
Astruc és \ ad ím vitája 

A film néhány időszerű kérdésé-
ről nyilatkozott Alexandre Astruc és 
Roger Vadim a párizsi France Ob-
servateur című hetilapban. Astruc-öt 
és Vadimot sok szakember az újjá-
születő francia film leghivatottabb 
fiatal képviselőinek tartja. Fejtege-
téseik főbb pontjait az alábbiakban 
ismertetjük. 

Mi a véleménye a két rendezőnek 
az író, forgatókönyvíró és rendező 
viszonyóról? 

— Mindenekelőtt — mondja Va-
dim — tisztázni kell a rendező és 
a szerző fogalmát. A rendező ne le-
gyen író, de legyen szerző, alkotó. A 
rendezőnek a felvételek színhelyén 
kell elkészítenie filmjét. A produ-
cerek elmélete, mely szerint a film-
nek már forgatás előtt késznek kell 
lennie, nagy veszélyeket rejt magá-
ban. A rendezőnek természetesen 
mér a felvételek előtt tudnia kell, 
hogy mit akar csinálni, legyen meg 
a forgatókönyve és a párbeszédek, 
de az igazi munka a forgatással kez-
dődik. Itt lép közbe a szerző, az al-
kotó — a rendező. Szerzői munká-
mat a felvételeknél végzem, nem pe-
dig a megelőző munkaszakaszokban. 
Astruc még a következőket fűzi ehhez: 

— Egy rendező, ha csak némileg is 
egyéniség, nem hagyja magát agyon-
nyomni. Mindegy, hogy melyik re-
gény megfilmesítésével bízzák meg, 
a rendező elkészíti a maga filmjét, 
munkáját azonban minden gáüás 
nélkül kell elvégeznie. 

Vadimnak azonban más a véle-
ménye: 

— A rendező csak akkor érvénye-
sítheti elképzeléseit, ha a film té-
mája megfelel egyéniségének, érzé-
kelésének és érzéseinek. A rendező 
birtokába vehet egy írót, felülkere-
kedhet egy témán, de csak bizonyos 
mértékig. Azt hiszem, nagyon veszé-
lyes engedni annak a kísértésnek, 
hogy a rendező a felvevőgéppel bár-
mily történeten, bármely párbeszé-
den úrrá lehet. Astruc szerint a ren-
dező minden témával kifejezheti, 
amit akar. Nem hiszem. 

Nyugati rendezők, néhányan még 
a legnevesebbek közül is, témahiány-
ra panaszkodnak. Astruc szerint 
nincs igazuk. 

— Teljes átalakulásban levő tár-
sadalomban élünk — mondja. — 
Millió dolog kínálkozik filmre. Az 
emberek közötti viszonyok megvál-
toztak. Ezeket az új viszonyokat, új 
kapcsolatokat kell ábrázolni. 

Vadim így fűzi tovább Astruc sza-
vait: 

— Franciaországban és általában 
Nyugat-Európában az értékek két-
ségbevonásának, az értékek átérté-
kelésének, a meghasonlásnak, a vi-
szonyok szétzilálódásának és a vál-
ságoknak időszakát éljük. Ez pedig 
kedvez a művészi alkotásnak. Azt 
hiszem, az elkövetkezendő ötven év-
ben civilizációnk minden vonatko-
zásban, a filozófiában éppúgy, mint 
az Iparban, teljesen átalakul. Egyre 
több fiatal szerző, fiatal rendező fog 
megpróbálkozni azzal, hogy ezt az 
átalakulást, ha botladozva és tapo-
gatózva is, a filmen kifejezze. Ez az, 
ami a fiatal nemzedék filmművésze-
tében, az új filmművészetben első-
sorban érdekel. A mai filmeknek, a 
ml filmjeinknek is tükrözniük kell 
a világ átalakulását, az új jelleme-
ket és az új embereket. A rendezők 
többsége valóban témahiányról pa-
naszkodik. Én azonban inkább úgy 
mondanám, hogy kimerültek, el-
apadtak. 

