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Pixillációs szkeccsfilm - szignál, 5’
készítette: Dereczeni Zoltán, Pucz Dániel, 
Constantinos Terlikkas, Ferencz Hunor, Juhász 
Ariella, Kocsis Alexandra, Molnár Luca Anna, 
Vizsuj Rebeka, Bertóti Attila, Patrovits Tamás

Vizsuj Rebeka: Összhang

Emberi sziluettek 
harmonikus mozgása zenére.

The Suitcase – videoklip, 3’30’’
Zene: Monsieur Doumani,
készítette: Dereczeni Zoltán,  Pucz Dániel, 
Constantinos Terlikkas, Ferencz Hunor, 
Juhász Ariella, Kocsis Alexandra, Molnár 
Luca Anna, Vizsuj Rebeka, Bertóti Attila, 
Patrovits Tamás

A férfi és a fák
A férfinek nincs fája a fejszéjéhez. Így 

elmegy az erdőbe, és kér egy ágat a fáktól. 
Heltai Gáspár A férfi, a fejsze és a fák c. 

fabulájának adaptációja.
Készítette: Pucz Dani, Constantinos 

Terlikkas, Ferencz Hunor

Animációk
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Közönséges trükközok
Úgy volt, hogy én utolsó nap csak ledőlök (leszakított, aztán visszarakott) függő-

ágyamba, miközben Beja ír egy komolyabb hangvételű cikket arról, hogy pontosan mi is 
folyt délelőttönként nálunk, a kritikus-esztéta csoportban. Amikor lapzárta helyett azon 
röhécseltünk a tegnap este, hogy a címverziók közül Trükkön által homályosan, a Daily 
Báb, a Végbéltrükközés, a Filmesztézia vagy az Egyebek és emberek lenne frappánsabb, 
akkor már bennem volt a gyanú árnyéka, hogy mégiscsak nekem kell ezt majd megírni 
(élőbeszédben: én kell megírjam, drámában: én születtem helyretolni azt).

A mi csoportunk munkája kétélű volt, mint a Kill Bill-filmek kellék-szamurájkard-
ja: délelőtt Beja foglalta össze friss kutatásának eredményeit a négy csipásszemű film-
növendék számára a digitális filmkészítés és mozizás kihívásairól, miután megnéztünk 
egy-egy friss példát (Birdmantől Transformersen keresztül A némafilmesig [The Artist]), 
kivesézve azt. Digitalizálás, 3D, CGI, némafilm-nosztalgia, uncanny valley – ezekről és 
hasonlókról esett szó, majd ebéd után szerkesztőséggé változtunk, és elkészítettük ezt a 
lapot, amit most a kezedben tartasz, kedves Olvasó.

És most akkor a tükör. Fecseghetnék arról, hogy ez a lap is tükörként működik, amibe 
a táborlakó belenézve saját magát látja, mint valami nietzschei disztópiában, de inkább 
arról bőcsködök, hogy végre vezettem sok kilowatt erejű markológépet a Nyárád mart-
ján, megérkeztem egyszál pornóbajuszban a jövőből egy bazsalikomillatú melegház kel-
lős közepére, illetve megcsillant esővíztől csatakos mellkasomon a lemenő nap sugára, 
miközben az igazi hamis Trébitsch Csíki sört ittam.

Továbbra is büszkék vagyunk, hogy a mi csoportunk az egyetlen, amely fizikailag meg-
fogható termékkel jelentkezik a tábor végére. Minden más csak veszendő pixelhalmaz, 
félrerendereléssel tönkretehető, illékony mirázs, vagy egy hitványabb mágneses vihartól 
pillanatok alatt szertefoszló tünemény. Mi nem illúzióban utazunk, hanem a kőkemény 
(na jó, papírvékony) valósággal trükközünk. Vagy tükrözünk.

  jbn

Ennyike

The Suitcase – videoklip, 3’30’’
Zene: Monsieur Doumani,
készítette: Dereczeni Zoltán,  Pucz Dániel, 
Constantinos Terlikkas, Ferencz Hunor, 
Juhász Ariella, Kocsis Alexandra, Molnár 
Luca Anna, Vizsuj Rebeka, Bertóti Attila, 
Patrovits Tamás
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Lakótársam, Gregor Samsa
Debreczeni-Molnár: Lakótársak

Félelem és kíváncsiság gyakran jár-
nak kéz a kézben. Erre a két ellentétes, de 
egyszersmind egymást kiegészítő érzésre 
alapoz a Lakótársak című animáció. Deb-
reczeni Zoltán és Molnár Luca Anna mun-
kája Franz Kafka talán legismertebb novel-
láját juttatja eszünkbe: a csótánnyá változott 
Gregor Samsa történetét, Az átváltozást. 
Annyi különbséggel, hogy ez esetben nincs 
metamorfózis, csak egy különc, korosodó 
férfi, aki a novella főszereplőjével ellentét-
ben szívesen svábbogárrá változna. 

A Lakótársakban három egyetemista él 
együtt egy visszahúzódó, idősebb férfival, 
akinek már megjelenésében is van valami 
csótányszerű. A cukrot zsákszámra szobá-
jába hordó csodabogár egyszerre vonzza 
és taszítja a másik három szereplőt. Aztán 
a kíváncsiság győz: éjszaka, amikor azt hi-
szik, a férfi nincs otthon, minden bátor-
ságukat összegyűjtve 
benéznek a szobájába. 
A látvány? Borzadály. 
A férfi csótánytelepet 
rendezett be. A falakra 
szegezett fotókból puzz-
le-szerűen rakható össze 
élete: a családjából való 

kitaszítottságot ábrázoló képtől kezdve egé-
szen addig svenkelünk, míg már mosolygó-
san pózol az újszülött bogárkát ölben tartó 
csótánycsaláddal.

A néhány perces animáció alaphely-
zete – a különc idegentől való félelem és 
kíváncsiság, valamint a csótányoktól való 
iszonyat – akár személyes élményből is 
adódhat, a szituáció abszurddá válása pedig 
feloldja a feszültséget. Mert ha rémálmaink 
valóra válnak, egyszersmind meg is szűn-
nek. A stilizált világ fakó, szürkés-kékes 
színei, a figurák szakadozott mozgása már 
az első képben megteremtik  az alaphangu-
latot: az ösztönszerű félelemét. 

A 13. Filmtett táborban készült, analóg 
és digitális technikát ötvöző animáció eré-
nye, hogy néhány perc alatt sikerül erős, 
ösztönös érzéseket kiváltania belőlünk. A 
csattanó után, a végefőcím alatt felcsendü-
lő, csótányról szóló La cucaracha alatt már 
nyugodtan fellélegezhetünk. 

Berecki Beáta Hajnalka

Animációk

Rajzkompót
A kritikusok melletti, szintén légkondicionált kamarában sürgő-forgó animá-

tor-nagymamák teszik el télire szorgosan-gondosan leszedett és megmosott friss 
fréjmjeiket, amelyek így, rajzfilmjeik befőttesüvegébe animáltan állnak el a legjob-
ban – a felcseperedő generációk osztatlan örömére. Az esztéta/kritikus csoport első 
feladata az volt, hogy a tavalyi termés celofánján ejtsenek egy-egy lukat, és kóstolják 
meg ezeket a – hol kevésbé, hol jobban összeért – ízeket, különösképp figyelve arra, 
hogy a választott technika és stílus hogyan befolyásolja a felépített világot, urambo-
csá narrációt, vagy – irgalom atyja, ne hagyj el! – mondanivalót. (jbn)
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Hétköznapi csalódások
Juhász-Rózsa: Mindennapok

Juhász Ariella és Rózsa Noémi Min-
dennapok című animációs etűdje egy fi-
atal lány hétköznapjaiba enged betekin-
tést, melyek korántsem olyan egysíkúak 
és szürkék, mint ahogy a cím azt sejteti. 
Mindezt már az elején nyilvánvalóvá te-
szi a film által játékosan alkalmazott, ha-
bár – vélhetően az alkotók által használt 
komputeranimációs technikából kifolyó-
lag – a természetes árnyalatoktól jócskán 
elütő, mesterségesnek ható színdramatur-
gia jelenléte. 

A nagy valószínűséggel (hiszen külse-
jüket tekintve kísérteties a hasonlóság a 
karakter és a női alkotópáros egyik tagja 
között) rendezői alteregóként funkcio-
náló főszereplő ugyanis valamiféle fur-
csa fantáziavilágban létezik, ahol aktuális 
hangulatától függően nemcsak a puritán 
háttérképek, hanem a megjelenő figurák 
is kaméleonként váltogatják a színüket. 
Ehhez a jelenséghez persze adódik egy sor 
bizarr, szürreális képzettársítás is. A meg-
elevenedő festményről kivágtató paripát, 
a bömbölő T-Rexet, az egy mozdulattal 

prémmé változtatott rókát vagy éppen a 
Gonosz halott (Evil Dead) és a Poltergeist 
– Kopogó szellem erőszakoskodó, ádáz 
fáit idéző lombkoronás ragadozót pedig a 
meghökkentő életképek közé ékelt hinta 
motívuma köti össze. 

A mindennapok monoton pergésének 
érzékeltetésére használt tárgymetafora 
azonban igencsak kényszeres módon il-
leszkedik a feltételezhetően amúgy sem 
átgondolt koncepció alapján készített, 
epizodikus ötlethalmazba. Természetesen 
ez betudható annak is, hogy az alkotás a 
13. Filmtett Workshop egyik szüleménye, 
ahol az alkotóknak műfajtól és stílustól 
függetlenül ragaszkodniuk kellett a hinta 
valamilyen formában való szerepeltetésé-
hez. Ez a gyakorlat pedig hol kreatívan, 
hol kevésbé ötletes, inkább erőltetett tá-
lalásban érvényesült. A Mindennapok 
sajnos az utóbbiak között van – ahogy 
szemet szúróan bántó a figurák mozgás-
koreográfiájának egyszerűsége is –, ám az 
apró szekvenciákban működtetett mor-
bid humor és a képekre ügyesen illesz-
tett hangi világ valamelyest kárpótolja az 
ilyen gikszerek láttán feszengő nézőket is.  

Tóth Menyhért

Animációk
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Anatómiánk
Kruppa Noémi: Bestiárium

A bestiárium a különböző mágikus lé-
nyek, szörnyek tárháza. Ez a beszédes cím 
nyújtja a kulcsot Kruppa Noémi 2014-es, 
a Filmtett Workshopban készült animáci-
ójának értelmezéséhez.

A film szereplői mind tipikus karakte-
rek: az emberekből egy vizuális effektus se-
gítségével átalakuló állatok mind egy-egy 
olyan tulajdonságot jelképeznek, amelyre 
szinte egyből asszociálni tudunk az adott 
állatról. A dekadens emberiség karakterei 
sokszínűek: sznob, süteményt majszolgató 
vaddisznó, lesben álló sas nőszemély, kecs-
ke, lajhár stb. Fölösleges azon elmélkedni, 
hogy az egyes figurák közül ki képviseli a 
legkevésbé visszataszító szerepet, hiszen a 
film végkicsengése úgyis az, hogy bárme-
lyik csoportba is tartozunk, adott helyze-
tekben mindenkiből „előjön az állat” és 
„kimutatja a foga fehérjét.” A bestiáriumi 
szörnyek mikroközössége így (a film is-
mertetőjét idézve) „a film végén saját evo-
lúciós zsákutcájával találkozik”.

Az animáció készítése során alkal-
mazott technikára és stílusra vonatkozó, 
egyértelműen tudatos rendezői döntést 

elég hamar helyénvalóként és indokoltként 
ismerjük el. Rájövünk, hogy a szereplők ti-
pizáltsága csak egy minimalista rajzstílus 
alkalmazásával hangsúlyozható ki igazán, 
hiszen részletgazdagabb technikával egye-
dibb figurákká válnának és ezáltal ponto-
san az a tartalmi mag változna meg – vagy 
esne szét –, amely az értelmezés kiindu-
lópontját adja. Ugyanakkor a minimalis-
ta stílus egyáltalán nem von maga után  
igénytelenséget vagy az esztétikai élmény 
hiányát: az animáció vizualitásában végig 
szórakoztató marad. 

Annak ellenére, hogy a megpedzett 
téma már eléggé lerágott csontnak szá-
mít,  szerencsére a film nem veszi éppen 
ennyire komolyan magát, és ezért nem is 
válik közhelyessé vagy szájbarágóssá – ez 
talán rövid terjedeleméből is adódik (alig 
több, mint egy perc). A hangvilág mini-
malizmusa is megfelelő, és a film végén a 
kaotikus állathangparádé zenébe való be-
leolvadása szintén oldja a kezdetben túl 
nyomasztónak tűnő hangulatot.

Összességében kellemes kis tárlatveze-
tés Kruppa Noémi animációja, nem vállal 
sokat, de azt becsületesen és a néző által is 
élvezhetően valósítja meg.

György Szidónia

Animációk



7

Borult égből orrszarvú
Kőszegi-Kocsis: Vihar 

A 13. Filmtett Workshop keretei kö-
zött készült Vihar – mely Kőszegi Tamás 
és Kocsis Alexandra animátorok munkája 
– olyan üdítő, mint a nyári eső a fülledt 
tábori levegőnek. Az ízlésesen kombinált 
animációs technikákkal dolgozó rövidfilm 
festett háttér előtt, digitálisan mozgatott, 
papírkivágást imitáló rajzolt figurákkal 
mesél egy atipikus szerelmi történetet, 
ahol a romkomokra jellemző bénázó hős, 
ahelyett hogy a végén mégis felnőne a fel-
adathoz, egy deus ex machinával nyeri el 
a nő kezét.  

A tíznapos workshop többi animáci-
ójához hasonlóan – és a kurrens magyar 
trendekkel egybeesően, elég csak az Os-
car-jelölés kapujáig elkúszó Symphony 
No. 42-re, a hasonló nemzetközi elis-
merésre szert tevő Nyuszi és Őzre, vagy 
a Szabadesés kísérőfilmjeként vetített A 
kíváncsiság korára gondolnunk – a Vihar 
ugyancsak kacérkodik a szürrealizmussal 
és szintén szerepeltet állati figurákat. Fő-
hősnőnk egy légballonra rögzített hintán 
ülve libben be a képbe angyalszárnyas 
topánkájával, burjánzó, lombszerű ha-

jával, és vászondarabokból összetákolt 
gúnyájával, mely mintha csak a különbö-
ző földrészeket ábrázolná. Ez a rendkívül 
légies teremtmény – aki maga a földanya, 
a termékenység megtestesítője – egy vil-
lámokat lövellő mechanikus orrszarvúval 
osztozkodik az égen suhanó ballonon. 
Azonban amikor elveszti topánkáját, az 
egyenesen művészlélek főhősünk ölében 
landol, ezzel a tankönyvi meet-cute epi-
zóddal indítva el pojácánk hódítási béná-
zásának sorát. 

