Ez történt…

Generációváltás a magyar filmgyártásban
A new generation in Hungarian cinematography
Ha január vége, akkor filmszemle. Az évkezdet első, jelentős kulturális eseményét az idén
a megszokottnál is nagyobb érdeklődés kísérte. Az elmúlt esztendő filmtermésére most
minden eddiginél többen voltak kíváncsiak.
A szemle ideje alatt a vetítőhelyeken mintegy
félszázezer ember nézte meg a magyar alkotók legfrissebb műveit.
A jubileumi, 40. Magyar Filmszemlét a
szervezők a ﬁatalon elhunyt Huszárik Zoltán
emlékének ajánlották. A hatvanas években
megújuló, modern magyar ﬁlmművészet kiemelkedő alakja, a kiváló graﬁkus képírónak
vallotta magát. Filmjeinek újfajta vizualitásával,
időtlen, organikus ﬁlmképeivel a lét univerzális, metaﬁzikai kérdéseit akarta megragadni. A
szemle keretein belül a nagyközönség újra megtekinthette híres kisﬁlmjeit, valamint a nagy
sikert arató Szindbád, illetve a Csontváry című,
egészestés játékﬁlmeket. A jubileumi mustrát
a súlyos betegségből felépült Törőcsik Mari
nyitotta meg. A ﬁlmjei által világszerte ismert
és nagy népszerűségnek örvendő művész még
csak most lábadozik, így csupán pár percet
tölthetett rajongói körében. A Kossuth-díjas

színésznő megnyitó szavai után az Életmű-díjak, illetve a Magyar Mozgókép Mestere kitüntető cím átadására került sor. Az idén Életműdíjas lett Bacsó Péter, a magyar ﬁlmgyártás

Szabó Simon filmrendező
egyik legsokoldalúbb
alakja, Bertalan Tivadar festő, graﬁkus,
látványtervező, író,
Kemenes Fanny jelmeztervező és Szilágyi István színész. A
ﬁlmmustra első két
napján kis- és dokumentumﬁlmek kerültek bemutatásra,
majd elkezdődött az
új, várva-várt játékﬁlmek vetítése. Az előválogatás után a versenyprogramban tizennyolc alkotás vett
részt, melyek közül
tíz elsőﬁlmesek munkája volt. Az elkészült
műveken erősen látszódott az ”ide nekem az oroszlánt is”
mentalitás.
Ám vitathatatlan,
hogy oroszlánkörme-
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The end of January always brings the Hungarian Filmweek. The first major cultural
event of the year has now received even more
attention than in previous years. More people
have shown interest in the previous year’s
movies than ever before, with an audience of
more than fifty-thousand watching the latest
works of Hungarian movie makers.
The organizers have dedicated the anniversary 40th Hungarian Filmweek to the memory
of the tragically deceased young movie maker,
Zoltán Huszárik. He was an iconic ﬁgure of
Hungarian cinematography, which was undergoing a period of renewal in the sixties, as well
as an excellent graphics and visual artist. The
novel visual style and the timeless, organic images of his ﬁlms have attempted to grasp the
universal, metaphysical questions of existence.
The Filmweek has provided an opportunity for
the audience to see his short ﬁlms once more,
as well as the highly successful feature ﬁlms,
Szindbád and Csontváry. The anniversary
event was opened by Mari Törőcsik, who has
suﬀered from a serious condition. The actress
who is renowned all around the world for her
ﬁlms is still recovering and could only spend a
couple of minutes among her fans. After the
opening words of the Kossuth Award winning
actress, the Life Achievement Awards and the
honorary title of The Master of Hungarian Motion Picture were announced. This year Péter
Bacsó, one of the most versatile artists in Hungarian cinematography, the painter, graphics
artist, visual designer and writer Tivadar Bertalan, costume designer Fanny Kemenes and
actor István Szilágyi have received the Life
Achievement Award. The ﬁrst two days of the
ﬁlm fair have featured short ﬁlms and documentaries, followed by the eagerly awaited
screening of feature ﬁlms. There were eighteen
works that passed the preliminaries and made
it to the contest’s program, ten of which were
made by ﬁrst time ﬁlmmakers. The works have
showed a large amount of bravado. They have
undoubtedly backed up this by exhibiting their
talent and devotion to their profession. Thus,
it is no surprise that these up-and-coming artists were met with a veritable shower of prizes.
The closing eve of the 40th Hungarian Filmweek started out with the announcement of
the special awards. Even though the professional judges have deemed none of the posters
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ik kimutatásakor a ﬁatalok kiemelkedő tehetzenei anyagáért Márkos Albert és Harcsa Veronika volt a ”felelős”. Ők kapták a legjobb
ségről, szakma iránti őszinte elkötelezettségről
eredeti ﬁlmzenéért járó díjat. A legjobb rentettek tanúbizonyságot. Így nem csoda, hogy
dezőnek járó díj Gárdos Pétert illette meg a
különböző kategóriákban jelentős díjeső hullott
Tréfa című ﬁlmjéért. A legjobb operatőrnek
rájuk. A 40. Magyar Filmszemle zárónapjának
estéjén először a különdíjak kiosztására került sor. A ﬁlmplakátok
közül a szakma nem talált kiemelkedő alkotást, ám a közönség díjra méltónak vélte Kenczel Márton
alkotását, mely a Két nap Párizsban című ﬁlmhez készült.
A Mozisok Országos Szövetségének díját Ternovszky Béla a
Macskafogó 2, illetve Sas Tamás
a 9 és fél randi című ﬁlmje érdemelte ki, hiszen mindkét alkotásra több, mint 200 ezer néző volt
kíváncsi. Az internetes közönségszavazás alapján a ﬁlm.hu díját a
Kaméleon című művével Goda
Krisztina nyerte el. A külföldi
Törőcsik Mari színművésznő
kritikusok a Gene Moskowitzról
elnevezett díjra Nagy Viktor Oszkárt tartotszánt díjat az 1 című ﬁlm fotografálásáért
Tóth Widamon Máté érdemelte ki. Pater
ták méltónak az Apaföld című munkájáért. A
Zöld Holló díjat a diákzsűri Mátyássy ÁronSparrow ﬁlmje ezenkívül még három díjat
nak ítélte oda az Utolsó idők című első játékkapott. Az Aranyolló vágódíj Kiss Wanda
ﬁlmjéért. Ez az alkotás a játékﬁlmes zsűri
kezébe került, a látványtervezői díj a rendezőt,
fődíját, az Aranyorsót is kiérdemelte. A mű
Lányi Saroltát és Varga Juditot illette meg,