Érdekesek Astruc és Vadim fejte-
getései a közönség és a film, Illetve 
a rendező viszonyáról. Astruc sze-
rint a művészet minden ágában fon-
tos az alkotó kapcsolata a közönség-
gel, a filmművészetben, a tömegek 
művészetében azonban ez a kapcso-
lat mindennél fontosabb. És csak 
úgy lehet megteremteni, ha a ren-
dező a dolgok mélyére hatol, nem 
csal. A rendezőt már eleve át kell 
hatnia annak a meggyőződésnek, 
hogy amit érez, a közönség zöme is 
átérzi majd. Csak az őszinteség ki-
fizetődő, a mesterkedések nem. Ami 
a regények, vagy más írói művek 



megfilmesítését illeti — mondja Ast-
ruc —, harminc évnél fiatalabbak-
nál fel sem vetődik ez a probléma. 
E fiatalok közül senki nem mondta 
még nekem, hogy a filmem hű vagy 
nem hű Maupassant-hoz. A filmet 
önálló műnek tekintik, nem hason-
lítják össze a könyvvel, amelyből 
készült. 

Vadim szerint a közönség több 
kategóriába sorolható. Egy részük 
— és ide tartozik sok mai fiatal — 
teljesen műveletlen. A fiatalok nagy 
többsége, a filmek legjobb közönsé-
ge keveset olvas. Az érettségizettek 
elfelejtik az irodalmat és a művé-
szetet általában. Ezt az -igazi-, par 
excellence filmközönséget a film 
mint film, mint önálló mű érdekli, s 
nem keresi kapcsolatait, összefüg-
géseit az irodalommal. 

A művelt fiatalokat, a közönség 
egy másik részét Vadim két cso-
portra osztja. A nagyobbikat, amely 
szerinte burzsoá környezetben él, a 
film, legalábbis a Vadim-filmek leg-
nagyobb ellenségének tartja. Ezek a 
fiatalok a Vadim-filmekben csak az 
erotikát látják, és nem értékelik a 
törekvést az új felé. A kisebb cso-
portba tartozók — mondja — mesz-
szebbre látnak. Ok az új filmművé-
szet igazi ösztönzői. 

Astruc: — így van. Bármennyire 
is paradoxonnak tűnik, a művelet-
len közönség ugyanúgy vélekedik a 
filmművészetről, mint a művelt kö-
zönség leghaladottabb csoportja. A 
művelt közönségnek a film lénye-
gét tökéletesen megértő rétege 
szerint a művészetek között a film-
művészet vezet. A fiatalok ugyan-
úgy beszélnek egy film szereplői-
ről, mint egy regény alakjairól. Egy-
egy új filmem bemutatásakor na-
gyon megkapott, hogy a nézők nem 
erről vagy arról a felvételről, ren-
dezői vagy operatőri munkáról kér-
dezgettek, hanem arról, hogy mivel 
magyarázom a film főalakjának ma-
gatartását, cselkedeteit. A filmekben 
tehát csakúgy, mint a regényekben, 
elsősorban az alakok érdeklik a kö-
zönséget. 

A két rendező művészi elvei, az 
új emberek, a mai jellemek ábrázo-
lása természetszerűen felvetik a film 
kifejezésmódjának, nyelvének kér-
déseit is. 

Vadim erről a következőket mondja: 
— A ma filmművészetének leg-

vonzóbb kísértése: a mozdulat, a 
taglejtés vizsgálata és keresése. A 
ma filmművészetének új vonása, a 
cselekvéseket ösztönző impulzusok 
kifejezése mozdulatokkal, gesztusok-
kal. Ma már a rendezés több mint a 
színészek mozgatása egy bizonyos 
elképzelés szerült. Sokkal inkább 
arra kell törekednünk, hogy egy-egy 
gesztussal, testtartással, a mozgás-
sal fejezzünk ki egy bizonyos lelki 
állapotot Jelenleg még csak kísérle-
tezünk. Mégis azt hiszem: a filmmű-
vészet új útja: az új (kifejezésmód 
keresése. 

