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ON THE SPOT
CSEKE ESZTER ÉS S. TAKÁCS ANDRÁS

ÁRA: 149 Ft • ELŐFIZETÉSSEL: 127 Ft
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Purcell: Dido és Aeneas • Robin Hood, a tolvajok fejedelme
Kosztolányi Dezső • Jókai Anna • P. Horváth Tamás
Rachel Weisz • Ashley Judd • Leonardo DiCaprio
2017. 11. 13. 15:22

A LEGKORÁBBI ÉLMÉNYEK

SZERDA ESTÉNKÉNT LÁTHATÓ A
DUNA TELEVÍZIÓ KÉPERNYŐJÉN AZ
ON THE SPOT LEGÚJABB ÉVADA,
AMELYNEK RIPORTALANYAI NYÍLTAN
ÉS ŐSZINTÉN BESZÉLNEK A GYERMEKKORUKBAN ÁTÉLT TRAUMÁKRÓL. A DOKUMENTUMFILMEK PRIMA
PRIMISSIMA-DÍJAS ALKOTÓIVAL,
CSEKE ESZTERREL ÉS S. TAKÁCS
ANDRÁSSAL A MŰSOR KULISSZATITKAIRÓL BESZÉLGETTÜNK.

– Az On The Spot legújabb évada olyan
emberek történeteit tárja a nézők elé, akik
gyermekként komoly megpróbáltatásokon
mentek keresztül. Milyen szempontok
szerint választották ki az interjúalanyokat?
– Az előző évadunk, a 9 hónap alatt a
Föld körül a születésről szólt, és miközben
felvettük, amint tíz baba megérkezik erre
a világra, Mexikótól a Fülöp-szigetekig,
egyre jobban érdekelt, hogy a születésünk
körülményei és a legkorábbi, kisgyerekkori
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élményeink vajon hogyan befolyásolják az
életünket, a személyiségünket. Ezt szerettük volna kicsit közelebbről megvizsgálni,
de a legutóbbi sorozat szereplői esetében
ehhez várnunk kellene még vagy 20-30
évet. Így aztán olyan embereket kerestünk,
akik a XX. század legsötétebb pillanataiban
születtek vagy voltak gyerekek. Auschwitzban, a vietnami háború idején, a szarajevói
ostrom alatt vagy a vörös khmerek diktatúrájában.

– A kapcsolatfelvétel hogyan szokott
zajlani?
– Az előkészítésben és az utómunkában
is rengeteget dolgoznak azok a nagyszerű
kollégáink, akik nélkül ez a műsor nem
létezne. Az ellenség gyermekei széria
ötlete több mint két éve született, komoly
kutatás előzte meg a szereplők kiválasztását, és többen is voltak, akik végül nem
vállalták, hogy legmélyebb traumáikról
meséljenek nekünk. Ez teljesen érthető,
hiszen a gyerekkori lelki sérülések –
függetlenül attól, hogy egy háborúból
vagy egy sanyarú gyerekkorból valók – a
végletekig megkeseríthetik az ember életét. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy
az egész évad a traumafeldolgozásról
szóljon, mi is rengeteget tanultunk a
szereplőinktől.
– Korábban diktátorok gyermekeivel
forgattak, ezúttal pedig olyanok szólalnak
meg, akik háborúk és népirtások túlélői.
Kik nyíltak meg könnyebben?
– A diktátorok gyermekei nehezebben
álltak kötélnek, elvégre az ő esetükben az
apákat sokszor az egész világ kegyetlen
diktátornak, tömeggyilkosnak tartotta.
Volt, aki tulajdonképpen megtagadta
az apját, más mindenáron mentegetni
próbálta. A legtöbb diktátorleszármazott
tartózkodva fogadott minket, így nagy utat
kellett megtenni nekik is, nekünk is, mire
megnyíltak a kamera előtt. Most más volt
a helyzet, így az is előfordult, hogy már az
első nap úgy alakult, hogy odaköltöztünk
a főszereplőnkhöz. Ezekből a közvetlen,

NOVEMBER 27.–DECEMBER 3.

CÍMLAPSZTORI

intim forgatásokból születnek a számunkra
legfontosabb ﬁlmjeink.
– Novemberben kétéves a kisﬁuk. Ő is
elkísérte önöket az új évadban látott helyszínekre?
– Természetesen. Mindenhova jön velünk,
így ez egyik szereplőnknél, aki egy 90 éves
holokauszttúlélő Kaliforniában, el kellett pakolni a nappalit díszítő vázákat és porcelánﬁgurákat a vitrinbe, amikor odaköltöztünk.
A ﬁunkkal teljesen egymásba szerettek.
Ahogy a szaúd-arábiai család gyermekeivel
is: míg mi interjúztunk az édesanyjukkal,
a három gyerek az ágyon dögönyözte
a ﬁunkat. Mindez Kanadában történt, a
családfőtől távol, ugyanis a gyerekek apját
tíz év börtönre és ezer botütésre ítélték
Szaúd-Arábiában, mert a blogján kritizálni
merte az iszlám törvénykezést és liberális
nézeteket terjesztett. Ez az egyetlen jelen
idejű történet a sorozatban, ahol a szemünk
láttára cseperednek az ellenség gyermekei,
emigrációban. Éppen ezen a szerdán láthatják a nézők.
– Vannak már terveik a kilencedik évadra
vonatkozóan?
– Igen, sőt már javában zajlik az előkészítés
is, de a témát még nem árulhatjuk el.
B. Á.
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