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hon az utolsó jelenetekre nyomasztó, 
fojtogató helynek, a zárósnitt fényében 
valóságos börtönnek érződik.

Szintén a magány az egyik fő motí-
vuma Benjamin Ree Oscar-shortlistes 
alkotásának, ám A festőművész és a tol
vaj a művészet erejéről is szól. Barbora 
Norvégiába emigrált cseh festőművész, 
Bertil pedig egy drogfüggő bűnöző, aki 
egy galériából ellopja a nő két képét. 
Művész és tolvaj végül szoros barát-
ságot kötnek, miután Barbora a bíró-
ságon egyszerűen leszólítja a műveit 
meglovasító tetovált férfit. Bertil a nő 
állandó modellje lesz, a film pedig en-
nek apropóján mindkettőjük magán-
életébe betekintést enged. Barbora 
is függő: az ő drogja a festészet, Ree 
pedig bemutatja, hogy ez is, akár az 
addikció más formái, súlyosan romboló 
hatással lehetnek az alanyra és környe-
zetére egyaránt. Barbora és Bertil így 
igazi rokonlelkek, akik a művészet által 
kapcsolódnak össze. Ráadásul mind-
ketten egyedül érzik magukat, mintha 
szeretteik nem tudnának mit kezdeni 
a problémáikkal. Felejthetetlen az a 
jelenet, amikor Bertil meglátja a róla 
készült első portréfestményt: Barbora 
és modellje is figyelemre vágynak, a 
képeken keresztül pedig ezt meg tud-
ják adni egymásnak. A festőművész és 
a tolvaj komplex karaktertanulmány 
két kívülállóról, akik épp azért képesek 
megérteni egymást, mert egyikük sem 
tud szabálykövető életet élni.

Margreth Olin, Katja Høgseth és 
Espen Wallin szintén a művészet ere-
jéről mesélnek, méghozzá egy súlyos 
beteg fotós lány, Lene Marie Fossen 
portréján keresztül. A költői, meditatív 
Ön-kép azt a folyamatot követi, ahogy 
főhőse szemében a trauma művészi 
értékké alakul át. Lene a „művésznek 

szenvednie kell” alaptézissel azonosul. 
Az anorexiás lány testi leépülését lel-
ki-egzisztenciális kiteljesedésként éli 
meg, amit megrázó végignézni. Lene 
dilemmáját a gyógyulástól való félelem 
adja: attól tart, hogy fizikai szenvedés 
nélkül csorbulna művészi hangjának 
tisztasága. Sőt, a fotózás iránt elhiva-
tott lány gyakran elbizonytalanodik, 
hogy vajon ténylegesen a tehetségét 
ismerik-e el, vagy csak a betegsége és 
a saját testéről készített megrázó fotók 
jelentik a fő szenzációt. Azzal, hogy a 
filmbe szervesen beépül Lene művészi 
önmegvalósítással kapcsolatos szoron-
gása, még közelebb kerülünk ahhoz, 
hogy megértsük az anorexia működési 
mechanizmusát. Az Ön-kép páratlan 
betekintés egy alkotó belső harcába, 
abba a visszafordíthatatlan folyamatba, 
ahogy a súlyos pszichés betegség fel-
őrli a testet is.

A művészet teremtő ereje adja Visky 
Ábel fesztiválkedvenc dokumentum-
filmjének kiindulópontját is. A Mesék 
a zárkából sokat vállal. Egyfelől súlyos 
témát választ, hiszen a rendező bör-
tönben ülő apákról és az őket váró 
családokról készített portrét. Ám Visky 
alkotása nemcsak a társadalom peri-
fériájára szorultak mélyen emberi és 
empatikus bemutatása miatt fontos. A 
projekt valódi tétje, hogy a három fő-
szereplő család hogyan tud egyesülni a 
mesék, illetve közvetlenül a mozgókép 
által. A társadalmi érzékenység mellett 
így a Mesék a zárkából is a művészet 
és traumaoldás kérdéskörén keresztül 
vizsgálja az alanyait, miközben a törté-
netmesélés közösségteremtő erejéről 
is van mondanivalója. A börtönéveiket 
töltő férfiak mesét írnak a gyerekeik-
nek, majd ezekből Visky és stábja rö-
vidfilmeket forgat, a szerepeket pedig a 
család tagjai és a börtönviseltek játsz-
szák. Az alkotók elérik, hogy az elítéltek 
művészi igénnyel nyilatkozzanak saját 
helyzetükről. Nem mindennapi, ahogy 
a súlyos testi sértésért büntetését töltő 
Gábor rózsaszín malacjelmezben alakít 
féltő apukát kisfia társaságában vagy 
amikor börtönben ülő apa és fia játsza-
nak mesebeli halászokat átszellemül-
ten. A mesék a rabok vágyait, szorongá-
sait vetítik ki, motívumaik rengeteget 
elárulnak az adott család dinamikájáról 
és a börtönévek súlyát is érzékeltetik. 
A szereplők a “klasszikus” dokumenta-
rista jelenetekben is meglepő termé-
szetességgel vesznek részt, a kamera 

