ezeket a szines
anyagokat előre megszerkesztett diagram alapján, külőnbőző hosszúságokban egymás mögé ragasztottuk.
Kurt Krennel egyébként egy idő
után sajnos megszakadt a munkakapcsolatunk,
külső okok miatt.
Kurt ugyanis beleszeretett a feleségembe, ami engem egyáltalán nem
zavart. A nejemet viszont igen.
(Marc Adrian szövegét Maurer Dóra fordította)
A bevezetőt írta, a szövegeket leje-,
gyezte és szerkesztette: Antal István

Egy gyarló Isten gyermekei
Nyugat-Berlin

1987

A Berlinale idei versenyprogramjában jó pár Oscar-díjra jelölt film
volt. Mivel e díjakról szóló kommüniké és a díjazott filmek meglehetős időkülőnbséggel
jutnak el
hozzánk (ha eljutnak), különös élményt jelentett, hogy pár nap különbséggel megnézhettük,
milyen
filmekre is voksolt előzetesen az
amerikai filmakadémia. A mindig
megújulásra képes álomgyár profizmusát ismerve úgy is fogalmazhatnám a mondatot, láthattuk, most
éppen miféle varázslatokkal
is
akarnak lenyűgözni minket, nézőket.
A legbiztosabb esélyes minden
jel szerint a nyolc Oscarra jelölt
Platoon (A szakasz), a háborút
megj árt, negyvenegynéhány
éves
Oliver Stone filmje. A forgatás előtt
és közben is szakavatott százados
gyakorlatoztatta
a katonákat játszó szinészcsapatot a Fülöp-szigeteken. A Vietnaméhoz hasonló éghajlatú helyszín biztosította a film
egyik alapvető hatáselemét: a mindent körülfonó, mindenre rátelepedő zöld-sárga-barna
növényvilá-
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got, amit többnyire eső áztat - von
be kékes réteggel-, amitől még kiismerhetetlenebb,
még könyörtelenebb lesz a közeg, és még inkább
csak önmagára
utalt az ember.
A katonai kiképzés ezzel a helyszínnel közösen teremtette újra a színészekben a Vietnamban harcoló katonák fizikai és lelki (ill. éppenhogy
lelket hatástalanító) állapotát. (Az
egyik főszereplő szerint a forgatás
legnagyobb erőpróbája az állandó
riadók és őrségek okozta kialvatlanság volt.) Az erőt kímélő közöny
és az állatian acsargó idegállapothoz a szinészeknek már csak egyvalamit kellett "hozzájátszaniuk":
a
fenyegetettséget, a haláltól való félelmet. Az esőbe, párába burkolt
vegetációból és a maradék erejére
és idegeire utalt emberből születik
meg a film sokkolóan erős képi
poétikája. Ám a film meséjén keresztül beszüremlik egy másfajta
mitológia. A történet egy jómódú,
művelt amerikai fiúról szól, aki otthagyja az egyetemet, és katonának
áll, mert hisz a háborúban, és igazságtalannak
tartja, hogy mindig

mindenért csak a szegények fizessenek. Az elején még lelkes levelekben
számol be tapasztalásairól a nagymamájának, később már csak anynyit ír, hogy nincs ereje írni. Tapasztalásai során találkozik egy cinikusan kegyetlen (de időnként
vonzó) és egy jó ember vezérfigurával, a gonosz aljasul megöli a jót, az
ifjú hős leszámol a gonosszal, és
végül egy iszonyatos
napalmbombázás
egyetlen
túlélőjeként
megállapítja: ők ketten voltak az
igazi apáim, tőlük lettem felnőtt.
Még azt is elmondja: "Ekkor értettem meg, hogy az ellenség bennünk
van, hogy önmagunkkal kell megküzdenünk, és az élet értelmét saját
magunkban
kell megtalálnunk".
A film óriási amerikai sikere bizonyítja: Stone-nak sikerült megfogalmaznia az új amerikai hőst, a
kemény ököl újabb mitológiáját.
A színészei is azt nyilatkozzák: nem
gondolták volna, hogy végig tudják
csinálni a kiképzést és a forgatást,
mindenesetre most boldogok, mert
férfiasságuk erőpróbájának érzik az
egészet.

61

Oliver Stone: A szakasz (fent: Tom Berenger, oldalt. föntről lefelé:
Wil/em Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen és Oliver Stone)
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A klasszikus recept szerint beváltan sikeres gárda szükséges a sikerfilmhez. A Children of a lesser God
(Egy gyarló isten gyermekei) című
film stábja a konvencionális hollywoodi ipar metódusával állt össze.
A férfi főszereplő az 1985-ösOscardíjas William Hurt, a rendezőnőnek, Randa Halnesnek ez az első
filmje, de van már egy Emmy-díja
(a tévés Oscar), az ausztráloperatőr
1984-benvolt az év embere, s maga
a színházban "kipróbált" darab is,
amit most filmre fordítottak, Tonydíjas. A müfaj, amit újra el akarnak
adni: love story. Az újítás, amitől
sikert remélnek. ezúttal nem faji
vagy társadalmi különbség választja el a szerelmeseket, hanem egy
fizikai-fiziológiai valódi más világ:
a lány süketnémasága. William
Hurt a remek új tanár abban a halláskárosultak iskolájában, ahol a
lány takarítónő, bár régi tanárai
esküsznek rá, hogy képességeialapján sokkal többre vihetné. A két
külön világot egyrészt a zene szimbolizálja, amiben boldogan merül
el a férfi, de már nem tudja igazán
élvezni, mert nem oszthatja meg a
lánnyal, másrészt pedig az úszómedence, aminek tökéletes csendjében, zárt néma világában egyedül
úszik Marlee Matlin - a valóban
halláskárosult színésznő -, amíg be
nem ugrik mellé amúgy felöltősen
William Hurt. A néma lány és tanára szerelméről szóló filmet azonban
nem valamiféle méla borongás,
hallgatag líra szövi át, sőt! Iszonyúan hangos, és rendkívül dinamikus
a film. A férfi ugyanis állandóan
beszél a lányhoz (szóval és jelbeszéddeI), és a lány villámgyorsan
elhadart gesztusjeleit is kimondja el akarja érni, tanuljon meg szájról
olvasni és beszélni. A témának valóban segít, hogy kettősjelrendszerrel mondják el, mellesleg süketek
milliói a saját gesztus-anyanyelvükön kapják a szép szerelmes történetet. Ehhez a tetthez képest még a
filmbeli tanár csúcsteljesítménye is
eltörpül, pedig ő elérte, hogy süketnéma tanítványai igazi odaadással,
boldogan táncolnak diszkózenére.
A film dramaturgiájának szüksége volt valami drasztikus sokkoló
gátra, amitől a lány olyan mereven
magába zárult, hogy csak keservesen tudta valaki végre feltörni ma-

I

Randa Haines: Egy gyarló Isten gyermekei
Marlee Matlin és William Hurt)

...

(fent: Marlee Matlin, lent:
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Yves Simoneau: Bassam bolondjai (Lothaire Bluteau és Paul Helbert)
gánya páncélját. Az anya volt ez a
gát, aki szégyellte lánya süketségét,
nem tanulta meg ajelbeszédet, eltávolította magától, az iskolára bízta
gyerekét. Ugyanúgy letagadta a betegséget, mint a 'Night Mother (Jóccakát, mama) cimű Tom Moore
film anyafigurája. Ez a szöszmötőlő
realista film azzal kezdődik, hogy a
szürke Sissy Spacek végigjárja egy
jellegtelen ház köznapian jellegtelen
helyiségei t, az övébe tűzött blokkfüzet pontjai alapján rendet rak, és
közben a ház valamennyi óráját,
vekkerét pontosan beállítja. Hazaérkező anyjával pedig közli: ma este

8 órakor öngyilkos lesz. Anne
Bancroft szép szóval, csellel, hisztériával próbálja lebeszélni róla, s
közben felidézik életüket, kíbeszélik magukat. Moore megpróbálja
filmmé formálni a Pulitzer-díjas kamaradarabot,
a szobába zártság
statikumát azzaloldaná, hogy a két
nő beszédei során a W. Ci-től a
padlásig végigjárja az egész házat;
hangsúlyosan vállalja a darab egyidejüség-kényszerét: a ház tele van
órákkal, amik mind pontosan mutatják, hogy valós idő telik el; a két
színésznő is mindent megtesz, a realista amerikai színjátszó iskola esz-

közeivel hitelesítik a hétköznapi
tragédiát, ám a film reménytelenül
színház marad. Illetve, éppenhogy
nem színház. hiszen hiányzik a személyes jelenlét intenzitása, amitől
színházban esetleg életre kelne Jessie élete egyetlen döntése, hogy kézbe veszi a sorsa irányítását: bevégzi
életét, filmen azonban apró lelkí bilik kínosan hosszadalmas boritgatásává válik a történet.
Egyetlen amerikai film próbált a
puszta profi leképezésen túl valamelyest a formájával is élni. Martin
Scorsese versenyen kívüli filmjébe
- The Colour of Money (A pénz színe) - a biliárdasztal visz némi képi
játékosságot, szimbolikát. A változatos szögekből fényképezett keretes zöld posztón robbanva cikáztak
a golyók a mesterien kezelt dákók
nyomán. Hogy értsük is, mi történik az asztalon, a film elején egy
felirat közölte a biliárdjáték szabályait. Ám a biliárdgolyók mégsem
keltek életre, nem váltak a főbősök
alkatának,
lelkíállapotának
valamiféle animált, második szintű kífejezőivé, a mégoly szépen fényképezett mélybarna kocsmákban, játéktermekben festőíen-funkcionálisan
bevilágított asztalok megmaradtak
kelléknek. Talán, mert nem annyira
a rendezőnek volt fontos a film,
inkább
a színészsztárnak,
Paul
Newmannek. Ö játszotta 1961-es
The Hustler (A biliárdjátékos) című
filmjében azt a hőzöngő, összeférhetetlen, csakis a játékban önmagára találó figurát, aki a 25 évvel későbbi "folytatásban"
már bölccsé
fáradt. Ám miközben megmagyarázza ifjú tanítványának, hogy miért izgalmasabb nyerni, mint keresni a pénzt, és megtanít ja a nyerés
trükkjeire, benne is föltámad a régi
játékos, és már ellenféLként áll az
asztal mellé, fölveszi adákót. Scorsese nagyon tud hangulatot teremteni, szépen fokoz a nagy játékíg, és
valahogy mégsíncs tétje a filmnek,
talán mert Newmann
elfáradt,
megöregedett, és ezt elegáns rezignációval, deheroizáltan be is ismeri.
Összesen egyetlen versenyfilm volt,
ami nem az általánosan beszélt formanyelven
szólalt
meg,
az
NSZK-francia Der Tod des Empedok/es (Empedoklesz
halála). Ez
éppen a statikusságával, filmszerüt-
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lenségével ritt ki a mezőnyből,
A mezőn, tisztáson, romokon lecövekelt kamera elé szándékosan mereven, koturnuszos
magasságból
lépdeltek be a színészek, és elszavalták, zengték Hölderlin verssorait.
Az eszköztelenre csupaszított film a
gondolatoknak,
a költő szavainak
csinált helyet, és a közönség (németül valóban tudó része) a szent ceremóniának kijáró áhítattal végig is
kísérte (ülte) a szó-mágiát.
A negatív forma ellenpont ja David Byrne versenyen kivül vetített
filmje, a True Stories (Igaz történetek). Kaleidoszkópszerűen
összerázott mozzanatokból,
nagyrészt videoklipes ötletbombákból áll össze
az amerikai kisváros jövő felé meghosszabbított jelene. A zöld mező
közepén sterilen-tisztán ragyog az
üvegfalú, tükrös-fényes
üzletközpont; a vacsorázó család udvariasan adogat ja körbe-körbe a sót,
borsot, mustárt és egyéb ízesitőket,
és közben éhes marad; a bárban,
ahol mindenki énekelni szeretne,
bárki fölugorhat a színpadra és elénekelhet pár sort, a hangszórókból úgyis végig ugyanannak az énekesnek a hangja bömböl; a bemutatón látjuk az új divatot: kis-nagyóriás, piros-sárga-fehér
téglaminta ... Rengeteg a reklám, ezek szabják meg a szupermodern életstílust
- és mindeközben az 50-es évek szineiben ragyognak a képek, az ég
mindig ibolyába hajlik, az est és a
hajnal rózsaszínbe. És a rengeteg igazából valóban csak az amerikai
tévénéző által értékelhető - sziporka közben egyetlen parányi történet kezdődik el és ér véget: a tohonya, kövér, nőt kereső férfi társra
lel az özvegyasszonyban, aki évek
óta az ágyában él, mert lusta felkelni. Ágya maga a köznapi praktikum ra lefordított rózsaszínű, kispolgári amerikai álom.
A többi film - a nemzeti stílusok
hangsú1yeltolódásával - az általános filmes köznyelvet
beszélte.
A tartalmukkal próbáltak hatni, témáik azonban meglehetősen "viszszaköszöntek". Láthatóan továbbra is foglalkoztatja az alkotókat a
történelmi, nemzeti és társadalmi
lelkifurdalás. A japán A tenger és a
méreg, Kei Kumai filmje az orvos
háborús bűnösöket hívta tetemre,
akik a II. világháborúban
foglyul
.'

