
„Felnőni a nagyok közé.. 
beszélgetés t o d o r d i n o v v a l 

Todor Dinov a bolgár rajzfilmgyártás legismertebb mestere. 
0 szervezte meg 194S után a Bolgár Animációs Stúdiót. 
Mintegy huszonöt rajzfilmet, több játékfilmet készített. Oda-
haza Dimitrov-díjat kapott, nemzetközi fesztiválokon pedig 
több mint harminc rangos díjat nyert. Hosszabb ideig a Bol-
gár Filmművész Szövetség elnöke volt. 

— A bolgár rajzfilm kettős jubi-
leumot ünnepel. Éppen huszonöt esz-
tendeje, 1948-ban kezdődtek az első 
animációs kísérletek, és húsz eszten-
deje, 1953-ban indult meg a rend-
szeres trükkfilmgyártás. Hogyan fog-
lalná össze az eddig megtett művészi 
utat és a \ soron következő feladato-
kat? 

— Az animált filmek világa, ná-
lunk, Bulgáriában, egyelőre még 
nagyon kis világ. Ha hiszi, ha nem, 
nem egészen százan dolgozunk ben-
ne. Tizennégy, tizenöt önálló szer-
zőnk, másszóval rendezőnk van, és 
már ez is nyilván mutatja önnek, 
hogy nálunk mindenki mindennel 
foglalkozik. Gyakran az író-ren-
dező részbeni maga végzi a kihúzás, 
kifestés munkáját i s . . . 

— Ennek ellenére három-négy esz-
tendeje a bolgár rajzfilm „betört" 
az animációs művészet nemzetközi 
világába és kiemelkedő sikereket 
aratott. Mivel magyarázza, ezeket az 
eredményeket? 

— Ügy érzem, „titkokat" keres ná-
lunk. Félek rossz úton jár. Nincsenek 
titkaink. Sikereink sajátos helyze-
tünkből, és céltudatos munkából fa-
kadnak. A bolgár társadalomból hiá-
nyoztak a burzsoá-kultúra mélyebb 
jegyei, s nálunk nem alakult ki erős 
polgári irodalom, igen fiatal a művé-
szetünk és jóformán alig számottevő, 
múlt század végi, e század eleji ze-
neirodalmunk és festészetünk. Csak 
a fasizmus végső veresége után nyílt 
alkalmunk, hogy szellemi és kultu-
rális területen széles körű és általá-

nos fejlődés útjára iépjünk. A gaz-
dasági építéssel párhuzamosan folyó 
szellemi építőmunka igazi lehetősé-
gei csak az elmúlt másfél-két évti-
zedben köszöntöttek ránk, és ezzel 
is magyarázható, hogy például fes-
tőink többsége, csakúgy, mint ani-
máltfilm-készítőinké, nagyon fia-
tal, az átlagéletkoruk alig több, mint 
harminc év. E fiatalok többségét 
céltudatos munkával igyekeztünk az 
animáció világához kapcsolni és ez 
az esetek nagyrészében sikerült is. 
Ha mindenáron „titkokat" keres, úgy 
hát ez az egyetlen „titkunk" van. 

— ön most csak az alkotókról be-
szél. De a trükkfilmekhez, nemcsak 
alkotók, hanem nézők is kellenek... 

— Igaza van. Miközben felépítet-
tük az animáltfilmek világát, egy-
idejűleg harcoltunk az animáltfilmek 
közönségéért is. Természetesen nem 
egyedül. Figyelje meg, hogy azokban 
az országokban, ahol a burzsoá fes-
tészet nem rendelkezett erős hagyo-
mányokkal és nem teremtett meg az 
emberekben egyfajta festészeti kul-
túrát, ott a modern reklámgrafika 
hódít először tért. Nos, nálunk is ez 
történt. Grafikai művészetünk hal-
latlanul fellendült. De fellendülésé-
nek feltétele az volt, hogy a bolgá-
rokban rendkívül mélyen élő nép-
kultúra, a folklór, legjobb hagyomá-
nyait magába ötvözte. Mikor első 
animáltfilmjeink készültek, azok is 
a népkultúra, a népmesék, népdalok 
elemeire épültek. Ezt rögtön megér-
tette, befogadta a közönség. És ez-
zel tulajdonképp, már a kezdetek 



kezdetén, azon az úton indultunk 
el, amelyen ma is haladunk, és 
amely számunkra ma is a legjobb. 
Minden bolgár animáltfilm a nép-
mesék világához, gondolatköréhez, 
fordulataihoz, stílusához igyekszik 
idomulni. És mivel a — számunkra 
legfontosabb — szellemi mondani-
való közérthető és világos, a grafi-
kai formák már olyan elvontak le-
hetnek, amilyenek akarnak. Vagyis 
a hagyományok és a legmodernebb 
grafikai vívmányok természetes, kö-
vetkezetes (de nem keresett) ötvöze-
tére törekszünk, és ezzel a közönség-
ízlést is a kívánt irányba fejlesztjük. 
Tulajdonképp ezzel hódítottuk meg 

„a nemzetközi" közönséget is. . . 
— Volna szíves néhány gyakorlati 

tényt, és példát mondani? 

