
KIBERNETIKUS NAGYMAMA 
(3IRI TRNKA ÚJ FILMJE) 

Jirí Trnka alkotásai 
élő bizonyítékai annak, 
hogy a művész képzelete 
nem ismer határokat. 
Trnka bábfantáziáiban 
szabadon mozog a világ-
ban és a történelemben. 
Legújabb filmjének a 
-Kibernetikus nagyma-
mádnak történetét a 
jövőben játszatja és 
részben a Földre, rész-
ben pedig csillagrend-
szerünk valamelyik égi-
testére helyezte, melyet 
képzeletében az embe-
rek már fürgén betele-
pítettek. A -Kiberne-
tikus nagymamá—ban 
Trnka vitatkozik az em-
beri élet túltechnizálásá-
val. Nem magával a 
technikával, hanem az-
zal az emberi hajlandó-
sággal, hogy kényelem-
ből inkább a technika 
függvényei mintsem an-
nak uralói akarnak 
lenni. 

Trnka filmje számára 
szabadon alkalmazta 
Ivan Klíma cseh író 
meséjét — egy gyermek 
és két nagymamájának 
történetét. Egy valódi, 
kissé ódivatú, ernyővel 

és fényképezőgéppel já-
ró nagymamáét és a ki-
bernetikus nagymamáét, 
aki gyermeknevelésre és 
gondozásra szolgáló fan-
tasztikus gép. A történet 
maga igen egyszerű. A 
kislány a Földön nagy-
mamájánál él, míg szü-
lei valahol a csillagok-
ban dolgoznak. Édes-
anyja geológiai kutatá-
sokat végez, édesapja 
pedig rakétarepülő. A 
szülők az új világegye-
temi lakótelepen új la-
kást kapnak és maguk-
hoz hívják a gyermeket. 
A kislányt automatákra 
bízzák, amelyek őt töké-
letes pontossággal a ren-
deltetési helyre szállít-
ják. A kislányról anyja 
és apja távollétében ki-
bernetikus nagymamá-
nak kell gondoskodnia — 
mely varázsszemmel el-
látott nagy forgatható 
karosszék. Tud meséket 
mondani, labdázni, fo-
gócskát játszani és tor-
názni — sőt a kislányt 
életre szóló tanácsokkal 
is el tudja látni. De 
mindehhez egyetlen do-
log — az érzés — hiány-

zik. A játékból rövide-
sen rémületes fogócska 
lesz, mivel a gyermek-
nek nem elég a legszí-
vélyesebb szó, ha azt 
gép ejti k i . . . Csak va-
lódi, élő emberi érzés 
adja vissza a gyermek 
nyugalmát és biztonság-
érzetét . . . 

Automaták szállítják a kis-
lányt szüleihez egy másik 

csillagra 

A nagymama és az unoka 
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A kislány unatkozik 

-Akinek talán úgy tű-
nik, hogy a haladás el-
len vagyok-, mondja 
Jifi Trnka, -annak szól 
ez a film. El kellene 
gondolkodnia felette. 
Például, amikor a szü-
lők nyugalmat akarnak, 
bekapcsolják a televí-
ziót, a gyermeket eléje 
ültetik, tekintet nélkül 
arra, hogy milyen mű-
sort sugároz. 

Az emberek bekap-

csolják a rádiót munka 
közben, tranzisztorral a 

• kezükben járnak az ut-
cákon, estéiket a televí-
zió előtt töltik — és ma-
gukra már nincs idejük. 
Én nem vagyok a hala-
dás ellen. Én a technika 
istenítése ellen vagyok. 
Ellene vagyok annak, 
hogy a technika az em-
bert bármely formában 
terrorizálja.-

A. MACH 

A kibernetikus nagymama nem tudja pótolni az éld 
embert 


