
A kisember reménytelen küzdelmét mutatja be az alkotás, ám a tálalás helyenként túlságosan modoros ahhoz, hogy mélyre hatoljon

DZSESSZ ÉS PIKNIK Augusztus 8-án és 9-én rendezik meg a III. Paloznaki 
Jazz és Bor Piknik elnevezésű fesztivált. A Balaton északi partjának egyik leghangula-
tosabb falujában két nap alatt két színpadon tizenöt országosan és nemzetközi szin-
ten ismert dzsesszprodukció lép fel. Koncertet ad mások mellett a DePhazz (képün-
kön), a Mezzoforte, a Djabe, Tompos Kátya, a Bin Jip, a Mrs. Columbo, a Tárkány 
Művek, a Hajdu Klára Quartet, Manoya, Herczku Ágnes és Sinha Róbert, a Smárton trió 
és a Peet Project, valamint színpadra lépnek a Snétberger Zenei Tehetség Központ 
növendékei is. A piknikhangulatot erősíti a gasztrovásár borokkal és helyi termelők fi-
nomságaival, napközben gyerekprogramok várják a családosokat, éjjel pedig fény-
festés borítja be Paloznak központi épületeit. (MH) FOTÓ: MH

A belga miniszterelnök szereti a magyar Paprikát
Megkedvelte a magyar PaprikaPaprika együttes zenéjét Belgium miniszterelnöke, Elio Di Rupo (képünkön 
középen). A politikus a Trottel Stereodream Experience és a PaprikaPaprika zenekar közös turnéján, 
Monsban hallgatta végig Rupaszov Tamás (balra) új, úgynevezett power-folk zenét játszó formációjának 
programját a Doudou Fesztiválon. A miniszterelnök, aki Mons városának polgármestere is egyben, beszé-
dében megköszönte a magyar együttesnek a fesztiválon való szereplést – tájékoztatta tegnap lapunkat
a zenekarvezető. A PaprikaPaprika nemrég videoklipet is készített a Szimpla Kertben adott koncertjén, az 
őszre pedig újabb közös, ezúttal kelet-európai turnéra indul a Trottellal. (SZPA) FOTÓ: FABRICE BEAUDOUR

NÉMET DÁNIEL
A színészet már csak az általánosításról 
szól, egy sikeres szerep után minden-
kit igyekeznek beleerőltetni egy ska-
tulyába, amelyből aztán csak nagyon 
nehezen és sok munkával van menek-
vés. Hogy az utóbbi években mekkora 
sztárrá vált Mads Mikkelsen, azt sem-
mi nem illusztrálja jobban, mint hogy 
legutóbbi filmjeinek plakátjaira már 
csupán a fejét nyomtatták rá, a mar-
ketingesek ugyanis a puszta ábráza-
tában éppen elegendő közönségcsalo-
gató erőt láttak. A dán színész gyűrött 
arccal, egyszerre elszántságot és ke-
serűséget tükröző tekintettel mered a 
szemünkbe: ennek a kisugárzásnak, 
illetve különc karaktereinek köszön-
heti egész eddigi karrierjét, ez azon-
ban egyszersmind foglyul is ejtette. 

A LÁZADÁS KORA: MICHAEL KOHLHAAS LEGENDÁJA – MADS MIKKELSEN MEGINT TRAGIKUS TÖRTÉNELMI SZEREPLŐKÉNT BÚSUL A FILMVÁSZNON

Egy izgalmas hős unalmas harca
Hiszen más szerepet szinte nem is kap 
az Ádám almái óta, a rendkívül nagy 
sikerrel futó Hannibal című sorozat 
pedig még tovább erősíti ezt, ráadásul 
hamar rájöttek, hogy jól állnak neki a 
történelmi és/vagy kosztümös szere-
pek, az Artúr király, A titánok harca 
és a legutóbbi, az Egy veszedelmes vi-
szony után ismét hosszú hajjal flangál 
egy letűnt korban.

Heinrich von Kleist megtörtént 
eseményeken alapuló, de azokat jócs-
kán átalakító kisregényének (so-
kadik) adaptációjában a főszerep-
lő Michael Kohlhaas, vagyis Kohlhaas 
Mihály (Mads Mikkelsen) egy tizenha-
todik századi lókereskedő, akit vásár-
ra tartva feltartóztat egy helyi báró, és 
hídvámot szedve zálogul letétbe veszi 
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Életének ötvennyolcadik évében el-
hunyt Bajor Imre színművész – erő-
sítette meg a haláláról szóló sajtóhíre-
ket Hegedűs László, a család ügyvédje 
a távirati irodának. Hozzátette: Bajor 
Imrét szerdán 9 óra 45 perckor a kór-
házban érte a halál, temetéséről ké-
sőbb intézkednek. A művész régóta 
szenvedett daganatos megbetegedés-
ben, már 2011 óta gyengélkedett, ki-
merültség és vérnyomásproblémák 
miatt is kezelték kórházban. Egy ideig  
Heti hetes-beli televíziós szereplését is 
fel kellett függesztenie.

