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Szívósság, megtörtség, ke-
ménység és érzékenység egy-
szerre felfedezhető Pál Emőke 
erdélyi színésznő arcán, aki 
Sterczer Hildát játssza a Ma-
gasságok és mélységek című 
fi lmben. Csoma Sándor, az 
Erőss Zsolt hegymászó özve-
gyéről szóló alkotás rendezője 
a szereplőkről, forgatásról, a 
megjelenés várható időpontjá-
ról beszélt lapunknak.

 » BEDE LAURA

P ál Emőke gyergyószentmik-
lósi születésű, Kolozsváron élő 
színésznő az Erőss Zsolt hegy-

mászó özvegyéről szóló fi lm egyik 
főszereplője. Csoma Sándor, a Ma-
gasságok és mélységek címmel ké-
szülő mozifi lm rendezője a Krónika 
megkeresésére elmondta, az erdélyi 
színésznőt Fazekas Gyöngyi Sau-
dade című kisfi lmjében látta, ami a 
Filmtett táborban készült. „Rögtön 
megjegyeztem az arcát: egyszerre 
van benne szívósság, megtörtség, 
keménység és érzékenység. Az a 
munkametódusom, hogy szeretek 
egy arcra gondolni, miközben írom 
a könyvet. Így megkerestem Emőkét 
Kolozsváron, hogy hadd készíthes-
sek róla 1-2 fotót, mert segítene ne-
kem a forgatókönyvnél” – magya-
rázta a budapesti alkotó. Hozzátette, 
ezt a fotót beállította a laptopja hát-
térképének, így amikor írás közben 
elakadt, elég volt csak rápillantania, 
és rögtön jöttek a gondolatok, mi-
ként is reagálhat ez az arc. „Aztán 
persze sok beszélgetés után megnéz-
tem több jelenetben is a casting so-
rán, mielőtt kiválasztottam volna. De 
hamar egyértelművé vált számomra, 
hogy ő kell legyen Sterczer Hilda, 
mást nem is próbáltam ki a szerepre” 
– fogalmazott a fi atal rendező.

A másik főszereplőt Trill Zsolt Já-
szai Mari-díjas színművész, érdemes 
és kiváló művész alakítja. „Sopsits 
Árpád A martfűi rém című fi lmjében 
találkoztam vele először, ahol ren-
dezőasszisztensként dolgoztam. Az 
egyik szünetben meg is állapítottam, 
mennyire jó Erőss Zsolt lenne belőle! 
Őszes szakállal nagy volt a hasonló-
ság, de mosolygós természetük és a 
szórakozottságuk miatt is volt egye-
zés. Onnantól fogva mindig Trill Zsolt 
jutott eszembe, ha a fi lmre gondol-
tam” – magyarázta a forgatókönyvíró.

Csoma Sándor arról is beszámolt 
lapunknak, hogy jelenleg Buda-
pesten és Pest megye különböző 
szegleteiben forgatnak, s majd az 
őszi forgatási szakasz során ellá-
togatnak az osztrák Alpokba is, 
ahol a hegyi jeleneteket veszik fel. 
A rendező szerint izgalmas feladat 
lesz, mert a költségvetésük nagyon 
alacsony, de hisz abban, hogy kel-
lő kreatív energiával nagyon szép 
látványvilág teremthető. „Tóth 
Levente operatőrrel sokat gondol-
kodunk a plánokon, Nyitrai Anna 
és Kakas Réka látványtervezőkkel, 
Nyitrai Karola jelmeztervezővel 
pedig a színekről, helyszínekről, 
vizuális elemekről beszélgetünk 
sokat. Na de a kreatív energiákat 
is muszáj hogy egyben tartsa egy 
masszív szervezőerő, ebben van 
segítségünkre Kollet Gerda elsőasz-
szisztens, aki nagyszerűen tartja 
egyben a folyamatokat” – hangsú-
lyozta a fi lmkészítő.

Rámutatott, minden fi lm forga-
tása nagyon nehéz, rengeteg akad-
állyal, nem várt problémával, amit 
valahogyan meg kell oldani. Tört 
már rájuk jégeső, szélvihar; volt 
már szülinapos szomszéd is, aki tel-
jes hangerővel hallgatta a trance ze-
nét, amikor ők éppen egy csendes, 
intim jelenetet próbáltak felvenni; 
egy másik alkalommal pedig egy 
patak duzzadt meg akkorára, hogy 

raklapokkal tudták csak megoldani 
a stáb átjutását a túlpartra.