Martin Scorsese: A pénz szine. Paul Newman, Tom Cruise

Jeanine Meerapfel:
Marx)

Szerelmesek

(Barbara

ejtett amerikai katonákon végeztek
halálos kisérleteket.
Szakavatott
magabiztossággal
döfték, vágták,
amputálták a filmben az egészséges
emberek egészséges szerveit. És
szenvtelenűl, A vizsgálaton tanúskodó fiatal orvos szinte megkö nynyebbülten szabadul meg legalább
szóban élményeitől. A Szerelmesek
című NSZK-jugoszláv filmben egy
fiatal német kóborol azon a vidéken, ahol apja volt valaha a teljhatalmú parancsnok. A helybeliek ma
is a halál házának hívják az épület
romjait. A fiatalember szeretné, ha
valaki azt mondaná neki, hogy az

Sukova és Hortst

Günter

apja nem volt bűnös. Bóklászása
során találkozik a kis jugoszláv faluban született nővel (Sukova), aki
már 15 éve az NSZK-ban él; most
hazajött, de igazából már régóta
nincs köze az itt maradottakhoz.
Pazarul fényképezett, és kongóan
üres, előre kiszámítható patronokkai mondja el divatos (1) lelkifurdalásait Jeanine Meerapfel.
A kanadai film főszereplője ma-"
ga a természet, a szél, ami mindent
és mindenkit kiszárít, leigáz, megköt,
és valahogyan
megőrjít.
A Bassan bolondjai című filmben
látott halászfalunak
rendes félke-
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én gyűlölöm az öregeket!", ám ennél sokkal izgalmasabb az a rendezői vagy színészi lelemény, ahogya
kissé lefogyott Noiret Tati gesztusait, mozgásvilágát, mozdulatkinesét lopja bele a filmbe, s produkál
nagyvonalú, finom stilustanulmányt.
Andrzej Wajda Konwicki Szerelcímű regényéből
készített filmet. Érezhetően gyönyörködik a stílusban: a háborút
megelőző, már feszültségeket érző
utolsó békeév stílusában. A film befejező 20 perce egy nagy tudású,
érzelmes öregember vallomása az
ifjúságról. Kék folyó vizében fehér
ruhás tündérifjú szerelmespár lebeg. Egymás kezéből isszák ki a
méregpoharat, és megbékélten elnyúlnak a fűben. Ágyúzás kezdődik, bombák robbannak, és az örök
szerelmesek felkelnek a füágyról, és
ifjan-sértetlenül sétálnak át a főlszaggatott földön.
Evilágibb mű Vera Chytilová
sci-li-krimibe burkolt modem tanmeséje, a Farkasverem. Tizenegy
gyerek meghivót kap sítanfolyamra, Lavinaomlás miatt fent rekednek a hegyen. A rendező határozottan leválasztja hőseit a külvilágtól,
egyértelmű lombikhelyzetben mutatja őket. A felhőtlenül indult téli
túra gyerekei ugyanis lassan rájönnek, hogy vezetőjük és két segítsége
nem ember. Földönkivüliek, kisérleteznek velük: közlik, hogy ők
csak tíz meghívót küldtek ki, egy
gyerek tehát betolakodó, a csapat
dolga, hogy kivesse magából. Kiszolgáltatott helyzetet kreálnak tehát és bűnbakképzésre akarják rávenni a gyerekeket, akik különféle,
nem sci-fi-szerűenlátványos kaland
után kihasználják ellenfeleik sebezhetőségét - hogy a tűz és a meleg
minden formája, az emberi testmeleg is, egy időre megbénítja őket így sikerül visszamenekülníük az
emberlakta völgybe. Nem diadalmasan harsogó összefogással, nem
is látványosan létrejött vagy megfogalmazott, tudatos szolidaritásból
kerűlik el az emberrontó próbát, a
köznapi embervoltuk, tartásuk
menti meg őket. Nem ez Chytilová
legjobb filmje, mégis összetartja a
rendező gondolati biztonsága, és
az, hogy tudja, mire elég a válaszmesek krónikája

Very Chytilová: Farkasverem

gyelműje is van - a kékszemű, szőke, szálfatermetű főhős szelíd barna
öccse,de igazából alig van ép ember
a faluban. Valahocv.m
niinden], l
őrült, a lehetőségek hiányától, a
nemzedékek óta változatlan élettől,
a vallás és a falu rideg parancsaitól
nyomorodott. Az öt év után falujába visszatérő férfit nem értik: ide
még soha senki nem jött vissza, innen mindenki csak elment.
A francia filmgyártás termékei
hoztak némi humort a fesztiválba.
Már amilyent. Jean-Pierre Mocky
filmje, a Le Miraculé (Akivel csoda
történt) társadalmi szatírának véli
magát. Állítólag Lourdes-ról, a
csoda és a vallásos hit köré épült
iparról (futószalag gyóntatószékek,
kegytárgyáruházak, barlangi misztikum) rántja le a leplet a biztosítási
díjért bénaságot tettető párizsi
agyafúrt története, aki Lourdes66
,.

ban, a csodára hivatkozva akar
büntetlenül meggyógyulni. A film
színvonalára jellemző, hogy az
egyik legnagyobb humorforrás az a
daliás termetű ifjú pap, aki a legcsekélyebb inger hatására is a szó szoros értelmében vérvörösre pirul.
Chabrollegalább tudja a mesterségét. Új, Maszkok című filmjét a krimi tisztes szabályai szerint bonyolítja. A holdfényarcú álmatag fiatal
unokahúg vagyonát orvul elorozza
a nagypolgár-művész attitűdőt boldogan élő nagybácsi (Noiret), aki
mellesleg egy hallatlan ul népszerű
tévéműsor vezetője. Ragadós kedélyességgel pátyolgatja műsorában
az öregeket, és arcpirítóan ostoba
produkciókra készteti őket. A film
dramaturgiai slusszpoénja, hogy a
leleplezett nagybácsi élő adásban
üvölti a nézők képébe: "Le vagytok
szarva! Vegyétek tudomásul, hogy
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tott anyaga. A korlátokat - az említja őket, amelyben nem kényszeberábrázolás mélységében - megrűlnek önmagukon túli alakításra,
szabja, hogy a II kiskamaszt II így végig hitelesek
maradnak.
kiskamasz játsza, ill. éppenhogy
'A rendező - tán egyszerűnek tűnő
nem játssza. A gyerekek nem. te- mondanivalója pedig erre a hiteremtett, művészileg stilizált szinten
lességre épül: bízik ezekben a gyereegyénítettek, csak magukat hozzák.
kekben. Hiszi, és meg is mutatja,
Chytilová csak olyan helyzetbe álhogy van bennük annyi, minden

pátosztól mentes hétköznapi morál, amivel le tudják győzni a földönkivülieket ill. az ilyen figurák
által kreált választás-lehetőségek
nyomorító kényszerét.
o
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Fókuszban: A szakasz
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Beszélgetés Oliver Stone-nal
Oliver Stone A szakasz (Platoon)
cÍIDű, Vietnámban harcoló amerikai katonákról forgatott filmje a
nyugat-berlini Filmfest egyik díjazott alkotása volt idén. Az Amerikai Filmművészeti Akadémia tagjai
pedig több Oscarral is kifejezték elismerésüket az alkotók iránt.
A néhai Andy Warhol kiadásában megjelenő Interview Magazin
februári számában két exkluzív beszélgetés is megjelent a film alkotóival. Az egyiket az író-rendezőszereplő Oliver Stone-nal készítette
Chuck Pfeifer, a másikat az új
sztárrál, az Apokalipszis, most főszerepétjátszó Martin Sheen fiával,
Charlie Sheeniiel Elvis Mitchell. Az
alábbiakban
közöljük
a Stoneinterjú teljes szövegét.
Oliver Stone egy ízben elnyerte már
az Oscart a Midnight Express (Éjféli
expressz) forgatókönyvéért
1978ban. Olyan filmeket készített még,
mint a Seizure (Roham), The Hand
(A kéz) és a Salvador. amelyeket ő
rendezett és a forgatókönyveket
is
ő írta, továbbá a Conan the Barbarian (Conan, a barbár), Year of the
Dragon (A Sárkány éve) és a Scarface (Sebhelyes arcú), amelyeket az
ő forgatókönyve alapján forgattak.
Újabban A szakasz cÍIDű filmjéért kap elismeréseket, amit ismét ő
írt és rendezett, sőt el is játszotta az
egyik őrnagy szerepét, aki a bunkerjában robban fel. Stone maga is
harcolt Vietnámban, sőt kiérdemelte a Bronz Csillagot és a Bíbor Szivet is, így nem csoda, hogy A szakaszt úgy emlegetik, mint az egyik

legnagyobb háborús filmet. "Vietnam sokunk lelkét összezavarta azzal, hogy kidobott bennünket a saját generációnkból." - magyarázza
Stone - "Hullafáradt,
közömbös
emberek lettünk odaát, tele dühvel,
frusztráltsággal
és brutalitással.
Emlékszem, hogy egyszer annyira
fáradt voltam, hogy már csak arra
vágy tam, hogy az észak-vietnami
katonák jöjjenek elő és lőjj enek le.
Csak azért, hogy túl legyek végre az
egészen."
Pfeifer:
Amióta
megnéztem
A szakaszt, a többi VietnammaIfoglalkozó mozi hitelességében jobban
kételkedem. Talán azért van így,
mert a többi író nem szembesült az
eseményekkel közvetlenül. Mi a véleményed például Sam Fuller The
Big Red One (A Nagy Vörös) cimű
film jéről? Annál a filmnél éreztem
azt, mintha a szerző végigélte volna
a Nagy Vörös minden egyes leszállását a II. világháborúban. Akárcsak
A szakasz esetében, sok olyan valóságos elemmel szembesűltem, amelyeket elfogadtam.
Stone:
Furcsa,
hogy
pont
A Nagy Vöröst említed, mert Fuller
korábbi háborús filmjeit jobban
szerettem. Amikor A Nagy Vöröst
láttam, csalódást éreztem. Úgy találtam, hogy annyi idő telt már el az
események
-óta,
hogy függöny
ereszkedett a valóság és Fuller emlékei közé. Felhígult az az intenzitás és erő, amely a korábbi filmjeit
=Merrill's Marauders (Merrill martalócai), The Street Helmet (Az utcai sisak), Fixed Bayonets (Szegezett szuronyok) - naggyá tették.

