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The Modern
Mosfilm Film Studio

Jancsó Miklós 90. születésnapjára a Magyar Nemzeti
Digitális Archívum és Filmintézet megjelenteti DVD-n a
Csillagosok katonák magyar és
szovjet változatát a Moszfilm
közreműködésével. A filmek most a moziban is megtekinthetőek 13án, melynek során köszöntjük Jancsó Miklóst is.

hb/E, 98’

péntek
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»

The Mosfilm extensively
transformed since the regime
change. It became the biggest
and the modernest film factory
of Russia. It appropriates for all
international need.
This spring dozens of it’s classical films were uploaded to YouTube
for free viewing.
Now they bring the digitally restored print of Tarkovsky’s Andrei
Rublev to our festival (16. 10.)
It can be seen first time in Hungary Karen Shakhnazarov’s new
film made from Chekov’s story, Ward No. 6 and The Vanished Empire
from 2008. We connect to the screenings of this two titles a short selection of Shakhnazarov’s movies. Our guest will be the film factory’s
director, Karen Shakhnazarov personally before the screening of the
Ward No. 6 on the 16th at 8 pm.

Csillagosok katonák
DVD-n

OKTÓBER
20.30

A Moszfilm alaposan átalakult a rendszerváltás
óta. Oroszország legnagyobb és legkorszerűbb,
minden nemzetközi igénynek megfelelő filmgyára.
Idén tavasszal több tucat klasszikus alkotását tette fel a YouTube-ra,
ahol azok ingyen megtekinthetők.
Rendezvényünkre elhozzák Tarkovszkij Andrej Rubljovjának digitálisan felújított kópiáját (16-án).
Most látható először Magyarországon Karen Sahnazarov új filmje,
a Csehov elbeszéléséből készült A 6-os számú kórterem, valamint a
2008-as Eltűnt birodalom. A filmek bemutatásához egy Sahnazarovválogatás kapcsolódik.
Vendégünk lesz a filmgyár igazgatója Karen Sahnazarov A 6-os számú kórterem vetítése előtt 14-én 8-kor.
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Bemutatkozik a mai
Moszfilm Stúdió

» For the 90th birthday of Miklós Jancsó
19.00

Navarone ágyúi
hb/E, 158’

the Hungarian National Digital Archives
and Film Institute publish on DVD the Hungarian and Soviet version of The Red and
the White both with the co-operation of
Mosfilm.
Now both films can be watching in the cinema too. We screen
them on the 13th during which we welcome Miklós Jancsó too.

The Red and the White
on DVD

A világ vezető filmfelújítási
műhelyéből, a Sony Pictures
Entertainmentből érkezik a legfrissebb munkáik közül néhány
meghatározó amerikai film (Taxisofőr, Híd a Kwai folyón, Navarone ágyúi) és két klasszikus western
(Ben Wade és a farmer, Jubal).
24-én a Taxisofőr digitálisan felújított kópiájának vetítését a
Sony filmrestaurálási részlegének vezetője, Grover Crisp fogja bevezetni.

Hollywood – remastered

» A few significant American films
of the latest works
of the Sony Pictures
Entertainment ’s
world leading film
restoration studio (Taxi Driver, The Bridge on the River Kwai, The
Guns of Navarone) will arrive and also two classical westerns (3:10
to Yuma, Jubal).
On the 24th the screening of the Taxi Driver’s digitally restored
print going to be introduced by Gover Crisp, the leader of the Sony’s
laboratory of film restoration.

Hollywood – remastered

Az Oscar-díjas Casablanca Oscardíjas rendezőjére emlékezünk az
1917-ben készült Az utolsó hajnal felújított kópiájának és két,
ebből az időszakból fennmaradt
némafilmtöredéknek a vetítésével. Az utolsó hajnalt a Haghe Film laboratóriumban restaurálták
2010-ben, és a felújított film egy példánya idén nyáron érkezett
Budapestre.
Vetítések: 20-án és 28-án.

