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Arról, hogy az animációs film a képzőművészet, a grafika, a festészet és a szobrá-
szat határán „mozog”, most is meggyőződhettünk. A fiatalok többsége szakított 
a hagyománnyal. Kulcsfilm ehhez Bertóti Attila Meséje, mely Danyiil Harmsz 
abszurd írásán alapul. A rendező egyben folytatta, amit a debütáló Ariadné fona-
lával elkezdett. Abban saját(os) szemszögből láttatta a klasszikus görög mítoszt, 
a későbbi történetek egy elbeszélésmódját. Bertóti most egy 20. század eleji 
műben találta meg azt, ami foglalkoztatja: nem a történet elbeszélése, hanem a 
mesélés, elbeszélés keletkezés-története, mélyebb struktúrája. Első filmjében 
a szubjektum, befogadó, (át)értelmező volt fontos, az a hermeneutikáról szólt 
akarva-akaratlanul, most a meseköltő, az alkotó és a mű, a szubjektum-objek-
tum viszonya, a koncepció kerül a fókuszba. (Miközben „tüskés” képeken kriti-
zálja a fabula sémákat, az új Meséről, műről csak szó van, fejben létezik, nem 
képben.) Ami ugyanúgy alapkérdés az animációban, mint a többi művészetben. 
Megkockáztatjuk az analógiát, Bertóti önreflexív filmje a dekonstrukción túl a 
koncept-arthoz mérhető, erre eddig kevés példa volt a magyar animációban.  
A paradigmatikus mű a kisfilmek díját kapta, amint Ariadnéja is 2009-ben. 
A Fesztivál fődíját Ducki Tamás/Tomek nyerte el, nem először. Már 2007-es dip-
lomafilmje, az Életvonal nemcsak Kecskeméten, de külföldön is sikerrel szerepelt. 
A francia Jean Tinguely vagy a kortárs cseh Krištof Kintera szobraira emlékeztető 
mű gépelemekből konstruált „mobilja” kijelölt pályákon, vonalakon mozognak, 
síkban, absztrakt „térben”. Most bemutatott Fürdőjében az elképzelt fürdő és az 
idő kifejezésére a festészetet (Cézanne-t?) használja, erős színfoltokat mozgat 
meg, néha szétfeszítve a rajzolt keretet. A medence vize súlyos fekete tömegként 
nehezedik a világos fürdőruhás alakokra és a nézőre, s mivel ez szokatlan jelölés, 
megfordítja, többértelművé teszi a viszonyt. Itt nem vonal jelzi az Életet, hanem a 
víz, mely a Léthe vize is lehet. Ducki a nézőre bízza a dekódolást, reflexiót, életről 
moralizálást, ami Ducki filozofáló alkatából adódik. 
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leszakadási kísérleteket –, akkor beleüt-
közünk az irodalmi utópiák örökségébe,  
a lezártság és a totalitás problémájába. Ez a 
lezártság pedig alapvető különbséget állít föl  
a mi és az ők, a barát és az ellenség között.23

Az utópiák lehetséges szerepeiről még szá-
mos pro és kontra érvet lehet felsorakoztatni. 
Számomra mégis az a döntő, hogy az érintet-
tek sem szeretik, ha utópistáknak nevezik őket. 
A Reap & Sow kötetben Marjetica Potrč 
saját projektjére reflektálva írja, hogy a közös-
ségépítés nem utópikus projekt, sokkal inkább 
az emberi együttélés kísérlete. Farkas Judit 
a magyarországi ökofalu-mozgalom kutatója 
hasonló megállapításra jut: „Bár az ökofalusiakat 
(és minden, ideológiai elvek mentén vidékre 
költözőt) a többségi társadalom leginkább kivo-
nulóknak tekinti, a lépést pedig menekülésként 
értelmezi, az ökofalu lakók jelentős része tilta-
kozik e meghatározások ellen, és nem »utópikus 
menekülőknek«, hanem a világ társadalmi és öko-
lógiai rendszerébe mélyen beágyazott résztve-
vőknek tekintik önmagukat.”24

Milyen más keretekben érdemes elhelyezni a 
kötetben szereplő jelenségeket? Felix Guattari 
ökozófiáról25 (az ökológiai egyensúly filozófiája) 
írott programszövege hasonló kérdésfelvetés-
sel indít, mint Major Virág: a katasztrófától való 
félelem elég ösztönzés-e a jelenlegi helyzetünk 
megváltoztatásához? Guttari az összeomlás 
érzését nem tartja produktívnak, ő egy ökoló-
giai filozófia perspektíva érvényestését javasolja, 
ami a tudományos és filozófiai gondolkodás eti-
kai és esztétikai vonatkozásainak elismerésével 
és a különbözőségek elfogadásával jár. A forra-
dalmi és reformpárti változások helyett az egyén 
érintettségének felismerését és egzisztenciális 
részvételét látja olyan motiváló erőnek, amely 
a változáshoz vezethet. Tehát a gondolkodás 
átalakulása és az egyéni cselekvés kap szerepet.  
Ennek fényében válik izgalmassá, hogy a kötetbe 
beválogatott művészek gyakorlatában az aktivista 
eszközök és műfajok használata háttérbe szorult26 
a mezőgazdasági tevékenységek és a részvételi 
alapú kezdeményezések javára. A művészek föld-
művelés és alternatív termelési technikák felé for-
dulása ökozófiai nézőpontból nem menekülés, 
hanem a társadalmi, a természeti és a mentális 
környezet új viszonyát hozzák létre.

