
A PRÁGAI FILMMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN 
Prága hetedik kerüle-

tében, a Kostetoií utcá-
ban van a Prágai Film-
művészeti Múzeum, ame-
lyet érdeklődők, diákok, 
egyetemi és főiskolai 
hallgatók és sok szakem-
ber látogat. 

A Prágai Filmművé-
szeti Múzeum tágas he-
lyiségeiben felállított 
üvegszekrények azt bi-
zonyítják, hogy a mai 
filmművészet az emberi-
ség kollektív teljesítmé-

nye, s nem iLumíére- és 
Skladanaváky-testvérefc-
kel kezdődött; ők már a 
fejlődés egy magasabb 
fokát jelentették. A kép-
zőművészet történet Iga-
zolja, hogy a i mozgás 
megörökítésének szándé-
ka majdnem egyidős az 
emberiséggel. Az ötezer-
esztendős benihasszáni 
ó-egyiptomi sírboltokban 
talált rajzsorozat több 
ábrán örökíti meg két 
birkózó mozdulatainak 

egymás után kővetkező 
fázisait, ami egyúttal a 
rajzfilm primitív ősének 
is tekinthető. 

Ez a múzeum nem 
öreg, elavult készülékek 
halott 'gyűjteménye. Má-
solatban, vagy eredeti-
ben a látogató megte-
kintheti Ptolemaiusz já-
tékos kísérletét, ott ta-
lálja a -csodadoíb—ot, az 
első stroboszkópot, Ma-
tey fényképező puskáját 
(amellyel Jansenn fran-
cia csillagász a nyolcva-
nas években a Vénusz 
Nap előtti elvonulását 
örökíti meg), Muybrddge 
készülékét (amellyel elő-
ször sikerült vágtató lo-
vat lefényképezni), Sküa-
damovsfcy, Lumiére és 

Ettenne Jules Marey 1882-
ben épült stúdiója, amely-
ben Georges Demény segít-
ségével chronofotogréftai 

felvételeit késaitette 



mások, ma már valóban 
primitívnek tűnő alkot-
mányait. A már említett 
résziéi találók mellett ott 
láthatók a cseh feltalá-
lók művei is, odább pe-
dig az orosz tudósok 
szárnypróbálgatásainak 
szenteltek külön vitrine-
ket. Ilyenformán megta-
láljuk Kuparenko, Boldi-
rev, Akiimov, Timcsenko 
és mások készülékeit. 

A múzeum anyaga el-
sősorban ajándékokból, 
kisebb résziben vásárlá-
sokból gyűlt össze. 1950-
ben például az akkori 
szovjet f i tanügyi minisz-
ter, Bolsakov gazdagí-
totta Ptusko szovjet ren-
dezőnek (a Fejedelem 
bajnoka c. széles-színes 
filmje fu t Budapesten), 
a filmtörténet egyik je-
lentós állomását jelentő 
Űj Gulliver című filmje 
valamennyi kosztümjé-
vel, díszletterveivel és 
bábujával. A Deutsche 
Akademie der Kümste a 
gyűjtemény Sklada-
novsky-testvérekre vo-
natkozó anyagót adomá-
nyozta, de a koppenhá-
gai Dansk Film Archiv, 
a harrowi Kodak Mú-
zeum, az Edison Mú-
zeum, a párizsi Le Giné-
matheque Francaise és a 
Conservatoire des Arts 
et Métiens, a müncheni 
Deutsche Museum szint-
úgy hozzájárult a prágai 
Intézet gazdagításához. 

Tárgy gyűjteményén kí-
vül rendkívül gazdag 
modellgyűjteménye is. 

A Lumlére testvérek fel-
vevőgépe, annak tartozékai, 
valamint az UH-os bemu-
tató falragaaza. A képen 
látható tárgyak Lumiére-ék 

ajándéka 

Arányosan kisebbített 
méretekben látható pél-
dául Edison kátrányle-
mezzel fedett bódéja, a 
Black Mary, amely a hí-
res amerikai -varáis ló-
első műterméül szolgált 
Megtekinthető Marey 
nyolcvanas éyek kezde-
téről származó stúdiója, 
itt van Muytaridges pa-
loaltái primitív épülete, 
de aki még nem ismeri, 
megtekintheti az egyik 
üvegszekrényben a íbar-
ramdovi filmstúdió pom-
pás háromemeletes palo-
tájának makettjét is. 

A Prágai Filmművé-
szeti Múzeumot mintegy 
félmillió látogató tekinti 
meg évente. Nem is cso-
da. A múzeum viszont 
a személyes élmény em-

Egy kis mlntagyüjtemény 
a mozgókép óikorából: 
anorthoscopok és strobosz-
kópok (Plateau, Stampfer, 
MQller és mások készítmé-

nyei) 

lékét megnyitja a né-
zőknek és kiállított anya-
gával maga a íiimtörté-
nelem. 
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