Kocsis Alexandra és Kőszegi Tamás 
munkájának erejét szerethető infantiliz-
musa adja: gyermeki fantáziával megál-
modott bárgyú szerelmi történet – mégse 
lehet egy rossz szavunk se komolytalansá-
ga vagy a forgatókönyvíró-guruk tiltólis-
táján szereplő, hősünket segítő véletlenek 
miatt. A Vihar igényesen egyszerű vizuális 
stílusa, mely lágy, hideg-kékes színvilág-
gal párosul, magával ragadóan bájos; a jól 
illeszkedő hangkulisszák pedig remekül 
egészítik ki a szürreális világot. Az ered-
mény – noha nem rejt sokkal többet a 
felszín alatt, mint amennyit mutat – talán 
még a legmorcosabb nézőből is kicsal egy 
félmosolyt.

Dobi Ferenc

Animációk
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NINCS semmi furcsa  
és megmagyarázhatatlan

Cibulya Nikol: A te apád

A 2014-es Filmtett Alkotótábor kisjá-
tékfilmjeit egy blokkban nézve az az ér-
zésünk támadhat, hogy egy „nyolckezes“ 
elégiát olvasgatunk, mivel a filmek tema-
tikájukban és hangulatukban is meglepő-
en közel állnak egymáshoz. Mindez azért 
meglepő, mert a filmek forgatókönyvei 
egymástól teljesen függetlenül szület-
tek meg, az egyedüli kötelezően közös 

motívum a hinta kellett legyen bennük. 
Ez többnyire csak erőltetve találta meg 
a helyét a filmekben – ezzel szemben 
mindegyikben felbukkan a család, a csa-
ládon belüli kapcsolatrendszer problema-
tikája, sőt, a filmek végére egy-egy családi 
konfliktus az, ami megoldatlanul marad. 
Ez alól A te apád képez részben kivételt: a 
befejezésben egyfajta felszínes feloldáshoz 
jutunk. 

Cibulya Nikol kisfilmje a története és 
a hangulata miatt akár egy Tóth Kriszti-
na-novella alapját is képezhetné. A fősze-
replő kisfiú elvált édesanyjával és bátyjával 
él, ez utóbbi révén keveredik bele és lesz 
a tulajdonképpeni elkövetője egy bolti 

Kisjátéfilmek

Családi kvartett
Az animációk után a tavalyi kisjátékfilmeket szoktuk górcső alá venni, idén vi-

szont bevittünk egy megdöbbentő plot twistet a sztoriba: egy-egy művészet (iroda-
lom, zene, színház, képzőművészet), pontosabban ezek kritikai-tudományos diskur-
zusának szókincsét és megközelítésmódját próbáltuk alkalmazni a filmekről szóló 
írásokban. Nem sikerült maradéktalanul, és pont ezért a kedves olvasóra bízzuk, 
hogy rájöjjön: melyik kritikus melyik feladatot kaphatta. (jbn)
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lopásnak: alkoholos italokat csen abból a 
kisboltból, ahol az édesapja elárusítóként 
dolgozik. Motivációja kezdetben feltehe-
tőleg a bizonyítási kényszer, nem kér pénzt 
érte, csak arra vágyik, hogy testvére és an-
nak közössége el- és befogadja. Természe-
tesen ez nem történik meg, és így marad a 
B opció: mégis kell neki a pénz, mert az-
zal elmehet a fodrászatba és megfizetheti 
ugyanannak a fodrásznőnek a masszírozó 
kezeit, akihez az apja is jár. 

A mellékszereplők jellemzése egy-egy 
haiku: pár jellegzetes vonásból és cseleke-
detből hamar össze tudjuk rakni a teljes 
jellemeket – a lecsúszott, még a gyerekeit 
is kihasználó anyáét, az apáét, aki csak a 
pénzen keresztül képes bárhogyan is vi-
szonyulni a fiaihoz, valamint az idősebb 
fiútestvérét, annak az egész családdal 
szembeni dacolásával. A kisfiú viszont egy 
ráadás sor mindegyik haikuban, hiány-
zik számára a pozitív, követni való csalá-
di modell, ezért kilátástalanul bolyong és 
keresi az őt definiálni hivatott 17 szótagot. 
Azonban ez nem a VAN valami furcsa és 
megmagyarázhatatlan entellektüel fiatal-
ságának az útkeresése (és nem csak a főhő-
sök korosztálybeli különbsége miatt): A te 
apád rurális közege zárt, szinte lehetetlen 
kitörni belőle. A környezet súlyosan meg-
határozó szerepét szemlélteti az is, aho-
gyan a film eleje és vége rímel egymással, 
megteremtve a rezignált végkicsengést: a 
kisfiút és az apát ugyanabban a fodrász-
székben látva, egyértelművé válik a gyerek 
jövőképe. Ezért a fiú sikerélménye csak 
látszólagos feloldás: pillanatnyi boldogsá-
got nyújt csupán, hogy sikerült legalább 
így közel kerülnie apjához. Ezen a ponton 
vonható párhuzam a kisfilm és a rendező 
által alkotása előképeként kiemelt Akvári-
um (Fish Tank) között: szinte ugyanabban 
a fojtogató, visszahúzó világban játszód-

nak. A film vontatott ritmusának, elsőre 
túlságosan kinyújtottnak tűnő jelenetei-
nek, a párbeszédek szűkszavúságának is az 
a funkciója, hogy a megrajzolt világ üres-
ségét érzékeltessék. 

Míg a témaválasztás és a karakterépítés 
terén jeleskedik a film, a színészi játékról 
nem mondható el ugyanez. A főszereplőt 
alakító Dimény Kristóf és a báty (Árus Pé-
ter) játéka nem elég természetes, az élet-
szagúság hiánya helyenként kifejezetten 
kizökkentő hatást ér el. De elfogadható 
kifogásként szolgál az, hogy valószínűleg a 
tábori körülmények között egy tapasztalt 
gyerekszínész megtalálása komoly kihí-
vásnak számíthatott. 

Összességében viszont a hiányosságai 
ellenére is ígéretes munka Cibulya Nikol 
kisjátékfilmje, érdemes lesz a jövőben is 
odafigyelni majd a rendezőre. 

György Szidónia

*

Sírós játék
Klopfstein-László Bálint: Márió 

Klopfstein-László Bálint Márió című 
rövidfilmje éppen azt a hatást éri el néző-
jénél, mint az a DJ, aki mulatós remixeket 
kever egy olyan buliban, ahol a társaság 
inkább electróra ropná.  Mindez persze 
abból is adódik, hogy a film nemcsak hogy 
célközönségét képtelen pozícionálni, de 
műfaját, cselekménystruktúráját, illetve 
főszereplőjének jellemfejlődését illetően 
is igencsak bizonytalan. A feltételezhetően 
valamilyen, múltban történt kihágásáért 
javítóintézetbe került tinilány kálváriá-

Kisjátékfilmek
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jának első állomása pornófilmbe illő szi-
tuációval „kecsegtet”, melyet a rendező – 
néhány meglehetősen ostobára sikeredett 
egysoros elsütése után – hamar átkever 
egy szürreális, rape-and-revenge filmbe ol-
tott családi melodrámába. 

Persze a három tinilány kocsilopásból 
lövöldözésbe, majd vad diszkó-tivornyába 
fajuló éjszakai durvulása önmagában még 
nem lenne probléma, ha Klopfstein-Lász-
ló Bálint a stílusos Meyer-Korine-Taranti-
no-utánérzés egészen jól sikerült felvázo-
lását nem erőszakolná meg a címszereplő 
férfi túltolt érzelmi reakciójával és hihe-
tetlenül banális backstoryjával, melyet a 
zárócsavar tesz világossá számunkra. Sze-
rencsére azért a színészi játék menti vala-
melyest az egyre kaotikusabbá váló cselek-
ményt, hiszen Barabás Réka nagyszerűen 
hozza a félénk, ám a film tetőpontján egy 
csapásra bosszúálló femme fatale-lá lénye-
gülő Vanda szerepét. Játékát még inkább 
elmélyíti a Vandához képest radikálisan 
ellentétes karaktereket megtestesítő Szász 
Réka és Pál Emőke meglehetősen pará-

désra sikeredett alakítása, amint az inté-
zetbe érkező új lány igencsak könnyűvérű 
barátnőiként bevezetik őt az éjszakai élet 
rejtelmeibe.

Hiába azonban a profi alakítás, ha a 
színészvezetés terén egyelőre bátortalan a 
rendezőpalánta. Még a redneck gondnok-
ként brillírozó Varga Balázs sem képes 
megmenteni a filmet, ráadásul a második 
felvonásban kénytelenek vagyunk beérni 
az amatőr Losonczi Csongor igencsak mi-
nimalista megnyilvánulásaival, aki még ak-
kor is kifejezéstelen ábrázattal bámul, ha az 
elfeledettnek hitt – és korábban talán meg-
erőszakolt – lánya előtt összehugyozza ma-
gát, miközben az pisztolycsövet szegez rá. 

Természetesen túlzás lenne rögtön 
nézhetetlennek bélyegezni a Márió című, 
valószínűleg komoly társadalmi üzenet 
közvetítésére tervezett rövidfilmet, annyi 
azonban bizonyos, hogy az események bi-
zarr alakulását nemcsak a főszereplő, de a 
néző is tragédiaként éli meg.

Tóth Menyhért

Kisjátéfilmek
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A kapcsolat megszakadt 
Fazekas Gyöngyi: Saudade

A tizenhárom balszerencsés szám: 
talán nem véletlen, hogy a 13. Film-
tett-workshop élőszereplős rövidfilmjei-
nek fő motívuma a szétesett család volt. 
Legyen az apa-lánya (Márió), apa-fia (A 
te apád), feleség-férj (Hinta) vagy két 
lánytestvér (Saudade) – mindegyik film 
egy újrakapcsolódási kísérlet két eltávo-
lodott hozzátartozó között.  Ennek a kvá-
zi-tézisfilmje Fazekas Gyöngyi alkotása, 
mely az ismerős szituációt filmnyelvi újí-
tásokkal varázsolta frissé.

A Saudade két helyszínen játszódik, 
melyeket az internet köti össze: főhőseink, 
Cili és Kamilla egy Skype-beszélgetést foly-
tatnak. A két testvér így próbálja tartani a 
kapcsolatot, miután a felnövés és apjuk ha-
lála külön utakra terelte őket – Cili külföl-
di szerelmével él, Kamilla azonban meg-
maradt a családi házban, a gyermekkori 
emlékekkel. Ám a komputermonitor nem 
csak térbeli hídként jelenik meg, hanem 

időbeliként is, viaduktot képezve jelen és 
múlt között, miként egy VLC Playeren 
elénk tárul Cili és Kamilla gyermekkora. 
Fazekas Gyöngyi remekül aknázza ki a 
számítógép-képernyőkön felvillanó drá-
mában rejlő (film)nyelvújítási lehetősége-
ket, a rendszeresen visszatérő pufferelés 
például legalább három különböző funk-
ciót betöltve tűnik fel: praktikus (az ugró-
vágás „legitimálása”, indokolt használata), 
metafora (pufferelés, mint a gondolkodás 
agyi folyamata), valamint analógia (embe-
rek közti kapcsolat megszakadása). A ren-
dezőnő így nem vádolható azzal, hogy úgy 
használná a technológiát, mint egyszerű 
trendi eszközt, vagy mint öncélú művész-
kedést. Jóllehet a Saudade attól is távol 
van, hogy egyfajta kordokumentumaként 
a digitális érának, az elhidegülő emberi-
ség társadalomkritikája legyen – talán egy 
efféle vállalkozás kimerítené egy rövidfilm 
kereteit. Viszont amit vállal, azt tökélete-
sen teljesíti: a bitek között lejátszódó csa-
láddrámát kreatív megoldásokkal teszi iz-
galmassá, ahol az elektronikus közeget egy 
pillanatra sem fenyegeti a redundancia, 
az információismétlés veszélye; Fazekas 

Kisjátékfilmek
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Gyöngyi végig hozzáad vele a jelentéshez, 
sosem kopipésztel.

Az alkotótábor négy élőszereplős filmje 
közül a Saudade rendelkezik a legminima-
listább díszlettel és a legpuritánabb képi 
világgal, mégis a leggazdagabb módon 
meséli el történetét. Míg a másik három 
mozgóképi próbálkozás csavarokban, 
slusszpoénban és cselekményben gondol-
kodik, Fazekas Gyöngyi forgatókönyve 
karakterekben és dialógusban. A végered-
mény sikeressége így nem csak az ő érde-
me: a tábor legfoglalkoztatottabb színész-
nője, Pál Emőke, valamint az őt kiegészítő 
Blénessy Enikő remekül helytáll, és az ak-
centusos barát epizódszerepében feltűnő 
Varga Balázs is üde komikus színfolt egy 
egyébként meglehetősen mosolyhervasztó 
filmben (érdekes: a férfi színész a Márió-
ban szintén a comic relief szerepét tölti be). 

Amit a Saudade megtanít nekünk: 
hogy a kevesebb néha több; a Skype noha 
kapcsolattartásra szolgál, egyaránt szimp-
tómája az eltávolodásnak; valamint még 
a családi kötelékek is lehetnek olyan mú-
lékonyak, mint a nyárádszentlászlói wifi-
jel.

Dobi Ferenc

Feszült csendélet
Bács Ildikó: Hinta

Hogyan viszonyulunk az életünkben 
bekövetkezett tragédiákhoz? Álomvilág-
ba menekülünk, vagy úgy élünk tovább, 
mintha mi sem történt volna? Bács Ildikó 
Hinta című filmjében ezzel a két ellenté-
tes attitűddel szembesít. 

Bár a 13. Filmtett Alkotótáborban ké-
szült filmek az előzetes beharangozás alap-
ján a hinta motívuma köré szerveződnek, 
mind a négy alkotásban megfogalmazódik 
egy érzés, ami még ennél is erősebb ösz-
szekötő kapocsnak bizonyul: a családon 
belüli elidegenedés. 

Bács Ildikó filmjének főszereplője egy 
tragédia következtében elhidegült házas-
pár. A tragédiára, gyermekük elvesztésére 
és körülményeire csak szimbolikus utalás 
történik, így a hangsúly a következmények 
bemutatásán van. A filmben felvázolt két 
főszereplő portréja egyszerre kontrasztos 
és komplementer, így jön létre a feszültség 
Lizi, a feleség (Barabás Réka) és Gábor, a 
férj (Jakab-Benke Nándor) párhuzamos 

Kisjátéfilmek
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világa között. Nemcsak hangulatukban 
különböznek a két karakterhez köthető 
film képek, hanem az utolsó jelenetig nem 
is jelennek meg egy képkockán. 

