
EC-PEC-KI M E H E T S Z 
ÉS MÁS ÚJ SVÉD FILMEK 

A Hercegnő — Ake Falck 
filmje 

(Stockholmi fümlevél) 

A közelmúltban a 
Filmvilágban több cikk 
jelent meg, amelyek ele-
mezték a svéd film ál-
talános helyzetét és in-
formáltak problémáiról. 
Amikor tehát most újabb 
filmekről számolunk be, 
ezeket az olvasók által 
ismertnek vélt összkép-
be igyekszünk belehe-
lyezni. 

Bevezetőül mégis 
hadd utaljunk arra, 
hogy a FIPRESCI, a 
Filmkritikusok Nemzet-
közi Szervezete tavaly 
őszi szümpozionja ala-
pos megvitatás után ar-
ra a következtetésre ju-
tott, hogy a svéd filmre 
Bergman személyisége 
nyomja rá a bélyegét. A 
világméretben is ki-
emelkedő művészi egyé-
niségtől elválaszthatat-
lanok a svéd filmművé-
szet sikerei, de ebből 
erednek problémái is. 
A mai svéd film való-
ban egyrészt Bergman 
meditációira épül, más-
részt a fiatalabbak mun-
kásságára, akik mái-
tényként számolnak ez-
zel a meditációval, úgy-
hogy nem is szükséges 
azokat újra végiggon-
dolniuk. A FIPRESCI 
szümpozionjáról írt be-
számoló viszont egyér-
telműen körülhatárolta 
Bergman és követői, va-
lamint a fiatalabb nem-
zedék „meditációinak" 
tartalmát. A svéd film-
művészetet élénken fog-
lalkoztatják korunk tár-

sadalmi, morális prob-
lémái, az elidegenedés, 
az elmagányosodás, a 
kommunikáció képtelen-
sége, de a maguk társa-
dalomkritikáját csak-
nem mindig és kizáróla-
gosan az izolált egyén 
szempontjából teszik fel 
és fogalmazzák meg. 
Műveikből hiányzik a 
történelmi, a nemzeti, a 
társadalmi felelősségér-
zet. 

E bevezetés után illő, 
hogy beszámolónkat az 
alkotóereje teljében levő 
Bergmannal kezdjük. 
Svédországban nemrég 

mutatták be legújabb 
alkotását, A farkasok 
órájcL-1. A történet egy 
elhagyott szigetre mene-
kült magányos művész-
házaspárról szól. A fes-
tőt és feleségét éjsza-
kánként iszonyú rémlá-
tomások gyötrik. A dé-
monok végül is testet öl-
tenek, amikor a házas-
párt meghívják egy om-
ladozó kastélyba, ahol 
összetalálkoznak az 
álombeli szörnyetegek-
kel. A démonok, a lidér-
cek, hallucinációk régen 
foglalkoztatják Berg-



Jarl Kulle a Vadászat című 
tűmben 

Ola Hakansson és Monlca Ekman — Jan Halldotf Ola és Júlia című filmjében 

mant. Jellemző, hogy 
legutóbb bemutatott 
filmjének forgatókönyve 
már a Persona előtt el-
készült, és maga a ren-
dező szerint is, pusztán 
véletlen ihleten múlt, 
hogy nem ezt a témát 

dolgozta fel előbb. „Ügy 
vagyok a témákkal — 
mondotta —, mint a 
zsonglőr a labdákkal. 
Egyszerre több labdát 
tartok a levegőben és 
pillanatnyi elhatározá-
son, a helyzeten múlik, 

hogy melyiket kapom 
el." A téma egyébként 
vissza-visszatér Berg-
man filmjeiben. A mű-
vész sorsának parabo-
lája A farkasok órája 
is. „Alkotóművészetem-
ben egyetlen bizonyos-
ság van — a kényszer" 
— mondja egy helyen a 
történet főszereplője, 
akit Max von Sydow 
alakít. Bergman nyilat-
kozatában még hozzá-
tette: „A művész élete 
kényszer, gyötrelem, be-
tegség. Olyasvalami 
megy itt végbe, amin az 
ember nem tud úrrá 
lenni. Legfeljebb arra 
törekedhetünk, hogy 
megkeressük ezen érzés 
kifejezésének eszközeit. 
Mert hiszen végül is a 
művészi tevékenység 
egyben kenyérkerese-
tünk is." 

Még be sem számol-
hatunk Bergman leg-
újabb filmjének sajtó-
visszhangjáról, amikor 
már befejezéséhez köze-
ledik az új mű, A szé-



Torbjörn Axelmnn: Nyári 
oroszlán (Sven-Bertll Taube 

és Margaréta Sjödin) 

gyen, amely a második 
világháború idején ját-
szódik ugyancsak az 
Északi tenger egyik szi-
getén. Azonos a két fő-
szereplő is: Max von 
Sydow és l i v Ullman. 