Oliver Stone
Pfeifer: Nem aggádtál, hogya te
memóriád is szelektálni fog?
Stone: A szakasz esetében szerintem túl hosszú idő telt el ehhez.
A háború után nyolc évvel írtam, és
egészen sok mindent elfelejtettem
már akkorra, és azután tíz évvel
később... Tulajdonképpen
ki voltam szolgáltatva a tanácsadóimnak
és a saját csalafinta memóriámnak,
hogy összeszedjem a hiányzó részleteket. Dye százados volt segítségemre, méghozzá felbecsülhetetlen
mértékben. Negyvenéves tengerészszázados, aki két vagy három
transzporttal
is harcolt Vietnamban. Profi katona, Vietnam bolondja. Miközben azt hallgattam,
ahogyan ő kibontott egy-egy részletet, fájdalmat éreztem.
Pfeifer: A filmed teljesen pártatlan a háborúban érdekelt minden
személy és minden oldal irányában.
Voltak egyáltalán olyan jelenetek,
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Charlie Sheen
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amelyeket éppen azért vágtál ki,
mert úgy érezted, hogy elfogultságot
tükrözhetnek?
Stone: Igen. A Willem Dafoe által játszott Elias egyik szövegét például. Így hangzott: ,,65-ben azt
gondoltam, hogy megnyerhetjük a
háborút, de most már tudom ... Itt
elvágtuk. Emlékszel még erre a szövegre? Ahol Charlie Sheen azt kérdezi, hogy "Tényleg azt hiszed,
hogy el fogjuk veszíteni ezt a háborút?" Hihetetlen volt számára. Ezután következett Elias hosszú szövege arról, hogy miért fogunk veszíteni, és hogyan. Kivágtam. Úgy
gondoltam, hogy éppen elég, ha
pontosan azt dokumentáljuk,
ami
megtörtént, és majd a nézők vonják
le a következtetéseket.
Soha nem
beszéltünk politikáról Vietnamban.
Ha valamelyest mégis, akkor az inkább egyfajta vallási áhitathoz volt
hasonlatos.
Pfeifer: A Salvador, a Sebhelyes
arcú, A Sárkány éve és A szakasz
tematikája esetében közös vonás,
hogy mindig olyan férfiakról van
szá, akik az erőszakos harc mellett
kötelezték el magukat túlélésűk érdekében. Az egyes ember a végzet
ellen, ha úgy tetszik. Kiváncsi lennék, hogy ez a metafora vajon a viet-

nami tapasztalatok eredményeként
jelentkezik-e? És miért mindig enynyire erőszakos módon?
Stone: Biztos, hogy sok erőszakot hoztam magamban a háborúból. Szennyesen és foltokkal tele
jöttem el onnan, mint mindenki
más, és az erőszak bennünk élt még
jó ideig.
Nehézségeim voltak az Államokban a visszatérés után. Minden fekete volt és fehér. Nem tudtam mit
kezdeni a szürke tartománnyal. Végül sikerült mindezeket az energiákat az írásba és a rendezésbe átömlesztenem. Ami a filmeket illeti,
amelyeket említettél. .. Tény, hogy
jogosan mondhatná valaki, hogy az
erőszak meghatározó jellegzetessége mindegyiknek. Ugyanakkor az
összes filmben volt egy olyan gondolat, amelynek az elkötelezett je
voltam. Az Éiféli expressz témája
például az igazság volt, és történetesen egy török börtönben játszódott. A Sebhelyes arcú a dél-floridai
kábítószerkereskedelemmel
foglalkozott. A Sárkány évében a New
York-i Chinatown kínai alvilágáról
volt szó. Természetesen, mivel ezek
a témák egyben szélsőséges elképzelések hordozói,
elkerülhetetlen,
hogy gyakran tartalmazzanak erőszakot. A Salvadorban például a
demokrácia eszménye nem elvont
fogalom. Emberek élnek és halnak
meg érte. Tehát amikor valaki ezzel
a témával foglalkozik, akkor az
erőszak megjelenése szükségszerü.
Éppen a valóságosság kívánja így.
Úgy vélem azonban, hogy be kellene zámom a kört.
Pfeifer: Úgy érted, hogy másik
háborús filmbe kellene kezdenedi
Stone: A szakasz elkészítésével
szerintem olyan messzire jutottam
a háború és a lőfegyverek birodalmában, amelynél messzebb én már
nem juthatok. Kiadtam magamból
mindent. Nevezhetném katarzisnak
is: nem nyomja a szívemet többé.
Most már szeretnék csinálni egy
komédiát. Másféle érzékekre szeretnék építeni. Cary Granthoz hasonló módon, aki azt mondta, hogy
szivesebben nevetteti meg az embereket, mint készteti sírásra őket.
Gyerekem is van már, és büszkévé
tenne, ha képes lennék olyasmit csinálni, amit ő négy-öt éves korában
méltányolni tudna. Nagy lépésvál-

tást jelentene. Egy kutyatörténet,
például. Már beszéltem is róla valakinek ... , vagy csinálnék egy szerelmi történetet.
Pfeifer: Eredetileg forgatókönyveket írtál. Milyen előnyöket és hátrányokat tapasztaltál, amikor az
írás mellett rendezni is kezdtél?
Stone: Nem voltak konfliktusaim. A rendezés tulajdonképpen
az
írás kiteljesítését jelenti: úgyis te
írod az anyagot, és ez pedig egyfajta
természetes befejezése a folyamatnak. Elégedetté tesz. Íróként is sokat segít, ha te vagy a rendező.
A különbségek
máshol, .. , hadd
mondjam másképp: az írás nagyon
belső dolog és kommunikációtól
mentes - ellene van a nyilvánosságnak. A rendezés pont az ellentéte
ennek. Olyan az egész, mintha bulit
rendezne az ember. Én vagyok a
házigazda, külsőségekben
nyilvánulok meg, és kűlsődleges dolgokkal foglalkozom. Szeretek a belső
énemből átmenni a külsődleges dolgok közé.
Pfeifer: Miért harcoltál voltaképpen Vietnamban? Biztos vagyok abban, hogy könnyen megúszhattad
volna ezt az utat, sőt a katonai szolgálatot is.
Stone: Persze. Bentmaradhattam
volna a Yale Egyetemen. Olyan
voltam, mint az a figura, akit Charlie Sheen személyesít meg a filmen.
Otthagy tam az iskolát, bár halasztást is kérhettem volna. Pszichikai
alkalmatlanságomat
is bebizonyíthattam volna. Csak el kellett volna
mennem valamelyik pszichiáterhez,
hogy adjon egy papírt. Minden barátom megúszta a háborút, egyről
sem tudok, aki elment Vietnamba.
Az igazság az, hogy az emberek
teljesen új osztályával taIálkoztam,
amikor odamentem. Valójában soha nem voltam még addig együtt
feketékkel. Itt viszont a feketéknek
köszönhetem
az életbenmaradásom. Megajándékoztak a fekete zene értelmezésével, megajándékoztak a marihuana értelmezésével, ők
adtak oltalmat nekem. Befogadtak
maguk közé, és megőrizték a humorérzékemet.
Pfeifer: Igen, de miért mentél Vietnamba egyáltalán?
Stone: Több oka is volt. Mindenekelőtt egy nagy adag honfiúi buzgalom, ami valóban erős érzés volt.
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Jobboldali szellemben nevelkedtem. Apám erősen jobboldali beállítottságú ember. Mégis megrázta,
hogy komolyan vettem a zászlót és
a hazát, és elmentem megvédeni
őket. Egyáltalán nem akarta, hogy
bevonuljak. Én viszont hittem a
John Wayne és az Audie Murphy
moziknak. Azt gondoltam, hogy a
háború volt a legkeményebb erőpróba, amin egy fiatal férfi áteshetett.
Pfeifer: Nem lehetséges, hogy titokban a bátorságodat akartad próbára tenni?

Stone: Valamiféle harci rítus volt
ez. Tudtam, hogy ez leszaz egyetlen
háború, amelyikben az én generációm részt vehet, és így vélekedtem:
"Gyorsan oda kell jutnom, mielőtt
vége lesz." Felajánlották, hogy
menjek tiszti iskolára, de én ezt válaszoltam: "Nem megyek. Értsék
meg, hogy oda akarok menni egyenesen. Vietnamot akarom. A gyalogsághoz akarok kerülni. A Tizenegy orgyilkost akarom, és nem
akarok Koreába vagy Németországba menni. Ne bosszantsanak
fel." Végül tényleg elhitték, hogy ez
a mániám. 67 szeptemberében kerültem oda. Éppen idejében. Másrészt, ez az egészegy heves lázongási roham volt az apámmal szemben.
Azt hiszem, azt próbáltam meg bebizonyítani neki, hogy már felnőtt
férfiválettem, és nem vagyok kisfiú.
Az az íronikus ebben, hogy miután
két sebesüléssel és a kitüntetéseimmel hazatértem a háborúból, ő még
mindig úgy kezelt, mint egy kisfiút.
Amikor hazajöttem, csak csúfolódott az egész kalandon, mert ő a
nagy háborúban volt, a II. világháborúban. Ezredesként szolgált gazdasági tiszt volt -, és soha nem
látott egyetlen ütközetet sem. Elméleti elképzeléseivoltak csak a harcról. Kímaradt nála az élmény...
Pfeifer: Szóval mindketten harcoltatok ...

Stone: Másféle háborúba tértem
vissza. Olyanba, amelyikbe sohasem vágytam. Minden rosszabb lett
apámmal, miután visszakerültem,
minden sokkal rosszabb. Azt hiszem, nagyon sokunknak voltak
hasonló tapasztalatai.
Pfeifer: Látta már valaki afilmet
a régi szakaszból?

Stone: Nem, de már fellrutattam

hármukat. Mindannyian Délen élnek, kisvárosokban. Nem hiszem,
hogy magukra ismemének, mert a
figurákat tőbbük tulajdonságaiból
komponáltam meg.
Pfeifer: Hogyan lettél író? Amikor a Yale-re jártál, már akkor is
tudatosan készültél aforgatókönyvírói és rendezői pályára?

Stone: Egyáltalán nem. Ha az
iskolai feladatokat nem számítom,
akkor írtam először, miután 66-ban
első izben tértem vissza Vietnamból. Hazajöttem, azután golfozgattam Mexikóban, és írtam egy könyvet az élményeimről.Ez volt az első
kísérletem arra, hogyelmeséljek
egy történetet. Nem adták ki. Viszszamentem Vietnamba katonának,
és amikor ismét visszatértem, akkor
azon nyomban sonírtam egy forgatókönyvet. Olyan szürreális volt,
mint egy Jimmy Morrison-dal,
mint egy punk-rock poéma. A halál
földjére történő utazásról szólt. Nagyon vizuális irás volt, de egyben
őrültség is. Agyonkábítóztam magam. Sok kemény szert és füvet fogyasztottam akkoriban. Végül a
New York-i Houston Streeten találtam magam egy olcsó lakásban,
betört ablakokkal. Máról holnapra
éltem, de azután megjött az obsitom, és visszaevickéltem az
N.Y.U.-ra, a filmes részlegére.
Mart y Scorsese lett az első tanárom, és ez meghozta a lehetőségeimet. 69-et írtunk akkor, és ő a filmkészítésre irányította és összpontosította minden energiámat. Rövid,
két-három perces filmeket készítettünk, azután huszonöt perceseket
állítottunk össze.
Pfeifer: Mi a nők szerepe a munkáidban? Gondoltál már valaha arra,
hogy női főszereplőt válassz?

