
ÜJ MŰVÉSZI IRÁNY-E A NEW-YORKI ISKOLA? 
Nemzetközi, filmkörökben mintegy két 

év óta sokat beszélnek egy új amerikai-
áramlatról, amely New Yorkban kelet-
kezett, s eleinte csak tiltakozásnak indult, 
de hamarosan intenzívebb esztétikai irány-
zattá fejlődött. A közönség azóta már 
világszerte láthatja azoknak a fiatal 
rendezőknek első filmjeit, akik „New 
American Cinema" (NAC) néven írásban 
is hirdetik elveiket. A különböző film-
fesztiválokon már húsz egynéhány filmjük 
aratott több-kevesebb sikert és váltott ki 
éles kritikát. Köztük: Shadows (New 
York árnyai). The savage Eye (Kegyetlen 
pillantás), The Connection (Kapcsolatok), 
Jazz on a Summcr-day (Dzsessz egy nyári 
napon), The little Fugitive (A kis' mene-
kült), On the Bowery (Iszákosok utcája) 
stb. Közben állandóan hangoztatták, hogy 
ezek a filmek Hollywood ellenesek, ezek 
jelentik az igazi Amerikát, és ezek fogják 
Amerika úttörő szerepét a filmvilágban 
visszaszerezni, mert ezeket tjem üzleti 
szempont, hanem meggyőződés hozta 
létre. Egy külön fesztivált is rendeztek a 
New American Cinema számára, még-
pedig Olaszországban. Az 1961-es spolctoi 
fesztivál óta sokat utaztak a New Ameri-
can Cinema filmjei Tokiótól Stockholmig 
és Melbournetól a Kanári szigetekig, s ha 
o vcliik foglalkozó cikkeket vesszük 
alapul, akkor azt hihetnők, hogy a N A C 
fontpsabb az új francia film-irányzatnál, 
az aijigol Free-Cincma-nál, vagy akár az 
19541 utáni lengyel fiht»-rcneszánsznál. 

A ; N A C azonban nemcsak művészi 
adottságainak köszönheti világhírét — 
nofia legtöbb filmjüknek kétségtelenül 
vannak művészi kvalitásaik —, hanem 
atnaak is, hogy kedvező időpontban 
bukkant fel, hogy témái megfelelnek a 
film fejlődésének szerte a világon és nem 
utolsó sorban saját propagandájának. A 
N A C nemcsak filmeket gyárt, hanem egy-
ben kiadója Amerika legkomolyabb film-
folyóiratának, a „Film Culture"-nek. De 
ezenkívül egyéb publicisztikai működést 
is fejt ki, cikkeket helyez el nemzetközi 
folyóirato. és több ntínkacsoport 
fölött rendelkezik, s így olyan leh**'3ségc-
ket teremtett amilyenekkel egy-egy ren- , 
dező, egymaga nem rendelkezett. Nem-
zetközi filinközpontokban retrospektív 
előadásokat rendeznek, megteremtették' 
saját filmkölcsönző vállalatukat, amely a 
N A C tagjai .számára lehetővé teszi, hogy 

függetlenítsék magukat azoktól a nagy 
amerikai filmkölcsönző vállalatoktól, me-
lyek a múltban hanyagul vagy bizalmatla-
nul kezelték filmjeiket. 

L Á Z A D Ó FILMEK 
Annak megállapítására, hogy e kissé 

mesterségesen szított „mozgalom" film-
jeinek van-e olyan művészi értéke, hogy 
beléjük új művészi irány -fakadhasson, 
alaposan szemügyre kell vennünk egyes 
filmjeik eredetét és rendezőik működését. 

