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Négy magyar alkotás is ver-
senybe száll a hétfőtől vasárnapig 
tartó Annecy Nemzetközi Ani-
mációs Filmfesztiválon Francia-
országban, ahova a világ minden 
tájáról érkeztek animációk – ír-
ja az MTI. Traub Viktória Sellők 
és rinocéroszok című alkotása a 
rövidfilmek versenyében indul, 
Kelen Bálint Xamarin című ani-
mációja, amely párbeszéd nél-
kül mesél a nagy Xamarinról, a 
Perspectives (Perspektívák) rö-
vidfilmes szekcióban méretteti 
meg magát. A diplomafilmek ver-
senyében két magyar animáció is 
szerepel. Varga Tímea Még nem 
című filmje Erdős Virág Május cí-
mű novelláján alapszik. A film 
egy kisfiú és egy fiatal nő sorsá-
ról mesél, konkrét élethelyzeteket 
bemutatva, amelyek között a foly-
tonosság nem mindig egyértel-
mű, a háttérben meghúzódó finom 
misztikusság egy tágabb értelme-

zési keretet is ad a történetnek. 
Hegyi Olivér Take Me Please című 
filmje, amelyet az idei Friss Hú-
son is díjaztak, arról szól, hogyan 
tudja feldolgozni egy fiú a szakí-
tást, annak különböző fájdalmas 
és kevésbé súlyos lépcsőfokait, 
illetve arról, hogy lépcsőfokok-e 
ezek egyáltalán, vezetnek-e vala-
hova, létezik-e olyan, hogy teljes 
feldolgozás.

Traub Viktória Sellők és rinocé-
roszok című filmjében a nyolcéves 
Tilda emlékképei elevenednek 
meg saját cirkuszt működtető csa-
ládjáról – közölte a film kommuni-
kációjával foglalkozó cég hétfőn az 
MTI-vel. Mint írják, jelenetről je-
lenetre tárul fel a nézők előtt egy 
család titkokkal teli múltja, a ka-
rakterek átlépik testük határa-
it, a múlt képeiből és egymásból 
alakulnak, transzformálódnak. A 
film a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság támogatásával ké-

szült, a forgatókönyvet Gergely 
Dorka, Traub Viktória és Dus Po-
lett írták, a zeneszerző Chris Al-
lan Tod, a vágó Bacskai Brigitta és 
Polecsák Lajos, a sound designer 
Vadon Zoltán, a producer Dus Po-
lett volt. A tizenöt perces alko-
tás a tervek szerint idén ősszel 
kerül a magyar mozikba. Az el-
múlt időszakban olyan fesztiválok 
versenyprogramjában szerepelt 
már, mint a csehországi Anifilm 
vagy az Oscarra kvalifikáló zág-
rábi Animafest. Júniusban Portu-
gáliában, a Fest – New Directors/
New Films Festival versenyprog-
ramjában, illetve a bulgáriai In 
The Palace fesztiválon szerepel 
majd. Júliusban a szlovákiai Fest 
Ancán, majd Olaszországban a 
La Guarimba Nemzetközi Film-
fesztiválon és a brazíliai Anima 
Mundni, aztán a Guanajuato Nem-
zetközi Filmfesztiválon Mexikó-
ban is bemutatják.

Jelenet Traub Viktória filmjéből
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Magyar filmek az Annecy fesztivál programjában
FORRÁS: MECENATURA.MEDIATANACS.HU

Joe Gavilan és K.C. Calden a 
világ egyik legmenőbb he-
lyén, Hollywoodban dolgoz-

nak nyomozóként. Őket azonban 
ez a tény nem nagyon motivál-
ja. Igazából mindketten valami 
másban utaznak, a rendőrségi 
meló pedig amolyan kényszer-
megoldásnak tűnik számukra. 
Nem csoda hát, hogy mindket-

ten a kezelhetetlen zsaruk kö-
zé tartoznak. Egyiküknek sem 
igazán lételeme a nyomozás, 
mellesleg máshol is keresik bol-
dogulásukat. A veterán Joe in-
gatlanügyekkel foglalkozik, 
már a nyugdíjasévekre gondol-
va, és olyan életvitelre töreked-

ve, amely a rendőri fizetésből 
amúgy elérhetetlen. A pörgős 
K.C. pedig inkább híres színész 
szeretne lenni, de addig is jó-
gát oktat érdeklődő háziasszo-
nyoknak. Amikor egy éjszaka 
mészárlás történik a hollywoo-
di rapsztárok kedvenc klubjá-

ban. Joe és társa kapják meg a 
szövevényesnek ígérkező ügyet. 
A klubtulajdonos, Julius nem 
nagy segítség a nyomozásban, 
de Joe lehetséges ingatlanügy-
félre talál benne. A szálak egy 
rapproducerhez, Sartainhez ve-
zetnek, akinek veszélyes üzletei 
vannak. A dolgok felgyorsulnak, 
amikor Joe-ra és társára rá-
száll a rendőrség belső elhárítá-
sa. Macko hadnagy nemcsak Joe 
fényűző életmódjának eredetét 
kéri számon, de kiderül, hogy 
Joe szeretőjét is nagyon irigyli 
tőle már régóta. Mindeközben a 
két nyomozó tanúkat hallgat ki, 
és egyre jobban beleássa magát 
a bonyolódó ügy felderítésébe.

A 2003-as amerikai akciófilmet 
ma 23.35-től tűzte műsorára a TV2.

FORRÁS: PORT.HU

Két nyomozó, akik egészen más pályáról álmodoznak

Hollywoodi őrjárat

Rendőrként dolgoznak, de mindketten valami másra, jobbra vágynak

Hollywoodban mindenki 

újabb és újabb szere-

pekre vágyik – ez alól 

a tapasztalt vén róka, 

Joe Gavilan nyomozó és 

újonc társa, K.C. Calden 

sem kivétel. Joe hétköz-

napjait ingatlanügyei 

teszik feszültté, K.C. fél 

életét pedig bimbózó 

színészi karrierje és a 

jógaoktatás tölti ki. 

Elhárítók
amerikai–angol akciófilm, 94 perc, 2016

Thomas (Scott Adkins), a ko-
rábbi amerikai szövetségi ügy-
nök akcióba lép, amikor értesül 
arról, egy csapat fegyveres 
gengszter betör londoni ottho-
nába. A betörőket ártalmatla-
nítja, de ezzel egy lavinát indít 
el: Európa legveszélyesebb 
bérgyilkosai kezdenek vadászni 
rá, és lánya is életveszélybe 
kerül. Thomas azonban szem-
beszáll a seregnyi üldözővel, 
hogy megmentse lánya és saját 
életét. Valóságos háború veszi 
kezdetét. 

Rendező: James Nunn
Szereplők: Scott Adkins, Stu 
Bennett, Daniel Caltagirone, 
James Cosmo

Mai ajánlatunk

Film+ 20.00

Alkotók:

Rendező: Ron Shelton
Szereplők: Harrison Ford, Ant-
hony Mackie, Martin Landau, 
Josh Hartnett, Robert Wagner, 
Lena Olin, Lou Diamond Phillips




