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Győztesek  —  versenyen  kívül  
Kiküldött  munkatársunk  beszámolója  

Ügy  látszik,  egyre  nehezebb  jó  
színvonalú  fiknfesztiváilt  szervezni.  
Jean-Pierre  Brossard,  a  31.  locarnód  
fesztivál  megibízott  igazgatója  —  is-
mert  svájci  filmkritikus  — több  mint  
fél  esztendőn  át  utazott  a  világban,  
hogy  kiválogassa  a  fesztivál  külön-
féle  szekciódnak  műsorára  kerülő  
mintegy  félszáz  olyan  filmet,  ame-
lyek  megfelelnek  a  találkozó  jelmon-
datának:  „a  filmművészet  perspektí-
vái".  Nos,  ha  csupán  a  locarnói  ver-
senyprogram  alapján  kellene  követ-
keztetéseket  levonnunk  „a  filmművé-
szet  perspektívádról"  —  a  kép  nem  
volna  túl  kedvező.  

A  legérdekesebb,  legkiválóbb  fil-
mek  ugyanis  versenyen  kívül,  az  

úgynevezett  Szabad  Fórum  műsorán  
szerepeltek,  így  Ermainno  Olmi  há-
romórás,  lassan  hömpölygő  ritmusú,  
elragadó  remeke,  A  facipő  fája  
(amelyről  annak  idején,  a  Cannes-i  
nagydíj  elnyerésekor  már  beszámolt  
a  Filmvilág,  s  amely  tudtunkkal  ha-
marosan  nálunk  is  műsorra  kerül);  
vagy  John  Cassavetes  bravúros  szí-
nészi  alakításokkal  -elkápráztató,  
szintén  már  fesztiváldíjas  Premier  
című  filmje  (erről  is  írtunk  már,  s  
ezt  is  láthatja  majd  a  házai  közön-
ség).  Rendkívül  kedvező  visszhangot  
keltett  Locarnóban  Mészáros  Márta  
—  aki  a  zsűri  tagja  volt  —  verse-
nyen  kívül,  szintén  a  Szabad  Fórum  
műsorán  levetített  Olyan,  mint  ott-
hon  című  legújabb  filmje  is.  

A  versenyprogramban  igazán  át-
ütő  erejű,  revelatív  mű  alig  akadt.  

Iraklii  Kvirikadze:  Az  anarai  kis  falu  



James  Toback:  Ujjak  

Leghatásosabb  kétségkívül  a  nagy-
díjat  nyert  görög  film,  Nikos  Pa-
nayotopoulos  alkotása,  A  termékeny  
völgy  semmittevői  volt.  Különös  
hangulatú,  erős átmos zférájú mű,  fél-
reismerhetetlen  Bunuél-  és  Ferreri-
hatásokfcal,  de  tehetségesen  elkészít-
ve.  A  történet  csupán  annyi,  hogy  a  
nagy  örökséghez  jutott,  dúsgazdag  
apa,  három  felnőtt  fiával  és  csoda-
szép  szobalányukkal  léköltözik  vidé-
ki  kúriájukba,  ahol  folytonos  evés-
sel  és  sziesztázással  —  úgyszólván  
halálos  semmittevéssel  —  múlat ják  
nap ja ika t . . .  A  legkisebb  fiú  kitöré-
si  kísérlete  is  groteszk  kudarcba  ful-
lad;  a  furcsa, keserűen  szatirikus,  fe-
kete  humorú  film  egy  életforma  és  
-filozófia  parabolisztikus  bírálata.  

Két  fölfogás,  két  különböző  szem-
léletmód  ironikus  megütköztetése  a  
fiatal  lengyel  rendező,  Jamusz  Zaors-
ki  —  Ezüst  Leopárd-díjjal  kitünte-
tett  —  filmje,  a  Szoba,  tengerre  néző  
kilátással.  Egy  gdanszki  torony-iro-
daház  legmagasabbak  emeletének  ab-
lakpárkányán  ismeretlen  fiatalembert  
talál  reggel  a  munkába  érkező  hajó-
zási  főhivatalnok;  a  nyilván  öngyil-
kossági  szándékú  i f jú  megmentésére  
összefog  rendőrség,  tűzoltóság  —  va-
lamint  két  pszichiáter.  Miközben  az  
utcán  összecsődült  tömeg  kíváncsi-
an  figyeli  a  nem  mindennapi  látvá-

nyosságot,  odafenn  a  pszichiáterek  
próbálnak  a  fiú  lelkére  beszélni.  Az  
ifjabb,  akarnok  és  erőszakos  orvos-
tudós  a  maga  sajátos  —  „tudomá-
nyos",  de  életidegen  — módszereivel; 
az  idősebb,  kicsit  bogaras,  már-már  
szenilisnek  látszó  nyugdíjas  orvos  
pedig  bölcs  szelídséggel...  A  film  
befejezése  művészileg  nincs  megold-
va  —  a  néző  számára  ugyanis  már  
fél  óra  múltán  nyilvánvaló,  melyi-
kük  módszere  lesz  a  célravezető;  s  
minden  a  várakozásaink  szerint  is  
történik . . .  Ennek  ellenére  rokon-
szenves,  friss,  tehetséges  munka  
Zaorski  filmje,  s  különösen  emléke-
zetes  benne  Gustaw  Holoubek  alakí-
tása. 

