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Rövidfilmfesztivál a korábbiakhoz 
képest jelentős fordulatról tanúsko-
dott. Egyrészt a rövidfilmproduk-
ciók iránti érdeklődés megnöveke-
dését mutatta, másrészt az idősebb 
mesterek helyét fiatalok vették át. 
Ez a magyarázata, miért volt a hét 
nap alatt bemutatott összesen száz-
tizennyolc filmnek kereken egyhar-
mada elsőfilmesek munkája. Ameny-
nyire örvendetes, hogy a világszerte 
súlyos válságba került kisfilmgyár-
tás Jugoszláviában fellendülőben 
van, annyira elgondolkodtató, hogy 
— bár a filmek tematikai érdekes-
sége szempontjából a fejlődés két-
ségtelen — a művészi megvalósítás 
tekintetében stagnálás észlelhető. 
Szinte minden dokumentfilmes visz-
szakanyarodott az úgynevezett ciné-
ma vérité módszeréhez. Akadt, aki 
ezt a televízió befolyásának vélte, de 
a kritikusok többsége egyáltalán 
nem értett egyet ezzel. E nem túl 
éles polémiában a fesztivál külföldi 
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vendégei, mint a záró sajtókonfe-
rencián kiderült, csak két, vagy leg-
feljebb három filmet tartottak for-
mailag és művészileg sikeresen meg-
oldottnak. 

Más a helyzet a filmek tartalmát 
illetően. A tavalyi elsősorban népi 
hagyományokra, különös szokások-
ra, kis közösségek, vagy jelentékte-
len számú népcsoportok problémái-
ra épített, úgynevezett etno-szocio-
gráfiai irányzatnak idén nyomát 
sem találtuk, s szinte a filmekben 
felvetett valamennyi kérdés életbe-
vágónak mondható. 

A dokumentumfilmek kategóriá-
jának arany-érmét, gyakorlatilag a 
fesztivál legfontosabb fődíját Krsto 
Skanata filmje, A vámpír nosztal-
giája kapta. A film egy Olaszország-
ban milliomossá lett usztasa háborús 
főbűnős mai jugoszláviai látogatá-
sainak krónikája Sőt, a film szerep-
lője, aki régi elvbarátaival és újon-
nan szerzett fiatal ismerőseivel be-
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szélget és szórakozik, itáliai otthoná-
ban még nyilatkozatot is adott a 
rendezőnek: egykedvűen és ciniku-
san beszélt majd három évtizeddel 
ezelőtti „tévedéseiről". Hangjában 
azonban nyoma sincs a bűnbánat-
nak . . . 

Skanata művében, a probléma po-
litikai feszítő ereje átlendít a művé-
szi megvalósítás jelentéktelen döc-
cenőin, így a film méltán igen nagy 
közönségsikert aratott és a jugosz-
láv televízió is műsorára tűzte. 

A másik, ugyancsak tartalmi 
szempontból értékes film, a fiatal 
novi-sadi Neoplanta Film egyik ren-
dezőjének Zelimir Zilniknek Mun-
kanélküliek című alkotása. Egy vá-
ros nagyságú kombinát munkásta-
nácsa összeül, hogy kétszázötven 
ember elbocsátásáról döntsön. Kit 
küldjenek el, hogyan segítsék az el-
bocsátottakat? — ezek a problémák 
merülnek fel a filmben társadalmi, 
morális és lélektani síkon. 

A harmadik film — ugyancsak a 
Neoplanta Film produkciója, Mi-

roszláv Antié, a neves költő alkotá-
sa, jugoszláv oldalról veti fel a nagy-
sikerű magyar játékfilm, a Hideg 
napok problematikáját. Az emlékmű 
című film a fasizmus újvidéki vé-
rengzését idézi emlékezetünkbe. 
Miért nincs emlékműve az áldoza-
toknak? — kérdi Antié. Hozzátarto-
zók és túlélők beszélnek. Kiderül, 
hogy a pénz az emlékműre már két-
szer is összejött, a terv is kész, még-
sem állíthatják fel, mert sokan a ki-
sebbségi politika szempontjából ká-
rosnak tekintik. A film egyébként 
művészileg gyönge, a költő Antié 
kiinduló ötlete nem bírja el a té-
mát. Két fiatal szerelmes dunaparti 
sétájának jeleneteibe vágja bele a 
visszaemlékezés szűnni nem akaró 
képeit „a hideg napok" éjszakáira. 
Az ellenpontozás azonban itt nem-
hogy kiemelné a múlt szörnyűségeit, 
hanem elmossa, nem feszültséget te-
remt, hanem érdektelenséget A fia-
tal és tehetséges Zilnik, a Munkanél-
küliek című alkotásáért és egy másik 
filmjéért a dokumentumfilm kategó-
ria ezüstérmét kapta, a költő Antié 
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pedig Az emlékmű-ért egy társadal-
mi díj kitüntetettje lett. 

