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MUNDRUCZÓ KORNÉL
Húsz év alatt ô a második magyar rendezô,
akinek a ﬁlmje bejutott a cannes-i versenyprogramba. Mundruczó Kornéllal a Delta
végsô változatának kiforrásáról, a létezésﬁlmekrôl, valamint a rendezô Canneshoz fûzôdô, már öt éves múltra visszatekintô viszonyáról beszélgettünk.
Mirôl szól a Delta?
Szerelemrôl és a tolerancia hiányáról.
Elég könnyû belemagyarázni ebbe a ﬁlmbe,
hogy a Bertók Lajos halálát és a Delta elsô

DELTA
(2008, játékﬁlm, 35 mm, színes,
93 perc, 1:1.85, DTS)
Rendezô: Mundruczó Kornél
Forgatókönyv: Bíró Yvette,
Mundruczó Kornél
Operatôr: Erdély Mátyás
Vágó: Jancsó Dávid
Dramaturg: Petrányi Viktória
Jelmez: Breckl János
Hang: Balázs Gábor, Zányi Tamás
Zene: Lajkó Félix
Gyártó: Proton Cinema, Essential
Filmproduktion (DE), Filmpartners
Gyártásvezetô: Sós Judit
Társproducer: Susanne Marian,
Pataki Ági, Kovács Gábor
Producer: Petrányi Viktória
Szereplô: Lajkó Félix, Tóth Orsi,
Monori Lili, Gáspár Sándor
A természet embere.
Az ember természete.
Szél és víz harca.
A természet ereje.
Az erô természete.

„ A

f i l m

é l ô

a n y a g ”

MUNDRUCZÓ KORNÉL
Született 1975-ben Gödöllôn.
1994–1998 Színház- és Filmmûvészeti Egyetem – színész szak
1999–2004 Színház- és Filmmûvészeti Egyetem – ﬁlmrendezô
szak
2003 Alkotói ösztöndíj a Cannes-i Filmfesztivál Cinefondation
ﬁlmterv fejlesztési programjában, Párizs
2004 Balázs Béla-díj
2005 Alkotói ösztöndíj Nipkow Programm, Berlin
2005 Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
2008: DELTA
Magyar Filmszemle 2008: Arany Orsó – fôdíj · Legjobb eredeti
ﬁlmzene: Lajkó Félix · Gene Moskowitz-díj
2005: JOHANNA
Aubagne 2006: Zsûri különdíja · Magyar Filmszemle 2006: Legjobb operatôr díja Nagy Andrásnak · Legjobb színésznô díja Tóth
Orsinak · Legjobb eredeti ﬁlmzene díja Tallér Zsóﬁának · FANTASPORTO 2006: Zsûri különdíja · Legjobb színésznô díja Tóth
Orsinak · Brüsszel 2005: L’Age d’Or – fôdíj · Cottbus 2005: Elismerô oklevél · Puchon PiFan 2005: Legjobb színésznô díja Tóth
Orsinak · Sevilla 2005: Zsûri különdíja
2005: LOST AND FOUND – SHORT LASTING SILENCE
(szkeccsﬁlm)

© Erdély Mátyás

verziójának elveszítését követô gyászmunkád eredménye. Mit gondolsz errôl?
A gyász nem a történetet befolyásolta, hanem engem, ahogy én látom a világot. Az,
hogy a két anyag hogyan kommunikál
egymással, egyáltalán nem érdekel, nincs
közük egymáshoz. Persze nyilván változtam
Lajos halálának hatására, belém került egy
olyan élettapasztalat, ami akkor és ezentúl
bármikor vezetni fogja a tollamat. Olyan
sokszor volt szó róla, hogy az milyen ﬁlm
lett volna, hogy most már nehezen beszélek bármilyen tervemrôl, mert úgysem olyan

2004: KIS APOKRIF NO. 2 (r)
Huesca 2005: Ifjúsági zsûri elismerô oklevele · Belo Horizonte
2004: Legjobb hangmérnök díja Balázs Gábornak
2003: A 78-AS SZENT JOHANNÁJA (r)
Houston 2004: Bronz Remi Díj
2003: KIS APOKRIF NO. 1 (r)
Magyar Filmszemle 2004: Legjobb kísérleti rövidﬁlm · Ludwigsburg 2003: Elismerô oklevél · Marosvásárhely 2003: Magyar
Filmlaboratórium díja · Oberhausen 2003: Ökumenikus zsûri díja
2002: SZÉP NAPOK
Angers 2004: Legjobb színésznô díja Tóth Orsinak · Legjobb színész díja Polgár Tamásnak · CINESSONNE 2004: Legjobb színésznô díja Tóth Orsinak és Wéber Katának · Brüsszel 2003: Fôdíj
(Legjobb elsôﬁlmnek járó Írisz-díj) · RTBF TV különdíja ·
Szóﬁa 2003: Fôdíj · Magyar Filmszemle 2002: Gene Moskowitz díj,
Zsûri különdíja · Legjobb nôi mellékszereplô díja Tóth Orsinak · Locarno 2002: Ezüst Leopárd
2001: AFTA (r)
Magyar Filmszemle 2001: Legjobb kisjátékﬁlm díja · Cottbus
2001: Fôdíj · Imola 2001: Elsô díj · Krakkó 2001: Ezüst Sárkány ·
Ludwigsburg 2001: Második díj · Oberhausen 2001: ARTE díja ·
Ökumenikus zsûri elismerô oklevele Szentpétervár 2001:
Elismerô oklevél
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használják. Amikor benyitnak egy ajtón, akkor nem „én, a színész benyitok egy ajtón”,
hanem tényleg benyitnak egy ajtón.
Ezt te mint rendezô hogyan éred el?
Ezt ô éri el saját magában.
Akkor hogyan kommunikálod?
Úgy, hogy nincs szerep. Olyan színészeket
keresek, akik nincsenek belemerevedve a
saját szerepükbe, hanem élô, lélegzô lények, akik vállalják azt az áldozathozatalt,
hogy ott állnak egy kamera elôtt. Az nem
kevés, hiszen mindenki mindent meg fog
róluk tudni.

lesz. Ennek az esetnek a tapasztalata az,
hogy ha már szó van róla, késôbb elvárják,
hogy olyan legyen. Pedig a ﬁlm élô anyag,
és változik útközben. Ha a ﬁlmet élô anyagként kezeled, akkor nem tudod a forgatókönyvet már annyira komolyan venni. Ha
minden csak a koncepció, papíron megszületett gondolatok mentén halad, valahogy
halott anyag születik. Viszont az olyan
ﬁlmekben, amelyeket én magamban létezésﬁlmnek hívok, sokkal fontosabb, hogy
két ember között mi alakul ki a kamera
elôtt, mint az, hogy egyébként jó-e a dialógus vagy nem annyira.
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Kifejtenéd kicsit bôvebben, hogy mit takar
az a fajta „létezésﬁlm”, amit te csinálsz?
Engem az érdekel, hogy két ember között
valójában mi történik ott, akkor, azon a helyszínen, azt a valóságot akarom megörökíteni. Az emberek ösztönei érdekelnek nagyon.
Ha Mari beleszeret Pistibe, és ott van egy
kamera és le van fényképezve, az egy örök
érvényû dolog. Ha Mari nem szeret bele Pistibe, akkor egy idô után csak azt nézed,
hogy milyen dramaturgiai szabályszerûségek szerint halad elôre a történet. Mondok
egy példát: Matisse azt mondja, hogy tök

mindegy, hogy mit festesz le, csak a színek
fantasztikus feszültsége számít. A ﬁlmre ez
ugyanígy igaz, csak az számít, hogy mi történik meg az ember kamerája elôtt. Ezeket
a valóságszeleteket az ember egymás mellé rakja, és a végén kiadnak egy történetet.
És lehet, hogy mást adnak ki, mint amit én
gondoltam.
Hogyan vonatkoztatható ugyanez a színészekkel való közös munkára?
Úgy, hogy modellnek használod a színészt.
Olyan színészekkel dolgozom, akik vállalják,
hogy ôk modellek. Nem a színészi részüket

