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Művészfilmeket vetítő mozi létrehozásáben segítene a TIFF az önkormányzatnak, filmfesztivál a hétvégén

Új filmszínházat terveznek Nagyváradon

Újraélesztenék a művészfilm-
nézés hagyományát Nagyvára-
don: olyan mozi létesítését ter-

vezik, amelyben a fesztiválokon sze-
replő művészfilmeket, Európában 
készülő, a multiplex mozik kínálatá-
ból hiányzó alkotásokat vetítenének 
– erről állapodott meg a város önkor-
mányzata a Transilvania Nemzetkö-
zi Filmfesztivál (TIFF) szervezőivel. 
A TIFF egyébként a hétvégén szerve-
zi meg első nagyváradi kiadását: több 
mint harminc vetítés és számos kö-
zönségtalálkozó várja a közönséget 
péntektől vasárnapig.

A filmes múltú város

A nemzetközi filmszemle igazgató-
ja, Tudor Giurgiu filmrendező sajtó-
tájékoztatón közölte, a váradi TIFF 
megrendezésének legnagyobb aka-
dálya éppen az volt, hogy a városban 
nincsen olyan mozi, amelyben mű-
vészfilmeket láthatna a közönség. 
Amióta bezártak a belvárosi film-
színházak, csak a multiplex mozik-
ba járhat a közönség, holott Nagyvá-
rad nagy mozis múlttal rendelkezik. 
Mint Giurgiu emlékeztetett, a husza-
dik század elején több filmszínház 
is üzemelt a városban, sőt 1917-ben 
Psilander Valdemar, a korszak hír-
neves dán színésze is ellátogatott 
a bihari megyeszékhelyre. A fesz-
tiváligazgató rámutatott, ahogyan 
Kolozsváron az önkormányzat úgy 

döntött, hogy felújítja a filmszínhá-
zakat, Nagyváradon is jó lenne, ha a 
művészfilmeket befogadó mozi mű-
ködhetne. Mihai Jurca, a nagyváradi 
turizmus fejlesztéséért felelős egye-
sület vezetője azt mondta, az önkor-
mányzat tervezi, hogy felújítják és 
beüzemelik a Fekete Sas Palotában 
található Szabadság mozit, azonban 
egyelőre nem találták meg az ehhez 
szükséges anyagi forrásokat. Tu-
dor Giurgiu azt is kifejtette, szeret-
né, ha legtöbb öt éven belül beindul-
na a mozi. „A TIFF szervezőcsapa-
ta és én magam is arra törekszem, 
hogy megmutassuk Nagyváradnak: 
segítünk abba, hogy hosszú távon ne 
csak terv maradjon a mozi újraindí-
tása, keressünk együtt megoldáso-
kat, hogy megnyílhasson a művész-
filmeket befogadó tér” – fogalmazott 
a fesztiváligazgató.

Több helyszínen vetít  
a TIFF a hétvégén

A hétvégi nagyváradi szemle három 
napja alatt a Szent László téren, a 
várban, a felújított neológ zsinagó-
gában, a színházban, a Partiumi Ke-
resztény Egyetemen és a Lokál nevű 
szórakozóhelyen vetítik a filmeket. 
A romániai filmtermés legújabb díj-
nyertes alkotásait, magyar és euró-
pai filmeket is felsorakoztat a prog-
ram. A minifesztivál nyitófilmje A 
hentes, a kurva és a félszemű, Szász 

János filmjét péntek este hat órakor 
vetítik a színházban. Ugyanitt láthat-
ja a közönség Adina Pintilie Romá-
niában ritkán vetített, a közönséget 
megosztó Touch Me Not című filmjét, 
amely februárban megkapta a a leg-
jobb filmnek járó Arany Medvét a 68. 
Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, 
a Berlinalén. A váradi TIFF-en vetítik 
Lengyel Balázs Lajkó: Cigány az űr-
ben című vígjátékát is, amelyet a na-
pokban más erdélyi településeken is 
megnézhet a nagyérdemű. A zsina-

gógában mutatják be Bereczki Csa-
ba rendező jelenlétében a Soul Exo-
dus című zenés road movie-t. Vetítik 
még többek közt Radu Jude Îmi es-
te indiferent dacă în istorie vom intra 
ca barbari (Nem érdekel, ha barbá-
rokként vonulunk be a történelem-
be) című filmjét, amely július elején 
elnyerte a Karlovy Vary-i Nemzetkö-
zi Filmfesztivál fődíját. Radu Jude al-
kotását „intelligens vészjelzésnek”, 
a történelmet illető romániai rövid-
látás és holokauszttagadás kritiká-

jának is nevezték. A vetítést követő 
közönségtalálkozón a filmben sze-
replő színészekkel, Alex Bogdannal 
és Ilinca Manolachéval találkozhat 
a közönség. A szemlén több közön-
ségtalálkozót, élő zenés vetítést és 
külön rövidfilmes szekciót szervez-
nek, a részletes program a Tiff.ro 
honlapon olvasható.A tízlejes belé-
pő online, illetve több helyszínen is 
megváltható.

