Tarkovsky – Stalker ’79
Tarkovsky:
• „a filmezés az idő szobrászata”
• Ő alakítja filmjeiben az eseményeket
• nem valami eseménydúsak a filmjei
Egyéb filmek:
• Solaris
• Tükör
• Nosztalgia
• Áldozathozatal (tudatában volt hogy közel a vég, ugyanis rákos volt)
Stalker:
- életpályája közepén írta
- tudományos, fantasztikus elemek alkalmazása
- a Stalkernek legalább 5 verziója van
- a film nem olyan lett mint az eredeti könyv írói szerették volna
- A forgatások te voltak bonyodalmakkal, újra kellett venni kb. a film felét (egyesek
szerint ittasak voltak az opartőrök, mások szerint eláztak a tekercsek)
A zóna, mint központi motívum:
- mi is a zóna?
- milyen összefüggésrendszerben jelenik meg a zóna?
- a zónát körülvevő világ eltér a zónától (barnított, szépia, öregített, nem rendelkezik
elevenséggel)
- a zónában zajló dolgok színesek
- ellentmondás: a zónában nem lehet élni, de ahol élünk ott se mert élhetetlen,
körülvesznek a problémák
- az élet jellegének problémája
- nincs már hit az emberekben
- a zóna transzcendens szféra
- az emberi életnek(énnek, léleknek) 2 oldala van: - profán (valós), és transzcendens(nem
evilági)
- a zóna ennek a nem evilági létnek a „temploma”(a zónában van egy lerombolt templom
is, megnyilvánul a vallásosság is, keresztény jelképek, idézetek a Bibliából)
- (Tarkovszky a mindenséggel foglalkozik és ebbe a vallás is beletartozik)
- a világban ahol élünk, az ember nem tud foglalkozni az élet valós problémáival,
kérdéseivel, mert a körülöttünk lévő elemekkel, dolgokkal folytatunk küzdelmet,
szenvedés
- nem lehet feltenni az igazán fontos kérdéseket
- a Stalker (magyarul határsértő) tud minket bevezetni a világba, ahol találkozunk a valós
problémákkal, ahol fel tudjuk tenni a fontos kérdéseket, de gyakran a stalker se tudja merre
kell menni
- a zóna egy hely ahova nem érnek el a külvilág problémái
- itt kapcsolatba lehet kerülni a valódi értékekkel, és ezek közt az értékek közt tudunk
választani

- a film arra késztet minket, hogy hagyjuk el a mindennapi életet és fedezzük fel a valódi
értékeket
- transzcendencia <--> kultúra (értékek világa, ahol fontos szerepe van a művészetnek,
tudománynak, az emberi léleknek, vallásnak)
- értékelési mechanizmuson alapszik
- nem a természet adta értékeken alapszik a zóna,hanem a saját szempont szerinti
értékeken
- Különböző kulturális pozíciók kerülnek össze
- az emberi lények megnyilvánulása
- az emberi tudat határait próbálják meg átlépni
- egy tudatbeli utazásként is fel lehet fogni a sztorit
- a film minden fajta szemlélete számít, mert a rendező is a világ mindenségével
foglalkozik
- mindenféle értelmezéshez próbált hozzájárulni
- a zónában mintha egy katasztrófa után lennénk (az emberi lélek sivárságának
katasztrófája?, intellektuális katasztrófa?, katasztrófa az értékek világában?), erre
különböző utalások:lerombolt házak, autók
- mintha lett volna ott nyoma korábban életnek
- az egész katasztrófa miatt a nyugati kultúra a felelős (az emberek csak zabálnak,
próbálják eladni magukat, „feszengnek a kamura”)
- a víznek fontos szerepe van a filmben: alá kell merülni, esik a víz, kút.a víz, ami betölt
mindent..
- a víznek leginkább az időhöz van köze(az idő óceánja, a mindent beterítő víz)
- amikor valami csapdát szimatolnak akkor egy kis szigetre görnyednek össze, amit a víz
vesz körül, elkerülve azt
- amikor megjelenik a víz, akkor valami fontos esemény történik (a kör)
- mit boríthat el a víz?(alatta minden törött, ócska)
- a katasztrofális helyzetben megpróbálják megőrizni emberi mivoltukat
- az egész kultúra problémája az erő és erőszak alkalmazása, az uralom és uralkodni akarás
mások felett
- mi a megoldás?
- csoda volna ha megtörténne a megoldás --> ha a különböző kulturális ágazatok
harmóniában tudnának egymással élni
- különböző nézőpontokból szemléltetik ezt: Stalker, a felesége és a lánya szempontjából
(zűrzavarban meg kell őriznünk az életet, emberiségünket)
- Stalker feláldozza magát ->mutatva ezzel hogy az áldozatot hozó attitűd lenne a
megoldás
- a kislány attitűdje foglalja össze(törékeny, tehetetlen, erőtlen), igazi csoda lenne ha az ő
akarata érvényesülne
- az a hatalom nem rossz amit a gyenge működtet, de ehhez csoda kéne
- humánus értékrenddel szimpatizál
- a film története sokféleképpen felfogható… utazás elménk világában, egy kocsmai
beszélgetés

