PULAI KÖRKÉP
A Jugoszláv Játékfilmek XV. Fesztiválján, a
megújított
szabályzat
alapján, mindössze tizenöt film került versenybe az Arénában —
az elmúlt évben legyártott harminchatból. így
tehát az idén először
nem kapott a zsűri teljes képet a jugoszláv
filmgyártásról, de annál
élesebben rajzolódott ki
a mai jugoszláv filmművészet jellegzetes képe.
S ez a kép nemcsak biz-

tató, már
figyelemre
méltó eredményeket is
felmutat.
A fesztivál legnagyobb
érdeklődéssel várt alkotása Purisa Gyorgyevics
Dél-je volt, melyet a
rendező a Lány, az Álom
és különösen a Reggel
című
filmtrilógiájának
nemzetközi sikere után
készített. A Dél 1948 júliusának
történelmi
napjaiban játszódik. Noha a Dél nem éri el
Gyorgyevics előző film-

jének művészi színvonalát, erős drámai atmoszférája
következtében
méltán tarthat számot
nemzetközi sikerre.
Megrázó
mű
Bato
Cengic Kis katonák című alkotása, partizánárvák otthonába kerülő
német kisfiúról szól. A
film már Cannes-ban sikert aratott Nem hibátlan alkotáá: szereplői
kissé sematikusak, túlontúl fekete-fehér figurák. Témája és a
megoldása azonban ennek ellenére is olyan jó,
hogy mindenki a fesztivál egyik kiemelkedő
filmjének tartotta.
Branko Ivanda Gravitáció című filmje élesen
kispolgárellenes,
keserű és roppant dühös
alkotás. Tele egy bizonyos kisemberi rétegre
vonatkozóan örökké igaz
részmegfigyelésekkel hiteles képet nyújt a főszereplő életlehetőségeiről, és noha a hős története „polgári happy
end"-del végződik, a nézőben a film után is
megmarad Ivanda lázadásának
nyugtalanító
hatása. Dusán Makajev
Védtelen ártatlanság című filmjéről a rendező
azt mondja, hogy újramegfilmesítés, bár felfogása,
megvalósítása
teljesen új és mai. A
történet főhőse a 30-as,
40-es évek ismert cirkuszi világszáma, Dragoljub Aleksic. Az akrobata házak felett dolgozott
magaskötélen,
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Napfényes sikoly (Rendező:
Bostján Hladnik)

ágyúból lövette ki magát,
hírneve
bejárta
egész Európát. Aleksica
náci időkben, titokban
filmet is készített, az első szerb nyelvű hangosfilmet. Az egyébként teljesen amatőr és primitív
film főszerepét is maga
játszotta.
Mákavajev
most
ennek
a
régi
filmnek,
híradóanyagoknak, és fotodokumentumoknak
felhasználásával azt meséli el,
hogy
készült
Aleksic
filmje, de lényegesebb,
hogy egy drámai képet
rajzol a korról, amelyben Aleksic élt, és mi
történt vele azóta. A ma
ötvennyolc
esztendős
Aleksic a rendező kiváló
társa. Mai szellemű, modern filmjüket már a
berlini
filmfesztiválon
is a második díjat jelentő „Ezüst Medvé"vel jutalmazták.
Sok volt a fesztiválon
a történelmi mesefilm,
olyan filmek, amelyek
igazi történelmi események kitalált epizódjait

Kis

katonák (Bato
filmje)

Cengic

adták elő (Az elátkozott
hegyek farkasa, Makedón vérnász,
Haragos
hegyek, Tüzek az Adria
felett). Közülük csak a
Tüzek az Adria
felett
figyelemre méltó, igaz
viszont, hogy azt a franJelenet
a
Gravitáció-bál
(Rendező: Brankó Ivanda)

cia Alexandre Astrue
rendezte.
Valósággal
szériában
jelentkeztek a
versenyen
a
vígjátékok.
Többségüknek alig
is
volt más célja, mint az
üzleti siker. Talán csak
a Két papám és két mamám van című film dol-

goz fel mai és igaz problémát az elvált szülők
gyerekeinek nevelésével
kapcsolatosan. Művészileg nem emelkednek ki
a szériából. (Ennek ellenére a fesztivál harmadik díját nyerte el.) E
témakörbe tartozik, de
Jugoszláviában művész-
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filmként emlegetik Zivojin Pavlovié Ha majd
halott leszek című filmjét, melyet már Karlovy
Vary-ban is díjjal tüntettek ki. Pulában az
első díjat, az Arany
Arénát kapta. Egy munkanélküli
fiatalember,
aki rablásból és nőhódításból él, megpróbál lehorgonyozni a „polgári"
életben, de ez nem sikerül, vére és végzete
olyan helyzetbe sodorja,
hogy megölik. A nagy
feltűnést keltett film remek rendezői
munka
eredménye, mégis valahol torzó. A főhős figuDragoslav Lasic filmje:
Szegény Márta

rája mögött a rendező
mintha mindent szándékosan fekete szinten tartana. Ehhez járul még
az, hogy a mellékszereplőkre
nem figyel,
hagyja, hogy csináljanak, amit akarnak. Ez
az egyenetlenség a forgatókönyvi döccenőkkel
együtt, alighanem
az
oka, hogy a filmet a vetítésen kifütyülték (ami
egyébként nem sokat jelent).
A jugoszláv filmgyártás iparosodásának tempójából következik, hogy
kizárólag az üzleti versenyképesség okából a
színes filmek számát,
sokszor a téma rovására
is, a tavalyihoz képest
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majdnem háromszorosára emelték. Nőtt a látványos, nagy tömegeket
megmozgató filmek száma, és szaporodott a
külföldi sztárok feltűnése a jugoszláv filmekben. Ugyanakkor meg-

kezdődött
a
nemzeti
filmgyártás művészfilmjeivel kivívott elismerés
üzleti kamatoztatása. E
valóban művészi eredmények kommersz jellegű filmekben némiképp
felhígítva jelennek meg,
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s kacérkodnak az olcsó
népszerűséggel. E filmek
közül az egyik, a 'Vándorúton különösen megtévesztő. A mese mindössze ennyi: Egy paraszt
egyedül marad borjújával egy csetnikek kiir-

napja

Dragoslav Lazlc: Szegény Mária

totta faluban, ezért vándorútra kél, melynek végén a borjúját megölik
és egyedül megy tovább.
A figurát nagyszerűen
alakítja a kiváló Slobodan Perovic, és ez sókszor átsegíti a nézőt a

hosszú és unalmas szakaszokon. A majd kétórás történetből legfeljebb
harminc-negyven
perces műre futotta volna.
Mindenesetre: a jugoszláv filmek nemzet-

közi népszerűsége ma
már tény, s az egész jugoszláv
filmszakma
most
azért
dolgozik,
hogy ezt a népszerűségét
méginkább
megalapozza.
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