
HELYZETJELENTÉS A MOZIZÁS JÖVŐJÉRŐL

Korona került a fi lmipar fejére
A hatalmas Hollywood is térdre 
kényszerült a jelenleg is tartó 
SARS–COVID–2 (COVID–19) vi-
lágjárvány miatt. A mozikat, csak-
úgy, mint minden tömegrendez-
vénynek helyet adó intézményt, 
bárokat, iskolák bezárták. A kér-
dés csupán az, hogy kibírja-e a 
filmipar ezt a válságos időszakot 
vagy rákényszerül a mozik által 
oly régóta került modellváltásra?

A tavalyi, 2019-es év remekül 
alakult Hollywood számá-
ra. Világszinten a 10 leg-

több nyereséget hozó cím közül 8 is 
átlépte az 1 milliárd dolláros álom-
határt, ezzel a tavalyi év páratlan az 
iparág történetében.

Kitekintés az aktuális 
királyra
A legtöbbet hozó � lmek kö-

zött is új bajnokot avathattunk a 
Bosszúállók: Végjáték személyében. 
2,797 milliárdos bevételével utasí-
totta maga mögé az eddigi csúcs-
tartó Avatart (2,789). A Disney és 
a hozzá tartozó stúdiók is rekordot 
döntöttek, ugyanis 12 milliárd dol-
lár nyereséggel zárták az évet. És 
hogy miért volt szükség ezekre a 
nyers számokra? Nem, nem a ked-
ves olvasót akarom untatni! Egy-
szerűen csak meg kell értenünk, 
hogy mekkora összegek mozognak a 
mozi világában. A fenti számokból 
látszik, hogy mennyire volt sikeres 
a 2019-es év, de mi lesz 2020-ban? 
Sajnos a jövő nem kecsegtet semmi 
jóval. Napról napra jönnek a hírek 
az elhalasztott premierekről. Csak 
az ismerősebb nevekből csipegetve 
a Nincs idő meghalni, az élőszerep-
lős Mulan, Halálos iramban 9 és a 
Fekete özvegy. A zűrzavart növeli, 
hogy a törölt bemutatók és a jelen-
legi válsághelyzet miatt a � lmeket 
már nem tudják a nyári csúcsidő-
ben vetíteni. A május–augusz-
tus időszak ugyanis a legerő-
sebb az évben, ekkor termelődik 
Hollywood éves bevételének 40 
százaléka. A blockbusterek csúcs-
időn kívüli vetítésével a gyártók 
jelentős bevételektől esnek el, ha 
pedig a stúdióknak nem sikerül a 
méregdrága � lmjeiket jó időben, 
elég moziban levetíteni, ahhoz 
hogy a költségek megtérüljenek, 
akkor akár az is előfordulhat, hogy 
nem lesz elég sikeres az alkotás, 
nem beszélve az eltolt bemutatóval 
együtt a kukába zuhant gigantikus 

marketing pénzekről, amiket már 
a megjelenést megelőző hónapok-
ban elkezdetek belepumpálni a 
médiába.

Új királyt választunk?
– Tragikus halál, de új ajtókat 

nyit előttem – mondta egyik ked-
venc animációs sorozatom szerep-
lője, és mondja most ugyanezt vala-
mennyi streaming-szolgáltató veze-
tője a kényelmes bőrfoteljében ülve, 
miközben hangos kacajjal tekinti 
meg az e heti pro� tot. Mert ami 
rossz a moziknak, azon bizony a 
streaming-szolgáltatók – gondolok 
itt most elsősorban a Net� ix, HBO 
Go, Disney Plus trióra – rengeteget 
keresnek és könnyen lehet, hogy a 
közeljövőben még többet fognak. 
Kopogtat az ablakon ugyanis egy 
lehetséges modellváltás, ami több 
évtizedes üzleti szokásokat törölhet 
el. Csak hogy egy példát hozzak, 
ilyen a mozik 90 napos vetítési joga, 
ami garantálja számukra, hogy az 
ott bemutatott � lmek nem lesznek 
megtekinthetők máshol pontosan 
90 napig. Azonban a mozik bezá-
rásával a kiadók új felületeket kell 
keressenek. Ugyan volt már példa 
rá, hogy a streaming-szolgáltatók 
� lmeket adjanak ki, de ezek mind-
egyike saját gyártású volt. Ilyen volt 
a tavalyi Az Ír (� e Irishman), ami 
a Net� ixen mutatkozott be és ki-
zárólag az Oscar-díj jelölések miatt 
vonult mozikba. Vagy a Frozen 2, 
ami hónapokkal a hivatalos bemu-
tató előtt debütált a Disney Plus-on. 

