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Wehner Tibor

Kép a képben, kép a képről
Szolnoki filmszemle-reflexiók

A szolnoki, október első napjaiban
megrendezett VII., ezúttal Magyar
Nemzeti Képzőművészeti Filmszemle
kapcsán konkrét és általános jellegű
megállapításokat, észrevételeket fogal-
mazhatunk meg. A konkrét vélekedé-
sek nyilvánvalóan a hetvenegy film,
produkció áttekintésére és megítélésé-
re vállalkozó fesztivál tanulságait, míg
az általánosak a tanulságokból eredez-
tetett következtetéseket, illetve a prob-
lémák által felvetett kételyeket, feltéte-
lezéseket körvonalazzák.

A versenyfilmek szekciókra osztása
- vagy bontása - feszült helyzetet te-
remtett: a mozifilmek (filmstúdiók, al-
kotóközösségek munkái), a videotech-
nikával (a Magyar Televízió, illetve
munkatársai által) létrehozott produk-
ciók, a nonprofesszionális videofilmek
(városi televíziók, televíziósok és „sza-
badfilmesek", valamint a határokon tú-
li magyar műhelyek alkotásainak) ka-
tegóriái sok-sok átfedést, technikai be-
határolást és státusjelleget elválasztani
szándékozó, de mégis összemosó tisz-
tázatlanságot, buktatót hordoztak. Há-
rom zsűri előtt, párhuzamosan futottak
a vetítések, így e sorok írója sem te-
kinthetett meg minden produkciót, s
ezért az eddig számára ismeretleneket
részesítette előnyben és igyekezett em-
lékképeire, a korábban látott filmek
kapcsán rögzített benyomásaira ha-
gyatkozni; e furcsán alakuló összkép-
ből az alábbi, szubjektív árnyaltságú
ítéletsor rögzítésére vállalkozhat.

A szolnoki képzőművészeti szemlé-
re nevezett, illetve meghívott film-
anyag összességében rendkívül kon-
vencionális szemléletmódot tükrözött:
megújító tendenciákat, kísérletező
szándékokat, szakmai erénnyé és ered-
ménnyé érlelt nóvumokat alig-alig fe-
dezhettünk fel. Műfajilag, technikai-
lag, megközelítés- és feldolgozásmód-
ban a rég bevált eszköztár alkalmazása,
lehetőségkör bejárása volt a jellemző.
A konvenciókhoz való kötődés, ra-

gaszkodás nem baj, nem minősítő té-
nyező - de a jelenséget regisztrálnunk
kell. E filmszemle műegyüttese is bi-
zonyította, hogy az ún. képzőművésze-
ti film műformáját két fontos kategóri-
atípusra lehet különválasztani: 1.
amelyben a mű mint műalkotás van
jelen, amelyben az egy-egy művészi
életmű mint életmű szerepel, amelyben
egy-egy alkotáscsoport jelenség, törté-
neti epizód az, ami; 2. ahol a mű, a
művészet ürügy, és csupán a filmkészí-
tők önmegvalósításának, új műalkotás
létrehozásának terepe. A „csupán"
szócskát most a képzőművészet felőli
vizsgálódásunk, a művészet dominan-
ciájának, véleményünk szerint indo-
koltan kiemelt szerepűnek ítélése,
hangsúlyozása miatt használtuk. Nem
adható recept, nem formálható javas-
lat, hol, mikor, melyik tényező vagy
alkotó módszer alkalmazása lehetséges
vagy indokolt, valószínűleg a két meg-
közelítésmód határán, az interpretációs
metódus és az új műalkotás-létrehozási
szándék összhangjának megteremtésé-
vel teremthető egészséges egyensúly,
lelhető meg a jó megoldás a „képző-
művészeti film"-terminológia tartal-
mának megfelelően: film is legyen,
képzőművészet is maradjon.

