
A filmklub-mozgalom — Nyugaton 
1937-ben hét országban alakultak 

filmklubok, vagyis magán-egyesüle-
tek, amelyek tagjai összeálltak, hogy 
olyan filmeket lássanak, amelyeket 
moziban nem tekinthetnek meg. A 
háború után fokozatosan növekedett 
számuk, és 1955-ben, egy angol kör-
kérdés szerint, 2500 klub működött 
29 országban, összesen félmillió tag.-
gial. Ma —, csupán hét évvel később 
— 46 országban működnek film-
klubok és becslés szerint össztagsá-
guk több minit négy millió. Ha azt 
Számítjuk, hogy az átlag klubtag há-
romhetenként egyszer látogatja a 
klub előadásait, évi 68 millió film-
néző tekintélyes számát érjük el. 
valamint 119 ezer előadást, amelyek 
közül egy élőadás gyakran két fő-
filmből és néhány kisfilmből áll. 

Ha összehasonlítjuk ezt a növe-
kedést (amely különösen -televízió-
gazdag" országokban feltűnő) az 
évente csődbemenő normál filmszín-
házak számával, világossá válik, 
hogy az -elveszett közönség" lassan 
ú j forrásokat talál moziszükséglete 
számára. Ugyancsak világossá válik, 
ha közelebbről szemügyre vei&zük a 
klubokban bemutatott filmeket, hog / 
ez a közönség ugyanakkor érettebb. 
A -közönség-ízlés" mindinkább fe1-
lődést mutat. 

A filmklubok bizonyos előnyöket 
biztosítanak a producereknek és az 
egész filmiparnak. A klubelőadások-
nál a tagok maguk állítják össze a 
programot. Ezáltal majdnem, az 
egész drága propaganda-gépezet fö-
löslegessé válik. Továbbá ezek az 
emberek szeretik, gyakran önkénte-
sen magukra vállalják azokat a 
munkákat, amelyek egy mozi üze-
meltetésével összefüggnek. 

Elképzelhető, hogy a filmipar a 
fenti okokb'ól itevókenyen támogat-
hatná a filmklub-mozgalmat. Saj-
nos, egyáltalán nem ez a helyzet. 
Ellenkezőleg. Amióta az első film-
klubok alakultak Angliában, a har-
mincas években, a filmipar gyanak-
vással figyelte a küubmozgalmat. A 
filmszíniházak félnek a konkurenciá-
tól és a producerek félnek a propa-
gandájuk által kitenyésztett közön-
ség ízlésének megváltozásától. Mind-

ennek eredményeképpen a film-
klubok tevékenységiének nagyrésze a 
mai napig szinte mindenütt a kö-
zönyösség, méginkább a bizonytalan-
ság, a -semmi közöm hozzá" légkö-
rében folyik. És így a visszahatás is 
állandóan nő: a klubtagok makacs-
nak és fásultnak kiáltották ki a 
filmipart, amelyet csak a pénz ér-
dekel, és amely süketen áll a film-
művészettel szemben. A filmipar 
számára konjuktúra idejében ez a 
szembenállás nem sokat jelentett, 
ma viszont szükséges lenne, hogy -a 
félek találkozzanak". 

Hogyan tudnának a filmklubok 
hozzájárulni ahhoz, hogy a filmipar 
ismét talpraálljon? Számszerűen, 
egyszerűen piacnak tekintve, a klub-
mozgalom túl kicsi ahhoz, hogy a 
kassza-bevételekben az elveszett te-
levíziós-közönséget pótolja. Do a na-
gyobb távlatban gondolkozó produ-
cerek számára mégis akadnak itt le-
hetőségek. Miután a klubok saját-
maguk választják ki filmjeikot, pon-
tos szeizmográful szolgálhatnak a 
valódi, nem mesterségesen táplált 
közönség-ízlésnek, ami rendkívül 
módon segítségére lehetne a gyártás-
nak,. abban az elhatározásban, hogy 
milyenek legyenek a jövőben a fil-
mek. Talán fontosabb az a körül-
mény, hogy a filmklubok nem egy-
szerűen bemutatják a filmeket, ha-
nem műsorfüzetek és gyakran elő-
adások által hozzájárulnak! ahhoz, 
hogy a nézők számára a filmnézés 
művészi élménnyé, váljék, amelyre 
az ember újra és újra vágyódik. Rö-
viden, a film, ugyanúgy, mint min-
den más művészi forma, ismételten 
-felhasználódik", miáltal a gazdasá-
gi piac természetesen ismét növek-
szik. 

A filmkűubpk hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a filmet végül egyszer 
önálló művészetnek tekintsék. Sok 
tekintetben repertoár-színházakhoz 
hasonlíthatók, mivel a filmművészet 
teljes történelmi panorámáját nyújt-
ják. Ez ismét hozzájárulást jelent 
ennielk az új művészi forma lényegé-
nek megismeréséhez és ugyanekkor 
épít az egyes néző érettségére és 
megértésére. A nemzeti íiilmarchivu-
mokkal és más filmkulturálts' szer-



vezetekkel együttműködve a iklub-
világmozgalom egy olytan nemzetközi 
légkör megteremtéséhez vezet, amely 
elősegíti a jó filmek alkotását. 

