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Film-divatok,  divat-filmek  
Kiküldött  munkatársunk  beszámolója  

Filmesek,  egymás  közt,  úgy  be-
cézik  a  sokat  beszélő  interjú-filmek  
elkészítésének  módszerét,  hogy:  
„Megkérdezzük  Rózsi  nénit,  szereti-e  
a  rántottcsirkét?  —  aztán  megkér-
dezzük  a  rántottcsirkét,  hogy  szere-
ti-e  a  Rózsi  nén i t . . .  s  ha  sikerül  
ügyesen  összevágni  a  nyilatkozato-
kat,  majd  csak  lesz  valami  érdekes  
is  a  vásznon  . . . "  

Ez  a  filmkészítési  recept  —  nyil-
ván  elsősorban  a  televízió  hatására  
—  világszerte  elterjedt  és  egyre  di-
vatosabb,  Amerikától  Afrikáig  és  
Ausztráliáig  —  állapíthatta  meg  a  
néző  az  idei,  XXVII.  mannheimi  
fesztiválon,  ha  az  irigylésre  méltó-
an  megépített  és  fölszerelt,  öttermes  
Planken  Moziközpontban,  ahol  reg-
geltől  éjfélig  szinte  szünet  nélkül,  
párhuzamosan  peregtek  az  öt  föld-

részről  érkezett  filmszalagok  —  
egyik  délután,  kísérletképpen,  sorra  
benézett  néhány  percre  a  fesztivál-
haliból  egymás  mellett  nyíló  mozi-
termekbe.  Az  egyikben  fekete  bőrű  
férfiú  nyilatkozott  a  vásznon  sajátos  
afrikai  gazdasági  és  társadalmi  prob-
lémákról;  a  másik  vetítőben  Svájc-
ban  dolgozó  külföldi  vendégmunká-
sok  beszéltek  gondjaikról;  a  harma-
dikban  fényűző  amerikai  otthonának  
kertjében  ülve  nyilatkozott  viselt  
dolgairól  egy  volt  CIA-ügynök. . .  
és  így  tovább.  Ez  utóbbi  film  (ren-
dezője:  Saul  Landau)  —  mint  szá-
mos  hasonló,  amelynek  témája  elég-
gé  érdekesnek  és  fontosnak  bizo-
nyult  ahhoz,  hogy  „elbírja"  a  szok-
ványos  filmi  megvalósítást  —,  joggal  
kötötte  le  a  nézőtér  figyelmét:  A  
Cl A-ügy  vivőtiszt  című  dokumen-
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tumanyagban  John  Stockwell,  a  39  
éves,  volt  valóságos  ügynök  beszél  a  
világ  különböző  forró  pontjain,  Vi-
etnamban,  Angolában  játszott  sötét  
szerepéről,  s  arról,  hogy  fokozatosan  
megundorodva  a  mocskos  feladatok-
tól,  végül  otthagyta  az  évi  33  ezer  
dollárral  megfizetett  „jó állást"  (good  
job  —  mondta)  . . .  

Ironikus  felhangokkal  fűszerezett,  
érdekes  hosszú  dokumentumfilm  a  
svájci  Je-Ka-Mi,  avagy  a  boldogsá-
god  e  világból  való,  amely  az  egész-
séges  életmód,  a  permanens  tested-
zés,  a  tömeges  sportolás  iránti,  egyre  
fokozódó  igények  kielégítésére  létre-
jött  mozgalmakat,  szervezeteket  és  
iparágakat  mutatja  be  alapvető  
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egyetértéssel,  bár  némi  malíciával.  
Tragikus  adalék  a  filmhez,  hogy  ta-
valy,  nem  sokkal  befejezése  után  
rendezője,  Román  Hollenstein  har-
mincöt  évesen  elhunyt.  

Izgalmas  és  hatásos  filmriportázs  
az  angol  Anthony  Thomas  Hat  nap  
Sowetoban  című  alkotása,  egy  1976-
os  dél-afrikai  tüntetés  drámai  ese-
ményeinek  rögzítése  és  a  politikai  
háttér  hitelesen  komplex  rajza.  
Ugyancsak  dokumentum-jellegű  
film  az  amerikai  Tetovált  könnyek  
(rendező:  Nicholas  Broomfield  és  
John Churchill), amely egy kaliforniai 
börtön  mindennapjaiba  enged  bepil-
lantást.  Fiatalok,  16—25  éves  elítél-
tek  töltik  itt  büntetésüket;  s  a  ke-
mény,  szikár  hangvételű  film  arról  
tanúskodik,  hogy  az  enyhén  szólva  
nem  ideális  börtönviszonyok  min-
denre  alkalmasak,  de  arra  a  legke-
vésbé,  hogy  pszichikailag  és  társa-
dalmilag  valóban  rehabilitálják  a  
fiatalon  bűnt  elkövetetteket;  sokkal  
valószínűbbnek  látszik,  hogy  e  „bör-
töniskola"  kijárása  után  legtöbbjük  
nehéz  fajsúlyú,  „profi"  bűnözőként  
kerül  majd  ki  innen.  

