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A  drámai  kérdést  a  
hivatalos  fesztiválműsor  
mellett  immár  állandó-
sult  Fiatal  Filmek  Nem-
zetközi  Fórumán  bemu-
tatott  riport-  és  esszé-
film  címéből  kölcsönöz-
tük;  egy  zürichi  filmkol-
lektíva  munkájából,  
amely  a  neves  svájci  
rendező,  Alain  Tanner  
legutóbbi  filmjének,  a  
Jonas,  aki  2000-ben  lesz  
25  éves  forgatási  mód-
szerét,  a hollywoodi  kon-
venciókkal  gyökeresen  
szakító  filmkészítési  stí-
lust,  s  a  nézővel  kiala-
kított  újfajta  kapcsola-
tot  vallatja.  Maga  a film 
nem  különösebben  érde-
kes,  főképp  azok  számá-
ra  nem,  akik  Tanner  
filmjét  nem  látták,  a  ki-
élesített  kérdés  azonban  
ott  lébegett  a  nyugat-
berlini  fesztivál  fölött.  

A  válogatás  szempont-
jai  mind  a hivatalos  mű-
sor,  mind  a  Fórumon  
szereplő  műveket, tekint-
ve,  az  ipari  filmkészítési  

sémákkal  szákító  szem-
léletet  kívánták  támo-
gatni,  s  ez  a törekvés  ki-
fejeződött  a  nemzetközi  
zsűri  ítéleteiben  is.  Az  
Arany  és  Ezüst  Medve-
díjakat  nem  korszakal-
kotó  művészi  jelentőségű  
művek  kapták  —  már  
csak  azért  sem,  mert  
ilyenek  nem  igen  szere-
peltek  a  programban  —,  
'becsületes,  haladó  szo-
ciális  elkötelezettségű,  
de  nem  átütő  erejű  fil-
meknek  jutott  a  kitün-
tetés.  Az  Arany  Medve-
díjat  a  spanyol  filinmű-
sor  egészének  ítélték,  
feltehetően  annak  tuda-
tában,  hogy  a  két  ver-
senyfilm,  a  Max  szavai  
és  'a  Pisztrángok  egyike  
sem nyit új  lapot  a film-
történetben. 

Az  elsőfilmes  Emrlio  
Martinez-Lazaro  munká-
ja,  a  Max  szavai  egy  öt-
venéves,  magányos  intel-
lektuel  emberi  kapcso-
latteremtő  kísérleteit  do-
kumentálja,  amelyek  vé-

gül  is  kudarcra  ítéltet-
nék.  A  filmet  egy  teljes  
esztendeig,  forgatókönyv  
nélkül  készítették,  meg-
örökítve  az  amatőrsze-
replők  viselkedését  —  az  
elkészült  mű  a  vágóasz-
talon  nyerte  el  végső,  
meglehetősen  monoton  
formáját.  A  Pisztrángok  
(rendező:  Jósé  Luis  Gar-
cia  Sánchez)  a  szatíra  
arttraiktívabb  eszközeihez  
folyamodik.  A  nyilván-
való  Bunuel-hatást  ma  
gán  viselő  történet  egy  
előkelő  horgászegyesü-
let  szokásos  évi  dísz-



Helke  Sander:  A  teljesen  redukált  személyiség  

ebédjét  eleveníti  meg  
egy  előkelő  vendéglőben,  
ahol  az  egyik  előkelő  
horgásztárs  által  fogott  
büdös  pisztrángokat szol-
gálják  fel  előkelő  for-
maságok  közepette.  A  
vendégek  osztályszoli-
daritásból  megeszik  a  
büdös  pisztrángokat,  s  a  
különös ebéd  a  képtelen-
ségek  bolondos  víziójába  
torkollik.  Sajnos  azon-
ban  Bufiuel  ezt  a  témát  

A  burzsoázia  diszkrét  
bájá-ban  és  egyéb  alko-
tásaiban  mélyebben,  
döbbenetes  eredetiséggel  
feldolgozta  már.  

