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 Egy egész évet tölthetnénk azzal, hogy filmfesztiválokra járunk. Ezért merül fel a 
kérdés, miért is látogassunk el pont a pécsi Moveast Nemzetközi Filmfesztiválra? Azért, 
mert ezen a filmes mustrán találkozhatunk Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa elsőfilmes 
alkotásaival és további érdekes munkákkal is. Koncertek, találkozók, és előadások 
sorozata színesíti a fesztiválprogramot. A térség, illetve a térség filmjei iránt érdeklődők 
számára ideális választás a Moveast. 
 A fesztivál nehéz feladatot vállalt magára. A térség filmművészete ugyanis újabban 
kisebb figyelmet kap, mint korábban. Vagy csak látszólag? Az említett terület országainak 
külföldi reputációja nem általában, nemzetközileg véve rossz, hanem inkább hazai 
viszonylatban.  A horvát, bosnyák, szerb filmek sorra kapják a nemzetközi elismeréseket. 
Mindezekről azonban nem kapunk megfelelő tájékoztatást. Ennek egyik fő oka az, hogy 
kevés az olyan szakember Magyarországon, aki hitelt érdemlően képes volna bemutatni 
és kommentálni a jugoszláv utódállamok kortárs filmművészetét. A másik ok pedig az, 
hogy filmes szaksajtónk sajnos inkább nekrológokkal tölti meg lapjait, mintsem a legújabb 
történésekkel, eseményekkel. 
 A Moveast remek kezdeményezése felvet néhány további kérdést. Utójátszó 
fesztiválként képes lesz-e valóban fontos szerepet betölteni térségünkben, ugyanis a 
konkurencia erős. A Szarajevói Filmfesztivál hasonló profilja mintha egy kicsit elszívta 
volna előlünk a levegőt. Nyilván más céllal indult a pécsi szemle, de pont a széles 
regionális fesztiválkínálat miatt lenne szüksége átgondoltabb műsorpolitikára, értőbb 
válogatásra.  
 A filmfesztivál keretein belül került megrendezésre a „Balkán a filmművészetben” 
című kurzus is. Az előadássorozatot figyelemmel kísérve megismerhettük a régió 
történelmi, földrajzi, politikai és kulturális viszonyainak legfontosabb vonatkozásait.  Az 
órákat még annak ellenére is hasznosnak találtam, hogy az ismeretek megfogalmazása és 
átadása nem a filmeken keresztül történt. Mindez nem a remek meghívott előadók hibája, 
de talán mégis nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni a filmekre. Mindent összevetve 
azt gondolom, hogy kisebb-nagyobb szerkezeti változtatásokkal és némi nagyobb szakmai 
odafigyeléssel a fesztivál valóban egy regionális fontosságú eseménnyé válhat. 

                                                 
64 ELTE-BTK, magyar nyelv és irodalom, filmtörténet-filmelmélet szak, 5. évfolyam. 
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