Kiss Judit

Az első világháborúról a népzene és néptánc nyelvén

A Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) szerve-

zői segítenek Nagyvárad önkormányzatának abban, 

hogy művészfilmek vetítését befogadó mozi nyílhas-

son a városban – közölte Tudor Giurgiu filmrendező, 

a szemle igazgatója. A TIFF a hétvégén szervezi meg 

első nagyváradi kiadását, több mint harminc vetítés 

és számos közönségtalálkozó várja a mozirajongókat.

Magyar és román filmújdonságokat veítenek a TIFF első váradi kiadásán a hétvégén

Sok szempontból mérföldkőnek szá-
mító évad kezdődik a sepsiszent-
györgyi Háromszék Táncegyüttes-
nél: öt év után újra folklórműsorral 
gazdagodik a repertoár, november-

ben jubilál a sepsiszentgyörgyi nép-
zene- és néptánctalálkozó, amely 
immár 30. kiadásához érkezik, és 
minden eddiginél több turné és ki-
szállás szerepel az intézmény ter-

vei között – közölte a társulat. Szep-
tember 18-án este 7 órától mutat-
ja be az együttes legújabb, Vágják 
az erdei utat című produkcióját, az 
Ivácson László művészeti vezető ál-

tal rendezett és koreografált folklór-
előadás az első világháború erdé-
lyi vonatkozásairól szól természete-
sen a néptánc és a népzene nyelvén. 
Az előadást a bemutatót követő na-
pokban is láthatja a közönség. A Há-
romszék Táncegyüttes és a Lajtha 
László Alapítvány november 10-én 
harmincadik alkalommal szervezi 
meg a sepsiszentgyörgyi népzene- 
és néptánctalálkozót, melynek ke-
retében egész napos programsoro-
zattal várják az érdeklődőket, min-
den korosztályt igyekeznek meg-
szólítani. A találkozónak idén is 
kiemelt fénypontja lesz az esti gá-
laműsor, idős hagyományőrző ze-
nészek és táncosok lépnek majd 
színpadra, akik Erdély különbö-
ző néprajzi tájegységeiről érkez-
nek. A szentgyörgyi társulat vendé-
ge lesz a Magyar Állami Népi Együt-
tes, megrendezik az ötödik székely-
földi legényesversenyt, és szakmai 
előadásokat is tartanak. A Három-
szék Táncegyüttes a 2018/2019-es 
évadban is műsoron tartja legked-
veltebb előadásait, így például az 
AranyAsszonyok, A banda, a Két ke-
zem forgatta, szívem táncoltatta, a 
Mundruc, illetve a Szerencsekrajcár 
című produkciókat is láthatják majd 
az erdélyi és a magyarországi nézők. 
Október 3. és 5. között a Mundruc cí-

mű táncszínházi előadást mutatják 
be az aradi, a tiszakécskei és a buda-
pesti közönségnek. A Könczei Árpád 
rendezte produkció Martin György 
néprajzkutató, illetve Mátyás István 
„Mundruc” adatközlő emléke előtt 
tiszteleg. Kiszállások és turnék te-
kintetében a november és a decem-
ber is igencsak zsúfoltnak ígérkezik, 
hiszen míg november 15-én és 16-
án Székelyudvarhelyen lesz látha-
tó a Két kezem forgatta, szívem tán-
coltatta című folklórműsor, addig no-
vember 18. és 24. között egy nyu-
gat-erdélyi és magyarországi turné 
keretében is látható lesz ezen pro-
dukció. A turnékkal párhuzamosan 
ugyancsak fontos mozzanata lesz 
az őszi időszaknak az immár ti-
zennegyedik alkalommal megszer-
vezendő erdélyi magyar hivatásos 
néptáncegyüttesek találkozója is, 
amelynek ebben az évben a Maros 
Művészegyüttes lesz a házigazdája, 
illetve amelyen a társulat a Szeren-
csekrajcár című mesejátékkal kép-
viselteti magát. A Háromszék Tánc-
együttes sepsiszentgyörgyi előadá-
saira jegyeket a kulturális szervező-
irodában, illetve a www.biletmaster.
ro oldalon vásárolhatnak az érdek-
lődők.

K. J.
Gazdagodó repertoár. A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes új előadása világháborús támát dolgoz fel
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