Melanie  Mayron,  egy  if jú,  vonzó-
an  csúnyácska  amerikai  színésznő  
nyerte  a  Bronz  Leopárd-díjat  a  leg-
jobb  színészi  alakításért  ölaudia  
Weill  Barátnők  című  filmjének  fő-
szerepében.  Egy  fotóművésznek  ké-
szülő  —  egyelőre  családi  eseménye-
ket  megrendelésre  fotografáló  —  if-
jú  lány  története,  aki  keresi  a  helyét  
az  életben,  a  társadalomiban,  a  sze-
relemben . . .  Nem  valami  nagyigényű  
film  —  a  Nyugaton  már  néhány  éve  
nagyon  divatos  „feminista  hullám"  
jellegzetes  darabja  —;  de  főszerep-
lője  valóban  ígéretesen  tehetséges  
színésznő. 



Dusán  Hanák:  Rózsaszínű  álom  

A remek  színészi  alakítások  —  fő-
ként  a  főszereplő  Harvey  Keitelé  —  
emelik  az  átlag  fölé  a  másik  ameri-
kai  filmet,  James  Toback  Ujjak  cí-
mű  alkotását,  amely  különben  az  
összes  divatos  mozi-hatáselem  szinte  
cinikusan  tudatos  vegyítése:  Jiimmy,  
a  zongoraművésznek  készülő,  Bachot  
és  Chopint  játszó,  szelíd  lelkű  i f jú  
—  aki  azonban  ujjgörcsöt  kap,  ha  
közönség  előtt  kell  játszania  — profi 
gengsztereket  is  megszégyenítő  kímé-
letlenséggel  haj t ja  be  az  adósokon  
apja,  a  zugbukméker  követeléseit . . .  
Erőszak,  szex,  furcsa  szerelem  —  és  
klasszikus  zenei  harmóniák  hangula-
tainak  keveréke  a  film.  

Jelenet  Nikos  Panayotopoulos:  A  termé-
keny  völgy  semmittevői  című  nagydíjas  

filmjéből 



Jacques  Champreux:  
Bakó  és  a  túlsó  part  

A  fesztivál  —  s  némileg  talán  a  
pillanatnyi  nemzetközi  filmtermés — 
átlagszínvonalára  jellemző  egyéb-
ként,  hogy  Locarnóban  a  FIPRESCI  
(a  Filmkritikusok  Nemzetközi  Szö-
vetsége)  zsűrije,  nem  adta  ki  a  díjat,  
csak  okleveleket.  Nyilvánosan  így  in-
dokolták  a  döntést:  „végignéztünk  
huszonegy  filmet,  amely  a  verseny-
programban  szerepeit,  valamint  szá-
mos  másikat  a  párhuzamos  vetítési  
programokon.  Sajnos,  a  díjazható  —  
másutt  még  nem  fesztíváldíjnyertes  
— filmek között  nem  tálaltunk  olyan  
műre,  amelyet  nagydíjra  vélnénk  
méltónak.  Egyetlen  itt  látott  film  
sem  felel  meg  teljes  mértékben  an-
nak  a  kritériumnak,  hogy  a  néző  lel-
ki,  emberi,  társadalmi  tudatának  
épülését  szolgálja,  valóban  művészi  



Ermanno  Olmi:  A  facipő  fája  című  film-
jének  civil  főszereplője  

kifejező  eszközökkel,  eredeti,  újsze-
rű  filmnyelven.  A  három,  az  ökume-
nikus  zsűri  diplomáját  nyert  film:  
Souleymane  Cissé  maild-i  rendező  
Baara  című  alkotása  (egy  számunkra  
kissé  naivnak  tetsző  'történet  a  mér-
hetetlenül  gonosz  gyárosról  és  nyo-
morgó munkásairól);  — a  szenegáli—  
francia  koprodukcióban  készült  Ba-
kó  és  a  túlsó  part  című  film  (rende-
ző:  Jacques  Clhampreux),  kissé  szen-
timentális,  de  hatásos,  dokiumenitaris-
ta  jellegű  leírása  annak  a  viszontag-
ságos  utazásnak,  valóságos  odüsszeá-
nak,  amit  az  otthoni  feneketlen-  nyo-
mor  elől  Párizsba,  álmai  városába  
igyekvő  analfabéta  afrikai  fiatalem-
bernek  végig  kell  járnia,  hogy  nyo-
morgó  és  kifosztott  illegális  vendég-
munkássá  lehessen. . .  illetve,  a  film  
hóse  meg  is  hal,  mire  célhoz  ér.  
Ugyanilyen  diplomával  tüntették  ki  
Sohdiffer Pál  Cséplő  Gyuri  című  film-
jét,  amelynek  operatőre,  Andor  Ta-
más  Ezüst  Leopárd-díjat  is  kapott  a  
hivatalos  zsűritől  —  a  nyilvános  in-
doklásit  idézve  —:  „azért,  mert  i-n-
venoiózus  és  igazságérzetttőfl  áthatott  
munkát  végzett,  különlegesen  nehéz  
külső  feltételek,  felvételi  körülmé-
nyek  között."  

