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INGYENES VETÍTÉSEKKEL

Lírai hangvétel, a természeti táj érzékeny ábrázolása, az összetett
emberi kapcsolatok középpontba állítása és az élet hétköznapi
mozzanatai iránti kitartó érdeklődés. Az azeri ﬁlm idehaza szinte
ismeretlen világába enged bepillantást az Azerbajdzsáni Filmnapok.
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kulturális Minisztériumának
rendezvénye négy nagyjátékfilm – köztük művészfilmek
és egy romantikus komédia –, valamint rövidfilmek révén
enged bepillantást a kaukázusi ország kultúrájába.
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Nagykövetsége és az Uránia
Nemzeti Filmszínház közös szervezésében megvalósuló
rendezvény budapesti, szegedi és pécsi helyszíneken zajlik
február 18. és 22. között, a vetítésekre több alkotó is ellátogat.
A ﬁlmek eredeti nyelven, magyar felirattal tekinthetők meg,
a belépés ingyenes, az Uránia vetítései esetében
regisztrációhoz kötött.
A február 18-i nyitóvetítésen Ilgar Najaf többszörös díjnyertes,
Karlovy Varyban bemutatott ﬁlmje, A gránátalmás kert kerül
műsorra a Nemzeti Filmszínházban. A bemutatón jelen lesz
a ﬁlm főszereplője, Gurban Ismailov. Február 19-én ugyanitt
a Túl sok véletlen egybeesés című hamisítatlan romantikus
komédiát vetítik Ülviyya Könül rendezőnő jelenlétében,
február 20-án pedig egy ismeretterjesztő rövidfilmekből
látható válogatás ad hírt az azeri tájakról és kézművességről.
Ezután vidéki helyszíneken folytatódik a rendezvény. Február
21-én a szegedi Belvárosi Moziban Mirbala Salimli A vörös kert
című lírai ﬁlmdrámája kerül vászonra, ahol jelen lesz a ﬁlm női
főszereplője, Gulzar Qurbanova. Végül február 22-én a pécsi
Apolló moziban Elchin Musaoglu Nabat című, a Velencei
Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatott alkotása zárja
a programot. A vetítésre a film rendezője is ellátogat.

MEGNYITÓ
A gránátalmás kert
Nar Baği
ﬁlmdráma ǀ 2017 ǀ r: Ilgar Najaf ǀ 90’
azeri nyelven ǀ magyar felirattal
Gabil visszatér a tekintélyes gránátalmafák szegélyezte családi birtokra, ahol apja, felesége és serdülőkorú ﬁa él. Tizenkét éve nem adott
hírt magáról, de most szeretné újraépíteni velük a kapcsolatát. Ám a
sebek, amelyeket szerettein ejtett, nehezen gyógyulnak. A festői
környezetben játszódó érzékeny családi dráma a látszólag békés felszín
alatt munkáló értékválságról mesél. A ﬁlm világpremierje a Karlovy
Vary Filmfesztivál East of the West programjában volt, a kazahsztáni
Eurázsia Nemzetközi Filmfesztiválon pedig elnyerte a zsűri díját.

Túl sok véletlen egybeesés
Həddən artıq uyğunluq
romantikus komédia ǀ 2016 ǀ r: Ülviyya Könül ǀ 97’
angol és azeri nyelven ǀ magyar felirattal
Szerelem és csalódás, boldogság és megcsalatás a világ bármely táján
ugyanazt jelenti és mindenkit utolér az életben. Mike-nak és Aydannak
is volt már része mindkettőben. Amikor véletlenek sorozatának köszönhetően útjaik keresztezik egymást, menten egymásba szeretnek.
Hiszen a ﬁzikai távolság nem jelenthet akadályt, ha az ember szerelmes! De vajon hol fogják viszontlátni egymást? Bakuban? Vagy New
Yorkban? Találkoznak-e még egyáltalán?
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Rövidﬁlmek
Azerbajdzsánról
ismeretterjesztő ﬁlmek ǀ 57‘
azeri nyelven ǀ magyar felirattal

A vulkán lélegzete
Vulkanın nəfəsi
A világ 2000 iszapvulkánjából 400 Azerbajdzsánban található, éppen
ezért nemzeti kincsnek tekintik és a speciálisan védett területek között
tartják számon őket. A rövidﬁlm az iszapvulkánok titokzatos világába
kalauzol el minket.

Lahic
Lahicról, az Ismayilli régióban található faluról szól a megfigyelő
jellegű dokumentumﬁlm, amelyből képet alkothatunk a helybeliek
mindennapi életéről, a kézművesek fáradságos, értékteremtő
munkájáról és a helyi turizmusról.

Şəki
Şeki Azerbajdzsán egyik legrégibb és legszebb vidéke, amely az azeri
kézművesség bölcsője, és amely 2019-ben bekerült az UNESCO
világörökségei közé. A ﬁlm az apáról ﬁúra szálló és máig élő kovács-,
rézműves-, fazekas-, díszítő- és egyéb mesterségeket mutatja be.
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A vörös kert
Qırmızı bağ
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ﬁlmdráma ǀ 2016 ǀ r. Mirbala Salimli ǀ 88’
azeri nyelven ǀ magyar felirattal
Az előkelő származású kisvárosi tanár, Abbas minden vágya, hogy
ﬁú utóda szülessen, aki továbbviszi a család nevét. Ám hőn szeretett
felesége, Vafa egy betegségből kifolyólag nem tud teherbe esni. Minden megváltozik, amikor az asszonyt elragadja a halál. A gyász Abbast
visszahúzódóvá, apatikussá, fásulttá teszi. De az ember ott talál
reményt, ahol a legkevésbé számít rá…

Nabat
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APOLLÓ MOZI

ﬁlmdráma ǀ 2014 ǀ r. Elchin Musaoglu ǀ 105’
azeri nyelven ǀ magyar felirattal
Nabat és férje, Iskander, az idős, beteg erdőmunkás elszigetelten él egy
kis házban, a legközelebbi falutól is távol. A háború elragadta tőlük a
ﬁukat. Az idős házaspár léte vékony szálon függ, a megélhetésüket egy
szem tehenük biztosítja: a tejet Nabat pár naponta a faluba viszi eladni.
De a háború miatt lassan elnéptelenedik a vidék. Iskander halálát
követően az asszonynak egyedül kell boldogulnia, egyetlen társa egy
nőstény farkas lesz. A ﬁlmet, amely Azerbajdzsán Oscar-nevezettje volt,
2014-ben a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be.
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PROGRAM
BUDAPEST: URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZ, DÍSZTEREM
2020. 02. 18., KEDD

19:00

MEGNYITÓ – A gránátalmás kert

2020. 02. 19., SzErDA

19:00

Túl sok véletlen egybeesés

2020. 02. 20., CSÜTörTöK

19:00

Rövidfilmek Azerbajdzsánról

SZEGED: BELVÁROSI MOZI, BARTÓK BÉLA TEREM
2020. 02. 21., péNTEK

18:00

A vörös kert

18:00

Nabat

PÉCS: APOLLÓ MOZI
2020. 02. 22., SzOMBAT

Az Uránia vetítéseire az urania-nf.hu oldalon lehet regisztrálni.
A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják.
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