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Ruhátlan naptár
Chris és Annie, minden külön-
bözőségük dacára, a legjobb 
barátnők. Békés és gondtalan 
kisvárosi életükre azonban árnyék 
vetül, amikor Annie férje leuké-
miában meghal. Chris, a helyi női 
szervezet aktív tagjaként a városi 
kórház javára pénzgyűjtő akcióba 
vonja be társait. Ötlete látszólag 
hagyományos: készítsenek egy 
naptárat, minden hónapban egy 
nő fényképével, hagyományos női 
tevékenység közben, mint például 
a befőzés vagy a virágkötés. Az ötlet 
rejt egy szokatlan részletet is: az 
asszonyok ruhátlanul szerepelnek 
tevékenységük közben. Ezzel egy 
csapásra a címlapokra kerülnek, 
hollywoodi népszerűsítő körútjuk 
során show-műsorokban lépnek fel 
és magazinok címlapjaira kerülnek. 
A nagy felhajtás és csillogás azon-
ban Chris és Annie barátságát is 
próbára teszi. A Nigel Cole rendezte 
Felül semmi című angol–amerikai 
romantikus vígjátékot július 31-én 
este sugározza a Duna Televízió.
 
Szuperkutya a bűnüldözésben
Kozmó Robbe Williams kutyája, 
és ők a legjobb barátok. Amikor 
Kozmót elüti egy autó, élete egy 
hajszálon múlik, Robbe a legoko-
sabb lánybarátjával, a kerekesszé-
kes Elis-szel besurrannak a Bionicel 
céghez, ahol a fi ú anyukája, Esther 
dolgozik, és a kutyasérült testrészeit 
bionikus elemekkel pótolják. Ettől a 
pillanattól kezdve Kozmó már nem 
egy átlagos eb, hanem szuperkutya, 
aki különleges, beépített képessége-
ivel, elképesztő erejével, hallásával 
és videós látásával hatékonyan 
képes fellépni a bűnözők ellen. Ze-
ezicht egy átlagos kisváros Hollan-
diában, de ott is akadnak bűnözők, 
tisztességtelen módon élő emberek. 
Robbe nem épp ügyes, de annál 
bohókásabb apukája, Markus, aki 
sokféle mesterséget kipróbál, hogy 
meggazdagodva elvigye családját 
egy világ körüli útra, is részt vesz a 
bűnözők akcióiban. Ezek kalandjait 
mutatja be a Kozmó, a szuperkutya 
című holland gyerekfi lmsorozat, 
amelyet július 31-től szombat-va-
sárnaponként láthatják az M2-es 
csatorna nézői.

Britt-Marie új élete
A svéd háziasszony, Britt-Marie 
negyven év egyhangú házasság 
után elhagyja a férjét, akiről 
kiderül, hogy régóta megcsalja. 
Hamar felismeri, hogy a szokatlan, 
merészen új életében önmagával és 
a külvilággal is szembe kell néznie. 
Egy isten háta mögötti kisvárosban, 
Borgban kap munkát, ahol egy 
pizzérián és egy focicsapaton kívül 
semmi sincs. Bár utálja a futballt, 
elvállalja az ifj úsági csapat edző-
jének szerepét. Az abszurd helyzet 
az ott élők segítségével lassan kezd 
jóra fordulni, és ő egyre jobban hisz 
abban, hogy sohasem késő újrakez-
deni. A produkció Fredrik Backman 
azonos című regényéből készült 
Pernilla August főszereplésével. Az 
Itt járt Britt-Marie 2019-ben készült 
svéd fi lmet augusztus 4-én este 
sugározza a Duna Televízió.
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Együtt sokkal könnyebb az élet

Az Egyedül nem megy szereplőinek élete véletlenek láncolatán keresztül kapcsolódik össze

A fi lmben a festő fotószerűen realisztikus csendéletei kerülnek elemzésre, amelyek tökéletesen szimbolizálják életét és munkásságát

Az élet néha véletlenül sodor 
egymás mellé embereket, 
akarva-akaratlanul egymás 
sorsának részesei leszünk. 
Ezeket a helyzeteket mutatja 
be, és kínál fel megoldásokat 
a közösségi problémák megol-
dására Claude Berri Egyedül 
nem megy című fi lmje, amelyet 
augusztus 8-án este láthatnak 
a Duna Televízió nézői.

C amille takarítónőként dol-
gozik, miközben tehetséges 
grafi kus. Philibert, a szégyen-

lős arisztokrata rajong a történele-
mért, de leginkább egyedül kuksol 
szülei lakásában. Franck, a szakács 
igen férfi as jelenség, buknak is rá 
a nők. Paulette, Franck nagyanyja 
idősen is megőrizte humorát. A nap-
jainkban, Párizsban játszódó törté-
net hőseit a véletlen sodorja össze. 
Ők négyen állnak a történet közép-
pontjában, életük a véletlenek lán-
colatán keresztül összekapcsolódik, 
és megtanulják, hogyan segítsenek 
egymáson, mert együtt sokkal köny-

nyebb. A fi lm főszerepeit az Amélie 
csodálatos életével világhírnevet 
szerzett Audrey Tautou és a sármos 
Guillaume Canet alakítják. A pro-

dukció Anna Gavalda francia író-
nő nagy sikerű, magyar nyelvre is 
lefordított Együtt lehetnénk című 
könyvének adaptációja.

A művészet templomai ismeret-
terjesztő sorozat újabb darabja 

ismét egy kimagasló itáliai mester, 
Michelangelo Merisi da Caravaggio 
életét és művészetét mutatja be. A 
festő zavaros, küzdelmes életében 
nem csupán a művészetét, de az 
egész létét is a fény és az árnyék, a 
kontrasztok és az ellentmondások, 
a kiszolgáltatottság és a szabadság 
iránti vágy, az ihletett zsenialitás és 
a hűvös józanság váltakozása jelle-
mezte. A fi lm két irányból közelíti 
meg a forradalmi mestert, aki ko-

rának művészeti elvárásai ellen lá-
zadva vált a manierizmus, valamint 
a 17. század eleji naturalisztikus áb-
rázolás iskolateremtő képviselőjévé. 
A művészettörténeti szempontokat 
elénk táró szakértők vezetésével a 
korai alkotásoktól kezdve (Beteg 
Bacchus gyermek, Gyümölcskosarat 
tartó fi ú), a római korszakának fest-
ményein át (Hamiskártyások, Szent 
Katalin, Judit lefejezi Holofrenészt, 
Dávid Góliát fejével), egészen a zűrös 
máltai időszak remekművein keresz-
tül (Szent Jeromos, Keresztelő Szent 

János lefejezése) ismerhetjük meg a 
festőművészt. Másik megközelítés-
ben a már-már fotószerűen realiszti-
kus csendéletei kerülnek elemzésre, 
amelyek tökéletesen szimbolizálják 
életét és munkásságát, legyen alko-
tásai témája akár egy gyümölcskosár, 
egy hangszer, egy kard vagy épp egy 
börtönrács. A Caravaggio – Vérről és 
lélekről című Jesus Garces Lambert 
rendezte olasz művészeti ismeretter-
jesztő életrajzi fi lmet július 27-én este 
tekinthetik meg a nézők az M5-ös 
csatornán.

Fény és árnyék játéka Caravaggio alkotásaiban
 » A festő művé-

szetét és egész 
létét is a fény 
és az árnyék, a 
kontrasztok és 
az ellentmondá-
sok, a kiszolgál-
tatottság és a 
szabadság iránti 
vágy, az ihletett 
zsenialitás és a 
hűvös józanság 
váltakozása 
jellemezte.




