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A XVII. Mannheimi Nemzetközi 

Filmhétre minden eddiginél na-
gyobb számban, több országból je-
lentkeztek elsőfilmes játékfilmren-
dezők és különböző kisfilmesek. Saj-
nos, ez a mennyiségi változás nem 
hozott minőségi javulást, amit 
egyébként az is bizonyít, hogy a 
nemzetközi zsűri (magyar részről 
Szabó István vett benne részt) a 
nagydíjat nem adta ki. A Filmhetet, 
sajnos, elenyészően kevés kivételtől 
eltekintve még csak nem is a gyen-
ge középszer, hanem a dilettantiz-
mus jellemezte. 

Ami a kisfilmek tematikáját ille-
ti, a tavalyi filmhéthez képest egy 
változás: a huligánok mint központi 
kérdés teljes elmaradása — bizo-
nyult a legörömtelibb pozitívum-
nak. A mannheimi Filmhét vezetői-
nek (Walter Talmon-Gros, Hanns 
Maier és Klaus Hofmann) emberi, 
politikai jószándékát bizonyítja: 
több olyan dokumentumfilmet mu-

tattak be. amelyeknek elsősorban a 
mondanivalója dicséretes. 

A humánus tartalmú, politikailag 
érdekes filmek közül kfettőt érdemes 
kiemelni. Az egyik a kubai Santiago 
Alvarez húszperces, szellemesen, öt-
letesen megszerkesztett híradása, az 
ez év elején megtartott havannai kul-
turális kongresszusról. A másik: Oc-
tavio Cetino és Fernando Solanas 
másfélórás, megrázó részletekben 
gazdag dokumentumfilmje Argentí-
náról. (Egyébként díjat is kapott.) 
Ez, a Mannheimben bemutatott rész 
első harmada volt egy háromrészes, 
összesen négyórás dokumentumfilm-
nek Argentína társadalmáról, törté-
nelméről. Ez az első rész: Jegyzetek 
és bizonyítékok a neokolonializmus, 
a hatalom és a felszabadulás kérdé-
seiről — arra ad választ, miért el-
kerülhetetlen a forradalom Latin-
Amerikában. Művészien megoldott, 
izgalmas, az európai nézőnek elkép-
zelhetetlen nyomort és elmaradott-
ságot feltáró film. 

A dilettantizmus, a modernség, a 
szürrealizmus és absztrakció fogal-
maival való visszaélés, hozzánemér-
tés főleg a kis-játékfilmekben je-
lentkezett. Csak néhány konkrét 
példa: a Roso von Praunheimről — 
hasonló nevű nyugatnémet hölgy 
alkotása —, teljesen érthetetlen mű, 
középpontjában egy sokat mozgó, te-
kergő, hasraeső, vagy táncoló-rán-
gatódzó szobalány, a háttérben a 
magyarázó szöveg szerint: egy dísz-
beöltözött anya és három felnőtt 
leánya. Aztán . . . És így tovább cí-
men egy tízperces művecske; egy 
osztályfotó, a tíz percből legalább 
hat-nyolc percen át valóban mozdu-
latlanul és fotóként meredtek ránk 
a vászonról a figurák. Két-három 
percig kicsit mozogtak a fotó alak-
jai. Az Üt a szomszédhoz című film-
ben viszont egy fiatal nőt láthattunk 
tíz percig deréktői felfelé, külön-
böző arckifejezésekkel. Jókedélyű 
nézők találgatták: vajon mit fejez 
ki ez az arc? Egy playboy egy nap-