Stone: Az az igazság, hogy többnyire olyan témák megírása izgat,
amelyekben a férfiak jobban érdekeltek, mint a nők. Ilyen a kábítószer-kereskedelem, például. Benne
volt ugyan néhány nő is, de... Kellene találnom valami olyan témát,
amelyik megfelelőerrérdekel.
Pfeifer: Ugy érted, hogyafilmjeid
mindig inkább a témákból bontakoznak ki, s nem a személyiségekböl?
Stone: Így van, a Salvador kivé-

telével. Az a film Richard Boydtól,
egy olyan személyiségtől indult el,
akit ismertem.

 r'

Pfeifer: Még Vietnamból?
Stone: Nem. Ott volt ő is, de én
csak a Bom on the Fourth of July
(Július negyedikén született)-ból ismerem, aminek én irtam a forgatókönyvét. Tehát, évek óta ismertük
már egymást, ésjól tudtam, mekkora csavargó ... El voltam ragadtatva
tőle. Mindig elköltötte a pénzét, és
képtelen volt arra, hogy letelepedjen valahol. Külföldre ment, és
olyan helyekre, mint Írország, Salvador és Kambodzsa. Azután viszszajött, és hozta a történeteket. ..
Mégis volt egy olyan nő, akivel komolyan foglalkoztam, még pedig
A sárkány éve'ben. Azt hiszem, hogy
ott nagyon érdekesen ábrázoltuk
Nicky Run feleségét. Az szerintem
egészen különleges kapcsolat volt,
bár sokan bíráltak bennünket miatta ...
Pfeifer: És ott volt a Sebhelyes
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arcú ...

Stone: Igen. Michelle Pfeifferegy
szőke kurvát játszott ugyan, de mulatságosan. Még most is szeretem
azt a jelenetet, ahol azt javasoltuk
neki, hogy rögtönözzön. De van
még egy szerelmi történetem is,
amit már megírtam. 82-ben Oroszországban jártam, és azután egy
évig dolgoztam ezen a forgatókönyvön. A címe Defiance (Kihívás). Egy belső emigrációban élő
emberről szól és a feleségéről.
Mindmáig ez a legjobb munkám,
amiben felhasználom a férfi-nő
kapcsolatot is.
Pfeifer: Melyik az optimális környezet számodra az íráshoz, és milyen szokásokkal fogod írásra magad?

Stone: Általában hosszú órákon
át dolgozom. Van egy reggeli szakasz, amelyet rövid időre megszakítok kora délután, hogy azután nekilássak a késő délutáni-kora esti
szakasznak. Egészen jól boldogulok az írással, akárhol legyek is -,
még hotelszobákban és külfőldi városokban is jól tudok írni. Kifejezetten szeretem a külföldi városokat. Csak a tengerparton nem tudok írni, vagy ha a közelemben zene szól, illetve beszélgetnek. Azt
nem szeretem.
Pfeifer: Mi a következő lépés?

.

Azt hiszem, hogy nehéz lesz megtenni A szakasz után.

Stone: Remélem, hogy valami69
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lyen nagyon civil, nagyon városiaés nagyon kifinomult dolgot fogot
csinálni. Lefilmezném például .
Wall Streetet, és rajta azokat a fid
tal lányokat és fiúkat, akik köteg
nyi pénzeket keresnek. Elbűvőlő
nek találom azt a világot.

Pfeifer: Visszamész még valaha
Vietnamba?

Stone: Kértek már rá, hogy menjek vissza. Van egy út Vietnamba a
Fülöp-szigeteken keresztül.
Pfeifer: Azt hiszem, hogya világ

Stone: Gyönyörű ország. Túlságosan szörnyű az, ami ott történt.
Túlságosan is...
(Antal István fordítása)

egyik legszebb országa.

Érted. Érted?
Nonprofessional filmesek találkozója
(Szeged, 1986. nov. 28-30.)
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Tegyük ról végre a kérdést: mire
való az amatőrfi1m?Mire való itt és
most, a nyolcvanas évek vége felé,
Magyarországon? Kinek van rá
szüksége (már az alkotókon kívül)?
A kérdést föl kell tenni, és így kell
föltenni, még akkor is, ha sokaknak
- néha éppen az amatőrfi1mért felelős embereknek - tele van a "hócipőjük" az amatőrfilmmel, pontosabban az amatőrfi1mesekkel. Akik
természetüknél fogva elégedetlen
fiatalemberek, s olykor úgy tünhet,
megszokásból is inkább csak a zárt
ajtókat döngetik. Ám az ügyben
való cselekvés lehetőségeit vizsgálva, a kulcsszót már ki is mondtam:
"hócipő". Avagy ki ne érezné lerágott csontnak a hazai amatőrfi1m
helyzetét, összes érvével és ellenérvével együtt? Választott témámat
én is lerágott csontnak érzem, de
nem annak látom. S e plasztikus kis
fordulat után kezdetét veszi cikkem
érdemi része, nehéz és siralmas
helybenjárásom egy fuldoklóért.
A Mozgó Világ 1979-benkörkérdést intézett tizenhárom fi1mrendezőnkhöz, kiknek kiválasztásakor
egyetlen szempont volt, hogy legalább egyjátékfi1metelkészítettek-e
már. A folyóirat jól irányzott kérdései közül a második a magyar
filmgyártás, a magyar filmművészet
legégetőbb gondjaira volt kíváncsi.
S jellemző módon csupán két rendező (Bódy Gábor és Lányi András) találta legégetőbb problémának a legégetőbb problémát, vagyis
a pályára kerülés áldatlan és ellenőrizhetetlen útvesztőjét. A többieknek ez nem jutott eszébe. Lehet,
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hogy őket nem pörkölte meg a me- megvannak. Bizton mondom ezt, és
chanizmus? Kötve hiszem. Talán azt is tudom, túlzás volna direkt
valami rosszul értelmezett nagyvo- összefüggést föltételezni mostoha
nalúság miatt nem tették ezt szóvá. viszonyaink és az elkészült filmek
Nekem viszont tömörebben, szá1- értéke között. Viszont ha időben
kásabban kell fogalmaznom, hisz nem indul meg egy elhelyezési,újranincs szándékomban aggódni, gondolási folyamat, ha időben nem
ahogya zsurnaliszták teszik, s nem kapja vagy szerzimeg saját fórumaakarok sajnálkozni sem kultúránk
it, rovatait a magyar amatőrfilm,
fáradt struktúráját illetően, mely ha előbb-utóbb nem épül ki egy
sokszor alkalmatlan feladatának el- szigorú, de nem önkényes szelekció,
végzésére. A határozott, kristály- melyben egyedüli érv és szempont
tiszta gondolatmenetek előfeltétele az a bizonyos celluloid szalag, s az
mindig egy állítás. Egy pontos- erre rögzített világ - akkor a helyzet
fontos állítás, mely a későbbiekben elmérgesedik, teljes térfogatát kiaztán igazolható, igazolandó. Ek- tölti majd személyiségünknek az inképp hangzik állításom röviden:
dulat, mely jogos lehet ugyan, de
A magyar filmművészet szerve- jogtalansághoz vezet. S ahelyett,
zése, és egyáltalán, a magyar film- hogy az amatőrfi1mk1ubok és műművészet állapota, alakulása nem helyek kiáltványba süritenék érzényilvános, egy (vagy több) szűkkö- seiket, esetleg passziv ellenállás terrű és ebben érdekelt réteg nagybir- vét szövögetnék keserűen, egyszetokaként üzemel. Ezek után csöp- rűen filmeket forgatnának, vágnápet sem meglepő, ha az amatőrfi1m nak stb. Lehetőleg olcsón, és lehenem tudja, nem képes szerves és tőleg sokat. Ez a dolguk voltaképp.
evidens részét alkotni az egésznek. S ne tartsa senki őket szakbarbáMegtűrt és elvben támogatott tarroknak, hobbystáknak ab ovo, s ne
tozékként kullog a professzionális gondolja senki, hogy valakit azért
munkák mögött. Nincs tisztázva a neveznek amatőrfilmesnek. mert
szerepe az amatőrfilmnek, ennek
filmjeinek színvonala nem üti meg
következtében átgondolatlan állás- a professzionális filmek nívóját.
foglalások érkeznek hivatalos szer- Természetesen ez az eset a gyakovektől, semmiféle tendenciát, iráribb, de hány példáját láttuk már
nyultságot nem lehet kimutatni vi- annak, hogy hibátlanul átgondolt
zuális művészetünk e zaklatott vi- és kivitelezett filmek, melyek könydékén. Elhallott értesülések, általányedén fólveszik a versenyt pronos pénztelenség, érthetetlen és fesszionális rokonukkal, csak azért
zártkörű előzsűri. korlátozott forneveztettek amatőrfilmnek, mert elgalmazás. A tehetség, a fölmutatott
készítésük amatőr módon, vagyis
eredmények - melyek végső minősíiszonyú nehezen, rosszul szervezett
tést kell hogy adjanak egy alkotó
körülmények mellett, illetve azok
vagy alkotóközösség munkájáról ellenére valósult m7g.
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Én azt szeretném, ha az igazságosság az elbírálásban nemcsak a
szakma joga és kötelessége lenne,
hanem a nézők önkéntes táboráé is,
akik érdeklődést mutatnak. S így
bekerülne egy új fogalom az amatőrfilm hazai történetébe, egy új fo-

.

galom, melynek konkrét jelentése is
van. Ez a fogalom a tetszés.
Fentiekben a Szegeden tartott
nonprofessional
filmtalálkozó
éj'szakába nyúló beszélgetéseinek kivonatát igyekeztem papírra vetni,
abban a reményben, hogy a Film-

kultúra hasábjait olvasva sem a
nagyközönség, sem az amatőrfilmmel foglalkozó vezetők és beosztottak nem titulálják cikkemet kézlegyintve szélmalomharcnak,
s ki-ki
elidőz, vajon miért is ezt
címet
adtam cikkemnek: Érted. Érted?

a

Röhrig Géza

Előítéletek nélkül
Berkes Ildikó: A western
Az előítéletek torzító szemüvegen
keresztül mutatják a valóságot, bizonyítja be többszörösen Berkes Ildikó A western cimű, a Gondolat
kiadásában 1986 végén megjelent
kitűnő - bátran előlegezem a minősítéstés hazánkban hiánypótló
filmtörténeti könyve. Állításaimat
bizonyítandó, elsőnek az "előítéletekre" térek rá. Alig múlt két évtizede, hogy a western védelmében
megjelentek Bán Róbert példamutatóan tárgyszerű és objektív cikkei, mégis, ezeket követően is,
gyakran a legpejoratívabb minősítő
jelzők közé tartozott, ha egy filmet
a "westernekhez hasonló"-nak minősítettek kritikusaink. Olyannak,
amellyel ,jóízlésű" ítésznek nem is
illő foglalkozni. Sőt, még a közelmúltban is olvastam - ráadásul
rangosnak minősíthető film kapcsán -, hogy "aki kedveli az efféle
alkotásokat, bizonyára örömét leli
benne". A hazánkban eddig kiadott
filmtörténetek sem mentesek az előítéletektől, akár Georg Sadoul,
akár Ulrich Gregor és Enno Patalas
könyveire gondolok. Magyar Bálint "Az amerikai film történeté"ről nem is beszélve. Még ha általában elismerőleg írnak is a westernről, sőt, egyes vitathatatlan alkotásokat remekműveknek
minősítve,
mint Gregor-Patalas, a "rosszul csiszolt" szemüveg okozta torzítás bőven tetten érhető bennük. Nem más
a helyzet határainkon túl, a közvetlen szomszédainknál sem. Ott is bőven tenyészik - ha például ellentétes
előjellel is - a "prekoncepció."
Gondolok
itt mindenekelőtt
E.

