
Robbe-Grillet Pozsonyban forgat 
Alain Robbe-Gri l le t - t nem kel l bemutatni a magyar o lvasónak, hiszen 

néhány hónappal ezelőtt hazánkban is járt. Kevesebben tudják, hogy a ,,nou-
veau román" , e gy ik mega lkotó ja és talán l eg főbb ideológusa, nemcsak 
íróként, hanem f i lmrendezőként is dolgozik. 1963-ban A halhatatlan ( l ' Im-
morte l le ) c ímmel készítette első f i lm jé t . Ezt négy esztendővel később kö -
vette második rendezése, a Trans-Europe Express és most, két évve l e f i lm 
elkészítése után Pozsonyban fo rga t ja Egy ember, aki hazudik című f i lmjé t . 
Itt kereste fe l Richárd Blech, a Smena című napilap munkatársa, hogy 
inter jút készítsen ve le lapunk számára. 

Szinte teljesen egyedül készíti film-
jeit, maga írja a novellát, a forgató-
könyvet, tevékenyen belef olyik a 
gyártás előkészítésébe, rendez és ma-
ga vág. Produkcióihoz csak film-
operatőröket és néhány színészt szer-
ződtet, s ami teljesen szokatlan mun-
kájában — még asszisztense sincs. 
Filmről filmre kevesebb munkatárs-
sal dolgozik. Indoka? 

— A munka nyolcvan százalékát 
előbb-utóbb teljesen magamnak kell 
elvégeznem ahhoz, hogy minél telje-
sebben saját elképzeléseim alapján 
készíthessem a f i lmjeimet. . . 

Interjút kapni tőle nem könnyű. 
Kimondottan szófukar ember. 

— A vitákban, a regényeimben és 
a cikkeimben, sőt talán a filmjeim-
ben is mindent elmondtam, amit 
akartam. Az elmondottakhoz nincs 
mit hozzátennem. 

— Az utóbbi évékiben ön a tollat 
szinte teljesen felcserélte a kamerá-
val. Vajon ez nem jelent-e bizalmat-

lanságot az írói kifejezőeszközökkel 
szemben? 

— A válasz: igen és nem. A film 
a kép, a szó, a zene és a mozgás 
szintézise. Általuk az írás mögött 
meghúzódó elképzelések, filmre ke-
rülve, jobban, világosabban hatnak... 
Másrészt viszont bízom az írói ki-
fejezőeszközökben, olyannyira, hogy 
most is egy új regényen dolgozom, 
amely talán nem is olyan sokára tel-
jesen elkészül. Csakhogy valami azért 
elválaszt a „nouveau román" olyan 
reprezentánsaitól, mint Bútor és Du-
ras. Az ő számukra talán elég a szó 
az alkotások végső arculatának ki-
alakításához, én azonban úgy vélem: 
a szó csak anyag a további kísérle-
tekhez. Ezért forgatok filmeket. Ami-
kor leforgattam egy filmet^ pontosan 
fél évig hozzá sem nyúlok. Félrete-
szem, mással foglalkozom. Igyekszem 
elszakadni az anyagtól, visszanyerni 
tárgyilagosságomat. Amikor azután 
elmúlik az a száznyolcvanegynéhány 
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rnap, leülök a vágóasztalhoz és szinte 
teljesen új filmet készítek... 

— A francia filmgyártás mai vi-
szonyai között, hogy engedhet meg 
magának ilyen hosszú alkotási szü-
netet? 

— Nagyon rövid előkészületek 
után, nagyon gyorsan, általában egy 
hónap alatt, forgatom le a filmjeimet, 
így időt nyerek, és végül, a féléves 
gondolkozási szünettel, filmem nem 
sokkal később jelenik meg a mozik-
ban, mint egy másik, mondjuk ve-
lem egy időben forgatni kezdő fran-
cia produkció. 

— Pozsonyban forgatott filmje, 
Egy ember, aki hazudik, olyan vala-
kiről szól, aki hősként akarja be-
csempészni magát a történelembe. 
Amikor elolvastam a forgatókönyvet, 
úgy véltem, hogy ez a történet a má-
sodik világháború idején játszódik. 
Viszont itt hallom, hogy a film nem 
a második világháborúról szól. Mi az 
igazság? 

