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Október 17-én, 
hétfőn 19:30-tól újra 
képernyőn láthatjuk 

Oroszlán Szonja 
és Szabó Győző 

fergeteges párosát, 
hiszen 20 év után a 
VIASAT3 csatornán 

térnek vissza kedvenc 
karaktereinkkel a 

Brigi és Brúnó című 
vadonatúj szituációs 

komédiában. A 
problémák és a 

környezet más, a 
világ modernebb 

lett, de Brigi és 
Brúnó ugyanaz a 

bohókás pár maradt. 
A négy héten át 

futó szórakoztató 
sorozatot Herendi 

Gábor és Ipacs 
Gergely rendezi.
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A hétköznaponként 19:30-tól jelentkező 
vadonatúj epizódok a korábbi sorozathoz 
hűen a legszórakoztatóbb módon, fanyar 
humorral mutatják be a különböző párkap-
csolati helyzeteket. Két évtized elteltével 
azonban természetesen a párost már más 
gondok foglalkoztatják, így a részek körbe-
járják majd például a gyerekvállalás kérdé-
sét, a munkahelyi problémákat, a pénzügyi 
gondokat, a féltékenységet vagy éppen a 
férfi-női különbségeket. A rövid, 7-8 perces 
részek mindegyike egy-egy szituációt mutat 
majd be, minden adásba három ilyen jelenet 
kerül. A nézők már korábban látott részek 
friss, átdolgozott változataival és vadonatúj 
történetekkel is találkozhatnak majd.

„Izgalmas kihívás volt ugyanahhoz a karak-
terhez ennyi idő elteltével visszatérni. Győző 
és én is sokat változtunk azóta, hogy utoljára 
Brigi és Brúnó szerepébe bújtunk.” – mondta 
el a forgatásról Oroszlán Szonja, a szituá-
ciós komédia egyik főszereplője. „Ugyan 
ez egy könnyed, szórakoztató sitcom, színészi 

szempontból is érdekes kihívás volt átgon-
dolni, milyen lehet most az az ember, akit 20 
évvel ezelőtt megformáltam. Mi az, amiben 
ugyanolyan maradt, mi az, amiben változott, 
és persze hogyan gyúrta ennek a két embernek 
a kapcsolatát 20 együtt töltött év.”

A színészpáros számára nem jelentett 
különösebb nehézséget ennyi idő után sem 
egymásra hangolódni.

„Szonjával mindig is jó szakmai és baráti 
kapcsolatot ápoltunk, ezért különösen örül-
tem, hogy lehetőséget kaptunk újra életre 
kelteni Brigi és Brúnó karakterét, és együtt dol-
gozni.” – mondta el a Brúnó karakterét meg-
formáló Szabó Győző. „Az összhang azonnal 
megvolt, szerencsére már fél szavakból, moz-
dulatokból is megértjük egymást, éppen úgy, 
mint a régi házasok, ez is segítette a szerepein-
ket. Amikor legelőször leültünk egymás mellé, 
olyan volt, mintha ott folytattuk volna, ahol 20 
évvel ez előtt abbahagytuk.”

A szórakoztató sorozat 30 fős stábbal 
készült, az epizódokat Herendi Gábor – aki 

többek között olyan filmeket tudhat magá-
énak, mint a Kincsem, a Valami Amerika vagy 
a Toxikoma –, illetve Ipacs Gergely rendezte.

„Ahogy 20 éve, – a formátumnak megfe-
lelően – most is egy kamerával vesszük fel a 
jeleneteket, ami rendezői szempontból mindig 
érdekes kihívás.” – mondta Herendi Gábor. 
„A helyszínek változtak a korábbiakhoz képest, 
a sorozat vizuális világát is modernizáltuk, a 
zenét viszont megtartottuk, így azok, akik két 
évtizede is követték Brigi és Brúnó kapcsola-
tának történéseit, tényleg úgy érezhetik, hogy 
ugyanazt a párost nézik, csak ugrottak 20 évet 
az időben.”

Oroszlán Szonja és Szabó Győző párosa 
mellett a sorozat epizódszerepeiben olyan 
ismerős arcokat is láthatnak majd a nézők, 
mint Török-Illyés Orsolya színésznő, Sváby 
András, valamint Sipos Peti és Sipos Tomi az 
Irigy Hónaljmirigyből.