A film elején egy harmonikus, meghitt 
anya-lánya kapcsolatot látunk, a felvázolt 
idill a férj megjelenésével kezd megbom-
lani. Bár mindvégig sejtjük, hogy valami 
hibádzik, csak az utolsó jelenetben bizo-
nyosodik be, hogy a kislány valójában már 
csak Lizi képzeletében létezik. Gábort egy-
re jobban bosszantja felesége viselkedése, 
ezért egyre erőteljesebben avatkozik bele 
ebbe a múltra építő fantáziavilágba. A két 
szereplő univerzumának ütközését a fele-
ség révedezéseivel összhangban levő, lágy 
gitárakkordok, illetve az azokat a férj meg-
jelenésekor felváltó csend is fokozza. 

A lassan hömpölygő képek háttér-
be szorítják a narratívát, viszont ezt nem 
kompenzálja semmi más. A színészvezetés 
is hagy kívánni valót maga után, mert  a 
közelik és félközelik arra hivatottak ugyan, 
hogy közelebb kerüljünk a szereplőkhöz, 
de gyakori használatuk ellenére a karakte-
rek motivációjáról, érzéseiről nem tudunk 
meg sokat – semmiképp sem eleget. Hogy 

miért is élnek ők így, miért nem próbálnak 
meg egyesített erővel túllépni a tragédián? 
Előtte sem működött a kapcsolatuk, vagy 
ez gyerekük halálának egyenes következ-
ménye? Miért képtelenek feloldani a ki-
alakult kommunikációs szakadékot? A 
Hinta olyan, akár egy csendélet-sorozat: 
hangulatokat, életképeket halmoz, balla-
disztikus, kihagyásos szerkezettel villantja 
fel a szereplők viszonyát. És itt körülbelül 
meg is áll.

Bács Ildikó filmjében nemcsak az anyá-
nak hiányzik a lánya, hanem a férjnek is 
a felesége – és a nézőnek is a konfliktus. 
Bár megvan a feszültség a házastársak kö-
zött,  a felsorakoztatott képek és jelenetek 
nem elég erősek ahhoz, hogy a film mély 
nyomot hagyjon emlékezetünkben. A leg-
nagyobb trouvaille az etűdben az, hogy 
párbeszédek nélkül mesél, de rögtön fel is 
tevődik a kérdés, hogy miért? Kézenfekvő 
formai megoldás csupán, vagy valamilyen 
átütőbb tartalmat is hivatott közvetíteni? 
Bármelyik eset is lenne érvényes, elemib-
ben ható, „beszédesebb” képeket kellett 
volna keresni. 

Berecki Beáta Hajnalka

Kisjátékfilmek
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Gordo csak jót akar

Joel Edgerton rendezői debütje szer-
zői thrillerekből és a hollywoodi történet-
mesélés konvencióiból egyaránt merít, a 
végeredmény azonban ellentmondásos 
érzéseket kelt: Az ajándék okos pillana-
tai bosszantó közhelyekkel vegyülnek, a 
filmet pedig hiába menti meg Edgerton 
alakítása a középszerűségtől, arra már 
nem elegendő, hogy a háztartási thrille-
rek dicsőségcsarnokába emelje. 

Mindig különleges, amikor egy színész 
áll a kamerák mögé  instruálni társait, oly-
kor pedig – nem is olyan ritkán – saját ma-
gát. Már rendkívül sok sztár megfordult 
a rendezői székben, hol sikeresebb ered-
ményt produkálva (a közelmúltból elég 
a Don Jonra gondolnunk), hol felejthetőt 
(Angelina Jolie Rendíthetetlenje jó példa 
erre). Az ausztrál Joel Edgerton egy újabb 
rendezővé avanzsált színész a sorban, há-
rom írói kredit és pár rövidfilmrendezés 
után negyedik nagyjátékfilm-forgatóköny-
vét, Az ajándékot már maga vezényelte le. 
A színészetet persze nem adta fel, és magá-
ra osztotta az egyik főbb szerepet.

Az ajándékban egy felső-középosztály-
beli családot követünk: a törtető Simon 
(Jason Bateman) és felesége, Robyn (Re-
becca Hall), miután egy új városba költöz-
nek, egy nap vásárlás közben összefutnak 
Gordóval (Joel Edgerton), a férfi gimis 
osztálytársával. Bár Simon rövid úton le-

rázza a gyerekkori ismerőst, Gordo kicsit 
komolyabban gondolja a barátkozást – 
ajándékokat hagy új házuknál, váratlan 
alkalmakkor betoppan, meghívja őket va-
csorára. A házaspár eleinte udvariasságból 
enged a férfi kedveskedő tolakodásának, 
ám végül Simon nyomására véget vetnek 
a bizarr közeledésnek: a férj megmondja 
Gordónak, hogy többé nem szeretnének 
találkozni vele. Azonban Gordo nem ve-
szi ilyen könnyen az elutasítást, és úgy tű-
nik, Simonnak is rejtegetnivalói vannak a 
múlttal kapcsolatban.

Edgerton filmje tehát egy klasszikus 
domestic thriller felállással nyit, melyben 

Egy film, négy szemszög - Joel Edgerton: The Gift / Az ajándék
Az előző évek hagyományával szakítva idén kiléptünk egyrészt a tábor (gyűrött-

vásznas, recsegőhangú, de családias) vetítéseinek, másrészt pedig a magyar film-
gyártásnak a keretei közül: légkondis plázába mentünk, echte amerikai műfajfilm 
premier vetítését fogyasztva tímbildingelni, közben még popkorn (pattogatott kuko-
rica, avagy kakas) is fogyott. (jbn)

Nagyjátékfilm
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egy kívülről érkező fenyegető entitás dol-
gozik a családi egység szétrobbantásán, 
egymás ellen fordítva annak tagjait. Jól 
érezhető művén az amerikai hatás – a ten-
gerentúlon a 80-as évek konzervatív lég-
körében, ahol a reagani politika a család 
szentségét hangsúlyozta, rengeteg olyan 
film készült, amelyben a támadás célpont-
jában éppen ez a szakrális kisközösség állt, 
ám a szubzsáner a mai napig népszerű ma-
radt Amerikában. Mégse innen érkeztek a 
legérdekesebb alkotások az utóbbi másfél 
évtizedben, helyette európai rendezők 
fél-szerzői művei definiálták újra a ház-
tartásbeli thriller tematikáját, és Edgerton 
legalább annyira merített ezekből, ameny-
nyire olyan tengerentúli klasszikusokból, 
mint a Végzetes vonzerő. 

Az ajándék első félórája például szinte 
egy-az-egyben a Harry csak jót akar (Har-
ry, un ami qui vous veut du bien, 2000) 
című francia alkotásra rímel: Gordo ha-
sonlóan nyájas módon próbálja behálózni a 
családot, mint a másik film címszereplője, 
szintén egy kamaszkori iskolatárs – azon-
ban mindkettejükről már a kezdetektől lerí, 
hogy valami nem stimmel velük. A holland 
Borgmant idézi az arrogáns felső-közép-
osztálybeli férj karaktere – Jason Bateman 
hasonló seggfejt alakít, mint saját rendezői 
debütálásában, a Bad Wordsben, annyi kü-
lönbséggel, hogy ott szerethető bunkó volt, 
Edgerton filmjében azonban az is hamar 
megkérdőjeleződik, hogy egyáltalán ki az 
igazi antagonista. A család folyamatos meg-
figyeltség-érzéséből fakadó paranoid at-
moszféra pedig Haneke Rejtélyének (Caché, 
2005) egy műfaji hatáselemekkel való újra-
gondolkodása (amellett, hogy az ajtó előtt 
hagyott videófelvételek motívuma egészen 
a Lost Highwayig nyúl vissza), a lezárás 
továbbá a spanyol Amíg alszol (Mientras 
duermes, 2011) utolsó jelenetét eleveníti fel. 

Edgerton azonban nem csak ügyesen 
emel át a műfaj alapköveiből és kevésbé 
ismert európai leszármazottaiból, Az aján-
déknak egyfajta társadalmi kommentár jel-
lege is van: a mű értelmezhető úgy is, mint 
egyfajta, iskolai bántalmazás (bullying) el-
leni kampányfilm. Miután a közelmúltban 
egyre több sokkoló eset látott napvilágot 
társaik által gyötört fiatalok öngyilkosságá-
ról Amerikában – és ezek gyakran meleg 
vagy annak bélyegzett gyerekek voltak – 
rengeteg program indult az iskolai erőszak  
visszaszorítására és a bántalmazottak meg-
segítésére, mint az It Gets Better (Később 
jobb lesz). Az ajándékban nagyon hamar 
kiderül, hogy Gordo is egy áldozat volt 
fiatalkorában, Simon pedig egy erőszakte-
vő, a legérdekesebb pedig az, ahogyan ezt 
az egész gyerekkori hierarchia rendszert 
Edgerton a jelenre átülteti.

Ám itt jön a film legnagyobb hibája is: 
azáltal, hogy az ausztrál elkerüli a szoká-
sos fekete-fehér dichotómiát, a nézőnek 
Gordo és Simon párbajában arról kell 
döntenie, hogy egy pszichopatának vagy 
egy szociopatának szurkoljon, miközben 
tehetetlenül nézi végig a kettejük játszmá-
jában felőrlődő Robynt. Az ajándék ettől 
függetlenül egy jó szerzői thriller lehetne, 
ha Edgerton nem ragaszkodna annyira a 
műfaji klisékhez. Noha a film végkimene-
tele meglehetősen bizarr és bátor, és a for-
gatókönyvről általánosan is el lehet mon-
dani, hogy okos, a játékidő mégis bőven 
rejt frusztráló kamuijesztgetéseket és köz-
hellyé hígult konvenciókat. Az ajándék en-
nek ellenére sem mondható tucatfilmnek, 
és ez részben társadalmi rétegei, részben 
Gordo nagyon eltalált karaktere miatt van, 
amelyet az ausztrál színész hátborzongató 
játékkal kelt életre.

Dobi Ferenc

Nagyjátékfilm
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Ajándék ló, fogakkal

A pszichológiai thrillerek és a home 
invasion-filmek műfaji elemeit egyaránt 
felvonultató alkotás Joel Edgerton ren-
dezői debütje, ugyanakkor ő a film egyik 
főszereplője és írója is. 

Az ajándék története szerint egy fiatal 
házaspár, Robyn (Rebecca Hall) és Simon 
(Jason Bateman) Kaliforniába költözik, a 
férj új munkahelye miatt. Itt futnak össze 
vásárlás közben Gordóval (Joel Edgerton), 
aki Simon iskolatársa volt valamikor. Az 
első találkozás „van itt valami fura”-utóíze 
később Gordo részéről egyértelműen ab-
normális viselkedéssé fajul, amelyben Ro-
byn – férjével ellentétben – egész hosszú 
ideig valamiért nem talál semmi kivetni-
valót. A házaspár új barátja egyfajta „for-
dított tolvajként” váratlan ajándékokkal 
kezdi elhalmozni őket, és néha teljesen 
hívatlanul felbukkan a háznál. Végül a 
férj az, aki megelégeli mindezt és megkéri 
Gordót, hogy maradjon távol tőlük. Vá-
laszként egy levél érkezik, amelyben a férfi 
meg nem nevezett múltbéli eseményeket 
említ, ezekről viszont Simon nem hajlan-
dó beszélni a feleségével. Ez a katalizátor 
hoz feszültséget a kettejük kapcsolatába: a 
nő nyomozni kezd és így olyan dolgokat 
tud meg a férje múltjáról – és ezáltal jelle-
méről –, amelyeket az eddig rejtélyes mó-
don tökéletesen tudott álcázni. 

A film a klasszikus thrillerek ritmu-
sát követi, viszont a „kötelező” ijesztgetős 
jelenetek hatásosságuk ellenére is nevet-
ségesek és oda nem illőek, ezek nélkül is 
remekül működne az atmoszférateremtés. 
Ráadásul a történetkibontás feszességét 
is megakasztja néhány feleslegesnek tűnő 
mozzanat (például a számomra teljesen 
indokolatlan szülési jelenet). S bár a férj 

eddig rejtett vonásainak a felszínre törése 
fokozatosan történik, valahogy az is való-
szerűtlen, hogy a feleség eddig ebből sem-
mit nem tapasztalt és hogy mindez ennyi-
re váratlanul érte őt.

A feszült hangulat fenntartásában je-
lentős szerepe van a kiváló színészi játék-
nak: Edgerton zseniálisan építi fel és for-
málja meg karakterét, tökéletesen tudunk 
azonosulni a feszélyezettséggel, amelyet 
a többi szereplő Gordo jelenlétében érez. 
Furcsasága öltözetében, tekintetében, 
gesztusaiban egyaránt érvényesül, egy 
pillanatra sem esik ki a szerepéből, a ka-
rakter viselkedése nem válik inkonzisz-
tenssé. Bateman is jól alakítja a csörtető, 
empátiára többnyire képtelen férfi sze-
repét, viszont az eddigi szerepei alapján 
róla kialakult képtől csak a játékidő elő-
rehaladtával tudunk elvonatkoztatni. A 
három főszereplő közül csak a feleség ka-
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raktere tűnik kidolgozatlannak, egyedül 
naivitása az, ami minden szituációban 
megmutatkozik, a többi vonása mind egy 
olyan masszává gyúródik össze, amely-
ben nincsenek összefüggések az egyes 
jellemzők között, és többnyire nincsenek 
hatással a cselekményre.

A történet igazi erőssége nem a meg-
lepő fordulatokból adódik, hanem ab-
ból, hogy végigkövethetjük egy házasság 
teljes szétesését. A kezdetben túlzottan 
idilli családi élet egyes elemei, mozzana-
tai akár giccsesnek is tűnhetnek, viszont 
rögtön megértjük a funkciójukat, ha arra 
gondolunk, hogy pár ilyen tipikus jelenet 
– mint például a közös fogmosás, a közös 
háziállat cukisága, az impozáns lakásbel-
sők – elég a tökéletes családi harmónia 
megmutatásához, így nincs szükség az 
expozíció elnyújtására.

Az ajándék több egy klasszikus bosz-
szúálló-sztorinál: a gyerekkori heccelő-
dések áldozatául esett szereplő jellemfej-
lődésén túl a bully (a társait bántalmazó 
gyerek) háttértörténetét is megismerjük. 
Szembesülünk azzal, hogy sorsfordító 
traumákat milyen módon lehet feldol-
gozni, és beépíteni az életünkbe, vagy 
hogy mi van akkor, ha későn jövünk rá: 
nem ismerjük igazán azt, akit szeretünk 
és közel engedtünk magunkhoz? Vagy 
hogy hol van az a határ, amikor már be 
kell látni: nincs többé mézesmáz, és véget 
kell vetni az ártalmas kapcsolatnak. 

