
A KRÓNIKA ÉS AZ MTVA (MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP) KÖZÖS MELLÉKLETE

AZ MTVA HÍR- ÉS KÉPSZOLGÁLATA ALAPJÁN SZERKESZTI: BEDE LAURA
2019. OKTÓBER 29., KEDD » XIV. ÉVFOLYAM, 22. (338.) SZÁM

A korabeli Firenze megannyi hí-
res helyszíne elevenedik meg az 
eredeti helyszíneken forgatott, 
pazar kiállítású tévéfi lmben. A 
Szoba kilátással című alkotást 
november 17-én este sugározza a 
Duna Televízió.

A Szoba kilátással című fi lm 
alapját képező regény szerző-
je a 20. század első éveiben 

pályáját kezdő neves brit szerző, Ed-
ward Morgan Forster, akinek számos 
műve közül azok a legismertebbek, 
amelyeknek a korabeli Anglia és Íror-
szág társadalmának osztálykülönb-
ségeiből fakadó helyzetek álltak a 
középpontjában. A 2007-ben készült, 
pazar kiállítású, nagyszerű színészek 
tolmácsolásában előadott tévéfi lm 
Forster 1910-ben írt regénye alapján 
készült. Noha a történetnek nem ez 
az első megfi lmesítése, hiszen 1985-
ben az amerikai rendező, James Ivory 
már fi lmre adaptálta Forster regényét, 
amelyet az Amerikai Filmakadémia 
két Oscar-díjjal is jutalmazott, ez a 
változat is megtalálja a nézők szívé-
hez vezető utat.

Az osztrák születésű, Angliában élő 
televíziós rendező régi vágya teljesült, 
amikor az ITV tévécsatorna jóvoltából 
megrendezhette E. M. Forster 20. szá-
zad eleji klasszikusának televíziós 

változatát. A rendező a forgatókönyv 
megírását a kétszeres Emmy-díjas író-
ra, Andrew Daviesre bízta.

Az 1900-as évek elején játszódó 
történetben a jó családból származó 
ifj ú angol lány, Lucy Honey church 
kuzinja, Charlotte társaságában 
először tesz látogatást a napfényes 
Toszkánába. A zárkózott, konzer-
vatív neveltetésű Lucy nehezen ol-
dódik fel az angolok által kedvelt 

fi renzei Bertolini panzió bohém vi-
lágában, ám egy váratlan esemény 
alapjaiban változtatja meg ezt a 
helyzetet. A lány egy nap véletlen 
szemtanúja lesz egy késelésnek, 
amelynek „következményeként” 
összeismerkedik a panzióból már 
látásból ismert, az apja társaságá-
ban utazó halk szavú fi atalemberrel, 
George Emersonnal. Lucy kuzin-
ja, Charlotte azonban nem nézi 

A NAGYSZERŰ SZÍNÉSZEK TOLMÁCSOLÁSÁBAN ELŐADOTT TÉVÉFILM E. M. FORSTER 1910-BEN ÍRT REGÉNYE ALAPJÁN KÉSZÜLT

Szerelmi történet a napfényes Toszkánában

A jó családból származó ifjú angol lány, Lucy Honeychurch megismerkedik George Emersonnal

A fi lmben Verlay kapitány kénytelen belátni, hogy szüksége van a különc művészettörténész tudására

jó szemmel a fi atalok bimbódzó 
kapcsolatát, ezért Firenzét maguk 
mögött hagyva tovább utaznak Ró-
mába, hogy megismertesse Lucy-t 
a sznob Cecil Vyse-szal. Angliába 
hazatérve azonban Lucyt a sors is-
mét összehozza a Firenzében meg-
ismert fi atalemberrel, akitől ezút-
tal már senki sem választhatja el.

Az eredeti helyszíneken forga-
tott, pazar kiállítású tévéfi lmben 
megelevenedik a korabeli Firenze 
megannyi híres helyszíne. A törté-
net élvezetéhez nagyban hozzájárul 
az olyan nagyszerű színészeknek a 
játéka is, mint a Brit Televíziós Aka-
démia többszörös díjazottja, a Lucy 
Honeychurch-öt megformáló fi atal 
Elaine Cassidy, a Charlotte Bartlett 
szerepét alakító, számos díjjal jutal-
mazott Sophie Thompson, valamint 
az ebben a fi lmben először együtt 
játszó, sokoldalú Timothy Spall és 
fi a, Rafe Spall.

Az alkotók a fi lm végén egy 
inzert erejéig még megemlékeznek 
az olasz fi lm- és televíziózás nagy 
„öregjének” számító, az 2005-ben 
elhunyt, többek közt az Oscar-díjas 
Misszió című fi lm világszerte elis-
mert produceréről, Fernando Ghia-
ról, aki „un uomo buono”, azaz „jó 
ember” volt.

A Szoba kilátással című fi lmet no-
vember 17-én este tekinthetik meg a 
Duna Televízió nézői.

