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KÖZÖS HASZON ÉS EGYÉNI BOLDOGULÁS ÚTJAIT JÁRJÁK BE KEMÉNYFFY TAMÁS FILMJÉNEK SZEREPLŐI

Egy kis magyar falu mázlija

A feltörő gázolaj előbb összefogja, majd elválasztja egymástól a közösség lakóit

Elsa arra vágyik, hogy a Dolce vita fi lm szökőkútjelenetét újrajátssza

A közös haszonszerzés célja 
összekovácsolja a kis magyar 
falu lakóit, azonban mi történik, 
ha mindenki egyéni úton akar 
boldogulni? Erre keresi a választ 
a Keményff y Tamás Mázli című, 
2008-as játékfi lm, amelyet júni-
us 18-án este sugároz a Petőfi  Tv.

M i történik, ha egy kis falu-
ban egyszer csak feltör a 
gázolaj a földből? A falu 

színes egyéniségű lakói kapnak a 
lehetőségen, és gyorsan jött ötlettől 
vezérelve elkezdik közösen árulni 
a gázolajat. Mindenki boldog, és a 
maga módján próbálja bepótolni 
azt, amit eddig a sors megtagadott 
tőle. Az üzlet virágzik, a vevőkör 
bővül, a pénz dől, az élet szép – 
egészen addig, amíg mindenki 
szépen lassan el nem kezdi a saját 
kis üzletét építgetni, saját zsebre 
árulni az olajat, egymás ára alá 
menve. Mintha ez a feszültség nem 
lenne elég, megjelenik a faluban az 
olajtársaság embere, hogy tisztáz-
za és elsimítsa a dolgokat, a falu-
siak azonban a válságmenedzsert 
a rendőrség karjaiba kergetik. Az 

új helyzet ismét példás, összetartó 
közösséggé kovácsolja a falucskát, 
melynek lakói nem hajlandóak le-
mondani az olajról, így megszületik 
a remek terv, ami nem biztos, hogy 
jól fog elsülni.

A fi lmben nyújtott alakításáért 
Lukáts Andor elnyerte a 40. Ma-
gyar Filmszemlén a legjobb férfi  
alakítás díját, valamint Hegedűs 
Bálint a legjobb forgatókönyvnek 
járó díjat.

 » Mindenki a 
maga módján 
próbálja bepótol-
ni azt, amit eddig 
a sors megtaga-
dott tőle.

 » RÖVIDEN

A Durrell család negyedik évadja
A Durrell család immár negyedik 
éve keresi a boldogulását – az esős 
Anglia helyett Korfu napfényes 
szigetén. Louisa arra készül, hogy 
tengerparti otthonukat panzióvá 
varázsolja, ahol már messzeföldről 
érkezett idegenek is élvezhetik e 
csodás hely szépségét. Larryt írói 
elhivatottsága átmenetileg Pá-
rizsba szólítja, Margot pedig több 
kísérletet is tesz, hogy megtalálja a 
maga útját, többek közt úgy, hogy 
meglátogatja karótnyelt rokonaikat 
Angliában. Rokon persze akad 
házon belül is Basil személyében, 
akinek szerelmi életét Larry igyek-
szik a megfelelő mederbe terelni – 
katasztrofális következményekkel. 
Eközben a politikai feszültségek 
egyre fenyegetőbb légkört teremte-
nek Görögországban, ami sejtetni 
engedi, hogy Durrellék hamarosan 
nemkívánatos idegenek lesz-
nek. Theo felveti Gerrynek, hogy 
gondoskodnia kellene állatkertje 
lakóinak jövőjéről. A Gerald Durrell 
önéletrajzi könyvei alapján készült 
tévéfi lmsorozat utolsó évadát a 
főbb szereplők közreműködésével 
készített dokumentumfi lm követi 
A Durrell család további kalandjai 
címmel, amely elbeszéli a család 
tagjainak sorsát azt követően, hogy 
el kellett hagyniuk Korfut. A Durrell 
család című négyrészes angol 
tévéfi lmsorozatot július 19-től estén-
ként sugározza a Duna Televízió.

