
Az Oscar-díjas magyar rendező szerint a Napszállta című mozija nem hagyományos módon érinti meg a nézőket

Díjazták Nemes Jeles László új filmjét

Elismerték Nagy Csongor Zsolt színművész szakmai teljesítményét

Nemes Jeles László Napszállta című alkotásának ítélte 

a legjobb film díját a nemzetközi filmkritikusok szövet-

sége, a FIPRESCI zsűrije a velencei filmfesztiválon.
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„Nagy öröm ez a díj, hatal-
mas megtiszteltetés szá-
munkra, és jelzi a stáb 

teljesítményét. Bár a verseny töb-
bi filmjét nem láttam, úgy hallot-
tam, erős volt a mezőny” – mondta 
Nemes Jeles László azt követően, 
hogy a Napszállta című alkotásá-
nak ítélték oda a kritikusok díját 
Velencében. A Magyar Nemzeti 
Filmalap közlése szerint a velen-
cei filmfesztivál, melynek verseny-
programjában 24 év után először 
kapott meghívást magyar alkotás, 
szombat este zárult a díjátadóval. 
A nagy presztízsű szervezet ha-
gyományaihoz híven a hivatalos 
díjátadó előestéjén díjazza a leg-
jobbakat. A velencei FIPRESCI zsű-
ri elnöke Rita Di Santo (Morning 
Star, Tribune, Manifesto) filmkri-
tikus, filmtörténész volt, a zsű-
ri tagjai olasz, spanyol, német és 
szlovén kritikusok voltak.

Az Oscar-díjas Nemes Jeles 
László új filmjében nagyrészt azok-
kal az alkotókkal és szakemberek-
kel dolgozott, akikkel a Saul fiát is 
készítette. A Napszállta operatőre 
Erdély Mátyás, zeneszerzője – az 
azóta elhunyt – Melis László, sound 
designere Zányi Tamás, casting 
directora Zabezsinszkij Éva, dísz-

lettervezője Rajk László, jelmezter-
vezője Szakács Györgyi. A rendező 
a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara 
Royer-rel és Matthieu Taponier-
vel, utóbbi egyben a film vágója is. 
A Napszállta főszereplői Jakab Juli 
(Leiter Írisz) és a román Vlad Ivanov 
(Brill Oszkár). A csaknem százfős 
szereplőgárda nemzetközi össze-
tételű, a magyarokon kívül román, 
lengyel és német színészek is ját-
szanak a filmben.

Nemes Jeles László új mozijá-
nak világpremierje múlt hétfőn volt 
a velencei filmfesztiválon és a vetí-
tés nagy sikerrel zajlott. „Úgy érez-
tem, hogy a nézők meglepődtek, 
nem szokványos élményben volt ré-
szük. Többen mondták körülöttem, 
hogy egyfajta rezgés volt a moziban. 
Talán ezt az váltotta ki, hogy a Nap-
szállta olyan frekvenciákkal mű-
ködik, amelyek nem hagyományos 
módon érintik meg a nézőket” – fej-
tette ki a rendező. Az MTI felvetésé-
re Nemes Jeles László megjegyezte: 
furcsa lenne, ha nem lennének fel-
ismerhető stílusbeli kapcsolatok a 
Napszállta és a Saul fia között. Hoz-
zátette: a filmkészítő csapat össze-
tétele is hasonló volt. „Fontos, hogy 
egy filmnek legyenek saját gyökerei 
és organizmusa. Biztos, hogy van-

nak kapcsolódások, de a két film te-
matikailag és stratégiájában mégis 
különbözik” – szögezte le.

A Napszállta a budapesti Film-
alap támogatásával a Laokoon 
Filmgroup gyártásában, a francia 
Playtime-mal koprodukcióban ké-
szült Sipos Gábor és Rajna Gábor 
producerek vezetésével. A Filmalap 

közleménye szerint a Napszállta vi-
lágpremierje kirobbanó siker volt a 
velencei filmfesztivál versenyprog-
ramjában a hét elején. Az észak-
amerikai premier szombaton volt 
a torontói filmfesztiválon. A filmet 
már a világpremier előtt mintegy 
70 ország filmforgalmazója vásá-
rolta meg világszerte. Amerikában 

és Ausztráliában a Sony Pictures 
Classics forgalmazó fogja bemu-
tatni. A magyarországi közönség 
Nemes Jeles László filmjét először 
a 15. Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztiválon láthat-
ja szeptember 15-én.
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Neves alkotók. Jakab Juli, Nemes Jeles László és Vlad Ivanov a Velencei filmfesztiválon