Jellemző például, hogy a különbö-
ző - ú j hullámok* rendezői Francia-
országban, Amerikában, Angliában 
és Olaszországban ismételten a film-
klubok iránti hálájukról beszélnek, 
amikor megkérdezik őket, hogyan 
lőttek rendezők. A filmklubban, ahol 
a filmeket megbeszélik és kritikusan 
értékelik, a kezdő filmrendező gyak-
ran az egyetlen becsületes hatást 
észleli, méghozzá egy olyan közön-
ségtől, amely kiismeri magát a 
filmekben. Olyan emberek, mint 
Tiruffaut, Chabrol, Goddard, Anto-
nloni, Ittichardson és mások, itt ta-

lálják az egyetlen lehetőséget ahhoz, 
hagy megismerkedjenek művészetük 
ősi formáival. 

Mégis, annak ellenére, hogy a 
filmművészetben fejlődés mutatko-
zik, és a film végre elérte azt, hogy 
a legszélesebb körökben művészeti 
formának ismerjék el, a filmipar 
továbbra is szkeptikus. A -művész*-
mozinak lassan elismerik jogosságát, 
még ha bizalmatlansággal is. A 
filmklub ezzel szemben továbbra is 
elszigetelt marad a filmszínházak-
tól, mialatt a kassza-görbék tovább 
esnek. Pedig csak arra volna szük-
ség, hogy a klub tevékenységét a 
mozikba helyezzék át, és egy kis jó-
akaratú együttműködés jöjjön létre. 

GIDEON BACHMANN 

NEGYVENHÁROM O R S Z Á G AZ OBERHAUSENI FESZT IVÁLON 

A fehniár 18-án kez-
dődő IX. oberhauseni 
rövidfiűlmf esz táválra ez 
ideig negyvenhárom or-
szág jelenítette be rész-
vételét, közöttük ' a 
Szovjetunió, az Egyesült 
Államok, Franciaország, 
Olaszország, Anglia, Ma-
gyarország, Lengyelor-
szág, Csehszlovákia, Bul-
gária, Jugoszlávia, Spa-
nyolország, Kanada. Ja-
pán, Argentína és Bra-
zília. A nyugatnémet 
rövidfilmek mellbtt kü-
lön műsor keretében 
mutatják be az NDK 
íiimmüvéskzetónlek leg-
újabb alkotásait. 

A zsünl elnöke — 
akárcsak két esZtendővei 
ezelőtt — Bert Haanstiia, 
a világhírű holland film-
rendező, akinek -Üveg* 
című filmjét hazánkban 
is nagy sikerrel vetítet-
ték. A zsűrinek négy 
nyugatnémet, négy nyu-
gat-európai és négy, a 

szocialista országokat 
képviselő tagja van. Ez 
Mtóbhrtafc: Roman Ktar-
men szovjet dokumen-
tumfilm-rendező, Bre-
tislav Pojar, csehszlovák 
trükkfilm-rendező, Jerzy 
Boesak, a lodzi filmfő-
iskola dékánja, és a var-
sói dokumientumfilm-
stúdió művészeti vezető-
je, valamint magyar 
részről Wipdermíainn 
Károly, akinek -Kilenc 
perc* című filmje díjat 
nyert a két évvel ezelőt-
ti oberhauseni fesztivá-
lon. 

A versenyen részt ve-
vő magyar filmeket a 
fesztivál negyedik nap-
ján, önálló magyar mű-
sor keretűében mutatják 
be. A programban sze-
repel Kiss József doku-
mentumfilmje, a -Szent-
kút* —, a -Vigyázat, 
mázolva!* — Korompai 
Márton kisfilmje, és a 
Balázs Béla Stúdió két 

filmje, a -Koncert* és a 
-Variációk agy témára*, 
mindkettő Szabó István 
alkotása. Nagy érdeklő-
dés etlőzi meg Jiri Trnka 
-A kibernetikus nagy-
mama* című trükkfilm-
jének, a lengyel Jan 
Lenica -Lahimiiith* című 
kísérleti filmjének, és 
Beit Haastra legújabb 
rövidfilmjének, a -Delta 
— Phase l*-nek bemu-
tatását 

A fesztivál keretében 
be|muttjatják a felszaba-
dulás utáni lengyel film-
gyártás legjelentősebb 
lalkőtásiait, így Andrzej 
Wajda, Kaairnierz Kutz, 
Andrzej Munk. Jerzy 
Kawalerowicz és Roman 
Pollansky filmjeit A 
filmnapok alkalmából 
nemzetközi films zak-
könyv-k/i állítást is ren-
deznek. 

A IX. oberhauseni 
filmfesztiválon magyar 
filmművész-delegáció is 
részt vesz. 


