
  

Itt a második Road Movie klip – ezúttal a Vajdaságból 

Rúzsa Magdi Kishegyes ihlette dala lett a VOLT Produkció új, Road Movie projektjének             
második videója. A klipet Varró Zoltán ötlete alapján Gráf Péter rendezte. A videót             
premier előtt láthatta a közönség a 4. Magyar Klipszemlén, ahol Lobenwein Norbert egy             
Road Movie különdíjat is átadott.  A klip itt látható. 

A Road Movie keretében 15 szerzőt és előadót kértek fel a projekt szervezői, hogy olyan dalokat                
írjanak, amelyekben a hozzájuk legközelebb álló tájak, utcák, terek, városok vagy éppen régiók             
elevenednek meg. A szerzők mellett neves zenei- és játékfilmes rendezők készítenek klipet az             
adott dalokhoz. A Road Movie első klipjét augusztusban láthatta a közönség, amikor is a              
Margaret Island Balaton-kötődésű, Házszám című dalához készült egy lenyűgöző, balatoni          
videóklip. 

A második videóra Rúzsa Magdit kérték fel a szervezők. Magdi Kishegyesen, a Vajdaságban nőtt              
fel, így ezúttal külföldi, ám Magyarországhoz mégis közelálló helyszín lett a Road Movie témája.              
A klipet premier előtt vetítették a Klipszemlén, ahol később egy Road Movie különdíjat is              
kiosztottak. A nyertes rendező, Karsai Kata lesz a Road Movie egyik soron következő videójának              
alkotója.  

A Hazatalálsz című dal Magdi emlékeibe, gyerekkorába enged egy kis betekintést, amiről a             
következőket mesélte az énekesnő: „Nagy öröm volt számomra, hogy egy komoly filmes csapattal             
elmehetek Kishegyesre és környékére. Megmutathatom személyesen, a számomra legkedvesebb         
helyeket, melyekről a koncerteken folyamatosan mesélek a közönségnek. Az emlékeim          
birodalmába betekintést nyújthatok. A dalszövegeimben visszatérő momentumok végre képekben         
is megjelennek. A gyökerek, a gyermekkor fontosak számomra, az igazi feltöltődést jelentik időről             
időre.”  

A videó alapötlete Varró Zoltán, kreatív szakember fejéből pattant ki: „Tavaly nyáron, amikor a              
barátainkkal Szerbiában nyaraltunk, úton vissza Budapestre beugrottunk Kishegyesre és Magdi          
megmutatta nekünk, hogy hol lakott, merre ment nap, mint nap az iskolába, hova bújt el a világ                 
elől, ha egy kis magányra volt szüksége, vagy holt kapta az első csókot... Nagyon szép délután volt,                 
tele érzelmekkel, vidámsággal. 

Amikor elkezdtünk beszélgetni a Hazatalálsz videójáról, egyből ez a délután jutott eszembe és már              
kész is volt az alap koncepció. Vigyük el magunkkal a nézőket, had lehessenek ők is részesei ennek                 

https://youtu.be/q_ExkxJGzgw


a kivételes élménynek, had lássák ők is, hol nőtt fel, majd honnan indult el Magdi, hogy meghódítsa                 
a magyar szíveket. A szüleit, a gyerekkori barátait és Nikolt, Magdi legjobb barátnőjét is              
megkértük, hogy szerepeljenek a klipben.” 

Ezúttal a klipet külföldön forgatták. „Egy külföldi forgatás mindig nagyon izgalmas. Nem jártunk             
még soha Vajdaságban, szerencsére Magdinak nagyon komoly helyismerete volt, hiszen itt nőtt fel.             
Szerettük volna úgy bemutatni Kishegyest és környékét, hogy abban érezhető legyen Magdi            
kötődése, és az érzés, amikor valaki hazatér arra helyre, ahová rengeteg gyerekkori emlék köti.” –               
mondta el Gráf Péter, rendező. 

További információ: http://roadmovie.hu/ 
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