BERLIN VAN!
2011. szeptember 22-től ismét a legfrissebb, legizgalmasabb és legszórakoztatóbb német
filmeket kínálja a Goethe Intézet filmfesztiválja, a SZEMREVALÓ. A német kulturális intézet
idei válogatásában Berlin városának, az idén 70 éves Bruno Ganznak és a fogyatékkal élő
fiataloknak jut kiemelt szerep.
1997-ben kezdődött: Nyolc új német filmkomédiát mutatott be a Goethe Intézet első
filmfesztiválja. Idén is vígjátékkal indul a SZEMREVALÓ. Az 2011-ben készült „Almanya. Isten
hozott Németországban” egy emlékekkel, vitákkal és kibékülésekkel teli családi utazás
vidám története. A Samdereli-testvérek (rendező: Yasemin Samdereli, forgatókönyv:
Yasemin és Nesrin Samdereli) filmjének hősei török bevándorlók. A nagyapa korú Hüseyin
Yilmaz a hatvanas évek közepén, az egymillió egyedik török vendégmunkásként érkezett az
NSZK-ba.
Bruno Ganz 70. születésnapját két filmmel is köszöntjük: A Thomas Hürlimann svájci író
azonos című sikerkönyvéből készült „Kandúr”-ban egy minden hájjal megkent svájci
politikust alakít, akinek semmi oka a jókedvre. Wim Wenders kultikus „Berlin felett az ég”ében pedig egy emberi sorsa vágyó és váltó angyalt játszik a nagy színész.
Goethe és Kleist: két neves német író a 16. SZEMREVALÓ Filmfesztivál kínálatában. A lázadó
Goethe, a szerelmes Goethe, a fékezhetetlen Goethe: a „Goethe!” című film friss színekkel
ábrázolja a nemzeti ikonná vált költőt. Éppen 200 éve történt, hogy holtan találták Berlinben
Heinrich von Kleist költőt. Halálát pisztolylövés okozta. A „Kleist-ügy” titkozatos egy különös
bűnügyi esetet vizsgál, melyet a mai napig nem sikerült felderíteni.
Három szeretetre méltó fiatal különös élettörténete: A „Kicsit dilis“ című film Evája Touretteszindrómában – vagy ahogy ahogy ő fogalmaz: agycsuklásban – szenved. A „Nagyon közel”ben a különc Philip mindenestül megrendül, amikor betoppan életébe Lina, a vak csellista
lány. A „Fuss, ha bírsz!” tolószékhez kötött, intelligens, fanyar humorú Benje, pedig a
szerelemet keresi.
Az összesen tizenöt filmben felbukkannak továbbá, gyurmából készült, Esterházy- és valódi
nyulak, törökök, kínaiak és németek, zenészek és politikusok, köztük Joschka Fischer, utcai
táncosok, nyomozók és három fivér a filmtörténet hőskorából. És persze újra és újra: Berlin,
Berlin, Berlin!
A SZEMREVALÓ Filmfesztivál helyszínei idén is a Művész mozi és az Örökmozgó
Filmmúzeum. A jegyek a mozikban a Goethe Intézet ajándékaként 100 forintos szimbolikus
áron kaphatók.

A 16. SZEMREVALÓ Filmfesztivál fesztivál vendégei:
2011. szeptember 22.:
Demet Gül színésznő, az „Almanya. Isten hozott Németországban” egyik főszereplője
2011. szeptember 23.:
Baran Bo Odar, a „Néma csönd” rendezője
2011. szeptember 27.:
Pepe Danquart, a „Joschka és Fischer képviselő úr” rendezője
Interjúkra mindhárman állnak szívesen rendelkezésre. Időpontegyeztetés Sárossi Bogátánál.
Részletes program a csatolmányban és a www.goethe.de/szemrevalo oldalon.
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