Forgács Fanni rövidfilmje a Faludi Akadémia filmfesztiválon
Családi interjú Forgács Fannival

Bemutatják Forgács Fanni (12.es osztályos tanuló) rövidfilmjét a Faludi Akadémia
filmfesztiválján
18 éves diákunk elsőfilmes munkája, a Hallgasd! című rövidfilm bekerült a 22. Faludi
Nemzetközi Filmszemle vetítendő filmjei közé. November 27-én, 21. órakor vetítik a
Premier Kultcafé és Moziban.
A Faludi Ferenc Akadémia 2019-ben is meghirdette tematikus nemzetközi filmszemléjét a 22.
Faludi Nemzetközi Filmszemlét. Az idei filmszemlére 400 alkotás érkezett 28 országból. A
szakmai előzsűri a beérkezett filmekből 52-t válogatott a versenybe, míg a további 91 film a
Kitekintő programban kerül bemutatásra.
A Szinyei Merse Pál Gimnázium 12. A osztályos diákja, Forgács Fanni Hallgasd! című
rövidfilmjével nevezett és jutott be a legjobb 143 alkotás közé a Kitekintő Program
keretén
belül.
A
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(https://faludiakademia.hu/filmszemle-es-fotopalyazat/)
Fanni a film rendezője, forgatókönyvírója, de az operatőri és vágói munkában is részt vett.
„Szerettem volna megmutatni, hogy mennyire önmagunkkal vagyunk csak elfoglalva a
hétköznapokban. A legapróbb emberi gesztusokat is elfelejtjük sokszor, különösen azt, ha
valamilyen konkrét helyzetben segítséget kellene nyújtanunk. Mindez csak akkor válik
borotvaélessé, ha részesévé válunk egy tragédiának, vagy ha egy hozzánk közelálló
elvesztésének gondolata rémít meg minket.” – mondta el az elsőfilmes diák.
„A barátaimat kértem fel a közös munkára. Mindannyian az én korosztályom, az
operatőr-vágó, a színészek, de még a zenei aláfestés is, amit a testvérem játszik
zongorán. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, rettentő hálás vagyok nekik. Egy nap alatt
forgattuk a jeleneteket. A képek a fejemben voltak, tudtam, mit és hogyan szeretnék látni,
mivel mit szeretnék mondani.”
– Mit éreztél, amikor megkaptad a meghívót?
„Hogy milyen érzés? A metró lépcsőjén tudtam meg a hírt, vissza kellett fognom magam,
hogy ne sikítsak.” – nevet.
– „Azért egyet ugrottam örömömben és azóta a fellegekben járok. Nagyon jó visszajelzés ez
számomra. Az első munkámmal bekerülni a vetítendő filmek közé, óriási élmény. Kíváncsi
vagyok az elemzésekre, amit én is a helyszínen hallok majd. Általános iskolás korom óta
rendezőnek készülök: írtam néhány forgatókönyvet, rendeztem színházi darabot, verseket
írok, és most itt van az első filmes munkám.”
Fanni és a filmes csapata vár mindenkit szeretettel 2019. november 27-én, 21 órakor a
Premier Kultcafé és Moziban. (1085 Budapest, Üllői út 2-4.)
„Olykor megesik az emberrel, hogy a valóság, amelyben él, az a megfoghatónak vélt tér és
idő, mint a rossz posztó, szertefoszlik a szeme előtt. Elgondolkodtató, hogy minden, amiben
hiszünk, amit érzünk, lehet hogy csak játék csupán, és minden, amit látunk, az csak díszlet.
Sokszor elgondolkodom azon, hogy miért vagyok a világban. Hiszen kell egy ok, amiért itt

vagyok, amiért itt vagyunk mi, mindnyájan. A gond az, hogy a mindennapokban elfelejtjük,
amivel eredendően születünk. Elgondolkodtál már azon, hogy mennyi minden mellett sétálsz
el nap mint nap? Mennyi öröm, mennyi bánat zajlik körülötted, amit észre sem veszel, mert el
vagy foglalva saját magaddal? El vagy foglalva azzal, hogy egyedüliként létezz millió ember
közt a világban. Inkább, állj meg egy pillanatra és tekints körül! Vedd észre, ami körülötted
folyik! Halld meg a hívást, ami cselekedni hív! Nem számít, hogy idegentől, szerettedtől,
önmagadtól, de HALLD MEG! Mert csak így léphetsz ki a tétlenségből. És szép lassan
rájössz, hogy mindvégig hívószó csengett a süket zajban...” Forgács Fanni: HALLGASD!/
LISTEN! (rövidfilm, magyar/ Hungarian) j/f 13’
Budapest, 2019. 11. 21.

