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Romániában most mutatták be 
először, Kolozsváron, a TIFF ke-
retében: a közel ezer férőhelyes 
Florin Piersic mozi percek alatt 
teljesen megtelt, sőt sokan a lép-
csőkön ücsörögve nézték végig a 
filmet, amely után a főszereplőt 
alakító Borbély Alexandrával is 
találkoztak. A film aprólékos ér-
zékenységgel, a jellemvonások 
finom kiemelésével mutatja be 
egy Asperger-szindrómás, az-
az szociálisan nagyon nehezen 
alkalmazkodó, önmagát komoly 
nehézségek árán kitáró, kom-
munikációs akadályokkal küsz-
ködő fiatal nő, Mária szerelem-
re találását. Természetképsze-
rű, szinte festői plánok, intim, 
de nem tolakodó közelik, intel-
ligens humorszínezet, szokat-
lan, de hihető történet, megérin-
tő lélektani ábrázolás, lenyűgö-
zően hiteles színészi játék, pre-
cíz, figyelmes operatőri munka 
– bár az események helyszíné-
ül szolgáló mészárszék véresen 
valósághű megjelenítése sok-
szor szükségtelennek bizonyul. 
A magyar napon tartott különle-
ges sajtókonferencián kiderült, a 
mozi vége után vastapsot kapott 
Borbély Alexandrát először nem 
is a főszerepre választották ki.

„A pszichológus szerepét 
szánták nekem, miközben a Má-
ria-jelöltekkel próbáltam pszi-
chológusként a jeleneteket, akkor 
merült fel, hogy talán megfelel-
nék a főszerepre. A legnehezebb 
feladat az volt, hogy a hétközna-
pi nőiséget a tekintetemből egy 
gyermeki ártatlansággal kevert 
túl logikus, kimért, kérdésekkel 
teli pillantásra cseréljem. Aztán 
mindent aprólékosan átgondol-
tunk hosszú napokon keresztül: 
hogyan járhat, hogyan öltözhet, 
hogyan beszélhet Mária” – me-

sélte a színésznő a nem hétköz-
napi karakter felépítésének kö-
rülményeit. A konferencián kide-
rült, Mária filmes partnerével va-
lójában keveset forgattak együtt, 
Enyedi Ildikó külön-külön dolgo-

zott a színészekkel a karaktere-
ken, épp csak a közös jelenetek-
ben játszottak együtt, ez viszont 
fel sem tűnik a vásznon.

Nem maradt el az Ernelláék 
Farkaséknál című, Kolozsváron 
már bemutatott alkotás vetítése 
sem: Hajdu Szabolcs saját szín-
darabjából alakította vászonra 
a filmet, amely több nemzetkö-
zi elismerést is begyűjtött, köz-
tük a Karlovy Vary-i Nemzetkö-
zi Filmfesztivál fődíját. A felvé-
telek készítésekor, Hajdu Sza-
bolcs és családjának otthonában 

a stáb egyetlen tagja sem hitte, 
hogy ekkora siker lesz a munká-
jukból, a Hajdu család gyereke-
it és magánéletüknek egy részét 
vászonra adaptálva, minimális 
költségvetéssel készült, változó 
szereplő-hierarchiát, magyaros, 
kicsit romániai valóságot is áb-
rázoló kamaradráma azonban 
megnyerte a kritikusok és a kö-
zönség szívét.

„Nem volt egyszerű a saját ott-
honunkban, tulajdonképpen a 
személyes életterünket megmu-
tatva, a forgatásba a gyerekein-
ket is bevonva filmet készíteni a 
darabból, de a producerek elfor-
dították a fejüket, amikor pénzre 
terelődött a szó, így olcsó megol-
dáshoz kellett folyamodnunk” – 
mondta el a rendező, Hajdu Sza-
bolcs a sajtótájékoztatón.