Műfajilag, vagy inkább a műformá-
kat vizsgálva láthattunk Szolnokon
portréfilmet - rendhagyót és megszo-
kottat -, turisztikai-idegenforgalmi fil-
met, ismeretterjesztő munkát, filmri-
portot és dokumentumfilmet, magazin-
műsort. Valószínűleg ezeken a szinte-
ken válik külön a viszonylag új techni-
ka, a mágneses szalagra rögzített, tele-
vízió-képernyőn megjelenő produkció
és a hagyományos, filmszalagra fel-
vett, immár klasszikusnak nevezhető
kisfilm. A televízió képernyőjén feltű-
nő képsor vagy sugárzás ugyanis már -
a technikai eszköztárnak és a befoga-
dási szituációknak köszönhetően -
nem vagy nemcsak film, hanem mű-
sorszám, program is egyben. Gondol-

junk most a nyersanyagtól, technikától
függetlenül a Gulyás-testvérek erdélyi
naiv művészeket - vagy népművésze-
ket bemutató két filmjére és a Kultúr-
ember-sorozat Wahom András alkotta
magazinjára, műsorblokkjára. Ez két,
egymástól gyökeresen eltérő szándék,
cél, különböző stílus: az egyik önálló, a
másik sorozatba illeszkedő, az egyik
időtávlatoktól tulajdonképpen függet-
len, míg a másik a jelenkori történések-
hez, aktualitásokhoz erőteljesen kötött.
Az egyik egy zárt világ körüljárása, a
másik egy periódus információinak tág
horizontról való összegyűjtése, képi
rögzítése. Az első bármikor vetíthető, a
másik idővel sokat veszít majd egyik
legfontosabb funkcióként vallott új-
donság-értékéről - jóllehet bravúros,
egyéni szemléletű - híradó-képsor je-
lentőségűvé alakul.

A bemutatott, illetőleg a díjazott
produkciókhoz fűzhető, szubjektív vé-
lekedések közül talán hangoztatható,
hogy Szoboszlay Péter Schéner Mi-
hály-filmje, a Szent Mihály-napi játé-
kok számomra azon kevés művek egyi-
két testesítette meg, amely a „képző-
művészeti filmet" megújító szemlélet
markáns képviselője volt, s amely au-
tentikus volt tárgyához, amely esztéti-
kai magasságokban emelkedett és
emelt, filmköltészetté érlelte az egy
művészegyéniség által felmutatható-
megragadható gondolati-képi-tárgyi-
dramaturgiai világot. A Gulyás-testvé-
rek erdélyi portréi - Ez az élet csak egy
harmat. 6 ilyen kőszerelmes - mesteri
összegzések, felmutatások, bár tömörí-
tésre várnak: hosszú, elnyújtott, ismét-
lésekkel is terhelt matériájuk (főként a
„kőszerelmes") feszesebb lehetne. Az
É. Szabó Mária és Olasz Ferenc által
jegyzett Mersits Piroska portré gyö-
nyörű, korrekt munka, talán példaképe
is lehetne a műalkotáshoz való korsze-
rű képi közelítésnek; tiszteletben tartja
a művet, a kompozíciót, a sorozatban
történő festmény-felvillantással és az
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időtartamokkal dramatizál, érzékenyen
illeszti a képhez a zenét és a Pilinszky-
versalámondást, s erénye, hogy erőtel-
jes hangú, de ismeretlen festőművész
- immár lezárt - életművét tárja fel.
A Kuhúr ember-sorozat számára ké-
szített Wahorn-film - műsor - kap-
csán a szellemesség, a képi és verbá-
lis humor hangsúlyozható, emelhető
ki; eredeti látásmódja, megközelítés-
rendszere azt sugallja, hogy itt való-
ban a konvenciók lerombolásáról, az
értékek megszokottól eltérő szemlé-
léséről, formai újításról van szó. Vi-
szont azt is érezhettük, hogy a kép
kissé alárendelődött a szemléletnek,
a nem teljesen átgondolt koncepció-
nak; magazinműsort nézvén igencsak
nehéz elfogadnom, hogy a frissen
megnyílt baseli művészeti vásár
anyagáról szóló beszámolóban a mű-
vek helyett hoss/u percekig csak Wa-
horn András hátát, illetve vonulását
láthatom (bármilyen karakteres is
az). A Széchenyi Péter festőművész-
ről készített, Dezső István által ren-
dezett „Még maradnom kell" című
portré filmi-televíziós téren semmi
különösebb élményt nem adott, itt
valószínűleg a főszereplő, a film ala-
nyának kiválasztása, szerepeltetése,
megragadó egyénisége volt a siker
elsődleges oka, a kategória egyik dí-
jának elnyerése.