A Bergman tanítvá-
nyok sorából elsőnek 
Vilgot Sjömant kell 
említenünk. Még el sem 
ültek a hullámok a Kí-
váncsi vagyok — sárga 
bemutatója körül, máris 
következik a folytatás, 
a Kíváncsi vagyok — 
kék. A sárga-kék szí-
nek a svéd nemzeti szí-
nek. A groteszk címek 
csak még jobban hang-
súlyozzák Sjöman tö-
rekvését, hogy maró 
kritikáját kívánja adni 
a mai svéd társadalom-
nak, a polgári propa-
ganda által világmére-
tekben szinte példakép-
ként piedesztálra emelt 
jóléti államnak. Nyil-
ván elsősorban forgal-
mazási szempontoknak 
tulajdonítható, hogy 

azokban a nyugateüró-
paí országokban, ahol 
eddig a filmet bemu-
tatták, elsősorban való-
ban rendkívül merész, 
erotikus képsorait emel-
ték ki. A komolyabb 
kritikusok azonban, és 

ebben egységes a svéd 
sajtó is, a Svenska Dag-
bladettől a Dagens Ny-
heterig egyöntetűen elis-
merik, hogy Sjöman al-
kotásaiban a legradiká-
lisabban jelentkezik a 
társadalombírálat a 

Torgny Anderberg: Papucshős (A két főszereplő: Christina Scholltn és Cunnar BJBrn-
strand) 



Ake Falck: a' Hercegnő 

fennálló svéd állapottal 
szemben. 

A Kíváncsi vagyok 
nyomán egyébként bi-
zonyos kezdeményezé-
sek azt jelzik, hogy a 
svéd film általában 
igyekszik kitörni a tár-
sadalomkritikának abból 
a szűk és individualista 
keretéből, amelyet a 
nemzetközi szakfórumok 
joggal vetettek a szemé-
re. Két fiatal, a filmfő-
iskolát alig elvégzett 
rendező, Jarl és Lind-
kvist, Mi, az asszociáli-
sok címmel készített do-
kumentum jellegű já-
tékfilmet a cinéma véri-
té módszereivel. Művük 

Jonas Cornell filmje: ölelé-
sek és csókok 



Jelenet a Fantazmagóriák 
című svéd filmből 

élesen támadó szellem-
ben ábrázolja azoknak 
a fiataloknak a sorsát, 
akik a „jóléti társada-
lom" peremére szorul-
tak, és sorsszerűen bo-
nyolódnak bele az üldö-
zöttség és bűn világába, 
mert nem hajlandók be-
leilleszkedni a kispolgá-
ri „józanság", „tisztes-
ség" és kiegyensúlyo-
zottság hipoikrita vilá-
gába. 

Társadalmi szempont-
ból figyelemre méltó az 
a dokumentumfilm is, 
amelyet három pedagó-
gus írt és rendezett. Az 
Ec-pec-kimehetsz egy 
malmöi iskolában ját-
szódik. Annak minden-
napi életét, problémáit, 
konfliktusait ábrázolja. 
Felvételei hordozható 
kamerával, 16 millimé-

Per Oscarsson — Jan Troell 
Ec-pec-kimehetsz d m ü 

film]ében 



Maude Adelson és Matbias Henrlkson az ördögi kör című filmben 

teres szalagon készül-
tek. A darab egyetlen 
hivatásos színésze Per 
Oscarsson, aki 1966-ban 
Cannes-ban a legjobb 
férfi alakítás díját nyer-
te el. O alakítja a tanító 
figuráját Ugyancsak a 
gyermekek világában 
játszódik, de sokkal 
idillikusabb és eszteti-
zálóbb jellegű az egyes 
részleteiben lenyűgöző 
Hugó és Josephin című 
film. Hétéves kisfiú és 
kislány a főszereplői. A 
rendező, Kjei Grede, az 
ő szemükön keresztül 
látja és ábrázolja a vi-
lágot. Itt is csak egy hi-
vatásos és felnőtt sze-
replő található, a ren-
dező felesége, Bibi An-
derson, aki a Personá-
ban nyújtott játékáért 
1967 legjobb svéd női 
alakítása díját kapta: 

Befejezésül szólnunk 
kell arról, hogy a többi 
befutott irányzathoz, az 
olasz neorealizmushoz, a 

francia nouvelle vague-
hoz, a japán művész-
filmekhez hasonlóan, 
Bergman és követőinek 
művészete sem kerül-
hette el sorsát: a keres-
kedelmi kiaknázást. Az 
igényes és nagy művek 
nyomában sorra-rendre 
születnek azok a filmek, 
melyek kommersziali-
zálják a bergmani alap-
tematikát, és ahol a 
gyötrelmes egyéni vívó-
dások gyakran csupán 
ürügyül szolgálnak kon-
vencionális történetek, 
erotikával gazdagon fű-
szerezett kasszasikerek 

sorozatgyártásához. 
Számuk egyre nő, s mi 
csak a jobbakat, igénye-
sebbeket említjük meg 
közülük, gondolván ar-
ra, hogy kvalitásaik 
folytán ezek külföldön 
is sikert arathatnak. 
Bergman követői sorába 
tartozik Yngve Gamlin 
fiatal rendező, aki A 
vadászat után most el-

készítette Fürdőzők cí-
mű filmjét A burleszk 
felé tendál az ugyan-
csak fiatal rendező, 
Axelman Nyári orosz-
lán című alkotása. Hans 
Abramson a két világ-
háború közötti svéd iro-
dalom kiemelkedő egyé-1 

niségénék, Stig Dager-
mannak immár második 
regényét filmesíti meg. 
A Kígyó után most Az 
elégett gyermek című 
kerül vászonra. Abram-
son a producerek egyik 
kedvencévé lett, mert 
minden műve „biztos 
tipp". Ugyancsak favori-
zált rendező a tehetsé-
ges és mesterségbelileg 
rendkívül biztos kezű 
Ake Falck, aki a Házas-
ság svéd módra és a 
Hercegnő után két éven 
belül most készíti el 
harmadik filmjét, a 
svéd falusi környezet-
ben játszódó Felfordu-
lás Vimdingenben cím-
mel. 