Kertész Mihály 125

» We are remembering to the Oscarwinning director of
the Oscar-winning
Casablanca with the
screening of the restored print of The Last Dawn, made in 1917 and two silent film fragment, survived from this period. The Last Dawn were restored in the
laboratory of Haghe Film in 2010 and a copy of the renewed film arrived
to Budapest this summer.
Screenings: on the 20th and 28th.
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Örökmozgó Filmmúzeum, VII. Erzsébet körút 39., t: 342-21-67]

15TH FILM HERITAGE FESTIVAL
2011.10.04. 23:59

A Moszfilm The program
Stúdió of Mosfilm
programja Film Studio
Új és klasszikus ﬁlmek | New and classical films
A 6-os számú Csehov regényének a mai orosz környezetbe helyezett adaptációja.
Magyarországon.
kórterem »Ősbemutató
The adaption of Chekov’s story placed into the modern Russian
Ward No. 6

(Palata N6), R, 2009,
r: Karen Sahnazarov, 83’

Eltűnt
birodalom
The Vanished
Empire
(Izseznuvskaja
imperija), R, 2008,
r: Karen Sahnazarov,
105’

environment.
Premiere in Hungary!
Vetítések/screenings: 14th 20.00 and 21th 20.30

Két egyetemista fiú és egy lány önfeledten éli a boldog 70-es
éveket Moszkvában. Míg saját magukkal vannak elfoglalva, a világ
elkezd megváltozni körülöttük…
Ősbemutató Magyarországon.
» Two undergraduate boys and a girl live happy years in the ’70s, in
Russia. While they are care for themeselves the world strats to change
around them.
Premiere in Hungary!
Vetítések/screenings: 20th and 27th 20.30

Hollywood – remastered

A Csillagosok katonák DVD-n
The Red and the White on DVD
Csillagosok
katonák
The Red and the
White
H, 1967, r: Jancsó Miklós,
sz: Kozák András, Krystyna
Mikołajewska, Juhász Jácint,
Madaras József, perc

Az 1918-ban az ipatyevi kolostorban állomásozó magyar önkéntesek parancsnoka a fehér foglyok kivégzésére készül, de
néhány perc múlva az ő holtteste fölött már a fehérek kezdik
a mészárlást. Csak néhány magyar, köztük a futár László és
felettese: István menekül meg. László egy katonai kórházat
érintve viszi a pusztulás hírét a főcsapatnak…
» In 1918 the commander of Hungarian volunteers stationing
near the Volga in a monastery prepares for the execution of
white prisoners, but a few minutes later the whites starts the
carnage above his dead body. Just a few Hungarians, including
the messenger, László and his superior, István can escape.
László takes the news of the destruction to the main team by
concerning a military hospital…

Andrei Rublev
SU, 1966–69, r: Andrej Tarkovszkij,
sz: Anatolij Szolonyicin,
Ivan Lapikov, Nyikolaj Grinko, 180’

Rettegett Iván

A 15. században élt, ma már világhíres
szerzetes-ikonfestő élete.
» More than a biographical story about a world wide
famous monk and icon painter through a turbulent
period of 15th Century’s Russian history.
Vetítés/screening: 16th 18.30

A 16. század második felének nagy formátumú uralkodójáról,
IV. Ivánról szóló film első részében Iván alakja fenségességet
Ivan the Terrible sugároz (a káoszon úrrá lesz cár), de a záró képekben (felesé(Ivan Groznij), SU, 1945, gét, Anasztáziát megmérgezteti) már előrevetül a második
r: Szergej Eizenstein, 194’ rész őrülete az üldözési mániában szenvedő uralkodóról, aki
egyre-másra tisztogató akciókba kezd, és egy pillanatnyi
elmezavarában saját fiát is megöli.
» The first part of the film which is about the large format ruler of the 16th Century, Ivan IV., Ivan’s
figure exude royality (tsar who overcomes the chaos), but in the closing pictures (he poisoned his
wife, Anastasia) the madness of the second part about the ruler suffering in persecution complex
who starts a clean-up action and in his momentary insanity he kills his own son too, comes along.
Vetítés/screening: 18th 18.30
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Karen Sahnazarov-összeállítás
Karen Sahnazarov-összeállítás
A cár gyilkosa
Assassin of the Tsar
(Careubijca), R, 1991,
r: Karen Sahnazarov,
sz: Oleg Jankovszkij,
Malcolm McDowell, Armen
Dzsigarhanjan, 104’

