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Liza szürreális élete
A Petőfi  Tv vasárnapi fi lmklub sorozatában június 21-én 21.10-kor igazi 
csemegét láthatnak a nézők, a Liza, a rókatündér című alkotást. Ujj Mészáros 
Károly első játékfi lmje több műfaj elemeit ötvözi sok humorral, bájjal. A ro-
mantikus komédiát megfűszerezi egy kis thrillerrel, fantasyval, időutazással, 
a történet a régi, szocialista Budapest díszletei között játszódik. Ujj Mészáros 
Károly és Hegedűs Bálint forgatókönyvírók Pozsgai Zsolt színdarabja alapján 
készítették a forgatókönyvet, melyből ez a kicsit szürreális fantáziavilágú, sa-
játos humorú fi lm létrejött. A fi lm a mozinézők körében is sikert aratott, az év 
egyik legnézettebb magyar fi lmje volt. A fi lm főhőse Liza, egy félénk ápolónő, 
akinek élete első harminc évében nem sikerült megtalálnia a boldogságot. A 
születésnapján azonban mintha megváltozna minden, Liza párt talál magá-
nak. Ám úgy tűnik, elátkozták, a közelébe kerülő férfi ak úgy hullanak, mint 
a legyek, ráadásul gyanús körülmények között. Liza megpróbálja legyőzni az 
átkot, de egyre jobban belegabalyodik az eseményekbe. A rend éber őre ezért 
egy nyomozót telepít a lány lakásába, ám a nyomozás nem a várt eredményt 
hozza. A szórakoztató, könnyed történet karaktereit kiváló színészek ala-
kítják. Lizát Balsai Mónika játssza, a férfi főszerepeket pedig Bede-Fazekas 
Szabolcs, Schmied Zoltán, Reviczky Gábor és Cserna Antal. A fi lmet a Magyar 
Filmhéten öt díjjal jutalmazták: legjobb fi lm, legjobb rendezés, legjobb női 
főszereplő, legjobb vágás, legjobb zene. A külföldi fesztiválokon is jelentős 
sikereket ért el, díjazták többek között Monte-Carlóban, Brüsszelben, Amsz-
terdamban, Madridban, Austinban, Seattle-ben, Stockholmban is.

Rajzfi lm Petőfi -műből
1973-ban, Petőfi  Sándor költő születésének 150. évfordulójára készült az 
első magyar, egész estés animációs fi lm, a költő azonos című elbeszélő 
költeménye alapján. A rajzfi lm megálmodója, rendezője Jankovics Marcell 
volt, alkotótársai többek között Szabó Sipos Tamás és Szoboszlay Péter. 
Az alkotás képi világa egészen különlegesnek számított az akkori magyar 
rajzfi lmek között, formabontó volt, emlékeztetett az 1968-as Beatles-zenére 
készült Sárga tengeralattjáró című alkotáshoz, természetesen azt Jankovics 
rá jellemzően magyar népi motívumokkal ötvözte. A szereplőknek a hango-
kat Cserhalmi György, Nagy Anikó, Pártos Erzsi, Mádi Szabó Gábor, Bárdi 
György, Körmendi János, Farkas Antal és Kútvölgyi Erzsébet kölcsönözték. 
Az alkotásban a magyar animáció nagyjai dolgoztak még a kisebb feladato-
kon is, mint például Richly Zsolt, Nepp József és Ternovszky Béla. A rajzfi lm 
zenéjét Gyulai Gaál János szerezte, a dalszövegeket a rímhányó Romhányi 
József írta, a dalokat Delhusa Gjon énekelte. A János Vitéz című alkotást 
június 22-én délután sugározza az M5-ös csatorna.

Martin Scorsese, Francis Ford 
Coppola és Woody Allen közös 
rendezését sugározza június 
24-én a Duna Televízió. A New 
York-i történetek című fi lmet 
Vittorio Storaro operatőr 80. 
születésnapja alkalmából tűz-
ték műsorra.

V ittorio Storaro mindig is a kép, 
a lencsébe fogott világ bűvö-
letében élt. Édesapja mozigé-

pészként dolgozott, így már nagyon 
korán megbabonázta őt ez a világ. 11 
évesen fotózni kezdett, majd érettsé-
gi után beiratkozott operatőr szakra. 
Évekig kamera mögött dolgozott, 
mire 1968-ban megkapta első önálló 
fényképezését Marco Rossi Ifj úság, 
ifj úság című fi lmjében. Azóta pályá-
ja meredeken ívelt felfelé. Sokszor és 
szívesen hívták olyan nagy rendezők, 
mint Bernardo Bertolucci, Francis 
Ford Coppola, Warren Beatty vagy 
Woody Allen. Munkájával számos 
elismerést vívott ki magának, három-
szor is elnyerte a legjobb operatőrnek 
járó Oscart (Apokalipszis most, Vörö-
sök, Az utolsó császár). Munkája mel-
lé egész fi lozófi át alkotott, mely főleg 
Goethe színelméletén alapul, azon, 

hogy hogyan keltenek különböző 
hangulatokat a színek, és miként be-
folyásolnak minket egy-egy szituáció 
észlelésekor. Ezen különös hangu-
latkeltő érzéke miatt gyakran hívják 
opera- és táncfi lmekhez is. Fia, Fab-
rizio követte apját az általa kitaposott 
úton a vizuális művészetekben, ő vi-
zuális eff ektus tervezőként dolgozik 
a fi lmes szakmában. Storaro korunk 

egyik legnagyobb képmágusa, és pá-
lyáját az Oscarok mellett még számta-
lan díj és elismerés övezi.

