
MERRE TOYÁRR RÖVIDFILM? 
- Krakkó 1968 -

Az utóbbi hónapok kisfilmfeszti-
váljainak tapasztalatai mintha azt 
mutatnák, hogy a rövidfilm túljutott 
a krízis mélypontján. Az egyes fesz-
tiválokon kezd megmutatkozni a 
továbbhaladás lehetősége is. Bár-
mennyire különös, ez a leghatáro-
zottabban az idei krakkói fesztivá-
lon mutatkozott meg, amely egyéb-
ként színvonalát tekintve, alatta ma-
radt az előző évek fesztiváljainak. 

De ez talán annak a következmé-
nye is volt, hogy az idén minden 
műfaj, minden színvonalú alkotása 
helyet kaphatott a műsorban, bizo-
nyítékaként, hogy a teljes körkép 
érdekében ezúttal mindent be kell 
mutatni. Ez a széleskörű szakmai és 
helyzetismereten alapuló koncepció 
azután azt eredményezte, hogy a 
korszerű új fesztiválmoziban bár 
sokszor unatkoztunk, végeredmény-
ben mégis több problémánkra kap-
hattunk választ, mint máskor egy 
teljes év sok-sok fesztiválján. 

Mindjárt a nemzetközi fesztivált 
megnyitó, versenyen kívül bemutatott 
Hollandia ege című alkotásban sok 
újszerűvel találkoztunk. Az amsz-
terdami John Ferno Fernhout film-
je teljesen szakított a televíziós vetí-
tés lehetőségével, és 70 mm-es film-
szalagon, sztereofonikus hanggal je-
lent meg. Hasonló jelenséggel talál-
koztunk a legújabb szovjet törekvé-
sek esetében is (Homokvár, Lányok 
az égben). A dokumentumfilm tech-
nikai forradalma tehát ugyanúgy 
megkezdődött, mint éppen tizenöt 
esztendővel ezelőtt a játékfilmeké: a 

szélesvászon és a 70 mm-es film, to-
vábbá a sztereofonikus hang helyet 
követelt és kapott a dokumentariz-
musban és általában a rövidfilmek-
ben is. Ez természetesen bizonyos 
funkcionális változással jár együtt: a 
dokumentum- és rövidfilm ugyanis 
bizonyos mértékben kommerciálizá-
lódott: már nemcsak egyszerűen 
tényközlés, hanem bizonyosfajta, (és 
a Krakkóban látott példák alapján) 
a közönség számára feltétlenül na-
gyon vonzó, látványosság is. 

Az animáltfilmek kategóriájában 
láttuk a legtöbb érdekes kísérletet és 
viszonylag itt van a legtöbb általá-
nosnak nevezhető elem. Az iskolák 
kölcsönhatására szép példa a cseh-
szlovák Ivan René Kard című rajz-
filmje, mely grafikai és technikai 
megoldásával és filozófiájával a leg-
jobb zágrábi animáltfilmekkel rokon 
— mégis teljesen eredeti. Donin Do-
nev és Hriszto Topuzanov bolgár 
animáltfilmje az Amelyik tehén ... 
e műfaj valóságos gyöngyszeme. Fő-
hőse virágokat kedvelő papírember-
ke, csodálatosan szép kertet hímez 
egy fonott szalmalapra, de egy pa-
papírlapból készült vidámképű és fa-
lánk tehén, mindig felfalja munká-
ját. Végül is sok kaland után az em-
ber diadalmaskodik. A film újsze-
rűsége az animációs alapanyag ki-
választásában rejlik, éppúgy, mint 
a román Letitia Popa Három elbe-
szélés a szerelemről című alkotá-
sáénak, amely különböző korok 
grafikai, keramikai és gobelin stílu-
sában mond el három történetet. 
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Gémes József: Koncertissimo 

