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A gyergyószentmiklósi Bagossy Bro-
thers Company is Fonogram-díjat 

kapott a hétvégén az interneten tartott 
online átadón: az év hangfelvétele el-
nevezésű elismerést a közönség szava-
zása alapján kapta az együttes Vissza-
jövök (Prime Event Management) című 
daláért. A Magyar Hangfelvétel-kiadók 
Szövetsége (Mahasz) által rendezett 
eseményen 12+1 magyarországi és 6 
külföldi kategóriában adták át a szak-
mai zsűri által odaítélt 2021-as Fonog-
ram-díjakat, a koronavírus-járvány 
miatt – akárcsak tavaly – virtuálisan. 
A győzteseket online videókban jelen-
tették be. Bagossyék az utóbbi időben 
számos elismerést söpörtek be: janu-
árban három kategóriában ismerték el 
teljesítményüket a Petőfi  Zenei Díjak 
átadóján. Tavaly is megkapták az év 
hangfelvétele Fonogram-díját, Olyan 
Ő című dalukért. „Köszönjük szépen 
a közönségünk bizalmát, kitartását és 
folyamatos támogatását! Minden ze-
nekar életében fontos pillanat, amikor 
egy zenei díjra jelölést kap. A mi ese-

tünkben ez mindig megerősít minket 
abban, hogy jó úton járunk és további 
motivációt ad a folytatáshoz” – mond-
ta el a tavalyi Fonogram-díj kapcsán 
a Krónika megkeresésére Tatár Attila, 
a zenekar gitáros-vokalistája. Az idei 
Fonogram-átadón többek közt Char-
lie, a Halott Pénz, a Fran Palermo, az 
Ötödik Évszak, Krúbi, Borlai Gergő és 
Dzsúdló is elismerést kapott, életmű-
díjjal Török Ádámot, szakmai életmű-
díjjal Hajnal Gábort ismerték el. Az év 
magyarországi klasszikus pop-rock 
albuma vagy hangfelvétele Charlie 
– Mindenen túl (Tom-Tom Records) 
című lemeze lett, az év külföldi klasz-
szikus pop-rock albuma vagy hangfel-
vétele díjat Bruce Springsteen – Let-
ter To You (Sony Music) című anyaga 
nyerte el. Az év modern pop-rock albu-
ma vagy hangfelvétele a Halott Pénz 
– Melletted/Amikor feladnád/Szeret-
ni, akit nem lehet (feat. Rúzsa Magdi) 
(szerzői kiadás) lett, az év külföldi mo-
dern pop-rock albuma vagy hangfelvé-
tele díjat Dua Lipa - Future Nostalgia/
Club Future Nostalgia/Levitating (feat. 
DaBaby) (Magneoton/Warner Music) 

című munkája kapta. Az év magyaror-
szági alternatív vagy indie-rock albu-
ma vagy hangfelvétele díjban a Fran 
Palermo – Crocodile Juice Bar (MZK 

Publishing), az év külföldi alternatív 
vagy indie-rock albuma vagy hang-
felvétele díjban a Tame Impala – The 
Slow Rush (Universal Music) részesült.

Újabb Fonogram-díjat kapott a Bagossy Brothers Company

Számos zenei elismerést tudhat magáénak a Bagossy Brothers Company, idén is Fonogram-díjat kapott

Ahogyan az várható volt, Chloé 
Zhao A nomádok földje című 
alkotása kapta a legjobb fi lmnek 
járó Oscar-díjat, a rendezőnő és 
a női főszereplő is elismerésben 
részesült. A román colectiv című 
dokumentumfi lmnek azonban 
egyik jelölését sem sikerült díjra 
váltania.
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A nomádok földje győzedel-
meskedett a vasárnapi 93. 
Oscar-díjátadó gálán, ame-

lyet szakítva a hagyományokkal két 
helyszínen szerveztek meg: a Los 
Angeles-i Dolby Színházban és a 13 
kilométerrel odébb lévő, gyönyörű-
en felújított, art deco stílusú Union 
Station pályaudvaron ünnepelhet-
tek a sztárok. A koronavírus-világjár-
vány rányomta a bélyegét a rangos 
fi lmes eseményre is: a meghívottak 
számára kötelező volt a negatív ko-
ronavírusteszt, be kellett tartaniuk 
a távolságtartási szabályokat, és a 
műsor szüneteiben maszkot kellett 
viselniük, a kamera előtt azonban 
levehették. Azok az Oscar-jelöltek 
pedig, akik nem utazhattak el a dí-
játadóra a járvány miatt, műholdas 
közvetítéssel kapcsolódhattak be a 
műsorba egyebek mellett Londonból 
és Párizsból.

Ahogyan az várható volt, Chloé 
Zhao A nomádok földje című alko-
tása kapta a legjobb fi lmnek járó 
Oscar-díjat. Frances McDormand 
alakításáért a legjobb női főszerep-
lőnek járó elismerésben részesült. 
Chloé Zhao ugyanakkor megkapta 
a legjobb rendező Oscar-díját is A 
nomádok földje című fi lmjéért. A 
39 éves kínai származású Zhao a 
második nő, aki ebben a kategó-

riában Oscart kapott, és ő az első 
nem fehér nő, aki rendezői Oscart 
vehetett át. Zhao az amerikai fi lm-
akadémiának és a mezőny többi 
rendezőjének is megköszönte díját, 
majd arról beszélt, hogy az a mon-
dat inspirálja munkája folytatására, 
amit még gyerekkorában Kínában 
hallott, hogy az ember eredendően 
jónak születik.

