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Palotai János

Az aranymetszéstől  
a street art-ig 
40 éves a szolnoki 
képzőmüvészeti film fesztivál
• 2010. szeptember 23 –26.

• A Tisza mozi belső falain elsárgult újságcikkek, megbarnult képek idézik a múl-

tat. Az első szemle még 1969-ben volt, a Kulturális Hetek keretében. Születésé-

ben szerepe lehetett a „hely szellemének”, a szolnoki művésztelepnek, a magyar 

film újhullámának és a mozi vonzásának. Ekkor még Jancsó Miklós, Mészáros 

Márta kisfilmjei is szerepeltek a programban. 

Majd a Tudományos ismeretterjesztő és a Doku-

mentum film Stúdió rendezői jöttek. Akiknek 

ilyen témájú filmjei nem fértek be a miskolci 

dokumentumfilm szemlébe (ez később meg-

szűnt), az itt jutott fórumhoz. A tv elterjedé-

sével a MTV kulturális műhelyében is készültek 

ismeretterjesztő, művészetre nevelő filmek, 

mint Takács Gábor Aranymetszése vagy Schuller 

Imre Suky kehely című munkája. Ezek inkább a 

kor kultúrpolitikai szándékait tükrözték, mint a 

kor művészetét. Az eltérést mutatta, hogy  

B. Farkas Tamás Szalay Lajosról készített Gene-

zisét a Televízióban nem engedték bemutatni, 

csak a Szemlén lehetett, ahol díjazták is (1971). 

De a fiatal képzőművészek is hiányoztak, így 

Birkás Ákos, Erdély Miklós, Maurer Dóra, Türk 

Péter, akik filmekkel kísérleteztek a Balázs Béla 

Stúdióban. Az új generáció megjelenése a hazai 

képzőművészetben változást okozott, de nem 

kapott nyilvánosságot. (Közben a ’73-as Szemle 

elmaradt, majd ’75 után hét szűk esztendő 

következett. ) 

A 40 éven belül ’88-cal új periódus kezdődött 

Demeter István vezetésével: Akkortól fokoza-

tos nyitás figyelhető meg. Először a határon túli 

magyar filmeseket „engedtük be” a versenybe 

— mondja —, majd fokozatosan az egész világról 

lehetett nevezni. A 2000-es szemlére 22 ország-

ból 163 film érkezett, a szám azóta is nő. Akkor 

a fődíjat a francia Chris Marker kapta Tarkovsz-

kijról készített dokumentumfilmjéért, de díjaz-

ták Duló Károlynak a kelet-európai szecesszió 

történetét feldolgozó művét, valamint a Svájc-

ban élő Horváth Zoltán, s a főiskolás Bánóczki 

Tibor animációit. Kétségtelen, hogy a külföldiek 

megjelenésével változott az addig csak magával 

versenyző magyar filmek helyzete. Sok eset-

ben — mint idén is* — előfordult, hogy képzőmű-

vészeti kategóriában magyar film nem kapott 

díjat. A korábbi évekhez képest a zsűri szakmai 

konszenzus alapján lett kiválasztva és döntését 

nem próbálta befolyásolni senki. Pedig koráb-

ban sok ilyen film készült, például Országh Liliről, 

Makovecz Imréről, Haraszty Istvánról; a „törvény-

telen avantgárd”-ról. 2000-ben mutattuk be B. 

Farkas Tamás filmjét Keserű Ilonáról, Nádler Ist-

vánról, az idén Baksa–Soós Lászlóról. A következő 

években a visegrádi országok kortárs képzőművé-

szei kiállítását rendezték a Szemlével egy időben, 

valamint a Grafikus Szövetség tárlatát, majd két 

alkalommal (2004, 2006) nemzetközi képzőmű-

vészeti biennálét. Mindezekben nagy szerepe volt 

a művésztelepnek és vezetőjének, Verebes György-

nek. Filmesként is megjelentek a képzőművészek: 

Gyulai Líviusz, Hegedüs 2 László, Szemadám 

György. Kétszer tartotta itt a nemzetközi filmkriti-

kus szövetség (FIPRESCI) is a konferenciáját. Visz-

szatérő vitatéma a képzőművészeti film: változó 

szereplőkkel, szempontokkal, változó kulturális 

közegben. 

Doser Barbara
Zart_B

Péteris Krilovs
Egy művész dekonstrukciója
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De, miközben a szemle szerepe növekedett, 

„kihúzták alóla a szőnyeget”. Megszűnt már az 

állami forgalmazás, és a Forgalmazók Országos 

Szövetsége, s a Tisza mozi Kft lett a gazdája. Az 

előző Szemle sorsa is bizonytalanná vált a város 

támogatása nélkül. Az ideihez pedig a MMKA — 

először — nem adott segítséget, a város viszont 

igen. A jövőt nézve bizakodó vagyok, mert a nézők 

között egyre több a fiatal. A 41 éves múlt ellenére 

ez egy fokozatosan fiatalodó fesztivál, ahol a fiatal 

művészek és diákok talán majd hatással lesznek a 

készülő filmekre, és elősegítik, hogy a magyar film 

versenyképes legyen a külföldiekkel.

