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„Poate cel mai frumos fotograﬁat ﬁlm maghiar al deceniului
despre dragostea evazivă: o experiență cinematograﬁcă fascinantă,
o peliculă pe celuloid.”

(Revizor, 2020)

Sinopsis
Realitate și vis dau întâlnire în acest ﬁlm în gândurile unei femei
îndrăgostite. Márta, neurochirurg de 40 de ani se îndrăgostește. Își lasă
cariera sa de succes din Statele Unite în urmă și se întoarce la Budapesta în
speranța unei vieți noi cu bărbatul iubit. Dar degeaba îl așteaptă Márta
bărbatul la Podul Libertății pe partea dinspre Pesta, el nu vine la întâlnire.
Márta încearcă disperată să-l găsească, dar când îl găsește, iubirea vieții ei
zice că niciodată nu a văzut-o înainte.

CAST
Regizor:
Scenariu:
Director de imagine:
Producător:
Montaj:
Muzică:
Protagoniști:

Lili Horvát
Lili Horvát
Róbert Maly
Lili Horvát, Dóra Csernátonyi,
Péter Miskolczi
Károly Szalai
Gábor Keresztes
Natasa Stork, Viktor Bodó,
Benett Vilmányi, Zsolt Nagy,
Andor Lukáts,
Péter Tóth, Attila Mokos

Director's
statement
Aceasta este în primul rând povestea unei călătorii interioare. Personajul principal deschide
uși, despre care habar nu are ce ascund. A fost clar că avem nevoie de tonuri sumbre, de nopți,
de mistere pentru a arăta asta. Am vrut să joc cu aceste clișee dramaturgice. Este o situație
clasică când personajul principal așteaptă pe cineva, dar celălalt nu ajunge la întâlnire.
Spectatorul crede: cunosc această situație - dar această stare bine cunoscută va ﬁ clintită în
scena următoare. Nu este un ﬁlm ușor, cere un efort pentru a ﬁ urmărit. Suntem pe tărâmul
intuiției - am vrut să punem laolaltă gândurile lui Márta cu fanteziile spectatorilor, doar prin
activizarea experiențelor spectatorilor se va împlini experiența cinematograﬁcă.

Premii
Chicago International
Film Festival

Winner
Gold Hugo, New Directors Competition

Warsaw International
Film Festival
Winner
FIPRESCI Prize

Propunerea Ungariei
pentru Premiile Oscar
2021

Philadelphia
Film Festival 2020
Winner
Jury Award
Best Narrative Feature

Antalya Golden Orange
Film Festival

Winner
International Feature Film Competition Award
Best Actress Natasa Stork