Az elmúlt húsz évben magyar ﬁlm csak kétszer került a cannes-i versenyprogramba, tavaly Tarr Béla A londoni férﬁ-ja és idén a
Delta. Ez persze nem jelenti azt, hogy magyar ﬁlmesek ne lettek volna jelen szinte
minden évben a fesztiválon, neked is már jó
pár évre visszamenô kapcsolatod van Cannes-nal.
Cannes-ban elôször 2003-ban, A 78-as
szent Johannája címû rövidﬁlmemmel voltam kint, ami a Jött egy busz címû omnibuszﬁlm része volt. Akkor került a Quinzaine des Réalisateurs élére François Da Silva,
az ô újítása volt, hogy a hivatalos versenyprogramhoz hasonlóan az ô szekciójában is
nagy hangsúlyt kaptak a rövidﬁlmek. Követ-

kezô évben a Kis Apokrif No. 2 címû rövidﬁlmemet vetítették a Cinéfondation
szekcióban, 2005-ben pedig a Johanná-t az
Un Certain Regard-ban.
A Delta elsô változatának pedig már a születésénél is ott bábáskodott a fesztivál, hiszen a ﬁlmtervvel részt vettél a Cinéfondation Résidence programján, ugye?
Igen, még a Kis Apokrif No. 2 forgatása
elôtt elnyertem az ösztöndíjat, amelynek köszönhetôen fél évig Párizsban dolgozhattam
a forgatókönyvön. A Párizsban élô Bíró
Yvette-et jelöltem meg konzultánsnak, és a
kint tartózkodásom alatt dôlt el, hogy ténylegesen együtt fogunk írni. Nagyon jól tudtam kint dolgozni, mert ez a város, ami Budapest, leszakadt rólam. Emellett még egy
csomó mást is köszönhetek a Résidence-

nak, többek közt azt, hogy átmentem egy
identitáskeresési szakaszon, és rájöttem,
hogy kelet-európai vagyok, és erre még
büszke is vagyok. Barátságok is születtek
kint és az sem volt elhanyagolható, hogy
minden nap moziba tudtam menni, mert
kaptam ingyen belépôt a Cinémathequebe, ahol szinte minden ﬁlmet bemutatnak.

igazán rossz helyre csípôdött be itthon, és
teljesen az inverzét jelenti. A szakadék, ami
ebben a buta diskurzusban létrejön, pedig
nagyon káros. A fesztiválﬁlm rossz, a piacra készült ﬁlm jó – ezt hallom, olvasom mindenhol. Sajnos ennek így nincs értelme, és
ez a kritikai visszhang jól össze is kuszálja az
amúgy is bizonytalan értékrendet.

Veled kapcsolatban idônként elhangzik az a
kifejezés, hogy „fesztiválra dolgozol”. Mit
gondolsz errôl?
Ezt igazi nagy butaságnak tartom, azt pedig
szintén, hogy Magyarországon nem minôségi kvóta, hanem szitokszó az, hogy fesztiválﬁlm. A fesztivál egy piaci forma.
Ugyanúgy, ahogy a képek aukciókon kelnek
el, ezeknek a ﬁlmeknek az értékét a fesztiválkörút segít meghatározni. Azt hiszem, ez

Mit vársz Cannes-tól?
Amikor a Johanna szerepelt a programban,
akkor négy napot voltam kint, és folyamatos pörgés volt hol a sajtóval, hol a befektetôkkel reggel 8-tól este 11-ig. De próbálok majd azért ﬁlmeket is nézni.
BUJDOSÓ BORI, origo.hu
(az interjú hosszabb változata
a www.origo.hu/ﬁlmklub-on olvasható)
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ERDÉLYI DÁNIEL

411-Z

„Jean Vigo L’Atalante-ja
nagy kedvencem”
Erdélyi Dániel 2002-ben mutatkozott be
Elôre! címû nagyjátékﬁlmjével. A 39. Magyar Filmszemlén láthattuk 411-Z címû
uszályos kisjátékﬁlmjét, amelyben nem minden a hajószabályzat szerint történik, ám
a Cannes-i Filmfesztivál tetszését mégis elnyerte: Erdélyi Dániel és a 411-Z a rövidﬁlmek Arany Pálmájáért kel versenyre.
Néztem a ﬁlmográﬁádat, nem vagy egy tipikusan rövidﬁlmes alkotó. A Sampion óta
nem alkottál ebben a mûfajban.
A fôiskola után rögtön sikerült az Elôre! címû diplomaﬁlmemet elkészíteni, és onnantól kezdve abban a hitben éltem, hogy én
most nagyjátékﬁlmeket fogok rendezni.
Fôleg forgatókönyveket írtam, és ha meguntam, akkor egy következôbe fogtam. Közben tévéztem, reklámoztam, vártam a nagyﬁlmre. Ebbôl most lett elegem.

411-Z
(2008, rövidﬁlm, 35 mm, színes, 7 perc,
Dolby Digital)
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Rendezô: Erdélyi Dániel
Forgatókönyv: Erdélyi Dániel
Operatôr: Pohárnok Gergely
Vágó: Kovács Zoltán
Jelmez: Juristovszky Sosa
Hang: Kôporossy János
Zene: Szekfû Ádám
Gyártó: Katapult Film, Duna Mûhely
Gyártásvezetô: Taschler Andrea
Producer: Angelusz Iván, Durst György
Szereplôk: Bezerédi Zoltán, Kelemen József, Gellén Kata, Horkay Péter

Uszály a Dunán. Gondtalan nyári nap.
A bográcsban pörkölt, hozzá kisfröccs.
Ezenkívül persze minden a hajószabályzat
szerint történik. De valamit talán mégis
elrontottunk…

ERDÉLYI DÁNIEL
Született 1973-ban Budapesten.
1995–2000 Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem – ﬁlmrendezô szak, Simó Sándor osztálya
1998: Valaki kopog – A katona (r)
1999: Sampion (r)
2002: Elôre! (rendezôi vizsgaﬁlm)
2008: 411-Z (r)

Ha ennyire a nagyﬁlmre vagy kalibrálva, nem volt nehezebb egy
ennyire kompakt mûfajban gondolkodni?
A kisﬁlmnél másképp kell koncentrálni, mert abban a pár percben semmi felesleges nem lehet, minden egyes képnek sokkal
erôsebb hangsúlya van. A snitteket pontosan kitaláltuk elôre, és noha a forgatáson
minden ellenünk dolgozott (a folyó, az árvíz,
a zivatarok), amit lerajzoltunk Pohárnok Gergely operatôrrel, azt mind fel tudtunk venni. Ráadásul az eredetileg tervezett három
nap helyett két nap alatt készen lettünk. Szerencsére, mert a harmadik napon az árvíz elvitte a partot, ahol az alaptábor volt addig.
A vízi jelenetek addig is nagyon veszélyesek
voltak, fôleg a színészeknek, Gellén Katának
és Kelemen Józsefnek, akik október végén
lebegtek a Duna hideg vizében.
A ﬁlmed címe és fôszereplôje egy uszály, a
411-Z.
Az uszály egy régi becsípôdésem. Egy korai
fôiskolás ﬁlmem is játszódott hajón, bár az
egy balatoni történet. Jean Vigo L’Atalanteja szintén nagy kedvencem. A Duna-parton
sétálva mindig eszembe jutott, hogy milyen
jó lenne ﬁlmben megfogalmazni, ami egy
uszályon történik – vagy éppen nem történik. A 411-Z sztoriján sokat gondolkoztam, de a végsô fordulópont nagyon hirtelen jutott eszembe. Megy az uszály a maga
útján, hatalmas, háborítatlan tömeg, az emberek az irányításában alig tudnak részt venni. Közben történik velük egy tragédia, de
fel sem tûnik nekik. Ez már sokkal tovább
mutat: a legfontosabb dolgok történnek velünk, de észre sem vesszük.
Minden 35 mm-re forgató kisﬁlmes fejében
megfordul, hogy ezzel megnyílik a lehetôség az A-kategóriás fesztiválok felé, nem?
A 35 mm is a véletlen mûve. Kerestem volna vizet magamnak a Katapult hûtôjében, és

