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– Huszonnegyedik kiadá-
sához érkezett az elsősor-
ban dokumentumfilmeket 
felsorakoztató nagyszebe-
ni Astra fesztivál, amelynek 
idei kiadása október 16. és 
22. között várja a nézőket. 
Hogyan összegezné a tisz-
teletre méltó kort megért 
rendezvény majdnem ne-
gyed évszázadát?
– A fesztivál immár 24 éve nyújt 
kiváló alkalmat arra, hogy a vi-
lággal folytatott párbeszédün-
ket finomítsuk, élesítsük, reflek-
táljunk mindarra, ami körülvesz 
bennünket. Segít megérteni, mit 

jelent számunkra – az egyén, kö-
zösség számára az emberi eg-
zisztencia itt és most. A vetíten-
dő filmek, amelyeknek a szerzői 
többéves munkával ásnak le egy 
bennünket is érintő téma mélyé-
re, valamiképpen a létezésünk 
kérdéseire világítanak rá. Ha ar-
ra gondolunk, hogy a fesztivál hét 
napján száz filmet láthatnak a 
nézők, akik a vetítések után pár-
beszédet folytathatnak a filmek 
alkotóival, a rendezvény rendkí-
vül intenzív élményt nyújt. A kö-

vetkező tematikus blokkokba 
csoportosítottuk a vetítésre ke-
rülő produkciókat: Nyomás alatt/
Under Pressure, A széllel szem-
ben/Against the Odds, Csalá-
di variánsok/Familyscapes, Fel-
nőni/Growing Up, A jövő most 
van/Future is Now, A doku-
mentumfilm nagyjai/Voices of 
Documentary, Elveszett illúziók/
The Look of Delusion, Felélesztett 
rítusok/Rites Revisited, Mások 
országában/In Someone Else’s 
Country, Az igazság utáni kor-
szak /Post-Truth, Identitáskérdé-
sek/The Question of Identity.

– Az Astra idei mottója a va-
lóság és virtuális valóság 
közti összetett kapcsolat-
ra utal. Miként mutatkozik 
meg a téma a programban, 
illetve mire szeretné felhív-
ni ezáltal a figyelmet a ren-
dezvény?
– Két dologra hívja fel a figyel-
met a mottó. Egyrészt arra, hogy 
amiként a játékfilm, úgy a do-
kumentumfilm sem képezi le a 
valóságot. Bár a dokumentum-
film esetében leginkább a va-
lós életről, valós személyekről 
készített felvételekkel van dol-
gunk, mégiscsak a vágószobá-
ban megkonstruált termékről 
van szó, így a nézőnek rendkívül 
résen kell lennie, amikor filmet 
néz, hogy mit fogad el igaznak, 
valóságalapúnak, és mit nem. 
Amint azt például a Letartózta-
tott független mokumentumfilm/
Mockumentary Under Arrest cí-
mű, a belga független filmes, 
Ruben Vermeesch október 21-i 
előadásából megtudhatjuk, igen-
csak népszerű a hamis doku-
mentumfilmek készítése is ma-
napság. Másrészt a mottó arra 

hívja a figyelmet, hogy Romániá-
ban az Astra az a szemle, ahol a 
leghaladóbb technológiákkal ké-
szített dokumentumfilm-felho-
zatallal találkozhatnak a nézők. 
Ezek az alkotások, amelyeket a 
Jövő most van elnevezésű szekci-
óban láthat a közönség, virtuális 
valóság (VR)-technikával készül-
tek, 360 fokos kamerákkal vették 
fel őket, full dome formátumúak.