Ezüst  Medve-díjjal  
tüntették  ki  a brazil  Ruy  
Guerra  és  Nelson  Xavier  
Zuhanás  című  filmjét  —  
amely  egy  Rio  de  Janei-
ró-i  föld  alatti  építkezé-
sen,  a  biztonsági  beren-
dezések  hiánya  miatt  be-
következett  halálos  bal-
esetet követő  pereskedést  
mutatja be a profiton kí-
vül  más  istent  nem  is-
merő  nagyvállalattal  —,  
továbbá  Georgi  Djulge-
rov  bolgár  rendező  film-
jét  egy  zsebtoivajkirály-
ről:  A  szajrét,  a  kubai  
Octavio  Cortazar  művét,  
az  analfabétizmus  ellen  
küzdő  A  tanító-t,  vala-
mint  a  lengyel  Jerzy  
Kawalerowicz-ot  Az  el-
nök  halála  című  filmjé-
ért  és  egész  életművéért.  
A  politikai  demokratiz-
mus  mellett  szót  emelő,  
egy  sajátságos  lengyel  

történelmi  pillanatot  
elemző  alkotásról  a  
Filmvilág  a  tavalyi  
gdanski  fesztivál  alkal-
mából  beszámolt  már.  

A  magyar  filmművé-
szet  idén  is  rangosan  
képviselte  magát  a  nyu-
gat-berlini  találkozón.  
Simó  Sándor  Apám  né-
hány  boldog  éve  című  
munkáját  a  Filmkritiku-
sok  Nemzetközi  Szövet-
ségének  (FIPRESCI)  dí-
jával  tüntették  ki, s  ezen  
kívül  a  Nemzetközi  Ka-
tolikus  Filimszervezet  
zsűrijének  elismerő  Ok-
levelét is megkapta.  Dár-
day  István  és  Szalai  
Györgyi  Filmregénye  a  
Fórumon  keltett  nagy  
visszhangot. 

A  legjobb  női  alakítás  
díját  Gena  Rowlands  
amerikai  színésznőnek  
ítélték  John  Cassavetes  
Premier-jében  nyújtott,  
bátran  mondhatjuk,  zse-
niális  játékáért.  Ha  léte-
zik  „off-Hollywood"-i  
irányzat,  úgy  Cassavetes  



John  Cassavetes,  Ben  Gaz-
zaria  és  Gena  Rowlands  a  
Premier  című  filmben.  Ren-
dező:  John  Cassavetes  

ennek  egyik  legjelentő-
sebb  és  legkövetkezete-
sebb  képviselője.  A  Pre-
mier  témája  korántsem  
újszerű:  az  öregedés  kü-
szöbén  álló,  fiatalságá-
nak  kísértő  démonaival  
viaskodó,  az  alkoholban  
menedéket  kereső,  nagy  
tehetségű,  híres  színész-
nő  drámája,  egy  hasonló  
kérdést  feszegető  színda-
rab  próbái  közepette.  A  
történet  végén,  a  'bemu-
tató  előadáson,  az  alko-
tóerő,  a művészi  tehetség  
és  elhivatottság  katarti-
kus szenvedéllyel  diadal-
maskodik,  humorban  és  
bölcsességben  oldva  fel  a  
fenyegető  tragédiát.  Cas-
savetes  ebben  a  filmjé-
ben  is  az  együttes  szí-
nészi  játéknak,  a  lenyű-
göző  spontaneitásnak  is-
koláját  teremtette  meg.  
Maga  egy  kis  jelentékte-
len színészt  alakít  a nagy 
művésznő  színpadi  part-
nereként. 