A Lelki ismeretek című Pixar-pro-
dukció kapta a legjobb animációs 
fi lm Oscar-díját. Pete Docter és Kemp 
Powers animációs fi lmjében az élete 
nagy kiugrására készülő New York-i 
dzsesszzongorista hirtelen a Föld 
és a túlvilág közötti furcsa világban 
találja magát. A legjobb élőszerep-
lős rövidfi lm Oscarját a Two Distant 
Strangers című produkció nyerte 
el. Az animációs rövidfi lmek közül 
pedig a Ha bármi történik, szeretlek 
győzött, amely egy iskolai lövöldö-
zésben életét vesztett lányukat gyá-
szoló szülőkről szól.

A román colectiv című fi lm leg-
jobb dokumentumfi lm és a legjobb 
nemzetközi fi lm kategóriájában is 
versenyzett, azonban egyik jelölé-
sét sem sikerült díjra váltania.

Anthony Hopkins kapta a legjobb 
férfi  főszereplő Oscar-díját Az apa 
című drámában nyújtott alakítá-
sáért. A dél-koreai Jun Ju Dzsung 
(Youn Yuh-jung) vehette át a leg-
jobb női mellékszereplő Oscar-díját 
a Minari című fi lmben nyújtott játé-
káért. Az első koreai színésznőnek, 
aki Oscar-díjat nyert, Brad Pitt adta 
át az arany szobrocskát. A 73 éves 
színésznő a gála színpadán arról be-
szélt, hogy nem hisz a versenyben, 
dicsérte mezőnybeli kolléganőit, 
köztük Glenn Close-t, és fi ainak 
üzente: ez az eredménye annak, 
hogy dolgozott.

A legjobb dokumentumfi lm kate-
góriában a Tanítóm, a polip nyerte 
el az Oscart. A legjobb rövid doku-
mentumfi lm díját Anthony Giacchi-

FRANCES MCDORMAND A LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐNEK, ANTHONY HOPKINS A LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐNEK JÁRÓ DÍJAT KAPTA 

A nomádok földje tarolt a szolidabb Oscar-gálán

Díjnyertes csapat. A Nomádok földje Oscar-stábja, középen Cloé Zhao rendezővel 
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no Colette című alkotása kapta. 
Vizuális eff ektusaiért pedig Chris-
topher Nolan Tenet című fi lmjét 
díjazták. A Mank operatőre, Erik 
Messerschmidt kapta a legjobb 
operatőrnek járó Oscart. A har-
mincas évek Hollywoodjában 
játszódó fekete-fehér Mank a lát-
ványterv kategóriában is nyert. 
A legjobb vágás Oscarját a dán 
Mikkel E.G. Nielsen kapta A metál 
csendje című fi lmért. A legjobb 
hangért járó elismerésben is A 
metál csendje részesült. A legjobb 
fi lmzene díját a Lelki ismeretek 
muzsikáját szerző Trent Reznor, 
Atticus Ross és Jon Batiste kapta, 
a legjobb fi lmdal kategóriában pe-
dig a Judas and the Black Messiah 
Fight for You című száma győzött.

 A Ma Rainey: A blues nagyasz-
szonya című fi lm a legjobb smink 
és haj, valamint a legjobb jelmez 
Oscarját is elnyerte. A Los Ange-
les-i Union Station pályaudva-
ron felállított színpadon Sergio 
Lopez-Rivera, Mia Neal és Jamika 
Wilson vette át a legjobb smink és 
haj díját. Neal és Wilson az első af-
roamerikai nők, akik ebben a ka-
tegóriában Oscart kaptak. A fi lm 
jelmeztervezőjeként Ann Rothnak 
ítélték oda a díjat. A 89 éves Roth 
korábban Az angol beteg jelmeze-
iért kapott Oscart. A Jean Hersholt 
humanitárius díjat elnyerő Tyler 
Perryt állva tapsolták meg a sztá-
rok. A producer, rendező, színész, 
író, vállalkozó és fi lantróp elkö-
telezett támogatója a társadalmi 
igazságosságnak, a rasszizmusel-
lenességnek. Köszönőbeszédé-
ben is a gyűlölet ellen szólalt fel, 
és díját is a megbékélés jegyében 
ajánlotta fel. A humanitárius díjat 
a fi lmes közösséget támogató Moz-
gókép- és Televíziós Alap (MPTF) 
is megkapta a ceremónián.

 » A meghí-
vottak számára 
kötelező volt a 
negatív korona-
vírus-teszt, be 
kellett tartaniuk 
a távolságtartási 
szabályokat, és 
a műsor szüne-
teiben maszkot 
kellett viselniük, 
a kamera előtt 
azonban leve-
hették.




