
-Beszédes" 
részlet az 
egyik kiséi -
leti filmből, 
amely fény-
játékokat 
mutat be. 
Hasonló 
absztrakt 
filmkockák 
jellemzők a 
legtöbb fi lmr' 

A K Í S É R L E T I F I L M E K F E S Z T I V Á L J Á N 

Napokon át tartó ve-
títések után a 

brüsszeli világkiállítás 
kétezer személyes inagy 
auditóriumában hirdet-
ték ki a bemutatott 133 
kísérleti film díjazott al-
kotásait. A zsűri elnöke 
és tagjai rövid beszé-
deikben már előre men-
tegették magukat. Tizen-
két órán át vitatkoztak 
döntés előtt — lehet, 
hogy tévedtek. A kihir-
detést követő felkiáltá-
sok, zajds szisszenések, 
majd később a lapokban 
megjelenő kritikák sze-
rint a zsűritagok aggo-
dalma mem volt alapta-
lan. 

Az első — egyébként 

a legtöbbet vitatott — dí-
jat a lengyel Vaíerian 
Borowczyk »Dom« (Az 
otthon) című műve kap-
ta. Lehetetlen elmonda-
ni, miről szól. Fekete-
fehér képek, szöveg, fel-
iratok nélkül, — fantá-
zia az emberi agy film-
re vitt, ide-oda cikkázó 
gondolatairól. A téma 
olyan, hogy -minden be-
lefér* a néző csak kap-
kodja a fejét és — nem 
érti. 

A második díjat az 
amerikai Len Lye -Free 
Radicals« című néhány-
perces ugyancsak fekete-
fehér filmje kapta. Ez 
is, mint a kísérleti fil-
mek legtöbbje — nélkü-

löz minden emberi és fi-
lozófiai értelmet. A film 
kockáit egyébként kézzel 
rajzolták, s a különböző 
nagyságú vonalak és 
pontok egy afrikai Zene 
ritmusára mozogva tu-
lajdonképpen a zenét 
lettek volna hivatottak 
kifejezni. 

A következő díjakat 
hat film kapta, amelyek 
közül egyet érdemes kü-
lön kiemelni, ez is len-
gyel film, Polanski -Két 
ember és egy szekrény* 
című alkotása. A film a 
legtöbb kritikus véle-
ménye szerint, másik 
lengyel vetélytársánál 
jobban megérdemelte 
volna az első díjat. 

N E M 

S I K E R Ü L T 

K Í S É R L E T E K 



íme. a magirama: egy női arc három beállításban, egyszerre vetítve 

Tény, hogy coben a film-
ben itt-ott felvillan va-
lami különös, emberi, 
szomorúan groteszk hu-
mor. Rövid története — 
amelyet legalább meg le-
het érteni — mindössze 
ennyi: két szállítómun-
kás a tenger habjaiból 
kiemel egy tükrös szek-
rényt, és megindul vele a 
városba, hogy elhelyezze. 
Többhelyütt próbálkoz-
nak hiába, végülis a 
szekrényt visszaviszik a 
tenger habjai közé. 

Az amerikai "Egy nap 
NewrYorkban s az 
ugyancsaki • amerikai 
»Htgh Way« is a díjazott 
filmek között szerepel. 
Mindkettő elvont, érthe-
tetlen, zavaros. Az iz-
raeli Johan Gross filmje: 
"Ének szavak nélkül" 
legalább technikailag 
volt érdekes. Egy újság-
papír csodálatos meta-
morfózisát mutatja be, a 
papírgömbőc babákká, 
lábakká, karokká alakul, 
időnként megelevenedő 
gyufaszálak társaságá-
ban . . . 

Különös módon a nai-
gyon beharangozott 
Abel Gance filmet, a 
"Magirama«-t vagy más-
képpen: "Polyvision"-t a 
zsűri csupán félhivatalos 
kisdíjjal jutalmazta. A 
»Magirama"-t technikai 
nehézségek miatt a nagy 
auditóriumban nem le-
hetett bemutatni, egy 
nappal előtte gzonban 

bemutatták nekünk a 
kis auditóriumban. Két-
ségtelen: rendkívüli ha-
tást tesz a nézőre. Egy 
kinemaszko;--szerű film-
vásznon egy. erre há-
rom kép jeleniK meg s 
a három tulajdonképpen 
ugyanazt a fejet, vagy 
menetet, vagy hullám-
vasutat, vagy táncoló 
párt ábrázolja három kü-
lönböző beállításban. 
Például: elölről s jobb 
és baloldalról. Ahogyan 
a filmet kísérő magya-
rázó szövegben mondják: 
egy fogalom három be-
állításban, vagy egy be-
állítás három fogalom-
ban. Múlt, jelen és jövő 
össze-vissza váltakoznak 
egy "negyedik" dimenzió-
ban, amely kiszélesíti a 
horizontot és az emberi 
szem által eddig nem lá-
tott távlatokat mutat. 
Valami igazság van eb-
ben a sokatígérő szöve-
gezésben, ugyanis az em-
beri szem egy táncoló 
párt például egyszerre 
csak egy beállításban 
láthat, a "Magirama" pe-
dig háromban mutat 
meg. Egy hosszabb poly-
visós filmet láttuink, Vi-
dámparkszerű szórako-
zóhelyről, színesben. A 
robogó hullámvasutat, a 
köralakban rohanó repü-
lőgépeket olykor oly kü-
lönös, háromféle beállí-
tásiban fényképezték, 
hogy a néző úgy érezte, 
a két szélső vászon hul-

lám vasú tai állandóan e-
kirohannak a közeo.-o 
harmadikhak. Mindezt a 
legkülönbözőbb irány-
ból érkező zajok, hangok 
és zene kíséri, — né-
hány perc alatt rettene-
tesen kifárasztja a néző 
szemét, idegeit és gondo-
latait. , 

Nagy várakozás előzte 
meg a kísérleti filmek 
fesztiválját, amely — tá-
volról sem felelt meg a 
várakozásnak. A filmek 
zöme absztrakt, érthetet-
len és futurista alkotás. 
S az új bennük, többnyi-
re éppen ez az érthetet-
lenségük, ami még az ed-
zett nyugati filmkriti-
kusoknak is sok volt, il-
letve — kevés. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

Bábfigura a polyvision 
vidámparkjából 


