
A száz éve született Ing-
mar Bergman svéd filmren-
dezőről és forgatókönyvíróról 
emlékeznek meg a május 25. 
és június 3. között immár ti-
zenhetedik alkalommal meg-
rendezendő  Transi lvania  
Nemzetközi Filmfesztiválon 
(TIFF-en).

Romániában először lesz 
megtekinthető az uppsalai szü-
letésű Bergman hét frissen fel-
újított és digitalizált filmjét 
tartalmazó válogatás, illetve a 
divatra és művészetre gyako-
rolt hatását feltáró multimédiás 
kiállítás – olvasható a kolozsvá-
ri fesztivál szervezőinek köz-
leményében. A rendezvényen 
levetítik a Fanny és Alexander 
(1982), az Egy nyár Mónikával 
(1953), A nap vége (1957), A he-
tedik pecsét (1957), a Persona 
(1966), az Őszi szonáta (1978) 
és a Jelenetek egy házasság-
ból (1973) című játékfilmet, va-
lamint a Bergman Island (2004) 
című dokumentumfilmet.

#Bergman100 jelszóval vi-
lágszerte színházi előadások-
kal, új könyvek kiadásával, 
kiállításokkal és vetítésekkel 
emlékeznek meg a művészről. 
Az eseménysorozat még ta-
valy ősszel elkezdődött a ren-
dező nevét viselő alapítvány 
kezdeményezésére, amely az 
Ingmar Bergman-archívum-
mal is foglalkozik. „Bergman 
89 éves korában hunyt el, de 
továbbra is töretlen az ér-
deklődés iránta, különösen 
külföldön” – fogalmazott Jan 
Holmberg, az Ingmar Berg-
man Alapítvány igazgatója. Az 
alapítványt a rendező szel-
lemi hagyatékának megőrzé-
sére és gondozására hozták 
létre.

Holmberg 2017 szeptem-
berében Londonban indítot-
ta el hivatalosan a Bergman 
100 éves című centenáriu-
mi rendezvénysorozatot. A 
megemlékezések a  hata l -
mas Bergman-életművet mi-

nél több szempontból akarják 
felidézni. Mint Holmberg em-
lékeztetett, a művész nem-
csak f i lmrendezőként ,  de  
színházi rendezőként és író-
ként is nagy hatású alkotó 
volt. Mintegy 60 filmet és té-
véfilmet forgatott, több mint 
170 színházi előadást rende-
zett, számos forgatókönyvet 
és könyvet írt. 

A Bergman-archívumban 
kézírásos és gépelt kéziratai, 
vázlatai, jegyzetei, produkci-
ós dokumentumai, fényképei, 
magán- és hivatalos levele-
zései szerepelnek. Az érté-
kes gyűjtemény felkerült az 
UNESCO világörökségi listá-
jára. A 20. század egyik leg-
kiemelkedőbb művészének 
számító svéd rendező filmjei 
közül három elnyerte a legjobb 
idegen nyelvű alkotásnak járó 
Oscar-díjat, őt pedig 1971-ben 
tiszteletbeli Oscar-díjjal tün-
tették ki.
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06.45 Televíziós vásárlás 07.00  A 
Toledo család 07.55 A bosszú asz-
szonya 08.45 Televíziós vásár-
lás 11.50 Sherlock Holmes 12.55 
Maigret 14.55 Columbo 16.50 A 
farm, ahol élünk 18.50 Szulejmán 
21.00 CSI: New York-i helyszínelők 
22.55 Columbo

09.35 Úszó otthonom 10.00 Hetven-
két veszélyes lakóhely 10.50 A hul-
ladék királyai 11.40 Túlélni Alasz-
kát 12.30 Talajkutatók 14.45 Jádeláz 
15.35 Talajkutatók 16.20 Hetvenkét 
veszélyes lakóhely 17.05  Rönk ház-
mánia 18.00 Úszó otthonom 18.25 
Megaárverések 18.50 A hulladék kirá-
lyai 19.45 GRIP – Győzd le a sebessé-
get! 20.30 Nagy, rossz fa 21.15 Túlél-
ni Alaszkát 22.00 A gerendák királyai 
22.45 Épületóriások

08.00 Téli Olimpia: síugrás – északi összetett normál sánc 
09.00 Téli Olimpia: női curling 10.00 Téli Olimpia: alpesi sí 
– női műlesiklás 10.30 M4 Sport stúdió 10.45 Téli Olim-
pia: sí – északi összetett 11.40 M4 Sport stúdió 12.00 Téli 
Olimpia: női gyorskorcsolya 13.30 Téli Olimpia: női biatlon 
14.45 Téli Olimpia: szánkó – páros 15.25 Téli Olimpia 2018 
– jégkorong: Szlovákia–Oroszország 16.35 Téli Olimpia: 
északi összetett 17.15 Ez történt ma a Téli Olimpián 18.00 
Kerékpártúra – magazin 18.30 Sporthíradó 18.40 M4 
Sport stúdió 19.00 Kosárlabda, női Európa-bajnoki selejte-
ző: Magyarország–Litvánia 20.45 M4 Sport stúdió 21.45 
Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Real Madrid–PSG

