
Nyertesek  és csalódottak 
BESZÁMOLÓ  A  ZÁGRÁBI  ANIMACIÓS  FESZTIVÁLRÓL  

Mindenki  nyert  és  
mindenki  csalódott.  Az  
Animációs Filmek Világ-
fesztiváljára  harmadíz-
ben  került  sor  Zágráb-
ban  és  a  négy  esztendei  
szünet  után  megnyilvá-
nuló  óriási  érdeklődés  
az  élső  két  fesztivál  
(1972  és  1974)  kirobbanó  
sikerének  szólt.  Ezúttal  
is  mindenki  ugyanazt  
remélte  Zágrábtól,  amit  
az  előző  két  alkalommal  
biztosított:  átfogó  infor-
mációt  az  animációs  fil-
mek  jelenlegi  helyzeté-
ről,  művészi  problémái-
ról.  Ez  a  világ  egyetlen  
olyan  animációs  film-
fesztiválja,  amelynek  
megszervezése  és  meg-
rendezése  egy  ffiimmű-
hely,  a  Zagreb  Film  fel-
adata.  A  Zagreb  Film  

ma  is  nagyhatalom  az  
animáció  világában,  mű-
vészi  és  üzleti  kapcso-
latai  öt  világrészre  ter-
jednek.  Mindez  különö-
sen  jó  és  átfogó  váloga-
tást  ígért.  A  fesztiválon  
mégis  inkább  a  megtor-
panás  jegyeit  láthattuk,  
bár  a  műsor  így  sem  
nélkülözte  az  érdekessé-
get.  Bemutatkozott  
Ausztrália,  Üj-Zéland,  
Irán,  Izrael,  Peru,  Por-
tugália,  Spanyolország  
alig  ismert  fiatal  rajz-
filmgyártása,  két  órás  
válogatást  láthattunk  a  
kínai  animátarok  1962—  
1975  között  készített  al-
kotásaiból.  A  jelentős  
animációs  film  hagyo-
mányokkal  rendelkező  
országok  közül  azonban  
hiányzott  Olaszország,  

nem  volt  Dél-Koreából,  
Hong-kongból,  Vietnam-
ból  és csak nagyon  önké-
nyes  válogatás  érkezett  
az  egyébként  igen  gaz-
dag  japán  kínálatból.  

A  zágrábi  fesztivál  is  
bizonyította,  hogy  a  mo-
ziforgalmazás  részére  
készülő  animáció  ko-
moly  válságba  került.  
Az  5—10—15—20  perces  
filmek  száma  lecsök-
kent,  a  televíziós  soro-
zatok  igénye  a  legta-
pasztaltabb  és  legjelen-
tősebb alkotók  zömét  el-
szippantotta.  Ugyanak-
kor  a  moziforgalmazás  
lehetőségei  is  összeszű-
kültek,  az  animációs  fil-
mek  előállítási  költségei  
megnövekedtek.  Ebből  a  
harapófogóból  a  nem  ál-
lami,  vagy  államilag  
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nem  támogatott  animá-
ciós  műhelyeknek  nehéz  
lekerülni.  A  legjobbak  
a  reklám-  vagy  a  tévé-
filmek  birodalmába  me-
nekültek,  a  nagy  kocká-
zat  hívei  pedig  a  rend-
szerint  több  éves  mun-
kát  igénylő  és  igen  költ-
séges  egész  estés  animá-
ciós  filmek  készítése  fe-
lé  fordultak.  

