RAJZFILMÜNNEP 2019
RAJZFILMÜNNEP A GYEREKEKNEK
VI. Magyar és nemzetközi animációs mesefilmek - SOROZATOK,

KISFILMEK KOROSZTÁLY SZERINT
A világlátott egérke

VI/05

-a Kecskemétfilm jóvoltából
Válogatás a Kányádi Sándor novellájából adaptált rajzfilmsorozat számos
nemzetközi fesztiválon bemutatott és díjazott epizódjaiból.
•

Rokoni pártfogás
o

•

Vonaton ringatózva
o

•

Szabadulás a szolgaságból
o

•

•

•

•

7’48”

Mindennemű hasonlóság a valósággal a véletlen műve. Mint tudjuk, a talpnyaló értelmiségi - esetünkben a patkánykirály
udvari költője - elnyeri méltó büntetését. Csak e rajzfilmes epizódban kizárólag a kisegér, EDE rendezői utasításra történő
megmentése végett.

A 13-as titka
o

7’50”

Ede megunva az elkényeztetett „egérszerető” macska „túlzott vendégszeretetét” – a fürdőszoba lefolyó csövein menekül
és egy új, ismeretlen világba, az óriások birodalmába érkezik. Még örül is a csőbirodalom lakóinak, rokonoknak.
Testvéreknek tekinti őket, hiszen „egérkémnek” szólítják. Mikor a Patkánykirály saját apródjának, sőt főkostolójának is
kinevezi, az egerek mennyországában érzi magát. Azonban a sokat tapasztalt, bölcs Patkánytolmács szavai, hogy annyira
ne örüljön ennek a nagy-nagy megtiszteltetésnek – igazán gondolkodóba ejtik és nyugtalanná teszi hősünket.

Menekülés a jólétből
o

7’47”

Bár a sorozat főszereplője is úgy emlékszik, hogy a városi macskák csak szobadíszek, kiderül, hogy a zeneszerető,
kultúráltságával kérkedő, előkelően raccsoló szobacica - több megtévesztő gesztus után - ugyanúgy csapdát állít, mint
fajtársai. Pusztán úri passzióból, mert nincs szüksége élelemre. A kisegér ezt is megússza ép bőrrel, mert életrevaló, és…
szerepelnie kell a következő epizódban.

Az óriások fogságában
o

7’5”

Részlet a filmből: „Egy árva mezei egérke…” - Potyautas szagot
érzek! - Ó semmi, csak egy csótánybogár volt. - Csótány?! Nem
egér? - Egérszagú csótány volt!”

A főszerepő kisegér életútjának különböző állomásai, a sajátos helyszíneken történtek természetes módon tagolják a
filmsorozatot. Ezúttal a vonaton zajló történések záróakkordjához érkeztünk. Ede viszontagságai a szolgasors
megéneklésére adnak alkalmat. Miközben a kalauzegérrel, az ellenőrrel és rátarti családjával folytatott zenei párbeszéd is
sok színes pillanatot eredményez.

Az egérszerető macskánál
o

7’15”

7’5”

Ede, az árva mezei egér a nyomorúságból a falusi rokonokhoz
menekül. De sajnos tudomást szerez róla a macska, és a
nemzetség is félti a maga kis rágnivalóját. Tovább kell mennie a
városba, ahol kevesebb az egér, a macskák meg csak szobadíszek.

7’36”

A patkányvilág viszontagságai után, a „jólétből” menekülve Ede a kisegér új környezetbe kerül. Az általában mindenkinek
babonás 13-as szám Edének új barátokat, élelmet és védelmet jelent. S hogy ne unatkozzunk, a 13-as háló körül tanyázik
két macska... A titok azonban csak később derül ki.

