
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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kiállítunk. A fotók nagy száma és ingadozó színvonala a belőlük rendezett kiál-
lítás összképének sem használ. A szigorú megméretés biztosíték arra, hogy
megmutatja a szerzőknek a követendő utat, és arra is alkalmas, hogy ezek
a munkák magasabb szintű pályázatokon is jó eséllyel indulhassanak, sikert
hozva szerzőjüknek és egyben a szűkebb pátriának.

Külön öröm, hogy a bemutatásra elfogadott képek többsége, és nemcsak

a díjazottak, egyéni látásmódról tanúskodnak, sajátos, a szerzőre valló téma-
világot tükröznek. Már többször láthattuk Szolnokon Csík Ferenc mívesen ki-
dolgozott ipari témájú illetve munkafotóit, csakúgy, mint a Stúdió 9x12 (Czakó
László, dr. Garay Tamás és Ratkai Barnabás) lírai, a természet leheletnyi fi-
nomságait megörökítő, nagyméretű képeit, vagy Faragó László és Csabai István
szigorúan komponált, magas technikai színvonalú fotográfiáit. Kellemes meg-
lepetés viszont a kisújszállási ifj. Papi Lajos, a jászberényi Haffer József, vala-
mint a szolnoki Kardos Tamás, Mátyus György és Korsós András mostani
jelentkezése. Tőlük méltán várjuk a további eredményes folytatást. A követ-
kező, 1984-ben meghirdetett harmadik fotópályázattól pedig újabb, tehetséges
fiatalok jelentkezését, hisz kár lenne, ha az utóbbi években megpezsdült fotó-
élet a résztvevők számát tekintve is nem gyarapodnék, ha a valóság megraga-
dásának ez a műfaja amatőrkörökben nem szerezne újabb és újabb híveket
magának.

KOLOZSI SÁNDOR
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