
Az ISZKUSSZTVO KI-
NO legutóbbi száma 

érdekes tanulmányt kö-
zöl A. Rumnyevtől, a 
szovjet filmművészek 
pantomim oktatásáról. A 
cikk bevezetőül elméleti 
megállapításokat tesz a 
pantomim és a filmmű-
vészet kapcsolatáról. Ki-
fejti, hogy a film egyik 
alapvető kifejező eszköze 
a pantomim. A néma-
film korszaka bizonyos 
szempontból a panto-
mim fejlődésének is te-
kinthető, amikor a film-
technika tökéletesedésé-
vel — mozgó felvevőgép, 
a premier plan, a mon-
tázs stb. — a filmszíné-
szek kezdetben jelképes, 
teátrális taglejtése mind 
egyszerűbbé, tömörebbé, 
természetesebbé vált, s 
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kialakult a filmjátszás 
mozgásművészete. A film 
újjászülte a maga szá-
mára a pantomimet és 
ez jótékonyan hatott fej-
lődésére. A filmművé-
szet és a pantomim fej-
lődésének kölcsönhatása 
jól megfigyelhető Chap-
lin példáján. Chaplin 
szerint elképzelhetetlen, 
hogy igazán jó színmű-
vész vagy filmművész 
lehessen az, aki nem sa-
sajátította el tökéletesen 
a pantomim művészetét. 

A hangosfilm betöré-
sével úgy látszott, hogy 
az emberi beszéd háttér-
be szorítja a plasztikus 
kifejező eszközöket. 
Azonban a filmművészet 
további fejlődése bebizo-
nyította, hogy a film 
szintetikus művészeté-
ben továbbra is a vizuá-
lis érzékelés az elsődle-
ges, tehát a filmszínész 
mimikája, plasztikus já-
tékának ereje nélkül a 
dialógus is értelmét 
vesztené. Nem is szólva 
azokról a jelenetekről, 
amikor az erős felindu-
lás, a borzalom, a fájda-
lom, az öröm, a csodál-
kozás stb. pillanataiban 
a szó a néma képnek ad 
helyet. Ezek a szöveg 
nélküli, zeneileg aláfes-
tett képek a legjobb je-
lenetei számos szovjet, 
francia és különösen az 
olasz filmeknek, állapít-
ja meg a tanulmány. 

A továbbiakban a 
szovjet Filmművészeti 
Főiskola pantomim ok-
tatásával foglalkozik, is-
merteti elméletét és ti-
zenöt éves múltra visz-
szatekintő gyakorlatát. 

A pantomim oktatása 
a harmadik évfolyamtól 
kezdődik és két évig tart. 
Felhasználja és összefűzi 
a színészi mesterséggel 

P A N T O M I M E S 
mindazokat az ismerete-
ket, amelyeket a növen-
dék eddigi tanulmányai 
során a tánc, a torna, az 
akrobatika, a ritmika, 
valamint a zene, a kép-
zőművészet és az iroda-
lom terén szerzett Meg-
követeli a növendéktől, 
hogy éppoly súlyt fek-
tessen mozgáskészségé-
nek kifejlesztésére, mint 
az egyéb tanulmányok 
során hangja művelésé-
re, a helyes kiejtésre, a 
kifejező szövegmondás 
elsajátítására stb. Ráne-
veli a növendéket, hogy 
mozdulatai logikusak, 
következetesek, kifeje-
zők és zeneiek legyenek, 

A zene szerves része 
a pantomim oktatásnak. 
A gyakorlati órák kivé-
tel nélkül zenei kiséret 
mellett folynak. A zene 
megkönnyíti a növen-
déknek az idő, az erő, a 
mozgás hangsúlyának és 
lendületének érzékelte-
tését. Meghatározza a 
pantomim gyorsaságát, 
ritmusát, emocionális 
felépítését. 

Üjabb feladatot jelent 
a növendék számára a 
képzőművészeti hatások 
alkalmazása a pantomim 
ábrázoló formáira. Ez 



FILMMŰVÉSZET 
lehetővé teszi a térben 
való mozgás kidolgozá-
sát, a kompozíció érzé-
kelését, a környező tár-
gyakkal, a kosztümökkel 
való bánni tudást. 