07.00  Digi Sport hírek 10.15 Digi Sport matiné 11.00 
Digi Sport hírek 11.15 Digi Sport matiné 12.00 Digi 
Sport hírek 12.15 Labdarúgás, 1. Liga, összefoglaló 
13.00 Digi Sport hírek 13.15 Európai labdarúgás 14.00 
Digi Sport hírek 14.15 Labdarúgóklub 15.00 Digi Sport 
hírek 15.15 Digi Sport matiné 16.00 Digi Sport hírek 
16.15 Digi Sport matiné 17.00  Digi Sport hírek 17.30 Eu-
rópai labdarúgás 19.00 Digi Sport hírek 19.30 Live Lab-
darúgóklub 21.00 Digi Sport hírek 21.30 Digi Sport kü-
lönkiadás 23.00 Digi Sport hírek 23.30 Európai labda-
rúgás 01.00 Labdarúgóklub

Ingmar Bergman-centenárium a TIFF-en

Bergman hét filmjét is levetítik majd a kolozsvári fesztiválon

FORRÁS: LWLIES.COM

A temetetlen halott
magyar–szlovák–lengyel történelmi dráma, 

124 perc, 2004 

 

Nagy Imre élettörténete 
a XX. századi történelem 
alaptörténete. Ő volt az első 
kommunista vezető, aki egy 
nemzeti forradalom – az 
’56-os – jelképe, miniszterel-
nöke, aki felmondta a Varsói 
Szerződést, kiállt a többpárt-
rendszeren nyugvó demokrá-
ciáért. Sokan úgy vélik, hogy 
1956-ban vállalt szerepe, 
majd halálig vállalt hűsége a 
forradalom eszméjéhez nem 
következett az életútból, 
kommunista meggyőződésé-
ből, moszkvai múltjából, hogy 
valami rendkívüli katarzis, 
titok történt vele. 

Rendező: Mészáros Márta
Szereplők: Jan Nowicki, 
Horváth Lili, Moór Marianna, 
Andorai Péter

Mai ajánlatunk

Duna TV, 23.35

A II. világháború idején 

Hana, a kanadai nővér 

gondoskodik a pilótáról 

egy olasz kórházban. 

A férfiről nem tudni, 

kicsoda, csak „angol 

betegként” ismerik. 

Az egyetlen kulcs 

hozzá egy könyv, amit 

nála találtak. Michael 

Ondaatje regényéből.

A II. világháború idején 
Hana, a kanadai nővér 
gondoskodik a pilótáról 

egy olasz kórházban. A férfi 
szörnyen megégett, amikor le-
zuhant gépével, nem tudni, ki-
csoda, csak „angol betegként” 
ismerik az akcentusának kö-
szönhetően. Amikor a kórházat 
evakuálják, Hana egy kolos-
torban marad a beteggel, aki-
hez egyetlen kulcs a levelekkel, 
térképekkel és fotókkal telera-
kott könyv, amit nála találtak. 
Hana olvasni kezdi betegének 
a könyvet, és az összeégett fér-

fi emlékezni kezd. Lassan kez-
di mesélni történetét, amely 
összefügg a világháborúval, 
annak megannyi szerencsét-
lenségével, tragédiákat okozó 
eseményeivel. A szenvedő em-
ber szép lassan újraéli a múltat. 
Almásy László gróf kalandor-
ként és felfedezőként járta a 
sivatagokat, amíg meg nem is-
merkedett egy angol arisztok-
rata házaspárral. A gróf és az 
ifjú feleség halálosan egymás-
ba szeretett,  és sorsuk örök-

re megpecsételődött. Almásy a 
valóságban teljesen más volt, 
mint amilyennek ebből a film-
ből a világ megismerte. Az ara-
bok annyira tisztelték, hogy a 
homok atyjának nevezték, jelen-
tős tudományos sikereket ért el 
a sivatagkutatás területén, de 
egyáltalán nem volt romantikus 
hős. A rendező azonban a ro-
mantikára, az érzelmekre he-
lyezte a hangsúlyt, nem csoda 
hát, hogy oly nagy sikert aratott 
mindenhol a világban. 

Az 1996-os angol–amerikai 
dráma ma este 9 órától látható a 
Cinemax filmcsatornán.

FORRÁS: PORT.HU

A magyar gróf és az angol ápolónő romantikus története

Az angol beteg

Találkozásuk örökre bevésődött emlékeikbe

Alkotók

Rendező: Anthony Minghella
Szereplők: Colin Firth, Ralph 
Fiennes, Willem Dafoe, Juliette 
Binoche, Kristin Scott Thomas, 
Jürgen Prochnow, Naveen 
Andrews