A  többi,  négytucatnyi  filmre  kár  
túl  sok  szót  vesztegetni.  Kábítószer-
élvező  fiatalok  pszichológiai  és  szo-
ciológiai  rajzát  ígérte  az  i f jú  olasz  
rendező,  Sergio  Nuti  Ne  számítsatok  
ránk  című  filmjében  („Nem  is  szá-
mítunk",  —  írta  szarkasztikus  főcí-
mében  másnap  az  egyik  svájci  napi-
lap  kritikusa);  a  történetből  azonban  
nem  tudtunk  meg  többet  a  Nyugat-
Európában  oly  sok  gondot  okozó  ká-

bítószer-problémáról,  mint  azt,  hogy  
amikor  elfogy az „adag",  a  drog  rab-
jai  eszeveszetten  járnak  u t á n a . . .  De  
hogy  a  film  hősei  közül  melyik  mi-
ért  vállt  a  kábítószer  áldozía-tává  —  
erről  nem  értesülünk.  Hatásosabb,  
bár  jócskán  melodramá/tikus  a  japán  
Hojin  Hashdura  Tavasz  a  csillagok  
alatt  című  filmje,  a  motorkerékpár-
őrületbe  szédült,  kábítószeres  japán  
„kallódó  fiatalokról";  s  végül  csaló-
dást  okozott  a  nagy  érdeklődéssel  
várt  —  a  „baloldali"  terrorista  moz-
galmak  belső  világának  feltárására  
vállalkozó  —  nyugatnémet  film,  
Margarethe  von  Trotta  alkotása,  a  
Christa  Klages  második  ébredése.  A  
komplex  problémát  naivul  leegysze-
rűsítő, direkt hatásokra  törekvő  mozi-
darab;  halovány  utánzata  az  olyan  
jellegű  nyugatnémet  filmeknek,  mint  
a  nálunk  is  játszott  Katharina  Blum  
elvesztett  tisztessége...  Az  említet-
teken  kívül  egyebek  között  iraki,  ka-
nadai,  francia,  kubai1,  bolgár,  olasz,  
filippi-szigeteki,  svájci  és  egyéb  fil-
mek  szerepelték  a  fesztivál  verseny-
programjában;  közülük  a  szovjet—  
grúz  Iraklii  Kvirikadze  alkotása  ér-
demes  az  említésre:  Az  anarai  kis  
falu  című  film  a  legkiválóbb  grúz  
filmekből  ismert,  sajátos,  groteszk  
hangvételt  folytatja,  ha  nem  is  olyain  
átütő  erővel,  mint  a  műfa j  —  s  a  
grúz  filmgyártás  — nálunk  is  ismert,  
legkiválóbb  alkotásai.  

Tehetséges,  friss  szemléletű  film  
— a  híres  cseh  filmáskola  stílusában  
—  a  szlovák  Dusán  Hanák  alkotása,  
a  Rózsaszínű  álom;  egy  cigánylányba  
szerelmes  if jú  falusi  postásfiú  mai  
történetének  ízes,  groteszk  humorú  
előadása. 

Végezetül  néhány  szót  a  Filmre-
gény  (Három  nővér)  című  Dárday-
fiilm fogadtatásáról.  A  FIPRESCI-hét  
keretében,  de  rossz  időpontban  tűz-
ték  műsorra:  aki  végig  akarta  nézni  
a  négy  és  fél  órás  filmet,  annak  
nemcsak  a  vacsorázásról  kellett  le-
mondania,  de  el  kellett  mulasztania  
az  esti  versenyfilm  első  felét  is.  Szó-
vátette  ezt  cikkében  az  Avanti  kriti-
kusa  is,  aki  — mintegy  huszadmagá-
val  — végignézte  a  filmet,  s  úgy  jel-
lemezte  —  néhány  más  külföldi  kri-
tikushoz  hasonlóan  —, mint  az  egész  
fesztivál  legeredetibb,  legújszerűbb  
művészi  alkotását.  
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