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� FOLYTATÁS A II. OLDALRÓL

Ezért aztán visszaindul gyerek-
kori otthonába, hogy feltérképez-
ze a bűncselekményt, mivel az az 
érzése, hogy talán a húgát talál-
ták meg, akiről azóta sem tudnak 
semmit. Bagota kiemelte, tulaj-
donképpen ez „egy kísért a múlt” 
és egy hazatérés-történet, mert 
Péter visszatér a szülővárosába, 
hogy kiderítse, mi történt a hú-
gával, és szembenézzen a múlt-
ja kísérteteivel. A magas hegyek 
közé ékelt, hófödte Balánbánya 
a rendező szerint tökéletes hely-
színe a történetnek. A bányavá-
ros egyébként sem volt teljesen 
ismeretlen terület a film produ-
cere, Kántor László számára, hi-
szen itt forgatta a diplomafilmjét, 
ezért tisztában volt a várossal, is-
merte a helyi erőviszonyokat, ami 
megkönnyítette a munkát. Bagota 
szerint február 16-án kezdtek el 
forgatni Balánbányán, és várha-
tóan március 20-a körül végeznek 
a főhelyszínen, ezt követően pe-
dig Sepsiszentgyörgyön, Brassó-
ban és Magyarországon folytatják 
a munkát. „Logisztikai szempont-
ból jól meg tudtuk oldani a for-
gatást Balánbányán, nagyon jó a 
várossal a kapcsolatunk, az ön-
kormányzat rengeteget segített. 
A helyi lakosok is rendkívül se-
gítőkészek és türelmesek a fil-
mezéssel kapcsolatosan annak 
ellenére is, hogy véleményem 
szerint okozunk némi kellemet-
lenséget, például az útvonalle-
zárásokkal. Mindenki nagyon 
rugalmas, jó tapasztalataink van-
nak a várossal, ami egy tökéletes 
közeget fog adni a filmnek. Ami 
kiszámíthatatlan tényező szá-
munkra, az az időjárás, kiemel-
ten a hó, ami nagyon fontos a film 
szempontjából. Az utóbbi idő-
szakban tapasztalt felmelegedés 
és hóolvadás okoz némi problé-
mát, hiszen van még néhány kül-
ső jelenetünk, amit emiatt nagyon 
gyorsan és ügyesen kell megolda-
nunk. Amikor elkezdtük a forga-
tást,  az egész táj nagyon havas 
volt, ezért ahhoz kell folyamato-
san kapcsolódnunk. Tehát egye-
dül a hóhelyzet kiszámíthatatlan, 
minden egyéb gördülékenyen ha-
lad. Elég komoly terepviszonyok 
között dolgoztunk nagyon soká-
ig, voltak nehezen megközelíthető 
helyszíneink, ez pedig lassítot-
ta a munkát, de nagyjából eddig 
tudtuk tartani az eredeti tervet. 
Balánbányán van egy rendőrsé-
gi díszletünk, egy diszkó, továbbá 
a 2-es számú iskola egyik fő hely-
színünk volt, hiszen több iskolai 
jelenet is van a filmben, illetve kü-
lönböző magánházakban és a régi 
bányafürdő épületében is forgat-
tunk. Emellett külső helyszíneink 
is voltak, mint a régi bánya, a te-
mető vagy erdős területek a város 
környékén” – sorolta a rendező.

Hiteles nyelvhasználat 

A Valan főszereplője Krisztik 
Csaba, aki a rendező szerint ka-
rizmatikus, komoly kvalitásokkal 
bíró színész, ám annak ellenére, 
hogy filmvászonra termett, eddig 
nem jutott főszerephez magyar 

filmben, és a mellékszerepekre 
is hiteles erdélyi színészeket vá-
logatott, akik közül sokakat most 
ismerhetnek meg a nézők. A film-
ben szerepel többek közt Hatházi 
András és Pál Emőke kolozsvári, 
Mátray László sepsiszentgyörgyi 