Ha a cím értelmezésekor azt is figye-
lembe vesszük, hogy a film is egyfajta 
ajándék a néző számára, akkor nézői atti-
tűdünktől függ, hogy becsukjuk-e az aján-
dék ló száját és élvezzük az élményt, vagy 
keresgélni kezdjük a lyukas fogakat – ám 
akkor az összkép nem lesz annyira pozitív. 

György Szidónia 

Illúziók áldozatai vagyunk

Bizonyított tény, hogy agyunk és ér-
zékszerveink könnyen becsaphatnak ben-
nünket. De fennmaradhatnak-e hosszú 
évekig téves illúzióink arról az emberről, 
akivel együtt élünk? Lehet vitázni, de Joel 
Edgerton szerint egyértelműen igen.

Az eddig elsősorban színészi karriert 
befutott Joel Edgerton első nagyjátékfilmje 
Az ajándék címet viseli: az egyik főszerep 
mellett ezúttal rendező és forgatókönyví-
ró is. Az izgalmas pszicho-thriller Micha-
el Haneke Rejtélyében (Caché) és David 
Fincher Holtodiglanjában (Gone Girl) is 
felbukkanó motívumokat, jelenségeket 
ötvöz. Van benne többek között voyeuriz-
mus, változó szemszögek, múltból felbuk-
kanó titkok, etikai ambivalencia, valamint 
jókor, jó helyre ékelt narratív csavarok. 

Robyn (Rebecca Hall) és Simon (Jason 
Batemen) új városban kezd új életet. A 
film lakásuk kiválasztásával indul, és már 
az első képkockák csendjének hangulatá-
ban van valami nyugtalanító. Aztán hir-
telen felbukkan a férfi múltjából egykori 
osztálytársa, Gordo (Joel Edgerton), aki 
megbillenti a látszólagos egyensúlyt. Elő-
ször véletlenszerűnek tűnő látogatásokat 
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tesz és személyesített ajándékokat küld  a 
házaspárnak, amelyeket Robyn kötelessé-
gének érez elfogadni és viszonozni – de 
valamiért, talán a bennünk élő sztereotí-
piák miatt – már első pillanattól érzünk 
valamit furcsát a régi kapcsolatot felele-
veníteni próbáló osztálytárs kisugárzásá-
ban. Amikor Gordo meghívja magához 
vacsorára a házaspárt és hirtelen, eltűnik 
pár percre lakásából, Simon megpróbál 
véget vetni ennek a számára erőltetett és 
kellemetlen kapcsolatnak. De ezzel nem-
hogy nem sikerül lezárni azt, hanem el-
kezdődik a még bizarabb események és 
fordulatok sorozata. 

A kezdetben klasszikus thriller-sémára 
való alapozás remek lehetőséget ad a ren-
dezőnek, hogy elkezdjen elvárásainkkal 
zsonglőrködni: aszerint, hogy épp melyik 
szereplő szemszögéből van rálátásunk a 
történetre és múltjukra, a film elején fel-
vázolt embertípusok kezdenek veszíteni 
sematikusságukból, s személyiségük ár-
nyalásával egyszersmind, hihetőbbé vál-
nak. Az ajándék három karakterre épít, a 
sikeres jópasiról kiderül, hogy számára a 
cél szentesíti az eszközt és tettei kiszámít-
hatatlan következményeiért kényszerítő 
körülmények híján nem vállalja a felelős-
séget; a különcnek csúfolt, pszichopatának 
tűnő Gordóról pedig hogy bosszúvágya 
nem alaptalan és nem gátlástalan, talán 
még azt a többször elismételt mondatát is 
komolyan (és nem ironikusan) gondolja, 
hogy „a jó emberek jó dolgokat érdemel-
nek”. A film fejlődő szereplője kétségtele-
nül Robyn, akivel a szemszögváltások el-
lenére is végig azonosulni tudunk, illetve 
aki a film végén képes lesz dönteni saját 
sorsa felett. Vele közösen fedezzük fel a két 
férfi életét összekötő múlt elfedett és elfe-
ledettnek hitt titkait, továbbá vele éljük át a 
paranoia szülte suspense perceit. 

A film nagy erénye, hogy hipotetikusan 
ugyan, de egy olyan szituációt mutat be, 
amellyel életünk során alkalomadtán mi 
is szembesülhetünk. Amellett elgondol-
kozásra késztet: ismerjük-e, megismerhet-
jük-e igazán (és ha igen, milyen áron) azt 
az  embert, aki mellettünk él és aki mellett 
élünk, olyan témákat is felvet és boncolgat, 
mint a bizalom, a társadalmi sztereotípiák 
és a múltban elkövetett hibáink, bűneink 
következményei. Az ajándék végén nyitot-
tan maradó rejtély a kételkedés fertőző és 
pusztító erejére reflektál.

A filmben végül mindenki azt kapja, 
amit megérdemel. Így lesz áldozatból bűnös 
és bűnösből áldozat, és így állítódik helyre az 
edgertoni világ rendje. Bár a maga műfajá-
ban izgalmas a film, és végig kísért a „velem 
is megtörténhet”-érzés, a tapasztalt thril-
ler-néző számára kilogikázható jelenetek, 
valamint az említett Haneke- és Fincher-át-
hallások miatt nem tud Az ajándék igazán 
elemi élménnyel megajándékozni.

Berecki Beáta Hajnalka

Nagyjátékfilm
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Becsomagolt rémálom
A jórészt alacsony költségvetésű para-

normális horrorokban utazó Blumhouse 
Productions ezúttal egy csavarosnak be-
harangozott thrillerrel próbálja frissíteni 
meglehetősen egyhangú kínálatát. Sajnos 
azonban Az ajándék hús-vér betolakodó-
jában épp annyira kevés a spiritusz, mint 
odaátról érkező társaiban.

Mivel a nézőközönség világszerte szom-
jazza a viszonylag egyszerű koncepcióval 
operáló domestic thrillereket, nem meglepő, 
hogy a 2010-es évek nyári blockbuster-döm-
pingjében is komoly kereslet lehet egy olyan 
filmre, mint Az ajándék. Az elsőfilmes szí-
nész-rendező, Joel Edgerton mozija ráadá-
sul még arra sem veszi a fáradságot, hogy 
valami eredetivel turbózza fel az alapformu-
lát, inkább kockázatos játékot űzve vakon 
bízik a szerencséjében. Ha kizárólag az első 
hétvége bevételeit nézzük, akár úgy is tűn-
het, sikeresen – ám ha a filmvégi stáblista 
alatt érzett közömbösségünket e stratégia 
eredményeként könyveljük el, akkor közel 

sem váltja be a hozzá fűzött elvárásokat.
Az ötlettelenség forrása persze első-

sorban nem abban keresendő, hogy Az 
ajándék a 90-es években virágkorukat élő, 
erősen feminista hangvételű thrillerek hul-
lámának farvizén evickél, ugyanis ezeknek 
csak működtető rugóját emeli át. A kéz, 
amely a bölcsőt ringatja (The Hand that 
Rocks The Cradle) című opusszal fémje-
lezhető „paramozik” alaphelyzeteivel több 
ponton is kísérteties hasonlóságot mutató 
kertvárosi történet egy huszonöt évvel ko-
rábbi titkot jár körül, ám az átlag amerikai 
családi idillbe befurakodó, majd egyre kel-
lemetlenebbül viselkedő kívülálló-karakter 
ezúttal nem bosszúálló hárpia, hanem a férj 
múltjából visszatérő, elfeledett iskolatárs.

Jóllehet az Edgerton által megformált 
szociopata Gordót éppúgy megtorló szán-
dék vezérli, mint női előképeit, fenyegeté-
sét a házaspárra nézve sokkal inkább ön-
célú szórakoztató elemként dekódoljuk, 
melyet a történet kontextusából kiemelve 
semmiféle társadalmi, ideológiai háttér-
löket nem támogat. Mindehhez adódik az 
igencsak gyenge lábakon álló sztori, mely-
nek előrehaladtával egyre inkább azzal 
szembesülünk, hogy a forgatókönyv rend-
re kipipálja a történet eleji viszonyrendszer 
alapján felállított hipotéziseinket: a két férfi 
első találkozásakor elhangzó, középiskolai 
élményekről folytatott párbeszédből, illet-
ve feszélyezett reakcióikból például azon-
nal következtethetünk a két férfi közt egy-
kor lévő hierarchikus, elnyomó viszonyra.

Edgerton ráadásul meglehetősen hi-
teltelennek hat a múlt sötét titkait fel-
hánytorgató zaklató figura szerepében, 
így leginkább azokban a jelenetekben 
hozza ránk valóban a frászt, ahol felbuk-
kanása különféle (egyébként kifejezetten 
idegesítő) jump scare-effektusokkal pá-
rosul. Más a helyzet a látszólag törődő, 
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valójában azonban könyörtelen karrieris-
ta férjet alakító Jason Bateman esetében, 
akinek feltűnően jól áll, hogy kis válto-
zással ugyan, de végre kimozdulhat saját 
komfortzónájából, és a nevéhez kapcso-
lódó vicces, középkorú apuka- vagy férj-
karakterekből álló repertoárját sötétebb 
árnyalatokkal gazdagíthatja. 

Bateman ráadásul egymaga viszi el a 
filmet, hiszen a korábban sem különö-
sebben ismert harmadik főszereplő, a fe-
leséget játszó Rebecca Hall alighanem ez 
után a szerepe után sem fog mély nyomot 
hagyni bennünk. Természetesen ez annak 
is köszönhető, hogy karaktere csupán az 
események – igaz, kulcsfontosságú – kata-

lizátoraként funkcionál a két férfi egymás-
sal vívott játszmájában.

Annak ellenére tehát, hogy a rendkívül 
egyszerű szimbolikával dolgozó filmben a 
címadó ajándék rejtélyes mivoltára ugyan 
egészen érdekes és többértelmű a válasz, 
mégsem érezzük azt, hogy a szürkeállo-
mányunkat is megmozgató thrillerrel ál-
lanánk szemben. Mivel pedig az idei nyár 
thrillerfelhozatalának másik vezéralakja a 
még egyszerűbb megoldással vakító Önkí-
vület (Self/Less), alighanem jobban járunk, 
ha a mozipénztár helyett inkább a stran-
don állunk sorba belépőért.

Tóth Menyhért

The Gift / Az ajándék - színes amerikai thriller, 2015, 105 perc.
Rendező és forgatókönyvíró: Joel Edgerton.
Operatőr: Eduard Grau; vágó: Luke Doolan; hang: Magyar Zsolt.
Zene: Danny Bensi, Saunder Jurriaans; látvány: Lorin Flemming. 
Szereplők: Joel Edgerton, Jason Bateman, Rebecca Hall, Allison Tolman.
Producer: Jason Blum, Joel Edgerton, Rebecca Yeldham.
Gyártó: Blue-Tongue Films, Blumhouse Productions
Forgalmazó: InterComFilm Distribution (RO), InterCom (HU).

Nagyjátékfilm



Magnum Opus

Magyar-román kísérleti filmdráma, 7 perc.
Rendező, forgatókönyv: Kőszegi Tamás. Producer: Durst György, 
Zágoni Bálint. Operatőr: Szentgáli Csaba. Főszereplő: Gelányi Bence.

Szabolcs, aki hivatása szerint képzőművész, Londonba költözött, hogy 
álmait megvalósítsa. Egy nap arra ébred, hogy létrehozza élete művét, 
viszont a környezete és saját valósága beleszól az alkotási folyamatba.





Képzavar

Képzavar/Catachresis 

magyarul beszélő magyar-román kísérleti filmdráma, 10 perc.

Rendező, forgatókönyv: Fazekas Gyöngyi.
Szereplők: Pál Emőke, Gerlóczy Márton, Molnár Bence, 
Jerovszky Tímea, Fazakas Margit, Fazakas Károly; Vágó: 
Benedek Szabolcs. Operatőr: Király Anna.

Anita a könnyű pénzszerzés reményében részt vesz egy Nárcisz 
Teszt nevű felmérésen, amelyen azt kutatják, kinek milyen a 
viszonya saját tükörképéhez, ám rövidesen kiderül, hogy a 
kutatás vezetője nem mondott el neki mindent.

Mi történik, ha túl sokáig nézed magad a tükörben?



Tükröm, tükröm

Magyar-román filmdráma, 11 perc.
Rendező, forgatókönyv: Mészáros Enikő. Producer: Durst György, 
Zágoni Bálint. Operatőr: Székely Róbert. Vágó: Bottka Eszter Anita.
Szereplők: P. Magyarosi Imola, Gelányi Bence.

Egy fiatal pár tükröt szerez közös lakásukba, aminek azonban 
valamilyen okból nem sikerül megtalálni a helyét.

Tükröm, tükröm
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Az eltűnt cipő esete
Beszámoló a #mirror forgatásáról

Néha váratlanul eltűnik egy stábtag, 
kellék vagy szereplő, és beüt a pánik. A 
#mirror forgatásán egy cipő lépett meg.

Van úgy, hogy bal lábbal kel az ember, 
és van úgy, hogy mindegy milyen lábbal, 
mivel nincs cipő, amit felhúzhatna rá. A 
21. századi ember szinte sehova se indul 
el lábbeli nélkül: legyen az egy Nike Air 
Max, egy rockerbakancs, szandál zoknival, 
Crocs, vagy hasonló, emberiség elleni 
válogatott bűntények, inkább vállaljuk 
a veszélyt, hogy a divatrendőrség lecsap 
ránk, minthogy mezítláb lépjünk az 
utcára. Ám hiába kötődnek a cipők ilyen 
szorosan a járáshoz, mégis valahol a 
horror legmélyebb bugyraiban járunk, ha 
szemtanúi leszünk, amikor egy lábbeli úgy 
dönt, hogy gazdája nélkül indul útnak.

Pál Emőke, a #mirror egyik színésznő-
je ugyan lemaradt erről a jelenetről, mert 
épp az igazak álmát aludta, amikor deko-
ratív topánkája kereket oldott, ám biztos 
volt benne, hogy a cipellő a saját lábain  
hagyta el a helyszínt, mivel a másik for-
gatási stáb, amelyik korábban érdeklődött 
felőle, visszadobta azt: nekik nem volt jó.