Karceva (Western. Evolucija zsanra. Moszkva 1975) és Czeslaw Michalski (Western i jego bohaterowie, Warszawa,
1975) műveire,
akiknek feltett szándéka a műfaj
"rehabilitálása", mintha valaha valamiben csökkent képességű lett
volna és preferenciára
szorulna.
Mintha az esztétika ismerne felsőbbrendű és alantasabb műfajokat, és nem konkrét alkotásokban
gondolkodna.
Berkes Ildikó vitathatatlan érdeme, hogy eleve mentesen mindenféle előítélettől és elfogultságtól, nem
formálva prekoncepciókat,
magából a műfaj egyes alkotóiból és alkotásaiból kiindulva vázolja föl a
western történetét, és mutatja be a
műfaj jogosultságát,
értékeit és
gyengéit, valamint elvitathatatlan
hatását az egyetemes filmművészetre. Könyvéből szinte érzékelhetően
sugárzik nagy és magabiztos tárgyi,
irodalmi felkészültsége, tudományos alázata. Engem már előszavával megfogott, idézek belőle: "sajnos, a szerzőnek sem volt alkalma
az összes elemzett westernt megnézni, ezért gyakran a bibliográfiában
. felsorolt szerzőkre hagyatkozott".
Példamutatóan
rokonszenves szerénység! Azt hiszem, nagyok sok új
filmtörténeti - a kör tetszés szerint
tágítható - munka készült úgy,
hogy szerzőjének egyszerűen nem
állt módjában
minden alkotást
megnézni, csak legfeljebb a szerzők
többsége elfelejti a tényt könyve
előszavában leírni.
Áttekintve Berkes Ildikó alkotását, úgy tűnik, kerüli a különböző

divatos freudista lélektani megközelítéseket, és szigorúan a történelmi-társadalmi kapcsolatokat
vizsgálva dolgozza fel a témát. E módszert tekintve a kitűnő francia filmtörténész,
Jeantonis
Rieupeyrot
(Der Western. Bremen 1973. német
fordításban) és az amerikai szerzőpáros, Fenin és Everson (George'
Fenin and William Everson: The
Western. N.Y. 1973.) alkotó módszerét használja fel, azonban jelentősen továbbfejlesztve. Berkes Ildikó is, az említett szerzőkhöz hasonlóan, a műfaj történetének egyes
stációit század unk Amerikája történetének gazdasági, politikai és
társadalmi valóságából kiindulva
vezeti le. A műfaj belső fejlődése
törvényszerűségeinek
megfogalmazásakor azonban túllép elődein.
A történelmi és a társadalmi valóságot, illetve ennek filmi ábrázolását kettős tükrözésben
mutatja.
Először az adott filmek cselekménye időszakának eseményein, hősein, eszközein keresztül, másodszor
meg a film elkészülte, bemutatása
idejének meghatározó eseményei és
gazdasági, társadalmi, valamint politikai tényezői feltárásával, hangsúlyozva az utóbbi tényezők determináló hatását az alkot6kra és alkotásaikra. A westernt az amerikai
filmművészet és filmgyártás egészébe beágyazva szemléli, és nem teremt "steril laboratóriumi"
körülményeket. A többi műfajjal való
köIcsönhatásában
vizsgálja, feltarva, hogy egy-egy időszak éppen
uralkodó filmműfaja hogyan alakította át a western hősöket, és viszo-
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nozva a hatást, miben tudott újat,
öntörvényűt adni a western. Például, a húszas évek végén, a harmincas évek első éveiben vitathatatlanul a gengszterfilm tükrözte legjobban és legmagasabb szinten a nagy
gazdasági recesszió éles társadalmi
és morális válságát. A "gengszter"
összetett és bonyolult alakjának hatására az évtizedben jelentősen árnyaltabbá válik a western egyik
alapfigurája, a "bandita". Például
Jesse James figurája, a róla szóló
filmekben. Berkes Ildikó leleménye,
hogy a társadalmi hatásokat a western fejlődésében úgyszintén kettős
megközelítésben tárgyalja, könyvét
két egymástól jól elválasztható
részre bontva. Az első a nyugat
valóságától a "vadnyugat mítoszáig" című részben két jellegzetes vadnyugati történelmi figura valóságos
és filmbeli életén keresztül mutatja
be, hogyan torzult el a történelmi
valóság század unk egyes eseményei, korszakai, társadalmi és főleg
politikai igényének megfelelően, és
alakult át az egész amerikai közgondolkozást
nagyon hatásosan
befolyásoló, az "amerikai álmot"
megfogalmazó
mitosszá. Szándékosan nem manipulálást írtam, mivel Berkes Ildikó sem használja a
szót, továbbá, mert nagyon leegyszerűsítené és tévútra vinné a folyamatot. Itt lényegesen többről, egy,
az emberek tudata belsejében valóban élő vágy társadalmi kielégítéséről és nem manipulálásról van szó.
Ahhoz, hogy a világ minden tájáról
az USA-ba beáramlók
egységes
nemzetté, egységes nemzeti tudatta I
rendelkezökké váljanak, olyan történelmi hősökre volt szükségük,
akikkel azonosulni tudtak. E hősöket szállította többek között a western. És a hősök, a példaképek
megítélésénél ne feledjük, nem több
évezred, hanem csak alig két évszázad áll az Egyesült Államok mögött. Sőt, az első westernfilmek esetében pedig jóformán csak egy tucat évtizedről beszélhetünk. Berkes
Ildikó kiválasztott két höstípusa:
Wild Bill Hickok, a ,jó rosszember", az örök vesztes, Bulfaló Bill,
a "sikerember", az örök győztes;
G. A. Custer tábornok, a "történelmi hős", Jesse James, "a bandita",
vagy ha úgy tetszik, Robin Hood,
Rózsa Sándor a vadnyugaton, Kö-
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Iyök Billy, a legnépszerűbb amerikai folklór figurák egyike, a cowboyok példaképe, "a revolverhős":
Roy Bean, "a bíró", és végül Wyatt
Earp, "a seriff". Mind a heten nagyszerűen reprezentálják a vadnyugatot mind a valóságban, mind az irodalomban, mind a filmben. Még
pontosabban, azt a westernmitoszt,
amelyet az amerikai közfelfogás kialakított. Alakjuk, tetteik megítélése az egyes filmekben nagyon pontosan tükrözi az egyes korok valós
problémáit, társadalmi mozgásait,
lett légyen szó akár az első világháború nacionalista hullámáról, akár
a húszas évek nagy fellendüléséről,
az "amerikai álom" kiterjedéséről.
akár a roosewelti "New Deal"-ról,
vagy ugorva az időben, a vietnami
háborús vereség okozta hatalmas
társadalmi sok król és kiábrándulásról. Berkes Ildikó kiemelkedő
tárgyismeretét bizonyítja e hét hős
kiemelése a sok közül, mivel mind
a hetükről szinte a western több
mint nyolc évtizedes fejlődese minden szakaszában készült film. És a
szerző az egyes alkotásokból biztos
kézzel emelte ki az adott időszak
társadalmi
mozgásait
legjobban
reprezentáló elemeket, jegyeket.
A könyv második része, "A nyugat meghódítása a valóságban és a
westernben" kronologikus sorrendben dolgozza fel a western történetét a hagyományos és jól ismert,
elsősorban a westernre jellemző
konfliktushelyzetek
és hősfigurák
(háborúk, indiánok, banditák, serifek, cowboyok, farmerek, nők stb.)
szerint. Bevallom, először berzenkedtem a megszekott
időrendre
épített filmtörténelmi eszmefuttatás
széttörésétől. Zavart, hogy egyes
filmek esetében a második rész 01vasásakor mindig vissza kellett lapoznom az első részhez. Végére érve a könyvnek és ismételten átla
pozva, végül is elfogadtam módszerét és igazat adtam a szerzőnek.
Végső eredményeit tekintve hatásos
és célratörő. Az első részben tüzetesen bemutatott hét hős részletes tárgyalása lehetövé teszi, hogy elszakadva egy-egy évtized részproblémáitól, századunk Amerikája fejlődését mint töretlen, egységes folyamatot tekintsük át. A második részben pedig megkapjuk a fejlődést
esetenként motiváló eseményeket,

áramlatokat,
hatásokat. A szerző
jelentős érdemének tartom, hogy e
módszerével tudatosítja minden figyelmes olvasójában André Bazin
zseniális megállapításának,
a western, a par excellence amerikai film,
mélységes igazát. A műfaj értékét,
felnőttségét - úgy gondolom - legjobban azzal bizonyította, hogy a
western nemcsak hogy hűen tükrözte század unk amerikai életének,
történetének,
gondolkodásának
minden kis rezdülését, gyakran
pontosabban,
mint az adott korszakról (például az "ötvenes évek",
Vietnam stb.) közvetlenül szóló alkotások, hanem magvasabb termékeiben, vitathatatlan remekműveiben általános érvényű, úgynevezett
"örök emberi értékeket" is képes
volt megfogalmazni. És lévén - ma
divatos műszóval élve - populáris
műfaj, ehhez híven többnyire szórakoztatóan.
Ez sem megvetendő
eredmény.
Elfogadva tehát Berkes Ildikó
koncepcióját és szerkezetét, melyhez hasonlóra az irodalomban bukkantam - gondolok itt Cseres Tibor
Parázna szobrok című kitűnő regényére -, a továbbiakban élvezetes és
többnyire remek stílusban megírt
olvasmányról
adhatok hírt. Előnyére vált, hogy szakítva a még a
harmincas években megírt és azóta
szinte mindenki által kötelezően
követett úgyszintén hét alapkonfliktus-helyzettel, illetve témával és
sablonmentesen vázolja fel az egyes
filmek helyzeteit, bontja ki konfíiktusait. Elsősorban
folyamatokról
ír, és szerenesés kézzel nem tömi
agyon felesleges adatokkal a könyvet. A rendezők, szereplők legfontosabb és legjellemzőbb
adatait
vagy az első filmjük említésekor.
vagy a legjellemzőbb filmjük elemzésekor mutatja be. így színes és
olvasmányos
képeket kapunk a
műfajt meghatározó
alkotókról,
kezdve Edwin Portertől.
W. S.
Harttól,
John Fordon,
William
Wellmanon át egészen Sam Péckinpa hig és Arthur Penni g, illetve Gary Cooperig, John Wayne-ig, hogy
néhányat kiemeljek.
Az előzőekben tárgyalt férfi hőstípuso k mellett azonban, véleményem szerint, tényleges jelentőségükhöz viszonyítva aláértékeli a
nők szerepét a westernben. Vitatha-

tatlan tény, hogya műfaj elsősorban virilis, de a nő mindig központi
és meghatározó jelentőségű szerepet játszik az egyes alkotásokban.
Akkor is, ha csak percekre tűnik
fel, vagy egyáltalán nincs is jelen a
vásznon, csak beszélnek róla. Nem
csak a küzdelem, a harc oka vagy
tétjeként ahogy Berkes Ildikó elemzéseiből többször is kitünik, hanem
a jövő letéteményeseként, a férfiak
cselekedeteit mozgató célként. Fenin és Everson említett könyviikben kiemelik, a nő elsősorban Minervaként van jelen a western ben.
Nélküle egyszeruen értelmetlenné
válik a küzdelem, mert a nő jelenti
a családot, az állandóságot és a jövőt. Az asszony szerepe a határvidéken, ahol - mint Berkes Ildikó is
írta - volt idő, hogy tíz férfira jutott
egy nő, nemcsak meghatározta az
egyes emberek sorsát, de az egész
nemzet jövőjét is befolyásolta, illetve gondolkozását
determinálta.
(Elég a nők szerepére utalni Kennedy elnök választási hadjáratának
sikerében.) A férfi főhősöknek a
nőkhöz való viszonya, magatartása, viselkedése jellemzően motiválja
a western t.
Jelentöségüknél kisebb mértékben
foglalkozik a szerzö az úgynevezett
"B" szériákkal is. Tény, hogy még
fénykorukban, a harmincas években sem képviseltek jelentősebb -