visszahôköltem, hogy miért van itt
ilyen sok elhasználatlan nyersanyag. Kiderült, hogy az Overnight
forgatásáról maradt, így szerencsére megadatott a lehetôség, hogy
ﬁlmre forgassunk. A 411-Z-re körülbelül ötmillió forintunk volt, ezt
sikerült feltornászni 11 millióra. Az
utómunkában is nagy kedvezményt kaptunk, mert Pohárnok Gergelyt, az operatôrt
kérték meg, hogy egy eljárást tesztelhessenek a munkáján, és ez történetesen a 411-Z
lett. A zene és a vágás is gyorsan készült el,
szerencsére ez a végeredményen egyáltalán
nem látszik, mivel nem tudtunk vele vacakolni, így elrontani sem volt lehetôségünk.

Több kész forgatókönyvem várja sorsát, az
egyik egy nemzetközi koprodukcióban készülô thriller, míg a másik egy magyar közegben játszódó dráma, melynek fôszereplôje egy kopasz biztonsági ôr. A világon
sehol nincs annyi biztonsági ôr, mint Magyarországon. Teljesen kafkai helyzet, annak
az adott épületnek a rabjai, amelyet valójában ôk ôriznek. Van új kisjátékﬁlm tervem is,
és mivel ehhez már nem áll rendelkezésre
a hûtôben a nyersanyag, nagyon örvendetes, hogy az MMK bevezette a kisjátékﬁlmek
normatív támogatását, mert így el tudok indulni a következôvel is.

A cannes-i versenyprogramba bekerülni
mennyire ﬁlmdiplomácia kérdése?
A Filmszemlén a Magyar Filmunió megmutatta a 411-Z-t több fesztivál emberének, és
a cannes-i válogató történetesen magával
vitte a DVD-t. Nagyon örültem, és meglepôdtem, hogy a ﬁlm a legrangosabb fesztivál versenyébe került, mert ezt a rövidﬁlmet
ujjgyakorlatnak, egy kis vizuális poénnak
szántam. A ﬁlmdiplomáciáról meg annyit,
hogy Berlinre és Cannes-ra szerintem nem
lehet hatni. Vagy ha hatni akarsz rájuk, csak
az ellenkezôjét éred el vele. A ﬁlm csinálta
meg a saját útját, szerencsére.
A 411-Z egy klasszikus vezetésû, kompakt
szerkesztésû, dialógusok nélkül dolgozó
erôteljes képiségû ﬁlm, amit szeretnek a
fesztiválok.
Az évek során több nemzetközi fesztiválon voltam már zsûritag. Ebbôl kifolyólag
rengeteg kisﬁlmet láttam, és önkéntelenül
tisztában lettem azzal, hogy mitôl mûködik
ez a forma. A 411-Z ebbôl a szempontból
fontos gyakorlat volt számomra, hogy a
ﬁlmnyelv használatával mondjak el egy történetet.

A Katapult környékén is sokat nyüzsögsz, és
a Madzag Filmegylet szekerét is Te tolod.
A Madzag Filmegylet a fôiskolai osztályunk
egykori tagjaiból állt össze, azzal a céllal,
hogy a mûhelymunkát továbbvigyük, a gyártási hátterünk pedig a Katapult Film. Én itt
történetesen ügyvezetô igazgató vagyok,
ami inkább egy bizalmi dolgot jelent, a Madzagosok engem kértek fel, hogy segítsek
Angelusz Iván producernek. Több projekten
is dolgozunk, egyik a Katapult European
Script Center, ami egy forgatókönyvíró workshop, a másik az elsôﬁlmesek munkáit bemutató Madzag Filmnapok, és van még egy
olyan oktatási küldetésünk, hogy évente járunk Marosvásárhelyre a színiakadémia
magyar tagozatára ﬁlmszínészetet oktatni.
A MadzagTV a legújabb side-projekt,
mert rengeteg láthatatlan kisﬁlmünk volt,
amelyeket szerettünk volna megmutatni.
Egyelôre digitális archívumként mûködik,
meg lehet tekinteni a régi munkáinkat.
A ﬁlmek sajnos egy idô után megtekinthetetlenné válnak. Viszont most, hogy az interneten mozgóképeket is lehet nézni, a rövidebb
formátumú mûvek egyre népszerûbbek,
egyre több emberhez jutnak el, egyre nagyobb sikereket elérve.

Hogyan állnak az eddig ﬁókban ragadt
nagyjátékﬁlm-tervek?

LIBOR ANITA
ﬁlm.hu
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M. TÓTH GÉZA
M. Tóth Géza animációs ﬁlmrendezô, a
KEDD Animációs Stúdió vezetôje. Televíziós
sorozatok, szignálok és reklámok készítésén
kívül egyedi animációs ﬁlmeket is rendez.
Munkái nemzetközi fesztiválokon mutatkoznak be nagy sikerrel. A 2005-ös Maestro címû ötpercese több mint hetven fesztivál versenyprogramjában szerepelt, s az
Amerikai Filmakadémia Oscar-díjra jelölte.
Legújabb, Ergo címû kisﬁlmjét beválasztották a Cannes-i Nemzetközi Fesztivál Kritiku-

ERGO
(2008, animáció, 35 mm, színes, 12 perc,
1:1,85, DolbySRD)
Rendezô: M. Tóth Géza
Forgatókönyv: M. Tóth Géza
Operatôr: Bogdán Zoltán
Vágó: Czakó Judit
Látványtervezô: M. Tóth Géza
Hang: Madácsi Imre
Animáció: Koós Árpád, Bogdán Zoltán,
Klingl Béla, Kozma Gergely
Zene: Pacsay Attila
Gyártó: Kedd Animációs Stúdió
Gyártásvezetô: Kárász Niki
Producer: M. Tóth Géza
A ﬁlm a bennünk élô zenérôl, egy találkozásról, a gyerekkor elhagyásáról, a szabadság egyhangúságáról és az egyhangúság szabadságáról szól.
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M. TÓTH GÉZA
1970-ben született. Animációs ﬁlmrendezô. Eddig kb. 120 animációs televízió szignált, reklámot és fôcímet, és 5 egyedi animációs ﬁlmet készített, amelyeket nagy
sikerrel mutattak be a világ több mint 80
ﬁlmfesztiválján. Több „összmûvészeti”
produkció társszerzôje.

