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Ahogy megjelenik a szigeti szál-
loda halljában, karcsú, elegáns moz-
gású alakja, őszhajú, szemüveges, 
rokonszenves arca alapján orvos 
professzornak, tudósnak, diplomatá-
nak is gondolhatnánk. Talán csak 
szemének sajátos, érdeklődő villa-
nása, figyelő tekintete sejteti a mű-
vészt. A Magyar Filmtudományi In-
tézet és Filmarchívum és a Svéd 
Filmintézet közös rendezésében má-
jusban a Filmmúzeumban lezajlott 
retrospektív Bergman filmsorozat 
bemutatóira érkezett Budapestre fe-
leségével együtt Gunnar Björnst-
rand. Találkozott a Filmmúzeum és 
filmklubok közönségével, magyar 
művészekkel, kollégákkal. Előadáso-
kat, filmeket nézett. Ismerkedett a 
fővárossal és a magyar tájjal. Azon-
nal rendkívül közvetlen kapcsolatot 
teremt egyszerűségével, emberi köz-
vetlenségével. Ez ad hitelt valóban 
lelkes szavainak, melyekkel eddigi 
magyarországi benyomásairól beszél. 

Ahogy hallgatom, a maszk nélküli 
arcra lassanként szerepek légiója 
rajzolódik. Hogyne lenne ismerős ez 
az arc, hiszen nálunk is több film-
jét játszották. Már a harmincas 
években filmezett! Aztán Bergman 
filmjei. . . Elegáns, szellemes víg-
játéki figuráktól kezdve, önmarcan-
goló, önkínzó, hamuszürke arcú 
szenvedőkig, mennyi alak, mennyi 
különböző jellem. A nagy Bergman 
filmek főszerepei: Szerelmi lecke, 
Fűrészpor és ragyogás, A hetedik 
pecsét, Arc, A nap vége, Tükör által 
homályosan, Úrvacsora, Szégyen, Rí-
tus ... / 

— Jó néhány évtizede a svéd szín-
háznak és filmnek egyaránt egyik 
vezető művésze. Kezdjük a sztereo-
tip kérdéssel: melyiket érzi magához 
közelebb? 

— Film és színház között nincs 
olyan nagy különbség a színész szá-
mára, mint ahogy azt sokan gondol-
ják. Filmben is éppen úgy, mint a 

• színházban meg kell teremteni egy 
tragikus vagy komikus alakot. A szí-
nész mindkét műfajban, ezen a te-
remtő lehetőségen át találhatja meg 
saját magát. 

— Mégis, a filmszínészetnek meg-
vannak a sajátos feltételei. 

— A film kezdetben idegen volt 
számomra. Bizony, ez már elég ré-
gen volt, mikor mint színpadi szí-
nész elkezdtem filmezni. Akkor sze-
rettem meg a filmforgatást, mikor 
megismertem lehetőségeit, tisztába 
jöttem a technikával. Mikor az ope-
ratőr figyelmeztetett, hogy ne gesz-
tikuláljak annyit össze-vissza, mert 
életlen lesz a kép, vagy a hangmér-
nök felhívta rá a figyelmet, mi-
lyen irányban beszéljek, hol vannak 
a mikrofonok, mert ha ezt nem 
veszem tekintetbe, rossz lesz a hang. 

— Nagyon sok filmben játszott. 
Több világsikerben. Van-e ezek kö-
zött olyan, melyet különösen szeret? 

— Kedvenc filmjeim a Várakozó 
asszonyok, Szerelmi lecke, Nyári éj 
mosolya. 

— Valamennyi Bergman filmje. 
Kapcsolatuk elég messzire nyúlik 
vissza. 

— Most már igencsak régi ismerő-
sök vagyunk. 1946-ban játszottam 
először, még csak kis szerepet, 
Bergman-filmben. Legalább tizenöt 
filmjében játszottam főszerepet. 
Nemcsak filmen, színházban is 
együtt dolgozunk. Egyébként már 
ismert vígjátéki hőse voltam a svéd 
filmnek, mikor Bergman a Várakozó 
asszonyok egyik főszerepét rámbízta. 
Bergman ezt a filmjét is, mint né-
hány más alkotását, komédiának ne-
vezte. Később tragikus hangvételű 
filmjeiben is főszerepeket alakítot-
tam. 

— Milyen a munkatársi kapcsola-
tuk? 

— Bergmannal nagyon jó együtt 
dolgozni. Hagyja a színészt alkotni. 