Astruc kiegészíti ezt a nézetet: 
— Bár a valóságban az emberek 

látják, a filmen mégsem érzik, nem 
értik az impulzusokat kifejező moz-
dulatokat. A közönségnek tehát 
eleinte szokatlan az új kifejezésmód. 
Hozzászokott az olyan filmekhez, 
amelyekben a forgatókönyvíró vé-
gezte a leglényegesebb murikát. Sok 
rendezőnek a rendezés problémája 
lényegében nem más, mint a vágás. 
Azon töprengnek, hogyan helyezzék 
el a szereplőket a felvevőgép előtt, 
hogyan fényképezhetik őket szemtől 
szembe stb. Az ilyen rendezés hom-
lokegyenest ellenkezik az én felfogá-
sommal. A -Sart-on jamais- című 
film egyik jelenetében a férfi-fősze-
replő, kesében virággal, a női fősze-
replő után siet. Eléri. Néhány lépést 
tesznek együtt, aztán megváltozik 
lépéseik üteme, és ez tökéletesen ki-
fejezi elhatározásokat, hogy ismét 
együtt fognak élni. El voltam ragad-
tatva ettől a megoldástól. 

—- Mostanáig az egész francia 
filmművészet azon alapult, hogy a 
film szereplői beszéltek. Beszéltek, 
tehát hazudhattak. A film éppúgy 
mint a színház, a pszichológia mű-
vészete volt, s ehhez járult még a 
hazudozás lehetősége. Nos, a test, 
a gesztus nem hazudik. Az ember 
nem ura mozdulatainak. Mint ahogy 
a táncnál is megszabja mozgását, lé-
péseit a ritmus, máskor sem ural-
kodhat testi intiuciói felett. Ha tehát 
a figurákkal az igazságot akarjuk 
elmondatni, ha be akarjuk mutatni 
egyéniségüket, akkor nem az a leg-
fontosabb, amit mondanak, hanem a 
pontos gesztust kell megtalálni. De 



nem az úgynevezett --kifejező*, 
mondhatnám egyezményes gesztu-
sokat kell csináltatni a színészekkel. 
Ezek fabatkát sem érnek. Viszont az 
igazi, -belülről jövő* mozdulatok 
egy csapásra feltárják az illető alak 
egész egyéniségét. Nem könnyű rá-
jönni ezekre a gesztusokra. De ha 
sikerül — és a hamis gesztusokhoz 
szokott közönség is megérti azokat 
—, akkor válik a mozdulat, a taglej-
tés valóban kifejezővé. 

Vadim: — Jelenleg a -kifejező-
mozdulatok mindig egyformák. Az 
asszony nézi magát a tükörben, uj-
jait lassan végigjártatja az orra tö-
vén, pillantása a tükröt tartó ke-
zére esik, aztán a kéz a tükörrel 
együtt lehanyatlik . . . Egy sereg kis 
gesztus: a rendező kifejezésmódjá-
nak lexikonja, szókincse. Halott 
nyelv, de mindenki érti. Nos, azt hi-
szem, ennek a szókincsnek, ennek 
a nyelvnek a megváltoztatása folyik 
most. Oj nyelvet kell találni, de ez 
nem megy néhány hónap, talán még 
néhány év alatt sem. 

Végül pedig, összefüggésben azzal, 
amit a film új nyelvéről mondott, 
a szereposztásról beszélt a két ren-
dező. 

