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Rokonszenves és fontos szerepet tölt be a
locamoi fesztivál, amely
— idén immár húszonhatodszor — rendezte
meg a fiatal filmesek
alkotásainak seregszemléjét. Ez a Lago Maggiore svájci partján fakvő kellemes üdülőváros
— (mintha Tihany és
Balatonfüred épült volna egybe, részint olasz
reneszánsz, helyenként
késő-gótikus stílusban)
— mellesleg jelentős
magyar filmsikerek színhelye is csaknem egy
évtizede: itt nyert díjat
1965-ben Szabó István
az Álmodozások korával, illetve 1967-ben az
Apó-val; 1968-ban Elek
Judit a Meddig él az ember-rel, 1969-ben Simó
Sándor a Szemüvegesekkel, 1970-ben Kézdi-Kovács Zsolt a Mérsékelt
épöv-veL

Idén a fesztivál alapszabálya
némiképpen
módosult: míg régebben
csakis az elsőfilmesek
versenyét rendezték Locarnoban, most első,
második és harmadik
alkotásaikat nevezhették
a rendezők. A hivatalos
filmverseny mellett Szabad fórum címmel helyet adtak egy külön
vetítéssorozatnak, amelyen pályakezdő rendezők mutatták be alkotásaikat, illetve megrendezték a FIPRESCI hetét is, műsorán öt olyan
filmmel,
melyeket a
nemzetközi filmkritikusi
szervezet válogatott öszsze. Délelőttönként a
svájci filmművészet történetéből rendeztek retrospektív vetítéssorozatot, s ha valaki eltekintett ez utóbbi programtói, akkor is legalább
négy játékfilmet néz-

hetett végig naponta,
összesen 44 új alkotás
szerepelt a műsorban,
amelyet a fesztivál vezetősége azzal a deklarált céllal válogatott őszsze több mint két tucatnyi országból, hogy képet adjon „a mai filmművészet újszerű törekvésőiről" — elvben lehetőséget kínál arra,
hogy a holnap filmművészeiének tendenciáit,
perspektíváit próbáljuk
kitapogatni. Ezek a perspektívák — legalábbis a
Locarnoban látott „fiatal filmek" tükrében —
nem túl kedvezőek; eltekintve a kivételt képező, néhány valóban eredeti és őszinte alkotástóL
Ügy tetszik, világszerte szívesen — és olykor
meglepő sikerrel — műveilik azt a filmtípust,
amelyet
„a
sznobok

Jelenet a belga Michel Hulsman: Ras le Bol című filmjéből

filmjének"
nevezhetnénk. Receptjének lényege: végy némi miszticizmust és szexuális
abberációt, adj hozzá
kellő mennyiségű erőszakot, mindezt jól rázd
össze, s add elő minél
homályosabb és nehezen követhető formában,
sokat sejtető, elvont
dialógusokkal; — esélyed van rá, hogy bizonyos széplelkű intellektuelek úgy ünnepelnek
majd, mint az „elitfilm" bajnokát... A típus talán legjellegzetesebb darabja a nyugatnémet Werner Schroeter
Willow
Spring című
filmje. Három titokzatos
nő él egy elhagyatott
falusi
fogadó-félében,

ködös dialógusokat váltanak egymással — és
sorra rendre megölik
a férfiakat, akik idevetődve szemet vetnek valamelyikükre . . .
Nem
kevésbé szimptomatikus
az amerikai Róbert Cordier filmje, a Fender.az
indián sem. Két gyönyörű lány, egy néger és
egy fehér él együtt
„harmonikus szerelemben", ám megjelenik egy
titokzatosan
viselkedő,
egzaltólt indián fiatalember, aki felkelti maga iránt az egyik lány
érdeklődését, de végül
is képtelennek bizonyul
a szerelemre. A sikertelen szexuális kísérleteket
gyilkosságsorozat
követi: a fekete lány
féltékenységből lelövi a
A nyugatnémet Róbert Van fehéret, az indián fiú
pedig egy háztetőről tüAekeren filmje: Harlis

zel vadászfegyverrel a
menekülő néger táncosnőre . . .
Kísértetiesen
hasonló
alaphelyzetre
épül a nyugatnémet Róbert Van Aekeren filmje, a Harlis is: két, lesbikus kapcsolatban álló
táncosnő közül az egyik
beleszeret egy lányos
arcú szépfiúba, s ebből
következik a — szexuális aberrációban és taszító szadizmusban bővelkedő — groteszk „szerelmi
háromszög-dráma". Erőltetett északias
titokzatosság és álmélység jellemzi a norvég
Haakon Sandoy A tűz
című filmjét, s Antanioni stílusából vizsgázik
közepesre az indiai Kumar Shahani a Maya
Darpan című filmmel.