A  nagydíjjal  kitüntetett  marokkói  
film  is  dokumentum-ihletésű  alko-
tás.  Az  Alyam  Alyam  (német,  illet-

ve  angol  alcíme  nyomán:  Ö,  azok  
a  napok;  rendezője  Ahmed  El  Maa-
nouni)  egy  Casablanca  közelében  le-
vő  kis  falu  mai  hétköznapjainak  
krónikája,  az  ősi  hagyományok  és  az  
újító  törekvések  konfliktusainak  fé-
lig  dokumentum-jellegű,  félig  játék-
filmes  stílusú  elbeszélése.  

Az  afrikai  és  az  arab  országok  
többnyire  mostanában  megszülető,  
illetve  kibontakozó  filmgyártásainak  
egyébként  is  különösen  nagy  figyel-
met  szentelt  idén  a  mannheimi  fesz-
tivál  rendezősége,  önálló  retrospek-
tív  sorozat  keretében  csaknem  fél-
száz  filmet  mutattak  be,  ízelítőt  ad-
va  az  e  tárgyban  meglehetősen  tájé-
kozatlan  európai  nézőknek,  Algéria,  
Egyiptom,  Irak,  Kuwait,  Marokkó,  
Szíria,  Etiópia,  Bénin,  Ghana,  Kame-
run,  Madagaszkár,  Mali,  Mauritánia,  
Mozambik,  Niger,  Szenegál,  Tuné-
zia,  Zaire  egyre  gyarapodó  filmter-
méséből.  Egyik-másik  itt  szerepelt  
film  — például  a  szenegáli  Ousmane  
Sembene  alkotásai,  vagy  az  idén  Lo-
carnóban  díjat  nyert,  szintén  szene-
gáli  Bakó  és  a  túlsó  part  — már  más  
fesztiválokról  is  ismert;  a  filmek  túl-
nyomó  többsége  azonban  most  elő-
ször  került  ilyen  széles  spektrumot  
átfogó  válogatásban  a  nyugat-euró-



pai  közönség  elé.  Különleges  film-
nyelvi,  művészi  revelációkat  termé-
szetesen  senki  nem  várt  el  ezektől  
az  alkotásoktól,  ám  a  vetítőterem  
majdnem  mindegyiknél  megtelt,  hi-
szen  a  mozgóképi  híradás  e  távoli  és  
legtöbbünk  számára  teljesen  isme-
retlen  vidékek  sajátos  életformáiról  
és  emberi,  társadalmi  konfliktusairól  
—  érdekes  és  tanulságos.  

Az  interjú-  és  riportfilmek,  doku-
mentarista  törekvések  mellett  két  
másik  —  úgy  tetszik,  szintén  világ-
szerte  divatos  —  filmtípus  dominált  
a  fesztivál  programján.  Az  egyik:  a  
feminista  filmek  változatlanul  tető-
ző  hulláma.  Egyik  legjellegzetesebb  
darabja  a  nyugatnémet  Cristina  Pe-
rincioli  A  férfiak  hatalma:  a  nők  tü-
relme  című  (amely  valami  díjat  is  
nyert;  de  hát  ezen  a  fesztiválon  any-
nyi  a  különféle  díj  és  oklevél,  hogy  
puszta  fölsorolásuk  is  oldalakat  töl-
tene  meg).  A  film  hőse  egy  fiatal  
házaspár,  kisgyerekkel.  A  fé r j  rend-
szeresen  alaposan  leissza  magát  a  
sarki  csehóban,  aztán  hazamegy  és  
minden  különösebb  ok  nélkül  össze-
vissza  veri,  megrugdossa  megadóan  
tűrő  feleségét,  sőt  bántalmazza  kis-
gyerekét  is.  Az  asszony  —  számos  
megveretése  után  —  végül  megelé-
geli  a  dolgot  és  megpróbál  elválni.  
A  jog  azonban  inkább  a  brutális  fér-
fi  érdekeit  védi;  ezért  az  asszony  ar-
ra  kényszerül,  hogy  néhány  sorstár-
sával,  hasonlóan  megkínzott  asszony-
nyal  szövetkezve  afféle  női  mene-
dékhelyen  rendezkedjék  be . . .  A  tör-
ténet  magva  nálunk  sem  ismeret-
len  —  ha  máshonnan  nem,  hát  a  
napilapok  fekete  krónikájából  —;  de  
ez  a  nyugatnémet  filmi  földolgozása  
megmaradt  a  legbanálisabb  közhe-
lyek,  a  fehér-fekete  sémák  szintjén.  