— Franciaországban — így Ast-

ruc — sokat szenvedünk a szerep-
osztás ostobaságától, azaz attól, hogy 
beskatulyázzák a színészeket. Tisz-
telet Renoir-nak, aki elsőnek ér-
tette meg a -fordított szereposztás-
ban* rejlő lehetőségeket. Bármely 
színész bármilyen szerepet eljátsz-
hat. Ez helyes. Nem kétséges ugyan-
is, hogy adott helyzetekben az egyén 
— a színész — a maga alkata, vér-
mérséklete, bátorsága vagy gyáva-
sága szerint cselekszik... Egyre in-
kább hiszem, hogy a színészt akkor 
kell játszatni, amikor kizökkent lelki 
egyensúlyából. Ilyen állapotban ki-
esik a beidegzett, megszokott játék-
modorból és természetesen, egysze-
rűen, -ellenőrizetlenül* alakítja sze-
repét. 

Vadimnak is ez a véleménye. -Ha 
egy árulót egy .árulóval', azaz olyas-
valakivel játszatunk, aki árulókat 
szokott alakítani, minden mozdu-
lata tipikus .áruló* mozdulat lesz. 
Adjuk ezt a szerepet egy olyan szí-
nésznek, aki máskor, teszem fel, 
egyszerű, jó embereket személyesít 
meg, valószínűleg könnyebben rá-
talál az árulót kifejező valódi gesz-
tusokra, játéka hívebben tükrözi a 
valóságot és a közönség már csak 
azért is jobban felfigyel rá, mert más 
szerepkörből ismeri.* B. L• 

C A N N E S I „ E L Ő Z E T E S " 
Az április 30-án kezdődő Idei canneai filmfesztiválra eddig 31 ország jelent-

kezett és tíz már e) is küldte -nevezését*. 
A Szovjetunió az -Smöeri tori- című filmet küldi Cannesba. A film, amely-

ről legutóbbi számunkban már rövid ismertetőt közöltünk, Solohov egyik leg-
szebb elbeszélését viszi vászonra. Főszereplője és egyben rendezője Szargaj 
Bondarcsvk. A kitűnő szovjet színésznek ez az ellő filmrendezése. Az új szov-
jet filmalkotást nagy érdeklődés várja Cannesban, annál la Inkább, mert tavaly 
a nagydíjat, ax Arany Pálmát s Szovjetunió hódította el a -Szállnak a darvak— 
kai. 

Olaszország és Mexikó leghíresebb női sztárjait küldi a Cote d'Azur hagyo-
mányos film-seregszemléjére: Anna Magnan( és Oiuliatta Masina, Dolorss dal 
Rio és Maria Fsiix ott lesz s Fesztivál-Palotában és a Crolaette művésxtalálko-
zóln. Az olaazok -NtUa citta Vlnfarno- (Pokol a városban) című filmjét Rsnato 
Castallani rendezte: a történet egy női börtönben játszódik. A mexikói -La 
Cuearacha- főszereplője az említett két világhírű művésznőn kívül Psdro 
Armandariz, aki Pancho Villa legendás alakját személyesíti meg. Nyugat-Német-
orazág a -Hildán- című filmet mutatja be, O. B. Shaw -A hős és a katona-
cimű hírei darabjának filmváltozatát. Rendezője Tranz Wlrth, egyik főszerep-
lője Llaalotta Pulvar. Az osztrák filmgyártás -Dia holb zarta* című újdonságát 
jelentette be. Hősnője egy fiatal lány, aki cinikus, könnyelmű teremtésnek 
adja kl magát, hogy Így megkönnyítse Irodalmi karrierjét (Romv Schneider). 
Japán Ismét egy gésa-tőrténetet küld a canneai filmversenyre, elme: -Shirapazt-. 

A magyar filmművészet képviselője Canneaban az -£das Anna-. Filmünk 
bemutatóján előreláthatóan részt vesz majd fábri Zoltán és TOrCctik Mari is. 
A francia sajtó canneai -előzetes* Jelentéseiben kivétel nélkül megemlíti, hogy 
az -Zdat Anna- címszereplője és alkotója azonos a Franciaországban emlékeze-
te* sikert aratott -Körhinta* hősnőjével ét rendezőjével. 