80. születésnapja alkalmából egy 
különös fi lmet választottak a köszön-
tésére. Az 1989-es szkeccsfi lmben 
három, nagy klasszikusnak számító 
amerikai fi lmrendező egy-egy rövi-
debb munkája látható. A New York-i 
történeteket Martin Scorsese, Francis 

HÁROM KÜLÖNBÖZŐ VILÁGOT ÉS SZTORIT TÁR A NÉZŐK ELÉ A NEW YORK-I TÖRTÉNETEK CÍMŰ 1989-ES SZKECCSFILM

Amerikai klasszikus rendezők stílusötvözete

New York fényei. Woody Allen humoros történetének főszerepét saját maga játssza, ügyvédet alakítva

Coco Chanel és Igor Sztravinszkĳ  között mély
és szenvedélyes kapcsolat alakul ki

Ford Coppola és Woody Allen ren-
dezték. Bár mindhárom rendezőhöz 
régi barátság és jó munkakapcsolat 
fűzi, ezúttal ő csupán a Coppola ál-
tal rendezett epizódban dolgozott.

A fi lm azért is érdekes, mert a 
három rendező, három különböző 
világot, és történetmesélési stílust 
képvisel, így három szerzői látás-
mód kerül egymás mellé. Az első 
szkeccs Scorsese tragikus hang-
vételű, önmarcangoló szerelmi 
drámája a nagy festőművész (Nick 
Nolte) és aktuális múzsája és sze-
relme között (Rosanna Arquette). 
Coppola rövid kis stílusjátékában 
egy különös 12 éves lány egy szállo-
dában él, és a felnőttek világát éli, 
míg édesapja szerte a nagyvilág-
ban turnézik. Woody Allen humo-
ros történetének főszerepét pedig 
nem meglepő módon saját maga 
játssza, nem véletlen, hiszen a 
rendező a város egyik legnagyobb 
szerelmese. Sheldon, a jól menő 
ügyvéd egyre nehezebben viseli 
idős édesanyját, akinek egy rém-
álomszerű helyzetben először nyo-
ma vész, majd nem sokkal később 
a legváratlanabb helyen jelenik 
meg újból. A New York-i történetek 
című fi lmet június 24-én tekinthe-
tik meg a Duna Televízió nézői.

 » Vittorio Sto-
raro korunk egyik 
legnagyobb 
képmágusa, és 
pályáját az Osca-
rok mellett még 
számtalan díj és 
elismerés övezi.

Hálás téma híres emberek életét, 
szerelmét bemutatni a fi lmvász-

non. Hátha még a főhős, aki küzdel-
mek árán ugyan, legtöbbünkhöz ha-
sonlóan szegénysorból küzdötte fel 
magát a csillagokig. Coco Chanel, a 
francia divat egykori „nagyasszonya” 
a szó valódi értelmében selfmade 
man, pontosabban selfmade woman 
volt.  Kalandos élete során megtapasz-
talta a nyomort, a kiszolgáltatottságot, 
a magányt, de a csillogást és a szerel-
mi boldogságot is. A híres orosz ze-
neszerzővel, Igor Sztravinszkijjel való 
kapcsolata egyike volt a boldog pilla-
natoknak. Két szárnyaló képzeletű te-
hetség találkozott, de szerelmük nem 
maradhatott tartós. 1913 – Igor Sztra-
vinszkij Tavaszi áldozatának premierje 
a Théatres Des Champs-Elysées szín-
padán. Coco Chanel megbabonázva ül 
a nézőtéren. A forradalmi mű azonban 
túl modernnek, túl radikálisnak bizo-
nyul; a felbőszült közönség zúgolódik, 
és kis híján forrongásban tör ki. Szt-
ravinszkij vigasztalhatatlan. Hét év-
vel később, a már elismert, sikeres és 
gazdag Coco Chanel újból találkozik 
a zeneszerzővel, aki az orosz forrada-
lom elől menekülve, emigránsként, 
fi llérekből tengeti életét. A vonzalom 
azonnal felébred közöttük, szikrázik 
a levegő. Coco felajánlja Garches-ban 
található házát, ahol Sztra vinszkij 
nyugodtan dolgozhatna. A zeneszer-
ző gyermekeivel és feleségével együtt 
azonnal odaköltözik. A két szárnya-
ló szellem között mély és szenvedé-
lyes kapcsolat veszi kezdetét. A Coco 

Chanel és Igor Sztravinszkij – Egy 
titkos szerelem története című fi lmet 
június 17-én este tekinthetik meg az 
érdeklődők a Duna Televízióban. Jan 
Kounen színpompás fi lmjének címsze-
replői Anna Mouglalis (akit korábban 
már Simone de Beauvoir-ként is lát-
hatott a Duna Tv közönsége) és Mads 
Mikkelsen.

Egy divatikon és egy művész szerelme

 » Coco Chanel 
kalandos élete 
során megtapasz-
talta a nyomort, 
a magányt, de a 
csillogást és a 
szerelmi boldog-
ságot is.