A  legjobb  férfiszereplő  
díját  a  cseppet  sem  fér-
fias,  eredetileg  fodrász-
segédből  lett  sikeres  nő-
imitátor,  a filmen is  fod-
rászsegédből  lett  homo-
szexuális  nőimitátort  
játszó  Craig  Russel  kap-
ta  a  kanadai  elsőfilmes  
Richárd  Benner  A  bot-
rányhős  című  alkotásá-
ban  játszott  szerepéért.  
A  homoszexualitás  
egyébként  jelentős  he-
lyet  kapott  a  filmtémák-
ban.  A  Fórum  egyik  leg-
érdekesebb  angol  televí-
ziós  filmje,  A  meztelen  
államhivatalnok  (rende-
ző:  Jack  Gold)  az  irónia  
és  a  tragédia  borotva-
élén  táncolva  mutatja  be  
egy  ugyancsak  nagyszerű  
színésszel  a  főszerepben  
(John  Hurt)  az  ártatlan  
magától  értetődőséggel  



vállalt  homoszexuali-
tás könyörtelen  társadal-
mi  reakcióját.  

Természetesen  nem  
hiányoztak a  Fórum  mű-
soráról  a  manapság  any-
nyira  divatos  „női-fil-
mek"  sem,  amelyek  nyíl-
tan  feminista,  hol  lesbia-
nus  programmal  hirdet-
nek  harcot  a  női  „ön-
megvalósításért".  Kriti-
kai  sikert  aratott  Mar-
garétáé  von  Trotta  Má-
sodik  ébredése,  amely-
ben  egy  fiatal  pedagó-
gusnő  bankrablással  
menti  meg  napközijét  az  
anyagi  csődtől,  s  Helke  
Sander  A  teljesen  redu-
kált  személyiség  című  
filmje  a  nyugat-berlini  
leányanya-szabadúszó-

fotóriporternőrőL  A  leg-
szélsőségesebb  férfiel-
lenességet  képviselte  az  
egzotikus  Madame  X  —  
Egy  abszolút  uralkodónő,  
Ukike  Ottinger  lázálma  
a  Kínai-tengereken  cir-
káló  félelmetes  kalózki-
rálynőről,  aki  szerelmet  
és  kalandot  ígérő  táv-
irattal  magához  rendeli  
a  világ  minden  részéről  
a  kényelem  és  biztonság  
rabságában  tengődő  lá-
nyokat,  asszonyokat,  s  
elhajózik  távoli  vizekre,  
ahol  köreiket  nem  zavar-

hatja  a  férfiak  mérgező  
jelenléte. 

Lina  Wertmuller,  az  
ismert  olasz  rendezőnő  
olasz—amerikai  kopro-
dukcióban,  hollywoodi  
profistílusban  készített  
filmet  egy  bájos,  femi-
nista  amerikai  lány  és  
egy  olasz  kommunista  
újságíró  szerelméről,  há-
zasságának  válságáról.  A  
remék színészek,  Candice  
Bergen  és  Giancarlo  
Gianinini  szellemes,  mu-
latságos játéka,  Giuseppe  
Roturmo  talán  túlságo-
san  is  hatásos  fényképe-
zése  teszi  szórakoztatóvá  
A  világ  vége  megszokott  
ágyunkban  egy  esős  éj-
szakán  című  melodrá-
mát. 

A  nyugatnémet  film-
program  egyik  legérde-
kesebb,  színvonalában  és  
politikai  nézeteiben  egy-
ben  legellentmondáso-
sabb  versenyműve  volt  
a  Németország  ősszel,  
amelyben  egy  alkotó-
csoport  —  közöttük  
olyan  neves  rendezők,  
mint  Kluge,  Schlöndorff,  
Fassbinder  és  Sinkel  —  
mondja  el  véleményét  a  
különböző  filmepizódok-
ban  az elmúlt  ősz  politi-
kai  eseményeiről,  a  
Sehleyar-ügyröl,  Moga-

dishu-ról,  a  náci  Kapp-
ler  elrablásáról.  

