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A XX. század egyik legkiemelkedőbb művészének számító svéd rendező filmjeit vetítik Kolozsváron

Ingmar Bergman-centenárium a TIFF-en
Átfogó visszatekintést szentel Ingmar Bergman pá-

lyafutásának a svéd filmrendező és forgatókönyv-

író születésének századik évfordulóján a Transilvania 

Nemzetközi Filmfesztivál idei kiadása.

Ingmar Bergman svéd filmren-
dező és forgatókönyvíró szüle-
tésének századik évfordulójá-

ról emlékeznek meg a tizenhetedik 
alkalommal, május 25. és június 
3. között Kolozsváron szervezen-
dő Transilvania Nemzetközi Film-
fesztiválon (TIFF-en). Romániában 
első ízben mutatják be az uppsalai 
születésű Bergman hét, frissen fel-
újított és digitalizált filmjét tartal-
mazó válogatást, illetve a divatra 
és a művészetre gyakorolt hatá-
sát feltáró multimédiás kiállítást a 
Closeup Ingmar Bergman elneve-
zésű retrospektív keretében – ol-
vasható a szervezők szerkesztő-
ségünkhöz eljuttatott közleményé-
ben. Az érdeklődők megtekinthetik 
a Fanny és Alexander (Fanny and 
Alexander, 1982), Egy nyár Móniká-
val (Summer with Monika, 1953), A 
nap vége (Wild Strawberries, 1957), 
A hetedik pecsét (The Seventh 
Seal, 1957), Persona (1966), Őszi 
szonáta (Autumn Sonata, 1978), Je-
lenetek egy házasságból (Scenes 
from a Marriage, 1973) című já-
tékfilmeket, valamint a Bergman 
Island (2004) című dokumentumfil-

met. A #Bergman100 jelszóval zajlik 
világszerte az Ingmar Bergman-
centenárium: színházi előadással, 
új könyvek kiadásával, kiállítások-
kal és vetítésekkel emlékeznek meg 
a művész születéséről. Az esemény-
sorozat még tavaly ősszel elkezdő-
dött a rendező nevét viselő alapít-
vány kezdeményezésére, amely az 
Ingmar Bergman-archívummal is 
foglalkozik. „Bergman 89 éves ko-
rában hunyt el, de továbbra is tö-
retlen az érdeklődés iránta külö-
nösen külföldön” – fogalmazott Jan 
Holmberg, az Ingmar Bergman Ala-
pítvány igazgatója. Az alapítványt 
a rendező szellemi hagyatékának 
megőrzésére és gondozására hoz-
ták létre. Holmberg 2017 szeptem-
berében Londonban indította el hi-
vatalosan a Bergman 100 éves cí-
mű centenáriumi rendezvényso-
rozatot. A megemlékezések a ha-
talmas Bergman-életművet minél 
több szempontból akarják felidéz-
ni. Mint Holmberg emlékeztetett 
rá, a művész nemcsak filmren-
dezőként, de színházi rendező-
ként és íróként is nagy hatású al-
kotó volt. Mintegy 60 filmet és tévé-

filmet forgatott, több mint 170 szín-
házi előadást rendezett, számos 
forgatókönyvet és könyvet írt. A 
Bergman-archívumban kézírásos 
és gépelt kéziratai, vázlatai, jegy-
zetei, produkciós dokumentumai, 
fényképei, magán- és hivatalos le-

velezései szerepelnek. Az értékes 
gyűjtemény felkerült az UNESCO 
világörökségi listájára. Az egyete-
mes filmművészet markáns alak-
ja, a XX. század egyik legkiemel-
kedőbb művészének számító svéd 
rendező filmjei közül három Os-

car-díjat kapott az Amerikai Film-
akadémiától a legjobb idegen nyelvű 
alkotásért. 1971-ben pedig tisztelet-
beli Oscar-díjjal tüntették ki Ingmar 
Bergmant.

