
ÁZ AFRIKAI FILMGYÁRTÁS BÖLCSŐJÉNÉL 
Párizsban a minap 

rendezte meg az UNES-
CO Afrika országainak 
első filmfesztiválját. A 
jelenlevők egy megújuló 
világrész születő mű-
vészetének első lépéseit 
— vagy inkább magzat-
moccanásait — figyel-
hették meg. 

A világ mozi-térképén 
Afrika úgyszólván fehér 
folt (nem számítva az 
arab nagyvárosokat). A 
statisztika szemléletesen 
fordltja le a számok 
nyelvéire a tényeket: 
Európában minden sze-
mély évente harminc-

szor-negyvenszer látogat 
mozit, az arab országok-
ban esztendőnként egy-
szer, Fekete-Afrika la-
kói harminc-negyven 
évenként, olyik ország-
ban csak évszázadon-
ként egyszer! 

Az első afrikai tárgyú 
filmet, helyszíni felvéte-
lekkel, 1925-ben készí-
tette a francia Léon 
Polrier, egy egész Afri-
kát átszelő utazásról (A 
nagy fekete menet). A 
legtöbb afrikai film még 
ma is európai rendezők 
műve: a gyarmati sor-
ból frissen felszabadult 

népek nemzeti filmgyár-
tása egyelőre nem nél-
külözheti fehér szakem-
berek munkáját. A fesz-
tiválon bemutatott alko-
tások nagy része népraj-
zi jellegű volt; filmesek 
és etnográfusok együtt-
működésének immár 
csaknem húszéves ha-
gyományai vannak: 
Noel BaWif 1946-ban for-
gatta, Kongóban, az el-
ső néprajzi filmet. Ma a 
rejtett felvevővel dolgo-
zó, tényrögzítőfilim-isko-
la képviselőd járják Afri-
kát: Jean Roucht, a ví-
zilóvadászat varázsritu-
sai vonzották Nigériába, 
Pierre Lods filmje afri-
kai festő-őstehetségek 
ösztönös alkotásait, má-
gikus vízióit örökíti 
meg. Jean Rouch egy 
másik — a 'kanadai 
Jacques Godbout társa-
ságában készített t— mű-
ve (Rose és Landry) egy 
fiatal néger lelki drámá-
ját vitte filmre, a babo-
nás törzsi szokások és a 
modern életmód összeüt-
közését; a párizsi kriti-
kák szerint ez volt a 
fesztivál legsikerültebb 
filmje, sőt Jean Rouch 
eddigi legjobb munkája, 
Sok dicséretet kapott 
Joris Ivens is a Mali 
Köztársaságban forga-
tott, Nunguila holnapja 
című filmjéért, 'melyet 
az ébredő világrész erő-
feszítéseiről szóló hős-
költeménynek monda-
nak. 

Szenegáíia már önál-
ló munkával jelentke-
zett. Sembéne Ousmane, 
országa egyik legtekinté-
lyesebb írója, egy évig 
tanult a moszkvai film-
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egyik szereplője 

rendszer maradványai-
inak megszüntetését, a 
legélesebben talán Jean-
Paul Sartre. A polgári 
sajtó kifogásolta^ hogy 
többet beszéltek politi-
káról, mint művészeti 
kérdésekről; de hát mi-
ről beszéltek volna, ha 
még mindig vannak, akik 
görcscsen ragaszkodnak 
a gyarmatosító módsze-
rekhez? Erire mi sem 
jellemzőbb, mint hogy 
René Voutier leleplező 
filmjét (Afrika 1950) 
mindmáig nem engedték 
bemutatni a francia ha-
tóságok. 

Vouitier jelenleg az al-
gériai filmügyek intézé-
sében segédkezik. Algé-
riában és az arab orszá-
gokban imás a ffllm hely-
zete, mint Afrika néger 
területein. Egyiptom 
már huszonöt évvel ez-
előtt megteremtette 

művészeti főiskolán, s 
első műveként egy kis-
filmet készített Timbuk-
tu és DJelffié ősi városai-
ról. 

A fesztiválon nemcsak 
filmeket mutattak be, 
számos előadás is el-
hangzott. Ezeket határo-
zott politikai állásfogla-
lás jellemezte: Daniel 
Mayer, az Emberi Jogok 
Szövtségének elnöke, Ro-
ger Garaudy, az ismert 
kommunista ideológus, 
Jean Gresch, a Sorbonne 
professzora, René Duha-
mel szakszervezeti kül-
dött, Luc de Heusch 
brüsszeli egyetemi tanár 
és mások, egyhangúan 
követelték a gyarmati 
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filmgyártását, és neim 
csupán, a maga három-
százötven mozijára szá-
míthat, hamem a többi 
arab államokra is, bár a 
kairói szóejtést nemigen 
értik Rabatban vagy Ca-
sablancában. Algéria 
Egyiptomnál is jobban el 
van látva mozikkal. (400 
helyiség tízmillió lakos-
ra, fejenként évi három 
mozilátogatás), és most 
azon dolgozik, hogy a 
filmet nemzeti fölemel-
kedése eszközévé tegye. 
A mozik nagy részét el-
hagyták francia tulajdo-
nosaik; ezeket állami ke-
zelésbe vették. Filmhír-
adójuk már hetenként 

megjelenik, Lakhdar 
Amina kezdeményezésé-
re, aki még a háború 
alatt a Yosmirui és A 
szabadság fegyverei el-
mű filmeket készítette 
Tchanderli közreműkö-
désével. A kormány el-
határozta egy Nemzeti 
Filmközpcmt létesítését; 
fenntartására az államo-
sított mozik bevétele és 
a külföldi filmek vámté-
telei szolgálnak; techni-
kai eszközei egyelőre na-
gyon szegényesek, stúdió 
építését még csak terve-
zik. Nagyobb eredmé-
nyeket értek el a film-
klubok megszervezésé-
ben: eddig százötvenet 

hoztak létre, mintegy öt-
venezer -taggal, a leg-
jobb, klasszikus filmeket 
igyekeznek beszerezni, s 
A Patyomicm páncélos 
megkezdte ddadalútját 
Algériában. És elkészül-
tek már az első játékfil-
mek forgatókönyvei: az 
egyik a nemrég előkelő 
francia irodalmi díjjal 
kitűntetett Mohammed 
Dib regényéből (A nagy 
ház), a másik Lakhdar 
Amina műve (Az édes-
anya): ez egy algériai 
család szenvedéseiről 
szól a függetlenségi har-
cok adaftt, s forgatása 
meg is kezdődött. 
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