Az Oscar-díjas Mindenki cí-
mű kisfilm mellett többek közt 
Bereczki Csaba életigenlő, mély 
lelkületű Soul Exodus című ze-
nés dokumentumfilmjét és Gigor 
Attila Kút című nagyjátékfilm-
jét is vetítették a magyar napon. 
Utóbbi bár nyersességével, több-
nyire racionalista szemléletével 
és enyhén pörgőbb cselekményé-
vel tulajdonképpen helytálló és 
szórakoztató, nyögvenyelősen át-
jövő üzenete azonban elsikkad 
a jelenetek között, bár a monda-
nivaló jó alapanyag: ha egyszer 
valaki beleiszik a törvénytelen 
öröm- és pénzszerzés valami-
lyen formájának kútjába, az örök 
életére, kilátástalanul szomjas 
marad. Az illegális prostitúcióval 
vagy éppen kutyaviadallal üzér-
kedők között pedig csak egyetlen 
ember kapja vissza egykori ártat-
lan boldogságának töredékét: az, 
aki őszintén megbánta korábbi, 
embertelen tetteit. A vetítés után 

a világszerte egyre nagyobb elis-
merést és nevet szerző magyar 
filmgyártás hűséges kedvelőinek 
örömére a rendező a közönségta-
lálkozón elmondta, Enyedi Ildikó 
felajánlotta a remdezőnek, hogy 
dolgozzanak együtt a közeljövő-
ben egy közös projekten, így való-
színűleg egy újabb magyar filmes 
mesterművet várhatunk.

A TIFF magyar napja a tavaly 
óta azonban nem csak filmes al-
kotások terén hozott dicséren-
dőt, de a Filmtett csapatának 

köszönhetően a fesztivál napi-
lapjában, az Aperitiffben két ol-
dalt kapnak, amelyen magya-
rul cikkezhetnek. Idén Enyedi 
Ildikó-interjút, villáminterjút az 
Ernelláék Farkaséknált alko-
tó Hajdu-házaspárral, ínyenc-
ségeket a Mindenki kisfilm fő-
szereplőit alakító gyerekszíné-
szekről, rövid filmajánlót olvas-
hattunk az újság magyar napos 
kiadásában.

Nem volt zökkenőmentes
a fesztivál

Múlt hét elején kifakadt a TIFF 
igazgatója, Tudor Giurgiu, és 
Facebook oldalán bírálta a ko-
lozsvári helyi hatóságokat, ami-
ért azok a hétfő esti főtéri vetítés 
kellős közepén indították be a tér 
melletti gépjárműforgalmat an-
nak ellenére, hogy a városveze-
tés megígérte, a Mátyás-szobor 
melletti vetítések idejére leállít-
ják a közlekedést. Giurgiu úgy 
fogalmazott, szégyenteljes a ha-
tóságok viselkedése, mivel for-
galmi zajjal, nem kívánt duda-
szóval nem tartanak tiszteletben 
egy olyan nemzetközi színvona-
lú eseményt, amellyel Kolozsvár 
felkerül Európa kulturális tér-
képére, de nem utolsó sorban jö-
vedelmező is a város számára. 
A hatóságok arra hivatkoztak, 
hogy a pünkösdi hosszú hétvége 
után számításaik szerint sokan 
utaznak vissza a városba autó-
ikkal, ezért adtak zöld utat a for-
galomnak.

KÁDÁR HANGA

FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL

Idén 170 százalékkal több jegy kelt el elővételben, mint tavaly, de a nyitóesten is 3000-en vettek részt

Az életműdíjas Alain Delon mintegy száz filmben játszott eddig

Testről és lélekről: Asperger-szindrómás főszereplő, precíz, türelmes fényképezés, lenyűgözően hiteles tekintetek