A Valami Amerika 2. rendezője és szereplői
to rise above the rest, the audience has recognized Márton Kenczel’s piece, made for the
movie entitled Two days in Paris. The Prize of
the Association of Hungarian Cinema Exhibitors has been awarded to Béla Ternovszky’s
Cat City 2 and 9 ½ Dates by Tamás Sas, with
both works having been seen by more than
200000 viewers. The winner of the award of
ﬁlm.hu was given to Krisztina Goda according

to the results of an online vote, for her movie
the Chameleon. Oszkár Viktor Nagy has received the ﬁlm critics’ Gene Moskowitz Award
for his work entitled Father’s Acre, while the
students’ Green Raven Award was given to
Áron Mátyássy for his ﬁrst feature ﬁlm, Lost
Times. The latter has also been awarded the
Grand Prize of the event, the Golden Reel. The
creators of the ﬁlm’s music, Albert Márkos and

valamint Csáky Attila produceri díjat kapott
az 1 és a Papírrepülők c. ﬁlmek gyártásáért. A
Papírrepülők című ﬁlm rendezőjét, Szabó
Simont a zsűri a Simó Sándorról elnevezett,
elsőﬁlmesnek járó díjjal jutalmazta. Az Intim
fejlövés című ﬁlmjéért Szajki Péter szintén ezt a kitüntetést érdemelte ki.
A legjobb forgatókönyvért járó
kitüntetést a Mázli című ﬁlmért
Hegedűs Bálint vehette át. Lukáts
Andor ebben a műben, illetve a
Prima primavera című ﬁlmben
játszott ﬁgurák eredeti megformálásáért vehette át a legjobb színésznek járó díjat. A legjobb színésznői
alakítás díját Urbankovics Júlia
érdemelte ki a Majdnem szűz című ﬁlmbeli szerepéért. A legjobb
közönségﬁlmnek Herendi Gábor
Valami Amerika 2 című vígjátéka
bizonyult, mely decemberben
nagy sikerrel indult a forgalmazásban. Nem nehéz megjósolni, hogy jövőre
valószínűleg ő nyeri a Mozisok Országos Szövetségének díját, melyet minden évben a legnagyobb nézőszámot produkáló ﬁlm rendezője vehet át.
Szendi Horváth Éva
Veronika Harcsa have received the award for
Best Original Music. Péter Gárdos was nominated Best Director for his movie Prank. The
award for Best Cinematograph went to Máté
Tóth Widamon for the movie entitled 1. This
work by Pater Sparrow has received three more
awards: the Golden Scissors Prize for Best Editing went to Wanda Kiss, the prize for Best
Visual Design was received by Sarolta Lányi
and Judit Varga, while the Attila Csáky has
been awarded for his work as the producer. He
has also produced and received an award for
Paper Planes. The director of the aforementioned movie, Simon Szabó has been given the
Sándor Simó prize for Best First Film. Péter
Szajki has also received the same prize for his
movie, Intimate Headshot.
The prize for Best Screenplay went to Bálint
Hegedűs for his movie, Fluke. Andor Lukács
has received the award for Best Actor for his
unique performance in this ﬁlm, as well as
Prima Primavera. The prize for Best Actress
went to Júlia Ubrankovics for her role in Virtually a Virgin. The comedy movie entitled A
Kind of America 2, which has been highly successful in theatres since December, has earned
the Best Genre Film award for its creator, Gábor Herendi. He stands a good chance of winning the award of the Association of Hungarian Cinema Exhibitors next year, which goes
to the director of the most watched movie of
the year.
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