A pantomim oktatás 
első félévének anyaga 
csoportos mozgásgyakor-
latok valóságos vagy 
képzelt tárgyakkal. Az 
egyes gyakorlatok foko-
zatosan bizonyos témát 
kifejező darabokká fű-
ződnek és ezek már 
megkövetelik a növendé-
kektől a mondanivaló lo-
gikus kifejtését, a part-
nerrel való kapcsolatot 
stb. A második félévben 
nagyobb lélegzetű szóló 
vagy csoportos panto-
mimjátékok bemutatásá-
ra kerül sor. A játékok 
együttese az oktatás so-
rán állandó. Megtanul-
ják az egyes korok stí-
lus-sajátosságait is, az il-
lető kor irodalmi és ze-
nei alkotásai alapján. A 
pantomim játékok té-
máinak kiválasztásában, 
a forgatókönyvek kidol-
gozásában, a megfelelő 
zenei részek összeállítá-
sában részt vesznek ma-
guk a növendékek is. 

A harmadik és negye-
dik félév diploma-mun-

kóra való felkészülés je-
gyében folyik. A vizsga-
tétel négy-öt különböző 
stílusú és műfajú na-
gyobb pantomim játék, 
amelynek minden egyes 
percében mintegy 20—30 
mozdulatot kell végezni. 
A darabok kiválasztásá-
nál, amelyek műfaja a 
tragédiától egészen a 
buffó-szerepekig terjed, 
figyelembe veszik a nö-
vendékek egyéni alkatát, 
színészi képességeit. 

A cikk felsorol néhány 
vizsgadarabot. 1949-ben 
például a legjobb vizsga-
darabok a következők 
voltak: -A kővendég-
Puskin szövegéből, Rah-
manyinov zenéjére, epi-
zódok a Nagy Honvédő 
Háborúból-Népi bosszú-
állók- címen Kabalev-
szkij zenéjével, valamint 
orosz népmesék Mu-' 
szorgszkij, Borogyin, 
Rimszkij Korszakov ze-
néjére és a -Phedra és 
Hyppolit- Euripides szö-
vegéből Beethoven zené-
jével. 

1952-ben a végzős nö-
vendékek többek között 
Mérimé -Mateo Falco-
na- c. darabját adták elő 
Liszt zenéjére, valamint 
Dante és Bocacdo szö-
vegéből a -Paolo és 
Franceska- c. feldolgo-
zásokat Csajkovszkij és 
Rahmanyinov zenéjének 
felhasználásával 

Jó eredménnyel zárult 
az 1956-os év. A legki-
emelkedőbb vizsgadarab 
Krilov -Kinek három fe-
lesége van- c. meséjéből 
feldolgozott pantomim 
játék volt Dragomizs-
szkij zenéjére. Ezzel a 
darabbal nyert ezüstér-
met a szovjet Filmművé-
szeti Főiskola a VI. Vi-
lógifjúsági Találkozó al-

kalmával rendezett nem-
zetközi pantomim ver-
senyen. 

Végezetül a cikk írója 
kifejti, hogy a filmmű-
vészeti növendékek pan-
tomim oktatása kihat 
egész színészi pályafutá-
sukra. Felkészíti őket 
arra, hogy mindig meg-
találják azokat a plasz-
tikus vonásokat, amelyek 
az általuk alakított hőst 
jellemezhetik, hogy belső 
átélésüket Sztanyiszlav-
szkij elképzelése szerint 
kifejezésre juttathassák 
a színész -testi megjele-
nésével-, amelyből a né-
ző már eleve képet al-
kothat a hős jelleméről, 
foglalkozásáról, gondo-
latairól, érzéseiről. 

A filmművészet fejlő-
dési lehetőségei végtele-
nek, s mind fokozottab-
bak a színészi munka 
iránti követelmények. 
-Minden módon fel kell 
készülni ró- — fejezi be 
tanulmányát A. Rum-
nyev. 

M. Zttrabetavttklj 
fUmfótakolat hallga-

tó rajtai 