sőt, talán semmilyen - művészi értéket, mégis mind az amerikai,
mind az európai nézőközönség a
szó szoros értelmében "falta" e filmeket. Gyártási módszereik, sablonjaik pedig a tv-szériákat készítették elő. Nem hiszem, hogy akár
a Colombo, Kojak vagy Derrick és
Linda sorozatai
"értékesebbek"
lennének bármilyen szempontból,
mint teszem azt Hopalong Cassidy
végtelennek tűnő filmfolyama. Egyformán fércmű mindegyik. Mégis,
a tömegszórakoztatást
csak ilyen
szinten elképzelni tudó tévéműsorok elképzelhetetlenek
nélkülük.
Könnyű
legyinteni,
elutasítani,
"kommerciális kultúrszemeteknek"
minősítve őket, mégis szívósan élnek, és milliók "kulturális" táplálékát jelentve hatnak. Ezért tartottam volna célszerűnek kíssé bövebben írni az előfutárokról.
Mindent összevetve, Berkes Ildikó hiánypótló és jelentős alkotást
tett az asztalra. Hiánypótló, mert
bárhogy is nézem, magyar nyelven
ilyen nagyigényű és átfogó műfajtörténeti munka - Szalay Károly
burleszkről szóló könyvét leszámítva - nemcsak a westernről, de más
műfajról sem nagyon született. Jelentős, mert nem egy, az eddig ismert feldolgozásokat
szintetizáló
ismeretterjesztő munkáról van szó,
hanem önálló koncepción alapuló,

a más országokban, más nyelveken
megfogalmazottakat
sok figyelemre méltó új. gondolattal és megállapítással továbbfejlesztő.
tudományos igényű alkotásról, amely méltó a magyar filmtudomány eddigi
alkotásainak magas színvonalához.
Reméljük, még sok hasonló alkotás
fog a szerző tollából születni.
Eredetileg az előző mondattal ért
véget írásom. Belekukkantva azonban az Esti Hírlap filmkritikájába
észrevettem, hogy a Gregorio Cortez bal/adája című új westernről
szólt. Bővebb kommentár nélkül
idézem néhány részletét annak illusztrálására, hogy mekkora szükség van még a "céhen belül" is Berkes Ildikó könyvére, hiszen az előítéletek még ma is bőven élnek. Íme:
"Látszólag western történetet kap a
néző gyilkossal, seriffel, hajszával,
lövöldözéssel. Olyannyira azt, hogy
a legfinnyásabb westernrajongó is
végigizgulhatja a filmet. Bár minden kellék megvan hozzá, Robert
M. Young alkotása ... műfaját tekintve mégsem western. Annál mélyebb, sokrétűbb történet ... Robert
M. Young alkotásában mély emberség szólal meg, amely dicsőségére válnék bármely úgynevezett művészfilmnek. " És mindezt anno Domini 1987.
Pataky Iván

Utazás Filmográfiába
Magyar filmográfia; játékfilmek (1975-1979)
Ha a film iránt érdeklődök a hazai
filmtermést kívánják nyomon kísérni, számos segédletet találnak. Az
úttörő munkálatokat
a korábbi
- Kovács Ferenc összeállította Magyar filmográfia hat kötete jelentette 1962-ből. Ennek - témánkat érintő - első kötete az 1929. és
1962. január l. között Magyarországon készült 589 rövid és hosszú
hangos játékfilm és filmszkeccs főcímlistáit tartalmazza
alfabetikus
sorrendben, ám a filmcímeket előzetesen, évenkénti felsorolásban is

közzéteszi. Ugyanígy jár el a második kötet a Magyarországon
1901
és 1931 között készült 607 rövid és
hosszú néma játékfilmmel, illetőleg
filmszkeccsel. A harmadik kötet e
némafilmekben közreműködő 1224
művész tevékenységének
adatait
tartalmazza,
nevek szerinti betűrendben; ezen belül időrendben felsorolja, hogy az illető művész melyik évben, milyen filmben és milyen minőségben működőtt közre.
Ugyanily módon közli a negyedik,
az ötödik és a hatodik kötet az 1962

január elseje előtt elkészült hangosfilmek kőzreműkődőinek
nevét.
E kiadványsorozat forgatása óta
vallom, hogy a filmográfia a mozi
iránt érdeklődök számára érdekes
olvasmány. A nem szakközönség
számára kívált a némafilmkorszak
termése és a hangosfilmhez történő
átmenet korszaka ízgalmas. Hiszen
ezekkel az alkotásokkal nyilvános
vetítéseken nemigen találkozik.
A némafilmet kisérő zongoramuzsikáról persze mindenki tud. Kevésbé ismert bizonyára a néma éne-
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kesfilm, amelyhez a hangot gramo"

fonról közvetítették. Meg az a fajta
némafilm, ahol a prológrész már
megszólalt. Megtudható aztán e
kötetekből az is"hogy az amatőrök
szerepeltetése sem a mai, dokumentarista irányzat találmánya. Példa
rá a Bródy Sándor és Nagy Endre
írta, 1914-ben készült, A 300 éves
ember. amelyben tizennégy gróf és
grófnő szerepelt; közöttük az az
Andrássy Katinka, akiről élete alkonyán A vörös grófnő készült.
(Gondolhatta volna akkor, legszebb ifjúságában, hogy hét évtized
múltán, még életében visszatér, ha
- nem is személyében, de élettörténetével a filmhez?) Vagyis tanulságos
olvasmány a filmográfia. És ósdi
keletűvé tehet megannyi "korszerűnek" látszó kérdést. Így a művészfilmek és a tömegszórakoztatók túl
szigorú szembesítését is. Hiszen az
első három évtizedben rengeteg volt
az idehaza készült kommersz. Annál érdekesebb lehetett - például Arany. Tetemrehívása
1915-ben
Berky Lilivel; 1917-bőlBabits regényének, A gólyakalifának filmrevitele, Karinthy Frigyes és Korda
Sándor forgatókönyve szerint,
Korda rendezésében és Beregí Oszkár főszereplésével; a Bródy Sándor műveiből készült tizenegy film,
közöttük A medikus. A tanítónő.
A nap lovagja és A dada; három
Csehov-film; Csiky Gergely Nagymamája 1916-ból Blaha Lujzával;
Dickens Twist Olivére 1919-ben;
Dosztojevszkij Bűn és bűnhődése
.Raskolnikov" címmel 1916-ból, és
egy kevésbé ismert művének, a Katalinnak' filmrevitele "A megbűvöltek" címmel 192I-ben, Bajor Gizivel. És követhetném még a megfilmesített klasszikusokat, meg az
időközben. klasszikusokká letteket
Eötvös Karthausijától (1916) Gorkij Éjjeli menedékhelyén át ("Radmirov Katalin"
címmel készült
1917-ben) egészen Oscar Wilde: Az
élet királyáig.

Hasonlóan megannyi tanulsággal szolgál a Murai János szerkesztette
Magyar
filmenciklopédia
(1972)négy kötete, melyek közül az
első szintén a Magyarországon készült némafilmek adatait közli az
1898 és 1930 közötti időből; a második az 1930és 1944közötti filmeket tartalmazza; (e kötetek támasz-
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kodnak persze az 1962-es Magyar
filmográfiára, de már a produkciók
föcímeken túlmenő adatait is közlik); a harmadik kötet az 1945 és
1972 közötti normál idejű és jelentősebb rövid játékfilmekről ismerteti a tudnivalókat, ideértve a külfóldi koprodukcióban készült játék- és televíziós filmeket is; míg a
negyedik kötet az 1958és 1972 kőzötti tévé-játékfilmek adatait hozza. (1969-től kezdve már 1958-ig
visszatekintő, retrospektív. és évről
évre a teljes esztendei termést feltüntető, kurrens TV-fílmográfiáról
gondoskodik a Magyar Televízió.)
Aki pedig egy-egy esztendő teljes
hazai filmforgalmazását kívánja áttekinteni, kézbe veheti a Filmkompasz köteteit (alapította és 1977-ig
szerkesztette Murai János; halála
óta Pánczél György szerkeszti),
amelynek első kötete közreadja az
1945és 1974 között filmszínházakban forgalmazott, filmmúzeumokban, filmklubokban, a Filmbarátok
Kőre hálózatában, valamint a Televízióban bemutatott magyar és külföldi játékfilmek, jelentősebb doku-mentumfilmek és egyéb filmek, továbbá a mozikban játszott tévéfilmek adatait. Közli a filmcímeket
betűrendben, valamint mindazon
adatokat, amelyek a produkcióra,
- ha van - a szinkronra, valamint
a bemutató helyére és idejére vonatkoznak. (Ekként ismerteti a felúji- ,
tásokat is.) A második kötet, túl az
első kőtet pótlásain, a tárgyalt periódus filmjeit azok nemzetisége, eredeti címük és rendezőik szerint csoportosítja. Majd kuriózumként
közli a filmtörténet megannyi első
eseményét. Így az első mozielőadás
helyét és idejét, az elsö burleszkfilmet, az első magyar mozifelvétel
idejét (1896, vagyis éppen kilencven
éve!), az első filmcsókot és sok más
eseményt. Az újabb kötetek pedig
már - túl a filmek adatain - közlik
betűrendben a Filmkompaszban
szereplő rendezők nevét, adataikat;
a filmhetek, filmnapok, emlékműsorok, fesztiválok, tévésorozatok
eseményeit; a kitüntetett művészek
és a díjnyertes alkotások listáját, és
közlik a magyar, valamint a nemzetközi filmélet azévi halottainak
nevét.