A 16. TIFF díjazottjai

A Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál 16. zárógáláján előbb a he-
lyi filmekre vonatkozó, kisebb díjakat adták át: a Villa Kult Residency 
Award elismerést egy román rendező, Teodora Ana Mihai filmje, a La 
Civil kapta, amelynek forgatókönyvét Berlinben bővítették ki. Ugyan-
ez a rendező vihette haza a Eurimages Co-production filmterv-fej-
lesztésre szánt 5000 eurós elismerését is. A Coco Awardot Dumitru 
Groşeinek adták, amellyel a rendező anyagi támogatást kapott egy 
nagyjátékfilm rendezéséhez. A Chainsaw Europe támogatásával 
Natalya Merkulova és Alexei Chupov bolgár rendezőpáros utómunká-
ra 30 ezer eurós támogatást kapott. Ugyanebben a kategóriában, 20 
ezer euróval Rati Tsiteladze grúz rendezőt is díjazták az Empty House 
című projektjéért, hogy tervéből filmet készíthessen.
A Nemzetközi kritikusok Fipresci-díját Sztergiosz Paszkhosz görög 
rendezőnek ítélték oda az Afterlov filmjének bátorságáért, szokatlan 
történetvezetéséért. A fesztivál két legjobbnak tartott rövidfilmje a 
cseh I am the Doorway és az ausztrál Curve lett. A közönségdíjat egy, 
a versenyfilmek között is szereplő izlandi film, tinédzser-barátság-
ról, serdülőkori szexualitásról és felnőtté válásról szóló Heartstone/
Nehéz szívvel című alkotás kapta, amelyet sokan a fődíjra is esélyes-
nek tartottak. A kifejezetten román filmeknek fenntartott Cineoub 
közönségdíjat a politikai öntudatra ébredt bányászvárosiakról szó-
ló Planeta Petrila című, Andrei Dăscălescu által rendezett film kapta. 
A Román Filmnap díjain belül a legjobb rövidfilmnek járó elismerést 
Adrian Silişteanu Scris/Nescris című alkotása kapta, a legjobb első 
filmes nagyjátékfilm címet a Cosmin Bumbuţ és Elena Stanciu által 
levezényelt Ultimul căldărarnak adták, a legjobb román egész estés 
film Radu Jude Inimi cicatrizate/Sebhelyes szívek, az 1930-as évek 
Havasalföldjén játszódó drámája lett.
A Tízen a filmért programot évről-évre olyan színházi színészek mun-
kájának elősegítésére indítják el, akik nyitnának a filmipari szerep-
lés felé: a legjobb alakításért a grúziai My Happy Family című film fő-
szereplőjét alakító színésznőt, Ia Shugliashvilit díjazták. A zsűri kü-
löndíját a Francis Lee rendezte God’s Own Country kapta az an-
gol vidéki élet mély ábrázolásáért. A Mercedes Benz felajánlásá-
val Tora Vasilescu 66 éves román színésznő Kiválósági Díjat kapott. 
Olyan filmekben játszott, mint a Balkán! Balkán!, az egykor betiltott 
Glissando vagy a korábban TIFF-fődíjat nyert Occident.
A legjobb rendező az izlandi Nehéz szívvel direktora, Guðmundur 
Arnar Guðmundsson lett, Alain Delon mellett pedig meglepetés 
életműdíjat kapott Violeta Andrei román színésznő is. A legjobb 
versenyfilmnek járó fődíjat, azaz a Transilvania Trófeát idén Nana 
Ekvtimishvili és Simon Gross rendezőpáros, illetve házaspár vitte 
haza a My happy family (Az én boldog családom–szerk.) című film-
jükért, amely egy idősödő, a hagyományoktól túlterhelt társada-
lomból menekülni akaró nő drámáját mutatja be. Magyar film azért 
nem kapott idén díjat, mert vagy nem nevezte be a versenykategó-
riába az erre jogosult producer/gyártócég, vagy nem első/második 
filmes rendezésről van szó. Ugyanakkor egy nagyobb nívójú fesz-
tiválon már díjat szerzett – például a Testről és lélekről – alkotást 
sem szoktak újabb elismerésekkel elhalmozni.
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