Az eltűnés már csak azért is volt kel-
lemetlen, mivel a #mirror rendezőnője, 
Besenyei Kata számított a lábbelire a késő 
délutáni forgatáshoz. Kata egyébként nem 
az az ember, akit fel akarsz dühíteni. Ő egy 
tipikus no-bullshit személy, aki nem fél 
felemelni a hangját, ha valaki nem úgy ug-
rál, ahogy ő fütyül. Ezt már akkor is meg-
mutatta, amikor köszöntem neki, mond-
ván én vagyok a kirendelt tudósító, mire 
ő leordított, hogy „hol a többi kritikus” és 
„miért nincsenek itt statisztálkodni, ami-
kor megígérték”.

A helyzet az, hogy senki se ígérte meg, 
és különben is elfoglalt emberek 
vagyunk, meg egyáltalán, emberek 
– gyakran elfelejtkeznek róla, hogy 
mi is érző lények vagyunk, nem 
csupán laptopfényt fogyasztó klavi-
atúrahuszárok. Miután képzeletben 
beolvastam Katának, amiért rajtam 
próbálta leverni társaim abszenci-
áját – majd elküldött a „kékpólós 
Lalihoz”, hogy ne az ő vérét szívjam 
– duzzogva indultam neki megke-
resni produkciós bébiszitteremet, 
Major Lajos gyártásvezetőt, miköz-

Pattanásig feszülve
A tábori lap legproblémásabb műfaja a forgatási beszámoló. Problémás, mert kiszá-

míthatatlan: van, amikor látszólag semmi sem történik órákig, van, amikor egycsapásra 
altmani káosz keletkezik. Feszültség viszont mindig van, az már a riporter dolga, hogy 
ezt hogy kezeli: hátradőlve élvezi a show-t, vagy jóindulatú stábtagként beavatkozik és 
segít (meg/fel/ki)oldani, amit csak lehet. Antropológiai súlyú döntés, mondhatni. (jbn)

Forgatási beszámoló

a topánka
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ben végig azon morfondíroztam, hogy 
majd milyen szaftos cikket kerekítek ebből.

Ja igen, a cipő.  Nem lennék a helyében, 
amikor Kata a szemére olvas, hogy hol bók-
lászott egész nap – gondoltam. Már a forga-
tás második napja volt, épp egy buszmegál-
lóban álltunk. Én, egy hangos, két operatőr, 
Kata, kékpólós Lali (ekkor talán már más 
színűt viselt), valamint Emőke. Nemsoká 
megjött a fuvarunk is: egy kisbusz, menet-
rend szerint, utasokkal, meg minden.

Felpattant a stáb és azonnal nekilát-
tak felállni, mert minél messzebb halad 
a busz, annál hosszabb lesz a visszaút. 
Csak egy gyors felvétel kellett Emőkéről, 
amint utazik. Ez a rövid gerillasnitt egye-
nes ellentéte volt a feszélyezett hangulatú, 
nagystábos, szúnyogcsípős, lassan átállós 
statisztapokolnak, ami az azt megelőző éj-
szaka zajlott. Egyedül az aggasztott, hogy a 
kanyargós vidéki táj, valamint a fiatal Csu-
ja Imrére hajazó karizmatikus buszsofőr 
hatására vajon mikor fogok arra ébredni, 
hogy egy körkörös időhurokban ragadtam 
– à la Hosszú alkony.

De térjünk vissza a cipőhöz. Időköz-
ben kiderült, mi lett vele: korán kelt és 
már nem várta meg a hajnalig tartó for-
gatás miatt fáradtan szunyókáló Emőke 

ébredezését – bepattant a zuhanyba, fogat 
mosott, majd elrohant farkaséhségét csil-
lapítani. Meglepődött, hogy virsli van reg-
gelire, de nem ellenkezett. Megette gyor-
san, majd besurrant a kritikusokhoz, mert 
meghallotta, hogy aznap a Transformerst 
nézik. Amikor kiderült, hogy szinkronnal, 
azonnal továbbállt. 

Bement az animátorokhoz, ahol ugyan 
nem sikerült észrevétlennek maradnia, de 
ők nem lepődnek meg egy mozgó tárgy-
tól. Délben úgy döntött, jól esne neki egy 
sör a nagy melegben frissítőként, de meg-
rökönyödve tapasztalta, hogy nincs Csí-
ki, csak Ciuc. Délután aztán kinézett egy 
forgatásra, ahol rögtön szerepet ajánlottak 
neki, amint kiszúrták. Teljesen megfeled-
kezett arról, hogy pár órával későbbre már 
a #mirrorba is elígérkezett. Szerencséjére 
sikerült időben felvenni a jeleneteit, és így 
még pont kezdésre visszatérhetett Emőke 
lábára. A végén minden jóra fordult, és 
Kata is lenyugodott. Még facebookon is 
visszavette ismerősnek a korábban dühből 
letörölt lábbelit. 

Később bekukkantottam a vágókhoz 
meglesni az utómunka-folyamatot. El-
mondhatom: a cipő zseniálisan játszik.

Dobi Ferenc

Forgatási beszámoló

nemcsak a vágók vágnak arcokat
a szerző fotója
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Amikor a légy 
nem akar elmenni

Képzavar: forgatásási beszámoló

Kétségbeeséssel konstatáltam, hogy 
mire visszaértem a Cinema City légkon-
dicionált moziterméből a táborba, a Kép-
zavar eredeti forgatási helyszínén a stáb-
nak már csak hűlt (de valójában nagyon 
is felmelegedett) helye maradt. 

„A fenébe, én most akkor miről fogok 
tudósítani?” kérdésemre végül megkaptam 
a (számomra megnyugtató, a stáb részéről 
enyhén ingerült) választ: nyugodjak csak 
meg, másnap elölről kezdik az egészet, 
mert minden aznapi felvétel használhatat-
lan. Részletesebb magyarázatot nem adtak 
azon kívül, hogy „a mindenek fölött ural-
kodó a hangosoknak nem tetszik, és kész”.

Így gyakorlatilag másnap késő délután, 
egy egész napos csúszással, a szomszéd 
falu, Szentháromság? kultúrotthonában 
folytatódott a forgatás, és hajnalban fejező-
dött be. A színpadon beren-
dezett minimalista forgatási 
helyszín nagyrészt megegye-
zett a rendezőnő előzetes, a 
forgatókönyvben szereplő el-
képzeléseivel: maradt az egy-
színű háttér, mivel a tábor-
ban felmerülő green screenes 
megoldást végül közös meg-
egyezés alapján elvetették. A 
forgatás pörgőssége részben 
a Fazekas Gyöngyi rendező 
szigorúságának, részben pe-
dig a stábtagok lelkességének 
és türelmének volt köszön-
hető. Egyedül Molnár Bence 
színész volt az, aki kitartott 
amellett, hogy ő bizony „el 

akar menni” (a szövegkönyvben szerep-
lő „akkor most mennék” mondat helyett 
többszörösen az „akkor most elmennék” 
hangzott el a szájából, ami érthetetlen mó-
don egyöntetű nevetést váltott ki minden 
jelenlevőből).

A film története szerint egy lány, Anita 
részt vesz egy nem mindennapi orvosi kí-
sérletben: egy olyan ún. „nárciszkivonatot” 
adnak be neki, amelynek hatására a tükör-
be nézve nem mindig önmagát látja – és ez 
különböző önreflexív folyamatokat indít 
be nála –, míg végül – a forgatókönyvbeli 
megnevezés szerint – a „komplett énvesz-
tés” jelensége játszódik le vele. A forga-
tókönyv alapján szükség volt egy felnőtt 
házaspárra, akik a főszereplő lány szüleit 
játszanák el, és két amatőr színészre esett 
a választás. Emil, és Tamara, a gyártásve-
zetők vállalkozó szellemű házaspárokat 
fotóztak le a faluban, és Gyöngyi a képek 
alapján döntötte el, hogy kik azok, akikkel 
személyesen is találkozna. Végül az egyik 
pár mégsem vállalta el a felkérést, és így 
maradtak Fazakasék, akik a forgatás előt-

Forgatási beszámoló

a rendező egyben szpichológus is
a szerző fotója
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ti pár órában azzal riogatták a rendezőt, 
hogy a bácsi, nem tudván pontosan hogy 
mire számíthat, a biztonság kedvéért egy 
picikét iddogált indulás előtt. De a felesé-
ge mindenkit megnyugtatott: ágyba dugja 
Fazakas urat, így az a forgatás elkezdésé-
ig helyrepattan. Ez – legalábbis látszólag 
– abszolút így történt, és ez a két roppant 
aranyos és Gyöngyit idézve „tiszta” ember 
hamar a forgatás sztárpárjává lépett elő.

A rendezőnő türelmes színészvezeté-
se talán a házaspárral kapcsolatban volt a 
legnyilvánvalóbb: annyiszor futottak neki 
rendíthetetlen nyugalommal a „pszicho-
lógus” szónak (a leggyakoribb variáció a 
„szpichológus” volt), ahányszor szükség 
volt erre, végül már az egész stáb együttes 
erővel drukkolt a tévelygő p és sz betűk ha-
zatéréséért. A legviccesebb elszólás mégis 
az volt, amikor az apát játszó Fazakas úr a 
„ki mondta ezt?” kérdésre az „Apa mond-
ta” kezdetű válasz helyett azt vágta rá ha-
tározottan, hogy „én mondtam!”. Egyér-
telmű: sikerült tökéletesen azonosulnia a 
szerepével. 

Mivel a forgatással Gyöngyiék végeztek 
a leghamarabb, ezért elméletileg a mon-

tázst is nekik kell elsőnek befejezniük. 
Nemcsak Gyöngyi, hanem a vágó Szabolcs 
szerint is hatalmas kihívás a film utómun-
kája. Ez pozitívum és negatívum is egy-
szerre: jó alkalom tapasztalatszerzésre, de 
sok álmatlan éjszakába kerül.

A hangmérnök, Attila számára leg-
inkább az állatvilág lenyűgöző sokszínű-
sége okozott problémát, ebből is főleg az 
omniprezens és halhatatlan (de nagyon 
is hallható), mikrofon-fíliás Légy emel-
kedett ki. Visszatérő elemként megjelent 
még a kutyaugatás is – ezt részben ki le-
hetett zárni az ablakok becsukásával, amit 
sajnos egy függönytartó is megsínylett (de 
„nemmivoltunk”). Végül pedig bármily 
idillinek is tűnik a tücsökciripelés, egy 
orvosi rendelőben játszódó jelenet aláfes-
tésére mégsem volt alkalmas. Nem kizárt, 
hogy megfordult a rendező fejében: ki-
küld engem, tücsköt-bogarat összehordó 
kritikust, hogy tegyem hasznossá magam 
odakint a fűben – végül maradt a remény, 
hogy a hangutómunkával talán ki lehet 
majd szűrni a zajokat.

György Szidónia

Forgatási beszámoló
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A Jackson Pollock-menet 
Magnum Opus: benyomások

Kőszegi Tamás filmjéről eleinte annyit 
tudtam, hogy lesz benne egy Jackson Pol-
lock-poszter. Ennyit füleltem le félálom-
ban a függőágyból. De ez bőven elég is 
volt ahhoz, hogy eldöntsem, melyik film-
ről szeretnék forgatási riportot készíteni.

Egy mikrobusz közelít a kanyargós, 
régi házakkal és búzatáblákkal szegélyezett 
úton. Dugig tele van, aztán egyszer hirte-
len megáll és a mező közepén leszáll róla 
12 ember. Kamera, állványok, mikrofon, 
csapó, táskák a kezükben. A mikrobusz 
gyorsan becsukja ajtaját (a rajta maradot-
tak fellélegezhetnek: nem fenyeget már 
oxigénhiány) és továbbdöcög az úton. Ott 
állnak tizenketten, tanácstalanul a napsü-
tésben. Várnak. Talán ilyen történetekből 
születnek a városi – vagy falusi – legendák. 

Aztán a tizenkét lelkes embert egy ne-
gyedik (utolsó) emeleti tömbházlakásban 
találjuk, Nyárádszereda közepén. Hogyan 

kerülünk ide? A gyártásvezető, Timári Lil-
la addig kopogtatott lakásról lakásra, míg 
talált valakit, aki használatba adta a lakását 
egy tucat idegen embernek. A tulaj egyéb-
ként jófej, egész napra átköltözik a szom-
szédokhoz, csak néha jön át megkérdezni, 
hogy minden rendben van-e. A lakást raj-
szerűen foglalja le a stáb, szinte sohasem 
lehet üres teret találni, és ha egyik helyi-
ségből a másikba szeretnél jutni (például 
a szobából a konyhába, vagy a konyhából 
a fürdőszobába), akkor nemcsak embe-
reken kell átevickélj, hanem az előszoba 
háromnegyedét elfoglaló fahrtsínen és 
-kocsin, huzalokon, állványokon is. Sok jó 
ember kis helyen is... – tartja a mondás. Az 
oxigénhiány és a harmincöt fok ellenére a 
stáb jól bírja a strapát (nagy plusz volt az 
egyezményesen cigizőhelynek kijelölt te-
rasz), de így is elérkezett az a pont, amikor 
bármin, gondolkodés nélkül lehetett már 
sírni-kacagni. A semmin is.

A forgatásokon beleláttam kicsit az 
absztrakt festészet útvesztőibe is, avagy 
abba, hogy hogyan folyik össze látványosan 

Forgatási beszámoló
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a piros festék a kékkel egy vízzel teli akvá-
riumban, hogyan lehet felfedezni a művé-
szetet a csaptelepen, vagy az ételmaradékos 
tányérban; hogyan lehet egy lepukkant és 
idegen lakást élhetőbbé tenni színekkel és 
egy Pollock-kiállítást hirdető poszterrel.

A történet szerint Szabolcs (a Nyárád-
mentére költözött) London külvárosából,  
miközben színes (pontosabban piros és 
kék) tintákról meg absztrakt festmények-
ről álmodozik, cseppet sem festői körül-
mények között zajló és csepp kreativitást 
sem igénylő munkájába indul. Amint 
egyik stábtag is megfogalmazta a film 
üzenetét: „alkotunk, alkotunk, de azért az 
angliai mosogatás jobban fizet”.  

A Magnum Opus címet viselő rövidfilm 
forgatása órákban mérve harmincat, na-
pokban mérve hármat vett igénybe. Fő- 
és egyetlen szereplője Szabolcs, alakítója 
a kaposvári egyetem végzős hallgatója, 
Gelányi Bence. A film helyszínéül szolgáló 
Nyárádszentlászló a múlt héten lezajlott 
városnapok alatt a szlogen szerint a világ 
közepévé – ezúttal pedig a világváros peri-
fériájává „avanzsált”. 