 » A rendező 
a forgatókönyv 
megírását a két-
szeres Emmy-dí-
jas íróra, Andrew 
Daviesre bízta.

A művészet és a művészeti titkok 
szerelmeseinek nyújt új izgalma-

kat A bűn művészete című krimisoro-
zat, melyet két évvel ezelőtt mutattak 
be Franciaországban, azóta pedig 
elkészült a második évad, valamint 
köszönhetően a sorozat sikerének je-
lenleg is forgatják a harmadik szériát.

Antoine Verlay, az éppen válófélben 
levő, megkeseredett és kemény zsaru 
a gyilkosságiaktól átkerül a Kulturális 
javak tiltott kereskedelme elleni osz-
tályra. A férfi  és főnöke gyorsan rájön, 
hogy Verlay nem ért a művészethez és 
nem is ismeri. Hamarosan azonban 
olyan bűncselekményekben kell vé-
geznie a nyomozást, amik igen szoros 
kapcsolatban vannak műtárgyakkal, 
művészekkel és magával a művészet-
tel. Így a rendőrség kénytelen segítsé-
get kérni, a szakértelem pedig Flo rence 
Chassagne kisasszony személyében 
meg is érkezik. A Louvre kissé kü-
lönc és hóbortos művészettörténésze 
mindent tud a festőkről, szobrászok-
ról, képzőművészekről, és képes az ő 
szemükkel szemlélni az alkotásokat. 
Florence segít Verlay kapitánynak 
megérteni az elkövetők indítékait, mo-
tivációit, a rendőrnek pedig egy új és 
izgalmas világ nyílik meg – akár akar-
ja, akár nem. Florence így lehetőséget 
kap, hogy olyan művekhez kerüljön 
közel, amik eddig magántulajdonban 
voltak, az pedig minden művészettör-
ténész álma, hogy eredeti Da Vincit 

tartson a kezében. A két ember élete, 
habitusa, világlátása és érdeklődése 
nem is állhatna távolabb egymástól, 
de éppen ettől lesz kettejük együtt-
működése, nyomozása lebilincselő és 
szórakoztató. Verlay kapitány pedig 
kénytelen belátni, hogy igenis szüksé-
ge van a nő tudására.

A sorozat egyszerre izgalmas, szó-
rakoztató, ugyanakkor felkelti az ér-
deklődést még abban is, akitől távol 

áll, hogy múzeumokban töltse a sza-
badidejét. Rádöbbent arra, hogy némi 
tudással, háttérismerettel, ne csak 
egyszerű szobrokat, festményeket 
lássunk, hanem észrevegyük ezek-
nek az alkotásoknak a másodlagos 
jelentését és a művészek mondaniva-
lóját is. A bűn művészete című francia 
bűnügyi tévéfi lmsorozatot november 
6-tól, szerda esténként sugározza a 
Duna Televízió.

Lebilincselő és szórakoztató művészeti nyomozás 

 » A sorozat egy-
szerre izgalmas, 
szórakoztató, és 
felkelti az érdek-
lődést még abban 
is, akitől távol 
áll, hogy múzeu-
mokban töltse a 
szabadidejét. 

Egy újságíró
rejtélyes élete 

Az E. Annie Proulx Pulitzer-díjas 
regényéből készült Kikötői hírek 

Lasse Hallström rendező tolmácsolá-
sában utolérhetetlenül emberközeli 
és szívmelengető fi lmalkotás. R. G. 
Quoyle (Kevin Spacey), a magányos 
és boldogtalan New York-i betűsze-
dő elhidegült, kicsapongó felesége 
egy autóbalesetben életét veszti. A 
gyásztól végképp lesújtott férj kis-
lányával és nagynénjével visszatér 
Új-Fundlandra, ősei rejtélyek övezte 
otthonába, s az élete új értelmet 
nyer. Egy kis halászváros helyi 
lapjánál nyomdásznak jelentkezik, 
de helyette újságírói állást kap. A 
kezdetben tétova Quoyle minden 
cikk megírásával egyre jobban ráérez 
a lényegre, legyen szó a kiismerhe-
tetlenül csalafi nta közösségről vagy 
saját magáról. Mindeközben gyengéd 
románc alakul ki közte és egy saját 
démonaival küzdő nő, Wavey Prowse 
(Julianne Moore) között. A férfi  új 
egyénisége apránként feltárul ezen 
a varázslatosan szép és kegyetlenül 
nehéz helyen, s a család múltja egy-
beolvad a jelennel. A Kikötői hírek 
című fi lmet november 16-án tekint-
hetik meg a Petőfi  Tv nézői.

Szereplők: Kevin Spacey 
(R. G. Quoyle), Julianne Moore
(Wavey Prowse), Cate Blanchett
(Petal Bear), Judi Dench (Agris 
Hamm), Scott Glenn (Jack Buggit), 
Rhys Ifans (Nutbeem).




