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A 15 éves Darek megözvegyült 
apjával és kishúgával éli életét 
az Isten háta mögötti, gyönyö-
rű szép Luzsicei-hegységben. 
A tinédzser fi ú felnőtté válásá-
ról, küzdelméről szól A narancs 
illata című cseh alkotás, amelyet 
október 4-én este tekinthetnek 
meg Petőfi  Tv nézői.

A The Orange Days, Narancsna-
pok című nagy sikerű könyv 
alapján készült fi lmes adaptá-

ció. A kötet számtalan irodalmi díjat 
nyert Európa-szerte, és öt nyelvre for-
dították le eddig. Íme Darek, aki egy 
narancsillatú lányba szerelmes, nem 
egyszerű életet él apjával, és aki türel-
mes, elhivatott és elszánt, ha a kishú-
gáról van szó vagy a lovaikról. Darek 
világa az öröm és fájdalom története, 
a világtól elzárt, mégis csodálatosan 
szép Lausitzi-hegység (vagy Luzsi-
cei-hegység) területéről. Itt a lovak 
nem méregdrága versenyistállók áru-
cikkei, hanem ugyanolyan élőlények, 
akikről gondoskodni és akiket szeret-
ni kell. De ha még ez sem lenne elég, a 
nyár végéhez közeledve Darek rádöb-
ben, hogy a gyerekkora is hamarosan 

véget ér. De mint minden befejezés, 
valami új kezdetét is jelenti.

A 15 éves Darek megözvegyült ap-
jával és kishúgával éli életét az Isten 
háta mögötti, gyönyörű szép Luzsi-
cei-hegységben, a cseh–német–len-
gyel határnál. Darek élete nagyon 
sokat változott, miután édesanyja 

leukémiában meghalt. Habár több 
szabadsága lett, ettől nem lett bol-
dogabb sem. Őrülten hiányzik neki 
az ő életvidám és gondoskodó anyja, 
akire mindig számíthatott. Az apja 
felesége halála óta elindult a lejtőn 
lefelé, bánatát alkoholba fojtja, ami-
nek következtében sokkal több terhet 

A FŐSZEREPLŐ DAREK KORTÁRSAIHOZ KÉPEST SOKKAL HAMARABB VÁLIK ÉRETTÉ, ELFOGADJA, AMIT AZ ÉLET KÍNÁLT NEKI

Öröm és fájdalom története egy tinédzsertől

Hanna, az individualista és vonzó lány beleszeret Darek magabiztosságába, gondoskodó természetébe

Közelség. Marion Cotillard alakítja Piafot a francia énekesnőről szóló fi lmben

Martino nem számít a bolondos nagymama fogadtatására

tesz fi a nyakába, mint amennyit egy 
kamasz el bírna cipelni. Ennek elle-
nére ez a tinédzser fi ú nem olyan, 
mint a többi kortársa, sokkal hama-
rabb válik éretté, elfogadja, amit az 
élet kínált neki, méltósággal viseli.

Hanna, az individualista és von-
zó lány, az iskolában hamar bele-
szeret Darek magabiztosságába és 
gondoskodó természetébe. Miután 
Darek apja elveszti állását az üveg-
gyárban, már nem képes ellátni csa-
ládfői kötelezettségét, a család szét-
hullóban van. A gGyermekvédelmi 
hatóság megfenyegeti a családot, 
hogy elveszik Darek Down-szind-
rómás húgát, Emát. Darek ezt nem 
hagyja, és minden erejét és tudását 
bevetve a végsőkig harcol Emáért. 
Ekkor lép a képbe Uli, a lótenyésztő, 
Darek apai barátja, aki meg akarja 
menteni a családot, és apját üzleti 
partnernek kéri fel. Ami lényegében 
azt jelenti, hogy Darek apjának a 
legelőin tenyészti Uli a saját tulaj-
donában álló lovakat, amiért bérleti 
pénzt fi zet Darek apjának. Uli aján-
lata életmentő, ami újra reményt 
ad az elkeseredett családnak. A na-
rancs illata című cseh romantikus 
fi lmet október 4-én este sugározza 
a Petőfi  Tv.

 » Darek rá-
döbben, hogy 
a gyerekkora 
véget ér. De 
mint minden be-
fejezés, valami 
új kezdetét is 
jelenti.

