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� Kecskemét
� 2009. június 17–21.

• A magyar városlakók kultúrához való viszonyát a szem- és gyomor igényeit 
közösen leíró képlettel ragadhatjuk meg a legjobban: egy filmfesztivál mellé 
egy borfesztivál dukál, animáció a szűk elitnek, bor és kolbász a tömegnek. 
Nem történt ez másként ez idén nyáron a kilencedik alkalommal megrendezett 
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) esetében sem, amelyet a szintén 
hagyományos Pálinka- és borfesztivál kísért. Mindenesetre a KAFF a fesztivá-
lok között mindig egyedülálló hangulatban, rendkívül jó szervezésben és kiváló 
filmek sokaságával zajlott. 
A versenyprogramot nagyrészt a Kecskemétfilm Kft. és Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem (MOME) uralta: a MOME laza fogalmazású, könnyed, humoros téma-
választású alkotásai és a Kecskemétfilm mívesen megmunkált és komor darab-
jai jól kiegészítették egymást. Bátran lehetett válogatni a kísérőprogramokból is 
legyen akár szó az elmúlt ötven év Oscar-nyertes animációiról, retrospektív vetí-

téssorozatokról vagy éppen kínai és japán fiatalok alkotásairól. A mustra ezúttal 
is magában foglalta a 6. Nemzetközi Animációs Játékfilmfesztivált, melynek kere-
tében öt külföldi, egészestés film versenyzett. A figyelem azonban, mint eddig is 
általában, a hazai rövidfilmekre, sorozatokra és vizsgamunkákra fókuszált. 
Az idei szemlén látott munkák színvonala egyenletesebb volt a legutóbbinál;  
a nagy durranás, a mindenkit lehengerlő alkotás ugyan elmaradt (nem úgy, 
mint két esztendeje, amikor Ducki Tomek remeke, az Életvonal, győzött), de a 
mustrán így is rengeteg elismerésre és díjra méltó film és alkotó mutatkozott 
be. Az animációs filmek elmúlt kétéves termését áttekintve kitűnik, hogy az 
összeválogatott mezőnyben ismét a sokféleségé a főszerep; a különböző tech-
nikák, formavilágok, látásmódok nem versengenek egymással, hanem sokkal 
inkább harmonikus összképet alkotva mutatják be a különféle nemzedékeket 
képviselő animációs művészek intim, baráti miliőjét. 
Az animációs filmszakma nagy öregjei hozták a szokásos színvonalat, de for-
manyelvi újdonságokkal nem szolgáltak. A középgeneráció alkotói és a pályá-
juk elején tartó fiatalok mellett immár felbukkantak olyan, a legifjabb nem-
zedékhez tartozó, a húszas éveikben járó alkotók is, akik már biztos kéz-
zel nyúlnak a legkülönfélébb technikákhoz: merészen alkalmaznak kollázst, 
morph-technikát, flash-animációt, sőt még tradicionális stop-motion báb ani-
mációt is. Igaz, ez utóbbira csak egyetlen példa akadt, a Lépcsőház című dip-
lomafilm, amely nem csak hagyományos technikája miatt számít különleges-
nek, hanem azért is, mert ez esetben nem egy önálló alkotó, hanem egy cso-
port együttműködéséből, közös ötletéből és kivitelezéséből született a mű. 
A MOMÉ-s produkció, nyolc végzős hallgató közös vizsgafilmje egy idős néniről, 
aki nekivág a zord lépcsősor megmászásának. A film nosztalgia-párás, emlék-
poros hangulatát felerősíti a Megáll az idő recsegősen átszűrődő dallama, mia-
latt az idős néni lépésről-lépésre egyre feljebb tornássza magát és cekkerét a 
lét-lépcsőfokokon. Az alapvetően nem túl eredeti forgatókönyvet a film kivite-
lezése teszi bravúrossá, a díszlet és a teljes háttér felépítése nem kis munkát 
rótt a diákokra. A közös munka erénye, hogy egy talpig precízen kivitelezett, 
érett mű jöhetett létre, egy olyan bábanimáció, mely színvonalasan idézi meg 
a tradicionális filmkészítés minden szépségét. Az animációs filmkészítés másik 
végpontján az autonóm alkotó ül számítógépe előtt, egyedüli tervezőként, 
magányosan elvégezve az összes alkotófolyamatot. Erre több példa is akadt. 
Hermán Árpád fekete-fehér vizsga-animációja, a Büdöske egy zuhanó embert 
néző öregúr mélázása a termőföld közepén. A táj, a felhők nem animáltak, csak 
a két idős ember rajzolt a kietlen videó-szántóföldön. Kétség nem fér hozzá, 
hogy nem az animáció bravúros kivitelezése kelti életre a filmet, hanem az idős 
bácsi monológja és az egyszerű gegre épülő, nüánsznyi történet abszurditása. 
A zuhanás lassúsága erősíti a film dramaturgiai élét, mivel a rövid elbeszélést 
egyedül az öreg ízes beszéde, hangzatos kijelentései teszik bájossá, miköz-
ben neje némán kapál, s csak akkor eszmél fel egy pillanatra, amikor a zuhanó 
ember a büdöskéi közepébe csapódik be. Bukta Zsolt filmje, A tor egyszerű, 
minimalista eszközökkel ábrázol (fekete vonalak, ívek és fehér háttér) egy spe-
ciális — színes, szagos, szaftos — átalakulási folyamatot, egy disznóvágást 
az etetéstől az evésig. Asszociatív, könnyed munka az alaposság jegyében, 
mely egy hétköznapi eseményből produkál groteszk animációt. A groteszk ele-
mekkel teli, abszurd villanásokban gazdag diplomafilmek között is egyedinek 
tekinthető Gaál Fruzsina Vizen című remeklése. A fülledt, pállott hangula-
tot a képekkel és a színekkel mesterien kombináló alkotó mer nagyot mondani, 
párkapcsolati szituációt vázolni, melodrámává dagályosítani egy egyszerű csó-
nakázást. Markáns, átgondolt karaktereket teremt (a mellékszereplő halak és 