Mostanra azonban elérkezett az 
idő, hogy a nagy stúdiók is bete-
gyék lábukat az online piacra. Így 
tett a Universal is, mivel április 10-
én bemutatta a Trollok a világ körül 
című animációs � lmjét, amelyet 
számos szolgáltatónál elérhetett a 
nagyközönség mindössze 20 dollá-
rért. Ennyi pénzért 48 órára kapja 
meg a � lmet a felhasználó. Joggal 
mondhatnánk, hogy az bizony sok, 
mivel ezekre az oldalakra ennek az 
összegnek a töredékéért elő tudunk 
� zetni. De nézzünk egy családi mo-
zis estét példaként, aminek költsé-
geiben benne van három, négy, öt 
mozijegy, nassolnivaló, üdítő meg 
parkolóhelybérlés, akkor bizony 
ez a 20 dollár már nem is tűnik 
akkora nagy lehúzásnak. A kérdés 
csupán az, hogy a felhasználók is 
így fogják-e majd fel. A fenti tények 
ismeretében kockázatosnak ítélhet-
jük meg a Universal lépését, de ez a 
kis rizikó még belefér egy csupán 
90 millió dolláros � lmnél. Viszont 
azt senki se várja, hogy Hollywood 
húzónevei az online felületeken 
mutatkozzanak be, mivel ezek költ-
ségei sokszor az 500 milliót súrolják, 
méghozzá zöldhasúban (marketing-
költségek nélkül!), és a mozis be-
vételek nélkül ez soha nem térülne 
meg. Értékelje mindenki egyénileg, 
hogy ez jó vagy rossz hír, de egy jó 
pár évig még bizony a mozikba kell 
mennünk a kedvenc Marvel, Halá-
los iramban vagy James Bond � lmje-
ink megnézéséhez.

Nagy Attila
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Minap megakadt a szemem két néven a ’78-as Hargita 
napilap hasábjain: Ethel Lucaci Baiaș és Silviu Baiaș. Kis-
koromban sokat hallottam a Bukarestben elő és tevékenykedő 
festő, gra� kus rokonomról. Egyszer jártam is náluk – talán 
elsőosztályos koromban –, de már csak egy emlékfoszlány 
maradt meg róluk. Sosem fogom elfelejteni, ahogy Ethel néni 
végigvezetett a műtermén, ahol nagy káosz uralkodott, de 
mégis kellemes látványt nyújtott a sok festmény, a vászon, az 
állvány, az ecset, a sok gra� tdarab. Izgatottam hallgattam, 
ahogy magyarázott nekem, a szemem meg pásztázott a sok 
látnivaló között.

Így, ezzel az emlékkel, nagyjából 15-17 évvel később me-
lengető érzés fogott el, amikor kiszúrtam az ő nevét a szárhe-
gyi művésztelep alkotóit bemutató riportban. Őt ismerem, ő 
egy rokonom, aki Bukarestben él, és elismert művész hazánk-
ban – kiáltottam fel az üres szerkesztőségben, majd a kelle-
mes hangulatot a szomorúság érzete váltotta fel. Ráeszmél-
tem, hány év eltelt, s azóta nem találkoztunk. Pedig annyira 
akartam látni, s felnőttebb fejjel ellesni tőle a technikáját, 
együtt, vele alkotni.

A vesztegzár jó hatással volt rám, mert a bezártság alatt 
kezdtem átértékelni az időmet, és ezáltal önmagam is. El-
kértem keresztanyám akrilfestékeit és néhány ecsetjét, majd 
a rajztömbre meredve azon gondolkodtam, mit is fessek. Ré-
gen sokat rajzoltam, de valahogy az utóbbi négy évben ez 
kimaradt a mindennapjaimból. Ahogy érzésből forgattam 
az ecsetet, rájöttem, hogy lassan a képzelőerő is kihal ben-
nem. El is dobtam hát az első lapot. Ennél jobbat is tudok 
– mantráztam magamban. Második próbálkozásra mintha 
több szintet léptem volna a rajzolás terén. Olyan jól sikerült, 
hogy már-már büszke voltam magamra, hogy a pálcikaem-
bernél jobbat is tudok, s a tudatalattimban ismét eszembe 
jutott Ethel néni. Valamiért imádom az elefántot, azonosul-
ni tudok ezzel az isteni teremtménnyel, az elefánt szimboli-
kájával, azzal, amit képvisel. Így hát a második rajzom egy 
elefántfej volt, amit akrilfestékkel kidolgoztam. Órák teltek 
el, és lassacskán életre kelt a kezem alatt. Leginkább a szeme 
fogott meg, úgy éreztem, van benne élet. A tekintete sokat-
mondó lett. A felszabadító érzés, amit a festés nyújtott, hoz-
zájárul ahhoz, hogy mindennap kézbe vegyem az ecsetet, és 
meg fessem az érzéseimet.

         MONDJUK A MAGUNKÉT  Szőke Zsuzsa 

Önátértékelés

Ha sapientiás vagy és szeretsz fényképezni, oszd meg velünk fotóidat! Névvel 
ellá  tott fény  ké  pe det és a java solt kép alá írást a szoke.zsuzsa@hargitanepe.ro 

e-mail-címre várjuk.
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Csak hagyományos Húsvét, 2020 
A felvételt Unguran Károly készítette

lencsevégen...