A  másik  világdivat  legpregnán-
sabb  képviselője  Mannheimben  az  
olasz  Giovanna  Gagliardo  (Jancsó  
olasz  filmjeinek  társ-forgatókönyv-
írója)  Maternale  című  — szinté  díja-
zott  —  filmje  volt.  Eltökélten  stili-
zált,  sajátosan  „megemelt"  hangula-
tú  történet,  egy  béna  kislány  és  édes-
anyja különös  kapcsolatáról.  Szerző-
jére a jelek szerint  erősen  hatott a .né-
hány  éve  világsikereket  arató  fiatal  
belga  rendezőnő,  Chantal  Akerman  
„hipperrealizmusnak"  elkeresztelt  
stílusa;  ha  ebédet  főznek,  krumplit  
pucolnak,  tésztát  gyúrnak  a  filmben,  

akkor  a  műveletet  legalább  addig  
mutatják  a  vásznon,  ameddig  a  való-
ságban  is  eltart  a  dolog.  Sőt,  a  még  
mindig  izgalmas  szépségű  Carla  
Gravina,  a  főszereplő  olyan  elszánt  
lassúsággal  haj t  végre  minden  moz-
dulatot,  mintha  ő  is  béna  volna,  
nemcsak  a  kislánya.  Mert  az  utóbbi,  
amíg  mankóval,  bottal  kényszerül  
járni  —  okkal  mozog  lassan;  de  a  
történet  szerint  később  felgyógyul,  s  
táncra  is  perdül  vőlegényével;  en-
nek  ellenére  a  film,  s  az  összes  sze-
replő  mozgásának  ritmusa  mindvé-
gig  a  lassított  felvételek  tempóját  
idézi. 

Friss  humorú,  hangulatos  film  az  
örmény  Karén  Gevorkian  Ennél  az  
útkereszteződésnél  című  vígjátéka,  
egy  jereváni  útkövező  brigád  köz-
napjainak,  kisebb-nagyobb  összezör-
düléseinek  és  kibéküléseinek  gro-
teszk,  ironikus  elbeszélése;  —  az  
újabb  grúz  és  örmény  vígjátékok-
ból  ismert  stílusban  megfogalmazva.  
Egy  másik  tehetséges  fiatal  szovjet  
rendező,  a  moldavai  Valerij  Jeregi  
nyert  díjat  ez  idén  Mannheimben  
A  gólya  című,  lírai  hangvételű,  a  há-
borúhoz  kapcsolódó  témájú  rövid-
filmjével. 

Csak  zenéje  okán  sorolható  a  di-
vatos  filmtípusokhoz  —  no  meg  
négyórás  terjedelme  miatt  —  Bob  
Dylan  Renaldo  és  Clara  című,  saját  
rendezésében  készült  filmje.  A  ke-
rettörténet  csacska  szerelmi  három-
szög-história,  de  nem  ez  a  lényeges,  
hanem  az,  hogy  Bob  Dylan  összesen  
47  dalát  énekli  el  benne;  —  a  nagy-
szerű  énekes  rajongóinak  számát  
sejtve,  nem  kell  nagy  merészség  ah-
hoz,  hogy  a  filmnek  világsikert  jó-
soljunk;  Mannheimben  is  sorban  áll-
tak  a  — közkívánatra  megismételt  —  
vetítésnél. 

Befejezésül  a  magyar  filmek  sze-
repléséről.  Fehéri  Tamás  Ide...  
Oda  ...  című  riportfilmjét  az  infor-
mációs  szekcióban,  Moldován  Domo-
kos  A  halottlátóját  a  versenyben  ve-
títették.  Mindkét  filmet  érdeklődés-
sel  fogadták,  néhány  kritikus  rokon-
szenvvel  említette  őket  cikkében,  de  
a  rendkívül  nagy  számban  kiosztott  
fesztiváldíjakból  és  oklevelekből  ez-
idén  nem  jutott  a  magyar  filmesek-
nek  Mannheimben.  
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