Bede Laura

Corvin-lánc: tudás és kiállás
„Hitelesség, megfontoltság és kitartó 
munkával megszerzett bizonyosság. 
Ez önbecsülésünk alapja” – mondta 
Áder János államfő tegnap, a Corvin-
lánc kitüntetések átadásakor a Par-
lamentben elmondott beszédében. 
A köztársasági elnök Kövér Lász-
ló házelnökkel és Orbán Viktor mi-
niszterelnökkel közösen Huszti Péter 
színművésznek, Maróth Miklós ori-
entalista akadémikusnak, Martonyi 
János korábbi külügyminiszternek, 
Ritoók Zsigmond klasszikafilológus 
akadémikusnak, Sótonyi Péter or-
vos akadémikusnak, valamint Sir 
George Radda biokémikusnak nyúj-
totta át az elismerést. Melocco Mik-
lós szobrászművész később veszi át 
a kitüntetést.

A díjak átadásakor jelen volt még 
Sulyok Tamás, az Alkotmánybíró-
ság elnöke, Darák Péter, a Kúria elnö-
ke, valamint egyházi képviselők, kor-
mánytagok. Ahogy Áder János fogal-
mazott, a Magyar Corvin-lánc Tes-
tület névsora nem csupán kimagas-
ló érdemeket összegző lista, hanem 
„felkérés a folytatásra”: a tudás és a 
tapasztalat átadására, a bölcsesség 
megosztására, a fiatalabb generációk 
ösztönzésére. Felelevenítette a legel-
ső Corvin-lánc-birtokos, az iskolate-
remtő kultuszminiszter, Klebelsberg 
Kunó tevékenységét, aki – mint rá-
mutatott – azt vallotta, hogy nem a 
lélekszám tesz naggyá nemzeteket. 
Ő sosem fogadta el, hogy a magyart 
a kis nemzetek közé sorolják – em-
lékeztetett. Áder János szerint dí-
jak nyújtásakor nem teszünk mást, 
mint önmagunkban keressük az ér-
tékeket: azt a sokszínű kreativitást, 
találékonyságot, tudományos kíván-
csiságot és lélekemelő alkotókész-
séget, amivel mi, magyarok hozzá-
járulunk a világ fejlődéséhez, közös 
tudásához. „Legyen szó szerveze-

tünk működésének mélyebb megis-
meréséről, a nemes anyagot formál-
ni képes szenvedélyről, az új nem-
zedékeknek inspirációt jelentő taní-
tásról, emlékezetes művészi alakí-
tásról, eredményes diplomáciai tár-
gyalásról, korszakalkotó felismeré-
sekről vagy a jó hírnevünket öregbí-
tő kutatói sikerekről” – hívta fel a fi-
gyelmet a kitüntetettek tevékenysé-
gére. Mint kifejtette, a Corvin-lánc 
Magyarország „igaz ügye” mögé so-
rakoztatja fel tiszteletre méltó nagy-
jainkat. A Corvin-lánc örökségének 
nevezte az első díjazottak hagyaté-
kát: többek között Dohnányi Ernőét, 
Herczeg Ferencét, Korányi Sándorét. 
Áder János felelevenítette a kiegye-
zés előtti időket, amikor lehetőség 
nyílt az ország helyzetének rendezé-
sére. Deák Ferenc ekkor a magyarok 
alkotókészségében bízott – emlékez-
tetett az államfő. A tudást és a bátor 
kiállást, a bölcsességet és a céltuda-
tosságot, az erőt és a megfontoltsá-
got, valamint ezen erények birtoko-
sait tartotta a legnagyobbra. Deák Fe-
renc tudta, hogy egy nemzet életében 
vannak változatlan igaz ügyek, ame-
lyeket az ősi erények megtartásával 
lehet szolgálni.

A Corvin-lánc a magyar tudomány 
és művészet, valamint a magyar ok-
tatás és művelődés fellendítésében 
szerzett kimagasló érdemek elisme-
résére szolgál, a kitüntetéssel ado-
mányozottak alkotják a Magyar Cor-
vin-lánc Testületet. A Corvin-kitün-
tetéseket Horthy Miklós kormányzó 
alapította Magyarország mecénás ki-
rályának, Hunyadi Mátyásnak az em-
lékére 1930-ban. A Corvin-lánc díjat 
az első Orbán-kormány idején hono-
sították újra, a 2002-es kormányvál-
tás után azonban nem adták át, tíz-
éves szünet után 2012-ben adomá-
nyozták újra.

