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Fenséges látványú, korhű hely-
színeken forgatott produkciót te-
kinthetnek meg a nézők újévkor. 
A Mária Terézia fi atalkorát és 
trónra kerülését bemutató fi lmet 
január elsején és másodikán 
sugározza a Duna Televízió.

N agyszabású, kétrészes törté-
nelmi fi lmet láthatnak a né-
zők Mária Teréziáról a Duna 

Televízión, mely a meghatározó 
jelentőségű uralkodónő fi atalkorát 
és trónra kerülését mutatja be egy 
izgalmas történeten keresztül, egé-
szen magyar királynővé koronázá-
sáig. A kosztümös történelmi dráma, 
nemcsak a műfaját tekintve történel-
mi, hanem azért is, mert a cseh, az 
osztrák, a szlovák, és a magyar köz-
szolgálati televíziók összefogásából, 
nemzetközi koprodukció keretében 
született meg.

A történet főhőse, a fi atal Habs-
burg hercegnő ráébred, hogy kényte-
len a kezébe venni a sorsát, ha nem 
akarja, hogy apja és a nagypolitika 
döntsenek helyette saját jövőjéről. 
Miután apja, magyar királyként III. 
Károly (német-római császárként VI.) 
és felesége, Erzsébet fi ú trónörökös 
nélkül maradnak, erős és megbízha-
tó szövetségest kell keresni leendő 
férjnek, legidősebb lányuk, Mária 
Terézia mellé. A háttérben Savoyai 
Jenő, a király egyik főtanácsosa, és 
a porosz Grumbkow marsall szövik a 
történelmi szálakat, ami egy cseppet 
sem tetszik a hercegnőnek, aki köz-

ben beleszeret gyerekkori barátjába, 
Lotaringiai Ferenc Istvánba. A sze-
relem végül győzedelmeskedik, de a 
felhőtlen boldogság nem tart sokáig, 
mivel apja halála miatt Mária Teréziá-
nak kell a trónra lépnie. Az új helyzet 
és a hatalommal járó terhek nemcsak 
a magánéletét állítják kihívások elé, 
de a birodalmat is, miután először a 
poroszok, majd a franciák is táma-
dásba lendülnek. Úgy tűnik, egyetlen 
reménye a magyarokban lehet, így az 
Esterházyaktól próbál segítséget kér-
ni, akikkel tudja, hogy nem lesz köny-
nyű dolga. Azonban félre kell tenni a 
korábbi sérelmeket, mert a birodalom 
jövője a tét!

A cseh kezdeményezésből, hosszas 
előkészületekkel életre hívott kosz-
tümös fi lm igazi büszkesége lehet a 
néhai Monarchia országainak, Mária 
Terézia születésének 300. évforduló-
ján. Az alkotók a történelmi drámát 
helyenként fi nom humorral is vegyí-
tették. A fenséges látványú, korhű 
helyszíneken forgatott produkció ren-
dezője a több nagy sikerű tévéfi lmet is 
jegyző Robert Dornhelm. A temesvári 
születésű, ma Kaliforniában élő ren-
dező The Children of Theatre Street 
című korábbi dokumentumfi lmjét 
Oscar-díjra is jelölték, korábbi té-
véfi lmjeivel, mint az Anne Frank igaz 
története, a Háború és béke vagy a 
Spartacus pedig már a magyar tévé-
nézők is nem egyszer találkozhattak.

Mária Teréziát a fi atal osztrák tehet-
ség Marie-Luise Stockinger, a bécsi 
Burgtheater színésznője kelti életre, 
aki izgalmas karakterfejlődést jelenít 
meg fi lmes debütálásában. Férjét, Lo-

taringiai Ferenc Istvánt a cseh Vojtěch 
Kotek alakítja. A hazai nézőknek 
külön örömöt jelenthet, hogy négy 
kiváló magyar színésszel is találkoz-
hatnak a két részes, 2017-es produk-
cióban. Adorjáni Bálintot láthatjuk a 
jóképű és rámenős Esterházy Miklós 
gróf szerepében, akit színházi mun-
káin kívül több fi lmből is ismerhet-
nek már a nézők, akár az Anyám és 
más futóbolondok a családból című 
mozifi lmre, vagy A fekete bojtár című 
tévéfi lmre és a Kossuthkifl i tévésoro-
zatra gondolnak. Testvérét, Esterházy 
Pált pedig Nagy Ervin testesíti meg, 
akit legutóbb a nézettségi rekordot 
döntő Kincsemben és a berlini Ezüst 
Medve díjas Testről és lélekről című 
fi lmben láthattunk viszont. A törté-

Mária Teréziát az osztrák tehetség, Marie-Luise Stockinger, a bécsi Burgtheater színésznője kelti életre

Anna Kareninát Jelizaveta Bojarszkaja kelti életre, szerelmét, Vronszkĳ  grófot pedig Makszim Matvejev

net szempontjából meghatározó 
szerep jut Rátóti Zoltánnak (Kin-
csem, Kossuthkifl i, A zöldsárkány 
gyermekei), aki a porosz uralkodót 
képviselő Grumbkowot játssza. 
Tenki Rékát (Testről és lélekről, Bu-
dapest Noir) pedig a császári udvar 
egyik előkelőségeként, Lorenz gróf-
nőként láthatják a nézők. A forgatás 
érdekessége volt, hogy a különböző 
nemzetiségű színészek mind a saját 
anyanyelvükön játszottak, a több 
nyelven is beszélő rendező pedig 
magyarul is tud.

