
MŰVÉSZET
Képzőművészet — film — közönség

A képzőművészeti rövidfilm kapcsán talán a legfontosabbról: a közönséggel
való kapcsolatáról beszélnék, ami több szempontból is elégtelennek tűnik.

Lehet, hogy emlékeim csalnak, de mintha régebben léteztek volna olyan
helyek, ahol képzőművészeti rövidfilmeket lehetett nézni (például a TIT-ben,
TIT-előadásokon), vagy eiő-előfordult, hogy mozikban a „nagyfilm" előtt ilye-
neket vetítettek. Kivédve az erőszakos propaganda vádját megjegyzem, hogy jó
kisfilm nem okozhat csalódást a nagyfilmre váróknak sem. Manapság azonban
mintha csak a Magyar Nemzeti Galéria budapesti baráti köre számára rendez-
nének bemutatókat, vagy itt-ott, egy-egy évforduló kapcsán játszanak a témához
kapcsolódó rövidfilmet. Ügy vélem, sokkal szűkebb körben forgalmazzák őket,
mint amilyenben lehetne. Igaz, a televízió gyakran él e lehetőséggel, ám nézett
ségébe beleszól az „élet": a TV sajátosságaiból fakadóan — azaz mivel a TV
rendelkezik az aktuális kérdésekre való azonnal reagálás képességével — a
néző hozzászokott, hogy a napjainkban felmerülő problémákról ejtenek szót előtte,
vagy mai szempontok szerint vizsgálják a múltat. Vagy egészen mást: egyszerű
kikapcsolódást vár. Az ún. képzőművészeti rövidfilmek pedig egyik igénynek
sem tesznek eleget.

Amikor a Tömegkommunikációs Kutatóintézet 1982. elején felmérést indí-
tott a TV képzőművészeti műsorainak értékstruktúráját felderítendő, első lépés-
ként megállapították, hogy ezen műsorokat a nézők 1—3%-a tekinti meg csu-
pán. Ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a néző, ha ilyen program következik,
kikapcsolja készülékét. Jobban érdekli a politikai vagy gazdasági helyzet, ami
napjainkban teljességgel érthető, hiszen létbizonytalanságban élünk. Miért fog-
lalkozzon tehát egy számára elvont világgal, a képzőművészettel? Feltehetően
nem sejti, mert nem nevelkedett abban a tudatban, hogy a művészet másra is
képes, mint akármely politikai vagy gazdasági rend. Arra is képes, hogy ki-
emeljen a hétköznapok veszélyes távlattalan egymásutánjából azzal, hogy má-
sok vagy más tevékenység által meg nem fogalmazható értékeket mutat fel,
melyek állandók. Azaz: az élet záloga a művészet; a hitet tartja fenn, hogy
több lehet az ember, mint napi problémák gyűjtőhelye, mint köznapi önmaga.
A néző nem sejtheti mindezt, s ebben az oktatás éppoly hibás, mint a művészet
—ember kapcsolatáról vallott téves felfogás és annak mechanikus terjesztése.
Ertem ezalatt a művészeti tevékenységnek a társadalmi munkamegosztásba
sorolását egyrészt, amikor elvárjuk tőle, hogy valamilyen feladatot teljesítsen.
Ugyanakkor misztikus ködbe burkoljuk, aminek „megértéséhez" nincsenek meg
mindenkinek a képességei. Az ember — ez utóbbi oknál fogva — általában
kötelező ismeretanyagot lát legfeljebb a művészetek történetében, tanulnivalót,
ami tehát nem az életéhez kötődik, hanem műveltségéhez, így feleslegesnek is
mondható. Hiszen látszólag nem oldja meg kérdéseit, ezért aztán közömbös
iránta. Jobb esetben a szabadidő eltöltésének egyik módja lett a művészettel
való találkozás. Nem valódi találkozás. S ez nem több a semminél.
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Hogyan tud ezen változtatni a „képzőművészeti rövidfilm", aminek elsőd-
leges célja — a fogalom hagyományos értelmét tekintve — az értékközvetítés,
képzőművészetről szóló film segítségével. Magától értetődő követelmény a film
alkotóival szemben: hűséggel és minél teljesebben bemutatni a művészeti té-
mát, érzékeltetni jelentőségét. Igen, de korunkat — minden látszat ellenére —
a szó uralma jellemzi, minden kétértelműségük ellenére a szavakban hiszünk,
s nem ismerjük a képi vagy szobrászi nyelv egyértelműségét. Igaz, a film is
elsősorban vizuális alkotás, mint akármely képzőművészeti mű, mégis mások a
törvényei, mint a festészetnek vagy szobrászatnak. Ez utóbbi törvényeket ki-
kutatni és megismertetni viszont lehetséges filmmel, hiszen olyan eszközei van-
nak, melyekkel szó nélkül is ki tudja bontani egy mű, egy alkotó, kor vagy
irányzat vizuális logikáját. Tud mozgatni, kiemelni, közelhozni, ismételni, tud
hangsúlyozni fénnyel szemünk számára rejtett vonásokat, s mindezek ellenkező-
jét is tudja. Be tud mutatni forrásokat, párhuzamokat, dokumentálni tudja
egy mű születését, létét. Módszere azonban sosem ismételhető, mert minden
műnek, alkotónak, kornak saját vizuális logikája van: a színhasználatban, for-
mák kompozíciójában, vonalak rendjében, a tér felépítésében stb., ami minden
esetben egy világképet reprezentál. Ezekhez lehet alkalmazni a filmes eszkö-
zöket, lehet velük rögzíteni, amit ma fontosnak tartunk. Létrejöhet így olyan
képzőművészeti rövidfilm, melynek értéke dokumentáló voltában rejlik. Azon-
ban a közvetítéshez — értve alatta a néző alkotó befogadását is —• mindez ke-
vés. Nem több ugyanis egy képes albumnál, még ha szöveggel, zenével gazda-
gított is. Szükség van a rendező művészi intervenciójára, egyéni megközelítési
módjára, amivel megérezteti a múló anyagba formált, de másképp nem mond-
ható gondolatot. Az anyagi létből kell kibontani a szerzőnek azt, amit — min-
den meggyőző művészi nyilatkozat ellenére — szavakba még a művész sem tud
önteni. Említek egy példát, a szemle ideje alatt vetített Csontváry-fümből,
Huszárik Zoltán alkotásából. Ebben szakadatlanul ömlő vízesés mossa át a pa-
naszfal előtt szinte a természet részeként bemutatott, felénk forduló szakállas
zsidó férfiakat, megrendítően éreztetve így a várakozás erejét, a kultusz erejét,
egyúttal soha meg nem szűnő, tragikus örökkévalóságát. így lehet, azonban
nem könnyű a képzőművészet értékeit közvetíteni. Fatális félreértés folytán
ugyanis a rendezők általában a látványba fogalmazott mondandót zenei vagy
szöveges aláfestéssel próbálják megidézni. Segítségükkel azonban nem tapasz-
tal, nem találkozik a néző semmivel, csupán egy hangulat emléke marad benne.
A koncentráció helyett a feloldás tipikus példája e módszer. (Nem lévén alkotó,
nézzék el nekem, hogy konkrét javaslataim nincsenek.)