A mind figyelemreméltóbb filme-
ket produkáló szovjet iskola a poli-
tikai filmek műfajában hozott telje-
sen újat Egy nap a halhatatlanság-
ból című alkotásával, amely Lenin-
nek a II. Internacionálé ülésén töl-
tött egy napja dokumentumaira 
épül. A film remek vágása, ügyes, 
patetikusságtól mentes, „híradós" 
szemlélete a műfaj felfrissülését 
eredményezte. A legátütőbb sikert 
mégis a szovjet iskola dokumentum-
jellegú kisjátékfilmjei aratták. A 
Homokvárak egy a Fekete-tenger 
partján élő kisfiú története, aki cso-
dálatos homokvárakat épít. De előbb 
az emberi megnemértés, aztán a da-
gály pusztítja el és dönti romba re-
mekeit. Majd pedig amikor az em-
berek felfedezik különös tehetségét, 
és a homokvár mindenkié lesz, min-
denki ad, tesz és épít hozzá valamit, 
a kisfiú lassan kiszorul közülük. Ju-
rij Bronstejn művét, mind tartalmi, 
mind művészi szempontból a feszti-
vál egyik legjobb alkotásának kell 
mondanunk. Egy másik szovjet film, 
a Lányok az égben ejtőernyősnők 
szabadesés közben végrehajtott mu-
tatványainak gyűjteménye, fantaszti-
kusan látványos de Vaszilij Zsuravl-
jov filmje nagy közönségsikere elle-
nére is csak megismétlése a két év 
előtt ugyancsak Krakkóban bemuta-
tott és kitüntetett Ejtőernyősök cí-
mű, Kijevben készült filmnek. 

A holland Arcmásod egy Poe no-
velláira emlékeztető, félelmetes 
pszichológiai történet, a horror min-
den elemével. Nagyszerűen fényké-
pezett, tökéletes ritmusú film, riasz-
tó azonban filozófiai primitívsége. A 
svéd Eric Nilssen Ormgard-ja a co-

micsok technikájával készült ani-
máltfilm. Az űrben repülő tízezer-
személyes űrhajó falankszából az 
emberségre vágyó Ormgard kitör és 
leugrik a Földre. Itt azonban az 
Ormgard előtt álló választás lehetet-
lensége az, ami a filmet végül is in-
humánná teszi. A lázadónak nincs 
választása, mert a Földön már nincs 
élet.'•.. Hasolóan sikertelen alkotás-
nak kell mondanunk az erotikumra 
rendkívül hajlamos magyar szárma-
zású, de Párizsban élő Peter Földes 
A szép ünnepelt című alkotását, 
amely a kitűnő animátor egyik leg-
kevésbé sikerült rutinmunkája. Föl-
des, aki egyébként a zene és az ani-
máció összekapcsolásának, valamint 
az egymásból kibontható mozgófor-
mák bemutatásának mestere, ezúttal 
játékfilmelemekre építi alkotását, 
amely csak ott emelkedik az érde-
kesség fokára, ahol a zene és a for-
mák mozgásának összekapcsolásához 
tér vissza. 

Ami a magyar filmeket illeti, jót 
is, rosszat is mondhatunk. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy a fiatal 
Gémes József kitűnő filmje, a Kon-
certissimo igen jelentős nemzetközi 
sikert aratott (a film mint közismert 
Krakkó város különdíját — a feszti-
vál második nagydíját nyerte el), és 
hogy Kis József Tanúvallomás-ó t 
szívesen fogadta a közönség, de el-
szomorító volt, hogy a Titkok a rács 
mögött megbukott és hogy a Siquei-
ros sem aratott kellő sikert. Ez a fé-
lig sikeres szereplés (a kapott elis-
merések és a díj ellenére is) el kell. 
hogy gondolkoztasson mindnyájun-
kat. Sajnos, még nem mindenben tu-
dunk a nemzetközi mezőny verseny-
társa lenni, ami pedig a kísérletezé-
seket illeti, abban pillanatnyilag 
messze elmaradtunk mögötte. 

összefoglalva a tapasztaltakat: az 
V. Nemzetközi Dokumentum- és Rö-
vidfilmfesztivál Krakkóban közepes 
színvonalon, de mégis a megújulás 
jegyében zajlott, és számos olyan 
most születő és induló ú j tendenciát 
mutatott, amelyekkel talán a rövid-
filmek újjászületése is bekövetkez-
het. 
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