Szakmailag tökéletes Jelenet a szovjet versenyfilmből, Mihail Bogin: Keresem a hozzám tartozóimat című alkotásából
biztonsággal elkészített
— bár az előbbieknél
iem kevésbé taszító —
ilm Paul Morisseynek
Andy Warhol produkciójában forgatott Hollywood. című alkotása.
Egy jóvágású fiatalember áll a történet középpontjában, aki énekesiszínészi karriert szeretne csinálni Hollywoodban, s ennek érdekében
mindenkinek
odaadja
magát, akitől valamit
remélhet; a riasztó külsejű szállodásnőtől a
mozivilágból
kiöregedett, de rendkívül gaz-

?

Franclne Racette és JeanLuc Bideau — a svájci
Simon Edelstein: Gonosz
szokások című filmjében

dag egykori sztárig. Ez
a film azonban — elsősorban a minden szituációt elhitető remek színészek révén — kiválik
a hasonlók tucatjai közül, s alighanem hiteles
képet ad a hollywoodi
moziipar beltenyészetének émelyítő mikrovilágáról.
A másik divatos filmtípus: a kasszasiker biztos receptjeinek előírásait is megvalósító, ám a
társadalombírálat
látszatával a zömében baloldali érzelmű nyugati
diákság és értelmiség
rokonszenvére is igényt
tartó „ anarchista film".
Ennek nevezte a fesztiválmozi színpadán adott
nyilatkozatában a (forgatókönyvírói minőség-

Jelenet az amerikai Róbert
Cordier: Fender, az indián
című filmjéből

ben)
személyesen
is
megjelent Pier Paolo
Pasolini — közeli barátja és tanítványa: Sergio
Citti új filmjét, amelynek címe — megközelítő fordításban — Vagány történetek. (A rendező, mint ezt több
közlemény
is
tudtunkra adta, pillanatnyilag az egyik római
börtön foglya, s ez a
tény nagyon is alkalmas
reklámfogásnak látszik
az ifjú közönség rokonszenvének elnyerésére.
Azt ugyanis csak amúgy
Róbert Cordier: Fender,
Indián

u

Stantslaw Latallo — Krysztof Zanussi nagydíjas filmje, a Megvilágosodás főszerepében

mellékesen említették a
rendezővel rokonszenvező közlemények, hogy
Cittit — jogosítvány
nélküli
autóvezetésért
ítélte néhány hónapi
börtönre a bíróság...)
Filmje, a Vagány történetek mintha folytatása volna Pasolini Dekameron-jának:
Boccaccio-i ízű középkori gáláns históriák, jeles stílusérzékkel és művészi
erővel elkészített színes
csokra ez a kesernyés