– Mit emelne ki a fesztivál 
gazdag, hazai és külföldi 
filmújdonságokat, koncer-
teket, járulékos fesztivál-
programokat kínáló idei 
felhozatalából?
– Az egyik meglepetés egy rend-
hagyó filmpremier lesz október 
20-án este. Egy 35 évvel ezelőtt 
készült, a cenzúra által betiltott, 
csodával határos módon meg-
menekült filmkópián megma-
radt, kiváló román fikciós film, a 
Szivárványléggömbök hivatalos 
bemutatójára kerül sor a szer-
zők jelenlétében. A film szerep-
lőinek nagy része amatőr szí-
nész, a dokumentarista megkö-
zelítés sok más eszközét is fel-
használó alkotás mára kordo-
kumentum is. A film rendező-
je az Ausztráliában élő Demián 

József, aki a Román Televízió 
magyar adásának egykori szer-
kesztőjeként-bemondójaként is-
mert Józsa Erika férje.

– Hány alkotást neveztek 
be a fesztiválra, és milyen 
szempontok szerint válo-
gatták ki a dokumentumfil-
meket, amiket levetítenek a 
közönségnek? A korábbi ta-
pasztalatok szerint meny-
nyire növekszik vagy stag-
nál az érdeklődés a műfaj 
iránt?
– 2000 beküldött filmből 100 ke-
rült be a végső válogatásba. Az 
összesen harminc országból ér-
kezett produkciók 50 ország va-
lóságát tárják fel. A kiváloga-
tott filmek fele 5 versenyprog-
ramban 20000 eurós értékű dí-
jakért versenyez. A dokumen-
tumfilm – itt természetesen nem 
arra a televíziós műfajra gondo-
lok, amit a kereskedelmi adókon 
láthatunk (Discovery, National 
Geographic), hanem a szerzői, 
egész estés dokumentumfilm-
re, ami a fesztiválunk program-
jának alapját képezi – egyre na-
gyobb közönségsikernek örvend. 
Nemcsak a mi szemlénken, de vi-
lágszerte is.

– Az Astra a fiatal nézők-
re is összpontosít, diá-
koknak szóló filmek, ren-
dezvények is szerepelnek 
a programban. Milyenek 
a korábbi tapasztalatok, 
mennyire sikerül az ifjú-
ságot bevonni a filmművé-
szet vonzáskörébe ezek-
kel a programokkal?
– Itt két dologról beszélnék. 
Egyrészt létezik a diákoknak 
szóló fesztivál a fesztiválban: 
9 éves immár az Astra Film Ju-
nior, ami rendkívül népszerű (a 
tavaly 15000 iskolás vett részt 
a vetítéseken). Három korka-
tegóriában vetítünk filmeket, 
a főtéren felállított igluban is 
lesznek kifezetten a diákkö-
zönségnek válogatott, úgyne-
vezett fulldome, azaz „kupo-
lafilmek”. 

Másrészt a fesztivál évek 
óta a világ különböző része-
in dokumentumfilm-készítést 
tanuló diákok találkozóhelye. 
A versenyen kívül az idén há-
rom egyetem is bemutatja kép-
zési stratégiáját: a genfi, mün-
cheni és a lengyelországi Lodz 
egyeteme.

KISS JUDIT

Hét napon keresztül összesen 100 alkotást, a leg-

innovatívabb techikákkal készült dokumentum-

filmeket, a világ 30 országából érkezett produkci-

ókat tekinthet meg a közönség az október 16. és 

22. között tartandó nagyszebeni Astra filmfeszti-

válon. A szemléről Kató Csilla művészeti igazgató 

(portrénkon) beszélt a Krónikának.

Kató Csilla, a nagyszebeni Astra fimfesztivál művészeti igazgatója a hamarosan kezdődő ideiszemléről

Létezésünk a dokumentumfilmek tükrében

A világ 30 országából érkezett dokumentumfilmeket vetítenek a nagyszebeni Astra fesztiválon