Az olasz vígjátékoknak, a „com-
media all’italianának” komoly 

múltja és nagy hagyománya van. Az 
1950–60-as évekre jellemző stílus, 
mely a második világháború után 
éledező Olaszországnak nyújtott 
egyfajta kiutat a nyomorból, kilátás-
talanságból, megragadva a helyzetek 
és jellemek komikumát, érintve az 
itáliai társadalom különböző aspek-
tusait és rétegeit, igencsak népsze-
rűnek számított nemcsak hazájában, 
de egész Európában is. Hűen tükrözi 
az olasz emberek mentalitását, élet-
hez való hozzáállását, amikor kicsit 
kifi gurázva, kicsit szatirikusan, kicsit 
elnézően vagy egyenesen önfeled-
ten mesél az élet dolgairól. A stílus 
nagyjai, mint Monicelli, Dino Risi, 
Comencini még a hetvenes években 
is ontották a közönség körében oly 
népszerű fi lmeket. Aztán a hullám 
kicsit alábbhagyott.

A komédia, mint műfaj, az utóbbi 
években azonban ismét kezd a fi atal 
alkotók látókörébe kerülni, és egyre 
többen próbálják ki magukat ezen 
a területen. Így van ezzel Cosimo 
Messeri is, Marco Messeri színész 
fi a, aki apja barátai és alkotótársai, 
Carlo Mazzacurati és Nino Moretti 
szatirikus-ironikus világszemléletén 
nevelkedve megalkotta első nagyjá-
tékfi lmjét, melyet rendezőként, for-
gatókönyvíróként és főszereplőként 
is jegyez. A jellem- és helyzetkomi-
kumokra építő fi lmvígjáték egyetlen 
őrült éjszaka történéseit meséli el. A 
szerelmében csalódott és megfáradt 
entomológus (rovarszakértő) kis ki-
kapcsolódást és vigaszt keresve fel-

A francia sanzon koronázatlan 
királynőjéről időről időre újabb 

és újabb könyvek, színdarabok, fi l-
mek jelennek meg, ennek ellenére 
nem lanyhul iránta az érdeklődés. 
Szinte megmagyarázhatatlan, hon-
nan merítette életerejét ez a 142 cm 
magas, 40 kilós asszony, akinek éle-
te – születése pillanatától – tragédi-
ákkal, szenvedéssel volt teli. A szó 
szoros értelmében az utcáról került 
a legnagyobb koncerttermekbe. A 
negyvenes évek elején, azaz a német 
megszállás idején még a párizsi ka-
tonáknak énekelt, hogy aztán alig 
egy évtized múlva már New York, 
Hollywood, San Francisco, Las Veg-
as vagy épp Miami közönsége omol-
jon a lábai elé. Megjárta a poklokat 

és a mennyet. Szerette a férfi akat, az 
alkoholt, sőt legnagyobb szerelme 
halála után a drogot is. Egész éle-
tében arra vágyott, hogy szeressék. 
Varázslatos dalokkal ajándékozta 
meg kortársait és az utókort. Milord, 
Himnusz a szerelemhez, Padam… 
Padam, Nem bánok semmit sem… 
hogy csak néhányat említsünk emlé-
keztetőül.

Olivier Dahan rendező játékfi lm-
je, amely a 2007-es nemzetközi fi l-
mfesztiválon Arany Medve jelölést 
kapott, a Piafot életre keltő színész-
nő, Marion Cotillard alakítása az 
átlényegülés csodája. A Piaf című 
alkotást október 4-én este tekinthe-
tik meg az érdeklődők a Duna Tele-
vízióban.

keresi szeretett római nagybácsiját. 
A bácsi ugyan örül unokaöccsének, 
de lehetőséget is lát benne, hogy 
szenvedélyének, a kártyának hódol-
hasson, ezért egyből felkéri, hogy 
este vigyázzon egy kislányra, amíg 
ő a szüleivel kártyázik. Martino jobb 
híján bele is megy a dologba, de nem 
számít arra, hogy a kislány mellé egy 
bolondos nagymama is jár (Amanda 
Lear), és az utcán véletlenül felismert 
gyerekkori szerelme is épp most kér 
tőle segítséget. Az Egy eszement éj-
szaka Rómában című fi lmet október 
2-án este tekinthetik meg a Duna Te-
levízió nézői.

Egy őrült éjszaka komikus történetePiaf egyedülálló életútja 

 » A szerelmé-
ben csalódott 
és megfáradt 
entomológus 
kis kikapcsoló-
dást és vigaszt 
keresve felkeresi 
szeretett római 
nagybácsĳ át. 