A forgatókönyvet jó előre megka-
pom, van időm tanulmányozni. Már 
a forgatás megindulása előtt hosszan 
beszélgetünk a filmről. A jelenete-
ket úgy alakítja ki, hogy előbb 
egy laza szituációt teremt, melyben 
a színész szabadon játszhat. Berg-
man eleve beleszámítja a koncepció-
ba a színész elképzelését is. Ebből a 
laza vázlatból alkot végül egy olyan 
magot, mely körül kialakulhat a je-
lenet. 

— Mi a véleménye arról a felju-
gásról, melyet legszélsőségesebben 
Antonioni képvisel, hogy a filmszí-
nésznek nem kell megértenie a ké-
szülő filmet, egyszerűen csak „lé-
teznie kell"? 

— Számomra elképzelhetetlen 
lenne olyan munka, amilyet An-
tonioni valósít meg. Egyszerűen fel-
foghatatlan. Bergmannál a színész-
nek alaposan fel kell készülnie. Berg-
man nagyon figyelmesen, de gyöt-
rődve dolgozik. Gyakran előfordul, 
hogy három napi forgatás után, mi-
kor a munkát nagyszerűnek tartot-
ta, a muszterek megnézése után ki-
jelenti: szép volt, jó volt, akár foly-
tathatnánk is, de holnap újra vesz-

szük az egészet, valahogy mégsem 
ez volt az igazi. Egy alkalommal 
Harriet Anderssonnal dolgoztunk 
együtt. Ö azt mondta, úgy érzi, nem 
sikerült a jelenet. Vegyük újra. — 
Felesleges — mondta Bergman, így 
jó lesz. Aztán egy hét múlva egy-
szercsak megszólalt: — Melyik is 
volt az a jelenet? Forgassuk csak le 
mégegyszer. A színész valóban társ-
alkotó nála. A nap végét forgattuk. 
— így jó lesz — mondta egy beál-
lítás után. Szokás szerint még egy 
ismétlésre került volna sor. — Áll-
junk le — mondta —, valami hány-
zik ebből a jelenetből, csak nem tu-
dom, hogy mi. Hozzám fordult: — 
Érezd át, éld át kérlek mégegyszer. 
Akkor majd rájövünk, mi hiányzik. 
Egyébként gyakran előfordul nála, 
hogy az érzelmekre hivatkozik. Ko-
rántsem kell „intellektuálisan" fel-
fogni nála a szerepet. Tulajdonkép-
pen ő sem intellektuális alkat. Ez 
talán furcsán hangzik, mert Berg-
mant szeretik agyon-analizálni. Ez 
ellen ő tiltakozik legjobban. Ilyen-
fajta kérdésekre, hogy ezt vagy azt a 
szimbólumrendszert kell-e itt meg 
ott érteni, csak morcos „nem"-ek a 
válaszai. 



— ... Noha világa valóban bonyo-
lult. 

— Egyetértek Bergmannal abban, 
hogy a színház és a film is egyfajta 
pszichoterápia. Egyébként szkizof-
rén betegekkel is folytattunk olyan 
kísérleteket, melyek a játék felsza-

badító, gyógyító hatását bizonyítják. 
Azt hiszem egyébként, hogy a színé-
szek nagyrésze is neurotikus, de 
nem pszichopata! Ingmar pedig ja-
víthatatlan hipochonder. Előfordul, 
hogy reggel halálfélelemmel ébred, 
kijelenti, hogy hatalmas láz gyötri. 
Azonnal hőmérőt kerít, így kuporog, 
hóna alatt a hőmérővel, mely — 
mondanom sem kell —, még har-
minchat hatot sem mutat. 

— Mennyit próbálnak, mennyi a 
munkaidő? 

— Színházban két hónap a próba-
idő Bergmannál. Ennyi kell, hogy 
egy jó előadás létrejöjjön. Filmjeit 
általában hat hét forgatási idő alatt 
készíti el. Négy-ötpercnyi, a filmben 
felhasználható, úgynevezett „hasz-
nos" anyag készül el naponta. A 
forgatás alatt is több alkalommal 
összeül a stáb, a színészek is, megbe- A 
széljük a filmet. Ujabban, a tévé-
módszer hatására, több kamerával 
is dolgozunk egyszerre. 

— Hogyan dolgozza ki szerepeit? 
— Nem a szerep közeledik hoz-

zám, én közelítek a szerephez. A 
legegyszerűbb embernek is rendkí-
vül bonyolult a világa. Azt hiszem, 
lényegében az a művész feladata, 
hogy lehántsa az esetlegességeket, 
kiemelje azt, ami a szerep lényege. 
Felmutatni az embert a maga össze-
tettségében, ennyi a színész feladata. 
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