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Charles Dickens a viktoriánus kor 
egyik legjelentősebb írója volt. 

Művei az angol irodalom gyöngysze-
mei, melyek folyamatosan megihletik 
korunk fi lmeseit is. Roman Polanski, 
a többszörös Oscar-díjas lengyel szár-
mazású fi lmes zseni pedig szívesen ké-
szít irodalmi alapanyagból fi lmet. Így 
valósult meg Dickens műremeke Ro-
man Polanski korhű feldolgozásában.

Twist Olivér kilencéves, és egész ed-
digi életét árvaházban töltötte. Most 
átkerül a dologházba, hogy ott szak-
mát tanuljon, és hasznot hajtson eltar-
tóinak. A dologházban dolgozó és éhe-
ző fi úk sorsot húznak: ki álljon oda a 
marcona felügyelő elé azzal, hogy több 
ételt szeretne. Twist Olivér húzza a rö-
videbbet, így neki jut ki a hálátlan fel-
adat. Az incidens miatt bajkeverőnek 
minősítik és kirakják szűrét a dolog-
házból is, bárki magához veheti, aki-
nek ingyenmunkaerőre van szüksége. 
Mr. Sowerberry temetkezési vállalkozó 
műhelyébe kerül, ahol egy másik fi ú 
provokációi miatt igazságtalanul ve-

rést kap, ezért végképp megszökik, és 
elindul étlen-szomjan London felé az 
országúton. Így kerül Fagin, a gyere-
kekkel dolgoztató tolvaj kezébe…

Dickens gyakran ábrázolta a sze-
gény, árva gyerekek sorsát. Neki ma-
gának is voltak közvetlen élményei 
ezzel kapcsolatban. 12 éves volt, ami-
kor tisztviselő apja elszegényedett, és 
az adósok börtönébe került. Az addig 
jó körülmények között élő Dickens 
egy műhelyben kezdett dolgozni, és 
eltartotta magát, ráadásul támogatta 
családját is. Itt találkozott a nyomor 
és a kiszolgáltatottság különböző for-
máival. Családja ugyan pár év múlva 
jó anyagi helyzetbe került egy örök-
ségnek köszönhetően, de Charles Dic-
kenst még egy ideig nem vették ki a 
műhelyből, tovább dolgozott.

A fi lm képi világa, hangulata egé-
szen különleges, a néző úgy érezheti, 
visszarepül a viktoriánus kor Angliá-
jába. A Twist Olivér című cseh–angol–
francia-olasz alkotást április 3-án kora 
este sugározza a Duna Televízió.

Az árva kisfi ú, Twist Olivér megpróbáltatásokkal teli életútja

Görög–olasz szerelem 
a világháborúban

A fi lm Louis de Bernières 1994-ben 
megjelent bestsellere alapján 

készült 2001-ben. Az elnyomás ellen 
harcoló, elesett görög ellenállók, 
valamint a több ezer olasz katona 
emlékének ajánlották, akiket a né-
met katonák kivégeztek 1943-ban.

Kefallínia időtlenül és elfeledet-
ten magaslik a Jón-tenger szikrázó 
türkizéből, és lakói fenntartás nélkül 
imádják ezt a földet. A természet 
cudarul bánt Kefallíniával, dühödt 
földrengések rázták meg a szigetet, 
mely csöndes méltósággal viselte sor-
sát, őrizte hagyományait és mítoszait 
nemzedékeken át... egészen 1941-ig, 
amikor egy háború, mely lángba 
borította a földet, elérte a sziget békés 
partjait is. A történet 1940-ben kezdő-
dik: Pelagia (Penelope Cruz) az orvos 
apjával (John Hurt) él egy kefalliníai 
faluban, ő is orvosnak készül, és ép-
pen eljegyzi magát első szerelmével. A 
vőlegénye, Mandras (Christian Bale) 
egyszerű halász. Amikor Antonio Co-
relli kapitány és százada megérkezik 
az érintetlen szépségű szigetre, a kato-
nák az ottlétüket úgy fogják fel, mint 
aff éle görög vakációt, ahol a háború 
csak egy távoli rádióüzenet.

Az igéző szépségű Pelagia és a többi 
falusi eleinte neheztel a váratlan 
vendégekre, de végül az olaszok 
kedvessége és életszeretete feloldja az 
ellentéteket, és a nő meglátja Corel-
liben azt az embert, aki imádja az 
életet, a zenét, sőt őt is. Ám a háború 
elkerülhetetlenül betör az idilli sziget-
re, és örökre felbolygatja az itt lakók 
és a kényelmesen berendezkedett 
olasz katonák nyugalmát. A Pelagia és 
Antonio közt bimbózó szerelem is ve-
szélybe kerül. Corelli kapitány szembe 
találja magát a háború erőszakos való-
ságával, és rájön, hogy talán örökre 
el kell hagynia a szigetet és a nőt, akit 
szeret. A Corelli kapitány mandolin-
ja című angol–francia romantikus 
háborús drámát április 3-án délután 
tekinthetik meg az érdeklődők az M5-
ös csatornán.

