
UNICEF-különdíjas a Vespa 

Szentes - Az UNICEF különdíját kapta Groó Diána Szentesen forgatott Vespa címő 
filmje a hétvégén az olaszországi Sienában. Amilyen jó a mozi fogadtatása a 
kritikusok körében, annyira nem kíváncsiak rá a hazai nézık.  

„Nem hiányzik sok ahhoz, hogy a Vespa valóban jó 
film legyen" – ezt Fáy Miklós filmkritikus írta a 
szeptemberi országos premiert követıen a Szentesen 
és környékén forgatott produkcióról, amelynek 
fıszereplıje, Tóth Sándor már bezsebelt néhány 
elismerést. Az idei filmszemlén színészi különdíjat 
kapott a 13 éves szentesi fiú, a hétvégén pedig az 
olaszországi Sienában megrendezett filmfesztiválon 
az UNICEF különdíját érdemelte ki a 85 perces 
alkotás. A díjat a magyar rendezını személyesen 
vette át. Groó Diána filmjét a nemzetközi közönség a 
montreali filmfesztiválon láthatta elıször szeptember 
elején, jelenleg a vancouveri filmfesztiválon vetítik, és hamarosan a viareggiói 
filmfesztivál is mősorra tőzi. 
 
Kissé árnyalja a fesztiválsikereket a Vespa hazai fogadtatása. Szeptember 23-a óta 
vetítik a magyarországi mozik, és az elsı hétvége nézettsége mindent alulmúlt. A 
közönséget teljesen hidegen hagyta a premier, csütörtök és vasárnap között 
mindössze 91-en váltottak rá jegyet Budapesten. A 2010-es magyar filmek közül nem 
egy hasonlóan gyengén startolt, ám a Vespa rajtja az eddigi legszerényebb. A film 
szeptember utolsó hetében a toplista 43. helyén szerepelt.  
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Tóth Sándor lapunktól értesült a Vespa olaszországi díjáról, aminek nagyon örült. 
Elárulta, november elején ı is elutazik a film rendezıjével egy olaszországi 
filmfesztiválra. Próbáltuk telefonon elérni Groó Diánát, hogy kommentálja a mővével 
kapcsolatos híreket, de lapzártánkig nem jártunk sikerrel.  

A Vespát Szentesen is bemutatták. Tóth Sanyi a közönségtalálkozón.  
Fotó: Karnok Csaba
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