Kezdődik Gyergyóban a Nemzetiségi Színházi Kollokvium
Huszonegy előadással, kiállí-
tásmegnyitókkal, filmvetíté-
sekkel, felolvasószínházi so-
rozattal, koncertekkel, közön-
ségtalálkozókkal ,  fórumok-
kal, könyvbemutatóval és ál-
landó könyvvásárral várja az 
érdeklődőket az október 13–
22. között zajló Nemzetiségi 
Színházi Kollokvium. A fesz-
tivált kétévente szervezi meg 
a gyergyószentmiklósi Figura, 
holnap a 12-ik kiadást nyitják 
meg. A gyergyószentmiklósi 
mellett az ország magyar és 
német nyelvű színházai mu-
tatkoznak be a seregszemlén, 
illetve több független színhá-
zi produkció is meghívást ka-
pott a fesztiválra. „Idén a ko-
rábbiaknál is gazdagabb a fel-
hozatal, színvonalas progra-
mot igyekeztünk összeállí-

tani. Nagyon izgalmas lesz 
ez a tíz nap” – fogalmazott 
sajtótájékozatóján Albu István, 
a Figura igazgatója. Nulladik 
napi kínálata is van a feszti-
válnak: ma este Botond Nagy 
rendezésében a Puskin nyo-
mán készült Anyegin című Fi-
gura-előadást nézheti meg a 
közönség. A Figura egyébként 
még két előadással jelentke-
zik a kollokvium alatt: Máthé 
Annamária egyéni előadását, 
illetve Racine klasszikusát, a 
Phaedrát mutatják be.

A nyitónap érdekessége, hogy 
az egyik előadás helyszíne a 
csíkszeredai színház lesz – mu-
tatott rá Albu István. Elmond-
ta, szervezőkként ragaszkod-
tak ahhoz, hogy a Csíki Játék-
szín a Victor Ioan Frunză által 
rendezett Portugál című darab-

jával vegyen részt a kollokviu-
mon, az előadást azonban tech-
nikailag nem lehet megvalósíta-
ni a gyergyószentmiklósi szín-
házban, ezért csíkszeredai a 
helyszín. Ide díjmentes szállí-
tást biztosítanak az érdeklődők 
számára; az autóbusz délután 
fél négykor indul a Figura előtti 
parkolóból, és előadás után ide 
is érkezik vissza.

A fesztivál programjának 
egyik fő kuriózumaként az Új-
vidéki Színház jelenlétét emel-
te ki Albu István. Elmondta, a 
Szerbiából érkező társulat elő-
ször vendége a kollokviumnak, 
a Fekete című, többszörösen 
díjazott előadással mutatko-
zik be a gyergyói fesztiválon. 
Szintén kuriózumként ajánl-
ják a szervezők azt a kiállítást, 
amelyet a Figura Stúdió Szín-

ház alapítója, Bocsárdi László 
művészetéről állított össze Tö-
rök Réka jelmeztervező.

Bocsárdi művészetéből elő-
adásokon is ízelítőt kaphat a 
közönség, az ő rendezésében 
ugyanis két produkció is (a 
Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György Társula-
tának Shakespeare-darabja, 
a Tévedések vígjátéka, vala-
mint a sepsiszentgyörgyi Ta-
mási Áron Színház Molnár 
Ferenc-darabja, a Liliom) ke-
rül bemutatásra a kollokvi-
um idején. A színházi fesz-
tivál idén első ízben ad he-
lyet filmvetítéseknek; a közön-
ség Hajdu Szabolcs Ernelláék 
Farkaséknál című filmjét, vala-
mint Enyedi Ildikó nemzetkö-
zi sikernek örvendő Testről és 
lélekről című alkotását tekint-

heti meg. Újdonság az is, hogy 
Gyergyószentmiklós más kul-
turális intézményei is bekap-
csolódtak a színház rendez-
vényébe: a Tarisznyás Márton 
Múzeum kiállításmegnyitóval 
járul hozzá a fesztivál prog-
ramjához, a városi könyvtár 
felolvasószínházi előadásokat, 
kiállítást fogad be.

A művészeti programokat 
kísérőrendezvények színesí-
tik, és a fesztivál estéit koncer-
tek zárják. Többnyire a meg-
hívott színházak színészze-
nekarai kaptak meghívást, de 
olyan együttesek is, mint a 
sepsiszentgyörgyi sZempöl 
Offchestra, a temesvári The 
Case vagy Marosvásárhelyről a 
Koszika & The HotShots.
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