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Heti jegyzet

Keleti
nyugalom

Az új évezred akciófilmjeinek őrüle-
tében meglepő sikert aratott a Ke - 
leti nyugalom – Marigold Hotel és 
a folytatása (vasárnap, HBO). Angol 
öreg hölgyekről és urakról szól, akik 
azért utaznak az egzotikus, számuk-
ra olcsó Indiába, hogy ott töltsék a 
nyugdíjas éveiket. A körülmények 
ugyan nem a legideálisabbak, de 
az optimista szállóvendégek rájön-
nek, bár a világ már leírta őket, va-
lójában a kor nem számít, ezernyi 
érdekes kaland várja őket. A ma-
gyar nyugdíjasok kevésbé gazdagok 
és optimisták, bár van, aki Görögor-
szágban sütteti a hasát. Ők a kép-
ernyő segítségével kalandoznak, fő-
leg nekik köszönhető, hogy naponta 
5 óra 2 percet töltünk a tévé előtt. 
Pedig nem érdemes mindent nézni, 
lehet és kell válogatni, jobb aktívan 
megélni az öregkort. Az élet minden 
korban tartogat kellemes meglepe-
téseket, feltéve, hogy hagyja magát 
meglepni az ember. Sz.G.G.

1

2

3

4

5

6

7

A szerkesztőség ajánlja
2016. február 8–14.

Ha eljön Joe Black
(amerikai film) 
Szombat, 
DigiFilm, 20.00

A holló
(am.–magyar horror)
Szerda, Film+, 21.00

Pár lépés 
a mennyország
(am. romantikus film)
Kedd, RTLII, 18.00

Torrente, a tör-
vény két balkeze
(spanyol vígjáték)
Hétfő, AMC, 20.15

15 perc hírnév
(amerikai thriller)
Szerda, Viasat3, 21.00

A sötét lovag: 
Felemelkedés 
(am.–angol akciófilm)
Szombat, Film+, 20.30

Keleti nyugalom – 
A második...
(angol film)
Vasárnap, HBO, 20.00

cseke Eszter és s. takács 
andrás együtt bejárta a vilá-
got, de a karácsonyt már itt-
hon hármasban ünnepelték

– Hogyan válo- 
gatták ki a hely-
színeket?

– A legkülönbözőbb kultúrák-
ban szerettük volna bemutatni 
mindazt, ami a születés közben, 
illetve közvetlenül előtte és utá-
na történik. Minden országban 
az adott kultúrától függ, hogyan 
készülnek a baba születésére, mi-
kor vágják el a köldökzsinórt, és 
mit csinálnak a méhlepénnyel. A 
sorozatban a nézők láthattak szü-
lést afrikai törzsi kuny hóban, há-
borús zónában, ult ra or to dox zsi-
dó kórházban és békés születés-
házakban is.
– Mi volt a legmeglepőbb ta-
pasztalatuk?

– Amikor megérkeztünk Gá-
zába, és elmeséltük a helyi segí-
tőnknek, hogy szeretnénk felven-
ni egy szülést, elnevette magát, 
és alig tudta abbahagyni a haho-
tázást. A mélyen vallásos muzul-
mán kul túrában, ahol napokkal 
korábban még háború volt, való-
ban merész ötletnek tűnt az elkép-
zelés. „Mission im pos sible” – ez 
lett a forgatás fedőneve. De egy 
másik gázai barátunk szomszédjá-
ban éppen az első gyerekét várta 
az egyik fiatalasszony, aki kifeje-
zetten örült annak, hogy megörö-
kítjük a lánya születését. Bízott 
benne, hogy tiszteletben tartjuk a 
vallási előírásaikat.
– Éppen ezt a filmet láthatják 
ezen a héten a nézők. Terve-
zik a sorozat folytatását?

– Elég sok minden kimaradt, 
szerettünk volna börtön szü lésnél 
forgatni, és érdekelt minket a 

béranyaprogram is, amely Euró-
pa nagy részén illegális, míg más 
országokban működik. De ez már 
nem fért bele a forgatási naptárba.

s. takács andrást a legsikeresebb európai fiatalok közé választották

Babával 
a világ 
körül
Cseke Eszter és S. Takács 
András 9 hónap alatt a 
Föld körül című sorozata 
személyesebbre sikerült, 
mint bármelyik más közös 
munkájuk: az elmúlt év 
végén megszületett az On 
the Spot párosának első 
gyermeke.

TOP7

lehetetlen küldetésnek 
tűnt a gázai forgatás
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– Nemrég megszületett a 
saját gyerekük is. Hogyan for-
gatnak ezután?

– Nyilván nem visszük hábo-
rúba vagy az esőerdő mélyén la-
kó törzsekhez a gyerekünket. De 
szerte a világban rengeteg olyan 
párral találkoztunk, akik hordo-
zókendőben magukra kötötték a 
babát, és úgy utaztak. Szeretnénk 
minél több minőségi időt együtt 
tölteni, ezért a következő évadot 
csak 2017-re vállaltuk, így nyugodt 
tempóban tudunk majd dolgozni.
– Felkerültek a legismertebb 
élő magyarok toplistájára.

– Nagy megtiszteltetés volt Ru-
bik Ernő, Kertész Imre és Szabó 
István után következni, de sze-
rintünk nem reális a kép. Bár a 
listát külföldi újságírók szavaza-
tai alapján állították össze, nem 
gondoljuk, hogy ismertebbek len-
nénk a világban, mint Nádas Pé-
ter vagy Fischer Iván.

– Mennyire számít unikális-
nak az On the Spot?

– Talán az a legkülönlegesebb 
a munkánkban, hogy szabadok 
vagyunk: arról forgatunk, ami ér-
dekel minket. Ezt a luxust szinte 
senki sem engedheti meg magá-
nak a nagy nemzetközi tévétársa-
ságoknál. Szentgyörgyi Rita