A hagyományos értelemben vett képzőművészeti rövidfilmek technikailag
sem lehetnek egyformák. Megfontolandó ugyanis, mi a mozi- és tv-film saját-
szerűsége. A TV képernyője kicsi, eleve másként kell tehát mindent láttatnia,
mint a mozifilmnek. A TV — dobozmérete miatt — nem tud oly mértékben le-
nyűgözni a látvánnyal, de inkább ébren tudja tartani a figyelmet több mozgás-
sal, erőteljes vágásokkal stb. A tv-néző elé tévészerűen feldolgozott képzőmű-
vészeti anyagot tálalva legalább a nézettséget biztosítani lehetne (ha értékköz-
vetítést nem is). Visszatérve mondandóm elejéhez: ezeket a filmeket átvehetne
az Iskolatelevízió, sőt hasznosíthatná a középiskolai oktatás is.

Műfaji változatosságukat tekintve megállapíthatjuk, hogy kézzelfoghatóbb
értékeket is lehet közvetíteni művészi alkotás kapcsán: társadalmiakat vagy
történelmieket, művészettörténetieket. Ezek esetében az a rendezői többlet, ami
a művészi érték reprezentálásához szükséges, elhanyagolható. Ezek a filmek is
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hasznosak, témáik magukban hordozzák az érdeklődés felkeltésének, az aktuá-
lis vonatkozások kiemelésének feltételeit. A képzőművészet azonban jobbára
csak illusztrál vagy gyönyörködtet bennük. A tényéknél magasabbrendű lénye-
ge, ami miatt művészetnek nevezzük, elsikkad.

Hadd idézzem egy új magyar film, a Megáll az idő egyik fiatal hősét, aki
lemondóan közli: itt, ebben az országban nincs színvonal. Ha bárhová megy a
fiatalember a világban, jobb színvonalat találhat a szolgáltatásban, az életvitel
külsőségeiben, sőt az is lehet, az élet minőségében, azaz az emberekben. Igaza
van, ha keresi. De hogy önmagában is keresheti vagy kiépítheti, nem tudja,
mert nem vezették rá, hogy a dolgok elfogadásánál színvonalasabb életvitelt
jelent az alkotói, még ha önmagára irányul is, s hogy ebben a művészet segít-
het. Magyarországon ugyanis szinte csak a szellemi termékekben tudunk „szín-
vonalat" nyújtani. Jelentőségük tehát fokozottabb, mint másutt: fenntartják az
igényt a minőség iránt, s lehetőséget mutatnak fel az emberi értékek eléréséhez.
Igaz, elsősorban érzelmi-erkölcsi-gondolati síkon, de az igény megléte a tárgyi
világ változásának — változtatásának ígéretét Ls jelenti. A képzőművészetről
szóló filmnek ezt is „közvetítenie" kell.