Jelenleg Mama címû rövidﬁlmjén és a
TESPI Mesék címû animációs sorozat elsô
epizódján dolgozik.
Tanít a Magyar Iparmûvészeti Egyetemen,
vendégtanárként Londonban (Royal College of Art), Tallinban (Észtország), Ahmedabadban (India), és a Baden-Württembergi (Németország) Filmakadémián
dolgozott.
2008: Ergo
2007: A kékszakállú herceg vára (koncert
animáció)
2005: Maestro
Amerikai Film Akadémia 2007: Jelölés a
legjobb animációs rövidﬁlm OSCAR®-díjára · Evora 2007: Közönségdíj · Fano
2007: Második díj · Kawasaki 2007: Fôdíj
· Lucania 2007: Legjobb rendezô, Medina del Campo 2007: Különdíj · Neum
2007: Fôdíj · Pozsony 2007: Legjobb animáció, Diákzsûri díja · Sassari 2007: Fôdíj
· Campobasso 2006: Elsô díj · Közönségdíj · Gifu 2006: Fôdíj (ex aequo) · Granada 2006: Elismerô oklevél · Gran Canaria
2006: Legjobb animáció (ex aequo) ·
Huesca 2006: Elismerô oklevél · La Bourboule 2006: Gyerekzsûri díja · Leeds
2006: Elismerô oklevél · Naoussa 2006:
Elismerô oklevél · Patras 2006: Legjobb

animáció díja · Reggio 2006: Shortvillage
Díj · Közönségdíj · Róma 2006: Legjobb
rövidﬁlm, Smiths Falls 2006: Legjobb animáció · Stuttgart 2006: Közönségdíj ·
Szentpétervár 2006: Elsô díj · Trieszt
2006: CEI Díj · Volgográd 2006: Különdíj · Weimar 2006: Közönségdíj ·
Würzburg 2006: Rövidﬁlmdíj · Zlín 2006:
Hermína Týrlová-díj, Aubagne 2005: Animációs fôdíj (ex aequo), Közönségdíj ·
Bègles 2005: Különdíj · Belgrád 2005:
Különdíj · Belo Horizonte 2005: Legjobb
forgatókönyv díja · Berlin 2005: Különdíj
· Bukarest 2005: Különdíj, Changzhou
2005: Legjobb rövidﬁlm díja · Córdoba
2005: Második díj, Espinho 2005: Közönségdíj · Izmir 2005: Arany Macska ·
London 2005: Legjobb animáció · Montreal 2005: Különdíj · Nagoya 2005:
A Kereskedelmi- és Iparkamara díja ·
Trencsénteplic Art Film 2005: Elismerô
oklevél
2005: A csodálatos mandarin (koncert
animáció)
1996: Ikarosz
Kijev 1997: Különdíj · Augsburg 1997:
Különdíj · Drezda 1998: Elismerô oklevél
1994: Falrajárók
1992: Patkányfogó

„Rá kell találni, milyen formában érzi magát legjobban a ﬁlm”
Nem. Nem tettem le a voksomat egyetlen
technika mellett sem, nem is szeretném.
Ezekben a napokban például éppen egy 22
perces epizódokból álló tévésorozaton dolgozom, amelyben egyszerû felépítésû bábokat mozgatunk. De készítek hagyományos
rajzﬁlmet, számítógépes 2D animációt és
sok kísérleti technikát is alkalmazok. Azt vallom, hogy minden alkotásnak, így minden
ﬁlmnek van egy optimális formája. Egy
olyan forma, amelyben az a ﬁlm a legjobban érzi magát. Ha az ember elég türelmes
és tapintatos, rátalálhat erre a formára.
A Maestro például rajz- vagy homok-animációban nem találta volna a helyét, a számítógépes 3D technika alkalmazása viszont
látványban is, dramaturgiában is sokat hozzá tudott tenni a ﬁlmhez. Nem általában a
ﬁlmekhez, hanem ahhoz a konkrét munkához. Vesszôparipám, hogy nagyon erôsen
oda kell ﬁgyelni a ﬁlmre, és akkor elárulja
azt a formát, amire vágyik. Az 1997-es Ber-

sok két hete elnevezésû versenyprogramjába. A harmincas éveiben járó mûvész nevéhez fûzôdik két Bartók-mû, A csodálatos
mandarin és A kékszakállú herceg vára animációs feldolgozása is. Mûvészeti és pedagógiai doktori fokozattal rendelkezik, tanít
a budapesti Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemen, vendégtanárként mûködik angol,
német, észt, indiai egyetemeken.
Most elôször kapott meghívást Cannes-ba.
Milyen várakozásokkal néz a világ elsô számú ﬁlmﬁesztája elé?
Mindenek elôtt fontos szakmai visszajelzést
jelent ez a meghívás. Az Ergo készítésénél,
akárcsak a korábbi ﬁlmjeimben a mindenkori mûvészi és szakmai tudásom maximumát igyekeztem nyújtani. Amikor elkészülünk egy ﬁlmmel, mindig felmerül a kérdés,
hogy vajon hogyan látják mások a munkánkban koncentrálódott teljesítményt.
A cannes-i meghívás elsôsorban azt üzeni,
hogy a ﬁlmünk képviselte minôség nem esik
távol a szakma szerinti legmagasabb színvonaltól. Emellett természetesen megtisztelô,
hogy a ﬁlmemmel részt vehetek Európa legfontosabb ﬁlmes találkozóján, hiszen Cannes a ﬁlmesek körében a fesztiválok fesztiváljának számít.
Az Oscar-jelölés után is ugyanolyan fontos
a visszajelzés?
Minden újabb ﬁlm után nagyon fontos tudnunk, meddig jutottunk el. Az Oscar-jelölés
is abban erôsített meg, hogy az a teljesítmény, amire a Maestro készítésénél képes
voltam, körülbelül azon a szinten van, ahol
a legjobbaké.
Az Ergo is 3D animációs technikával készült,
akárcsak a Maestro. Ezek szerint letette a
voksát a 3D eljárás mellett?

Maestro, 2005

11

hozni, amely valamiféle ünnepélyes csendben oldódik fel, ehhez a programhoz hívtam segítségül a számítógépes lehetôségeket a látvány kialakításánál.

Ikarosz, 1996
lináléra is meghívott Ikarosz címû ﬁlmem a
repülés örök vágyáról, és a zuhanástól való
félelemrôl szólt. Hosszas kísérletezés után
por-animációt és kôdombormûvek sorozatát alkalmaztam a ﬁlmben. A szállni kész
por és a nehéz kô anyagszerûségével játszva a ﬁlm olyan dolgokat is ki tudott fejezni,
amit más ﬁlmnyelvi eszközzel nem tudott
volna. Az anyag ôszinteségében a ﬁlm
megtalálta önmaga optimális formáját.
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Az Ergo címû ﬁlmje hogyan választotta magának a 3D formát?
Ez egy zenei ﬁlm, a zenérôl, mint absztrakcióról gondolkodik, és nem úgy, mint ami
valamit mímel vagy utánoz. Ezért ennek a
ﬁlmnek arra volt szüksége, hogy a látvány se
akarjon valamilyen anyagot vagy formát
színlelni, vagy valamiféle valóságos támpontot sugallni. Bár a ﬁlm ﬁguratív, könnyen
azonosítható gesztusokat, viszonyokat ábrázol, vizuális gondolkodásmódja mégis az
absztrakcióhoz áll közel. Ez a ﬁlm a bennünk lévô hangokról, zenérôl szól, megpróbál 10–12 percnyi feszült várakozást létre-

Két nagyon különös lényecske mozgását ﬁgyelhetjük, akikkel egy különös, végtelen
magasságú, talaj nélküli térben különös dolgok történnek.
A ﬁlmben a két ﬁgura megjelenésével két
életforma találkozik. Az egyiket képviselô
kis lény teljesen szabad, oda lépked, ahová
akar, mert minden lépése alá odakerül, odanô egy talpalatnyi oszlop, amely megtartja
ôt. Abban a pillanatban azonban, amikor továbblép, az oszlop leomlik, nem képes és
nem is akar nyomot hagyni maga után. Végtelen szabadsága végtelenül egyhangú: minden lépésével ugyanazt a monotonul kopogó hangot teremti újra. A másik karakter
egyáltalán nem tûnik szabadnak, sôt, végtelenül helyhez kötött. Tenyérnyi oszlopokból
hangokat épít maga köré, a muzsika lehetôségét. Ekként monoton mozgásában végtelen lehetôségek, végtelen szabadság rejlik.