A virtuális valóság és a színpadi 
valóság ötvözésével kísérletezik 
a Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház az Illegitim című stúdiószín-
padi előadásában, melynek bemu-
tatóját szombaton tartják. A be-
mutatót meghirdető tegnapi saj-
tótájékoztatón Tompa Gábor szín-
házigazgató elmondta, az előadás 
a tavaly meghirdetett sorozatuk 
első produkciója, amelyben film-
rendezőket kérnek fel, hogy szín-
padon valósítsák meg az álmaikat. 
Azt is hozzátette azonban, hogy 
az Adrian Sitaru román filmren-
dező által színpadra vitt Illegitim 
nem a rendező azonos című film-
jének a színpadi változata. Adrian 
Sitaru elmondta, a színpadi tör-
ténet voltaképpen a 2016-ban be-
mutatott film első negyedórás je-
lenetének a továbbfejlesztett vál-
tozata. Ebben egy nőgyógyász or-
vos családja és barátaik vasár-
napi ebédjét zavarja meg egy nő, 
aki azzal vádolja az orvost, hogy 
a Szekuritátétól kapta lakását a 
kommunista politikai rendőrség-
nek tett szolgálataiért. A hölgy 
szerint a Szekuritáté a családjától 
elvett lakással hálálta meg, hogy 
az orvos besúgta azokat a nőket, 
akik terhességmegszakítást haj-
tottak végre abban a korban, ami-
kor törvény tiltotta az abortuszt.

Amint az alkotók elmagyaráz-
ták, az előadás abban teljesen új-
szerű, hogy halszemoptikával már 
elkészítették a produkció felvéte-
lét, és a néző egy időben kapja az 
előadás VR-szemüvegen (virtuá-
lis valóságot mutató szemüvegen) 
követhető változatát és a színpadi 
változatot. A néző maga döntheti 
el, hogy a VR-szemüvegen keresz-
tül nézi az előadást, és a fejét jobb-
ra vagy balra fordítva a virtuális 

kép egyik vagy másik részleté-
re fókuszál, vagy leveszi a szem-
üveget, és a színpadon más dísz-
letek között mozgó és beszélő szí-
nészeket követi. Ha a néző olyan 
előadást fog ki, az is megtörtén-
het, hogy más szereplő játssza a 
virtuális valóságban mint a szín-
padon a kettős szereposztású sze-
repek valamelyikét. „Ez világpre-
mier. Ezt a módszert még sehol 
nem próbálták ki” – idézte az MTI 
Tompa Gábort. Hozzátette, ennek 
megfelelőek az izgalmaik is, hi-
szen a pár nap múlva esedékes be-
mutatónak még mindig sok eleme 
ismeretlen.

Adrian Sitaru meggyőződésé-
nek adott hangot, hogy kinek-ki-

nek a világlátása annak a tükre, 
hogy az esze miként manipulálja 
a tudatát. Számára pedig az volt a 
kérdés, hogy a mindennapi életet 
miképpen befolyásolja az önámí-
tás, az önbecsapás, mely – szerin-
te – VR-szemüveg nélkül is meg-
történik. Az előadás valamennyi 
előadója az újszerű módszer ki-
hívásairól beszélt. Amint Molnár 
Levente fogalmazott: a rendező, 
a színészek és az egész színház 
egy fel nem térképezett terepen 
mozog. A színész gratulált Tom-
pa Gábor igazgatónak azért, hogy 
vállalta a kockázatot, amely pezs-
gésbe hozta a társulatot.

hírösszefogLaLó

Fókuszban. Ingmar Bergman nemcsak filmrendezőként, de színházi rendezőként és íróként is nagy hatású alkotó volt

Világpremier a kolozsvári magyar színházban

Színpadi kísérlet. Tompa Gábor és Adrian Sitaru bemutatták a VR-szemüveget

fotó: Biró istván