humorú film, amelyben ját nyerte el) a nagyzsüri dósokkal is a tudoazonban bizonyára bo- különdíjával is kitünte- mány, a tudósok morátorság volna mindenféle tett fiatal francia ren- lis felelősségéről —; s
olyan aktuális itársada- dező, Dominique Beni- filmjében
rendkívül
lombíráló
tartalmak cheti filmje a Jules bá- komplex és hiteles kéután kutatni, amiket az tyám. A megnyerő egy- pet ad egy mai fiatal
alkotók belemagyaráz- szerűséggel
elkészített értelmiségi
legalapvenak.
dokumentumfilmet
öt tőbb emberi és morális
Fölényes szakmai biz- éven át forgatta a ren- gondjairól.
tonsággal
elkészített dező egy isten háta möVégül a magyar filprofi siker-film a fiatal götti kis faluban, hűsé- mek
fogadtatásáról.
amerikai George Lukas gesen rögzítve kamerá- Folytatódott a szinte
jával
egy
idős
'kovács(Franois Ford Coppola,
hagyományosnak
mindennapjait. már
A keresztapa rendező- mester
tekinthető locarnoi siNoha
Benicheti
rokonjének
produkciójában
ker-sorozat: Gábor Pál
leforgatott) alkotása, az szenvesen hiteles alko- Utazás Jakabbal című
American grafitti. A tása bennünket emlé- filmjét második díjjal
legfiatalabb hollywoodi keztet kissé a hatvanas tüntették tó. A film hivalóságfeltáró
nemzedék
tökéletes évek
telessége,
őszintesége,
szakmai tudásáról, s az szándékú magyar doku- egyszerűsége fogta meg
mentumfilmjeire
—
Sáamerikai színésziskolák
a közönséget és a kritikiváló
eredményeiről ra, Gaál, Zolnay és má- kusokat; a díj hivatalos
tanúskodó film kicsit sok első alkotásaira —; indoklásának
megfonosztalgikus emlékezés a a locarnói közönség és galmazásával: „világos,
a
zsűri
jóízlését
dicséri,
„rock and roll"-korszak
hiteles és kritikus kéfiataljaira: néhány diák hogy ezt a kevéssé moz- pet ad a magyar fiagalmas,
sőt
helyenként
utolsó kalandos éjszavontatott,
de talok egy részének akkája a középiskola befe- erősen
tuális
problémáiról,
őszinte
és
valóságos
filjezése után a kisvároskapcsolatukról az őket
ban, ahonnan másnap met részesítette előny- körülvevő valósággal."
többen közülük elutaz- ben a „közönségsiker" Az őszinteség, a hitenak a távoli egyetemek- legkülönfélébb kellékei- lesség — a mai magyar
re. A hollywoodizmus ben — szadizmusban, filmművészet
legjobb
eltévelyedésben
némiképp átlátszó fogá- nemi
törekvéseinek fő jellemmorbiditásban
és
más
sainak jelenléte ellenéjelenetek- vonása — hatásosabb és
re, a film szórakoztató „látványos"
alkalmasint valódi és
és hitelesnek tetsző ké- ben — tobzódó filmek megérdemelt siker fortucatjaival
szemben.
pet ad az autóikkal
rása lehet minden kiszinte összenőtt ameriközönségcsaloVitathatatlanul
a módolt
kai fiataloknak — szá- fesztivál
legkiemelke- gató receptkönyvnél —
munkra, európaiak szá- dőbb alkotása volt a ezt bizonyítja ismét Gámára elképzelhetetlenül lengyel Krzysztof Za- bor Pál filmjének előidegen — furcsa és kü- nussi műve, az első díj- kelő locarnoi kitüntetélönös életformájáról. A jal valamint a FIPRES- se. A másik magyar
locarnoi fesztivál zsűri- CI díjával is kitüntetett film, Kézdi-Kovács Zsolt
je harmadik díjjal jutal- Megvilágosodás. Főhőse Romantiká-ja
versemazta
az
American egyetemista,
fizikus- nyen kívül, a Kritikugrafitti-A, s ez volt a hallgató, aki szembeke- sok Hetének a FIPRESzsűri legvitatottabb íté- rülve korunk legössze- CI által összeválogatott
lete; a főtéren rende- tettebb tudományos és műsorán szerepelt Locarzett díjkiosztás zömé- filozófiai problémáival, noban, s a Kritikusok Díben fiatalokból álló kö- igyekszik mély és átélt jának nyilvános vitáján
zönsége hatalmas fütty- választ keresni kínzó mindössze két szavazatkoncerttel kisérte a díj kérdéseire.
Zanussi tal maradt alul Zanussi
átadását.
filmjével
csaknem tíz esztendő nagydíjas
a
Fiatalok
Annál nagyobb sikert történetét meséli el hő- szemben,
aratott viszont a fiatal se életéből, helyenként Zsűrijének felsorolásáeszkö- ban pedig a második
közönség körében (s a dokumentarista
diákokból alakított „fia- zökkel —: interjút ké- helyen szerepelt.
talok zsűrijének" első dí- szít filozófusokkal, tuZSUGÁN ISTVÁN

