
KÉPEK A VIETNAMI FILMMŰVÉSZETRŐL 
Tavaly a moszkvai 

fesztiválon művészek és 
újságírók nagy tapssal 
fogadtak egy szerény kis 
delegációt, köztük egy 
bájos mosolyú, szép ar-
cú, egzotikus ruhájú 
színésznőt, aki aligha 
volt tizennyolc eszten-
dős, de a delegáció töb-
bi tagja sem sokkal le-
hetett túl a húszon, 
szemre legalább. 

Ngoc Lan, a ' fiatal 
-sztár- és szerényen 

hajlongó társai képvi-
selték Vietnam filmmű-
vészetét. A bemutatko-
zást követően levetítet-
ték a -Csapás a máso-
dik frontvonalra- című 
filmjüket, s mikor ki-
gyúltak a Rosnija Film-
színház lámpái, az üd-
vözlés már nemcsak az 
alkotókat, de magát a 
művet is köszöntötte. 

A másnap délelőtti fo-
gadáson azután ezernyi 
kérdés záporozott felé-

»A ki* madár- hősei 

jük. ök elmondották, 
hogy Vietnam a filme-
zést hadi híradókkai 
kezdte. Az első ilyen 
híradó 1945 augusztusá-
ban a függetlenné vált 
Vietnam legfontosabb 
eseményeiről számolt 
be. A felvevőgép ettől 
kezdve majd egy évti-
zedig a haditudósítók 
fegyvere volt. Tizenhat 
milliméteres keskeny-
felvevővel dolgoztak, s 
mindenüvé követték a 
harcoló katonákat. 

A -filmgyár- a dzsun-
gelben létesült. Itt hív-
ták elő és másolták a 
gyakran életveszély kö-
zepette felvett anyagot. 
1952-ben jutottak elő-
ször hangos-felvevőhöz. 
Ebből a korszakból két 
jelentős dokumentáris 
alkotás származik, a 
-Győzelem északnyuga-
ton- (1952), és a -Dien 
Bien Phu-i győzelem-
(1954). 

A francia zsoldosok 
távozása után új kor-
szak köszöntött be. A 
filmesek — a hadsereg-
gel együtt — bevonul-
tak a fővárosba és alig 
két esztendő múltán 
megnyílt a szabad Viet-
nam első filmstúdiója, 
ahol már normál mére-
tű nyersanyaggal dol-
gozhattak. De továbbra 
is csak híradókat, d o 
kimerthum IMmetaet ké-
szítettek. Ennek a mű-
fajnak, igaz, amatőrala-
pon, ámde voltak ha-
gyományai 1945 előtt-
ről Is. 

— S ha így, a semmi-
bői indultak — tette fel 

Njroc Lan a -Ciapáa a má-
sodik frontvonalra- című 
háborús törtínet női fő-

szereplője 



Lam Tol -A két katona-
főszerepében 

a kérdést egy nyugati 
újságíró —, honnan 
kaptak útbaigazítást? 

— 1951-ben kínai, 
1954-ben szovjet, 1955-
ben lengyel, 1956-ban 
csehszlovák segítséggel 
készítettünk koproduk-
ciós alkotásokat — vá-
laszolta a delegáció ve-
zetője. — Nálunk járt 
többek között Roman 
Kar men, a szovjet do-
kumentarista iskola 
egyik legismertebb kép-
viselője. Fiatal gárdánk 
pedig Moszkvában, a 
kínai, a lengyel és a 
csehszlovák főiskolákon 
tanult. 

1959-ben készült az 
első játékfilm: a -Ben 
Hal folyó partján-. Ezt 
követte - A narancsli-
get- és »A fiatal lány 
a műhelyből-, és az 
••Egy eltűnt emlékei-, 
-A. Phou férje- és a 
fesztiválon bemutatott 
••Csapás a második 
frontvonalra-. 

. . . Azóta közel más-
fél év telt el. Ma Viet-

A tizenegy esztendői 
To Vyen »A kis madár-

cimű filmben 
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ISTEN OSZI CSILLAGA 
Magyar film 

Széles változatban ls 
14 éven alul nem ajánlott 

EZ IS SZERELEM 
Magyarul beszélő angol 

film 
Széles változatban ls 

Csak 18 éven felülieknek 

namban huszonöt ren-
dező, huszonhárom for-
gatókönyvíró, harmincöt 
operatőr és ugyanannyi 
színész van. Műtermei-
ben rajz-, báb-, híradó-
és dokumentumfilmek is 
készülineki 1959-ben nyílt 
meg a fii mfő iskola is, 
és különféle tanszakain 
sokoldalú művészkép-
zés folyik. 1962-ben már 
első ízben bemutatkoz-
tak a végzősök is. Há-
rom filmet vetítettek a 
városi s a vidéki mozik. 
»Az ősz első napjá—t, 
-A kis madár—t, meg 
"A két katoná—t 

A témakörük egy-
részt a felszabadító har-
cok évei, másrészt a 
mindennapi élet problé-
mái. Alkotói stílusuk-
ban keveredik a hazai 
folklór a külföldön el-
sajátított művészi irány-
zatokkal. Egyes kérdé-
seket még tudatosan le-

egyszerűsítve ábrázol-
nak a hazai közönség 
miatt, mert a mozi so-
kaknak még új. Munká-
jukon azonban érződik, 
hogy bőségesen van 
mondanivalójuk. Alko-
tóikat lelkesedés, ma-
gávalragadó szenvedély 
jellemzi. Színészeik 
többsége fiatal. Még 
nem fenyegeti őket a 
megszokás szürkítő ru-
tinja. 

1939-ben még mind-
össze harminchét film-
színház szórakoztatta a 
franciákat, ma már 422 
vetítőhelyiségben játsz-
hatják saját alkotásai-
kat. Vietnam a hazai si-
kereket követően meg-
jelent a nemzetközi 
fesztiválokon, sőt ver-
senydarabjaikkal diplo-
mákat, díjakat is nyer-
tek: Karlovy Varyban, 
Moszkvában, Kairóban. 

ÁBEL PÉTER 

A KOPÁR SZIGET 
Díjnyertes japán film-

dráma 
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