Az idén online zajló BIDF (Budapest 
International Documentary Festival) 
négy Oscar-várományos alkotást 

hozott el a hazai közönségnek, hár-
mat közülük országos premierként. A 
chilei Maite Alberdi forgatott már rö-
vid dokumentumfilmet idősotthonban, 
Kedves kém című, két kategóriában 
Oscar-shortlistre került munkája pedig 
izgalmas továbbgondolása a 2016-os 
I’m Not From Here-nek. Míg utóbbi egy 
baszk származású asszony történe-
tén keresztül engedett betekintést a 
zárt, idősek által alkotott közösségek 
dinamikájába, a Kedves kém már high-
concept alapokon nyugszik. A film fő-
hőse a nyolcvanhárom éves Sergio, aki 
egy magánnyomozó megbízásából be-
épül egy chilei szeretetotthon lakókö-
zösségébe. A küldetés elsődleges célja, 
hogy Sergio folyamatosan jelentsen 
az egyik bentlakó állapotáról, a meg-
rendelő pedig a „célszemély” családja. 
Alberdi és stábja kémfilmekbe illő pilla-
natokat örökít meg, amikor a főszerep-
lő először fokozatosan kideríti, kit kell 
megfigyelnie, majd rendszeresen tu-
dósít az otthonban tapasztalt körülmé-
nyekről. A filmet jellemző helyzetkomi-
kumot és az intézmény idilli hangulatát 
azonban lassanként felváltja a melan-
kólia. Sergio egyre közelebb kerül az 
idősotthon lakóihoz és kémből lassacs-
kán terapeutává válik. A beszélgetések 
során felszínre hozza az asszonyok szo-
rongását, empatikus hozzáállásával se-
gíti a traumaoldást. A Kedves kém idővel 
mégis kőkemény szociodrámába fordul 
át, Alberdi az időskori magányról érte-
kezik meghatóan. Hiába a decens kö-
rülmények, a bentlakók többsége ma-
gányos, megtört és megfáradt asszony,  
akik feleslegesnek érzik magukat. Így 
aztán a kezdetben barátságos idősott-

PAULÓ-VARGA ÁKOS

BIDF 

A 7. BIDF VERSENYPROGRAMJÁNAK TÖBB FILMJÉBEN VISSZATÉRŐ MOTÍVUM, 
HOGYAN SEGÍTHET A TRAUMÁK FELDOLGOZÁSÁBAN A MŰVÉSZET.

50

Traumaoldás és önkifejezés
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Auschwitz az örökölt sors kérdésköre 
mellett megmutatja az antiszemitizmus 
jelenlétét az ‘50-es évek Magyarorszá-
gán, miközben az identitáskereséssel 
kapcsolatos általános érvényű kérdé-
sek is fel-felbukkannak benne. A ren-
dezőpáros kifejezetten érzékeny annak 
megmutatásában, hogy egy egyébként 
féltő és gondoskodó szülő érzelmeire 
milyen sorvasztó, lényegében vissza-
fordíthatatlan hatással lehet egy ilyen 
felfoghatatlan tragédia. Angélát és Ka-
tit egy megterhelő, de megvilágosító 
belső utazáson kísérhetjük végig, amit 
elmélyítenek a flashbackekként műkö-
dő animációs betétek. Ezek a jelenetek 
amellett, hogy jól érzékeltetik az adott 
kor miliőjét, segítenek megérteni An-
géla múltbéli élményeit, ezáltal pedig 
azt a ridegséget, ami a gyermekneve-

lési stratégiáját megalapoz-
ta. A Születési helye: Ausch
witz az identitás kérdésének 
tematizálása okán a Soul Exo
dus, a családtörténet vonat-
kozásai miatt pedig a Nagyi 

projekt méltó szellemi örököse. És nem 
mellesleg a Spektrum Televízió egyik 
legnézettebb filmje. 