A rajz- és trükkfilmek kategóriá-
jában az első díjat Negyeijko Drágic 
Lehet, hogy Diogenész? című filmje 
nyerte, a második díjat pedig Bori-
voj Dovnikovié Krek című alkotása 
kapta. A zsűri döntése ebben a ka-
tegóriában meglepetést keltett, mert 
a fesztiválon bemutatták többek kö-
zött Marks és Jutrisa, a tavalyi első-
díj-nyertes és oberhauseni fődíjas 
Sziszifusz című ú j munkáját, a fesz-
tivál kiemelkedően legjobb és nem-
zetközi szempontból is legjelentő-
sebb rajzfilmjét, és Dusán Vukotic 
ú j munkáját az animáltfilmek cso-
portjában, a Folt a lelkiismereten-t. 
Vukotié ú j alkotásában, mely az Os-
car-díjas rendező korábbi műveihez 
képest teljesen meglepő és újszerű, 
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Kafka és Dosztojevszkij sajátos fi-
lozófiai világa elevenedik meg. Egy 
ember, a kávéházban ülve visszate-
kint életére és ádáz harcot vív a lel-
kiismeretét jelentő, a filmre rajzolt 
fekete-folttal, amelytől nem tud 
szabadulni. A film mind színészi, 
mind technikai szempontból kivá-
lóan megoldott. A fesztivál vendé-
geinek meggyőződése szerint mind-
két film jobb volt, mint a jutalma-
zottak. 

Az úgynevezett munka- és mű-
helyfilmek idén először felállított 
kategóriájának első díját a játékfil-
mesként is ismert Vladan Slijepée-
vié Lepenski Vir című munkája 
kapta. A Duna-deltában most épülő 
hatalmas román—jugoszláv közös 
vízierőmű és gátrendszer építése 
közben a tudósok egy hétezeréves 
kultúra nyomaira bukkantak. Ennek 
kincseit mutat ja be és foglalja ösz-
sze a Lepenski Vir. (A film címe a 
település egykori neve.) A kategória 

második díját az Öngyilkosok, fi-
gyelem! című érdekes riportfilm 
kapta, amely a világstatisztika első 
helyén álló Szlovénia egy hónap 
alatt elkövetett öngyilkosságainak 
okait kutatja. A formailag is sikeres 
film, a fesztivál egyik legfigyelemre-
méltóbb alkotása vol t 

A legjobb operatőri munkáért a 
Neretvai csata forgatása közben tra-
gikusan elhunyt Djordje Jolicot 
tüntették ki, aki a fesztivál művészi-
leg vitathatatlanul legértékesebb al-
kotását a Hop Jan című filmet fo-
tografálta. Vlatko Filipovié alkotá-
sa, a márványbányák világába viszi 
a nézőt,, s a márvány-fejtést mutat-
ja be. A film szimbólum: az ember 
harca az örökkévaló anyaggal, s 
ezen belül a korral és a kortalan-
sággal. A nagy klasszikus dokumen-
tumfilmek felfogásában és stílusá-
ban készült mű a jugoszláv doku-
mentumfilmek történetében is ki-
emelkedő helyet foglal el. Nem tud-
ni, hogy a fesztivál zsűrije miért te-
kintette ezt a filmet „régi irányza-
tot követő" alkotásnak, s miért nem 
jutalmazta. 

összefoglalva: az idei belgrádi 
fesztivál azt mutatta, hogy a jugosz-
láv dokumentaristák visszataláltak a 
társadalmi tematika útjára, izgal-
mas és érdekes problémákat vetet-
tek fel. A művészi kivitel azonban 
sok esetben nem közelítette meg a 
filmek másirányú érdekességét — 
ezért az idén kevés nemzetközi 
szempontból jelentős művel talál-
kozhattunk. Ami pedig az animált-
és rajzfilmek kategóriáját illeti, ott 
a zsűri az egyes filmek megítélésé-
ben valószínűleg hibázott. Nyilván-
való, hogy a Zagreb-film animált-
filmjei ma is külön klasszist képvi-
selnek a jugoszláv rövidfilmgyártá-
son belül. De ez sem változtatott az 
összképen: Belgrád az idén sok ér-
dekes problémával ismertetett meg, 
de művészi színvonal tekintetében 
csalódást jelentett. 
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