Elsősorban megállapíthatjuk, hogy a 
N A C csoport kijelentései megfelelnek a 
valóságnak. Ezek valóban lázadó filmek, 
melyek nemcsak a hagyományos pro-
dukció és témaválasztás ellen fordulnak, 
hanem az egész, mélyengyökerező társa-
dalmi rend ellen lázadnak fel. A N A C 
filmek esztétikájának talaja egy általános 
elégedetlenség és ezek a filmek minden 
rendelkezésükre álló eszközzel támadják az 
amerikai életforma struktúráját. 

Az itt említett filmek kivétel nélkül 
átlag embereket és helyzeteket ábrázolnak, 
ezeket ugyan absztrakciók és stilizálások 
segítségével erősen kihangsúlyozzák, de a 
legnagyobb életközelségben ábrázolják. 
Ezeknek a filmeknek a drámai felépítése 
régen túlnőtt az akadémikus filmek szín-
házi eredetű felépítésén, melyeknél a 
cselekvény a feszültségből a megoldó 
krízisig vezetett. Kérdéseket vetnek fel, 
anélkül, hogy azokat megválaszolnák, 
mert-azt a nézőre bízzák. A legtöbb ilyen 
film fiatalokról szól, akik nehezen illesz-
kednek be a nem maguk teremtette élet-
formákba. Az igazság keresése sokszor 
munka közben formálja át a témát, 
így vált a rögtönzés ennek a csoportnak 
egyik jelszavává. 

A N A C filmek tudatosan tagadják és 
mellőzik _ a hagyományos produkció-
elveket. így például azt, hogy a film-
gyártáshoz nagyon sok pénz kell, hogy 
sztárok és sikeres színdarabok kellenek; 
hogy csak gyakorlott szakemberek tudnak 
elaclható filmeket produkálni; hogy azt 
kell nyújtani a közönségnek, amire 
vágyik; hogy anyagi biztonságot csak a 
kitaposott út nyújt; és végül, hogy fiatal 
emberek nehezen bírják a versenyt. 

A TELEVÍZIÓ HATÁSA 
A N A C filmek nem dolgoznak óriási 

költségvetéssel. Nem filmeznek világhírű 



Jelenet a „Magántulajdon" című, Leslie Stens-filmből 

színészekkel, és nem dolgoznak fel nagy-
sikerű storykat. N e m szórakoztatni akar-
nak. Egyszóval kiküszöbölik mindazt, 
ami az egyéni, művészi munkát gátolja, 
így tehát a N A C filmekben jobban érvé-
nyesül a rendezők egyénisége, mint bár-
mely régi filmben. 

Emiatt az egyéni jelleg miatt tartották 
egyes kívülállók szétesőnek és irreálisnak 
a csoportot. Persze igaz, hogy minden 
filmjük alakja, stilizálása és tárgya más és 
más, mégis úgy tűnhetett, hogy ez valami-
féle politikai ifjúsági mozgalom a film-
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művészetben — mivel valóban ifjú embe-
rek együttműködése volt. De a N A C 
rendezőit nem fűtik közös társadalmi vagy 
esztétikai célok (noha propagandájuk 
ilyesmire is szokott hivatkozni), inkább 
az a közös vonásuk, hogy azonos j ó m ó d ú , 
intellektuális és elégedetlen rétegből szár-
maznak, amihez némi politikamentes 
felforgató szellem is járul. Ebben a tekin-
tetben a N A C rendezők rokonságot tar-
tanak más mai amerikai kultúr irányza-
tokkal: a , ,bcat"-költőkkcl és az absztrakt 
festőkkel, akik szintén „ fe l forgatók" . 
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anélkül, hogy a fennálló társadalmi rendet 
támadnák. 