Kiállítás zárta
az Őszi Művésztelepet
A Gyergyószárhegyi Művészeti és 
Kulturális központ műkincs kész-
letét gazdagítják azok az alkotá-
sok, amelyeket az Őszi Művész-
telep erdélyi és magyarországi 
résztvevői készítettek. Az alkotók 
augusztus 20-tól teremtették 
együtt az értékeket, osztották 
meg benyomásaikat, és osztoztak 
az ihletésen, ami, sehol máshol 
nem lehető fel, csakis szárhegyi 
specialitás – hangzott el a hétvégi, 
táborzáró ünnepségen. Kolcsár 
Béla, a központ gazdasági igaz-
gatója gyakran hangsúlyozza, a 
művésztelep múltja kötelez, és 
pénteken ebből a hálát láthat-
ták a tárlatnyitóra összegyűltek. 
A székely ruhás lányok énekben 
megfogalmazott ajándékán kívül 
az önkormányzat elismeréséig és 
dísztasakba csomagolt elbocsátó 
üzenetéig hosszú volt a „köszö-
nöm-sor”. Ferencz Zoltán, az 
intézmény művészeti igazgatója, 
a tábor művészeti tanácsadója 
elmondta, érdemes tartani azt a 
hagyományt, amelynek értelmé-
ben a táborokban teljes műfaji 
szabadságot hirdetnek. Ragasz-
kodnak az elődök elképzeléseihez, 
de a kortárs igényekre is válaszol-
nak. Ennek a módnak és a szárhe-
gyi miliőnek visszavonzó hatása 
van – fogalmazott Ferencz Zoltán, 
aki nagyon örült annak, hogy a 
rendezvényzáró tárlatra korábbi 
táborokban részt vevő képzőmű-
vészek is eljöttek meglepetés-
szerűen. A Szárhegyi Kulturális és 
Művészeti Központban folytatódik 
a szervezés, hogy legyen még szá-
mos alkalom a közös alkotásra. 

BALÁZS KATALIN

Nagy Csongor Zsolt színművész, 
a Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulatának tagja 
kapta a Kaszás Attila-díjat, amelyet 
az anyaországi színházi évadnyi-
tó gála keretében adtak át pénteken 
a tatabányai Jászai Mari Színház-
ban. A díj a magyar nyelven játszó 
színművészek szakmai és embe-
ri elismerése, valamint Kaszás At-
tila színész szellemi hagyatékának 
ápolását szolgálja. Odaítélésekor a 
jelölt művészeti teljesítményén túl 
a társulatban vállalt közösségépí-
tő szerepét is értékelik. A díjat ti-

zenegyedik alkalommal adták át. 
Harminckilenc társulat tagjai kö-
zül a színészek szavazással vá-
lasztották ki a három jelöltet, akik 
közül a legtöbb közönségszavaza-
tot kapott művész vehette át a díjat 
az emberi erőforrások minisztéri-
umának kultúráért felelős állam-
titkárától. Fekete Péter a színházi 
évadot megnyitó köszöntőjében ki-
emelte: a legnagyobb érték, hogy 
„harmónia és béke van köztünk”. 
„A kultúrkampfos sajtópolémiák el-
lenére hiszem, hogy együtt szolgál-
juk a magyar kultúrát, új célokat 

találunk, melyeket közösen fogunk 
megvalósítani” – fogalmazott.

Az államtitkár úgy vélte, lehet ar-
ról vitatkozni, hogyan adjanak teret 
azoknak, akik úgy érzik, hogy az el-
múlt időszakban nem jutottak elég 
lehetőséghez, azonban vigyázni kell, 
hogy „sem esztétikai, sem ideológi-
ai érvekre, sem a korábbi szakmai 
tapasztalatokra hivatkozva senki se 
sajátíthassa ki a mások feletti ítélke-
zés, a megfellebbezhetetlen igazság 
birtoklásának jogát”. Fekete Péter ki-
jelentette: „nagy a felelősségünk ab-
ban, hogyan alakul a szakma jövője. 

Kezdjük talán azzal, hogy megkeres-
sük a metszéspontokat, ahol közös 
értékeket találunk”. Az államtitkár 
szólt arról is, hogy komolyan veszik 
a színházi és előadó-művészeti hát-
térszakmák képviselőinek kérését, 
és keresik bérük rendezésének meg-
oldását.

Pokorni Zoltán, a XII. kerület pol-
gármestere, a díj társalapítója fel-
idézte, hogy 2008-ban, Kaszás Attila 
halála után hozta létre az elisme-
rést az önkormányzat és a Mozaik 
Művészegyesület, amely a mai na-
pig felügyeli a jelölés folyamatát. Az 
elöljáró kiemelte, hogy a díj jelöltjeit 
a színészek választják ki maguk kö-
zül, ezért már a három jelölt között 
lenni is azt jelenti, hogy „lehet vala-
ki próféta a saját hazájában”.

Nagy Csongor Zsolt 1975. decem-
ber 21-én született Sepsiszentgyör-
gyön, 1998-ban szerzett diplomát 
a Marosvásárhelyi Színművészeti 
Egyetemen. 1998–1999-ben a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Színház, 
1999–2002 között a Csíki Játékszín 
és a Szatmárnémeti Északi Színház, 
2002-től a Szatmárnémeti Északi 
Színház színművésze. A Kaszás At-
tila-díjat a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. gondozza 
a Magyar Művészeti Akadémia tá-
mogatásával. A Raiffeisen Bank által 
biztosított nettó 500 ezer forinton kí-
vül a kulturális kormányzat először 
2018-ban bruttó 400 ezer forinttal já-
rult hozzá a díj finanszírozásához. 
Az elismerést korábban Szarvas Jó-
zsef, Nemes Levente, Mátray László, 
Mucsi Zoltán, Bányai Kelemen Bar-
na, Borovics Tamás, Nagy Alfréd, 
Mészáros Tibor, Schneider Zoltán és 
Krisztik Csaba vehette át.
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Nagy Csongor Zsoltot művészi teljesítményéért, a színházi társulatban vállalt közösségépítő szerepéért díjazták
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