Jelenet a Monsteur Hawarden cimű film-
ből 



Görbe János és Koncz Gábor az Ünnep-
napok-ban 

jának történetét ígérte Georg Kypri 
filmje. Ezzel szemben a hős, felte-
hetően a playboy, kizárólag térdig 
volt látható, méghozzá alulról fel-
felé. Tehát a két, nem éppen igéze-
tes lába. Mezítláb, zokniban, cipő-
ben, állva, menve, szőnyegen, fürdő-
szoba kövén . . . Végül mégegy osto-
baság: Ugyanaz a játékos újra lő 
című, tízperces film, amelyben a kö-
vetkező látható: egy toprongyos fér-
fi, deréktői lefelé, kezében puskával, 
amint botladozva fut. És csak fűtés 
fut és fut. Némi derűt és feloldó-
dást a nézők belekiabálásai jelentet-
tek csupán: „Küldjük ki Mexicóba!" 
„Hívjunk taxit!" Majd egy fiatal-
ember felszaladt a dobogóra és a 
vászon előtt futni kezdett együtt a 
filmen futó alakkal. „Sajnálom sze-
gényt egyedül, elkísérem!" — kiál-
totta. 

A kisfilmek versenyében a külön-
díjjal kitüntetett Miért boldog B.-

Roland Klick filmjének egyik szereplője: 
Renate Roland 



Jelenet Mark Oszepljan filmjéből 

né?, a nyugatnémet Erika Runge 
munkája volt valóban kiemelkedő. 
A filmen egy bányász ötvenkilenc-
éves özvegye beszél, egy egyszerű, 
kedves, értelmes asszony, akinek 
szavai nyomán megelevenedik egész 
addigi, sok gonddal, szenvedéssel, 
örömmel teli élete. Családi fotók, 

hajdani lakások. újságkivágások, 
itt-ott filmhíradó is. Szemes Ma-
rianne Érted haragszom című, egy 
öngyilkosság hátterét sokoldalúan 
megvilágító dokumentumfilmje té-
májával aratott sikert. 

Ami az elsőfilmesek versenyét il-
leti, ezúttal, az előző évekkel szem-

Versenyen kívül mutatták be az amerikai Murray Lerner Festival című dokumentum 
filmjét. Képünkön: Joan Baez és Peter Yarrow 



A nyugatnémet elsőfilpies Theodor Ko-
tulla munkája: A happyendig 

ben — egy igazán kimagasló alko-
tás sem fémjelezte. Indokolt volt a 
zsűri döntése, hogy nem adja ki 
Mannheim város nagydíját. Kardos 
Ferenc Ünnepnapok című munká-
ját a béke ügyét legjobban szolgá-
ló filmnek járó díjjal tüntették ki, 
a svájci Renato Berta és ErwinHup-
pert négyrészes filmjéből pedig a 
negyediket az Angele című epizódot 
jutalmazták „különlegesen emberi és 
művészi érzékenységéért". A nyugat-
német Roland Klick Fiúcska című 
műve precízen és kínosan objektíven 
számol be kilencéves kisfiú gyilkos-
ságáról — megtörtént eset adta rá 
az „ihletet". Az ítéletet az eset fe-
lett, a felelősök kikutatását a rende-
ző a nézőre bízza. Érdekes, modern, 
olykor szinte dokumentáris hite-
lességgel hatott a versenyen kívül 
bemutatott nyugatnémet film A há-
zasság, Hans Rolf Strobel és Hein-
rich Tichawsky munkája egy válás 
hétköznapi okairól. Vontatottsága 
ellenére rendkívüli érdeklődést kel-
tett a szovjet elsőfilmes Mark Osze-
pijan filmje; Viktor Csernyikov há-
rom. napja. Keresetlenül, őszintén, 
emberien mutatja be egy fiatal szov-
jet munkás hétköznapjait, S. Koral-
kow-val a főszerepben. A Monsieur 
Hawarden a holland Harry Kümel 
filmje, enyhén szólva: idejétmúlt. 
Kit is tudna érdekelni ez a múlt-
századbeli történet egy csalódott 
asszonyról, aki bánatában férfinak 
adja ki magát? 

A mannheimi fesztivál vezetősége 
azt remélte, a Filmhét sokoldalú ké-
pet nyújt majd a mai idők emberé-
ről. Reméljük, az idei szűk és egy-
oldalú kép jövőre szélesebbre tárul. 
Viszont Cannes, Pesaro, Velence 
után ez a fesztivál végre — zavar-
talanul lezajlott. Ez is valami. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

A Fiúcska főszerepleje: Sascha Urohs, 
— a rendezővel 