A N A C rendezők között akad fényké-
pész, költő, rövidfilmes, színész, film-
kritikus, sőt egy volt táncosnő is. Nehéz 
őket közös nevezőre hozni, hacsak nem 
tekintünk el régebbi foglalkozásuktól 
és nem látjuk őket egy olyan társadalom 
háború utáni nemzedékének, amely társa-
dalom már régen nem tapasztalta a hábo-
rút a saját bőrén. Ez a körülmény nemcsak 
a rendezők, hanem a filmek egyik fő 
jellegzetessége is: a félelem szülte propa-
ganda teljes hiánya. Bizonyos fokig ez 
magyarázza azt is, hogy kevesebbet 
foglalkoznak a múlttal és a jövővel. Ők is 
érzik, hogy világukban sok minden 
nmesen rendjén, de kevéssé ismerik a 
bajok okát és a segítés módját. Nem 
éreznek bűntudatot, ami arra kész-
tetné őket, hogy sokat foglalkozzanak 
múltjukkal, de a jövőtől sem félnek. 
Filmjeik tehát a jelennel foglalkoznak, és 
az életet tükrözik. S mivel nem vágynak 
arra — mint az európai háború utáni 
nemzedék, hogy felépítsék amit a háború 
elpusztított — a meztelen, objektív jelent 
formálják művészivé. 

Érdekes megfigyelni, hogy milyen 
hatást gyakorol ezen a téren a televízió 
által újjáébresztett kíváncsiság a hétköz-
napi események iránt. Az amerikai iro-
dalom realisztikus hagyományai újabban 
a televízióban élednek fel. Újabban egy 
egész csoport olyan rendező került a 
NAC-hoz, aki a televízió kendőzetlen 
leadásain nevelkedett, úgy hogy ott most 
két élesen különböző rendezői irányzat 
észlelhető. Mindkét irányzat a mai hét-
köznappal foglalkozik, de az egyik, amely-
hez Leacock, Drew, Pennybaker, Macken-
zie és Draisin tartoznak, a nyers valóság 
adatait használja fel, míg a régebbi csoport 

tagjai — Meyers, Rogosin, Engels, Mekas, 
Clarke, Cassavetes, Brakhage és Frank — 
a költői realizmust képviselik. Érdekes, 
persze, ha egy ilyen költői realista, mint 
például Meyers, riport filmet forgat (The 
savage Eye), vagy Rogosin (Come back 
Africa). Az ilyen cselekben éppen a 
szemlélet kettőssége vezet túlzásokra, 
mint az elsőnek említett film szentimentá-
lisan moralizáló szövege, vagy az utóbb 
említettnek túlzott dramatizálása. 

Mindenképpen megállapítható, hogy 
korántsem minden filmjük jelent nagy 
művészi értéket. Egész sor filmjük, az 
esztétikai forradalom cégére alatt, csak 
egy divatos irányt képvisel. Ilyenek 
„Private Property" (Magántulajdon), „Sa-
ltan in high heels" (Sátán, magas sarkú 
cipőben), melyeknek rendezői (Stevens és 
Intrator) ugyan közel állnak a N A C 
irányzathoz, de csak intellektuális mázzal 
bevont sex-filmeket produkálnak, melyek 
a freudizmus divatát aknázzák ki. 

Ezek a filmek tehát nem művészi érté-
kük alapján, hanem puszta létezésük 
révén jelentősek. Ezt a körülményt azon-
ban a N A C hírverése alaposan kihasz-
nálja. „A mi filmjeink életszagúak", 
jelentette ki nemrégen egy N A C nyilat-
kozat a Film Ctilturebcn. Úgvanott azt is 
felsorolják, hogy mi mindent fognak 
filmjeik legyőzni: Hollywood-ot, a" kö-
zönség közönyét, a művészet hagyomá-
nyait . . . De konkrét esztétikai, célokat 
nem említettek. 

Az új film ma valóban a forrongás 
korát éli. Érthető tehát, hogy a frázisok 
túlharsogják a teljesítményeket. Pedig 
ezek a filmek csakugyan fontosak, különö-

' sen tüneti jelentőségük nagy és szívesebben 
tapsolnánk nekik, ha ebben nem előzné 
meg oly gyakran saját elragadtatásuk. 

GIDEON BACHMANN 