Amikor a két ﬁgura találkozik, az építô abbahagyja a munkáját, és egy önnön pusztulásával végzôdô táncban hallhatóvá teszi a
zenéjét. A másik, korábban szabadon mozgó alak, találkozva ezzel a lehetôséggel,
szükségszerû döntésként lemond a mozgás
szabadságáról, és szintén elkezdi építeni a
maga muzsikáját.
A komputert és a zenét hozta össze híres
koncert-animációiban. Folytatja ezt az
irányt is?
Igen, azt tervezem, hogy Liszt zongoradarabokat is feldolgozunk koncert-animációs
formában. A már elkészített két Bartók-mû,
A csodálatos mandarin és A kékszakállú
herceg vára rendszeresen kap meghívást,
legközelebb Angliában lesz látható. Ilyenkor, mint egy hangszeres szólista, ott ülök
a színpadon a zenekarban, csak az én szólamom látványban jelenik meg. Én képekkel
muzsikálok.
BÁRSONY ÉVA
Népszava

NISI MASA ÉS A CANNES-I KRITIKUSOK HETE
SIMONYI BALÁZS
Mandarin címû filmje
a fiatal európai
tehetségeket tömörítô
Nisi Masa és a Cannes-i
Kritikusok Hete
különprogramjában.
Újságíró érkezik a városba, hogy a helyi közösségekrôl készítsen cikket. Keres és kutat,
s eközben ôt is figyelik a hatóságok. Ki követ kit?
A rövidfilm a törökországi Kars városában készült 2007 novemberében a „Snow Workshop” keretében a Nisi Masa 9 szervezésében. A kiválasztott résztvevôk a Nobel-díjas
Orhan Pamuk Hó címû regénye tetszôleges részletének szabad adaptációját készíthették
el a szerzô jóváhagyásával. A film érdekessége, hogy helyi szereplôkkel készült,
ugyanabban a török-örmény határvárosban, amelyben az irodalmi mû is játszódik.

Producers on the Move
A European Film Promotion 22 ígéretes producerre irányítja a ﬁgyelmet a ﬁlmszakma legfontosabb nemzetközi fórumán, a cannes-i
fesztiválon.

HIDASI DALMA Magyarországról

PRODUCERS
ON THE VE

MO

WOMB / Anyaméh
FLIEGAUF BENEDEK FILMTERVE
A Cannes-i Filmfesztivál által létrehozott
L’Atelier elsô magyar résztvevôje
SZINOPSZIS
Valahol Észak-Európában, a közeli jövôben Rebecca és Thomas gyerekként egymásba szeret. Útjaik elválnak, de véletlenül újra találkoznak egyetemista korukban. Továbbra is szeretik egymást és egy
boldog hónapot töltenek együtt, amíg Thomas meg nem hal egy
autóbalesetben. Rebecca nem tudja elfelejteni és nem tud beletörôdni abba, hogy elveszítette ôt. Úgy dönt, megajándékozza a ﬁút
a legnagyobb dologgal a világon, visszaadja az életét.
RENDEZÔI KONCEPCIÓ
Az Anyaméh a szimbiózisról szól. Egy olyan kapcsolat történetét
meséli el, amely legyôzi halált.
Helyszín: A helyszín nem kapcsolódik egyetlen konkrét országhoz
vagy városhoz sem. A történet Észak-Európában játszódik egy tengerparti kisvárosban és annak környékén.
Látványterv: A ﬁlm világa stilizált, szikár és kompakt, ugyanakkor
tündérmesébe illô hely. A jövôrôl alkotott elképzelésünk szerint van
benne újrafeldolgozás, szélenergia, biciklik, stb. Egy intelligens, holisztikus, környezettudatos világ tárul fel elôttünk, ahol azonban tovább élnek a régi értékek és elôítéletek, ezek néznek szembe az új
technikai lehetôségek nyújtotta kihívásokkal.

Hidasi Dalma 1993-ban végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetemen, majd a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola producer szakán
diplomázott. 1996-ban Keményffy Tamással megalapította az Extreme Filmet. Számos Magyarországon forgatott nemzetközi reklám,
videoklip és rövidﬁlm gyártásában vett részt. 1999-ben néhány hetet töltött gyakornokként a Warner Brothers londoni irodájában.
A reklámﬁlmek mellett olyan díjnyertes rövidﬁlmek producere volt,
mint az Alvó (Szotyori István), a Szerencsés ember (Keményffy Tamás) és a Most látszom, most nem látszom (Szász Attila).
Jelenleg a Hurok (Madarász Isván) és a Zoé (Szász Attila) címû játékﬁlmek elôkészítésével, valamint a Mázli címû falusi komédia utómunkájának irányításával foglalkozik. A Mázli Keményffy Tamás elsô játékﬁlmje, magyar-francia-német koprodukcióban készült,
elsôízben a cannes-i ﬁlmvásáron lesz látható.
VÁLOGATOTT FILMEK
Mázli (2008)
Rendezô: Keményffy Tamás
Most látszom, most nem
látszom (2005)
Rendezô: Szász Attila (rövid)
Szerencsés ember (2005)
Rendezô: Keményffy Tamás (rövid)
KONTAKT
Extreme Film
hidasi@extremeﬁlm.com
www.extremeﬁlm.com

Mázli, 2008
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MAGYAR FILMEK KÜLFÖLDI FORGALMAZÁSBAN
MEDIA TÁMOGATÁSSAL
04/2007 Szelektív forgalmazás
(2007):
Fehér tenyér (R.: Hajdu Szabolcs): Bulgária, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország, Szlovénia
Taxidermia (R.: Pálﬁ György): Görögország
12/2005 Szelektív forgalmazás
(2006):
Johanna (R.: Mundruczó Kornél): Belgium,
Dánia, Írország, Bulgária, Lengyelország,
Portugália, Svédország, Egyesült Királyság
Sorstalanság (R.: Koltai Lajos): Egyesült Királyság
Dallas Pashamende (R.: Pejó Róbert): Franciaország
Taxidermia (R.: Pálﬁ György): Spanyolország, Ausztria, Belgium, Franciaország,
Hollandia, Norvégia, Portugália, Szlovénia,
Egyesült Királyság
01/2005 Szelektív forgalmazás
(2005):
Kontroll (R.: Antal Nimród): Franciaország
Nyócker! (R.: Gauder Áron): Ausztria, Belgium, Csehország, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Egyesült Királyság, Bulgária, Németország,
Szlovákia
Dallas Pashamende (R.: Pejó Róbert): Belgium, Svájc, Spanyolország, Izland, Hollandia

AKTUÁLIS

PÁLYÁZATI HATÁRIDÔK
19/2007 TV sugárzás
A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE:
1. határidô: 2008. február 22.
2. határidô: 2008. június 13.

28/2007 Szelektív mozi
forgalmazás

Sorstalanság (R.: Koltai Lajos): Belgium,
Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Norvégia, Portugália
92/2003 Szelektív forgalmazás
(2004):
Kontroll (R.: Antal Nimród): Ausztria, Németország, Olaszország, Norvégia, Lengyelország
Szép napok (R.: Mundruczó Kornél):
Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország,
Görögország, Olaszország, Hollandia,
Szlovákia, Egyesült Királyság

A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE:
1. határidô: 2008. április 1.
2. határidô: 2008. július 1.

29/2007 i2i Audiovisual
A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE:
1. határidô: 2008. január 14.
(A 2007. július 1. és 2007. december 31.
között induló projektek esetében.)
2. határidô: 2008. július 7.
(A 2008. január 1. és 2008. június 30.
között induló projektek esetében.)

04/2008 Képzés
A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE:
2008. május 13.

Preparatory Action –
MEDIA International
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A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE:
2008. június 13.

