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

AZ MTVA HÍR- ÉS KÉPSZOLGÁLATA ALAPJÁN SZERKESZTI: BEDE LAURA
2020. NOVEMBER 12., SZERDA » XV. ÉVFOLYAM, 23. (365.) SZÁM

Díjak és jelölések

Cannes-i Fesztivál (2011) – Zsűri 
nagydíja: Jean-Pierre Dardenne, 
Luc Dardenne. Európai Filmdíj 
(2011) – Legjobb forgatókönyv: 
Luc Dardenne, Jean-Pierre Dar-
denne. Cannes-i Fesztivál (2011) – 
Aranypálma-jelölés: Luc Darden-
ne, Jean-Pierre Dardenne. Európai 
Filmdíj (2011) – Legjobb fi lm 
jelölés: Luc Dardenne, Jean-Pierre 
Dardenne. Európai Filmdíj (2011) 
– Legjobb rendező jelölés: Luc 
Dardenne, Jean-Pierre Dardenne. 
Európai Filmdíj (2011) – Legjobb 
női alakítás jelölés: Cécile De 
France. Aranyglóbusz díj (2012) – 
Legjobb idegennyelvű fi lm jelölés

Apa- és kerékpárkeresés fonódik 
egybe a Srác a biciklivel című 
kis realista moziban. A bringa 
eltűnik és előkerül, de a főhős 
kiskamasz fi ú élete ettől nem 
oldódik meg, csak sodródik a 
semmibe. A dokumentumszerű 
drámát november 22-én este 
sugározza a Petőfi  Tv.

J ean-Pierre és Luc Dardenne-nak a 
családi kötelékek szétbomlásáról 
szóló fi lmjeikben a társadalom 

szélén ácsingózó egzisztenciák bir-
kóznak a nehéz sorsukkal, többnyire 
a szeretteikben – vagy az azoknak 
vélt emberekben – keresve kapaszko-
dót, aztán kénytelen a bűn világába 
sodródnak. Élni igyekszik a férfi  (az 
apa): A fi ú és A gyermek, nekivesel-
kedik a nő (az anya): Rosetta és Lorna 
csendje –, és most próbálkozik a gye-
rek: Srác a biciklivel. Az író-rendező 
testvérpár (fő)szereplői átlagosnak 
nevezhető emberek, minden esetben 
valami súlyos (érzelmi és/vagy anya-
gi) defektussal terheltek, az életnek 
nevezett versenyfutásban hatalmas 
hendikeppel indulnak. A belga test-
vérpár fi lmjei a perifériákon játszód-
nak, az úgynevezett jóléti társadalom 
peremvidékein, szürke és veszélyes, 
külső lakótelepeken, hideg és mo-
solytalan miliőkben, olyan helyeken, 
ahol a munkásosztály a bevándorlók-
kal osztja meg a nyomorát – nem kife-
jezetten egzisztenciális értelemben –, 
itt a lélek seszínű, kiégett, eltűnőben 
az értékek, különösen a család (mint 
társadalmi alapegység) hordozta biz-
tonság van enyészőben. Végzetesen 
és menthetetlenül pusztulóban.

A 11 éves Cyril Catoul igazi kis-
kamasz, fi noman fogalmazva, apja 
szerint viszont rossz gyerek: makacs, 
agresszív és felelőtlen. Apja megelé-
gelve a fi ú viselkedését, bedugja őt 
egy otthonba, és egy másik városba 
költözik. Cyril, miután rájön, hogy 
nem ideiglenesen került oda, bicik-
lijével apja keresésére indul. Eleinte 
nem hajlandó elfogadni a tényt, hogy 
elhagyták, és makacsul ragaszkodik 
ahhoz, hogy csak félreértésről van 
szó. Véletlenül összeismerkedik egy 
harmincas éveiben járó fodrásszal, 
Samanthával, aki megengedi, hogy 
a hétvégéket vele töltse, és segít neki 
megtalálni a válaszokat, még ha azok 
olykor fájdalmasak is.

Cyril makacs kerékpárkeresése 
(amit édesapja albérletében látott 

utoljára) apja fellelésével rímel. A fi ú 
felnéz rá, idealizálja, de mindez las-
san szétfoszlik. A szülője szándéko-
san dobja ki életéből a fi át, mert nem 
tudott felelősséget vállalni érte.

Az anyapótló fodrásznő segít visz-
szaszerezni biciklijét, és mint egyfaj-
ta szülői pótlék, valamelyest az apját 
is igyekszik helyettesíteni, azonban 
a dühödt ifj úban már eltörött valami 
a világ családrendjét illetően, és a 
fi atalkorú bűnözők galerijába sodró-
dik. Az apai nimbuszt a nő képtelen 
pótolni, a számára oly fontos tekin-
télyt Cyril egy bandavezérben véli 
megtalálni. Vonzódása mindig azon 
felnőtt (idősebb ember) irányában 
nyilvánul meg, akitől el-eltűnő bicik-
lijét visszakapja (apja, a fodrásznő, a 
galerifőnök).