•

Mindehhez képest részben szeré-
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nyebb, részben sajátosabb feladatot
lát el a Magyar filmográfia. amelynek eddigí folyama a Rövidfilmek
két kötete (1945-1960; 1961-1970;
szerk.: Dr. Molnár István, Luttor
Márta, a 2. kötetet Hollós Andriennel Magyar Filmtudományi Intézet
és Filmarchivum, Bp. 1979, 1981.),
valamint a Heti filmhíradók - eseményjegyzék és a Hetifilmhíradók tárgymutató (1945-1970) két vaskos kötete (összeállította: Farkas
Márta, szerk.: ugyanő Luttor Mártával; Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Bp. 1982.)
mellett a Magyar játékfilmek három kötetét tartalmazza.
Az első kötet (Játékfilmek
1945-1969; szerk.: Dr. Molnár István főszerkesztő, Lűttor Márta
szerkesztő, Kasza Gizella, Poór
Irén, Szilágyi Erzsébet munkatársak; Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchivum, Bp, 1973) az
eddig három kötetes vállalkozás bevezetőjében tájékoztat a mű céljáról
és a csöppet sem megalapozatlan
szerkesztői becsvágyról; egyszersmind lehetőségeik korlátainak tárgyilagos számbavételéről:
"Kiadványunk sok tekintetben
rokon a magyar Nemzeti Bibliográfiával. Annak fiatalabb, tapasztalatokban szegényebb és mostohább
leszármazottja. "
"Sem a gyűjtökör biztosításában,
sem az adatok felvételében nem állnak rendelkezésünkre a bibliográfia-készítés évszázados tapasztalatai."
S itt érdemes megállnunk. Nálunk összehasonlíthatatlanul fejlettebb országokban már régi felismerés, hogy a filmográfia és a nemzeti
könyvészet két, egymástól elválaszthatatlan terület. Egyszerűen
azért, mert a filmművészet megjelenése óta egy nemzet publikált szellemi össztermése nemcsak a nyomtatott, sokszorosított szövegekben,
kottákban, képzőművészeti reprodukciókban és a színpadokon, pódiumokon, koncerttermekben, tárlatokon van jelen, hanem a filmeken is. Így a nyomtatott, sokszorosított szövegek, meg az egyéb művészi termékek regísztrálása mellett '
a nemzet szellemi össztermésének
megísmeréséhez elengedhetetlen a
filmográfia (akár a diszkográfia
vagy a hangtárak, videotékák
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hangzó-látható dokumentumainak
számbavétele). Hogy ez így igaz,
mutatja - talán a legegyértelműbben - az Egyesült Államok-beli
gyakorlat. Ahol a nemzeti bibliográfiát is jelentő, a washingtoni
Kongresszusi Könyvtár nyomtatott katalógusának hatalmas köteteihez hozzátartoznak a mozgóképek és sorozatképek (diák) kumulatív kötetei is; amelyek a Kongrészszusi Könyvtár nyomtatott katalóguscédulái alapján készülnek; az
egyes leírások pedig a kötetekben
közlik a megfelelő katalóguslap
számát, amely ekként megrendelhető. Három negyedéves kötetet követ az éves, majd az ötéves kumuláció (The Library of Congress Catalogs. The National Union Catalog.
Motion Pictures and Filmstrips).
Igaz, e hatalmas vállalkozás csak
a legszélesebben értelmezett oktatási, nevelő, ismeretterjesztő célzatú
filmekre vonatkozik (ekként persze
tartalmaz e kategóriákba is beleférő, számos játékfilmet is), s az
Egyesült Államokban és Kanadában, vagy legalábbis részben e két
helyen kivitelezett produkciókat regisztrálja; a módszer mégis sugallhat - nem is keveset - egy majdani,
korszerü Magyar Nemzeti Bibliográfiához igazított, ugyancsak korszerű nemzeti filmográfia számára.
(Csak kérdésfelvetésként jegyzem
meg: az amerikai vállalkozásban betűrendben - közölt filmleírás
megkapja az Egyetemes Tizedes
Osztályozás (ETO) szerinti szakszámát (tematikus kódját), a regiszterkötet pedig a filmeket a Kongresszusi Könyvtár tárgyszókatalógusa alapján készült mutatóban írja
le. S ha egy ország, sőt, a világ szellemi termése leírható az ETO vagy
egy jó tárgyszókatalógus alapján,
vajon nem kellene egy majdani magyar filmográfiának - ideértve a játékfilmek leírását is - ebbe az irányba is haladnia?
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méterhosszát, valamint a bemutató
De sem az utópiák, sem a maxiidejét és a premierek színhelyeit.
malizmus zsákutcájába nem kíváMindezt követi az annotáció, vagynok belemenni. Inkább örülök,
hogy a Játékfilmek 1970-1974-es is - esetünkben - a film rövid tartalmásodik kötete (összeállította . mi ismertetése magyarul és angolul,
hogy az egyes tételeket a filmekről
Lendvai Gáborné, szerk.: Luttor
írott kritikák bibliográfiai felsoroMárta, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchivum, Bp. 1980) lása zárja.
Ekként aje/ennek hasznos segédután, 1985-ben kézhez kaptuk a
letet a távolabbi és az egész távoli
Lendvai Erzsi és Luttor Márta szerkesztette harmadik kötetet is, a jövendőben hasonló művelődéstőrténeti kuriózurnként is fogják olMagyar Filmintézet kiadásában,
amely az 1975 és 1979 között ké- vasni, mint a ma embere - mondjuk
- a némafilmek időszakának vagy a
szült játékfilmeket regisztrálja.
Szerkesztési koncepciója az első hangosfilm hőskorának sokjelentésű, sok mindenről árulkodó, s ekkét kötetet követi. Vagyis a kiindulás mindig a főcím. Amelynek rend- ként a szorosan vett filmtörténeti
szere- mondja az első kötet beveze- értékén túlmutató adatait. - Azt
persze meg nem jövendölhetem,
tője - mindig változik, s az utóbbi
időkben a közreműködők nevének hogy milyen információt adnak,
netán minő érzelmet váltanak majd
ömlesztett közlése miatt már az első
kötet filmleírásai is nehézségekbe ki a XXI. vagy a XXII. század emberének, emberéből, ha megtudják,
ütköztek. (Egyik vesszőparipámat
érinti ez a kijelentés. Mert - akár a hogy ez öt év filmjeinek írói között
televíziós filmprodukcióknál - a volt többek között Babits, Balázs
moziban műsorra kerülő játékfil- Béla, Déry, Hunyady Sándor, Jémek esetében is a közreműködő
kely Zoltán, Jókai, aztán József Atművészek, szakemberek lebecsülé- tila, Weöres Sándor, Nagy László
sének tartom, ha nem közlik: ki mit mint "témasegitő" versek írói (ki ne
alakított, miben müködött közre.) hagyjam mellőlük Ladik Katalint!);
Mindazonáltal jóleső érzéssel for- hogy ma még köztünk lévő íróink
gattam a kötetet. Hiszen egy-egy közül szerző volt ez öt év során film esetében megtudtam, hogy ki többek között - Bereményi Géza,
írta a művet, ki a forgatókönyvet,
Csoóri Sándor, Galgóczi Erzsébet,
ki volt a zeneszerző, és rendre meg- Hernádi Gyula; ám legkiváncsibb
tudtam az egyéb közreműködők, a arra lennék, mit szólnak majd e kégyártásvezető, no és persze az ope- sei korok emberei ahhoz a Magyar
ratőr, a rendező, meg a filmben sze- rapszódia és az Allegro Barbaro
replő színészek nevét. A nevekre és kapcsán közölt adathoz, hogy Jana betűrendben közölt címekre a kö- csó Miklós Cannes-ban egész élettetvégi két mutató visszatér. (Kü- művéért megkapta a zsűri különdílön jegyzéket kapunk az adott idő- ját. Nyilván mást, mint mi, mert ők
szakban Balázs Béla- díjjal kitünte- már a teljes életművet ismerik majd,
tett kőzreműködőkről, valamint s nemcsak ezutáni alkotásait, haazon produkciókról és létrehozóik- nem a kitüntetésig elkészültek köról, amelyek, illetőleg akik elnyer- zül a külfóldön forgatottakat is, a
ték a magyar filmkritikusok diját.) magyar mozikból.
Még a leírásoknál maradva:
Melczer Tibor
megtudjuk a filmet készítő stúdió
nevét, azt, hogy színes vagy feketefehér produkcióról van-e szó, a film
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Alternatíva és lehetőség
BBS "K" Szekció
Amilyen megtévesztő elnevezés a
"kísérleti film", legalább olyan tisztázatlanjelenlegi helyzete. "Ha ez a
kifejezés egyáltalán jelentett va/amit

- írja Erdély Miklós - csak annyi
volt, hogy egyesek megpróbáltak
olyan filmeket készíteni, melyek kűlönböztek attól a filmfajtától, amelyek kereskedelmi célzattal készülnek. A szóösszetétel etimológiája
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mögött megbúvó némi szemérem
végső soron azt a gyanút kívánta
eloszlatni, amely létrejöttekor körüllengte, s bizonyos fokig körüllengi ma is.
Mindenesetre a kifejezés meggyökeresedett a nyelvben, a jelenség
polgárjogot nyert, s azóta a profizmus is, stiláris jelleggel bizonyos
elemeit szivesen beemeli eszköztárába. Azóta sokak szemében minden, ami eltér a megszokottól, egyet
jelent a kísérleti filmmel, holott ez
korántsem indokolt, s ugyanúgy az
sem, hogy a kísérleti filmet a laboratóriumi kísérletek mintájára kéne
elképzelni. Speciálisabb értelemben, ha kialakulása felől nézzük,
jelentheti a filmnyelvi strukturalizmust, tágabb kontextusában olyan
alternatív filmeket, melyekre a mozifilmek konvencionálisabb formanyelvévei szemben az anyaghoz fűződő személyesebbkapcsolat, a nagyobb kreativitás, s az audiovizuális kultúra hangsúlyosabb performációja jellemző. (Ez utóbbi esetben sokkal indokoltabb és találóbb
alternatív filmről beszélni, az egyértelműség kedvéért azonban tágabb
értelmezésében is a kísérleti film kifejezését fogom használni.)
A kísérleti filmezés legnagyobb
tradíciókkal rendelkező műhelye
Magyarországon a Balázs Béla Stúdió. Bizonyos nyomai már a hatvanas évek elején megjelennek, igazí
kibontakozása azonban a hetvenes
évek közepén, Maurer Dóra, Tóth
János, Bódy Gábor valamint a K/3
szekció fellépését követően történik. 1984 végén a stúdióban újra
megalakult a "K" (Kisérleti Filmes)
Szekció. Alapítói - Antal István,
Beke László, Háy Ágnes, Maurer

Dóra, Peternák Miklós, Száva
Gyula, Szirtes András, valamint az
azóta elhunyt Erdély Miklós - a
kísérleti filmezéseddigi eredményeiből kiindulva, valamint Bódy Gábor K/3 szekcióját felelevenítendő,
határoztak ekképp.
A szekció létrehozása tehát részben a stúdió jellegéhez, tradícióihoz
kapcsolódik, de nem választható el
Erdély Miklós munkásságától, Bódy Gábor filmelméleti tevékenységétől sem, végső soron a strukturalizmus kérdésétől.
A hetvenes, nyolcvanas években
a kísérleti film nagykorúvá érett, a
filmkultúra részeként beépült a kulturális köztudatba, anélkül, hogy
intézményes keretei, kulturális csatornái kiépültek volna. Ez a külső
nyomás egy olyan belső felhajtóerőt eredményezett, amely a hagyományok számbavételén túl, a felhalmozott formai fogalmi apparátus alkalmazhatósága mellett, a szilárd kulturális tájékozódási pontok
keresését, a kultúrában való jelenlét
fokozottabb tudatosítását követeli.
Másfelől, az új médium, a videó
terjedésével, a film monopolhelyzetének megingásával megváltoztak a
körülmények is. A kísérleti film bizonyos szerepkörét átvette a videó.
A kísérleti filmeseknek éppen ezért
nem csupán az új médiális helyzetre
kell összpontosítani, keresni a lehetőséget az új eszköz autonóm rendszerként való birtokbavételére, V.I·
lamint alkalmazására a dokumentáció írott, nyomtatott formái mellett, hanem összpontosítani kénytclenek magának a kísérleti filmnek
megváltozott szerepkörére is. Ez \1
szont következményeiben óhatatlanul egy tudatosabb viszonyt tételez
a filmművészet egészéhez, s nem
hagyhatja figyelmen kívül a filmművészet újraértékelését sem. Ebből fakadóan éppen a kísérleti film,
szűkebb értelemben a filmnyelvi
strukturalizmus az, amely a filmkészítés mellett egyre nagyobb figyelmet fordít az elméleti munkára, a
tudományos igényű kutatásra. Ahhoz, hogy elérje önmaga szintézisét,