Zéró város
Csillagosok katonák

Andrej Rubljov

A Vietnamot megjárt veterán, Travis nem találja a helyét
New Yorkban. Aztán leborotváltatja a haját, fegyvert vásárol,
(Taxi Driver), USA, 1976, kigyúrja a testét, és nekivág, hogy rendet tegyen…
r: Martin Scorsese,
A Taxisofőr a Sony Pictures Entertainment filmfelújítási
sz: Robert De Niro, részlegének legfrissebb büszkesége.
Jodie Foster, Harvey Keitel, A digitális manipulációval (a karcokon és egyéb sérüléseken
Cybill Shepherd, túl) el lehet tüntetni a szemcsésséget, színdússá lehet for110’ málni a képeket. Vagyis csillogóbb filmet lehet így előállítani,
mint amilyen az eredeti volt. Már egy kifejezés is született az
így megújított filmekre: „DNR-look”. De a Sony felújításai nem esnek bele ebbe a csapdába.
Ahogy Grover Crisp fogalmaz: „A digitális eszközök igen erősek, és óvatosnak kell lennünk,
hogy mi irányítsuk a folyamatokat, és ne ők bennünket”. Így a Taxisofőr ma úgy néz ki, mint
ahogy 1976-ban a premierjén. A felújítási munkákba bevonták a rendezőt, Martin Scorsesét és
az operatőrt, Michael Chapmant.
» The Vietnam-veteran, Travis can’t find his place in New York. But he feels, he has to act: he
shaves off his head, buys weapon, works out his body and he sets to tidy up…
The Taxi Driver is the latest pride of the Sony Pictures Entertainment film restoration laboratory.
With the digital manipulation (beyond the scratches and other damages) the grains can be hidden,
the pictures can be super clean and waxy look. So can be produced a brighter film by this process,
then the original was. An expression has already born for these renewed films: ’DNR-look’. But the
restorations of Sony don’t fall into this trap. As Grover Crisp says: ’The digital tools are quite powerful
and we neeed to be careful that we are controling these processes, and not let them control us.’ Thus
the Taxi Driver seems today as in 1967 on its premier. The director, Martin Scorsese was involved in
the restoration process and the cinematographer Michael Chapman too.
Vetítés/screening: 24th 20.00

Taxisofőr

The Red and the White
H–SU, 1967, r: Jancsó Miklós, hb/R,
90’

Szovjet–magyar
koprodukció
(A Csillagosok,
katonák születése)
Soviet–Hungarian
coproduction (The Making of
The Red and the White)
H, dokumentumfilm, 2011,
r: Forgács Iván, Kodolányi Sebestyén 52’

A Szovjetunióban forgalmazott, vágott,
rövidített film.
» Distributed version of the film all over Soviet Union –
shorter than its original version.
Vetítés/screening: 13th and 15th 18.30
A film interjúkon és alig ismert dokumentumokon
keresztül idézi fel A Csillagosok, katonák keletkezéstörténetét, a koprodukciós partnerek vitáit.
Megszólal benne Jancsó Miklós, Nyikita Mihalkov,
Mészáros Márta, Kézdi-Kovács Zsolt, Szergej
Nyikonyenko, Anatolij Jabbarov.
» The film evokes the making process and the
debates of the coproduction partners of The Red
and White through interviews and barely known
documents. Miklós Jancsó, Nikita Mikhalkov, Márta
Mészáros, Zsolt Kézdi-Kovács, Sergey Nikonenko,
Anatoli Yabbarov speaks in it.
Vetítés/screening: 15th 20.30

City Zero
(Gorod Zero), ország, 1988,
r: Karen Sahnazarov, sz: Leonyid Filatov, Oleg Baszilasvili,
Vlagyimir Menysov, 120’

Jazzbolondok
Jazzman
(Mi iz dzsaza), SU, 1983,
r: Karen Sahnazarov, 89’

Egy mai pszichiátriai intézet betege azt állítja magáról, hogy
ő gyilkolta meg az ítélet nélkül kivégzett II. Miklós cárt és
családját 1918-ban. Orvosát valahogy megrázza mindez, s
olyan mélyen éli bele magát az eseményekbe, hogy lassan
belekerül az uralkodó szerepébe…
» A patient of a modern day psychiatric institution declares of
himself that he killed Tsar Nicholas II. and his family who were
executed without judgement in 1918. Somehow it’s shocked to
his doctor and he empathize himself so deeply that slowly he
gets into the rulers role…
Vetítések/screenings: 17th and 26th 20.30
Varakin, a moszkvai mérnök kiküldetésbe megy. Az isten háta
mögötti kisváros, ahová megérkezik, már az első pillanatban rosszat sejtető, nyugtalanító: sehol egy ember, kietlen
utcák…
» Varakin, the Moscow engineer goes to delegacy. He arrives to
a hided small town. It’s a mysterious place: nowhere a person,
the streets are defunct…
Vetítés/screening: 14th 18.00
A 20-as évek Odesszájában Kosztya a fejébe veszi, hogy
jazzbandet alakít.
» In the 20s of last century, at the begining of the creation of
the Soviet regime Konstantin decides to create a jazz band that
represents the US capitalism.
Vetítés/screening: 14th 16.30