Dér Asia és Haragonics Sári egy 
szivárványcsaládnak az elfogadásért 
folytatott mindennapos küzdelmét 
mutatja be. Az Anyáim története még 
akkor forgott, amikor homoszexuális 
párok úgy tudtak gyermeket adop-
tálni Magyarországon, hogy egyikük 
egyedülálló szülőként kérelmezte az 
elhelyezést. A rendezőpáros azonban 
a politikai közeg gyors felskiccelésé-
vel már az elején tisztázza: Nóra és 
Virág, valamint a hozzájuk hasonló, 
gyermeknevelést fontolgató párok egy 
kiskaput használnak ki a rendszerben, 
melyről a döntéshozók is tudnak. Így 
aztán, bár jogilag kivitelezhető, mégis 
egy nehéz ügyről van szó. A film tétje 
azonban túlmutat azon, hogy a két fő-
szereplő végül nevelhet-e gyermeket. 
Nóra és Virág, két magyar értelmiségi 
nő a saját hazájában szenved az eg-
zisztenciális krízistől, hiszen úgy érzik, 
nem tudnak családként kiteljesedni. Az 

Anyáim története nem propa-
gandafilm. Az alkotók sokat 
foglalkoznak például azzal a 
kérdéssel, hogy Melissza, az 
örökbefogadott kislány ho-
gyan éli meg azt a helyzetet, 
hogy két azonos nemű szülője 
van. Virágot anyának, Nórát 
dadának szólítja, azonban, és 
talán ezek a film legerősebb 
jelenetei, a dadától kezdet-
ben tart, nehezen tudja őt 
elfogadni. Ezzel párhuzamo-
san a kivándorlás kérdése 
is egyre hangsúlyosabban 
jelenik meg a történetben, 
így a családi kötelékek ko-
moly próbatétel elé kerülnek.  
A rendezőpáros kifinomult 
történetmeséléssel, pátoszt 
és hatásvadászatot kerülve 
áll ki a „család az család”, tézi-
se, vagyis a családi együttélési 
formák sokszínűsége mellett. 
Az Anyáim története a befeje-
zés, az elkészítése óta történ-
tek, valamint a szintén a BIDF 
idei programjában szereplő Is
ten hozott Csecsenföldön-ben 
látott brutális események, a 
homoszexualitás rendőri ül-
dözése fényében kifejezetten 
pesszimista lecsengésű mű-
nek érezzük. 

nagyon fontos és sokszor megrázó csa-
ládi beszélgetéseket rögzít. 

Az On The Spot alkotói, Cseke Esz-
ter és S. Takács András új filmjének 
középpontjában szintén a család áll, 
a rendezőpáros az örökölt trauma ha-
tásait vizsgálja. A két főhős az ausch-
witzi haláltáborban született Angéla 
és lánya, Kati, akiknek életét és csele-
kedeteit alapjaiban határozza meg a 
holokauszt. Angéla szó szerint bele-
született a földi pokol közepébe, anyja 
kisgyermek korától folyamatosan a túl-
élésre trenírozta őt, fenntartotta benne 
a félelmet a veszedelmes külvilágtól, 
később pedig ő is ugyanezen alapelv 
mentén állt neki a gyereknevelésnek. 
Katiban már csak felnőttként tudato-
sodnak a család történetét generáci-
ókon át meghatározó trauma hatásai.  
A feloldozás érdekében meg 
kell értenie felmenői múltját 
és döntéseit, hogy anyjával 
közösen feldolgozhassák az 
addig ki nem mondott sé-
relmeket. A Születési helye: 

Margreth Olin 
–  Katja Høgseth –  
Espen Wallin: 
Önkép  
(Lene Marie Fossen)