A  gyűjtőntevén  „Dis-
ney-nemzedék"-jnek 

mondott  alkotók  sora  
lassanként  kiválik  az  
animáció  vérkeringésé-
ből,  többségük  túl  van  
hetvenedik  életévén,  
néhányan  közülük  meg-
haltak;  ezzel  a  hagyo-
mányos  stílusok  folya-
mata  megszakadt.  
Ugyanakkor  nagy  szám-
ban  jelennek  meg  fia-
talok,  akik  azonban  sok-
szor  nem  hivatásként,  
hainem  inkább  csak  
kedvtelésből  érdeklőd-
nek  a műfaj  iránt.  Egy-
re  szaporodnak  a  fél-
hivatásos  alkotók,  akik  
kenyerüket  más  pályán  
keresik  meg,  s  akik  még  
rendszeres  animációs  
filmkészítés  esetén  is  
amatőröknek  számíta-
nak.  Az  utóbbi  évek  
fesztivál-díjas  filmjei-
nek  címei  között  tallóz-
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va  feltűnik,  hogy  éppen  
ezek  a  „fél-hivatásos"  
rajzfilmesek  készítették  
a  legérdekesebb,  gyak-
ran  a  legrangosabb  al-
kotások  jelentős  részét.  
Például  a  hazájában  
reklámgrafikusként  igen  
elismert,  és  állítólag  
legjobban  fizetett  japán  
Joji  Kuri,  aki  egyszerű-
en  nem  is  hajlandó  fog-
lalkozni  sikeres  rajz-
filmjei  forgalmazásával  
és  értékesítésével;  kedv-
telésnek,  játéknak  te-
kinti  azokat,  mint  világ-
hírű  op-ant  alkotásait  is.  
Az  idén  Zágrábban  a  

versenyprogramban 
szereplő  alkotások  több,  
mint  felét  harminckét  
év  alattiak  készítették,  s  
a  műsor  valamivel  több,  
mint  egynegyede  élső-
fiilmes  alkotásokból  ál-
lott. 

Talán  az  ilyen  mérté-
kű  fiatalítás,  és  a  fél-
hivatásos  jellegből  adó-
dó  kockázat-mentesség  
magyarázza,  hogy  a  ko-
rábbi  igen  magas  szak-
mai  színvonal  alább  
szállt  Zágrábban.  És  
bár  az  általános  kép  
nem a  művészi  fellendü-
lés  ígéretével  bíztatott,  
akadtak  kivételek  is.  A  
60-as évek  nagy  csúcsai-

tól  a  mai  Zagreb  Film  
messze  jár,  a  fesztivál  
mégis  bizonyította,  hogy  
ez  a  mai,  részben  útke-
resési  részben  szervezé-
si  problémákkal  küszkö-
dő  filmműhély  változat-
lanul  nagyhatalom  az  
animációban. 

A  fesztivál  fődíját  
nyert  jugoszláv  alkotás  
Zdenko  Gasparovics  
Satie-mánia  című  mun-
kája  vitathatatlanul  a  
versenyprogram  kiemel-
kedő  eseménye.  A  negy-
venkétéves  Gasparovics,  
aki  több,  mint  egy  évti-
zedig  dolgozott  Hanna—  
Barbera  amerikai,  majd  
ausztráliai  stúdiójában,  
az  animáció  világhírű  
mestere.  A  neves  avant-
gardista  zeneszerző,  a  
francia  Eric  Statie  egyik  
kompozíciójának  ihleté-
sére,  a  20-as,  30-as  évek  
párizsi  asszonyait  idézi.  
A  képek  emlékekbe  tűn-
nek,  az  emlékek  olykor  
sokasodnak,  kiterjednek  
térben,  időben,  kolorit-
ban  egy  különlegesen  
egyedi  dinamikájú  és  
jelentésű  világot  teremt-
ve.  A  bámulatos  virtuo-
zitású  animációt  csodá-
latos  grafikusi  művészet  
nemesíti  jelentős  alko-
tássá.  Igaza  volt  John  



Halasnak,  amikor  azt  
mondta:  „Most  (nemcsak  
egy  virtuóz  animátor,  
de  napjaink  egyik  nagy  
grafikusa  is  előlépett  a  
névtelenségből."  A  Sa-
tie-mánia  a  verseny-
program  utolsó  bemuta-
tója  voQt  és  mindenki  
csak  egyszer  láthatta.  
Ennek  ellenére  a  más-
napi  eredményhirdetés  
kezdetéig  több,  mint  fél-
száz  forgalmazó,  televí-
zió  jelezte,  hogy  szeret-
né  megvásárolni...  