Amit háttérinfóként tudni érdemes, 
hogy a rendező alteregójaként funkcio-

náló főszereplőnek valóban van hasonló 
munkatapasztalata: Bence egyetemi ta-
nulmányai alatt néhány hónapig dolgozott 
Hollandiában, mosogatóként. Érdekes, 
hogy az idei tábor egyik nagy művének 
kiindulópontja egyébként az volt, hogy a 
tavaly animációs rendezőként megismert 
Tamás egy vizuálisan „izgalmas” filmet 
szeretett volna forgatni az idei táborban, a 
kivándorlás pedig már régóta foglalkoztat-
ja, ennek a két témának a kombinációjából 
született meg a film alapötlete.  

Az igényes és ígéretes vizuális világ, 
valamint az aktuális társadalmi monda-
nivaló mellett a lokális celebek miatt is 
mindenképpen érdemes lesz megnézni a 
filmet: Józsi bácsi már a tavalyi filmekben 
is statisztált, az idei tábor nagy felfedezett-
je pedig a tragikus sorsú Edmond, akinek 
testén nemcsak a faluból, hanem talán az 
egész Maros megyéből a legtöbb (saját 
kézzel okozott) vágás van. A Magnus Opus 
a képzelet vegyműhelye: valószínűleg 
nemcsak a szereplőnek, hanem nekünk, 
nézőknek is jó lesz majd a festői képekbe 
menekülni.

Berecki Beáta Hajnalka

Forgatási beszámoló

a 
sz

er
ző

 fo
tó

ja

YOLO



31

Görbe tükör
Helyszíni jelentés a Tükröm, 

tükröm című film készítéséről

Mielőtt Mészáros Enikő Tükröm, 
tükröm című rövidfilmjének forgatására 
érkeztem volna, kínosan ügyeltem arra, 
hogy a forgatókönyvet elolvasva valame-
lyest képbe kerüljek a sztorival. A szöve-
get fellapozva viszont azzal kellett szem-
besülnöm, hogy számomra ez tényleg 
csak nagyvonalakban lesz kivitelezhető.

Ez elsősorban abból adódott, hogy a fil-
met íróként is jegyző fiatal rendezőnőnek 
érezhetően nem volt egy előre elképzelt, 
élesen körvonalazódó képe arról, hogy ho-
gyan mesélje el a történetét. Sőt, filmjének 
cselekményépítésére is csupán a legna-
gyobb jóindulattal mondhatjuk azt, hogy 
egy klasszikus értelemben vett sztorit visz 
végig. Ez persze önmagában nem is lenne 
baj, hiszen a pályázatra jelentkező alkotók-

nak jogukban állt szerzői filmes koncepci-
ót benyújtani, a kissé ügyetlen fordulatokra 
épített cselekménystruktúra mögötti hatá-
rozatlan alkotói jelenlét azonban merőben 
meghatározta a forgatás menetét is.

Persze nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
a tényt, hogy a Tükröm, tükröm direktora 
első ízben foglalta el a rendezői széket. Il-
letve hozzátartozik ehhez az is, hogy a bő 
két napos forgatási tevékenységből én csu-
pán egy meglehetősen rövidnek mondha-
tó, két rás periódusban voltam jelen, ennyi 
idő alatt pedig nyilvánvalóan nem alkot-
hattam megfelelő, mindent átfogó képet a 
munkálatokról. 

Felettébb töredékesnek mondható be-
nyomásaimat később a segítőkész gyár-
tásvezető, Hutanu Emil beszámolójával 
egészítettem ki, akitől megtudtam, hogy a 
forgatás során az egyik legnagyobb prob-
lémát az jelentette, hogy a férfi főszereplőt, 
Gergőt alakító Gelányi Bence – feltételez-
hetően karakteres megjelenése miatt – más 
kisfilmek színészgárdájában is jelentős 
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szerepet töltött be, ennek következménye-
ként pedig sokszor kimerülten érkezett 
a felvételekre. Fokozta a problémát az is, 
hogy időközben a stáb kreatív csapattag-
jai beiktattak egy, a forgatókönyvben még 
nem szerepelő jelenetet, melyben Gergő 
autót vezet. Arról azonban megfeledkez-
tek, hogy a karaktert megformáló Gelányi 
Bence legfeljebb a klasszikus hollywoodi 
filmekben még sikkesnek számító vetített 
háttér előtt volna csak képes meggyőzően 
játszani a rutinos sofőrt, a színész ugyanis 
még nem tette le a jogosítványt. Szeren-
csére azonban az operatőröket instruáló 
Varró Zoltán egy gyorstalpaló autóvezetői 
tanfolyam keretében sikeresen felkészí-
tették Bencét a jelenetre, így ez a gond is 
elhárult.

Tudomásomra jutott, hogy furamód 
egyébként is a két főszereplőt alakító 
párosra hárult a legnagyobb felelősség, 
hiszen a színészvezetésben még nem 
igazán jártas rendezőnő nem tudta őket 
megfelelően irányítani. Emil elmondása 
szerint Hajdu Szabolcs amikor csak tu-
dott, igyekezett Enikő segítségére sietni, 
Török-Illyés Orsolya színé-
szeknek tartott tanácsadásának 
pedig magam is szemtanúja le-
hettem.

Fontos kiemelni továbbá azt 
is, hogy a felmerülő problémák 
ellenére a forgatásokon túlnyo-
mórészt barátságos hangulat 
uralkodott. Mivel pedig ez egy, 
a filmszakma különböző ágaza-
taival még csak ismerkedő ér-
deklődőknek tartott workshop, 
kifejezetten jó volt látni, hogy 
azok is megértően viszonyultak 
az esetlegesen adódó rendezői 
határozatlanságokhoz, akik 
egyébként már professzionáli-

sabb körülményekhez voltak szokva. Hu-
tanu Emil például kiemelten hangsúlyoz-
ta, hogy a forgatást Enikő maga is inkább 
egyfajta belerázódási folyamatként élte 
meg, ebből adódóan pedig nem is játszot-
ta az önjelölt diktátort. Sőt, a vágási folya-
matok megkezdésére már egyre magabiz-
tosabban, precízebben hozott döntéseket, 
ez pedig szerintem mindenképpen meg 
fog majd látszódni a végeredményen.

Nincs értelme találgatásokba bocsát-
koznunk tehát a Tükröm, tükröm című 
minidráma fogadtatását illetően, annyi 
azonban bizonyos, hogy Mészáros Enikő 
számára hasznos lecke volt elkészíteni ezt 
a filmet. Következő projektjét már egészen 
biztosan céltudatosabb módon álmodja 
majd vászonra, hiszen stábtagjainak el-
mondása szerint elképesztően sokat fejlő-
dött a tábori munkálatok végére érve. És ki 
tudja, még az is lehet, hogy a fent megfo-
galmazottak ellenére az övé lesz a 14. Film-
tett-workshop legjobb alkotása. 

Tóth Menyhért

Forgatási beszámoló
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HANGOSOK

„A filmezés furcsa állatfaj” 
Kérdez Petz Anna, válaszol 
Lukács Péter Benjámin
Ha jól tudom, diákként már kétszer is 

részt vettél a táborban. Milyen érzés most 
csoportvezetőként visszatérni? 

Picit fura, de nagyon jó. Most, ilyen for-
dított helyzetben szívesen emlékszem visz-
sza azokra a filmekre, amelyeken dolgoz-
tam, mert nagyon jó élmény volt. Mindig 
nagy fless, ha találkozom régi tábori kolle-
gákkal. Résztvevőként egy picit felfokozot-
tabb élmény volt, de az aktuális helyzet is 
nagyon izgalmas tud lenni.

Csoportvezetőként hasznosítod az ak-
kor szerzett tapasztalataidat?

Próbálom. Annak idején úgy jöttem, 
hogy valamennyi forgatási tapasztalattal 
már rendelkeztem. A mostani srácokról 
inkább azt mondanám, hogy más te-
rületeken vannak ismereteik: for-
gatásban kevesebb, de például 
zenei téren, illetve utómun-
kában több. Ez nekünk na-
gyon jól jön. Picit az is segít, 
hogy a MOME-n is tartok 
órákat, ami hasonlít az it-
teni helyzetemhez, vagyis 
eléggé „friss” embereknek, 
kompakt módon kell tudást 
átadni. Egyébként ebben az 
egészben az a kihívás, hogy úgy 
kell azt a bizonyos tudást átadni, 
hogy azt másnap rögtön fel is lehessen 
használni, de persze rajtuk is áll, nekik is ki-
hívás elsajátítani ezeket. Mellesleg nagyon 
kifizetődő ebben a formában támogatni a 
munkájukat, mert gyorsan lehet korrigálni 
az esetleges félreértéseket, és meg lehet vá-
laszolni a felmerülő kérdéseket.

A forgatásokon kívül milyen foglalko-
zásokat tartottatok? 

Főleg eszközismeretet: fel kellett mérni 
azt, hogy hogyan lehet a legjobban felven-
ni a hangot a rendelkezésre álló eszközre-
pertoárral, persze úgy, hogy azokat rögtön, 
gyakorlatban is használni lehessen. Meg-
próbáltuk őket nem túl éles helyzetben fel-
készíteni őket a forgatásokra: egyszerűen 
kövessék le egymást mikrofonnal, elmond-
tuk, hogy mikre kell kiemelten odafigyelni. 
Kapóra jöttek nekünk például a színészek, 
akik különböző gyakorlatokat, próbákat 
végeztek, odamentünk és akkor ott tét nél-
kül lehetett kipróbálni az elméletet.

Gyorsan tanul az idei csapat?
Muszáj nekik, rá vannak kényszerítve. 

[Nevet.] A viccet félretéve, igen, nagyon 
fogékonyak. Tegnap két olyan csoporttag-
gal voltunk kint, akik eddig életükben nem 
fogtak mikrofonrudat, de végigcsináltak 
egy teljes forgatási napot, azaz 12 órát. Nyil-

ván segítséggel és pár jó tanáccsal, 
de végigtolták, ami nagy ered-

mény. Látszott az, hogy fo-
lyamatosan fejlődnek, még 
azon az egy napon belül is, 
illetve észre lehetett venni 
azt is, hogy kezd bennük 
összeállni a teljes kép ar-
ról, hogy mi is ez az egész 
„forgatósdi-hangosdi”, 

hogyan működik, mire 
kell odafigyelni.

Melyek a csapattagok 
erősségei? 

Andris és Ubul például utómun-
kában – zene- meg hangszintetizálásban, 
effektkreálásban – nagyon érdeklődőek; 
persze a többi részét sem hanyagolják, csak 
abban már van némi tapasztalatuk. Mesi 
már volt tavaly is, ő közel van a szakmához, 
már rengeteg tudás tapadt rá. Megnyugtató 
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volt azzal a tudattal nekivágni a munkának, 
hogy van valaki, aki már bizonyos dol-
gokhoz nagyon ért, és lazán rá lehet bízni 
különböző feladatokat. Sebi pedig az, aki 
fénysebességgel tanul és nagyon jól kezeli 
a mikrofont. Például most, mialatt beszél-
getünk, teljesen egyedül végzi a dolgát egy 
forgatáson. Egy csoport akkor lesz erős, ha 
a tagokban egyrészt megvan a szándék a 
teljesítésre, másrészt, ha gyorsan képesek 
magukévá tenni a kapott infókat.

Hangmérnöki szempontból milyen 
kihívások vannak az idén készülő filmek-
ben?

Nagyon sok bennük a dialógus, ami 
mindenképp egy kihívás. Forgatási helyzet-
ben nagyon rá kell koncentrálni a párbe-
szédek felvételére, mert az egyik fő elvárás, 
hogy tisztának kell lenniük, mert utólag 
macerás pótolni őket. Elég összetett projek-
tekkel rukkoltak elő a rendezők, amelyek-
nek a lebonyolítása részükről is egy irdatlan 
koncentrációt igényel. Nagyon fontos, hogy 
ők is jól végezzék el a feladatot, mert a mi 
munkánkat is befolyásolja.

Kinek való ez a szakma? Melyek a jó 
hangmérnök ismérvei?

Kinek való ez a szakma? Hát, akit ér-
dekel. [Nevet.] Bennem felváltva merül fel 
az a kérdés, hogy miért nem csinálja min-
denki ezt, illetve az, hogy miért csinálom 
pont én? A filmezés egy elég fura állatfaj: az 
ember szenved minimum tizenkét órát egy 
nap, hogy valami készüljön, azzal a furcsa 
gondolattal, hogy mindent a filmért. Per-
sze ez hülyeség úgy ahogy van, de mégis 
azon kapja magát az ember, hogy valami-
ért nagyon dolgozik, amit még nem is lát. 
Ezt csak szenvedéllyel, elkötelezettséggel és 
másokba vetett mély bizalommal lehet mű-
velni. 

[az interjú elkészítésében Németh Előd 
nyújtott segítséget]

OPERATŐRÖK

„Ízlés dolga” 
Kérdez Németh Előd, 
válaszol Tóth Zsolt
Először vagy a táborban. Van tapasz-

talatod a tanítás terén? 
Igen, a Kaposvári Egyetemen filmtech-

nika-órát tartottam, majd régi osztályfőnö-
köm, Szabó Gábor jóvoltából a Budapesti 
Kommunikációs és Üzleti Főiskolára ke-
rültem. Ott 3-4 félévet húztam le és szintén 
mozgóképtechnikát tanítottam kiscsopor-
toknak.

Mennyire hasonlított az ottani oktatói 
tevékenységed az intenzív táboriéhoz?

Nem igazán, mert ott az elméletet is át 
kellett adni. A táborra készülve feltételeztük 
azt, hogy a résztvevők már rendelkeznek 
alapvető operatőri ismeretekkel. Inkább a 
négy kisjátékfilm megvalósítására koncent-
ráltunk: rendezőkkel karöltve próbáltuk 
megfogalmazni a koncepciót, előkészíteni 
a forgatást, majd annak lebonyolítását. Ez 
a tábor úgy vélem, hogy nem operatőri 
alapismeretekre fekteti a hangsúlyt, hanem 
a forgatókönyvek és rendezői elképzelések 
megvalósítására. A feladat az, hogy négy 
darab, karakteres, formailag elkülönülő, de 
a forgatókönyvekben kitalált képi világhoz 
hű alkotás szülessen.

Mi a te szereped a csoport munkájában?
Megpróbáltam rávenni őket arra, hogy 

minél többet beszélgessenek a rendezővel a 
vizuális koncepcióról, akár snittről snittre 
beszéljék át, rajzoljanak storyboardot, vagy 
legalább írják le a képeket, ha nem tudják 
illusztrálni. Ez nagyon hasznos tud lenni, 
négyből hárman meg is tették. Igyekeztem 
külsős maradni, nem akartam rájuk eről-
tetni semmit, de amikor úgy véltem, hogy 
valami hibába torkollhat, akkor felhívtam 
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rá a figyelmüket, tettem egy ajánlást, ami-
vel lehetett élni, de semmilyen szinten nem 
akartam lényegesen beleavatkozni az elkép-
zeléseikbe. Viszont vannak bizonyos alap-
elvek, alapszabályok, amelyeket a legtöbb 
film szigorúan betart. Azért gyorsan hoz-
zátenném azt is, hogy valójában nincsenek 
szabályok: lehet tengelyt ugrani, lehet bár-
mire vágni, lehet szabálytalan plánokat és 
kompozíciókat felvenni – ahogy sok ismert 
rendező teszi –, de csak akkor, ha mindeze-
ket egy koherens szerzői vízió legitimálja.