A LEGHÍRESEBB MÚZEUMOKBÓL LOP FESTMÉNYEKET EGY RABLÓBANDA AZ ANIMÁCIÓS FILMBEN

Krimi a világot átszelő bűntényről

Ruben Brandt álmában híres festmények alakjai, például Botticelli Vénusza akar az életére törni

Twist Olivér a sok igazságtalanság után megszökik, és Londonban próbál szerencsét

Az izgalmas thriller, fi lm noir 
és akciójeleneteket felvonulta-
tó fi lmben semmi sem véletlen, 
minden apró részlet művészeti 
utalás, tisztelgés valamelyik 
neves festő, fi lmrendező, költő 
vagy szobrász előtt. A Ruben 
Brandt, a gyűjtő című alkotást 
április 4-én este sugározza a 
Petőfi  Tv.

A szlovén születésű, de három 
évtizede Magyarországon élő
festő, grafi kus, szobrász Milo-

rad Kristić egy fantasztikus krimi 
főszereplőivé tette kedvenc festmé-
nyeit. Különös formát választott 
bemutatásukra. Azért, hogy ez ne 

egy unalmas ismeretterjesztő fi lm 
legyen, inkább az animáció eszkö-
zéhez nyúlt, és kitalált egy krimi-
történetet egy sorozatrablóról, aki 
festményeket lop a világ leghíresebb 
múzeumaiból, az Uffi  ziből, a Gug-
genheimból vagy az Ermitázsból. A 
főszereplő, Ruben Brandt – akinek 
a neve Rubens és Rembrandt ke-
verékéből áll – neves pszichiáter, 
akit rémálmok gyötörnek. Ritka és 
rövid alvásai alatt híres festmények 
alakjai, például Botticelli Vénusza 
vagy Velázquez Margarita Teresa 
infánsnője akarnak az életére törni. 
Meglátása, miszerint ha ő birtokolja 
a képeket, azok nem birtokolhatják 
őt, arra késztetik, hogy összehozzon 
egy rablóbandát, akik megszerzik 
számára a képeket. A csapat veze-
tője a kleptomániás Mimi, aki ké-

pes elcsavarni az ügy felderítésére 
fogadott washingtoni nyomozó, 
Kowalski fejét is. Eközben a pánik-
ba esett biztosítótársaságok száz-
millió dollár jutalmat ajánlanak a 
nyomravezetőnek, így az alvilág is 
bekapcsolódik az egész világot át-
szelő bűntény történéseibe.

Az izgalmas thriller, fi lm noir 
és akciójeleneteket felvonultató 
fi lmben semmi sem véletlen, min-
den apró részlet művészeti utalás, 
tisztelgés valamelyik neves festő, 
fi lmrendező, kö ltő vagy szobrász 
előtt. A rengeteg elrejtett jelkép pe-
dig arra sarkallja a nézőket, hogy 
újra és újra megnézzék a fi lmet, 
minden egyes alkalommal egy-egy 
újabb részlet után kutatva.

A felnőtteknek szánt animációs 
fi lm közönségsikerét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy megjele-
nése évében, 2018-ban benne volt 
a tíz leglátogatottabb mozifi lmben 
Magyarországon. De számos szak-
mai sikert is bezsebelt. Szerepelt 
az Oscar-díjra jelölt egész estés 
animációs fi lmek rövid listáján, 
és szinte az összes neves animá-
ciós fi lmfesztiválon. Megnyerte a 
Bukaresti Animációs Filmfeszti-
vált, majd a legjobb forgatókönyv, 
a legjobb első fi lm és az andalúz 
forgatókönyvíró-szövetség díját is 
elhozta a sevillai fi lmfesztiválról, 
de ott volt az Annie Awards jelöltjei 
között is. A trieszti fi lmfesztiválról 
elhozta a Sky Arte díját.

A főszereplőket Kamarás Iván, 
Makranczi Zalán és Hámori Gabri-
ella szólaltatják meg. A fi lm zené-
jét a tehetséges erdélyi zeneszerző, 
zongorista, Cári Tibor szerezte. A 
Ruben Brandt, a gyűjtő című al-
kotást április 4-én este tekinthetik 
meg a Petőfi  Tv nézői.

 » A rengeteg 
elrejtett jelkép 
pedig arra sar-
kallja a nézőket, 
hogy újra és újra 
megnézzék a 
fi lmet, minden 
egyes alkalom-
mal egy-egy 
újabb részlet 
után kutatva.




