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Elkezdődött Felméri Cecília ko-
lozsvári rendező első nagyjáték-
filmje, a Spirál forgatása a sződligeti 
horgásztónál. A lélektani dráma fő-
szereplője az európai filmdíjas Bor-
bély Alexandra, az Anyai szív című 
filmmel Arany Medve-díjat nyert 
Bogdan Dumitrache és Kiss Diána 
Magdolna.

A négy évszakon átívelő film egy 
thrillerelemeket tartalmazó, humor-
ral finoman átszőtt lélektani dráma, 
amelyben egy furcsa háromszög-
történet bontakozik ki egy férfi és 
két nő között. A történet az embe-
ri kapcsolatokról, konfliktusokról, a 
változás nehézségeiről és az elen-
gedésről szól – olvasható az alkotók 
közleményében. Mint írják, a Spi-
rál fontos szereplője Terror cica, akit 
Halász Árpád idomított be. A film 
egyik női főszereplőjét, Kiss Diána 
Magdolnát A nagy füzet és a Szelíd 
teremtés című alkotásokból ismer-
heti a közönség. A Spirál férfi fősze-

replője Bogdan Dumitrache román 
művész, aki 2011-ben a legjobb férfi 
főszereplő lett a Locarnói Filmfeszti-
válon a Best intentions című filmmel, 
a Pororoca című alkotásban nyújtott 
alakításáért pedig elnyerte a tavalyi 
San Sebastián-i Nemzetközi Film-
fesztivál, illetve az idei Titanic és a 
Moszkvai Filmfesztivál legjobb férfi 
főszereplőnek járó díját.

Felméri Cecília a kolozsvári Sa-
pientia Egyetem filmművészet, fotó-
művészet, média szakán adjunktus. 
Korábbi alkotásai – Boldogság-
pasztilla (rövidfilm, 2012), Végte-
len percek (rövidfilm, 2011), Mátyás, 
Mátyás (animációs dokumentum-
film, 2010), Kakukk (rövidfilm, 2008) 
– számos rangos nemzetközi fesz-
tiválra voltak hivatalosak, többek 
között Locarnóba, az Amerikai 
Filmintézet (AFI) fesztiváljára, Var-
sóba, Mar del Platába és Lipcsébe. 
Filmjeivel már több mint harminc 
díjat nyert világszerte.

A lélektani dráma főszereplője az európai filmdíjas Borbély Alexandra
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Elkezdődött Felméri Cecília nagyjátékfilmjének forgatása

Az 1920-as években Boston-
ban a szesztilalom nem ké-
pes gátat szabni a piálásnak, 

a laza erkölcsöknek, a bűn meg-
annyi formájának. A hatalom és a 
pénz megszerzése bárki számá-
ra elérhető, akinek elég ambíciója, 
fegyvere és szerencséje van. Kö-
zéjük tartozik Joe Coughlin is, a 
magas rangú rendőr legkisebb fia, 
aki már régen hátat fordított a csa-
ládjának és a szigorú nevelési el-

veknek. Egyre mélyebbre merül a 
bűnbe, gátlástalanságának és ke-
gyetlenségének köszönhetően a 
kisstílű tolvajból nemsokára a vá-
ros egyik legsikeresebb rumcsem-

pésze lesz. Bostonból Tampába, 
onnan Kubába vezet az útja – egy-
re mélyebbre merül a bűnben, egy-
re gátlástalanabb és kegyetlenebb 
lesz. Egy balul elsült kaszinórab-

lás közben megismerkedik Em-
ma Goulddal, találkozásuk pedig 
örökre megváltoztatja az életét. 
Hamarosan saját bőrén kényte-
len megtapasztalni, mit is jelent 
valójában az éjszaka törvénye és 
milyen árat kell fizetnie azért, ha 
életben akar maradni az alvilág-
ban, miközben szerelmét megölik 
és majdnem vele is végeznek. De 
kap az élettől még egy lehetősé-
get: új terepen és új szerepkörben, 
az olasz maffia kihelyezett szervé-
nek helyi főnökeként tér vissza az 
életbe. Újabb szerelem következik, 
amiből házasság lesz, illetve újabb 
elhatározás, hogy helyes útra tér, 
ám a sorsát most sem kerülheti el.

A 2016-os amerikai drámát 
pénteken 22.45-től tűzte műsorá-
ra a Cinemax filmcsatorna.

FORRÁS: PORT.HU

Egy amerikai gengszter felemelkedése, majd bukása

Az éjszaka törvénye

Egyre sikeresebb az üzlet, a bukás mégsem kerülhető el
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Csak egy kis pánik 
amerikai akcióvígjáték, 95 perc, 1999

Egy keresztapa esetében a 
gyengeség, a pánikbetegség 
rosszabb a halálnál. Pedig New 
York soron következő donjából 
hirtelen elszállt a merészség. 
Éjszaka izzadságban fürdik, 
nappal remeg, reszket és a 
sírás kerülgeti. Ám a szeren-
cse elé vet egy halk szavú, 
szemüveges pszichológust. A 
maffiafőnök gorillái kíséreté-
ben bekopog a rendelésre, és 
ráparancsol a rémült doktorra, 
hogy kezelje őt. A pszicholó-
gus inkább menekülne, de hát 
profikkal van dolga. Nem tehet 
mást, nekilát, hogy a kereszt-
apát megszabadítsa gátlásai-
tól. Ilyen furcsa párost valószí-
nűleg nem látott még a világ!

Rendező: Harold Ramis
Szereplők: Robert De Niro, 
Billy Crystal, Lisa Kudrow, Chazz 
Palminteri, Joe Viterelli, Molly 
Shannon, Frank Pietrangolare, 
Max Casella, Bill Macy

Mai ajánlatunk

Viasat3 23.55

Alkotók:

Rendező: Ben Affleck
Szereplők: Ben Affleck, Zoe 
Saldana, Brendan Gleeson, Elle 
Fanning, Sienna Miller, Scott 
Eastwood, Chris Cooper




