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Filmszemlén a Honvéd Táncszínház
2011. május 4.
A 42. Magyar Filmszemle versenyprogramjában kapott helyet Hules Endre filmje, A halálba
táncoltatott leány. A film táncos jeleneteiben a Honvéd Táncszínház művészei láthatóak.

 
A „Halálba táncoltatott
leány” balladája ihlette
meg a magyar-
kanadai-szlovén
koprodukcióban készült
játékfilm rendezőjét,
Hules Endrét, aki
felkérte Zsuráfszky
Zoltánt, a Honvéd
Táncszínház művészeti
vezetőjét a film
koreográfusának,
táncrendezőjének. A
közös munka már
2008-ban elkezdődött,
amikor Kiss Ferenc
zenéjére Zsuráfszky
Zoltán megalkotta a
ballada színpadi
adaptációját, amely

eredetiségével, színes és izgalmas táncaival méltó alapot adott a most bemutatandó filmhez.
 
A film egy testvérpár küzdelmes kapcsolatán alapul. Steve, egy táncosból lett impresszárió húsz év
után visszatér szülőföldjére, Magyarországra. A szocialista rendszer, amely száműzte, nincs többé.
Volt káder apja nyugdíjba vonult, de öccse, Gyula továbbra is ugyanazzal a társulattal,
ugyanabban a lerobbant stúdióban dolgozik, ahol együtt kezdtek. Ráadásul Gyula időközben
feleségül vette Steve volt szerelmét, Marit. A két testvér úgy dönt, hogy felújítják utolsó közös
sikerüket, A halálba táncoltatott leány balladájából készült táncdarabot. A múlt árnyai azonban újra
kísértenek, amikor Steve elhatározza, hogy elégtételt vesz régi sérelmeiért. Amint A halálba
táncoltatott leány a végső leszámolás felé robog, a drámai jelenetek átmenet nélkül váltanak át
táncba és zenébe.
 
A főbb szerepekben Melkvi Beát, László Zsoltot és Hules Endrét láthatjuk. A filmet Zsigmond
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Vilmos és Honti Zoltán fényképezték.
 
A bemutató május 7-én, szombaton 20 órától lesz az Urániában.

A kultúra.hu tartalmának írásbeli engedély nélküli újraközlése bármely portálon, internetes fórumon,
blogon, illetve intézményi és privát honlapon szigorúan tilos, mert törvénybe ütközik, s így azonnali és

automatikus jogi következményekkel jár. Kizárólag hivatkozás elhelyezésekor használható fel a szöveg,
de akkor is csak a bevezető rész (lead) végéig, illusztráció nélkül.