A szemleigazgató szavait a diákzsűri hitele-

síti, döntésük eltér a „seniorokétól” (Báron 

György, M. Tóth Éva. Szemadám György). Nem 

ismerik ugyan Kabakovékat (Legyek és Angya-

lok — Kerstin Stutterheim és Niels Bolbrinker), 

a történelmi hátteret, számukra az avantgárd 

az utca művészete a graffititől az óriásplakátig. 

Díjazták a Múló lázadást, a magyar származású, 

fiatal Cantu Benjamin és Anne Bürger dokumen-

tumát és az ex-reklámfotós Toscaniról szóló 

munkát (Katja Duregger-Peter Scharf).  

De fontosnak tartották a múlt hazai kultúrpoli-

tikáját bemutató Nagyolvasztót (Keserue Zsolt). 

Másként használták a kategóriákat: Ulrich Gábor 

rajzfilmjét (A hentes zsebrádiója) kísérletiként 

értékelték (a másik zsűri az animációban máso-

dik helyre sorolta Richly Zsolt Köműves Kelemen-

jével). Ide vették Jakub Vrba Ez nagyon jó című 

natúrfilmjét és Kirk Hendry árnyjátékát (Kör). 

Animációban is a fiatal, eredeti munkákat érté-

kelték (Molnár Tünde Simon vagyok; Lanczinger 

Mátyás: All that Cats; Angela Steffen: Életfelté-

tel). Döntéseik a mai célközönség üzenete  

a filmkészítőknek is.

A kísérleti mezőnyből emeljük ki az osztrák 

Michael Palm és Willi Dorner koreográfus bécsi 

kültéri performanszát, mely szoborként változ-

tat a városképen. Testkép című filmjük a műal-

kotás dokumentuma. Barbara Doser és Kurt 

Hofstetter koncept művészek experimentuma 

(Zart_B) az A-V elemeket a végtelenség keresé-

sére használja. (Korábban is szerepeltek itt.)  

Ez esetben maga a film a vizuális nyelvi-kísérlet, 

a művészet és a tudomány határán. Kardos Sán-

dor Átváltozása a Kafka novellát sajátos néző-

pontból interpretálja, az eredeti mű sérülése 

nélkül.** Utóbbiak saját jelrendszerrel dolgoz-

nak, amit a képzőművészeti filmeknek tulajdo-

nítanak, bár Kardosét könnyebb lefordítani. Az 

Átváltozást a felnőtt zsűri díjazta, a Testkép 

csak elismerésben részesült.

* A litván Péteris Krilovs az avantgárd fotós Klucis életét 
dolgozta fel (Egy művész dekonstrukciója). Az animációs 
filmek díját megosztva kapta Glaser Kati Fin-je és Bertóti 
Attila Ariadné fonala. Életműdíjat kapott B. Farkas Tamás. 

** Kardos különleges (6 objektívből+CCD lapokból álló) 
kamerával rögzítette az egész teret, amit számítógépes 
rendszerrel gömbbé alakított. Így vették fel a történetet.

Pazár Sarolta

Bal/kánon
2. CinePécs Nemzetközi 
Filmfesztivál
• Pécs

• 2010. október 4 – 10.

• Egy fesztiválnak jót tesz az időről-időre való megújulás, vagy esetleg kon-

cepció-váltás, amely képes megóvni szervezőit és résztvevőit az elfásulástól, 

a figyelem lanyhulásától. Az átalakuláshoz, a jótékony változásokhoz azonban 

már jól bejáratott hagyományok és magabiztos szervezés, valamint a megfon-

tolt törekvésekhez társuló markáns szemlélet szükségeltetik, ami közönséget 

vonz és közösséget teremt. Egy filmfesztivál esetében nem elég nagy hangsúlyt 

fektetni a filmek kiválasztására, legalább ennyire körültekintően kell foglakozni 

a nézőkkel és a meghívott vendégekkel, szórakozást, kikapcsolódást biztosítva 

számukra a filmvetítések és a szakmai programok réseiben. Pécs városa nagy 

múltra visszatekintő tapasztalatokkal bír ezen a téren, a filmművészeknek és 

szakmabelieknek pedig szép emlékei vannak a pécsi fesztiválozásokról. A moz-

gókép-mustrák hagyománya 1965-ig, az első Magyar Játékfilmszemléig nyúlik 

vissza. A város tevőlegesen hozzájárult ennek a hagyománynak a kialakításához: 

a mustra így beépült mind a pécsiek, mind pedig a magyar filmes közélet ünnep-

napjainak sorába. Az utolsó, 1982-es pécsi szemle után kerek húsz esztendővel, 

2002-ben Pécsi Filmünnepként, majd 2007-től Moveast néven, a közép-kelet euró-

pai elsőfilmes alkotók fesztiváljaként éledt újra a baranyai filmfesztivál-hangulat. 

E vállalkozás azután ismételten formát és nevet váltott, s az idén, már második 

alkalommal CinePécs Filmfesztiválként várta a fiatal filmeseket. A név és az arcu-

lat, valamint a stábok váltakozása a fesztivál koncepcióján csak részben módo-

sított: immár a kelet-, közép- és dél-európai fiatalfilmesek mustrájává avanzsált 

a rendezvény, ahová nemcsak első, hanem másod- és harmadfilmesek is dele-

gálhatták a műveiket. Az idén nyolcadik alkalommal tartott filmmustra azon-

ban a sok változás és bizonytalanság, valamint félszeg törekvései és szervezési 

Semíh Kaplanoglu
Méz (Bal), 2010


