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„A »valóság fölfedezésében« csakis azok lehetnek érdekeltek,
akik meg akarják változtatni ezt a valóságot.”
B. Nagy László

FACEBOOK.COM/100MAGYARDOKUMENTUMFILM

· INFO@URANIA-NF.HU

2016. február 15-tõl hétfõnként
az Uránia Dísztermében

·

VANNAK VÁLTOZÁSOK?
Az 53 játékfilm után a Magyar Mûvészeti Akadémia tagsága kiválasztott 100 dokumentumfilmet is a mûfaj legjelentõsebb alkotásai
közül. Ezeket szintén tematikus csoportokba osztottuk, a Vannak
változások? a sorozat nyolcadik összeállítása.
A célzatos gyûjtõcím az emberi és társadalmi-gazdasági körülmények változatlanságára, illetve olykori változtathatatlanságára utal.
A történelem átlép az emberen, ha az nem hajlandó vele együtt lépni, a változásokat követni. Egy régi latin mondás szerint: Vezeti a végzet azt, aki engedelmeskedik neki, vonszolja, aki ellenáll.
Mind a négy alkotás szomorú látlelet, még ha a képek szépsége
néha az ellenkezõjérõl gyõzné is meg a nézõket.
A nyolcadik sorozat házigazdája Kelecsényi László filmtörténész.
A vetítéseket beszélgetés követi egy-egy meghívott alkotó vagy
szakértõ részvételével.

Csoportok jelentkezését az info@urania-nf.hu címen várjuk!
Oktatási intézmények számára a csoportos látogatás díjtalan.
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100
MAGYAR DOKUMENTUMFILM
(1936–2013)
2016. FEBRUÁR 15., 18 ÓRA, DÍSZTEREM

Vannak változások?
(ff

· 1978 · 120’)

·

rendezõk: Gulyás Gyula, Gulyás János operatõr: Gulyás János
A Cinema ’64 amatõrfilm stúdió tagjai 1968-ban Végh Antal politikai botrányt kiváltó nyírségi szociográfiája nyomán elindulva forgattak egy filmet Penészleken. Majdnem egy évtizeddel késõbb
visszatértek a helyszínre, és újra forgattak, most már valamivel
professzionálisabb körülmények között arról, hogy mi történt azóta: történtek-e „változások”?

···

vendégek:
Gulyás Gyula
és
Gulyás János
filmrendezõk

3

100
MAGYAR DOKUMENTUMFILM
(1936–2013)
2016. FEBRUÁR 22., 18 ÓRA, DÍSZTEREM

Zsákfalu
(színes

· 2007 · 76’)

rendezõ, operatõr: Buglya Sándor
Perõcsény településén egyesek szerint megállt az idõ, mások szerint
inkább elrohant felettük. A rendezõ nagyon jól ismeri a falut, mert
maga is bennlakója lett az idõk folyamán. Elõbb házat épített ott,
aztán hozzálátott a lelki építkezéshez is. Ma már összenõttek:
Buglya Sándor rendezõ és Perõcsény, a falu.

···

vendég:
Buglya Sándor
filmrendezõ
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MAGYAR DOKUMENTUMFILM
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2016. MÁRCIUS 7., 18 ÓRA, DÍSZTEREM

Holládi ballada
(ff

rendezõ: Mönich László

· 1960 · 17’)

· operatõr: Szabó Árpád

Életkép az ötvenes/hatvanas évek fordulójáról. Hollád község határában egy öregember saját kis földjét szántja ekéjével. A faluban mûködõ Egyetértés téesz földjét viszont traktor mûveli meg. Az egyik
falusi porta elõtt hatalmas csõdület támad: a postás nyugdíjat kézbesít egy idõs téesz-tagnak. Lírai életkép elegyedik a politikai propagandával.

Utak Furugyon
(színes

rendezõ: Kamondi Zoltán

· 2000 · 60’)

· operatõr: Medvigy Gábor

Az egyórás film a Magyar tarka címû sorozat része.
Furugyra nem vezet út. Aki odakeveredik – ott is ragad. Érintetlen táj, olcsó házak, olcsó élet. Kívül a társadalmon. Furugyról nem
lehet elmenni. Mintha egy Tarr Béla-film elõzetesében járnánk.