A forgatási mozzanatokon kívül milyen 
gyakorlatot javasoltál az operatőröknek?

Arra kértem a két asszisztenst, hogy ha 
van idejük, menjenek el az operatőrökkel 
és készítsenek egy fotósorozatot, amit majd 
együtt kielemezük. Egy fotó átbeszélésével 
nagyon sok minden kiderül, rengeteget le-
het beszélgetni róla. Remélem, hogy meg-
lepnek valami izgalmassal.

Tapasztalsz valamiféle 
szakmai hiányosságot a di-
gitális technikába beleszü-
lető fiatal operatőröknél?

Én az elején dolgoz-
tam pár évet filmnega-
tívra, de ezzel párhuza-
mosan elektronikával is 
forgattunk, számomra 
nem okozott átállási za-
vart. Azt gondolom, hogy 
ők, akik ebbe nőttek bele, 
nincsenek hozzászokva ah-
hoz, hogy sokkal felelősségtelje-
sebben és fegyelmezettebben is lehet 
dolgozni, például anyagtakarékosabban, 
úgy mint az analóg filmtechnika korában. 
Nem igazán tudom mesterségesen meg-
teremteni például a következő szituációt: 
„Gyerekek, itt van egy 16 GB-s kártya, ami-
re ráfér 9 perc nyersanyag, ebből muszáj 
összehozni azt a 40 másodpercet, ami a 

végső vágás része lesz.” Kétségtelen, hogy 
ez a módszer gondolkodásra és megfon-
toltságra kényszerítené őket, de semmiképp 
sem fosztanám meg őket a kísérletezés vagy 
az újrafelvevés lehetőségétől. Az minden-
képpen egy tévhit, hogy digitális kamerák 
annyira érzékenyek, hogy nem kell a vilá-
gításra kiemelten hangsúlyt fektetni. Szép 
árnyékok csak jó világítással lesznek. [Ne-
vet.] Az operatőri munka lényege igazából 
a világítás, ehhez képest a kameraállás és 
plán néha csak másodlagos szempont. Ez 
az egész inkább ízlés dolga, amit nem le-
het tanítani, inkább csak terelgetni, főleg 
úgy, ha kikérjük a munkatársak vélményét. 
Sokszor én is elbizonytalanodom saját ma-
gamban vagy az elképzelésemben, ilyenkor 
a rendezőtől vagy egyéb szakkollegától – 
fővilágosítótól, díszlettervezőtől – kérek 
tanácsot. Mindezt az előkészítési fázisban 

kell megtenni, mert a forgatás alatt már 
nincs helye a kételyeknek. Az itteni 

csapat viszont nagyon ügyes volt, 
napokig készítették elő a forga-
tást, jelenleg úgy néz ki, hogy 
négy korrekt film fog születni.

Milyen munka vár rád 
otthon?

Várok egy olyan rende-
zőre, akivel igazi partner-
ként, vezető operatőrként 

készíthetek filmet. Az utolsó 
ilyen projektem, amin igazán 

szerettem dolgozni, az A vizsga 
volt, amelyet 2010-ben forgattunk 

– na, az picit rég volt. Nevet nem mon-
dok, de egy elég neves rendező fekete-fe-
hérre tervezett filmjéről csúsztam le nem 
is olyan rég, amit nagyon sajnálok. Köz-
ben B-kamerázom folyamatosan, jelenleg 
a neves versenylóról szóló Kincsem című 
kösztümös filmben, amely a Magyar Nem-
zeti Filmalap támogatásával készül.
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VÁGÓK

Fárasztó és feszített 
tempóban

Kérdez Tóth Menyhért,
válaszol Kornis Anna

A táborban készülő négy kisfilmet 
négy, egymástól eléggé különböző habi-
tusú rendező forgatta. Van ennek elle-
nére olyan közös pont, ami miatt vágási 
szempontból hasonlónak nevezhetőek 
az etűdök?

Vágási szempontból nem igazán. 
Annyiban nyilván hasonlítanak, 
hogy a tükör-motívum mind-
egyikben meg volt adva. A 
négy filmből az egyik ha-
gyományos dramaturgi-
ával dolgozik, a másik 
három inkább kísérleti, 
de ennek ellenére mind-
három más. 

Volt olyan jelenet 
bármelyik filmben, 
amelyet valamilyen ok-
nál fogva különösen ne-
héz volt vágni?

Nem tudnék kiemelni egy 
ilyen jelenetet sem. Mindegyik-
ben volt valami nehézség. Az egyik 
filmben rengeteg trükk szerepel, ezt tech-
nikailag meglehetősen nehéz volt vágni. 
Egy másik filmben a vágásokat a drama-
turgia szabta meg.

A tábori időkeret – forgatással és utó-
munkával együttvéve – elegendő egy-egy 
ilyen hosszúságú film elkészítéséhez?

Normális esetben ennél valamivel 
több időre lenne szükség, szóval ilyen 
szempontból ezek a filmek rohamtempó-
ban készültek. Gyakorlatilag most fele-
annyi idő alatt raktuk össze a kisfilmeket, 
mint amennyi szükséges lett volna. 

Ez vajon érezhető lesz majd a vég-
eredményen is?

Természetesen nem. Persze, azt hozzá 
kell tenni, hogy egy sokáig vágott filmen 
is mindig lehet még valamit csiszolgatni, 
másrészt viszont az sem jó, ha túl sok idő 
van egy ilyen projektre, hiszen akkor túl 
sokat gondolkodik rajta az ember, és ez 
sok esetben visszaüt. Egy-két plusz nap 
természetesen jól jött volna, mert így 
most elég fárasztó és feszített tempóban 
dolgoztunk.

Próbált jelen lenni a forgatáso-
kon vagy már csak a vágószo-

bában találkozott a nyers-
anyaggal?

Inkább csak a kész 
nyersanyagból isme-
rem a filmeket, de 
azért volt olyan is, 
amikor kilátogattam 
a helyszínre. Fontos-
nak tartom ugyanis, 
hogy egy vágó jelen 
legyen a forgatásokon, 

hogy már előzetesen 
belelásson a film hangu-

latába, céljába. A csoport 
tagjait ezért is küldtem ki 

scriptesként a forgatásokra. 
Milyen az idei vágócsapat? Voltak 

előzetes ismereteik a témáról vagy fő-
ként inkább itt kezdték elsajátítani a 
szakmát?

Kisebb-nagyobb munkák során 
mindegyikük foglalkozott már vágással, 
így inkább a technikai részében kellett 
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nekik segíteni. Aki iskolában vagy otthon 
dolgozik, általában a Premiere-t preferál-
ja. Nekik kicsit át kellett állítani a gondol-
kodásukat az AVID-re.

Kővári Szabolcs milyen minőségben 
tudta segíteni a csapatmunkát?

Mondhatjuk, hogy nélküle meghalt 
volna ez a dolog. Egyrészt mert technika-
ilag nagyon felkészült, az alapfeladata az 
volt, hogy a technikai hátteret biztosítsa, 
de ugyanúgy véleményezte az elkészült 
filmeket, mint én. Szabolcs egy nélkülöz-
hetetlen ember volt.

Ön kezdetben analóg filmszalaggal 
dolgozott, de most már digitális szoft-
verekkel vág. Hogy viselte ezt a radiká-
lisnak nevezhető váltást?

Nagyon nehezen. A hagyományos 
vágóasztalon történő vágásnál magát a 
film szalagot vágtuk. Ez kicsit lassúbb is 
volt, többet lehetett a megoldásokon gon-
dolkodni. A digitális átállással viszont 
meg kellett tanulni olyan praktikákat is, 
amelyekkel jóval bonyolultabban tudtam 
megoldani egy korábban számomra egy-
szerű problémát. Külön nehezítő tényező, 
hogy a vágószoftverek rohamosan fejlőd-
nek, hiszen a kamerákhoz ütemezik ma-
gukat. Persze azért a digitális átállásnak 
van egy csomó pozitívuma is, mert olyan 
dolgokat is ki lehet próbálni, amit a film-
szalagon nem lehetett.

Ha jól értem, akkor tehát nincs mi-
nőségbeli különbség a két technika kö-
zött.

Minőségbeli nincs. Persze ma már na-
gyon nehéz lenne filmszalaggal dolgozni, 
mert vannak korlátai. Akik meg ma vé-
geznek vágószakot, legfeljebb muzeális 
tárgyként ismerik a vágóasztalt. 

RENDEZŐK

„Az működik, ami élő-
ben volt felvéve”

Kérdez György Szidónia, 
válaszol Hajdu Szabolcs

Arra a témakörre reflektálva, amit a 
kritikuscsoport tagjai a délelőtti előadá-
sok során feldolgoztak: neked mi a vé-
leményed a CGI-ról, használtad-e már, 
mik a tapasztalataid?

Használtam CGI-t, az utóbbi filmjeim-
ben szinte mindig. Most már valahogy úgy 
alakulnak a dolgok, hogy annak ellenére, 
hogy én nagyon ellenkezem, mindig lesz 
benne valami CGI. Nem nagyon szeretem 
a kínlódást vele, amit csak lehet, élőben 
szeretek megcsinálni. Nyilván ez pénzkér-
dés is, nagyon sok pénzbe kerül a jó mi-
nőségű VFX. Az amerikaiaknál jó szokott 
lenni, de ott is lehet látni, hogy nagyon 
gyorsan elavul. Főleg az, ami nem teljesen 
hideg, szögletes és fém, minden ami élő-
lény, az nagyon nehezen adja meg magát a 
CGI-nak. És ha még el is fogadjuk a mos-
tani szemünkkel, 2 év múlva már legtöbb 
esetben nevetséges. Mindig az működik, 
ami élőben volt felvéve. Az maradandó 
tud lenni, már csak a dokumentumértéke 
miatt is. 

A filmjeid nagyrészének a forgató-
könyvét is te írtad. Ez számodra egy 
szükséglet, vagy tudnál/hajlandó lennél 
más által írt forgatókönyv alapján is ren-
dezni?

Rövid az élet és nagyjából arra elég, 
hogy azokat a dolgokat, amik bennem 
megfogalmazódnak, azokat ki tudjam ma-
gamból dolgozni. Arról, amiről én úgy ér-
zem, hogy mindenképp beszélni kell, vagy 
beszélnem kell, azokról valószínűleg én tu-
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dok a legtöbbet – nagyon nehéz abba bár-
kit is bevonni. Be lehet, de nagyon nehéz, 
kevés az olyan ember, aki ilyen szinten tud 
kapcsolódni egy privát univerzumhoz. Ez 
kicsit olyan, mintha egy festő azt monda-
ná, hogy „gyere fess bele a képembe”: ez 
nem létezik. Persze sokan csináljuk a fil-
met, de alapvetően ezek mégiscsak szerzői 
filmek, és én ezért kezdtem el csinálni, 
hogy ezt a szerzőiséget megvalósítsam. 
Tehát nem érdekelne, ha megkeresnének 
nagyon sok pénzért valamilyen szuper-
produkció rendezésével: semmiképpen 
sem fecsérelném rá az időmet. 

Mennyiben más a hozzá-
tartozóiddal (feleségeddel, 
testvéreddel) együtt dol-
gozni, mint más színé-
szekkel?

Ez összekapcsoló-
dik azzal, amit az előbb 
mondtam: ők részei en-
nek az univerzumnak, 
rajta vannak a palettá-
mon. Van olyan színész, 
akit már 1984 óta ismerek, 
és azóta együtt is dolgozunk. 
És persze Orsolya, akit meg már 
18 éve ismerek: amellett, hogy színész-
ként játszik a filmekben, nagyon közeli 
alkotótárs is. Tehát ha valakinek enge-
dem, hogy mondjuk kommentálja az én 
tevékenységemet, akiről tudom, hogy érti, 
miről beszélek, az ő és még néhány ember. 
A magánélet viszont a legritkább esetben 
szokott beszivárogni a munkába.

Mi volt a tábor számára kiválasztott 
négy forgatókönyv erőssége, miért pont 
ezekre esett a választás?

Az az igazság, hogy én az utóbbi idő-
ben elkezdtem nagyon unni a filmet, azt 
a fajta filmes nyelvezetet, ami mostanában 
jelenik meg.  Egyáltalán nem vagyok lel-

kes, sokkal több lehetőség rejlik a moz-
góképben szerintem. Még a 60-70-80-as 
évek is ezerszer izgalmasabb kísérleteket 
produkáltak. Amikor ezt a négy filmet 
megpróbáltam magam elé képzelni, ak-
kor elsősorban a kísérletező jellegük mi-
att szimpatizáltam velük. Mindegyik film 
bátran vállal egy nagyon határozott nyel-
vet, ami nem jellemző a mostani, nagyon 
konvencionálisan használt mozgóképes 
nyelvre. A másik meg az, hogy tartalmilag 
is legyen benne valami, ami legalább az in-
fantilizmustól egy picit följebb van. Négy 

nagyon különböző és másfajta nyelve-
zetű film lesz, aminek én nagyon 

örülök. 
A forgatások előtt mi-

lyen tanácsokkal láttad el a 
rendezőket?

Nagyon nehéz egy ren-
dező munkájába beavat-
kozni, és egyáltalán bár-
miféle jótanáccsal ellátni, 

mert nincsenek receptek. 
A négy ember közül három 

már csinált filmet, nekik már 
van egyfajta stílusuk. Én úgy ér-

zem, hogy nem is nagyon érdemes 
beleavatkozni. Ha úgy látom, hogy két lá-
bon áll a dolog, akkor el kell ereszteni. A 
forgatáson kint már egy vezető van, a szí-
nészeket frusztrálhatja a jelenlétem, nekik 
azzal a rendezővel kell intim kapcsolatot 
kialakítani, aki ott van. 

És így utólag – az alapján, ahogy dol-
goztak a rendezők – milyen tanácsokat 
adnál?

Mindennek az alapja a jó kommuni-
káció, a türelem, az önfegyelem és a szoli-
daritás. A vezető-követő nem egy alá-fölé 
rendelt viszony, mindkettő felelősség és 
munka. Mindenki kell tudja, hogy mi a 
saját munkaterületének a határa, ne legye-
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nek hatáskör-átlépések, mert abból min-
dig problémák vannak. 

