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Balánbányán, erdélyi színé-
szek részvételével forgatott 
lélektani krimi Bagota Béla 
rendező Valan – Az angyalok 
völgye című első mozifi lmje. 
A magyar alkotást holnaptól 
több hazai településen is lát-
hatja a közönség. A vetítéseket 
követően közönségtalálkozó-
kat tartanak a stáb tagjaival.

 » K. J. 

A magyarországi premier után 
egy héttel Erdélyben is be-
mutatják a Balánbányán, 

több erdélyi színész részvételével 
forgatott lélektani krimit, Bago-
ta Béla rendező Valan című első 
mozifi lmjét holnapt ól kezdődően. 
A vetítések után több helyszínen 
közönségtalálkozót tartanak. A fe-
szült és szívszorító lélektani krimi 
fő helyszíne Valan, a hólepte erdélyi 
bányaváros. Péter (Krisztik Csaba) 
nagyvárosi rendőrként emberkeres-
kedők után nyomoz. Az életét an-
nak szenteli, hogy eltűnt lányokat 
találjon meg. Minden megmentett 
lányban valahol a saját húgát, Julit 
látja. Julinak huszonkét évvel ez-
előtt nyoma veszett szülővárosuk-
ban, a romániai forradalom káoszá-

BALÁNBÁNYÁN, HAZAI SZÍNÉSZEK SZEREPLÉSÉVEL FORGATOTT MAGYAR FILMET MUTATNAK BE HOLNAPTÓL TÖBB ERDÉLYI TELEPÜLÉSEN

Erdélyi bemutatókörútra indul a Valan

Pál Emőke erdélyi színésznő és a főszerepet játszó Krisztik Csaba a Valan című lélektani krimiben

 » A múltba 
vezető nyomozás 
útvesztőjében a 
férfi nak nemcsak 
a várost fojtogató 
bűnözéssel kell 
megküzdenie, 
hanem a saját 
démonaival is.

ban felbolydult Valanban. Péter egy 
telefonhívás miatt kénytelen vissza-
térni az erdélyi bányavárosba, amikor 
felmerül a gyanú, hogy testvére holt-
teste került elő a hófödte fenyvesek 
között. A múltba vezető nyomozás 
útvesztőjében a férfi nak nemcsak a 
várost fojtogató bűnözéssel kell meg-
küzdenie, hanem a saját démonaival 
is. Péter szerepében Krisztik Csaba 
karizmatikus, komoly kvalitásokkal 
bíró színész, aki annak ellenére, hogy 

fi lmvászonra termett, eddig még nem 
jutott főszerephez magyar fi lmben. A 
fi lmben további főbb szerepet játszik 
Nyakó Júlia és az erdélyi magyar szín-
játszás jeles képviselői: Hatházi And-
rás, Pál Emőke, Tollas Gábor, Mátray 
László. Az erdélyi gálavetítéseken je-
len lesz Bagota Béla rendező, Kántor 
László producer, a főszerepet alakító 
Krisztik Csaba, illetve a szereposz-
tás és a stáb több tagja. Bagota Béla 
2010-ben diplomázott a Színház- és 

Filmművészeti Egyetemen (SZFE), 
majd számos nagyszabású magyar és 
nemzetközi produkcióban dolgozott. 
Első mozifi lmje, a Valan – Az angya-
lok völgye a fi lmalap 292 millió forin-
tos gyártási támogatásával készült a 
Mátrix Film produkciójában Kántor 
László producer vezetésével. „Ma Ma-
gyarországon gyermekek ezreit adják 
el prostituáltnak. Közös érdekünk, 
hogy felszámoljuk a mélyszegénység 
okozta kétségbeesést és kilátástalan-
ságot a családokban, és hogy gyer-
mekeink szeretetben éljenek. Célunk 
az, hogy a magyar társadalom fele-
lősségtudatával és tettrekészségével 
hozzájáruljon hozzá, hogy minden 
ember szabadon és méltósággal él-
hessen” – hívják fel a fi gyelmet a fi lm 
ismertetőjében. Kolozsváron holnap 
20 órakor a Győzelem moziban, Ma-
rosvásárhelyen november 28-án 20 
órától a Művész moziban, Csíkszere-
dában november 29-én, Kézdivásár-
helyen november 30-án, Sepsiszent-
györgyön szintén november 30-án 
láthatja a közönség. Amint a Filmtett.
ro portálon olvasható, a csíkszeredai 
díszbemutatóra már elfogytak a je-
gyek, de december 6-án megismétlik 
a fi lmet. A Valant november 27-én 19 
órától Székelyudvarhelyen is vetítik, 
29-étől Marosvásárhelyen, Brassóban 
és Besztercén vetítik a mozik, decem-
bertől Szatmárnémetiben, januártól 
pedig Bukarestben is.
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 » KRÓNIKA