bár a statikai szabályoknak megfelelően épül „kötésben-tartásban”, mégis 
mesterkélt hatást kelthet — nincs az az időzített fájront, amelynél a szakik 
vagy a segédmunkások így hagynák ott a munkát. Ez a számomra túlzónak 
feltűnő esztétizálás pedig a másik lehetséges problémához vezet: a fentebbi 
koncepció meglátásom szerint mintha túldramatizálódott volna, azaz rendkí-
vüli mértékben komolyan lett véve, amely komolyan vétel viszont épp azt a 
logikát hívná segítségül, mely, mint korábban láttuk, némiképp megbicsaklik. 
Nem gondolom, hogy bármely „játékos-humoros” megoldás szerencsésebb lett 
volna, azonban valamiféle reflexió e túlesztétizált-túlkomolyított kidolgozásra 
mindenképp jó lett volna.
Amit azonban biztosan állíthatunk: ha már e kételyek és problémák felvetőd-
hetnek e dialogikus installáció kapcsán, melyben azért mégiscsak párbeszédbe 
kerül az „eredeti” építmény és a „mű-tárgy”, illetve a különböző értelmezési 
síkok elemei, máris közelebb vagyunk annak megérzéséhez, hogy végül is tel-
jesen mindegy, az ördög vagy az isten lakozik a részletekben — az ember úgyis 
hajlamos marad elveszni köztük. Jut eszembe, nem látta valaki azt a arcot, aki 
sok pénzt ígért az újabb munkáimért? Részletekben is fizethet…

Lénárd Anna és a Földes és Társai Építésziroda
Részlet kérdése, 2009, installáció, részlet
© Fotó: Eln Ferenc

Szabó András 
Just Like, 2008, filmstill
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