Visszatérő csoportvezetőként milyen 
változásokat/fejlődést tapasztaltál a tá-
borban?

Inkább hullámzó jellegű ez a tábor. 
Elég komoly technikai park alakult ki, de 
hasznosnak tartanám például, ha lenne 
valaki, aki szakértő a VFX használatában, 
ha lenne set designer, jó lenne ha készül-
nének dokumentumfilmek, és még sok ap-
róságon lehetne csiszolni, de az egy hosz-
szabb beszélgetés témája lenne. 

Min dolgozol most?
Csináltunk egy színházi előadást ta-

vasszal, a Maladype Színházban Buda-
pesten, és ennek a filmváltozatát csináljuk 
meg, szeptemberben kezdjük el forgatni.

*

SZÍNÉSZEK

„Nekem az a fontos, 
hogy személyiségeket 
ismerjek meg”
Kérdez Berecki Beáta, 
válaszol Török-Illyés Orsolya

Második alkalommal vagy a Film-
tett-tábor színészeinek csoportvezetője. 
Miben látod másnak az idei tábort az 
előzőhöz képest? 

Amikor 2012-ben először jöttem Film-
tett-táborba, nem voltam arra felkészülve, 
hogy itt több stádiumban tudunk dolgoz-
ni. Idén figyeltem arra, hogy rugalmas le-
gyek, alkalmazkodjam az adott körülmé-
nyekhez. Legutóbb nem volt egy kijelölt 
helye a színészeknek, de most találtunk 

egy nagyon jó hűvös sarkot, ahol dolgoz-
ni tudtunk. Az, hogy kész forgatókönyvek 
vannak, jól felgyorsította a folyamatot és 
figyelembe tudtam venni, hogy a színész-
csoportban fiúk-lányok milyen arányban 
legyenek, és hogy többféle típus legyen. 
Szerencsés helyzet volt, mert sokan jelent-
keztek. Az előző táborban nagyon hajtot-
tam arra, hogy egy saját produktumot is 
létrehozzunk, most inkább arra tevődött 
a hangsúly, hogy gyakorlati dolgokban 
tudjam őket segíteni, felkészíteni őket a 
forgatásra is. Fontosabb volt, hogy a részt-
vevők minél többet felszippanthassanak a 
mi munkamódszerünkből, és ráérezzenek, 
hogy a filmkészítés egy természetes alkotói 
folyamat, ne féljenek tőle, legyenek bátrak.

Volt egy gyakorlat, ahol a színészek-
ről készült casting-fotók alapján közö-
sen felépítettetek köréjük egy-egy karak-
tert. Rólad is készült karakterrajz? 

Most nem, de egyébként felvetődött 
bennünk, hogy érdekes lenne ezt a folya-
matot végigjátszani az összes táborlakóval. 
Itt van most nyolc ember, akinek ismerjük 
egy másik személyiségét, amit mi alakí-
tottunk ki. Meghatároztuk egy fotó alap-
ján, egy nagy ötletbörze keretében, hogy 
mi a neve, foglalkozása, háttértörténete. 
Ez a folyamat sokkal kézzelfoghatóbbá 
teszi azt, hogy hogyan kell egy karaktert 
megformálni, hogyan reagál ez az ember 
és hogyan viselkedik bizonyos helyzetek-
ben; így nem kell külsőségekben eljátsza-
ni, hanem belülről jön, természetesen. 
Mi nagyon sokszor dolgozunk ezzel a 
módszerrel, témákból és arcokból épül fel 
az előadás, vagy a film. Péládul a Tama-
ra című előadás, majd a film is egy ilyen 
folyamatból nőtte ki magát – és most is 
van egy hasonló, az Ernelláék Farkaséknál 
című előadás, ebből forgatunk majd filmet 
szeptemberben.
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Ez egy tíz napos tábor, és ez alatt az 
idő alatt 4 film is leforog. Mi az amit át 
tudsz, át akarsz adni ennyi idő alatt a 
színészeknek? 

Ilyenkor első körben átgondolom, 
hogy mi az, ami fiatal színészként fruszt-
rált. A filmhez fontos, hogy tisztában le-
gyen az ember a személyiségével, és hogy 
felvállalja azt. Ehhez jön még egy nagyfo-
kú lazaság és egy csomó technikai do-
log, amire érdemes odafigyelni, 
például ritmusbeli dolgok, 
hangsúlyok elhelyezése, 
vagy hogy hogyan épít-
sünk fel egy karaktert. 
Te tanítasz, te tartod 
a trainingeket, de te 
mit tanulsz egy ilyen 
workshop alatt?

Nagyon sokat ta-
nulok én is. Egyrészt 
nekem mindig az a 
fontos, hogy személyi-
ségeket megismerjek és 
ez a tábor nagyon jó alkalom 
erre; abszolút el tudom képzelni, 
hogy későbbi munkakapcsolatok is kiala-
kuljanak. Mi nagyon erősen emberekben 
gondolkodunk, van egy szűk baráti kör, 
akikkel együtt dolgozunk, de ebbe min-
dig bekerülnek új emberek is. Lehet, hogy 
valakit most ismersz meg, és tíz év múlva 
lesz belőle munkakapcsolat.

Marosvásárhelyen végeztél a szín-
művészeti főiskolán, utána a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Színház-
ban játszottál egy ideig, több mint 
tíz éve pedig Magyarországon élsz. 
Észleltél-e lényeges különbséget er-
délyi és magyarországi színioktatás, 
színjátszás között?

Egy színművészeti egyetemen nagyon 
sok hatás éri az embert, és nagyon lénye-
ges, hogy ez alatt az érzékeny idő alatt kik-
kel találkozik, páldául olyan emberekkel, 
akik a későbbi munkakapcsolatait meg-
határozzák. Ilyen szempontból Magyaror-
szágon nagyobb a szórás, ott talán sokkal 
könnyebb megtalálni ezeket az embereket, 
az ízlésednek megfelelő utat, és könnyebb 
tapasztalatot szerezni például casting te-

rületén. Erdélyben talán kevesebb 
lehetőség van erre, de lényegileg 

nem látok nagy különbséget. 
Itt a táborban magyarorszá-

gi és erdélyi színészek is 
vannak és mindannyian 
nagyon nyitottak és jól 
reagálnak az impulzu-
sokra.

Férjeddel, Hajdu 
Szabolccsal több filmben 

dolgoztatok együtt, ide is 
együtt jöttetek, ő a rende-

zőcsoport vezetője. Mennyi-
ben segítő elem az, hogy mind-

ketten itt vagytok?
Természetesen nagyon jó, hogy együtt 

vagyunk itt, mert ezzel egy picit a saját 
közös munkamódszerünkből is kapnak 
ízelítőt a színészek, néha Szabolcs is tart 
felkészítőt a színészeknek, én is kimegyek 
forgatásokra. Nagyon jól működik így 
együtt, nekem ez bejön.

Interjú
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CASTING

Koncentrált lazaság
Kérdez Dobi Ferenc,
válaszol Muhi Zsófia

Amikor valaki egy filmkészítő és egy 
filmesztéta gyereke, gyakran örökli egy-
szerre a gyakorlatiasságot és az alkotási 
vágyat, valamint a kritikai szemléletet. 
Te hogy érzed, milyen hatással volt rád, 
hogy ilyen családban nevelkedtél?

Nyilván mindenkire iszonyú nagy ha-
tással van, hogy milyen közegben nő fel. 
Az „anyatejjel szopta” típusú köz-
helyek sajnos stimmelnek rám 
is. De számomra az volt a 
legfontosabb, hogy soha 
nem éreztem azt, hogy 
bármiféle nyomást he-
lyeznének rám otthon 
azzal kapcsolatban, 
hogy ebben a közegben 
kéne majd dolgoznom. 
Csak közben meg ál-
landóan erről volt szó, 
a filmkészítés különböző 
fázisaival, forgatásokkal, 
fesztiválokra járással teltek 
a mindennapok. Kamaszként 
ezért is mondtam mindig, hogy ha 
majd 10 év múlva filmes leszek, akkor va-
laki nagyon rúgjon seggbe, mert a köny-
nyebbik utat választottam – de még addig 
van pár évem.

A középiskola után merre indultál el?
Abban biztos voltam, hogy nem fogok 

iskolába járni a továbbiakban. Bőven elég 

volt 12 év az oktatási rendszerből, nem 
nekem való. De még a gimnázium ele-
jén egy előadás hatására elkezdtem napi 
rendszerességgel színházba járni, ami ké-
sőbb nagyon szorosan összekapcsolódott 
a castingolással. Mindenesetre egy hosszú 
időszak következett, amikor egyáltalán 
nem érdekeltek a filmek, biztos voltam 
benne, hogy színházzal fogok foglalkozni. 
Drámatöriből érettségiztem, aztán Lon-
donban éltem, ott is színházaknál dol-
goztam, hogy aztán hazajöjjek dramatur-
goskodni. A szüleim már kezdtek örülni, 
hogy végre valaki a családból nem „hülye 
filmes” lesz.

Hogyan jutottál vissza mégis a fil-
mekhez?

Számomra a film és a színház között 
a színészek voltak az összekötő 

kapocs. Miközben beleme-
rültem a színháznak a fil-

méhez képest hosszabb 
próbafolyamataiba, sza-
badabb gondolkodásá-
ba és olcsósága miatti 
stresszmentességébe, 
folyamatosan hívtak 
különböző filmesek, 
hogy keresnek ilyen-

olyan külsejű, korú, lelki 
alkatú férfit-nőt, tudok-e 

ajánlani valakit. Ezt én 
mindig is egy kreatív agy-

játéknak fogtam fel, miközben 
boldoggá tett, ha egy színésznek 

munkát tudtam szerezni. Aztán pár évre 
rá, amikor itthon is elkezdett a castingo-
lás elterjedni, Felméri Cecília megkeresett 
egy készülő filmje kapcsán, mivel nem 
igazán ismerte a magyarországi színésze-
ket, azóta pedig folyamatosan különböző 
filmekben castingolok. Egyébként Ceci a 

Interjú
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14. Filmtett-
workshop

Csoportvezetők és segédeik:
Török-Illyés Orsolya, Hajdu Szabolcs, 

Tóth Zsolt, Kornis Anna, Margitházi 
Beja, Durst György, Patrovits Tamás, 
Várhegyi Rudolf, Bántó Csaba, Bertóti 
Attila, Lukács Péter Benjámin, Boros 
Melinda, Péter Attila Pötyi, Kővári 
Szabolcs, Jakab-Benke Nándor.

Résztvevők: 
Besenyei Katalin, Fazekas Gyöngyi, 

Kőszegi Tamás, Mészáros Enikő, 
Bartincki Tamara, Kolozsvári Alida, 
Debreczeni Zoltán, Ferencz Hunor, 
Kocsis Alexandra, Juhász Ariella, 
Molnár Luca Anna, Pucz Dániel, Vizsuj 
Rebeka, Constantinos Terlikkas, Király 
Anna, Lőrincz Lóránd, Szentgáli Csaba, 
Székely Róbert, Bach Viktória, Gáll 
Péter, Sebestyén Attila, Lőrinczi András, 
Várhegyi Emese, Márkos Ubul, Balogh 
Máté, Benedek Szabolcs, Bottka Eszter 
Anita, Petz Anna, Hutanu Emil, Kányási 
Kamilla, Major Lajos, Timári Lilla, 
Gábri Nikolett, Gelányi Bence, Jerovszky 
Timea, Marosán Csaba, Pál Emőke, P. 
Magyarosi Imola, Sándor Anna, Molnár 
Bence, Berecki Beáta Hajnalka, Dobi 
Ferenc Gyula, György Szidónia, Tóth 
Menyhért. 

Vendégeink voltak: 
Muhi Zsófia, Németh Előd Szabolcs, 

Nemes Gyula, Baricz Xénia, Szabó R. 
Ádám, Hajdu Lujza, Gerlóczy Márton.

Szervezők: 
Buzogány Klára, Durst György, 

Zágoni Bálint — Filmtett Egyesület, 
Kolozsvár.

Filmtett-táborban kezdte a filmes pálya-
futását, csak még akkor nem élőszereplős 
rendezőként, hanem animációsként.

Ha már szóba került a Filmtett-tá-
bor, hogyan kerültél ide?

Török-Illyés Orsolya hívott le, ő a 
színészcsoport vezetője idén. Orsolya 
szerintem úgy gondolta, hogy hasznos 
lehet a színészek számára, ha jobban be-
lelátnak a mára már mindenhol elterjedt 
castingolás folyamatába. Egyrészt, hogy 
kapjanak praktikus tanácsokat, informá-
ciókat, hogyan lehet egyáltalán értesülni 
a szereplőválogatásokról. Másrészt – és 
ez az igazán fontos része –, hogy képesek 
legyenek aztán a lehető legkilazultabb és 
legkoncentráltabb állapotban megérkezni 
egy szereplőválogatásra, majd később a 
kamera elé. 

Mit csináltatok a színészekkel?
Első nap casting-felvételeket készítet-

tünk róluk. Ennek többek között az volt 
a célja, hogy megérezzék, egy első körös 
castingra nem kell feltétlenül felkészülni, 
kitalálni, hogy milyen állapotban vagy 
ruhában mennek, sőt, lehetőleg smink és 
spekuláció nélkül kell megérkezni. A ren-
dező úgysem arra kíváncsi, hogy hányféle 
szerepet, milyen ügyesen és milyen tech-
nikásan tudsz megoldani. A showreelek 
és portfóliók kora épp ezért járt le, nem 
derül ki belőlük, hogy az adott ember ki-
csoda. Aztán a sok beszélgetés és fejtágítás 
mellett elkezdtünk a konkrét idei filmsze-
rep-feladatokkal is foglalkozni. Néztünk 
filmet John Cassavetestől – a legtöbben 
nem láttak tőle semmit, miközben sze-
rintem színészek számára kötelezővé kéne 
tenni. Orsolyával beszéltük, hogy ez a tíz 
nap mennyire kevés: minimum egy féléves 
Filmtett-táborra volna szükség jövőre.



Tükröm-Mörküt, 2’
Tükrös trükkfilm színes pálcikákból.

Készítette: Juhász Ariella, Ferencz 
Hunor, Patrovits Tamás, Bertóti Attila

WTF 
Mi folyik itt? Egy nő, aki csak a tele-
fonjával foglalkozik, és egy férfi, akinek 
önbizalma csekély – és kész az őrület.
Készítette: Juhász Ariella.

Cirkusz a metróban, 2’
Két percre bárki lehet kötéltáncos.

Készítette: Kocsis Alexandra

Városi vakság
Animált dokumentumfilm a közösség 
szerepéről a nagyvárosban és vidéken.
Készítette: Debreczeni Zoltán, 
Molnár Luca Anna.

Animációk
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