
Filmajánló 

BIRDMAN, avagy a mellőzés meglepő ereje 

Alejandro González Iñárritu Birdman című filmje behatóan foglalkozik a film és a színház 

kapcsolatával, odaszurogatva közben mind a két oldalnak. A filmsztárokat a 4 XL-es egójuk 

miatt, a szuperhős filmeket pedig a felszínességük miatt marasztalja el. De ugyanúgy erős 

bírálat éri a színházkritikusokat is kultúrsznobizmusuk miatt, a színházi színészeket pedig az 

aránytalanul elszállt mivoltuk miatt. Egyszóval mindenki megkapja a magáét, és a nézőnél 

egyszer csak eljön az a pillanat, amikor ez az egész elkezd igazán fájni. 

 

Nálam ez akkor következett be, amikor a főszereplő exfilmsztár Riggan Thomson – alakítója 

Michael Keaton, aki nem mellékesen az Oscar-díjas Batman (1989) című amerikai film 

címszereplőjeként, a Denevéremberként szerzett magának hírnevet - és a színházkritikus nő 

veszekednek egy elegánsnak nem igazán mondható szórakozóhelyen. Ekkor ugyanis a 

tévedhetetlen és feltehetően még mindig szingli ítész azt mondja a szuperhős filmekre és 

amúgy általában a tömegfilmekre, hogy a rajzfilm és a pornográfia ötvözete az egész, semmi 

több. Tehát minőségen aluli. És ehhez az ellenséges, gyűlölködő viszonyuláshoz persze 

megvan az erkölcsi alapja. Valójában én is úgy gondolom, hogy inkvizítori gyalázkodása nem 

egészen helytelen, csak célját tévesztett. A lényeg ugyanis az, hogy a tömegfilmet nem szabad 

lenézni a TÖMEG-film jellege miatt, sőt ezt a műfajt eszköznek is lehetne tekinteni, hogy 
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széles rétegekhez juttasson el üzenetet, még ha ehhez egy alkotónak az élményt és a 

formanyelvet le is kell egyszerűsítenie. De ez nem törvényszerű, hiszen nagyon sok értéket el 

lehet rejteni az ilyen filmekben, ugyanúgy, mint egy színházi rendezésben. Az igényes, 

művészi értéket is képviselő tömegfilmek sokkal több embernek az életét képesek 

megváltoztatni hatásuk révén, mint a színház. Az igényes színjátszás mellett tehát ennek a 

műfajnak is megvan a létjogosultsága és rangja. 

González művének talán legnagyobb értéke az operatőri munka. Az egész filmet úgy vette fel 

Emmanuel Lubezki operatőr, mintha egy folyamatos snitt lenne, pedig a cselekmény több 

napot ölelt fel. Ez az operatőri teljesítmény tényleg fantasztikus és utánozhatatlan, noha az 

eszközei kifejezetten egyszerűek. Kamera előtt elhaladó emberek és tárgyak, valamint 

különböző elsötétülő helyszínek rejtik el a vágásokat. Ez a kameratechnika amellett, hogy 

sajátos labirintusszerű látványvilágot és atmoszférát teremt, egy mélyebb, nyomasztóbb 

értelmet is hordoz. A film helyszíneihez és karaktereihez hasonlóan az operatőri munka is épp 

a színházi és a filmes világ közötti távolságot szünteti meg. A vágatlanság és a berendezett 

színpad élménye a színházé, ám mindezt filmes környezetben átélni fantasztikus lehetőséget 

teremt arra, hogy a két művészeti ág legjobb eszközei találkozzanak egymással. Mivel a 

filmes világ mostanában közelebb áll a fiatalokhoz, mint a színház, a film rengeteg olyan 

kérdést vet fel a színházzal kapcsolatban, amely a fiatalabbaknak is felkeltheti az érdeklődését 

a színház iránt. Vajon a film által bemutatott színházi világ hiteles? A színházi kritikusok 

tényleg ennyire zsarnoki módon tekintélyelvűek? A színházi színészek tényleg ennyire 

felsőbbrendűnek tekintik magukat a filmszínészekhez képest? 

Persze az operatőri munka nem vonhatja el a figyelmünket a színészi játék zsenialitásáról. A 

film hét – tízperces snitthosszokra van beállítva, ráadásul a kamera végig nagyon közel van a 

színészek arcához, a színészeknek ebből következően sokkal nehezebb lehetett koncentrálni. 

A Birdman tehát életközeli alakítást igényelt a szereplőktől. 

Sokak szerint González művének középpontjában a szuperhős – problematika áll. A filmbeli 

főszereplő életében Birdman egyfajta gonosz alteregóként jelenik meg. Folyamatosan 

emlékezteti a főhőst arra, hogy egykor milyen nagy és körülrajongott sztár volt, de mára már 

megöregedett és lecsúszott, ennek ellenére még mindig van esélye visszatérni a csúcsra. 

Sokan ezt a problémát a „szupersztár” jelenség kritikájaként értelmezik, jogosan. Ám ennél 

mélyebb jelentésréteget is fellelhetünk a filmben. Birdman nem alteregó, hanem az az ego, 

amely ott lakik mindenkiben, és szünet nélkül azt sugallja, hogy jobbak vagyunk, többet 
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érdemlünk másoknál, nekünk kell szárnyalni, fölébe emelkedni másoknak, mert ők gyengék, 

de mi nem. Birdman tehát a sztároknak ugyanúgy sajátja, mint nekünk nézőknek, csak a 

művész tetszeni vágyásánál fogva ők jobban ki vannak téve a hatalmának. Birdman a túlzott 

önimádatnak és annak a kényszeres vágynak a jelképe, hogy mi jobbak, értékesebbek legyünk 

másoknál. 

Noha a stressztől, a perfekcionizmustól és a sikervágytól agyonhajszolt filmbéli színészek és 

munkatársaik lepusztult nyelven kommunikálnak, Alejandro González Iñárritu alkotása 

intellektuálisan hihetetlenül érdekfeszítő. Rengeteg izgalmas kérdést vet fel és hagy nyitva, 

amelyekről jó sokat lehet vitatkozni. Mindenképpen ajánlanám megtekintésre olyan 

embereknek, akik egyszerre érdeklődnek a színház és a film világa iránt, akiket nem az 

erőszak és az effektek hatása érdekel, hanem az, hogy megszólítsa őket és párbeszédre 

késztesse egy filmes alkotás.  

 

Fekete Míra Panna 12.B 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

Zalaegerszeg 

 

https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=667&q=alejandro+gonz%C3%A1lez+in%C3%A1rritu&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHnxCXfq6-QVlBSVpGsRIniG2cbWpZoSWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLLoprXpbyP-1U8Ebrims8p_2xWX7vAYRJQ95OAAAA&sa=X&ei=iGKJVbSzEoH1UPmAkaAD&ved=0CM8BEJsTKAEwEg

