
Bufteában, 
A N Y O L C P E R C E K MŰVÉSZÉNÉL 

Magyar ésszel, buda-
pesti megrögződöttsé-
gekkel nehéz elhinni, 
hogy »Gapo«, ez a rend-
kívül rokonszenves arcú 
fiatalember, akinek ne-
vét, arcát Romáiniában 
úgyszólván mindenki is-
meri: filmrendező. Pe-
dig »Gapo« — Gábriel 
Popescu — nem is úgy-
nevezett >-nagy' alkotá-
sokat- rendez. Az ő 
specialitása a rövidfilm: 
valamennyi filmje csak-
nem pontosan nyolc per-
ces. Hogy ez a nyúl-
farknyi idő is elegendő 
neki a jelentős alkotás-
ra, ezt az eddig elnyert 
hét nemzetközi díj bizo-
nyítja — köztük a can-
nes-i is. 

Vajon mi tette ily 
népszerűvé műfaját? De 
— mint ez várható — 
éppen erről nem tud 
Gapo semmit. 

— Én ezt a műfajt 
szeretem. Ebben tudom 
legjobban kifejezni ma-
gamat — mondotta kér-
désünkre. — Hogy a kö-
zönség miért szereti, 
azt már tőle kell meg-
kérdezni. 

Kajánul tettük fel a 
keresztkérdést: persze 
titokban már a »nagy 
mű- is formálódik ben-
ne? 

Nem volt hajlandó 
megérteni, hogy a nagy 
mű alatt mi hosszú fil-
met értünk. A nagy mű, 
szerinte, mindig az, 
amin dolgozik az em-
ber. Gapo szerint szati-
rikus mondanivalót leg-
tömörebben, legközvet-
lenebbül : rövidfilmben 
lehet kifejezni'. 

Ugyanis — mint eb-
ből rá ds jöhettem .— 
éppen szatirikus- kisfil-
men dolgozik. »A pénzes 
légy« a film címe — fő-
szereplője egy légy, 
amely hatalmas vagyont 
örököl. 

Gapo sajátos munka-
módszerrel dolgozik. 
Egy-egy filmjének -sze-
replőit újsághirdetésre 
való jelentkezés- alapján 
válogatja ki. Nagyon ha-
tározottan hangsúlyozza: 
nem- olyanokat keres, 
akik jelenlegi foglalko-
zásukat a szmészpályá-
val akarják felváltam 
(bár volt már példa rá, 
hogy színész lett vala-
melyik szereplőjéből), az 
ő megbízása egy filmre 
szóL Nyolc percre. 

Nem mérnők állítani, 
hogy követendő példa 
— de nem érdektelen. 

Gapo nem engedett el 

Gábriel Popescu 

üres kézzel: megmutat-
ta a gyönyörű bufteai 
filmgyár technikai vív-
mányait: a 26 hektáron 
elterülő filmvárost, a 
két 730 négyzetméteres 
és két 300 négyzetmé-
teres műtermet, a mo-
numentális technikai 
berendezéseket., A gyár-
nak saját áramfejlesz-
tője, káprázatos világí-
tástechnikája, automa-
tikus hőszabályozója 
van. Kész díszletele-
mekből egész raktára. 

Egy gondolat Bufteá-
iból: nem lenne vajon 
érdemes nálunk is meg-
ismertetni néhányat a 
Romániában oly népsze-
TŰvé vált kisfilmekből? 
Akár -A pénzes légy-*, 
akár a tüneményesen 
szép »Revista 1958« re-
vűfilm, akár valamelyik 
más kisfilm méltán 
tarthatna nálunk is szá-
mot sikerre. 

Sz. I. 