Ha becsukódik egy ajtó, mindig 
kinyílik helyette egy másik. Így 

van ez a 77 éves Alfredo (Manuel 
Alexandre) életében is, aki felesé-
ge halála óta nem találja a helyét. 
Szeszélyes, visszahúzódó, erősen 
hipochonder öregember, akit tem-
peramentumos lánya, Cuca (Blanca 
Portillo) irányít. Fred életében ez a 
bizonyos másik ajtó a szomszédjáé, 
Elsaé (China Zorrilla), aki bár idősebb 
nála, mégis a megtestesült vidám-
ság. Szereti az életet, a pezsgést és 
60 éve van egy dédelgetett vágya: a 
Dolce vita című fi lm híres szökőkút-
jelenetét újrajátszani, vagyis Anita 
Ekberghez hasonlóan megmártózni a 
Trevi-kútban. Ehhez viszont szüksége 
lenne egy partnerre. Fredet először 
idegesíti a nő vibrálása és túláradó 
életkedve, de később rájön, ő sem 
akarja élete utolsó napjait kis lakása 
falai között leélni. Hamarosan kéz 
a kézben sétálgatnak az örök város, 
Róma utcáin… Elsa és Fred története 
azoknak szól, akik hisznek az álmok-

ban és abban, hogy a szerelem nincs 
korhoz kötve. A romantikus vígjáték 
nagy sikert aratott a nézők körében, 
a kritikusok is kedvezően fogadták. A 
népszerű spanyol Manuel Alexandre 
az 1940-es évek közepétől több mint 
300 fi lmben és sorozatban játszott, 
alakításait számos díjjal jutalmazták. 
Az Elsa és Fredben nyújtott alakítá-
sáért hazájában is két ízben elnyerte 
a spanyol fi lmszövetség legjobb férfi  
színésznek járó díját. Filmbéli part-
nere, az uruguayi származású China 
Zorrilla Argentínában örvend hason-
ló ismertségnek, és ő is elnyerte ala-
kításával az argentin fi lmkritikusok 
legjobb színésznőjének járó díját. A 
fi lm „harmadik főszereplője” Blanca 
Portillo, akit a magyar nézők is ismer-
hetnek A kertész kutyája, Goya kísér-
tetei vagy a Volver című fi lmekből. 
Ez utóbbi alakításáért 2006-ban Can-
nes-ban a legjobb színésznőnek járó 
díjjal jutalmazták. Az Elsa és Fred 
című spanyol játékfi lmet június 24-én 
tekinthetik meg a Duna Tv nézői.

Kortalan szerelem

Egy orosz nacionalista csoport átve-
szi a hatalmat az egyik nukleáris 

rakétabázison, s ezzel a világ a kataszt-
rófa szélére sodródik. A USS Alabama 
tengeralattjáró épp orosz vizeken cir-
kál, és elegendő tűzerővel rendelkezik 
a harmadik világháború kirobbantá-
sához. A bekövetkező zűrzavarban két 
tengerésztiszt, Frank Ramsey (Gene 
Hackman) kapitány és másodtisztje, 

Danny 14 évet töltött börtönben, 
mert ifj ú korában lelkesedésből, 

hazaszeretetből részt vett az IRA 
egyik robbantásában. Az évek folya-
mán a mozgalomból, a harcból elege 
lett, és szabadulása után nem várja 

Ron Hunter (Denzel Washington) had-
nagy csap össze. Kettőjük küzdelme 
az egész világ sorsára kihat: Hunter 
észszerű ragaszkodása a szabályokhoz 
gátat szab Ramsey agresszív természe-
tének. Ebben az erőpróbában a legény-
ség lázadásra készül. Az utolsó esély 
című amerikai akciófi lmet Tony Scott 
rendezésében július 17-én este tekint-
hetik meg a Petőfi  Tv nézői.

más, csak Ike, a bokszedzője. Együtt 
dolgoznak az edzéseken, nevelik az 
új nemzedéket. Danny minden vá-
gya, hogy bokszkarrierje folytatód-
jon, és bár az eszével tudja, hogy 
ez szinte lehetetlen, mégis szeretné 
visszakapni szerelmét, Maggie-t, aki 
közben férjhez ment a legjobb barát-
jához és gyermeke született. Ám a 
kinti világ az elmúlt évek alatt nem 
változott. Az IRA továbbra is harcol, 
és íratlan szabályai érvényesek a kö-
zösség minden tagjára. Ebben a hely-
zetben kezdi meg Danny és Maggie 
a küzdelmet, hogy végre szabadon 
és együtt élhessenek. Az Oscar-díjas 
Daniel Day-Lewis (képünkön) és az 
Oscar-jelölt Emily Watson hányatott 
sorsú szerelmeseket játszanak Jim 
Sheridannek, az Apám nevében című 
fi lm rendezőjének alkotásában.

 A bunyós című 1997-es amerikai–
angol–ír fi lmdrámát az érdeklődők 
július 21-én este tekinthetik meg az 
Duna Tv-n.

A világ sorsa dől el a tengeralattjárón

Szabadulás a börtönből a ringbe

 » A harmadik 
világháborút is 
kirobbanthat-
ja az Alabama 
tengeralattjáró 
két tisztjének 
konfl iktusa.

 » Danny min-
den vágya, hogy 
bokszkarrierje 
folytatódjon.