Milyen hallatlanul érdekes: Szolno-
kon a szobrászat, a szobrászati mű-
vek és életművek megidézése volt
túlsúlyban: gondoljunk Gulyás Gyula
és Gulyás János filmjeire, Siklósi
Szilveszter furcsa, egyedülálló temp-
lomi oltárszobrot feldolgozó Jessze-

fá-jára, Dénes Gábor Egy múzsa em-
lékei című - Ferenczy Béni szob-
rászművész életművét feltérképező -
filmjére, Lugossy István Genezis-ér&,
Lugossy Mária és Bohus Zoltán
üvegszobrászatát költői szemlélettel
vizsgáló alkotására, B. Farkas Tamás
és Kernács Gabriella a mobilszobrász
Haraszty Istvánt portretírozó, Mint a
madár című alkotására, Szabó Gábor
Mladonyiczky Bélát, s a már fentebb
említett Szoboszlay Péter Schéner

Mihályt bemutató munkájára, a móri,
Fürst Henriett és Deák Péter által jegy-
zett, Nagy Benedek szobrait elemző
két videóra, Lakatos Iván Szobrok res-
taurálása című filmjére, vagy a sik-
lósi kerámia (szobrászati) alkotótelep
kísérleti munkájának György István
által rendezett feldolgozására. Tulaj-
donképpen ide sorolhatók az építé-
szeti filmek is: többek között a Hé-
dervárt (Kastély a vizek között, rende-
ző: Lakatos Iván), a pesti Vigadót
(Főnix a Duna partján, rendező: Ale-
xander Belenykij), Dévényi Sándor
építész munkásságát (Térjátékok,
rendező: Koós György) és a sevillai
magyar pavilont (A lepkeháztól a ha-
rangtornyokig, szerkesztő: Osskó Ju-
dit) bemutató művek. A plasztika, a
tárgy, az épület bemutatása, körüljá-
rása hálás feladat. Mindezek azt a
vélekedésünket erősíthetik, hogy -
ha a hagyományos vizuális művészeti
ágazatok rendszerében gondolko-
zunk - a festészet feldolgozása (hogy
a grafikáról ne is beszéljünk) háttérbe
szorult, és alig-alig jelentkeztek a
filmalkotók iparművészeti kalando-
zásokkal. Itt említhető meg - átlépve
lassan az általánosságok szférájába -
egy talán lényeges mozzanat: a kép-
zőművészeti alkotások közvetítésé-
nek kritikus pontja a sík-tér proble-
matika; a képernyőn vagy a filmvetí-
tővásznon megjelenő, illuzioniszti-
kus téri rendszerekből építkező sík
kép már eredetileg is hasonló mani-
pulatív eszközökkel síkba komponált
vagy térbe helyezett produktumokat
közvetít. A tér és a sík síkká válik, de
érdekes módon a síkkal van a na-
gyobb gond; a síkba transzponált kép
- festmény, rajz - reprodukciós vál-
tozatba való átvitele olyan küszöb,
amely észrevétlen módosulásokat,
hamisításokat szenvedtet el a művel.
És a másik, ugyancsak súlyos meto-
dikai problémát jelző tényező: az álló
képet - szobrot, rajzot, tárgyat - a
mozgó kép közvetíti. A mozgás, a
mozgókép, a mozgóképen belül al-
kalmazott mesterséges elmozdulások
mindent átírnak, sokszor összezavar-
nak; a kép, a képet közvetítő önkén-
telenül is meg akarja mozdítani azt,
ami valójában mozdulatlan. A befo-