A  három  percnél  
hosszabb  filmek  kategó-
riájában  a  kanadai  John  
Weldon  Különleges  kéz-
besítés  című  munkája  
kapta  az  első  díjat,  tel-
jes  joggal.  A  népszerű  
gyermekversek,  az  úgy-
nevezett  nursery  rhy-
mes-ók  stílusában  írott  
és  előadott  história  fő-
hőse  egy  positás,  aki  az  
egyik  címzett  házának  
jeges  küszöbén  elesik,  
nyakát  töri.  Emberünk,  
nehogy  bajba  kevered-
jen,  eltünteti  a  tetemet  
és  valamiféle  megoldást  
keres,  hogy  tisztázhassa  
magát.  Felölti  a  postás  
ruháját,  kikézbesíti  le-
veleit,  áthúzza  a  testet  
egy  másik  ház  élé  —  és  
így  tovább,  mígnem  ki-
derül  ártatlansága.  A  
gyermekes  egyszerűségű  
és  stílusú  grafika  szelle-
mesen  szolgálja  a  má-
sodpercenként  változó  
szituációkat. 

A  szovjet  Ivan  Ufim-
cev  bábfilmje  a  Har-
mincnyolc  papagáj,  öt  
majom,  két  kis  elefánt  
nyerte  a  nevelő  szándé-
kú  filmek  kategóriájá-
nak  díját.  A  sorozat  
egyes darabjai  a  Magyar  
Televízióban  is  látható-
ak,  és népszerűek  a  gye-
rekek  körében.  A  Zág-
rábban  díjat  kapott  rész  
is  kedves,  megnyerő.  

A  gyermekeknek  ké-
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szült  egyedi  filmek  ka-
tegóriájában  ugyancsak  
szovjet  siker  született.  
Andrej  H razsanovs zki j 
A  ház,  mit  Jack  épített  
című  alkotása  kapta  a  
díjat. Az  érdekes  megol-
dású  film  sajátcs  grafi-
kája,  ötletes részletei  fe-
ledtetik  gyengéit.  

A  televíziós  filmek  
kategóriájábain  a  Sport-
szerű  életet,  a  jugoszláv  
Zlatko  Grgics  alkotását  
tüntették  ki.  A  Ma-
gyar  Televízióból  is  jól  
ismert  Balthazár  pro-
fesszor  sorozat  negyedik  
részének  darabja,  bűbá-
jos  grafikájú  sziporkázó  
geg-füm,  melynek  főhő-
se  egy  kedves  macska.  

A  legjobb  első  filmért  
járó  díjat  a  magyar  
Orosz  István  Csend  cí-
mű  fi lmje  kapta.  A  
Csend  Ady  költői  ihle-
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tésére  született  szabad  
asszociációk  sora  (a  
Pannónia  Filmstúdió  ez-
zel  emlékezett  Ady  szü-
letésének  századik  év-
fordulójára).  Ugyancsak  
jelentős  magyar  siker-
nek  számít,  hogy  a  fia-
tal  Kovács  István  Vál-
tozó  idők  című  filmjé-
nek  szellemességéért,  öt-
letességéért  megkapta  a  
zsűri  különdíját.  

A  Pannónia  Filmstú-
dió programja  (nyolc  rö-
vid  film)  egyébként  is  
feltűnést  keltett;  nagy  
tapsvihart  aratott  a  
Gusztáv  kígyója  és  a  
Visszajelzés. 

A  fesztivál  tükrében  
nyilvánvaló  lett:  a  ju-
goszláv,  a  kanadai,  a  
szovjet  animáció  őrzi  
vezető  heljjót,  továbbra  
is  gyors  léptekkel  foly-
tatódik  a  magyar  ani-

máció  felzárkózása  a  vi-
lág  legjobbjai  közé.  Bi-
zonyos  fokú  stagnálás,  
ugyanakkor  jelentős  
technikai  fejlődés  fi-
gyelhető meg  a  csehszlo-
vák  és  lengyel  animáció-
ban,  válságtüneteket  
mutat  a  francia  és  az  
olasz  animáció  helyzete,  
technikai  megtorpanást  
jelez  (kitűnő  témák  és  
művészi  megoldások  
mellett)  a  bolgár  és  —  
meglepetésre  —  az  ame-
rikai  animáció;  fejlőd-
nek  a  hollandok  és  a  
svájciak.  Ha  az  idei  
Zágrábi  fesztivál  színvo-
nala  nem  is  érte  el  a  
korábbi  évekét,  néhány  
figyelemreméltó  művet  
így  is  láthattunk.  A  
fesztivál  összképe  a  mű-
faj  bizonyos  területeinek  
lét-problémáit  tükrözte.  
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