
OBERHAUSENI JELENTÉS 
A RÖVIDFILMEK FESZTIVÁLJÁRÓL 

Február 8-án ért véget a nyugat-
németországi Oberhausenben a rö-
vidfilmgyártás idei első nemzetközi 
seregszemléje. A filmfesztiválon kö-
zel 30 ország több mint 150 rövid-, 
dokumentum-, kultúr-, riport-, okta-
tó- és reklám-, valamint rajz-, báb-
és kísérletifilmmel vett részt. Ma-
gyarországot a „Tavasz Bujákon", 
az „Esztergom", az „Egy másodperc 
története" és a „Cigíányfantázia" cí-
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mű rövidfilm képviselte Oberhau-
senban. 

A fesztivál programja igen gazdag, 
sót mondhatni túlzsúfolt volt. Az 
oberhauseni Apolló filmszínházban 
kora délutántól gyakran a hajnali 
órákig peregtek a filmek és még a 
délelőtti órákra is jutott belőlük. 

A nemzetközi zsűri, amelynek tag-
jai között magyar zsűritag is helyet 
foglalt, hosszas tanácskozások és vi-
ták után hozta meg döntését, amely 
a fesztiválon résztvevő közönség — 
a világ 21 országából összesereglett 
filmművészek — teljes egyetértésé-
vel találkozott. 

A fesztivál nagydíját Bert Haan-
atm holland filmrendező „Üveg" cí-
mű dokumentumfilmje nyerte el. A 
második díjat — megosztva — 
„Ahogy a gyermekek festenek" cseh-
szlovák film (rendező Jiri Jerabek' 
és „Szép az élet" című lengyel kísér-
leti film (rendező Tadeusz Makar-
czynski) kapta, a harmadik díjon az 
olasz Om és Po (Giulio Questi) és a 
„Szajna találkozik Párizszsal" című 
francia film (rendező a holland Joris 
Ivens) osztozott. Az öt nagydíjon kí-
vül 10 film elismerő diplomát kapott, 
a többi között a „Hét művészet" c. 
román rajzfilm „A repülés vidám 
története" c. csehszlovák, a „Két em-
ber és egy szekrény" c. lengyel, va-
lamint két jugoszláv, egy-egy német, 
egy olasz és egy angol, és egy fran-
cia film. 

Az eredmények a szocialista film-
gyártás újabb nagy sikerét bizonyít-
ják, hiszen a 15 díjazott film között 
két csehszlovák, 2 lengyel és egy ro-
mán rövidfilm szerepel. 

A magyar filmek bemutatását 
nagy várakozás előzte meg, márcsak 
azért is, mert ez elmúlt évi oberhau-
seni fesztiválon igen jelentős sikere-
ket értek el. A várakozás — sajnos 
— ezúttal nem Igazolódott be, mert 
— mint azt a nyugatnémetországi 
lapok megállapítják — idei filmje-
ink nem érték el az elmúlt évi szín-
vonalat. Ezzel az értékeléssel egyet 
kell értenünk. 



Hogy miért, azt röviden talán igy 
lehetne jellemezni: a magyar rövid-
filmgyártás évekkel, sőt talán egy 
évtizeddel is elmaradt. Amíg játék-
filmjeink nem kis sikerrel futnak vi-
lágszerte és a legjobbak között szere-
pelnek, addig rövidfilmjeink jófor-
mán semmit sem fejlődtek az elmúlt 
időszakban. Az oberhauseni film-
fesztivál bebizonyította: a rövidfilm-
művészet a filmgyártásnak az a mű-
faja, amely a legnagyobb eredmé-
nyeket érte el, mondhatni ugrásszerű 
fejlődést mutatott éppen az elmúlt 
években. A fesztiválon résztvevő 
magyar filmművész-küldöttség tag-
jai meglepetéssel és csodálkozással 
nézték a csehszlovák, lengyel, olasz, 
francia és más országok rövidfilm-
jeit, amelyek szinte más nyelven be-
szélnek, mint a mi úgynevezett 
„klasszikus" rövidfilmjeink. 

