
A Transilvania Nemzetkö-
zi Filmfesztivál még 2002-
ben indult Románia első 

játékfilmfesztiváljaként, ma az 
ország legfontosabb és Kelet-Kö-
zép-Európa legjelentősebb film-
fesztiválja, amelynek Kolozsvár 
ad otthont. A Román Filmek Nép-
szerűsítéséért Egyesület által 
szervezett rendezvény indulása 
után hamar komoly nemzetkö-
zi hírnevet ért el: ma már többek 
közt a neves kelet-közép-európai 
filmfesztiválok szövetségének, a 
CentEast-nek is tagja. A rendez-
vény 2011-ben a Filmproduce-
rek Egyesületeinek Nemzetkö-
zi Szövetségétől (FIAPF) hivata-
los akkreditációt kapott, és be-
került a világ legfontosabb negy-
ven fesztiválja közé. Rövid- és 
egészestés filmekből egyaránt 
széles választékot kínálnak év-
ről-évre a filmkedvelőknek, ver-
senyprogramja az első-, illet-
ve második filmekre összponto-
sít, amelyek közül a legjobbnak 
ítélt alkotás Transilvania Tró-
fea-díjban részesül. Első alka-
lommal Cristian Mungiu Nyugat/
Occident című filmje nyerte a fő-
díjat, de díjaztak már argentin, 
spanyol, német, norvég alkotáso-
kat is. Tavaly ismét román film, a 
Kutyák című alkotás nyert poszt-
kommunista realizmusával.

Emellett minden évben kioszt-
ják a TIFF Életműdíját is neves, 
már legendássá vált színészek-
nek, akiket rendszerint meghív-
nak az eseményre: tavaly rend-
hagyó módon három művész-
nek, Sophia Lorennek, Orosz 
Lujzának és Carmen Galinnek 
ítélték oda az elismerést, de a ko-
rábbi években többek közt olyan 
neveket tiszteltek meg, mint 
Franco Nero, Claudia Cardinale, 
Michael York, Geraldine Chap-
lin. A 16. TIFF Életműdíját a 81 
éves Alain Delon francia szí-
nész, rendező, producer kapta, 

aki az 1960-as években vált iga-
zán ismertté olyan klassziku-
sokban alakítva, mint a Ragyo-
gó napfény, A párduc, Két fér-
fi a városban, Casanova vissza-
tér. A múlt század egyik legneve-
sebb csillaga eddig mintegy száz 
filmben játszott.

A TIFF szervezői minden év-
ben igyekeznek nemzetközi 
színvonalú, szakmailag elis-
mert tagokból álló zsűrit ösz-
szeállítani: az idei, június else-
jétől tizedikéig tartó, 16. feszti-
válon a versenyben lévő tizen-
két nagyjátékfilmről Muhi And-
rás magyar rendező és produ-
cer, Marian Crișan erdélyi ro-
mán rendező, Geoff Andrew 
brit forgatókönyvíró, Elizabeth 
Karlsen brit filmproducer és 
Clotilde Courau francia szí-
nésznő döntött.

225 film a Szamos partjától
a pláza-moziig

Az alternatív romantikus komé-
dián át a lélektani drámáig és do-
kumentumfilmekig idén is szé-

les műfaji választék jellemezte 
az eseménysorozatot, amely az 
egész várost felpezsdíti. A Főté-

ren és a Szamos partján, a friss 
levegőn, hangulatosan moziz-
hattak az érdeklődők, de min-
den negyed összes mozija meg-
nyílik ilyenkor, nyár elején a kin-
csesben, azok is, amelyek a ren-
dezvényen kívül csak ritkán tár-
ják ki ajtóikat. Idén sem volt olyan 
film, amely legalább a nézőtér fe-
lét meg ne töltötte volna, de leg-
több esetben tömegek kígyóz-
tak a bejáratok és jegypénztárak 
előtt, minden utcasarkon TIFF-
es önkéntesekbe botlott az em-
ber, akik lelkesen adogatták a 
fesztivál ingyenes napilapját, az 
Aperitiffet, és csalogattak egy kö-
vetkező, ígéretes vetítésre.

Idén 225 alkotás közül válogat-
tak az érdeklődők: akadt olyan 
film is, – mint az orosz–fran-
cia–német Zoologiye – amelyet 
a nézők negyede nem bírt vé-

gigülni, de többnyire elégedet-
ten bólogatva távoztak a vász-
nak elől, hiszen minden, kíván-

csisággal befogadott másfél-két 
óra után egy-egy rendező üze-
netével lettünk gazdagabbak, és 
tekintettünk ki a világ különbö-
ző szögleteinek másmilyenségé-
re, legyen szó japán kulturális 
sztereotípiarombolásról, a rend-
szer ellen küzdő bolgár kispol-
gár életének tükréről vagy egy 
Asperger-szindrómás magyar 
lány szerelemre találásának ne-
hézségeiről.

