
BERCMAN ÉS AZ ÚJ NEMZEDÉK 
SVÉD FILMEK 1968-BAN 

(Stockholmi filmlevél) 

Az év végéhez köze-
ledve megkísérelhet jük 
megvonni az 1968-as 
esztendő mérlegét. A 
számok és a kr i t ikák 
tükrében nyilvánvaló, 
hogy Bergman és köve-
tőinek tündöklése talán 
a korábbinál is lenyű-
gözőbb. Megszűnt azon-

ban a svéd művészi 
f i lmben ennek az i rány-
zatnak az egyeduralma. 
A produkció adatai , va-
lamint a nemzetközi el-
ismerés azt is muta t ják , 
hogy mind erőteljeseb-
ben jelentkezik — a ko-
rábbi beszámolóinkban 
már jelzett ú j irányzat: 
a társadalmi témáik felé 
forduló, merész és krit i-

Bibi Andersson, Harriet Andersson 
és Gunnel Lindblom — Mai Zetterling A lányok című 

fi lmjében 

kus fiatalok, ha szerve-
zetileg nem is, de ten-
denciájában bizonyos 
eszmei egységet muta tó 
iskolája. 

Maga Bergman alko-
tóművészetének és akti-
vi tásának teljéhez érke-
zett. 1944 óta harminc-
hét fi lmet forgatott. 
Szinte minden eszten-
dőre jut legalább egy al-
kotás. Kivételt csak az 
1962-t követő négy esz-
tendő jelent, amikor a 
Csend befejezése után 
Bergman csupán a vi-
szonylag jelentéktelen, 
életművébe nehezen be-
leilleszthető A hölgyek-
ről szólván című f i lm-
jén kívül semmit nem 
alkotott. 1966-ban azon-
ban megszületik az ú j 
mű, a Persona, és ezzel 
megnyílik Bergman pá-
lyá jának ú j szakasza is. 
A pszichoanalitikus fi l-
mek irányzatát a Per-
sona határozza meg, si-
kere ar ra biztat ja alko-
tóját, hogy továbbhalad-
jon azon az úton, ame-
lyet maga úgy jellemez, 
hogy a művész feladata 
„a lélek kifordítása". 

1968 Bergman legter-
mékenyebb esztendejé-
nek mutatkozik. Az 
Északi-tenger egy távoli 
zugába visszavonulva, a 
Farőr sziget magányá-
ban í r ja és forgatja, 
szinte pihenő nélkül, 
műveit. 1968 első alko-
tása A farkasok órája 
már nemzetközi elisme-
rést arat. A közelmúlt-
ban muta t ták be az ú j 
filmet a Szégyen-1, 
amelynek ú j vonása. 

Lars-Magnus Lindgren: 
Fekete pálmaágak 



Liv Ullmann — 
Ingmar Bergman Szégyen 

című alkotásában 

hogy a lélek gyötrelmeit 
és ka landja i t nem a vi-
lág eseményeitől elszi-
getelten, hanem bizo-
nyos égető aktualitások 
összefüggésében boncol-
ja. A Szégyen főszerep-
lői harci események for-
gatagába kerülnek, erő-
szak, agresszió, háború 
áldozatai. S, mint maga 
Bergman mondta, f i lm-
jében azt akar ta kendő-
zetlenül bemutatni , hogy 
a megalázás, és az em-
beri méltóság megsem-
misítése, miképpen i r t j a 
ki az emberséget az ál-
dozatból. A Szégyent 
egyébként még ebben az 
esztendőben követi a 
harmadik mű. Színhelye 
ugyancsak Farőr szigete. 
Mindhárom alkotás női 
főszereplője Liv Ull-
mann, par tnere Max 
von Sydow. 

Elkészült Mai Zet ter-
ling ú j f i lmje, a Flic-

Max von Sydow és Liv Ullmann a Szégyen-ben 

korna (A lányok). For-
gatókönyvét a rendezőnő 
férje , az ismert angol 
író, Dávid Hughes írta. 
Sokat vitatott és t áma-
dott kísérletei után, ez 
a mű ígérkezik Zetter-
ling frontáttörésének. A 
szellemes, drámai és ko-

mikus elemeket egy-
a rán t gazdagon felvo-
nultató f i lm egy vidé-
ken turnézó színtársulat 
történetét mondja el. A 
társulat Aristophanes 
Lysistrathe-jáf a d j a elő 
és a fi lm arról szól, hogy 
a színpadon a nők jogai-



Bibi Andersson — Jacques 
Doniol-Valcroze 

Az erőszak cfmü fi lmjében 

ért küzdő görög hősnők, 
miképpen küszködnek 
magánéletükben is prob-
lémáikkal, a jogilag 
deklarált , de társadalmi-

lag megvalósítatlan 
egyenjogúság kivívásá-
ért. A lányok főszere-
peit Bibi Andersson, 
Harr ie t Andersson és 
Gunnel Lindblom ala-
kí t ják . 

