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A karanténvideó projekt előkészületei 2020. december elején kezdődtek, amikor a csapat online 

„összeült” az első meetingre. Tisztáztuk a kereteket és a koncepciót, miszerint egy-egy hallgató napját 

végig követve bemutatjuk, milyen is jelenleg az SZFE polgárának lenni és milyen a jelenlegi pandémiás 

helyzetben részt venni az oktatásban. A megbeszélés sikeres volt, több kreatív ötlet és megoldás 

felmerült. A forgatókönyvíró ismertette az eddig kidolgozott jelenetsorrendet és a gyártásvezető 

beszámolt a forgatások tervezet menetéről. Egyeztettünk forgatási helyszínekről és ráérésekről, majd 

a forgatókönyv fejlesztésével foglalkoztunk. A második meeting a forgatás előtt két nappal zajlott le, 

ekkor már az utolsó simításokról egyeztettünk. A forgatás 2020. december 7-9. között zajlott le. 

Mindhárom forgatási nap más-más hallgató látott minket vendégül. Első sorban felmértük a 

kiválasztott lakásokat, milyen beállítások, milyen szituációk felelnének meg a koncepciónak, illetve 

miket „enged” az adott tér. A forgatás mindhárom nap kora reggel kezdődött, az ébredéstől a 

lefekvésig örökítettük meg az adott hallgató életét. 

Első nap a reggeli rész gördülékenyen ment, az órák lezajlottak, érezhető volt, hogy a mozgásóra és a 

mesterségóra számítógépen keresztül még több koncentrációt és erőt igényel, mint élőben. Egy rövid 

ebédszünet után a délutáni blokkra fordultunk rá. Az első hallgató a kutyáját vitte le sétálni freeSZFE-s 

maszkban. Semmi inzultus nem érte, sőt több kedves megjegyzést kapott. Végül a stáb az esti 

osztályzoomokba kapcsolódott be. Második nap szintén korán kezdtünk. Az délelőtti óra felvétele 

közben némi technikai akadályba ütköztünk, de sikeresen megoldotta a stáb a problémát. A nap 

folyamán otthoni snitteket vettünk fel, aznap nem mozdultunk ki a lakásból, életképekre és hétköznapi 

cselekedetekre fókuszáltunk. Harmadik nap már tapasztaltan vágtunk bele a napba. Ismét korán 

keltünk és a harmadik lakást is gyorsan belaktuk. Az órák után otthoni sürgés-forgást örökítettünk meg, 

majd az otthoni gyakorlást, hogyan edz a hallgató, milyen tükör előtt gyakorolni a beszédtechnikát, 

hogy lehet Zoom-on énekórán részt venni. Koraeste a hallgatóval elmentünk a megszokott bevásárlási 

körre, kíváncsiak voltunk, kap-e reakciókat a freeSZFE-s maszkra. Ismét csak pozitív megerősítésekkel 

gazdagodtunk. 

A forgatás során több olyan helyzettel találkoztunk, amely során elengedhetetlen volt a gyors reakció, 

az egymásra hangoltság. Ezeket az akadályokat könnyedén és felkészülten vette a csapat. Szerencsére, 

tudtuk követni a forgatókönyv tervezetét és időben is sikerült tartani a tempót a gyártási tervvel. A 

vágási folyamat befejeződött, a megfelelő alkalmat és platformot várjuk a munkáink prezentálásra.  

A projekt szakmailag nagyon sokat adott mindannyiunknak, hiszen olyan szerepekbe próbálhattuk ki 

magunkat, amibe eddig még soha. Egyrészt remek élmény volt megtapasztalni, hogy milyen egy kisebb 

stábbal dolgozni, másrészt a közös gondolkodás elősegítette a filmes és színházas szakok mélyebb 

megismerését, egymáshoz való közelítését.  


