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Budapest, 2021. január 28. - Elismert szakemberek - mások mellett András Ferenc
Kossuth-díjas rendező és Koltai Lajos Kossuth-díjas rendező, operatőr, a nemzet
művésze - irányítják a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) szeptemberben
induló mozgóképes osztályok munkáját
- közölte az egyetem
vezetése csütörtökön az MTI-vel.
Az SZFE Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének vezetője, Sára Balázs által
felkért osztályfőnökök az egyes osztályokat a hagyományoknak megfelelően 6-12 fős hallgatói
létszámmal tervezik.
A filmrendező osztályt András Ferenc fogja irányítani. A Balázs Béla- és Kossuth-díjjal
kitüntetett művész számos egyéb alkotása mellett a Veri az ördög a feleségét, a Dögkeselyű,
valamint A nagy generáció című filmek rendezője. Teendőinek ellátásában Soós Péter rendező
segíti majd, aki többek között a Jóban rosszban, a Hacktion, a Tűzvonalban és a Korhatáros
szerelem tévésorozatok rendezője.
Az alapképzésen részt vevő operatőrhallgatók osztályfőnöke Sára Balázs lesz, aki többek
között az És mégis, a Törvénytelen és A vád című filmek operatőre és korábban a Duna
Televízió, jelenleg az MTVA vezető operatőre. Az operatőr művész mesterképző osztályfőnöke
Vecsernyés János Balázs Béla-díjas operatőr lesz, aki egyebek mellett a Gaudiopolis, az
Éjszaka, az Üvegtigris 2., valamint a Szabadság, szerelem és a Zuhanórepülés című filmek
operatőre volt.
A filmrendező művész mesterképző osztályvezetője Koltai Lajos, a nemzet művésze, Kossuthés Balázs Béla-díjas operatőr, filmrendező, az Oscar-díjas Mephisto operatőre. Az óceánjáró
zongorista legendája című filmért Európai Film-díjat kapott legjobb operatőrként, a Maléna című
filmért pedig Oscar-díjra jelölték a legjobb operatőr kategóriában.
A filmíró osztályt Fonyódi Tibor regény- és forgatókönyvíró, az Utolsó rapszódia, a Kincsem és
a Feltaláló című filmek forgatókönyvírója, valamint Bán János író, a tizenegy kötetes Hunyadi
című regényciklus szerzője, az M5 televízió csatornaigazgatója vezeti majd.
A filmvágó osztály vezető tanára Koncz Gabriella Balázs Béla-díjas vágó lesz, akit munkájában
Komár István vágó támogat.
A gyártásszervező osztályt Hábermann Jenő producer vezeti majd, akinek a nevéhez többek
között A hídember, a Felhő a Gangesz felett, valamint Az ajtó című filmek fűződnek.
A televíziós műsorkészítő osztályt Erhardt Ágoston az MTVA kiemelt szerkesztője fogja
vezetni.
A látványtervező művész mesterképzés osztályfőnökei Esztán Mónika és Pálfi Szabolcs
látványtervezők lesznek.
A dokumentumfilm rendező művész mesterképzést Barlay Tamás rendező-szerkesztő, az
MTVA főmunkatársa irányítja majd.
Az SZFE megújulásának fontos lépéseként a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet a
képzés céljait tekintve korszerűtlen és szűkös Szentkirályi utcai épület, valamint a méltatlan
állapotú Róna utcai filmgyár pincéjének kazánházában kialakított műterem helyett munkáját a
jövőben az egykori Duna Televízió volt székházában folytatja. Az épület felújítva, a kor
igényeinek megfelelő tantermekkel, speciális, hangszigetelt oktatótermekkel, vetítőkkel,
vágószobákkal, filmműteremmel és tévéstúdiókkal várja a hallgatókat, akik számára
folyamatban van továbbá egy digitális utómunkastúdió kialakítása, valamint a tévéstúdió új
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kameraláncának beszerzése - olvasható a közleményben.
Pálfi Szabolcs később közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben arról adott tájékoztatást: az
SZFE vezetésének közleményéből értesült arról, hogy a 2021/2022-es tanévben induló
látványtervezés osztály egyik vezetője lesz. Mint írta, az SZFE oktatójaként egyszer valóban
egyeztetett Sára Balázzsal, az újonnan kinevezett intézetvezetővel, "de csak és kizárólag a
jelenlegi osztályaim II. félévi órarendjéről és jövőjéről". Hozzátette: új osztály indítása nem
került szóba és korábban jelezte, hogy új osztály vezetését nem is vállalja.
Szarka Gábor, az SZFE kancellárja az MTI-vel azt közölte, hogy értetlenül állnak Pálfi
Szabolcs bejelentése előtt, ő ugyanis jelenleg is az egyetem főállású oktatója, egyetemi
tanársegéd.
Hozzátette: sok neves szakembert kértek fel újonnan oktatásra, de mivel Pálfi Szabolcs
jelenleg is az SZFE szerződéssel rendelkező munkatársa, így esetében automatikusnak
tekintették, hogy szeptembertől új osztállyal folytatja eddigi munkáját.
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