A japán dzsungel kellős közepén angol hadifoglyokkal
akarnak felépíttetni egy vasúti hidat. Szökni lehetetlen.
(The Bridge on the River Kwai), Végül úgy döntenek: elkápráztatják a japánokat, és felépíUSA, 1957, r: David Lean, tik a hidat. De már a dzsungelben bujkál egy szövetségesz: William Holden, Alec Guiness, sek által küldött csapat, hogy felrobbantsák a hidat…
161’ 1958-ban valóságos Oscar-esővel jutalmazták a filmet, fütyülve
előadott zenéje pedig a világ egyik legismertebb dallama.
A film felújításakor elkerülhetetlen volt, hogy az eredeti anyagba belenyúljanak. Az
50-es évek második felében forgatott hollywoodi filmeknél gyakran előfordul ugyanaz a
kamerahiba: ugrik a kép. Nem annyira, hogy a moziban széles vásznon bántsa a szemünket,
de HD-felbontásnál már zavaró. Így végül úgy döntött a Sony felújító csapata, hogy kiszűrik a
filmből ezt a hibát.
» In the middle of the Japanese jungel English prisoners of war are forced to build the railway
bridge. It cannot be escaped. Finally they decide to fascinate the Japanese soldiers and they build
the bridge. But an Allies-team has been already hiding in the jungel, to explode the bridge…
In 1958 the film has received 6 Oscar-award, its whistling play music is one of the most famous
melody in the world.
During the restoration of the film it was unavoidable to manipulate the original version. At the
films which were shooted in the second half of 50s often occured the same camera mistake: the image
jumps. Not so much that in the cinema on the wide screen it hurts our eyes but at the HD-resolution
it’s invidious. So finally the restoration team of Sony decided to filter out this mistake from the film.
Vetítés/screening: 22th 18.30

Híd a Kwai folyón

Egy angol egységnek a németek
által elfoglalt görög területeken kell
(The Guns of Navarone), USA, keresztüljutnia, hogy kiiktassa azt a
1961, r: J. Lee Thompson, német ágyúfészket, amely a tengersz: Gregory Peck, David Niven, szorost ellenőrzi. A vállalkozás szinte
Irene Papas, Anthony Quinn,158’ reménytelen…
A szokásos felújítási gondokon
túl azzal a nehézséggel is szembe kellett nézniük a felújítóknak, hogy
sok a filmben az éjszakai kép. Ezek egy részét valóban este vették fel, a
nagyobb részüket nappal, éjszakai szűrőket alkalmazva. A felújításkor
így még nehezebb volt eltalálni a megfelelő színt és kontrasztot. Végül
is eredeti pompájában gyönyörködhetünk az 1962-ben a speciális
effektusaira Oscart kapott korabeli háborús akciófilmben.
» An English unit has to get across Greek areas occupied by the Germans,
to dynamite the powerfull German base of guns, which controls the strait.
The mission is almost impossible.
Besides the usual restoring problems, the restorers had to face with the
difficulty that there are a lot of evening scenes in the film. Some of these were
really taken in the evening, more of them in daytime applying evening filters.
At the restoration it was even harder to hit the appropriate colour and contrast.
Eventually we can enjoy the original magnificance of the contemporary wartime
action movie which got Oscar in 1962 to its special effects.
Vetítés/screening: 29th 19.00

Navarone ágyúi

A kóborló Jubalt befogadja egy jóravaló farmer. A sodródó férfi próbálja
USA, 1956, r: Delmer Daves, meghálálni a jóságot, ám a feleség
sz: Charles Bronson, Glenn Ford, nagyon határozottan kikezd vele. A
Rod Steiger, Felicia Farr, 98’ már régebben a farmon dolgozók sem
nézik jó szemmel a gazda kedvencévé
váló új fiút…
Amikor a film a Sony laboratóriumába került, kiderült, hogy a színes
negatívjának színei rettenetesen elhalványultak. A valenciai Cinetech
laboratóriumában dolgozó Dave Holland írt egy színmátrix-szkriptet, egy
olyan programot, amivel visszahozhatóak az eredeti színek. Végül az is
okozott pár kényelmetlen órát, hogy miként igazítsák az akkori, extraszéles 2:55:1 szélesvásznú képet a ma használatos 2:35:1-es szélesvásznú
szabványhoz.
» The rambling Jubal is housed by a decent farmer. The drifting man tries
to thank the goodness of his benefactor, but the wife decidedly makes a
pass at him. Other workers of the farm even don’t sympathize with the
owner’s favourite new boy…
When the film got into the Sony’s laboratory it came out that the colours
of the colour negative are terribly faded. Dave Holland, working in the
Valencia Cinetech laboratory wrote a colour matrix skript, a program which
can bring back the original colours. Finally it also caused some uncomfortable hours how to fit the extra wide 2:55:1 widescreen ratio of the film to
the now used 2:35:1 widescreen standard.
Vetítés/screening: 28th 20.30