és Tollas Gábor marosvásárhe-
lyi színművész. „A hitelesség és 
az autentikusság fontos szempont 
volt a színészek kiválasztásá-
nál, ahogyan az is, hogy lehető-
séget biztosítsunk azoknak az 
erdélyi színészeknek, akik na-
gyon színvonalasan dolgoznak, 
de még nem annyira ismertek. Ki-
tűnő színészeket találtam a film-
hez, és sokkal izgalmasabb volt 
a szereplőválogatás is azáltal, 
hogy számomra ismeretlen szí-
nészeket néztem meg a castingok 
során, amelyekből hármat tartot-
tunk Kolozsváron, Marosvásár-
helyen és Sepsiszentgyörgyön. 
Nagyon remélem, hogy azoknak a 
színészeknek, akik ebben a film-
ben fognak szerepelni, ez egy ko-
moly bizonyítási lehetőség lesz, 
és bebizonyosodik, hogy milyen 
kimagasló teljesítményű színé-
szek vannak Erdélyben. A fősze-
replő, Krisztik Csaba már évek 
óta Budapesten él, de többek kö-
zött azért is esett rá a választá-
som, mert margittai (Bihar megye 
– szerk. megj.) születésű. Ez azért 
fontos, mert a román nyelv is-
merete kulcsfontosságú volt a 
színészi tehetség és a fizikai ál-

lóképesség mellett. Budapesti szí-
nész egyedül Dakó Júlia lesz, a 
többi felnőtt szereplő mind erdé-
lyi magyar színész. A román nyelv 
ismerete egyébként azért volt a 
szereplőválogatás egyik kiemelt 
feltétele, mert megpróbáltunk 
nyelvileg is figyelni a hitelesség-
re, ezért a filmnek 25-30 százalé-
ka román nyelven forog. Mivel én 
nem tudok románul, külön szak-
embere van erre a filmnek Anna 
Maria Popa színésznő, a sepsi-
szentgyörgyi Andrei Mureşanu 
Színház igazgatójának szemé-
lyében, ő segít abban, hogy a ro-
mán nyelvű szövegek rendben 
legyenek. A román nyelvű jelene-
tek kapcsán a színészeket felké-

szítettük, illetve olyan is van, aki 
vegyes házasságból született, így 
nem okozott gondot a nyelvisme-
ret. Tulajdonképpen arra figyel-
tünk, hogy magyar színészek 
játsszák a román jeleneteket is, 
ami számomra a kommunikáció 
szempontjából volt fontos, hogy ne 
kelljen tolmácsot fogadni” – zárta 
a rendező, aki beszélgetésünk vé-
gén azt is elárulta, hogy várhatóan 
2019 első felében láthatják a nézők 
a filmet, amelynek címe a fősze-
replő szülővárosára utal. Bagota 
Béla első mozifilmje a Filmalap 
292 millió forintos támogatásával, 
a Mátrix Film gyártásában készül. 
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Attól kezdve, hogy Balánbánya mellett döntöttek, a rendező átírta a forgatókönyvet, a jeleneteket és a helyszíneket is

„Logisztikai szem pont-
ból jól meg tudtuk 
oldani a forgatást 
Balánbányán, 
nagyon jó a várossal 
a kapcsolatunk, 
az önkormányzat 
rengeteget segített.”

Bagota Béla 2010-ben diplomázott a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem rendező szakán, Grunwalsky 
Ferenc és Kende János osztályában. Tiszta kézzel 
című kisjátékfilmjével elnyerte a legjobb diplo-
mafilmnek járó Simó-díjat. Első asszisztensként 
dolgozott többek között az Isteni műszak, a Swing, 
a Kút és legutóbb az új Reisz Gábor-film, a Rossz 
versek munkálatain. Az elsőfilmes rendező emellett 
hollywoodi tapasztalatokat is szerzett: az Internet 

Movie Database (IMDb), amely a legjelentősebb szí-
nészekre, filmekre, sorozatokra és egyéb televíziós 
műsorokra vonatkozó online információs adatbázis, 
több külföldi film kapcsán is említi a magyarországi 
rendezőt. Az itt található adatok szerint Bagota Béla 
másodasszisztensként többek között olyan neves 
filmek rendezésében vállalt szerepet, mint a Spectral 
(2016) vagy a Ridley Scott rendezte, hét Oscar-díjra 
jelölt The Martian (2015). Háttérmunka a forgatások előtt

A rendezőről