Csoma Sándor arra is kitért, hogy 
egyelőre hűen kitartanak elképze-
léseik mellett, de a forgatókönyvet 
mindig is rugalmasan kezeli. „Mind 
a forgatás alatt, mind a két forgatási 
etap közötti szünet során új inspirá-
ciókkal, új benyomásokkal gazda-
godunk, fejlődünk, érzékenyedünk. 
Ha születnek jobb megoldások a fe-
jünkben egy-egy jelenetet illetően, 
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Kreatív energiákkal megteremtett látványvilág

Pál Emőke kolozsvári színésznő arca megragadta a rendezőt, mást nem is próbált ki a szerepre
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akkor változtatni is fogunk. De a 
koncepció marad, mert abban tö-
retlenül hiszünk” – fogalmazott a 
rendező. Szerinte a gyász nehézsé-
geiről, a gyászfeldolgozás folyama-
táról pontosan és inspirálóan tud 
beszélni Sterczer Hilda története. 
Rámutatott, ahogyan a csíkszere-
dai születésű alpinista a lábam-
putációja utáni mélységből jutott 
fel a legnagyobb magasságokig, 
úgy Hildának a férje halála okozta 
megsemmisülésből sikerült végül 
talpra állnia.

A dráma műfajú, fi kciós nagy-
játékfi lm előreláthatóan 2022-
ben kerül majd mozikba. Ekkor 
lesz a Mount Everest első magyar 
megmászásának 20. évfordulója, 
ami Erőss Zsolt nevéhez köthető. 
Az alkotók először megpróbál-
ják majd fesztiválokon indítani a 
fi lmet, bízva abban, hogy meg-
jelenésre érdemesnek vélik a 
szervezők. A rendező kifejtette, a 
fesztiválszereplések, esetleg elis-
merések mindig jó hatással van-
nak a fi lm utóéletére, nézőszá-
maira. Ettől függ majd, hogy már 
tavasszal vagy csak ősszel kerül 
majd mozikba.

A Magasságok és mélységek for-
gatókönyvírója és rendezője Cso-
ma Sándor, operatőre Tóth Leven-
te, producere Sümeghy Claudia 
és Topolánszky Tamás Yvan, ko-
producere Romwalter Judit. A fi lm 
a JUNO11 Pictures Kft . és a Sparks 
gyártásában, a Nemzeti Filminté-
zet (NFI) 67 millió forintos támo-
gatásával készül.

 » A fi kciós fi lm 
előreláthatóan 
2022-ben kerül 
mozikba. Ekkor 
lesz a Mount Eve-
rest első magyar 
megmászásának 
20. évfordulója, 
ami Erőss Zsolt 
nevéhez köthető. 

Pál Emőke és Trill Zsolt alakítja a két főszereplőt a gyászfeldolgozásról szóló fi kciós fi lmben

 » KRÓNIKA

B ill és Melinda Gates 27 év házas-
ság után elválik, ami felveti a 

nagy kérdést: hogyan oszlik a Micro-
soft  létrehozójának hatalmas vagyo-
na? A Bloomberg milliárdosindexe 
szerint a Microsoft  társalapítója 146 
milliárd dolláros vagyonnal a világ 
negyedik leggazdagabb embere. Bill 
Gates és felesége Washington állam-

ban élnek, ahol törvény szerint a há-
zasság során szerzett vagyon fele-fe-
le arányban oszlik, hacsak a felek 
nem állapodtak meg másképp egy 
házassági szerződésben – olvasha-
tó a Hotnews.ro portálon. Bill Gates 
szóvivője szerint az üzletember nem 
hajlandó arról nyilatkozni, hogy a 
házaspár tagjai közt köttetett-e ha-
sonló szerződés. Függetlenül attól, 
hogyan oszlik majd a vagyon, Bill és 

Melinda Gates valószínűleg a válás 
után is a világ leggazdagabb emberei 
közé tartoznak majd.

Egyébként Gates csak az elmúlt 
év során 41 milliárd dollárral lett 
gazdagabb – 2020 májusában még 
„csak” 105 milliárd dollárra rúgott a 
vagyona. A tavalyi vagyongyarapo-
dást tekintve a milliárdos másodper-
cenként megközelítőleg 4630 dollárt 
keres. Egy számításból az is kiderül, 

ha Gates naponta egymillió dollárt 
költene, 400 évnek kellene eltelnie, 
amíg elfogyna óriási vagyona. Erre 
a Microsoft  társalapítójaként – Paul 
Allen mellett – tett szert, pedig 2019-
ben csak 1,3 százaléknyi részesedése 
volt a cégben. Jelenlegi vagyonával 
Gates 66 százalékkal gazdagabb, 
mint a brit királyi család. Ugyanak-
kor vagyonosabb, mint Ázsia leggaz-
dagabb személyei együttvéve.

Bill Gates elválik feleségétől, osztoznia kell hatalmas vagyonán

 » Jelenlegi 
vagyonával Bill 
Gates 66 száza-
lékkal gazdagabb 
mint a brit királyi 
család.