Vilgot Sjöman, Berg-
man legkedvesebb és 
legmerészebb tanítványa 
ismét igen kényes témá-
hoz nyúlt. Nővérem, sze-
relmem című ú j művé-
ben múl t századi kör-
nyezetbe helyezve a test-
vérek közötti szerelem 
drámai viszontagságai-
val foglalkozik. 

Jelenet Vilgot S jöman: 
Nővérem, szerelmem 

című filmjéből 



Jan Troell: 
Ec-pec, kimehetsz 

Végül emlékezzünk 
meg Lars Magnus Lind-
grenről, aki a svéd f i lm-
szakma legmegbízhatóbb 
mesteremberévé nőtte ki 
magát. Magyarországon 
Drága John című f i lmje 
a lap ján ismerte meg a 
közönség. Szabályszerű 

pontossággal, szinte 
minden esztendőben le-
forga t ja a maga siker-
f i lmjét . A svéd f i lmmű-

vészet legjobbjainak 
vívmányait felhasználva 
ízléses és vonzó közön-
ségfilmeket alkot. 1968-
as f i lmje a Fekete pál-
maágak, brazíliai kör-
nyezetben lejátszódó ro-
mant ikus tengerész-tör-
ténet, pszichoanalitikus 
elemekkel vegyített ka-

Ingrid Thulin a Fürdőzök 
főszerepében. Rendező: 

Yngve Gamlin 



Ingrid Thulin 
és Balvar Bjürk 
a Fürdözők-ben 

Strínberg d rámájának fi lmváltozata: Júl ia kisasszony. 
Rendező: Alf SjOberg 

landíilm. A főszereplők 
Bibi Andersson és Max 
von Sydow. 

Vessünk ezek után egy 
pillantást a még el nem 
készült, de 68-ban be-
mutatásra kerülő fi l-
mekre. Címük és témá-
juk egymagában is so-
katmondó. Az Ola és 
Júlia sikeres f ia ta l ren-
dezője, Jan Halldorf 
most fejezi be Folyosók 
című művét, amely éles 
bírálata a svédországi 
egészségügyi helyzetnek. 
Kíméletlen nyíltsággal 

muta t j a be a válságot, 
az emberi konfliktuso-
kat, amelyek a kevés 
orvos, ápoló és a kórhá-
zak hiánya folytán 
adódnak. Az ugyancsak 
f iatal rendező, Bo Wi-
derberg áll annak a 
kollektívának az élén, 
amely A fehér sport 
címmel alkot dokumen-
tum-játékfi lmet . Témá-
ja a tavaly Bastadban, 
svédországi városkában 
rendezett Rhodesia— 
Svédország közötti te-
nisz-mérkőzés, amelyet 

a rhodesiai kormány faj i 
megkülönböztetése ellen 
tüntető fiatalok szétver-
tek. A fi lm a néző f i -
gyelmét az elkötelezett 
tüntetőkre, a kötelessé-
gét a szolgálati szabály-
zat előírásai szerint tel-
jesítő rendőrre és a 
sport szépségeit élvezni 
óhaj tó „apolitikus" kö-
zönségre i rányít ja . A 
kri t ikus lencse ezeknek 
a rétegeknek a magatar -
tását ábrázolja anali t i-
kus élességgel. 

Végül Adalen-31 cí-
men ugyancsak Bo Wi-
derberg készített f i lmet 
az észak-svédországi 
193l-es nagy sztrájkról , 
amelynek során a rend-
őrség belelőtt a tömeg-
be és sok munkást halá-
los golyó ért. 

Beszámolónk befeje-
zéséül hadd említsük 
meg, hogy a legutóbbi 
időben svéd rendezőket 
két ízben ér t nemzet-
közi elismerés. Jan 
Troellnek lapunkban 
m á r ismertetett Ec-pec, 
kimehetsz című, iskolai 
környezetben játszódó 
d rámá ja a nyugat-ber-
lini fesztiválon a nagy-
díjat , az Arany Medvét 
nyerte el olyan vetélke-
désben, amelyben nem 
kisebb nevek, min t Go-
dard, Chabrol, Robbe-
Grillet, Wajda, Lizzani 
és Susumi Hani jelentek 
meg műveikkel. Troell 
egyébként legközelebb 
az Egyesült Államokba 
kivándorolt svédek éle-
téről készít filmet. San 
Sebast ianban az első f i l -
mesek első dí já t Kjel l 
Grede lenyűgözően bá-
jos Hugó és Jozefina cí-
mű gyermekfi lmjével 
nyerte el. K. R. 