A Mária Terézia című történelmi 
fi lm első és második részét janu-
ár elsején, illetve másodikán este 
tekinthetik meg az érdeklődők a 
Duna Televízión.

 » A fenséges 
látványú, korhű 
helyszíneken 
forgatott produk-
ciót az alkotók 
helyenként fi nom 
humorral is ve-
gyítették.

Karen Sahnazarov, napjaink orosz 
fi lmművészetének egyik legki-

emelkedőbb alakja, 2017-ben meg-
rendezte Tolsztoj regényének 8 részes 
televíziós fi lmsorozatát, illetve abból 
egy mozifi lmet. Sahnazarov feldolgo-
zásának az a különlegessége, hogy két 
regényt gyúrt össze: Tolsztoj örökbe-

csű alkotását és Vikentyij Vereszajev 
A japán háborúban című művét. Ez 
utóbbi az alapregény utóéletét gon-
dolja tovább: Anna tragikus halála 
után harminc évvel, 1904-ben, a man-
dzsúriai orosz–japán háborúban ösz-
szetalálkozik a sebesült Vronszkij és 
Anna időközben katonaorvossá vált 

fi a, Szergej Karenin. A fi ú magyaráza-
tot vár arra, hogy mi sodorta annak 
idején anyját öngyilkosságba, miért 
kellett neki árván felnőnie.

Vronszkij azóta sem tette magát túl 
élete nagy szerelmének tragédiáján, 
a történetet tehát Vronszkij szemszö-
géből ismerhetik meg a nézők. A cím-
szereplőt, Anna Kareninát Jelizaveta 
Bojarszkaja kelti életre megrendítő 
erővel, szerelmét, Vronszkij grófot pe-
dig Makszim Matvejev. A két jelentős 
színész a magánéletben is egy párt al-
kotnak, Oroszországban ők az abszolút 
szupersztárok.

Karen Sahnazarov alkotásában egy 
eddigiektől eltérő Anna Karenina jele-
nik meg, akit a főszereplő, Jelizaveta 
Bojarszkaja így jellemez: „Tolsztoj 
ellentétes vonásokkal ruházza fel An-
nát, együtt jelenik meg benne a démo-
ni szenvedély és a gyermeki ártatlan-
ság. Számomra ez a regény egy fi atal 
nőről szól, aki először találkozik az 
igaz szerelemmel. Sokszor úgy véljük, 
egy érett asszony, aki el tud igazodni 
a világban. Ám erről szó sincs, hisz 28 
éves korában hal meg.”

Az Anna Karenina című sorozatot ja-
nuár 8-tól szerda esténként sugározza 
a Duna Televízió.

Démoni szenvedély gyermeki ártatlansággal ötvözve

 » Karen Sahna-
zarov alkotásában 
egy eddigiektől 
eltérő Anna Kare-
nina jelenik meg.

A HABSBURG HERCEGNŐRŐL SZÓLÓ TÖRTÉNELMI DRÁMÁT A TEMESVÁRI SZÜLETÉSŰ ROBERT DORNHELM RENDEZTE

Mária Terézia kihívásokkal teli uralkodása

Apokaliptikus
állapotok megfékezése

Rejtélyes vírus kezdi szedni 
áldozatait a világ különböző 

pontjain. A járványügyi hivatal 
szakemberei nyomozásba kezde-
nek, hogy feltérképezzék az első 
áldozatok mozgását és kapcsola-
taikat. A cél, hogy megtalálják a 
legelső fertőzöttet. Az áldozatok 
száma rohamosan nő, az idő pedig 
egyre inkább sürget. A járvány 
megfékezéséhez ellenszerre lesz 
szükség, aminek a kifejlesztése 
azonban akadályokba ütközik. Mi-
közben a hivatalos szervek próbál-
ják a kezükben tartani az ügyet, a 
médiában összeesküvés-elméletek 
és hamis gyógymódok kezdenek 
terjedni.

Steven Soderbegh rendező tárgyi-
lagos, rideg pontossággal vázolja 
fel egy halálos, világméretű járvány 
forgatókönyvét, miközben kimérten, 
lassan csepegteti a feszültséget. Az 
apokaliptikus hangvételű fi lm kiváló 
színészek hadát vonultatja fel: Matt 
Damon, Gwyneth Paltrow, Lawrence 
Fishburne, Kate Winslet, Marion Co-
tillard, Jude Law, Bryan Cranston és 
Elliott Gould is feltűnik. A Fertőzés 
című fi lmet január 4-én éjjel tekint-
hetik meg a Petőfi  Tv nézői.
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