nemcsak önmagára, hanem a film
egészére kénytelen odafigyelni, a
kulturális antropológia részeként a
film rendszerszerű vizsgálatára,
amely egyrészt kiterjed a filmmüfajok, a filmtörténet s a filmmédium
vizsgálatára, másrészt a film anyagának kutatására.
A "IC Szekció hosszabb távú elképzeléseiben éppen ezért kap
olyan hangsúlyt filmelméleti, filmtörténeti antológiák, snittlexikonok, téma(plán)montázskatalógusok létrehozása és elemzésük képpel, hanggal, szöveggel, grafikával.
A film anyagának kutatása kiterjedne a különbőző korú, méretű és
anyagminőségű hordozók vizsgálatára, a "talált film" kontextuselemzésére, dramaturgiai alkalmazására, a véletlenszerű képi műveletek
rendszerezésére, összehasonlítására
az elektronikusan kontrollált képi
műveletekkel. A kutatás, a publicisztika, az ismeretterjesztés elsődleges eszközéül a videó szolgálna.
Ez a programtervezet nemcsak a
megközelítés új módszereit, hanem
a kapcsolatok minőségileg is új
színtjét feltételezi. Szerepel a tervek
között egy kutatócsoport létrehozása, a gyakorlati filmkészítés, az
információcserét illetően pedig a
hazai és külföldi kapcsolatok erősítése, valamint egy hazai - évenként,
kétévenként
megrendezendő
nemzetközi kísérleti filmesfesztivál,
illetve egy több nyelvű kiadvány,
amely katalógus, ajánlópropaganda és dokumentáció is lenne egyúttal.
Mint látható, elképzelésekben,
meggyőző érvekben nem szűkölködik a "K" Szekció programtervezete. A grandiózus elképzelések mellett a gyakorlati eredmények egyenlőre igen szűkösek. Ennek egyik
alapvető oka az az anyagi szorítás,
amelyjelenleg a kulturális életre nehezedik. A másik ok a program jellegéből adódik. A megvalósulás
nyilván nem várható egyik napról
a másikra. A "K" Szekció tevékenységemegalakulásától fogva jószerével csupán az elméletre korlátozó-
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dott. A dokumentumok, elemzések
között azonban található néhány
figyelemre méltó írás is, mint például Antal István beszámolói, Szomjas György írása a Zoetrop Stúdióban (Coppola stúdiójában) a "nomád filmről" szerzett tapasztalatairól, Boglár Lajos filmjeiről szóló
írások, Hollós János filmidő-elemzése, Peternák Miklós elemzése Erdély Miklós Vonatút című filmjéről.
(Összegyűjtve a Mozgó Film 1986.
című kötetben.)
A .,/C Szekció 1987-től anyagilag is önálló lett, önállóan gazdálkodhat a stúdiókerctből
elkülönített összeggel, igaz, ez az összeg a
BBS költségvetéséhez mérten is minimális. Erre az összegre alapozva
az idén a következő célok megvalósítása látszik lehetségesnek.
Régebbi befejezetlenül maradt
munkák elkészítése, elsőként Erdély Miklós Partita és Vonatút cimű filmje. Egy tavasszal meghirdetett pályázat eredményeként olyan
kis költségvetésű, 16 mm-es, feketefehér rövidfilmek, melyek közösen

}

standardizálhatók,
s mint "közös
film" lennének bemutathatók.
Továbbá olyan videótervek, elemzések, melyek a videó műfaji lehetőségeivel foglalkoznak, és részesei lehetnének egy antológiának. Kulturális és művészeti események dokumentálása videóval, valamint egy
olyan didaktikai program, amely
szemléltető anyagaival a filmes ismeretterjesztést szolgálná, képben
és írásban.
A "K" Szekció tervei az eddig
elért szerény eredményei ellenére is
jól példázzák a filmművészet körében végbemenő változások bizonyos mozgását. A nyolcvanas évek
közepén fokozottabban
előtérbe
került a saját anyagra koncentrálás.
Ha szójátékkal élnénk, mondhatnánk, hogya "kísérleti film" "alkalmazott" filmmé válik. Természetesen a kép nem ilyen egyértelmű.
Sokkal inkább arról van szó, hogy
a strukturalista film keresi saját lehetőségeit a kultúra rendszerében,
ami egyfajta összegzést is jelent. Az
eddig markánsan kimunkált emblé-

mák helyett, a különböző kulturális
részrendszerek közötti tág ölelésű,
beszédes jó viszony került előtérbe
A saját anyagára koncentráló
szemlélet mélyén végül is az a kiterjedt meditáció rejlik, amely a művészi dokumentáció esélyeit kutatja.
Ami jelen esetben a kísérleti film
kapcsán mint ideológikusan felvetett elem jelenik meg, paralel módon jelen van a filmművészetben is.
Ez volt egyik motívuma Wenders
remekművének,
A dolgok állásának, Jarmusch Florida, a paradicsomának vagy az utóbbi idők egyik
legtöbb eredetiséget mutató filmjének, Tímár Péter Egészséges erotikájának.
A kísérleti filmezés hívei a felvállalt kultúrmisszió mellett mindenesetre további alkotásokkal kivánnak jelen lenni a filmművészetben.
A felvállalt program, ha maradéktalanul nem valósulna is meg, átgondolása, továbbgondolása
valószínűleg termékenynek bizonyulna.
(GaUó Sándor)
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A FILMKULTURA 1987. január, XXIII. évfolyam
I. számában megjelent "Bódy Gábor a vidéoról" cimü cikkben az
alábbi sajnálatos név elirások történtek:

53.oldal
54.oldal

" '
1ri' ~

"" ~

Didiére B., ... helyett Didier Bay
Gustav Hamosch ... helyett Gusztáv Hámos
Krystof Driére .•• helyett Christoph Dreher
Lalola ... helyett "La Lola"

A négy oldalon
megjelent
interju
készitője Walter
Gramming helyett Bonta Zoltán.
Munkatársi' és baráti.
kapcsolatunknak
köszönhető, hogy 1985 január 17~én
a
MAFILM I. telepén video-interjut
készithettem Bódyval,
és Gramminggal.
Társaságunkban
volt Baló Julia is, aki
GáQor mondanivalóját
forditotta Walternak.
Az interju "Beszélgetés Bódy Gáborral
és
Walter
Gramminggal"
cirretl a Balázs Béla Studió video archivumában megtfk~nthet;ó, VHS rendszerü kazettán
kö losönöz-'
hető.
"
~
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ViJágsikerfi musicsl filmváltozata

TÁNCKAR

•

A musical időről-időre felkapott műfajjá válik a film világában. Úgy tűnik a
80-as évek ismét kedvez a zenés-táncos filmeknek. Gondoljunk csak, Bob Fosse
Mindhalálig zenéjére (AlI that jazz), Alan Parker Fame-jére vagy John Huston
Annie-jére. Törvényszerű volt tehát, hogy Hollywood sort kerítsen a Brodway
történetének eddigi legnagyobb musical sikerére, az 1975-ben keletkezett Tánckarra. A sok-sok díjat kapott alapmű szerzője a korábban szintén tánckarban
dolgozó Michael Bennett számos sikerdarab alkotójaként koreográfusaként és
rendezőjeként tűnt ki a kórus szürkeségéből.
Az is nyilvánvaló volt, hogy ennek il backstage-musicalnek a rendezését
valamelyik nagyegyéniségre kell bízni. Ez a személyiség adott is volt, Richard
Attenborough személyében, aki ekkor - 1984-ben - éppen túl volt a Gandhi
szakmai és kasszasikerén. Bár eddig Attenborough-ra a filozófikus érzékenység,
a világot meghatározó emberi gondolatok és eszmék mozgóképi ábrázolása volt
elsősorban jellemző, nem volt nehéz rávenni arra, hogy ezúttal az emberi lélek
apró rezdüléseit vigye vászonra. A Tánckarban egy, a külső szemlélő számára

csillogón ak vélt szakma felé fordul, a táncosok életét teszi mindannyiunk számára érzékelhetővé. Ellentétben Fosse-szal, itt neina sztárok bemutatása volt
fontos, hanem a színpad második vonalában tevékenykedő kórus, tagjainak
hétköznapibb., emberibb közege. Bár ezekre a hősökre szintén reflektorfény
irányul, életük mégis érdesebb felületen csiszolódik. A tánc számukra a mindennapi megélhetést biztosító munkát is kell jelentse. Ök nem zajos egyéni sikerekből élnek, csak pillanatokra lépnek ki a' mellékszereplők szürkébb világából.
Még kezdők, és nem biztos, hogy egyáltalán kikerülhetnek a kar zárt, egynemű
közegből.
.,
Mindenrről

így ír a Revue de Cinéma:
.Attenborough rendezése nagy érzékenységgel ábrázolja a viselkedésben
megmutatkozó változásokat, s ezzel egyidőben tanúi lehetünk annak az átalakulásnak is, amelyek a kezdeti, minden tánc nélkül, hidegen', szertartásosan és
gépiesen végzett próbákból a vidámabb, érzelmekkel telibb fellépésekig vezet.
Nyilvánvalóan a Gandhi sikere - ennek tervét húsz éven át dédelgette magában
- új energiákat szabadított fel benne, s egy időre félbehagyva a nagy emberi
eszmék és filozófiai elképzelések szolgálatának tervét, most egy "szükséges
stílusgyakorlatnak"
tekintett film elkészítését tűzte ki céljául Ez magyarázza,
hogy most minden figyelmét a rendezésre fordítja, nem, zárkózik be a téma
mögé, s a korábbi szép képeket most filrriművészettel, azaz a belső ritmusok
alapján mozgó emberek kapcsolatváltozásaival
helyettesíti."

Tánckar (A Chorus Line) - színes amerikai film, 113 perc, 1985., ColumbiaEmbassy Pligram - Rendezte: Richard Attenborough, Forgatókönyv: Arnold
Schulman, James Kirkwood és .Nicholas Dante, Michael Bennett rendezte
színpadi műve nyomán, Fényképezte: Ronnie Taylor, Zene: 'Marvin Hamlisch,
Dalszöveg: Edward Kleban, Koreográfia: Jeffrey Hornaday, Szereplők: Michael Douglas, Terrence Mann, Alyson Reed, Cameron English, Vicki Frederick,
Audrey Landers.
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FÜGGETLEN
FILM· AMERIKÁBAN
"Az amerikai független filmesek megjelenésük, s különösen
csoportos kiáltványuktól kezdve a viták középpontjában álltak. Ha ők Hollywoodot tagad ták meg nyíltan. a hivatalos
kritika és a társadalom őket tagadta ki, legszívesebben meg
nem történtté téve létezésüket. Underground - hangzott el a
minősítő-degradáló jelző."
ANGLIÁBAN, OLASZORSZÁGBAN,
FRANCIAORSZÁGBAN,
NSZK-BAN
"A «független filmes» kifejezés -legalábbis Angliában -- eleinte nyilván a szakszervezeten kívüliséget jelentette; de ma már
ez a jelentés a legkevésbé fontos. A megnevezés pontatlan és
többértelmű, különösen.
ha az «independent filmmakert»
nemzetközi kategóriának tekintjük. «Independent» lehet az
is, aki Hollywoodban a Stúdióktól,
Angliában - többek közt
- a szakszervezettől, Latin-Amerikában
a cenzúrától független. A legáltalánosabb nyugat-európai minta szerint az tekintheti magát független filmesnek, akit nem terhel a feltétlen
profittermelés felelőssége."
BALÁZS BÉLA STÚDIÓ
"A Balázs Béla Stúdió szerepköre az utóbbi időben némileg
módosult. A Társulás Stúdió megszüntetése után jelenleg az
egyetlen stúdió, amely alternatív filmek készítésével foglalkozik. Egyik szépséghibája, hogy ez a közösség nem a generációs
sémák hazai mintája szerint jött létre, másik szépséghibája,
hogy az alternatív film a hazai gyakorlat szerinti generációs
sémák útján keletkezett. Elszigeteltsége ellenére, ma mégis a
legautentikusabb filmkészítő műhely Magyarországon. "

