
przedstawia film  Benca Miklauzica

PARKING
(Parkoló)

prod.: Węgry, 2014 (92 min)

W KINACH OD 20 listopada 2015

Absurdalnie wyglądająca fabuła, skrywająca w sobie mądrą 

metaforę współczesnej Europy

THE GUARDIAN

DYSTRYBUCJA – BOMBA FILM SP. Z O.O
ul. Zielona 8/4, 20-082 Lublin
tel.: 81 82 00 789, fax: 81 82 00 889
KONTAKT - Artur Swacha, e-mail: artur@bombafilm.pl, kom.: + 48 88 125 67 68

       Bomba Film Sp. z o.o.            ul. Zielona 8/4, 20 – 082 
Lublin



BOMBA FILM

przedstawia film

PARKINGPARKING
Tytuł oryginalny: Parkoló

Twórcy filmu m.in.:

reż.: Bence Miklauzič

scen.: Bálint Hegedûs, Ferenc Lengyel, Bence Miklauzič

zdj.: Marton Miklauzič

prod.: Węgry, 2014 (92 min)

Obsada:

Ferenc Lengyel – Legionista

Tibor Szervét – Imre

Kálmán Somody – Edgád

Lia Pokorny – Ildikó

Zoltán Rajkai – Attila

Simon Miklauzič – Tomi

Krótki opis filmu:
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Jeden z budapesztańskich parkingów całodobowych jest prowadzony przez

Legionistę.  To  jego  przydomek,  gdyż  przed  paroma  laty  służył  w  Legii

Cudzoziemskiej. Nawet jego przyjaciele nie znają jego prawdziwego imienia. To im

nie przeszkadza – Legionista to specyficzny typ, nieco zbyt apodyktyczny, ale da się

lubić.

Parkingowy

mikroświat  ma  swoje

uroki.  Pokazy slajdów

na  okolicznym

billboardzie,  grille,

wieczorne pogrywanie

na gitarze pozostawionej przez fiński zespół metalowy, podlewanie drzew rosnących

na budynkach,  poranna kawa w blasku wschodzącego  słońca,  którego  promienie

odbija okno jednego z klientów parkingu – Legionista i wpadający do niego ludzie

żyją sobie spokojnie, niemal sielankowo.

Do  czasu,  gdy  na  parkingu  pojawi  się  złoty  mustang.  Imre,  właściciel

ekskluzywnego, złotego cacka, wybrał dla mustanga miejsce pod wiatą, jedyne takie

na całym parkingu.  Gdy Legionista nie zgodził  się  z tą decyzją,  Imre postanowił

udowodnić

parkingowemu,  że

klient  ma  zawsze

rację.  Zwłaszcza,

gdy  gotów  jest

zapłacić  każdą

cenę. Każdą…

Reżyser filmu:
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Bence Miklauzič

  Rocznik 70'

Węgry  

Węgierski  scenarzysta  i

reżyser urodzony  w 1970 roku

w Budapeszcie. W latach 1990

– 95  studiował historię i hungarystykę na uniwersytecie ELTE w Budapeszcie. W latach 1995

– 2000 kontynuował naukę w Węgierskiej Akademii Filmowej i Teatralnej w Budapeszcie. W

2002  roku  nakręcił  swój  pierwszy film fabularny  „Nocne  ćmy”,  prezentowany na  wielu

znaczących międzynarodowych festiwalach filmowych.  Jego drugi  film „Dzieci  zielonego

smoka” był pokazywany na WFF 2010. Scenariusz jego najnowszego filmu „Parking” został

nagrodzony ScriptEast Special Mention w 2011 roku.

REŻYSER O FILMIE

Ten film fabularny opowiada o problemach z parkowaniem. Na początku są to tylko takie

trudności,  które  z  biegiem czasu przeradzają  się  w poważną batalię.  Pomiędzy  dwiema

osobami: bogatym biznesmenem a biednym strażnikiem parkingowym. Zaczynają sprzeczkę

o miejsce parkingowe, która z biegiem filmu przeistacza się w walkę o życie. Film pokazuje

jak  codzienny  problem  może  przerodzić  się  w  bardzo  dramatyczną,  a  wręcz  tragiczną

historię.
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