Bajor Imre 1957. március 9-én szü-
letett Budapesten, több tévésoro-
zatban és filmben játszott, gyako-
ri szereplője volt humoros televíziós 
műsoroknak, és a Rádiókabaréban is 
rendszeresen hallható volt. Már tizen-
kilenc éves korában játszott az Állami 
Déryné Színházban, innen került a Já-
tékszínbe, amit későbbi barátjának, 
Verebes István rendezőnek köszönhe-
tett. Játszott Molnár Ferenc, Szomory 

Elhunyt Bajor Imre színművész
TÉVÉSOROZATOK ÉS SZÍNPADI VÍGJÁTÉKOK FIGURÁINAK NÉPSZERŰ MEGFORMÁLÓJA VOLT

rend Kiskeresztjét, elnyerte Az év 
nevettetője címet, 1999-ben Ka-
rinthy-gyűrűt kapott, 2007-ben pe-
dig átvehette a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztjét is. ( ZSRZ)

KONCERTEK ÉS GASZTROVÁSÁR BOROKKAL PALOZNAKON

Dezső, Szép Ernő darabjaiban, de leg-
ismertebb színpadi alakítása a Mágnás 
Miska címszerepe lett, amelyet egé-
szen 2010-ig játszott az Operettszín-
házban, végül a betegsége miatt kellett 
átadnia ezt a szerepet. Az utóbbi évek-
ben játszott a Karinthy Színházban is,  
Hunyady Sándor Lovagias ügy című 
darabjában Virágként volt látható. 

A magyar tévésorozatok visszatérő 
vendégszereplője volt, a kultsorozattá 
vált Lindában is feltűnt néhány rész-
ben, de legemlékezetesebb tévés meg-
jelenése talán a Szomszédok című so-
rozatban alakított fodrász, Oli úr 
szerepe volt. Emellett feltűnt az An-
gyalbőrben egyik epizódjában és a Fa-
mília Kft.-ben is. 

A mozikedvelők láthatták a Mese-
autó és az Egy szoknya, egy nadrág ké-
tezres évekbeli remake-jeiben, leg-
utóbb pedig a Szuperbojz Johnny G 
nevű figurájaként.

Bajor Imre 1997-ben megkap-
ta a Magyar Köztársasági Érdem-

A lázadás kora: Michael Kohlhaas legendája
Színes, feliratos, francia-német történelmi 
dráma, 122 perc, 2013
Rendező: Arnaud des Pallieres
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két lovát. A férfi eleinte jogi úton pró-
bál elégtételt szerezni az őt ért igaz-
ságtalanságért, de amikor alulmarad 
a bürokráciával szemben, ráadásul a 
feleségét is meggyilkolják, bosszút es-
küszik, és néhány embert maga mellé 
állítva hadjáratot indít elnyomói ellen. 
Kohlhaas nem William Wallace típusú 
figura, nem ordít kékre mázolt fejjel, 
és céljai is kevésbé nagyra törők: egy-
szerű ember csupán, aki a saját igazát 
védi. Nem akarja megváltani a vilá-
got, csak a szerelme elvesztése miatti 
bosszúvágy és a jogtalan megkárosítás 
helyrehozatala hajtja, illetve a legalap-
vetőbb erkölcsök. Így aztán aki gran-
diózus csatajelenetek reményében 
vált jegyet a produkcióra, egész bizto-
san csalódni fog. Arnaud des Pallieres 

filmje ugyanis a kisember remény-
telen küzdelmét mutatja be a hata-
lom ellen, illetve a címszereplő bel-
ső vívódására és saját cselekedeteivel 
szembeni kétségeire koncentrál. Mads 
Mikkelsen ezúttal is uralja a vásznat, 
már-már csuklóból hozza a szomorú 
szemű, saját magával is meghasonló, 
de mindig egyenes hátú és szándékú 
drámai karaktert. A gond nem is vele 
van, hanem sokkal inkább a tálalással, 
amely helyenként túlságosan modo-
ros ahhoz, hogy igazán mélyre hatol-
jon, és bármennyire is kifejező a dán 
színész arca, a végtelenül lassan csor-
dogáló történet, a rengeteg meren-
gés a semmibe, inkább vontatottá és 
unalmassá teszi a produkciót, mint-
sem tartalmassá. Kár, mert hangula-

tában és külsőségeiben hibátlan da-
rab A lázadás kora: Michael Kohlhaas 
legendája, az operatőri munka szép, a 
díszletek és a látványtervezés első osz-
tályú – mindamellett, hogy a nagy-
szabású történelmi filmekhez képest 
érzékelhetően alacsonyabb költség-
vetéssel készült –, sajnos mindezeket 
sokszor csupán a szemünk sarkából, 
félálomban láthatjuk, feltehetően ha-
sonlóképp a cannes-i zsűrihez. Mással 
legalábbis nehéz lenne magyarázni az 
Aranypálma-jelölést. w
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