3 9. M A G Y A R F I L M S Z E M L E
A 39. Magyar Filmszemle arról tanúskodott, hogy a magyar ﬁlmgyártás képes
egyedi alkotások létrehozására. … A magyar ﬁlm még ma is gazdag. Gazdagságát
elsôsorban az alkotói eszköztár sokszínûségének köszönheti.
L’HUMANITÉ, JEAN ROY
A kortárs magyar ﬁlmek fesztiválja, a 39.
Magyar Filmszemle nyilvánosságra hozta
programját, a versenyben 104 ﬁlmet vetítenek.
CINEUROPA, FABIEN LEMERCIER
Magyarország elsôszámú nemzeti
ﬁlmszemléje megkezdôdött, közel 400
alkotás lesz látható. A fesztiválon 18 játékﬁlm, 36 rövid és kísérleti ﬁlm, 33 dokumentumﬁlm, 13 tudományos és három
kreatív dokumentumﬁlm verseng
a trófeákért.
VARIETY, JOHN NADLER
Közkedvelt esemény a magyar ﬁlm évente
megrendezendô seregszemléje a nemzetközi ﬁlmfesztiválok válogatói körében. Remek alkalom számukra, hogy ﬁgyelmesen
szemlézzék a világpremiereket, találkozzanak ﬁlmek alkotóival, és felfedezzék az új
tehetségeket.
A Magyar Filmszemle ezen a héten tizenegy ﬁlm világpremierjének ad otthont, melyek minden bizonnyal megjelennek majd
az idei nagy nemzetközi fesztiválokon.
SCREENDAILY, THEODORE SCHWINKE
A Filmszemle sztárja – legalábbis a külföldiek számára – kétségkívül a magyar
ﬁlmek külföldi promóciójáért felelôs Magyar Filmunió volt, mely kincsesbányaként
szolgál minden magyar ﬁlm iránt érdeklôdônek.
DIPLOMACY & TRADE, RÓNAY ESZTER

Mint minden évben, Budapest megünnepelte ﬁlmmûvészetét. A 39. Filmszemle
lehetôvé tette a nagyközönség számára a
ﬁatal magyar rendezô generáció felfedezését… Az állam jelentôs támogatását élvezô magyar ﬁlm óriási vitalitásról tanúskodik.
FRANCE INFO, FLORENCE LABRUYÉRE
Mundruczó Kornél várva-várt új ﬁlmje,
a Delta nyerte el a 39. Magyar Filmszemle
legfontosabb elismeréseit, az Arany Orsó
fôdíjat és a külföldi kritikusok díját.
A fesztivál másik nagy nyertese A nyomozó címû ﬁlm volt.
SCREEN INTERNATIONAL,
THEODORE SCHWINKE

… e magyar szemle nagy kontemplatív
ﬁlmje Mundruczó Kornél Deltá-ja volt, két
szerelmes ﬁatal örökérvényû allegorikus
története, mely során a fôszereplôk egy
olyan, saját törvényeik szerint mûködô világot keresnek, ami megóvja ôket az archaikus és ellenséges közösségtôl.
POSITIF, ERIC DEROBERT
A magyar ﬁlm évente megrendezett budapesti fesztiválja remek alkalom a nemzeti ﬁlmgyártás helyzetének áttekintésére.
Közel húsz új játékﬁlmet gyûjtött egybe
a 39. Filmszemle versenyprogramja.
NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, SUSI KOLTAI
A magyar mozi mind a mûfaji, mind pedig
a mûvészﬁlmek terén könnyedséget és
eleganciát tükröz – ez a legfontosabb benyomás, amelyet a budapesti Filmszemle
maga mögött hagyott.
SCHNITT, EKATERINA VASSILIEVA

… a feltûnô új tehetségek évének lezárása
és egy további lehetôségeket megnyitó év
kezdete. Reméljük, hogy egyre több tehetséges magyar rendezônek lesz lehetôsége arra, hogy a jövô magyar ﬁlmmûvészetét gazdagítsa.
FILMFESTIVALS.COM, BOKOR BRIGITTA

15

UTOLSÓ VÁGÁS

G YÁ R TÁ S A LA T T

Az alábbi információkat a gyártó cégek bocsátották rendelkezésünkre.

A hangya (munkacím)

dráma

Várható befejezés: 2008. máj.
Forgalmazási jog: Hunnia Filmstúdió, Sándor
Pál, hunnia@hunniaﬁlm.hu
Rendezô: Sopsits Árpád, Producer: Sándor Pál,
Gyártó: Hunnia Filmstúdió
Fôszereplôk: Trill Zsolt, Vilmányi Benett, Erôss Tamás, Vicsotka Anna, Krikkai László
A ﬁlm a gyermeki lélekben bujkáló kétségbeesésrôl, az egyre érthetetlenebb és durvább egymásés önpusztításainkról szól. Nagyon megszoktuk és
szeretjük azt hinni, hogy a gyermekek ártatlanok,
holott a gonosz bennük is ott lakozik, és kiszolgáltatottságuk, manipulálhatóságuk miatt akár áldozatokká is válhatnak. A ﬁlm az elmúlt években
Magyarországon megtörtént, megmagyarázhatatlannak tûnô tragikus események motívumaiból
építkezik. Elsôsorban azt az atmoszférát kívánja
bemutatni, amiben ezek a dolgok megtörténtek,
megtörténhettek, egyfajta látleletet adva korunk
összezavarodott lelkületérôl. A történet a kamaszkorról, az élet és a halál különös megtapasztalásáról szól, amikor a gyermekekben szinte egyszerre ébred fel a szexuális- és a halálvágy.

1

sci-fi

16

Elsô játékﬁlm • Várható befejezés: 2008. jún.
Forgalmazási jog: Honeymood Films, Bölöni Kata,
kboloni@honeymood.com
Rendezô: Peter Sparrow, Producer: Kamondi
Zoltán, Gyártó: Honeymood Films, Koproducer:
Cameoﬁlm

Fôszereplôk: Sinkó László, Mucsi Zoltán, Mácsai
Pál, Kerekes Vica
…valamikor a XXI. században, valahol Kelet-Európában egy értékes ritkaságairól híres könyváruház teljes árukészlete nyomtalanul kicserélôdik
egy addig ismeretlen, szerzô és kiadó nélküli
könyv példányaira. A könyv, melynek címe: 1, tudományt meghaladó módon, almanach-szerûen
ismerteti, mit csinál minden ember egyidejûleg.
A törvények értelmében, amíg a rendhagyó bûneset nem deﬁniálható, a könyvesboltban tartózkodó érintett személyek szegregálhatóak a Valóságvédelmi Hivatal paranormalitást kutató intézetébe.
A nyomozás során az ügy titokzatosan bonyolódik, a szövevényekbe tévedt fôhôsök rájönnek: saját valóságuk csakis fantáziájukon múlik.

Para

romantikus thriller-komédia

Elsô játékﬁlm • Várható befejezés: 2008. jún.
Költségvetés: 0,5 M €
Forgalmazási jog: Szupermodern Filmstúdió,
Lajos Tamás, Tel.: +36 1 2380200
Rendezô: Fazakas Péter, Producer: Lajos Tamás,
Gyártó: Szupermodern Filmstúdió
Fôszereplôk: Csuja Imre, Szervét Tibor, Bánsági
Ildikó, Für Anikó

„Nem halhatsz meg pancserként – másodszor is.”
A spiritizmushoz vonzódó, középkorúakból álló
baráti társaság webkamerát helyez el egy állítólagos kísértetjárta helyen. De szellemek helyett
egy emberrablás tanúi lesznek. Elhatározzák, miközben kiszabadítják a túszt, a váltságdíjat is
megszerzik. A terv azonban súlyosan félresiklik.