A DARDENNE TESTVÉREK ELŐZŐ MUNKÁIHOZ HASONLÓAN A SRÁC A BICIKLIVEL IS DOKUMENTARISTA STÍLUSBAN KÉSZÜLT 

A bringás fi ú kiábrándultsága a felnőttvilágból

A 11 éves kisfi únak egy fodrásznő segít megtalálni a válaszokat, még ha azok olykor fájdalmasak is

Törőcsik Mari és Psota Irén a Szent Péter esernyője című, Bán Frigyes rendezte fi lmben

A Dardenne testvérek előző mun-
káihoz hasonlóan ez a fi lm is doku-
mentarista stílusban készült: kéz-
kamerával forgattak, és többnyire 
természetes fényeket használtak, 
viszont – tőlük szokatlan módon – 
ezúttal fi lmzenét is alkalmaztak.

A testvérek a Srác a biciklivel 
című fi lmjükkel tovább gyarapítot-
ták cannes-i trófeáikat (két Arany-
pálma, az ökumenikus zsűri díja 
és a legjobb forgatókönyvnek járó 
elismerés), a zsűri nagydíja megér-
demelt. A fi lmet persze nem ezért 
szeretjük: hanem mert fájdalmasan 
jó. Nincs benne semmi humor és 
irónia, hiányzik a feloldozás, csak 
az olyannyira ismerős keserűség és 
kiábrándultság marad. Nehéz da-
rab, de megéri. A Srác a biciklivel 
című belga–francia–olasz alkotást 
november 22-én este tekinthetik 
meg a Petőfi  Tv nézői.

 »  A belga 
testvérpár fi lmjei 
a perifériákon 
játszódnak, az 
úgynevezett 
jóléti társadalom 
peremvidékein, 
szürke és veszé-
lyes, külső lakó-
telepeken, hideg 
és mosolytalan 
miliőkben.

Törőcsik Marit, a kétszeres Kossuth- 
és Jászai Mari-díjast, Kossuth-nagy-

díjast, érdemes és kiváló művészt, a 
nemzet színészét, a nemzet művészét 
köszönti születésnapja alkalmából a 
közszolgálati Duna Televízió novem-
ber 21-én, szombaton délután a Szent 
Péter esernyője című fi lmmel. A Mik-
száth Kálmán azonos című regénye 
alapján készült fi lmet Bán Frigyes ren-
dezte, és a kor nagy színészei játsszák 
a kisebb szerepeket is. A gyönyörű 
színésznő által megformált Veronika 
szinte ragyog a vásznon.

Az öreg Gregorics vagyonát törvény-
telen fi ára, Wibra Gyurira hagyja, de 
halála után a pénz nem kerül elő. A 
kis Glogova faluban viszont csoda tör-
ténik. Bélyi János kishúga, Veronika 
fölé egy ismeretlen egy piros esernyőt 
tesz, hogy megvédje a nyári záportól. 
A falusiak Szent Pétert tartják az ol-
talmazónak, s meg vannak győződve 
arról, hogy az esernyő szerencsét hoz 
mindenkire. Veronika gyönyörű lány-
nyá cseperedik, Wibra Gyuriból pedig 
híres ügyvéd lesz. Egy napon útjaik ke-
resztezik egymást.

November 19-én késő este a Maár 
Gyula rendezte Végül című fi lmben 
láthatja még a közönség Törőcsik 

Marit. A fi lm 1974-ben Mannheimben 
nagydíjat kapott, valamint 1975-ben 
elnyerte a Magyar Filmkritikusok Díját.

Törőcsik Marit, az örök dívát köszönti a Duna TvForradalmi hangulatú 
szerelmi történet

Vojta életét követjük kisgyerekkor-
tól a késő kamaszkorig. Családja 

nem hétköznapi; apja favágó, élete 
nagy csalódása, hogy nem sikerült 
átúsznia a La Manche csatornát. 
Anyja gyermekkorában jégrevüsztár 
volt, de kamaszként már nem bírta 
a megterhelést. A sportmániás apa 
úszóbajnokot akar faragni a fi ából, 
míg a művészlélek anya zongoramű-
vészt lát kisfi ában. Vojtát azonban 
leginkább a lángoló vörös hajú 
osztálytársnője, Ela ejti rabul. A zon-
gorafelvételi nem sikerül, otthon ma-
rad, ahol hóbortos apja megkukul, 
amikor nem engedik ki az országból, 
hogy újabb kísérletet tegyen a csator-
nán. Ela szinkronúszó, és a csapata 
a bársonyos forradalom napjaiban 
Párizsba készül; s több mint lehetsé-
ges, hogy a lány kint marad az ott élő 
édesanyjánál. Vojtának cselekednie 
kell, hogy szerelmük beteljesedjen, 
miközben a prágaiak a demokrácia 
beteljesedéséért vonulnak utcára. A 
Bársonyos hullámok című cseh vígjá-
tékot november 18-án este sugározza 
a Duna Televízió.