Versenyen  kívül  vetí-
tették mindig  zsúfolt  há-
zak  előtt  a nácizmus  elől  
emigrációba  kényszerült  
nagy  rendező,  Max  
Ophüls  fiának  Marcel  
Ophüls-na'k  négy  és  há-
romnegyed  órás  nagy-
szerű  dokumentum-esszé  
filmjét,  Az  igazság  emlé-
kezeté-t,  amely  a  Nürn-
bergi  pert  kiindulópont-
nak  tekintve,  gondolati-
lag  köribejárja  az  erő-
szak,  más  népek  elnyo-
másának  mai  politikai  és  
erkölcsi  kérdéseit,  nem  
feledkezve  meg  Viet-
namról,  Algériáról,  a  
latin-amerikai  beavat-

kozásról.  Olyan  szemé-
lyiségeket  interjúvol  
meg,  mint  a  82  éves  
Kari  Dönifz,  Hitler  egy-
kori  admirálisa,  Albert  
Speer,  Hitler  minisztere,  
Gilbert,  a  nürnbergi  bör-
tönpszichológus  (könyve  
nálunk  is  megjelent),  a  
Nürnbergi  per  főügyé-
szét,  meghallgatja  a  mai  
amerikai  és  német  fiata-
lokat,  Yehudi  Menuhint,  
aki  gyönyörűen  beszél  
arról,  hogy  tudatunkban  
éles  és  világos  különbsé-
get  kell  tennünk  a  fasiz-
mus  és  a  német  nép  kö-

José  Luis  Garcia  Sánchez:  Pisztrángok  



Candice  Bergen  és  Giancarlo  Giannini  az  Egy  esés  éjszakén  című  filmben.  Kendező:  
l i n a  Wertmuller  

zött,  s  erről  a  meggyőző-
déséről  tett  hitet,  amikor  
közvetlenül  a háború  be-
fejezése  után  koncertet  
adott  a legyőzött  Német-
országban. 

Beszámolónk  címében  
feltett  kérdésre,  vajon  
élő  vagy  halott-e  a  film,  
ne  próbáljunk  meg  vála-
szolni;  egy  fesztivál  ta-
nulsága  nem  bátoríthat  
fel  ilyen  vakmerőségre.  
Természetesen  vannak  
élő  és  halott  filmek,  
mint  ahogy  vannak  élő  
és  halott  művek  a  mű-
vészet  minden  terüle-
tén. 

A  japán  film  és  szín-
házi  élet  fenegyereke,  
Shuji  Terayama  sajátsá-
gos  módon  kibékítő  fele-
letet, mondhatnók komp-
romisszumot  talált  ki  az  
élő  és  halott  film  ellen-

tétére.  Egyik  éjszakai  
Fórum-programban  kí-
sérleti  filmjében  három  
hiányosan  öltözött  grá-
cia  a  vászonról  minden-
féle  sértéseket  vág  a  né-
zőtéren  ülő  filmesek,  
filmrajongók,  kritikusok  
fejéhez.  Egy  bordózakós  
fiatalember  felemelke-
dik  az egyik  székről,  fel-
lép  a  filmvászonhoz,  
amely  hirtelen  kettényí-
lik,  s elnyeli  őt.  A  követ-
kező  pillanatban  a  bor-
dózakós  férfiút  már  a  
filmvászonra  vetített  ké-
pen  vetkőztetik  a  höl-
gyek,  hogy  a  mű  végén  
meztelenül  ismét  'kilép-
jen  a  vászonból,  s  ruháit  
maga  elé  tartva  kisza-
ladjon  a  nézőtérről.  
Shuji  Terayama  szerint  
ez  az  élő  és  holt  film  
legtökéletesebb  szintézi-
se.  Ámbár  legújabb  nyi-

latkozatában  kijelentet-
te:  „Filmvászon  nélküli  
film  készítéséről  álmo-
dom . . . "  „Legközelebo  
hadd  vetítsem az arcodra 
a  filmem."  

Addig  is,  amíg  nem  
késő,  használjak  ki  a  
régi,  jó  filmvászon  nyúj-
totta  lehetőségeket.  

LÉTAY  VERA  