Tûszúrás (munkacím)

családi thriller

Angol nyelvû ﬁlm
Elsô játékﬁlm • Várható befejezés: 2008. okt.
Költségvetés: 0,46 M €
Forgalmazási jog: Skyﬁlm, havas@skyﬁlm.com
Rendezô: Daniel Young, Producer: Herendi Gábor, Havas Ágnes, Gyártó: Skyﬁlm (HU), Koproducer: Kontrapoduktion (CH), RTL (HU)
Szereplôk: Rachael Blake, Laura Greenwood,
Nagy Ervin, Rátóti Zoltán, Szervét Tibor
Egy gimnazista lány, Charlotte egy harminc év körüli férﬁt rejteget hálószobája szekrényében.
Amióta az apa elköltözött, kettesben él anyjával,
aki semmit nem tud a titkáról. A férﬁ élvezi a
helyzetet, elszórakozik a lánnyal, aki most kezdi
felfedezni testét. Különbözô játékszabályokat
találnak ki és ﬂörtölgetnek egymással, de a férﬁ
lassan megunja Charlotte kislányos dolgait, inkább az anyja kezdi érdekelni…

Prima Primavera

tündérmese

Elsô játékﬁlm • Várható befejezés: 2008. nov.
Költségvetés: 1 M €
Forgalmazási jog: EastWest Film Distribution,
Sasha Wieser, info@eastwest-distribution.com

© EFP / Eric Vernazobres

Fôszereplôk: Hámori
Gabriella, Nagy Ervin, Trill Zsolt, Csányi
Sándor
Farkas Gábor azt csinálja, amiben a legjobb: hazudik. A harmincas jóképû férﬁ
magányos, csúnyácska nôket hálóz be,
elhalmozza ôket bókokkal, ígéretekkel,
egy boldog élet illúziójával, majd pár hét
múlva távozik a megtakarított pénzükkel. Az üzlet jól megy, Gábor és barátja Tibi, felderítik mire vágynak a nôk, és teljesíti minden álmukat –
egy ideig. Gábor azonban unatkozni kezd, elege
van a középszerû, butácska nôkbôl, valódi kihívásra vágyik. Megismeri Hannát a gazdag és híres balerinát, és elhatározza, hogy magába bolondítja a lányt. Hanna azonban nem dôl be az
olcsó bókoknak, és Gábor rájön, hogy nála egészen más stratégiára van szükség. Mivel a lány lába sérült, úgy próbálja elnyerni a bizalmát, hogy
orvosnak adja ki magát, és bejuttatja egy ismert
ortopéd professzorhoz. Miközben egyre bonyolultabb hazugságokba keveredik – egyszerre kell
kiadnia magát érô szívû gyerekorvosnak, meleg
titkárnak, hollywoodi ﬁlm-producernek – lassan
már ô is elbizonytalanodik valóban a pénzért,
vagy a lány szerelméért csinálja mindezt?

Rendezô: Edelényi János, Producer: Miskolczi Péter, Gyártó: Euroﬁlm Stúdió, Vita Nova Films (GB),
Geopoly Film (BG), Riba Film International (NL)
Fôszereplôk: Lukáts Andor, Vesela Kazakova, Antonie Kamerling, Djoko Rossich
A ﬁlm elsô jelenetében Gábort, a középkorú, szellemileg kissé visszamaradott gyerekfelnôttet
Anyu kétségbeesetten készíti fel arra az idôre,
amikor ô már nem lesz vele. A „halál” szót törölni igyekszik ﬁa szótárából, ehelyett csak a „másik helyrôl” mesél neki, ami valahol messze várja majd egyszer, ahogy ôt – úgy Gábort is…
Ez a másik hely: Nagymama háza Erdélyben. Itt
találkoznak majd újra Apuval, és vele együtt boldogságban és békében élnek majd hármasban,
az idôk végezetéig. Azonban tragédia történik:
Anyu egy bankrablás következtében meghal, és
Gábor egyedül marad.
A rablógyilkosság vétlen tettestársának, a nevelôotthonban felnôtt, huszonéves Joli indíttatására – vele együtt – mindketten menekülni kényszerülnek a világ elôl, ami ôket is el akarja pusztítani.
A cél nem is lehet más, mint a mesebeli erdélyi
Nagymama háza, ami mindkettejüknek otthont
ad majd, ám a ház romokban.

Kaméleon
Várható befejezés: 2008. dec.
Költségvetés: 2 M €
Forgalmazási jog: Hungaricom, Zsuzsanna Kálomista, zsuzsa@hungaricom.hu
Rendezô: Goda Krisztina, Producer: Kálomista
Gábor, Gyártó: Megaﬁlm

Vadlány

dráma

Várható befejezés: 2008. dec.
Költségvetés: 0,28 M €
Forgalmazási jog: Quality Pictures, Sarudi Gábor,
sarudig@t-online.hu
Rendezô: Zsigmond Dezsô, Producer: Sarudi
Gábor, Gyártó: Quality Pictures
Fôszereplôk: Kerekes Éva, Kurkó János, Trill
Zsolt, Tompa Klára
A szabadság „bármi áron” drámája balladisztikus
közegben, a gyimesi csángók zárt közösségében,

az esztenák, a kalyibák, patakok világában játszódik. Egy valóságos rendôri nyomozás története,
ahol a gyerekgyilkosság-ügyben nyomozó rendôrtisztre, miközben a nô után nyomoz, „rászakad” az egész öntörvényû zárt csángó világ, ahol
a bûnt is másképpen kezelik, mint a modern kultúrákban.

Kolorádó Kid

noir

Elsô játékﬁlm • Várható befejezés: 2009. jan.
Költségvetés: 1,2 M €
Forgalmazási jog: Cameoﬁlm, Csáky Attila,
info@cameoﬁlm.hu
Rendezô: Vágvölgyi B. András, Producer: Csáky
Attila, Vágvölgyi B. András, Gyártó: Cameoﬁlm
Fôszereplôk: Nagy Zsolt, Michael Kelly, Fullajtár
Andrea, Gáspár Tibor
1959 nyarán Kreuzer Béla rakodó és szerencsejátékos csuklóján kattan a bilincs. Elôzetesbe kerül,
elôször még azt hiszi, a lóversenypályán elkövetett
csínytevéséért, ám kiderül, hogy az 1956-os forradalomban való részvételéért tartóztatták le.
A nyomozás közben régi barátja köp rá, aztán az
élettársáról is kiderül ugyanez. Már csak egy ember van, a zárkatársa, akiben megbízik, miközben
a vonalas ügyésznô inna a vérébôl, a Svejk-szerû
rendôrnyomozó meg már letudná az ügyet. Az
ügyésznô halált kér, a bíró tizenöt évet ad és ezt
Kreuzer Béla ki is tölti pontosan. Mikor kijön, már
1974 van, és egy teljesen más világot talál.
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Budapest

dráma
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© Szabó Adrienn

Várható befejezés: 2008. nov.
Költségvetés: 2, 25 M €
Forgalmazási jog: Euroﬁlm Stúdió, Miskolczi
Péter, euroﬁlm@euroﬁlm.hu
Rendezô: Walter Carvalho, Producer: Rita
Buzzar, Koproducer: Leonel Vieira, Miskolczi Péter, Váradi Gábor, Gyártó: Euroﬁlm
Stúdió, Nexus Cinema é Video, Stopline Films
Fôszereplôk: Leonardo Medeiros, Hámori
Gabriella, Giovanna Antonelli, Antonie Kamerling

„Mi lennél, ha kiáltás lennél, ha tett lennél,
vagy ha egy mondat?”– kérdi a ﬁlozófus
Miguel Unamuno. A Budapest fôhôse, José
Costa e kérdésre csak annyit válaszol gúnyosan: semmi.
Costa 30 éves író, aki mások neve alatt írja
mûveit. Sikeres, mégis neurotikus, szenvedélye a nyelv és az írás. Costa meséli el nekünk lebilincselô történetét, amely hol Rio
de Janeiróban, hol Budapesten játszódik.
Borges és Gogol örökébe lép Chico Buarque
ezzel a mûvével, amelynek tükörjátékai és
kettôsségei között Costa arra ítéltetik, hogy
egy olyan történet szerzôje legyen, amely

valaki másnak a tollából született. Vagy
mégsem? Olyan szerelmet és boldogságot
él meg, amely nem a sajátja. Vagy mégis?
Ezekre a kérdésekre az olvasónak (s most
már a nézônek) magának kell megtalálnia a
választ.
A holdhercegnô
The Secret of Moonacre