 
Jelenetfotó: VIASAT3 / 

 Labancz Viktória
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A nézők a modernebb képvilág mellett 
aktualizált kérdésekkel, témákkal találkoz-
hatnak, Szonja és Győző pedig elmondása 
szerint is beleérett a karakterekbe: „2002-ben 
még gyerekek voltunk, azóta viszont felnőt-
tünk, rengeteget változtunk, így a szerepek is 
jobban illenek ránk. Akkoriban azokat a prob-
lémákat, amik a sorozatban felmerültek a 
kapcsolatunkban, nem érezhettük teljesen át, 
most viszont már úgy játsszuk el ezeket, hogy 
sokkal nagyobb élettapasztalatunk van.” – 
mondja Oroszlán Szonja.

Az egyik epizódban Brigi és Brúnó ellátoga-
tott egy párterapeutához, hogy kibeszéljék 
a gondjaikat. Bár Brúnó nem jutott sokszor 
szóhoz, mégis elég hamar kiderült, hogy a 20 
éve meglévő problémák bizony még most is 
előkerülnek. A terapeuta nem tudta magá-
ban tartani a nevetést, amikor Brigi és Brúnó 
ismét összetűzésbe került, de cserébe szúrós 
pillantásokkal gazdagodhatott. 

Sok minden történt a párossal az elmúlt 
20 évben, a két évtized alatt emberként és 
szakmailag is tapasztaltabbak lettek. Nem 
szeretik magukról azt mondani, hogy idő-
södtek, inkább csak értek, változtak. Barát-
ságuk azonban az évek alatt sem ingott 
meg, így kifejezetten örülnek, hogy ismét 
együtt dolgozhatnak – egymás nélkül nem 
is tudnák elképzelni a Brigi és Brúnót, ez a 
harmónia csak kettejük között van meg. 

A sorozatban korábban is megjelenő 
problémák, például baráti válások, gyerekkel 
kapcsolatos gondok most sokkal aktuálisab-
bak, mint 20 évvel korábban. A képernyőre 
kerülő párkapcsolati témák annyira sokfélék, 
hogy bárki azonosulni tud velük és magára 
ismer az egyes helyzetekben. Brigi megsze-
mélyesíti az összes nőt; nőiességet és sze-
retetet sugároz, Brúnó pedig a férfiakat; az 
ő tulajdonságaikat és gondolataikat jeleníti 
meg. Így egy kicsit mindenkit képviselnek a 
sorozatban.

Brigi és Brúnó azóta érettebb lett, de 
ugyanaz a bohókás pár maradt, csak most 
másfajta (pár)kapcsolati kihívásokkal. 
A korábbi problémák mellett új helyze-
tekben találják magukat, de a modern kor 
szemüvegén keresztül igyekezni ezeket 
megoldani. 

„Előbb voltunk barátok, mint kollégák, és 
ez sokkal könnyebbé teszi a közös munkát. 
Annyira ismerjük egymást, mintha házasok 
lennénk. Összenézünk és tudjuk, mit gondol a 
másik. Sosem felejtem el, hogy amikor 20 évvel 
ezelőtt forgattunk, és nagy volt a hajtás, folya-
matosan rontottam. Szonja érezte, hogy fára-
dok, szólt Herendi Gábor rendezőnek, hogy 
adjanak nekem pár perc pihenőt, mert csodát 
fog tenni. Kaptam öt percet, és utána gond nél-
kül eljátszottam a jelenetet. Szonja ismer, tudja, 

mire van szükségem, hogy mitől leszek jobb. És 
ez fordítva is igaz. Jobb kollégát, barátot nem 
is kívánhatnék.” – büszkélkedik Győző. 

Korai lenne még arról nyilatkozni, hogy 
lesz-e folytatás. Mindenesetre izgalmas 
eljátszani a gondolattal, hogy 20 év múlva 
a nézők újra figyelemmel kísérhetik az akkor 
már nyugdíjas házaspár hétköznapjait a 
képernyőkön – de reméljük, az új évadra 
nem kellene két évtizedet várni.

PR fotó: VIASAT3 / Udvardi Attila
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