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RETROSPEKTÍV 

Retrospektrv szemlénk a spanyol táborokról szóló f1lmhír
adók és propagandafilmek mellett bemutatja a háborO 
során és utána készOlt dokumentumfilmeket 1s, mely~ 
b61 megtudhat¡uk, hogyan vélekedett a Világ a polgái'há 
borOról. A válogatás a filmfelvételek újraértelmezés6nek 
Ojraolvasásának, OJ kontextusba h~yezésének széles 
skáláJán mozog. Egyes fllmekben a tOrténelmi anyq kor 
társ politika1 célokat szolgál, másOk az igencsak eltéra 
háborús visszaemlékezéseket 6rzik meg az utókor szAmá 
ra. Van-e az archlv f1lmfelvételnek elldegenlthetetlen 
Ozenete? A választ néz6mk fogják megadm s mlndenkl 
a maga módján. 
Ezt a programot a Magyar Nemzeti F1lmarchrvurnmal J«S&. 
sen rendeztOk. A Verzló csapatának nevébell st.erellítfn 
megkOszOnni Tanner Gábor és Fejes Katahn kedves eayQtt
mOkOdését. 

Oksana Sarkisova 

A spanyol polgárháborO képei vllágunk rémtett-arzénáljá
nak kOzponti elemévé véltak, s6t, néha egym~kban tes
tesltik mega háborO rettenetét. A háborOs képek mára el 
távollthatatlanul beleégtek a nyugati kultarlil képzeletébe, 
akárcsak a náci haléltáborokról készOlt felvételek, ame
lyek néhány éwel kés6bb bukkantak fel a Nyugat dObbent 
tekintete eltltt. Noha azóta slncs h1ány embér okozta 1<• 
tasztrófákban, ésa háborok sem lettek szeUdebbek, ~ 
is megállaplthatjuk, hogy szimbólumrendszerQnkat e két 
háborO képei és filmfelvételei alakították k1, és hogy az OJ 
háborOk Oj képei ezen már nehezen tudnak Vé.lt<>ltatm. 
Képi univerzumunk jó néhány kOzhelye már az 1930.;as 
évek ikonográfiá¡ában meg¡elenlk: a PQ!gári lakOSS'á¡ 
bombázásának, a városokból menek016 családok exl:ldu
sának képei, a számkivetettség ábrázolása. A korabeh 
filmhlradókban látható csatajelenetek, melyeket akkor 
még nem él6ben kOzvetrtettek, a technika segítsé¡ével 
szinte tapintható, addig elképzelhetetlen kOzelségbe hoz
ták a háborút. lgy a spanyol polgárháború ábrázolásában 
emblematikusak a cordova1 Muriano-hegy1 katonáról ké· 
szOlt Robert Capa-képek, vagy azok a szemek, melyek a 
szovjet operatl!r, Roman Karmen felvételén pásztázzák 
a német gépek szántotta madridi égboltot. Ugyanllyen 
Picasso Guernica festménye is, amely elvontsága és 