fantasy
© LWH Films

MAGYAR RÉSZVÉTELÛ KOPRODUKCIÓK

Várható befejezés: 2008. jún.
Költségvetés: 16.9 M €
Forgalmazási jog: Velvet Octopus, Simon
Crowe, simon@velvetoctopus.com
Rendezô: Csupó Gábor, Producer: Jason
Piette, Michael L Cowan, Samuel Hadida,
Monica Penders, Meredith Garlick, Koproducer: Váradi Gábor, Miskolczi Péter/
Eurofilm Stúdió (HU), Metropolitan (F),
Gyártó: LWH Films (Forgan-Smith Entertainment, Spice Factory UK)
Fôszereplôk: Dakota Blue Richards, Ioan
Gruffudd, Tim Curry, Natascha McElhone,
Juliet Stevenson
A holdhercegnô varázslattal és kalandokkal
átszôtt elbûvölô mese az árvaságra jutott 13
éves Maria Merryweather kalandjairól, akit
nagybátyja Sir Benjamin fogad be birtokán
a rejtélyes Moonacre kastélyban. Maria itt
fényt derít a Moonacre völgyet évszázadok
óta pusztító viszály mögött húzódó sötét és
rejtélyes titokra és arra, hogy az ôsi átkot
már csak a következô teliholdig lehet visszafordítani, különben Moonacre elpusztul.
Maria elindul hát, hogy békét hozzon erre
a varázslatos tájra. Útja során hûséges kísérôi, különös, ám nagyszerû barátai és mesebeli állatok segítik.

ELÔKÉSZÜLETBEN
Bibliotheque Pascal

dráma

Várható befejezés: 2009. feb.
Forgalmazási jog: H2O Motion Pictures
(Hollandia), info@h2omotionpictures.com
Rendezô: Hajdu Szabolcs, Producer: Kovács Gábor, Angelusz Iván, Hámori András,
Gyártó: Filmpartners, Katapult Film
Fôszereplô: Török-Illyés Orsolya, Oana Pellea, Razvan Vasilescu
Jelenetek az álmokról, a szabadságról és a
hazatalálásról.
Magyarok Ellis Island-en keresztül
(1892–1945)
dokumentumﬁlm
Várható befejezés: 2009. jan.
Költségvetés: 0,2 M €
Forgalmazási jog: Filmpartners, Kovács Gábor, ﬁlmpartners@ﬁlmpartners.hu
Rendezô: Forgács Péter, Producer: Kovács
Gábor, Forgács Péter, Gyártó: Filmpartners,
For-Creation
Egészestés dokumentumﬁlm a XX. századi
magyar emigrációról a második világháború végéig.
Adás

dráma

Várható befejezés: 2009. feb.
Költségvetés: 1 M €
Forgalmazási jog: Filmpartners, Kovács Gábor, ﬁlmpartners@ﬁlmpartners.hu
Rendezô: Vranik Roland, Producer: Kovács
Gábor / Filmpartners, Gyártó: Filmpartners,
Koproducer: Stalter Judit / Laokoonﬁlm
Fôszereplôk: Hajduk Károly, Bándi Zsolt,
Terhes Sándor
Az Adás három testvér életérôl szól, egy
szétesett világban, ahol a televíziók és monitorok nem mûködnek többé.

Utolsó idôk

dráma

Elsô játékﬁlm · Várható befejezés: 2009. feb.
Költségvetés: 0,6 M €
Forgalmazási jog: Unio Film, Hudák Edit,
unioﬁlm@unioﬁlm.hu
Rendezô: Mátyássy Áron, Producer: Bodzsár István, Gyártó: Unio Film
Fôszereplôk: Schruff Milán, Vass Teréz,
Szalay Marianna, László Attila Géza
1997-ben járunk Kelet-Magyarországon.
Itt él Iván, az autószerelô fogyatékos nôvérével, Eszterrel. Iván azzal keres egy kis mellékest, hogy gázolajat hoz át a határon. Egy
napon Esztert ismeretlenek megerôszakolják a közeli erdôben…
A remény

dráma

Várható befejezés: 2009. feb.
Forgalmazási jog: Hunnia Filmstúdió, Sándor Pál, hunnia@hunniaﬁlm.hu
Rendezô: Mészáros Márta, Producer: Sándor Pál, Gyártó: Hunnia Filmstúdió
Fôszereplôk: Eszenyi Enikô, Kamarás Iván,
Idit Teperson
A ﬁlm fôszereplôi múlt századi hôsök, az elsô nôi politikusok: a magyar Kéthly Anna és
az izraeli Golda Meir.
Pál Adrienn

dráma

Várható befejezés: 2009. máj.
Forgalmazási jog: The Match Factory, Tobias
Pausinger, info@matchfactory.de
Költségvetés: 1,5 M €
Rendezô: Kocsis Ágnes, Producer: Pusztai
Ferenc, Gyártó: KMH Film
Egy érzéketlenné vált ápolónô, akinek az
életét körbefonja a halál, útra kel, hogy
megkeresse régen elvesztett gyerekkori
barátnôjét. Miközben az emlékeit próbálja
összegyûjteni, ellentmondásos utazásra
indul a saját, és azok emlékezetében,
akikkel útja során találkozik. A kutatása

nem oda vezeti el, ahová szerette volna,
de az élete már soha nem lesz olyan, mint
amilyen azelôtt volt. A Pál Adrienn egy
ﬁlm az emlékezet viszonylagosságáról,
a múltunk bizonytalanságáról, de
legfôképpen saját magunk keresésérôl.
Koccanás (TV)

tragikomédia

Várható befejezés: 2009. máj.
Költségvetés: 0,4 M €
Forgalmazási jog: Unio Film, Hudák Edit,
unioﬁlm@unioﬁlm.hu
Rendezô: Török Ferenc, Producer: Bodzsár
István, Gyártó: Unio Film
Kietlen útkeresztezôdés valahol Magyarországon, Kelet-Európában, a világon bárhol.
Hatalmas, zajos reggeli forgalom, majd
egyszerre nagy durranással és csörömpöléssel minden jármû leáll. Valahol összeütközött két kocsi, és a többiek – mindkét
irányban – sorozat-koccanás részesei lettek…
Team Building

dráma

Elsô játékﬁlm · Várható befejezés: 2009
Költségvetés: 0,64 M €
Forgalmazási jog: KMH Film, pusztai@ kmh.hu
Rendezô: Szabó Réka, Producer: Pusztai
Ferenc, Gyártó: KMH Film
Fôszereplôk: Gerry MacCann, Szabó Kimmel Tamás, Szilágyi Enikô, Szalay Marianna
Mennyiben segíti a mindennapokban való
eligazodást a manapság oly népszerû team
building-nek nevezett agymosás?
Werk

akcióﬁlm

Elsô játékﬁlm · Várható befejezés: 2009
Költségvetés: 0,24 M €
Forgalmazási jog: Filmpartners, Kovács Gábor, ﬁlmpartners@ﬁlmpartners.hu
Rendezô: Köves Krisztián Károly, Producer: Kovács Gábor, Pataki Ági, Gyártó: Filmpartners
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MARKET SCREENINGS
IN

CANNES

2008

9 and 1/2 Dates

15/05/2008 17:30 Palais D

CATcher – Cat City 2

20/05/2008 13:30 Palais H

Delta

20/05/2008 20:00 Riviera 4
22/05/2008 15:30 Riviera 4

Fluke

18/05/2008 11:30 Gray 2

HungariCom

Immigrants

18/05/2008 13:30 Gray 2
19/05/2008 14:00 Palais K

HungariCom

16/05/2008 14:00 Star 2
20/05/2008 14:00 Star 1

Trustnordisk

Panic

22/05/2008 13:30 Palais B

HungariCom

The Sun Street Boys

17/05/2008 13:30 Palais H

HungariCom

Tranquility

16/05/2008 14:00 Palais C

Bunyik Enterprises

Train Keeps a Rollin’

20/05/2008 16:00 Palais G

Bunyik Enterprises

Virtually A Virgin

21/05/2008 13:30 Palais H

HungariCom

The Investigator
private screening, by invitation only

HungariCom
HungariCom
The Coproduction Office

