
DONALD KACSA 
Mostanában alig találkozunk a 

mozik műsorán azokkal a rövid, szi-
nes rajzfilmekkel, amelyek a hír-
adó és a inagyfilm közé iktatva, ki-
tűnő szórakozást szerezteti kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. Pedig Walt 
Disney óta' sokan és sokfelé próbál-
koztak modernebb stílusok kialakí-
tásával, új témák új hősei elevened-
tek meg a vásznon, s a rajzolt figu-
rák mellett megjelentek — és egy 
csapásra meghódították a közönség 
szívét — a bábok. 

Ez a sajátos filmművészeti ág szin-
te minden országban másféle módon 
jelentkezik. A cseh Jiri Trnka ro-
mantikus -Szentivánéji álom- báb-
filmjétől a hollandok televiziós re-
vüjén keresztül a svájci szürrealista 
bábfilmkabarékig megannyi stilus-
törekvéssel és új kifejezési formával 
találkozunk. Arra most nincs lehető-
ség, hogy ezek mindegyikéről részle-
tesen szóljunk, de megpróbálunk pil-
lanatképekben beszámolni a külföld 
modern rajz- és bábfilmgyártásáról. 
' A marionettek és rajzfigurák sze-

relmesei folyvást újabb és megle-
pőbb elgondolásokkal, briliáns tech-
nikai megoldásokkal lepik meg a kö-
zönséget. A legmodernebb amerikai 
technika megváltoztatta a rajzfilm-
gyártás eddigi módszereit, és az új 
produkciók örökre kiszorították 
-klasszikus- elődeiket: Walt Disney, 
Fleischer, Walter Lantz és mások al-
kotásait ^Érdekességképpen megem-
lítjük, hogy a rajzfilmek nemrégi-
ben lezajlott második fesztiválján 
még Disney is szerepelt egy 1935-
ben készült, de még ma is frissnek 
ható produkciójával.) A skót szárma-
zású Noirman McLaren ,nagy feltű-
nést keltett új módszerével: közvet-
lenül a filmre rajzol. Az ötlet szá-
mos követőre talált Európában: dán, 
német, olasz, francia, angol rajzfil-
mesek kísérleteznek McLaren mód-
szerével. 

Klasszikus stilusú rajzfilmeket 
költséges előállításuk miatt csak ál-
lami támogatással lehet készíteni. 
Itt elsősorban a Szovjetuniót és 
Csehszlovákiát kell megemlitenümk. 
Idén mutatták be a szovjet Brum-
berg-nővérek -A vágyak valóra vál-
nak- cimű produkcióját. 

Profeuzor Fllutek, a 
lengyel közönség 

kedvence 



U N O K Á I 
Egy másik művész, Alekszander Iva-
nov egyik legvonzóbb, aranyos hu-
morú alkotása, "A csoda*, előkelő 
helyet foglal el a szovjet rajzfilmek 
sorában. Akárcsak Josef Kabrt "A 
vízitündér tragédiája* című szipor- R J a b c t l k o v ^ 2 n > . 
kázo szatírája a cseh produkciók menszkij szovjet 
között. (A földreszálló tündért vas- rajzílimje 
kalapos hivatalnokok visszaűzik vízi 
birodalmába.) A gazdag cseh rajz-
filmtermésből említsük még meg 
Jifi Brdecka új produkcióját, mely a 
repülés történetének humoros feldol-
gozása. A film díjat nyert az idei 
cannes-i fesztiválon. 

Tizenkilenc évvel ezelőtt gyerek-
képű fiatalember jelentkezett a bu-
karesti filmstúdióban: egy rajzfilm 
összeállításához kórt segítséget. A 
tizenhat éves fiút akkor kinevették, 
de ma már külföldön is ismerik és 
becsülik Ion Popescu-Gopo művésze-
tét. Több mint negyven egyre töké-
letesebb rajzfilm elkészítése fűződik 
nevéhez, és -Courte histoire« című 
produkciója 1957-ban a méltó nem-
zetközi elismerést: a cannes-i Arany 
Pálmát is meghozta. 

A lengyel rajzfilmek jobbára Walt 
Disney filmjeit juttatják eszünkbe. 
De a kevésbé újszerű stílus ellené-
re, egy-egy pompás figura megterem-
tésével sikerült maradandót alkot-
niuk. Ilyen például a közönség ked-
vence, a szórakozott, igen udvarias 
és patetikus modorú professzor Filu-
tek, "aMt* Zbigniev Lengren vitt vá-
szonra. — A lengyel bábfilmek még 
nem érik el cseh társaik színvonalát. 
Témájukat legtöbbször mesékből, 
régi legendákból merítik. 

Befejezésül látogassunk el abba 
az országba, ahol ez a filmművé-
szeti ág éppen — válságban van. 
Franciaországról van szó, ahol 
— anyagi nehézségekkel és fel-
szereléshiánnyal küszködve — csu-
pán néhány egyedülálló művész fog-
lalkozik rajzfilmgyártással, és pro-
dukcióit külföldi televízióknál pró-
bálja értékesíteni. Pedig a franciák 
között nem egy tehetséges és lelkes 
művész akad. Jean Habley, Henry 
Gruel, Gilbert Metral és a többiek 
méltán érdemelnének nagyobb meg-
becsülést hazájukban és külföldön 
egyaránt. RADVÁNYI ERVIN 

Kép Jlri Brdecka - A 
repülés vidám histó-
riája* című díjnyer-
tes produkciójából 