A szerző az EMMI Kállai Ernő művészettörténeti-műkritikusi 
ösztöndíjasa.

23  Fredric Jameson: Az utópikus változatossága, Helikon, 
2009/4., 552-553.
24  Farkas Judit: i.m., 45.
25  Félix Guattari: Ökozófia. Magyar Lettre International, 
1998/30. sz. http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre30/09guatt.
htm (utolsó letöltés: 2015. szeptember 9.)
26  Kaszás Tamás. m.ikon 2011/3. sz.
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Képzőművészetileg a legizgalmasabb Tóth Luca Angliában készült vizsgafilmje, 
A kíváncsiság kora. Erős színfoltokkal, főleg a „hús színeivel” dolgozik, melyek a 
testek súlyát, tömegét adják meg, amit a világosságuk csak növel, s összefügg  
a komparatív mesével, ami archaikus felnövekvés történetekre épül.1 Friss, egyedi 
mű, saját szimbolikával, de a magyar animáció népi barokk vonulatát is megidézi. 
Az animáció és a grafika között átjáró Ulrich Gábor Balázs Béla Fából faragott 
királyfiát „rajzolta át” digitális rajzlapra festette pasztelles, vörös, szürke színnel. 
Visszanyúlt a mese, s a leképezés alapjához, lehántva a rátapadt rétegeket. A zenét 
is maga komponálta.
Mások korábbi,  klasszikus képeket használtak fel. Jankovics Marcell III. Béla 
királyába kódexek iniciáléit és bizánci mozaikokat applikált, Richly Zsolt korabeli 
metszetek stílusát idéző Lutherében kreatívan nyúlt a képi hagyományhoz, szere-
pet kaptak Cranach, Dürer és Holbein munkái. Horváth Mária cigánymeséinek 
hangulatával harmonizál a roma festő Orsós Teréz színvilága. 
A hosszú filmek nemzetközi versenyében a lett Kövek a zsebben nyert. Baumane 
Signe önéletrajzi ihletésű családregényén végigvonul a 20. századi történelem. 
Emiatt is sötét hátterű, pasztelles, néhol szürreális képeire a litván grafikus, Stasys 
Eidrigevicius hatott. Az „igazi szürreált” a Fesztivál vendégei, a latin-amerikaiak 
hozták: a történelem, a múlt felidézésével, a valóság és az álmok egybefonásával. 
Közülük kiemelkedett az elsőfilmes Carlos Santa experimentuma: Leon Prozak 
különös élete, aki a fejét adja egy cirkuszi mágus révén Mefisztónak, s ezért meg-
láthatja a világ fonákját. Megjelennek Fellini, Guevara fejei, a politika, a művészet 
emblematikus arcai. A kollázsszerű film jeleneteit festők készítették, számunkra 
meglepő monokróm, illetve burjánzó, vad színekkel.
Fentiekhez ad hátteret a hazai animáció centenáriuma, ez a Fesztivál jelmondata. 
Ezt ünnepelve adták ki a Macskássy Gyuláról írt könyvet, főleg fiatal művészet-
történészek tanulmányaival, jelezve a szaktudományban is megjelenő új gene-
rációt.2 Munkájuk pátoszmentes, igényes mű, animátorok és nézők számára is.  
A kötetből s a filmmellékletből látni, hogyan hatott az avantgárd a korai reklám-
filmjeire. Az elsőt Halász Jánossal (John Halas) együtt készítette. Majd 1948, a 
politikai „fordulat éve” után, amikor más alkotók kényszerből a mesevilágba búj-
tak, az ideológiai vonalvezetés jegyében megcsinálta a népi-romantikus-idealizált 
Kiskakast, a Két bors ökröcskét, és a többit. Ez másoknál meghatározó kifejezési 
formaként megmaradt, Macskássy viszont továbblépett, s a 60-as évektől fel-
nőtteknek „mesélt” a Várnai György rajzolta karikatúra filmekkel, megtagadva 
korábbi, illuzórikus „realizmusát”. A Ceruza és radírban nincs „fabula”, képei tele 
jelekkel, a rajz, az animáció alapjaival mesél animációról. Önreflexív filmjében a 
radír a belső/külső cenzor allegóriája, illetve a destrukció képviselője is. E filmje 
alapján is részese a magyar film modernizálásának, bár csak a „peremterületén”. 

1  Japán mondák, s a csodaszarvas mellett a szarvassá vált fiúk román balladáját, akik felnőve nem férnek 
be a szülői házba. A Kolindát Bartók Béla használta fel a Cantata profanában.
2  A szerzők: Orosz Anna Ida, Orosz Márton, Varga Zoltán mellett Bakos Katalin, valamint Bíró Mátyás és 
Kurutz Márton. Kiadó: Utisz Stúdió / MANDA
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