— Bulgáriában, évente (tízperces 
átlaghosszot számítva) tizenhat fil-
met készítünk a moziknak, ugyan-
csak tizenhat művet, oktatási, neve-
lési célokra, és további 10—15 mű-
vet a televíziónak. Filmjeink álta-
lában, konkrét társadalmi, pedagó-
giai problémákat vetnek fel, olykor 
válaszolnak meg. Stílusuk a bizarr, 
meghökkentő és a vonzóan bájos 
keveréke, s mindig — szinte kivétel 
nélkül minden esetben — egy filo-
zófia illusztrációi. Természetesen 
nem valami világrengető filozófiai 
rendszerre gondolok, de egy bizo-
nyos dologra vonatkozó mély alko-
tói gondolatra, mely igazságával 
megragadja a nézőket. Egyik leg-
sikeresebb rendezőnk, Dono Donev, 
például, nemrég fejezte be az Okos 
falu című filmjét, mely máris több 
fesztiválon diadalmaskodott és vagy 
negyven országban került forgalma-
zásra. A falu főterén ragadozók je-
lennek meg. A falu népe különféle 
ragadozókat hív, az éppen támadók 
elpusztítására. Azután a segítők el-
szaporodnak, s már ellenük kell hív-
ni a másikat. Az egyre gyorsuló tem-
pó végén, végül az először látott 
kártevők térnek vissza. Hriszto To-
puzanov A csillagvilág nagykövetei-
ben a kozmikus együttműködés 
szükségességét bizonyítja, eredeti 
grafikával, ugyancsak a modern rek-
lámgrafika és a népmeséi gondol-



kozás mesteri ötvözetével. Zdenka 
Dajcseva a Szenvedély-ben morális 
kérdésekben foglal állást: egy is-
mert a népmesét a szerzés-vágy és 
harácsolás ellen élez ki. Konsztan-
tin Peronoszki az ó, micsoda katoná-
ban kisgyermekeknek beszél az anyai 
gondoskodás és szeretet erejéről. Ez 
egyébként, dramaturgiailag, grafi-
kailag és filmszakmailag is kitűnően 
sikerült mű. Georgij Csavdarov Há-
rom alma című munkája egy fanyar 
történelem-szemléletet ötvöz morá-
lis kérdésekkel, igen eredeti rajz-
megoldásokkal. Feltétlenül szólnom 
kell Ivan Veszelinovról. Ez a fiatal-
ember tulajdonképp orvos, de festő 
és rajzfilmkészftő is. Filmjei közül a 
Sátán a templomban, az Örökösök, 
az Egy kis nappali zene Oberhausen-
ben, Krakkóban, illetve Annecyben 
is díjat nyert. Ratka Bavcsarova a 
gyerek- és mesefilmek területén fejt 
ki igen eredményes munkát. És még 
annyi emberről kellene beszélnem, 
noha nem egészen százan vagyunk. 
A lehetőség azonban, nálunk min-
denki előtt nyitva áll. 1976 táján 
már a moziknak is évi 25—40 ani-
máltfilmet szeretnénk készíteni... 

— És mire készült most ön, Todor 
Dinov? 

— Most fejeztem be Veszelin Han-
csev költeménye nyomán rajzolt fil-
memet, a Festők és lányok-nt, ez-
előtt pedig Láncreakció címmel for-
gattam egy kis szatírát, és egy játék-
filmen is gondolkozom. A téma már 
megvan, de a könyvvel még prob-
lémáim vannak. Erről korai volna 
beszélni, éppúgy, mint további rajz-
filmterveimről. Sajnos, az egyéb 
munkák és a sok utazás is erősen 
lekötnek. 

— Végül is mikorra várja a beve-
zetőben emiitett „felnövekvést"? 

— Mára, holnapra, holnaputánra. 
A jelent és a jövőt illetően megdönt-
hetetlen optimista vagyok. Fiatal 
művészeink már kellő tapasztalattal 
és rutinnal rendelkeznek. Mindany-
nyian túl vannak az első szárnypró-
bálgatásokon. És ezek többségükben 
sikeresek voltak. 
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