— Az idő, amelyben főhősöm, Bo-
risz feltűnik és mozog, nem fontos. 
Lehet az a század elején, az első vi-
lágháború alatt, de ha valaki a má-
sodik világháború vonásait keresi 
benne, én nem beszélem le róla, hogy 
ezt tegye. A forgatókönyvben még 
sok olyasféle utalást találhat, amely 
növeli ezt a bizonytalanságot. A Bo-
risizt üldöző katonáknak például kü-

lönböző nemzetiségű, szedett-vedett 
fegyvereik vannak. A lámpák, ame-
lyekkel járnak-ikelnek, éppúgy lehet-
nek modem villanyégők, mint fa-
ágakból rögtönzött primitív fáklyák. 
Ez csak a fantáziánktól függ. Az 
egész történetben tulajdonképpen 
még a háború sem fontos. Tehát nem 
a kor a lényeg új munkámban, ha-
nem az, amit ki szeretnék fejezni 
Borisz viszontagságaiban. Szélhámo-
sokról, hazugokról és karrieristákról 
beszélnek, még pedig úgy. hogy belső 
mechanizmusukat mutatom be, ki-
alakulásukat, tündöklésüket és talán 
bukásukat is, de mindezt a lehető 
legel vontabb formában . . . 

— Vajon szabad-e mindent a néző 
fantáziájára bízni? ön például azt 
írta a forgatókönyv egy helyén: „Az 
úton egy kidőlt fa, a nap az erdő fe-
lől süt, a fák árnyékot vetnek. De ha 
ez nem valósítható meg két ember 
dialógusával helyettesítjük." Két 
ember dialógusa azonban nem lehet 
ugyanaz a csendes tekintet a termé-
szetre, min.t amit ön a jelenet elején 
leírt. Ha nem sikerülne mindent úgy 
leforgatnia, ahogy eredetileg tervezte, 
hanem a fenti helyettesítő megjegy-
zések alapján kellene dolgoznia, egé-
szen más film születne, mint amit 
eredetileg megírt. Hogy lehetséges 
ez? 

— Miben és mitől lenne más? 

A. férfi főszereplő: Jean-Louis Triiitiznant 



Jean-Louis Trintígnant és Sylvie Breal 

Filmjeimben egy belső mechanizmus 
a fontos, de hogy ez, egy egységesen 
adott koncepción belül, milyen külső 
képekben nyilvánul meg, az fontos, 
de nem döntő. Ugyanazt a dolgot 
többféle formában is kifejezhetjük, 
megfogalmazhatjuk... 

— Filmjeiben és regényeiben igen 
fontos szerepet játszik az erotika. 
Miért? 

— Azt hiszem, az ember számára 
a szexuális cselekmény szellemi cse-
lekmény is. Ha egy férfi közeledik 
egy nőhöz, elkezdi elemezni1, átfor-
málná, változtatni, vagy esetleg for-
dítva történik az egész. Minél maga-
sabbak az egyik fél intellektuális 
képességei, annál határozottabban 
igyekszik kierőszakolni ezeket a vál-
tozásokat, s a „szellemi erőszak" 
vágya határozza meg összes reális 
cselekedeteit. A regény és a fi lm az 
emberi szellem kifejezője, megteste-
sülése. Miért ne mutatná be, hasz-
nálná fel és ki ezeket az elképzelése-
ket, átalakulásokat, változásokat? Éns 
aki mindig a belső világ ábrázolására 
törekszem, nem hagyhatom figyelmen 
kívül az erotikát. 

— Gyakran hangsúlyozza, hogy a 

belső világ ábrázolására törekszik. 
Ugyanakkor viszont elveti a lélektani 
regényt, amely ön szerint a XIX. 
század szellemiségének kifejezője. 
Hogy egyeztethető össze ez a két ki-
jelentés? 

— A lélektani regény lehetőségei 
túl szűkek voltak, korlátozottak, ezért 
módszerük ma már nem elég jól al-
kalmazható a nagyon összetetté vált 
világ bizonytalanságainak belső áb-
rázolására. Éppen ezért keresem én 
is az új utakat, többek között ezzel 
a most készülő filmemímei is. 

— Leírhatom-e ezek után, hogy az 
Egy ember, aki hazudik, noha egy 
férfi belső világát ábrázolja majd, 
nem lesz lélektani cselekményű? 

— Nem írhatja le, mert most még 
egyszerűen nem tudom, hogy milyen 
lesz majd az a film, amelyet ponto-
san egy félesztendő múlva fogok 
véglegesen kialakítani, Párizsban, a 
vágóasztal mellett. Most csak azt a 
filmet ismerem, amelyet elképzeltem. 
És kezd alakulni az a film, amelyet 
forgatok. Hogy mi lesz a kettőből? 
Egy harmadik film . . . 

RICHÁRD BLECH 