A nagyváradi Szigligeti Színház-
nak az idén márciusban bemu-

tatott, Napnyugat Expressz című, 
Zakariás Zalán rendezte előadása 
elnyerte a legjobb rendezésnek 
járó díjat, az előadásban szerep-
lő Román Esztert pedig a legjobb 
színésznőnek járó jutalommal tün-
tették ki a harmincadik alkalom-
mal szervezett brassói Nemzetközi 
Kortárs Dramaturgiai Fesztiválon. 
A Sică Alexandrescu Színház ren-
dezvénysorozata a hét végén zá-
rult, hét nap alatt a román színházi 
élet olyan kiválóságai léptek szín-
padra, mint a Bukaresti I. L. Cara-

giale Nemzeti Színház, a Bulandra 
Színház, a Zsidó Állami Színház, 
a Metropolis Színház, a kisinyovi 
Mihai Eminescu Nemzeti Színház 
vezető színészei. A nemzetközi ver-
senyfesztivál zsűrijében idén Olga 
Delia Mateescu színésznő, a fővá-
rosi Nemzeti Színház örökös tagja, 
egyetemi oktató, Ruxandra Săraru, 
televíziós és rádiós műsorszerkesz-
tő, valamint Alexandru Nagy szí-
nész-rendező foglalt helyet. „Kelet 
és a Nyugat ütközik Matei Vișniec 
Nyugati Expressz című drámájában, 
mely a Balkán-trilógia kötet része-
ként építi tovább a két világ össze-
mosódásának gondolatát. A cím 
valóban rájátszás: a luxusutazást, 

az egzotikumot, a kalandvágyat 
magában hordozó Orient Expressz,
a világhírű vonatjárat a Keletet hi-
vatott elszigetelt kincsként bemu-
tatni. A Nyugati Expressz azonban 
egy másfajta elvágyódást hordoz 
magában, fényűző álmok helyett az 
életről szól” – olvasható az előadás 
ismertetőjében. Az alkotók azt írják, 
a történetben a Balkán sztereotípi-
áktól átitatott nyugati elképzelés-
ként mutatkozik meg a fi lmforgatás 
jeleneteiben, melyet kiegészítenek 
a mindennapok poros valóságáról 
szóló történetékek. Az előadás ég-
tájak, kultúrák, szokások, etniku-
mok, nyugatiasodás, keletiség kér-
déskörein át az emberről szól.

Kétszeresen díjazták a nagyváradi Szigligeti Színház előadását

 » A Napnyugat 
Expressz című, 
Zakariás Zalán 
rendezte előadás 
elnyerte a leg-
jobb rendezés-
nek járó díjat.

A nagyváradi Szigligeti Színház társulatának Napnyugat expressz című előadása két elismerést is besöpört a Brassóban tartott fesztiválon

Az év könyve lehet 
Bánff y trilógiája

Decemberben megkaphatja az 
év könyve díjat Bánffy Miklós 

Erdély-trilógiája, amely májusban 
jelent meg román nyelven. A triló-
gia román fordítását másik nyolc 
kiadvány mellett jelölték a rangos 
elismerésre.

 A Román Írószövetség 18. 
alkalommal fogja átadni decem-
berben Az év könyve díjat. A jelölő 
zsűri tagja volt Nicolae Manolescu 
irodalomtörténész, az írószövetség 
elnöke; Gabriel Chifu költő és író; 
Răzvan Voncu, Daniel Cristea-Ena-
che, Angelo Mitchievici, Cristian 
Patrasconiu irodalomkritikus és 
Sorin Lavric író, műfordító. 
A Román Kulturális Intézet gon-
dozásában és a Balassi Intézet 
közreműködésével kiadott művet 
Marius Tabacu kolozsvári műfordí-
tó ültette át románra. 

A könyv hosszú éveken át nem 
jelenhetett meg különböző aka-
dályok miatt, az idén sikerült 
kiadni, a bemutatója Románia 
egyik legnagyobb könyvvásárán, a 
májusban Bukarestben megszerve-
zett Bookfesten volt. Akkor Marius 
Tabacu az MTI-nek elmondta: azért 
fontos, hogy a román olvasókhoz is 
eljut ez a mű, mert megtudhatják, 
miként gondolkodott egy magyar 
arisztokrata a románságról. „Ez a 
legnagyobb ajándék, amit a ma-
gyarság adhatott a románoknak” 
– jellemezték Bánffy Miklós Er-
dély-trilógiájának román fordítását 
a kiadvány kolozsvári bemutatóján 
augusztusban. (K.J.)