Jubal

bandavezér Ben Wade-et leveszi
Ben Wade Aa lábáról
egy kocsmáros lány.
és a farmer Óvatlansága
miatt elfogják. Némi
(3:10 to Yuma), USA, 1957, pénzért egy elszegényedett farmer
r: Delmer Daves, sz: Glenn Ford, vállalja, hogy kiviszi a városból a
Felicia Farr, 120’ vasútállomásra a börtönvonathoz...
Ötven évvel a film bemutatója
után elkészítették a remake-jét Börtönvonat Yumába címmel. És ismét
egy példa arra, hogy a posztvilágháborús időszak feszültsége és a mai
korunké összecseng.

» An innkeeper girl turns the gang leader, Ben Wade’s head. He is caught

due to his careless. For some money a poor farmer undertakes to carry him
out from the town to the railway station to put him up to the prison train…
The remake was made fifty years after the premiere of the film. And
also it is an example for that the tension of post World War period and the
today’s time are connected.
Vetítés/screening: 25th 20.30

Kertész Mihály 125
Michael Curtiz 125
Béla öngyilkosságra készül, de Hajós
gróf megakadályozza ezt, és felveszi
The Last Dawn titkárnak. Az eladósodott grófnak Béla
H, 1917, sz: Leopold Kramer, azt javasolja: kössön biztosítást az ő
Balassa Jenő, Kläry Lotto, 73’ életére, s megígéri, hogy egy év múlva
eltűnik az élők sorából…
A film reális érzések és hangulatok kifejezője. Európa éppúgy a halál
árnyékában vergődik, mint a film hőse. A frontra küldött katonák és a
támasz nélkül otthon maradottak kilátástalannak érzik az életüket.
Archívumunkban eddig csak egy 400 méteres töredéket őriztünk ebből
a filmből. Ennek olaszországi vetítése után a holland archivátoroknak
sikerült azonosítani a náluk ismeretlen filmként nyilvántartott filmet.
» Béla prepares for comitting suicide, but count Hajós prevents this and
applies him as a secretary. Béla suggests to the indebted count: effect an
insurance to his life and promises that he will die a year later…
The film is an expression of real feelings and moods. Europe also throes in
the shadow of death as the hero of the film. The soldiers sended to the front
and the people stayed at home without support feel their lifes hopeless.
In our archive we kept only a 400 meter fragment of this film. After the
screening of this fragment in Italy Holland archivists succeeded to identify
the film which is registered as unknown to them.

Az utolsó hajnal

Tatárjárás

Kálmán Imre és Bakonyi Károly világhírű
filmváltozata. A filmben
Mongol Invasion operettjének
a kor legnépszerűbb operettsztárjai,
H, 1917, sz: Király Ernő, Király Ernő és Kosáry Emmi játszották a
B. Kosáry Emmi, Medgyaszay főszerepeket.
Jenő, Cseh Iván, 6’ » The film version of the world wide
famous operetta of Imre Kálmán and
Károly Bakonyi. The main characters in the film were played by the period’s
most famous operetta stars, Ernő Király and Emmi Kosáry
Az eredetileg kétrészes kalandordrámácsak a film utolsó néhány jelenete
Scorpio ból
maradt fenn. Jean Morell szerepében a
H, 1918, sz: Várkonyi Mihály, később világsztárrá vált Várkonyi Mihályt
Balassa Jenő, Kläry Lotto, 4’ láthatjuk. A töredék a Filmarchiv Austria
(Bécs) gyűjteményéből került elő.
» From the originally two part adventure
drama only the last few scenes remained. In the role of Jean Morell we can see
Mihály Várkonyi, who later became world star. The fragment was found in
the collection of Filmarchiv Austria (Wienna).
Vetítések/screenings: 20th 18.30 and 28th 16.30
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