···

vendég:
Kamondi Zoltán
filmrendezõ
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· FACEBOOK.COM/URANIABUDAPEST

A 100 magyar dokumentumfilm (1936–2013) címû sorozatról
bõvebb információt a Magyar Mûvészeti Akadémia honlapján,
a www.mma.hu-n, illetve az Uránia Nemzeti Filmszínház oldalán,
a www.urania-nf.hu weboldalon, valamint a Facebookon találnak:
facebook.com/100magyardokumentumfilm.
A vetítések elõtt elhangzó bevezetõkrõl, a meghívott vendégek
és a közönség beszélgetéseirõl készült videókat az mma-tv.hu oldalon tekinthetik meg!
Csoportok jelentkezését az info@urania-nf.hu címen várjuk!

···
Az 53 magyar film címû televíziós és filmklubsorozat sikere után
a Magyar Mûvészeti Akadémia Film- és Fotómûvészeti Tagozata
úgy döntött, összeállítanak egy újabb válogatást, mely a magyar dokumentumfilm történetét öleli fel. A válogatás során a tagok filmesztéták és történészek véleményét is kikérték, így született meg
a száz filmbõl – kilencven dokumentumfilmbõl és tíz dokumentumjátékfilmbõl – álló lista. Az összeállítás felsorakoztatja a magyar dokumentumfilm progresszív irányzatait és összes olyan egyéni teljesítményét, mely a dokumentumfilmes forma lehetõségeit tágította,
vagy épp tematikailag hozott újat. A válogatásba került alkotások
úttörõ mûvek, rendezõik nyitottságát, társadalmi problémák iránti
érzékenységét, sok esetben bátorságát dicsérik.
Most is, mint az 53 magyar film címû filmklubsorozat alkalmával,
a középiskolás és a felsõfokú tanintézetekbe járó fiatalokat is szeretnénk megszólítani, és természetesen mindazokat, akiket érint, érdekel az egyes filmek témája. Várjuk vetítéseinkre azokat is, akiket a sorozatból csak egy-egy filmalkotás érdekel, õk kedvezményes áron
válthatják meg jegyüket az Uránia jegypénztárában!
Tóth Klára
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Magyar Mûvészeti Akadémia
2011. november 5-én megalakult a köztestületként mûködõ Magyar
Mûvészeti Akadémia, melynek tagjai a magyar mûvészeti életben
kimagasló szellemi vagy alkotói teljesítményt felmutató mûvészek,
a magyar kulturális élet mértékadó személyiségei.
Az Akadémia közfeladatainak ellátását nyolc mûvészeti tagozat segíti: az Építõmûvészeti, a Film- és Fotómûvészeti, az Iparmûvészeti
és Tervezõmûvészeti, az Irodalmi, a Képzõmûvészeti, a Népmûvészeti, a Színházmûvészeti és a Zenemûvészeti Tagozat.

Uránia Nemzeti Filmszínház
Az Uránia Nemzeti Filmszínház a hazai mozik sorában az egyedüli
nemzeti intézmény jellegû film- és kulturális centrum, amelynek
legfontosabb feladata a magyar és az európai filmértékek, a kortárs
és a klasszikus filmmûvészet kincseinek bemutatása és mûsoron tartása, filmklub jellegû programok, nemzeti és nemzetközi filmes
fesztiválok, díszbemutatók szervezése.
Mûsorunk összeállításánál a filmkultúra sokszínûségének felmutatására törekszünk, s igyekszünk megtartani, kibontakoztatni a mozi
átalakulóban lévõ intézményének közönségszervezõ erejét.
Reméljük, hogy tartalmas mûvészeti élményekkel gazdagodnak nálunk! Mindent elkövetünk azért, hogy az Uránia Nemzeti Filmszínház neve erre garanciát jelentsen.
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100 MAGYAR DOKUMENTUMFILM
(1936–2013)
A következõ, 2016. március–április során
az Urániában vetített sorozat:

IX. Erdélyi történetek
Magyar N. Attila:
Mohi Sándor:

Hazatérõ képek

Ahogy az Isten elrendeli – Olga filmje
Gaál István:

Bálint Arthur:

Ikrek

Gyökerek

• Makó Andrea:

Kocsis Tibor:

Jánó testvérek

Új Eldorádó

Zsigmond Dezsõ:

Aranykalyiba
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· WWW.MMA-TV.HU
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