Ilyenkor nem csak Kolozsvár-
ról és környékéről, de – a külföl-
di meghívottak mellett – az egész 
országból érkeznek nézők, ren-
dezők, színészek, hogy egymást, 
illetve világszemléletek, szociá-
lis problémák, művészeti-tech-
nikai kérdések százait ismerjék 
meg a vetítővásznon, és vitassák 
meg a közönségtalálkozókon. A 
főtéri hivatalos megnyitón, min-
den korábbi rekordot megdöntve 
körülbelül 3000-en nézték meg A 
belgák királya című, kiváló víg-
játékot, de a magyar filmnap is, 
nemzetiségtől függetlenül töme-
geket vonzott a vászon elé. Idén 
először szerveztek vetítéseket 
Bukarestben is a kolozsvári ese-
ménysorozattal egy időben: a Fő-
téren vetített alkotásokat a fővá-
rosiak az AFI Cotroceni Cinema 
City mozijában láthatták. Szin-
tén idei újdonságként virtuá-
lis valóság-szemüvegeket is ki-
próbálhattak a kíváncsiak, de 
Bonchidára filmes műhelyi tevé-
kenységgel várták a gyerekeket. 
Az érdeklődés rohamos növeke-
dését mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy már az első nap meg-
jelent TIFF-közlemény szerint 
170 százalékkal több jegy kelt el 
elővételben, mint a tavaly, ehhez 
pedig még gondolatban hozzáad-
hatjuk a fesztivál során vásárolt 
jegyek, bérletek számát.

Sikert sikerre halmozó filmek 
magyar napja

Idén kedveztek a kolozsvári és 
az oda érkező magyar nézőknek, 
a TIFF magyar napjának esemé-
nyeit ugyanis nagyrészt a város-
ban tartották. Múlt szerdán az 
elmúlt év sikeres magyar film-
jei közül nyolc alkotást hoztak el. 
Enyedi Ildikó Testről és lélekről 
című filmje az idei Berlini Nem-
zetközi Filmfesztiválon, Európa- 
és világszinten az egyik legfonto-
sabb, első kategóriájú filmes ren-
dezvényen megnyerte a fődíjat, 
az Arany Medvét. 
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A Berlinálén az Arany Medvét kapott Testről és lélekről című magyar film 

vetítésén a moziterem lépcsőit is elfoglalták a nézők, de a legtöbb vetítés 

előtt sorok kígyóztak a bejáratoknál. A fesztivál iránt érdeklődők száma 

látványosan megnőtt, a minőségi filmkínálat idén sem maradt el. A legel-

ismertebb romániai filmfesztiválon, a TIFF-en jártunk.

Idén 26 százalékkal nőtt a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál iránt érdeklődők száma

TIFF, a romániai filmes édenkert

FOLYTATÁS A 9. OLDALON

Saját lakásban történő forgatásról is szó esett a magyar filmnap konferenciáján

Alig akadt olyan film, amelyre legalább a nézőtér fele meg ne telt volna

Megbukott román filmtörvény,
elégedetlen szakemberek 
A TIFF-gála kezdete előtt tiltakozó flashmobot tartottak, de a rendezvé-
nyen is több neves szakember szólalt fel a román filmtörvény változta-
tásait ellehetetlenítő parlamenti döntés ellen. Még Dacian Cioloş szak-
értői kormánya indította el a román filmtörvényt módosító 2016/91-es 
sürgősségi kormányrendeletet, amely megreformálta volna a filmtá-
mogatási rendszert, és felélesztette volna az Országos Filmarchívu-
mot – ezt a rendeletet idén májusban hatástalanította a parlament. Az-
zal, hogy az archívum az Országos Filmközpont (CNC) kezéből a kultu-
rális minisztérium hatáskörébe kerül, a szakértők szerint a régi román 
filmek forgalmazása hosszú időre le fog állni. A kormányrendelet egye-
bek mellett lehetővé tette volna, hogy a még nem befutott, fiatal filme-
sek is pályázhassanak állami támogatásra a CNC-nél, sőt a filmkészí-
tésre kapott hiteleket teljes állami támogatássá alakították volna át, így 
a készítőknek nem kellett volna visszafizetniük a korábban megelőle-
gezett összeget. A törvénymódosítás ellen 178-an, míg mellette 80 kép-
viselő szavazott, az RMDSZ akkor jelenlévő 19 képviselője egyöntetűen 
a kormányrendelet ellen voksolt.

Romániában most mutatták be először a Testről és 
lélekről című Arany Medve-díjas magyar filmet: a 
közel ezer férőhelyes Florin Piersic mozi percek alatt 
teljesen megtelt, sőt sokan a lépcsőkön ücsörögve 
nézték végig a filmet, amely után a főszereplőt 
alakító Borbély Alexandrával is találkoztak.
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