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Varga Judit: Szakmai 
ártalom az otthonom!

– Hogyan készült fel a Borgiák 
forgatására?

– Rengeteg olvasással és vizuális 
kutatással járt. Nagyon sok fest-
ményt nézünk át a reneszánsz kor-
szakból, aztán el kellett mennem 
Rómába és a Vatikánba is, auten-
tikus környezetbe. Tudni kell, 
hogyan éltek akkor az emberek, 
az egy nagyon fontos iránymutató. 
A felkészüléshez az is hozzátar-
tozik, hogy utána kellett járni, mi 
az a tárgy, amit bérelni tudunk a 
forgatási idejére, és mi az, amit 
le kell gyártani hozzá. A tárgyak 
többségét le kellett gyártani.

– Hazaviszi a munkát? 
Milyen az otthona egy díszlet
tervezõnek?

– Igazán színes az otthonom, 
sokféle mintával. Tárgyakkal 

van tele, amiket szeretek, de 
nem nevezném zsúfoltnak. 
Emocionális alapon válogatom 
össze a berendezést. Nekem 3-4 
évig tartott a lakásfelújítás, nem 
akartam elsietni, mert élveztem, 
szerettem látni azt a fejlõdést, 
amin végigmegy a lakás. Ez egy 
szakmai ártalom, olyan, mint a 
gyerekkori legózás: addig érde-
kes, amíg az ember felépíti.

– Mit vinne haza legszíveseb
ben a Borgiákban látható tár
gyak közül?

– Sok mindent. Nekem iga-
zából az anyagok tetszettek, a 
textíliák. De a sorozatban alkal-
mazott anyagok egy más léptékû 
élettérnek lehetnek a kiegészítõi 
– talán 20-30 év múlva fogok 
elmenni ebbe az irányba. GB

Varga Judit díszlettervezõt a Borgiák címû soro-
zathoz nyújtott munkája miatt Emmy-díjra jelölték. 
S noha nem nyert, büszke rá, hogy a Vatikánban 
készülhetett fel a Jeremy Irons fõszereplésével 
Magyarországon forgatott film hangulatára. 

Beckhamék kinézték Clooney villáját
George Clooney még 2001-ben 
vásárolt magának luxusvillát az 
olaszországi Comói-tó közelé-
ben, de most úgy tûnik, ráunt 
a 25 szobás, saját színházzal 
és teniszpályával is rendelkezõ 
ingatlanra. Állítólag a lesifo-
tósok állandó zaklatása miatt 
döntött a költözés mellett, és 
inkább a csendesebb Loretóban 

vagy Szardínia szigetén töltené 
a nyarakat. Clooney jelenléte 
egyébként a környékbeli ingat-
lanok árát is jócskán megemel-
te, és fellendítette a helyi turiz-
must, ezért 2004-ben Laglio 
város díszpolgárává avatták.

Ha a Beckham házaspár 
meg akarja kapni a villát, 
mélyen a pénztárcájukba 

kell nyúlni, ugyanis az olasz 
luxusingatlanok iránt nagy a 
kereslet az orosz milliárdosok 
körében is.

A villáért az általa 2001-
ben kifizetett ár többszörösét 
kéri Clooney, pletykák szerint 
30 millió euróra (9 milliárd 
forintra) taksálja a fényûzõ 
ingatlant.  FeM

Varga Judit: Tudnom kellett, hogyan éltek akkoriban az emberek

Clooney megunta a lesifotósokat