gadó mozgását szeretné, próbálja imi-
tálni-érzékeltetni a kamera akkor is,
amikor a befogadó egyáltalán nem,
vagy nem úgy mozogna. E sorok írójá-
nak ideális mozgófilmje, az az állóké-
pekből szerkesztett film, amelyet É.
Szabó Mária-Olasz Ferenc Mersits-
portréfilmje közelített meg leginkább
a szolnoki fesztiválon: mindenfajta
kameramozgás, nyitás és zárás, köze-
ledés és távolodás, világítási manipu-
láció, technikai trükk és kunszt nél-
kül a képet közvetítette, nem avatko-
zott be, megpróbált színhelyesen és
egyenletesen meg világi tottan, hűsé-
gesen rögzíteni. Ám a tér-sík és a
mozgás dilemmája mellett felmerül
természetesen a mérettényező is,
amely a kivetítésmód esetlegességé-
nek is függvénye. A reprodukált kép,
a megjelenés soha nem akkora a vetí-
tővásznon vagy a képernyőn mint
eredetileg, s elveszik a művek arány-
rendszere, anyagszerűsége is. É* a
kételyek eme sokasodásával párhuza-
mosan végső soron be kell látnunk,
hogy a közvetítésre, az interpretálás-
ra vállalkozó „képzőművészeti film"
esélyei a képzőművészettel szemben
vagy mellett igencsak csekélyek, il-
letve csaknem teljesen reménytele-
nek. Mert ha ennyi megoldhatatlan-
nak látszó kérdés merül fel egy kép
rögzítése ürügyén, akkor mit tehe-
tünk, mit tegyünk egy szobor körüljá-
rásakor, egy épület feltárásakor - a
tér, a térhatások reprodukálásakor -,
esetleg egy akció rögzítésekor? Köz-
bevetőleg: hol vannak az akciók, a
képzőművészeti, a képzőművészek
által előadott események, perfor-
mance-ok feldolgozásai, amelyek va-
lójában nem is feldolgozások lenné-
nek csupán, hanem egyben dokumen-
tumok is, nagyon fontos művé-
szettörténeti adalékok napjaink mű-
vészetéről? Csak-csak nem jelennek
meg az installációk „képzőművészeti
filmjei" sem, amelyek eltűnnek, át-
alakulnak, megsemmisülnek egy-egy
kiállítás bezárása után. Hol vannak a
legújabb művészeti kezdeményezé-
seket bemutató anyagok, miért min-
dig a biztosra vehető mesterek, az
ismert művészegyéniségek, garantált
teljesítmények kerülnek fókuszba?
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Gondoljuk el, Wahorn András, a pol-
gárpukkasztó Wahom is már az ötve-
nedik életév felé ballag - hol marad-
nak-maradtak a fiatalok, az új nemze-
dékek erről a fesztiválról (mint filmala-
nyok és mint filmkészítők)? A hiányok
beváltásának reménytelenségét alig-
alig homályosíthatja el a szolnoki film-
fesztivál díjazottjainak hosszú névsora,
amelynek kapcsán egy nagyon szép
gesztusról is meg kell emlékeznünk: B.
Farkas Tamás Mint a madár elnevezés-
sel az általa elnyert díj összegét egy
alapítvány létrehozására ajánlotta fel, a

határokon túli magyar filmesek követ-
kező szolnoki megjelenésének lehető-
ségeit megkönnyítendő.

Befejezésül az összegző kétely: ha a
kép mint kép nem tudja megmutatni
magát, akkor beavatkozhatunk-e a
kapcsolatteremtési folyamatokba a ké-
pet romboló reprodukálási eljárásaink-
kal, átalakítási metódusainkkal, anyagi
és dimenzionális hamisításainkkal? Pe-
ternák Miklós Az új képfajtákról írt
könyvében jegyzi meg: „Vegyük ész-
re, hogy a kép elsősorban arány, mér-
ték, határképzet: mindig valamiféle vi-

szont testesít meg (ábrázol vagy meg-
jelenít, esetleg létrehoz)." Ha nem is
győzhetünk meg, ha nem is szeretnénk
meggyőzni senkit arról, hogy e vi-
szonyt ne változtassa meg, talán figyel-
meztethetünk arra, hogy mindenkép-
pen alázattal közelítsen tárgyához: a
kép, a mű, a művészet lehetőleg a
legkisebb sérüléseket szenvedje csak
el. (Viszontlátásra három év múlva,
Szolnokon.)

Nagy Réka (8. oszt.) munkája