Oj forma, ú j kifejezési eszközök 
segítik a művészeket mondanivaló-
juk hangsúlyozásában. Legtöbbször 
teljesen hiányzik vagy Igen kevés a 
kísérőszöveg. Mindent a kép és az 
aláfestőzene segítségével mondanak 
el, fejeznek ki. Talán egyetlen olyan 
filmet sem láttunk, amely napfelkel-
tével kezdődik és az unos-untalanig 
ismételt naplementével végződik. Ez 
persze nemcsak a formára jellemző. 
A mondanivaló jóval sűrítettebb, tö-
mörebb, mint a nálunk készült rö-
vidfilmekben. Frappáns ötletek, szel-
lemes megoldások élénkítik még a 
legtudományosabb jellegű, oktató 
filmet is. 

A rövidfilm-művészet napjainkban 
már — a fesztivál bizonysága szerint 
— szinte önálló műfaj, saját drama-
turgiájával, esztétikájával, techni-
kájával, kifejezési eszközeivel. Érde-
mes leijne bővebben elemezni a 
nagydíjat nyert „Üveg" című hol-
land filmet. Alkotója a fesztiválon 
elmondotta, hogy eredetileg ő is 
szabványos dokumentumfilmet szán-
dékozott forgatni egy nagy hollan-
diai üveggyárban. Minél tovább ta-
nulmányozta azonban az üveggyár-
tás technikáját, a gépeket és az azo-
kat kezelő embereket, az üvegfúvó 
munkások művészetét, annál több 
ötlete, gondolata támadt, s végül az 
üveggyártásról szóló oktatófilm he-
lyett megszületett az üveg szimfó-
niája. A fizikai munka apoteozisa ez 
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a film, a munka szépsége, az alkotás 
nagyszerűsége árad minden kocká-
jából. Érdemes lenne nálunk is be-
mutatni a többi díjnyertes filmmel 
együtt közönségünk gyönyörűségére, 
filmművészeink okulására. 

A filmfesztivál keretében rendez-
ték meg az experimentál — magya-
rul kísérleti — filmek versenyét. 
Ezek a filmek már jóval kevesebb 
eredményt mutattak fel, mint az elő-
zőek. Kísérlet címén és örve alatt 
néhány nyugati országban az ex-
presszionizmus, a szürrealizmus és 
egyéb izmusok keverékéből film-
szörnyszülöttek jöttek létre, melye-
ken a közönség előbb kacagott, majd 
bosszankodott. Ezek «' kísérleti fil-
mek — mint ahogy ezt a zsűri elnö-
ke mondotta — valóban nem filmek 
még, csak kísérletek, amelyeket nem 
lett volna szabad sem ezen a feszti-
válon, sem egyéb nyilvános előadá-
son bemutatni. Csak elvétve akadt 
közöttük magvasabb alkotás, mint 
például a díjazott „Szép az élet" és 
a „Két ember és egy szekrény" című 
film, mindkettő lengyel művészek 
munkája. • 

A filmfesztivál alkalmat adott ar-
ra is, hogy a szocialista országokból, 
a kapitalista államokból egybegyűlt 
filmművészek nyilvános vitafórumon 
beszélhessék meg problémáikat. 
Ezek a viták igen eredményesek vol-
tak; a résztvevők megismerték és 
megvitatták egymás véleményét, ál-
láspontját. Ez pedig bizonyára hasz-
nos az elkövetkezendő filmek szá-
mára. A fesztivál keretében levetí-
tették Eizensteln-nek a világhírű 
szovjet filmrendezőnek négy klasszi-
kus akotását: a „Sztrájk"-ot, az „Ok-
tóber"-t, az „Alekszander Nyev-
szki"-t és a „Rettegett Iván"-t. Mind 
a négy film igen nagy sikert aratott. 

Májusban rendezik meg Manheim-
ban a soronkövetkező rövidfilm-
fesztivált. Ha addigra nem is, de a 
legközelebbi oberhauseni filmfeszti-
válra bizonyára a magyar rövidfilm-
művészek ls új és jelentős eredmé-
nyeket érnek el. Ehhez azonban az 
kell, hogy radikálisan szakítsanak 
minden begyepesedett tradícióval, • 
keressék meg az ú j lehetőségeket, az 
igényes művészi mondanivaló mo-
dern. újszerű és főleg közérthető 
szórakoztató kifejezési fotmáit. 
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