A képzőművészeti rövidfilmek jelentősége, ha áttételesen is, több tehát,
mint ami a műfaj címében megfogalmazódik. Itt hadd térjek rá a műfaj értel-
mezéséből fakadó félreértésre. Képzőművészeti rövidfilm ugyanis az is, ami
nem „film a képzőművészetről", hanem maga képzőművészeti alkotás, filmes
eszközökkel. Az ún. kísérleti filmekre gondolok, amely elnevezés ismét félre-
vezető, hiszen ami már filmmé állt össze, az nem kísérlet. A kísérlet legfeljebb
megelőzte a filmet. Csupán a film sajátos eszközeivel is létrejöhet, mint tud-
juk, képzőművészeti alkotás. De ha egy ilyen film részt vesz a képzőművészeti
mű életében és viszont, mondhatjuk, hogy a képzőművészeti rövidfilm ideális
típusát találjuk meg. Az amatőrfilmek bemutatkozásának lehetősége e szemlén
azért fontos, mert „kísérleteket" feltehetően csak bennük láthatunk. Hogy
azután mi lesz e filmek sorsa? Gondolkodni kellene megvételük, terjesztésük
mikéntjéről, hiszen, ha igaz, a műfaj megújulását, kiteljesítését tőlük várhatjuk.
El tudom képzelni, hogy amatőr eszközökkel...

43



Bevezetőmben említettem az élet jelentőségét. El tudom képzelni, hogy
amatőr eszközökkel, intézményektől függetlenül, mozgékonyán és frissen mű-
vészet és élet kapcsolatát, összefonódását lehet éreztetni. Hogy jó a művészettel
élni, hogy ez lehet izgalmas, de mélyen komoly is, hogy mindannyiunk töreked-
hetne a maga életében „színvonalra" a művészet szellemében, másfajta gondol-
kodásra és életmódra, mint amit a mindennapok hír,- és tárgyözöne befolyásol.
Az amatőrfilmektől remélem ezek felvetését. Hiszen például a tv-filmek kate-
góriájában csupa lezárt életműveket vagy lezárult korokat ismerhetett meg a
közönség a szemlén, egy-két kivételtől eltekintve, s megoldásuk, ha mégoly sike-
rült is, csak itt-ott lép ki a sémából: életrajzzal, korrajzzal értelmezett vagy
nem értelmezett művek sorából á^nak. E filmek dokumentumértéke nem cse-
kély, de az élet változásainak Kiszolgáltatott embereknek nem mutatnak
alternatívát. Emberi öntudatra, szabadságra nem ébreszthetjük a nézőt, ha a
művészet lényegét, az élettel való azonosságát eltitkoljuk előtte. Talán humo-
rosnak tűnik, hogy a „képzőművészeti rövidfilmtől" megoldást várok, de várom
tőle is.

KESERŰ KATALIN

Fotók a galérián
Egy kiállítás margójára

Lassan előremozduló fotóéletünk újabb biztató jele egy amatőr fotókiállítás;
a II. Szolnok megyei fotópályázat tárlata a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont galériáján.

A kiállításlátogatók 70, változatos témájú és méretű fényképet láthattak.
Látszólag nem nagy ügy, hiszen — szerencsére — az utóbbi években Szolnokon
jónéhány formaüag egységes, tartalmában izgalmas fotótárlat volt. Miért tar-
tom jelentősnek mégis ezt a mostani seregszemlét? Mert közel két évtizednyi
pangás után az utóbbi három évben a megye fotóéletének kialakultak azok a
szervezeti keretei, — közéjük tartoznak a megyei pályázatok is —, amelyek
nélkülözhetetlenek. Ez a kiállítás bizonyság rá, hogy a kialakított szervezeti
keretek megfelelően funkcionálnak, betöltik hivatásukat.

Mivel második alkalomról van szó, így önkéntelenül felvetődik az első, az
1980-as pályázattal való összevetés gondolata. A két évvel ezelőtti kiállításon,
kétségtelen, több szerző több képe volt látható, viszont a mostani színvonala
sokkal egyenletesebb, mint az ezt megelőző kiállításé. A felhevült ellenvélemét-
nyek és viták ellenére — úgy is mint a zsűri egyik tagja — azt hiszem, helyes
volt ezúttal magasabbra tenni a mércét. Nem feltétlenül nevelő hatású a pályá-
zókra az, ha minden — a kiállithatóság szintjét éppen elérő, azt megütő képet
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