
T R N K A M Ű V É S Z E T E 
A negyvenhat esztendős Jiri 

Trnka, az immáron világhírű cseh 
bábművész igen sokoldalú egyéniség. 
Legtöbbször őszintén emberi, bájos 
humorú bábfilmek alkotójaként em-
legetik, pedig tehetségéből sok 
egyébre is telik. Jiri Trnka festőmű-
vész és illusztrátor, de ezenkívül 
színpad- és kosztümtervezéssel Is 
foglalkozik, s a festés bábjátszás és 
színpadtervezés művészi kifejező 
formáit összegezi megkapó filmjei-
ben. 

A rajzolás, a bábkészítés már 
gyermekkorában felkeltette érdek-
lődését. A kitűnő Josef Skupa irá-
nyításával tanult rajzolni, s egyre 
ötletesebb és vidámabb mezbe öl-
töztetett bábokkal lepte meg taná-
rát. A tehetséges Ifjú, Skupa támo-
gatásával, később Prágában fejezte 
be tanulmányait. Josef Skupát ek-
kor már Európa-szerte ismerték 
Spejblról és Hurvinekről, a két sa-
játosan eredeti bábfiguráról, -akik-
nek- kalandjain nemrégiben a ma-
gyar közönség is pompásan szóra-
kozott. 

Trnka mint újságillusztrátor és 
karikaturista kezdte pályafutását. 
1940-ben megnyert egy Ivan Olb-
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racht-regény illusztrálásra hirdetett 
pályázatot, s a nagyközönség meg-
ismerte a nevét. A háború éveiben 
egyre művészibb és kiforrottabb 
illusztrációkkal gyönyörködtette a 
szép könyvek kedvelőit, különösen 
leghálásabb közönségét: a gyerme-
keket. 

A második világháború befejezése 
után Jiri Trnka rendezi az első cseh 
rajzfilmeket. A kicsinyek körében 

Három Jelenet Trnka UNESCO fllmjábál 
a kertész, a halász ét s festő 



emlékezetes sikert aratott a "Nagy-
apó répát ültet-, -Róka Miska pó-
ruljár-. "Piciny állatok és a Petro-
viak- című produkció: felnőttek szá-
mára készült az -Ajándék- című 
szatirikus rajzfilm, mely a modem 
művészet túlzásait állítja pellen-
gérre. 

A kitűnő művész 1946-ban alkotja 
első bábfilmjeit. A -Torkos medve-
című produkciónak Trnka bábjai 
voltak a hősei, a -Betlehem- című 
színes filmnek pedig már ő volt a 
forgatókönyvírója, rendezője és kép-
zőművészeti vezetője is. Ezt követik 
-Farsang-, -Tavasz-, -(Legenda Szent 
Prokopról-, -Búcsújárás- és -Búcsú-
című bábprodukciói. Ez utóbbiért 
1947-ben Trnka megkapta a Velencei 
Biennálé I. díját. Ez idő tájt soro-
zatosan kerülnek a közönség elé 
egyre tökéletesebb technikával ké-
szített művészi bábfilmjei: az An-
dersen-meséből készült -A császár 
csalogánya-, -A préri éneke-, »Ba-
yaya herceg-. Megalkotja az első 
hosszú cseh bábfilmet -Kalendá-
rium- címmel, mely a régi cseh falu 
életét, szokásait eleveníti fel a négy 
évszak keretébe foglalva. 

1951 jelentős állomása Jiri Trnka 
művészi pályafutásának; -Cirkusz-
című filmjében új kifejezési formá-
val kísérletezik: papírból kivágott, 
lapos, mozgatható ízületű figurák 
fényképezését próbálja ki. 

A következő évben bemutatott 
-Régi cseh mondák- után bábfilmet 
készít a világirodalom egyik legpom-
pásabb, legmulatságosabb alakjá-
ról, Svejkröl, a derék katonáról, 
majd a Shakespeare bűvös mese-
világát felidéző -Szentivánéji álom-
mal arat nagy elismerést hazájában 
és külföldön. És legutóbb -Unesco-
címmel új rajzfilmjét az oberhauseni 
fesztiválon mutatták be. A nagy mű-
vészettel megalkotott produkció azt 
a gondolatot juttatja kifejezésre, 
hogy a népek egyesítsék tudásukat, 
tehetségüket közös problémáik meg-
oldására. 

Jiri Tmka igen előkelő helyet fog-
lal el a világ filmművészeinek soré-
ban, s ez elsősorban annak az 
őszinte, mély humánumnak köszön-
hető, mely valamennyi alkotását jel-
lemzi. RADVÁNY1 ERVIN 
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