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Solar Walk

A 2013-ban a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

animáció szakán diplomázott Bucsi Réka alkotá-

sa már nem először kerül az Oscar-díj közelébe. A 

számos nemzetközi díjjal jutalmazott Symphony no. 

42 (2014), majd Love (2016) után az idén bemuta-

tott, dán-magyar gyártásban megvalósult, 21 per-

ces, dialógus nélküli Solar Walk szintén esélyes. A 

film két korábbihoz hasonlóan a Berlinalén debü-

tált és elnyerte az Audi Short Film Awardot, majd 

világpremierje óta több mint 50 fesztiválon vetítet-

ték sikerrel, díjazták (többek között: Indie Lisboa 

rövidfilmes nagydíj; Flatpack Filmfesztivál /Birmin-

gham/ legjobb rövidfilm díja, Animanima Nemzet-

közi Animációs Fesztivál /Szerbia/ nagydíj), majd 

most szeptemberben elnyerte az Ottawai Nemzet-

közi Animációs Fesztivál rövidfilmes kategóriájának 

fődíját. A Solar Walk című alkotást Bucsi Réka ere-

detileg egy dán zenekar, az Aarhus Jazz Orchestra 

koncertjének háttéranimációjaként hozta lét-

re, majd ebből készült a rövidfilm. A film zené-

jét Mads Vadsholt szerezte, a hangdesignere Bucsi 

Réka állandó alkotótársa, Lukács Péter Benjámin 

volt, producere Morten Thorning, a The Animation 

Workshop igazgatója, koproducere pedig Cla-

us Toksvig, a dán Norlum (A tenger dala, A mesz-

szi Észak) animációs stúdió producere. És a jövő 

évi Oscar-gála animációs rövidfilm kategóriájá-

ban további két magyar esélyes is van: Andrasev 

Nadja A nyalintás nesze című diplomafilmje, amely 

tavaly a New Orleans-i Filmfesztivál animáci-

ós fődíját hozta el, valamint Kovács István Ost-

rom című diplomafilmje, ami nem olyan régen 

diák Oscart kapott. (filmkép: © RékaBucsi2018)
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Szárnyas barátaink Néhány éve még kevesen, ma már viszont nincs 

egyetlen fast fashion vagy egyedi, kisszériá-

ban dolgozó tervező, akiknek a kollekciójá-

ban ne lenne valamilyen fazonú hátizsák. 

Ebben a divatuniverzumban az egyik legismer-

tebb, a minőségi, megunhatatlan darabokat 

gyártó Lakatos Balázs az ő YKRA márkájával. 

Az őszi YKRA-k és kiegészítő kollekcióik konk-

rét tematika keretében jöttek létre: a Bakonyt 

jelenítik meg különféle minták formájában. 

Egyebek mellett madarak kerülnek a táskákra, 

ugyanis a Magyar Madártani Egyesülettel együtt-

működésben, az ún. Gondoskodó Termékek prog-

ram keretében az YKRA webáruházában meg-

vásárolt bármely termékhez egy MME jelvényt 

kapnak a vevők ajándékba, amin egy, a Bakony-

ban őshonos madár látható. Minden jelvény 

500 forint adományértékkel bír, amit a design-

cég az MME számára ajánl fel. (fotó: ©YKRA)

A Vitra és az Eames Office és 
a technikai hátteret biztosító REVO 
együttműködésében egy pom-
pás kisrádió jöhetett létre, olyan, 
ami 1946 óta eleddig csak papí-
ron - vagyis nem egészen, mert for-
mázott rétegeltlemez modellben 
és - Charles és Ray terveiben léte-
zett, azaz soha nem került gyár-
tásba. A vezeték nélküli aptX HD 
Bluetooth technológiával, 4 Ohmos 
hangszóróval, 30 W-os, D osztá-
lyú erősítővel felszerelt kompakt 
rádióért sietniük kell az Eames-
fanatikusoknak, mivel a forgal-
mazó (Vitra) mindössze 999 dara-
bot gyárt le belőle, és darabját 999 
dollárért kínálják. (fotó: ©Vitra)
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