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Nagynevű nemzetközi fi lm-
fesztiválokon díjazott alko-
tásokat vetítenek a jövő évi 
Transilvania Nemzetközi Film-
fesztiválon (TIFF) – jelentették 
be a szemle szervezői. Többek 
közt Roman Polanski fi lm-
rendező új alkotása, valamint 
Catherine Deneuve, Juliette 
Binoche, Kristin Scott Thomas 
főszereplésével készült mozik 
szerepelnek a programban.

 » KISS JUDIT

A velencei, San Sebastian-i, to-
rontói fesztiválok díjazott fi lm-
jeiből válogatott a Transilvania 

Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF), 
amelynek 19. kiadását 2020. május 
29. és június 7. között tartják a kin-
cses városban. A szemle szervezői be-
jelentették, olyan nagynevű alkotók 
új fi lmjei szerepelnek a programban, 
mint Roman Polanski fi lmrendező, 
de Catherine Deneuve, Juliette Bi-
noche, Kristin Scott Thomas, Jean 
Dujardin főszereplésével készült 
alkotásokat is vetítenek. Roman Po-
lanski fi lmrendezőnek a Dreyfus-ügy-
ről szóló J’accuse című fi lmje az egyik 
első, amelynek vetítését bejelentették 
a szervezők. A fi lm elnyerte a velencei 
fi lmfesztivál zsűrijének nagydíját, 
ugyanakkor újraindította az Egyesült 
Államokban nemi erőszakkal vádolt 
rendező személye körüli polémiát. A 
hazaárulással vádolt Alfred Dreyfus 
ügyét a francia igazságszolgáltatás 
legnagyobb tévedései között emle-
getik. A francia zsidó kapitány ellen 

ROMAN POLANSKI EZÜST OROSZLÁN DÍJAS ALKOTÁSÁT IS VETÍTIK A KÖVETKEZŐ KOLOZSVÁRI FILMFESZTIVÁLON

Bejelentette a TIFF, milyen fi lmeket hoz jövőre

A Jack London világhírű regényéből készült Martin Eden című új olasz fi lmet is láthatja a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) közönsége 

Bartha Boróka gyergyói színésznő alakítja a Gestapo börtönébe került Karády Katalint

 » A velencei, 
San Sebastian-i, 
torontói fesztivá-
lok díjazott fi lm-
jeiből válogatott 
a Transilvania 
Nemzetközi Fil-
mfesztivál (TIFF), 
amelynek 19. 
kiadását 2020. 
május 29. és 
június 7. között 
tartják a kincses 
városban.

az 1890-es évek végén indult per azzal 
a váddal, hogy a németeknek kémke-
dett. Jean Dujardin Oscar-díjas francia 
színész játssza majd azt a kémelhárító 
tisztet, aki Dreyfus elítélése után bi-
zonyította, hogy az életfogytiglan 
börtönbe küldött kapitány ártatlan 
volt. Vetítik a TIFF-en az Arany Pá-
lma díjas Hirokazu Kore-eda első 
nem japán nyelvű fi lmjét, a La ve-
rité címűt, amelyben két élvonal-
beli francia színésznő, Catherine 
Deneuve és Juliette Binoche alakítja 
az anyát és lányát. Szintén a feszti-
válon láthatja a köznség Lengyel-
ország Oscar-nevezését, a Corpus 
Christit Jan Komasa rendezésében. 
A fi lm egy papi pályára áhítozó, 
büntetett előéletű fi atal történetét 
meséli el intenzív és kiszámíthatat-
lan drámában. A kolozsvári fesztivá-

lon láthatja a közönség a Jack Lon-
don regénye alapján készült Martin 
Eden című fi lmet Pietro Marcello 
rendezésében. Az alkotás Olaszor-
szágba és egy más korba helyezi át 
az eredeti történetet. Főszereplője 
egy autodidakta munkás, akit aspi-
rációi és egy polgárlány iránt érzett 
szerelme kínoz. Az alakításért Luca 
Marinelli a legjobb színésznek járó 
díjat kapta Velencében. Rodrigo So-
rogoyen spanyol rendező, aki 2014-
ben elnyerte a Transilvania-trófeát 
a kolozsvári fesztiválon, most ötö-
dik nagyjátékfi lmjével tér vissza. 
A Madre a szülők és gyerekek kö-
zötti bonyolult kapcsolatot vizsgálja 
egy olyan anya történetén keresz-
tül, aki elveszti a hatéves fi át, majd 
tíz évvel később abban a városban, 
ahol a gyermek eltűnt, megismer 

egy 16 éves kamaszt, aki erősen 
emlékezteti a gyermekére. Drámai, 
de humorral és dinamikus stílussal 
fűszerezett fi lm az ausztrál Shan-
non Murphy Babyteeth című első 
fi lmje. Új komédiával érkezik Peter 
Cattaneo, aki húsz éve az Alul sem-
mi (The Full Monty) című fi lmmel 
hódított: a Military Wives egy női 
karról szól, amelyet az Afganisz-
tánban szolgáló férjek távollétében 
alapított néhány katonafeleség, 
a nők a brit zenei toplisták élére 
törnek. A főszerepet Kristin Scott 
Thomas alakítja. A TIFF-en vetítik 
Jonás Trueba La Virgen de Agosto 
című, Karlovy Varyban különdíjjal 
jutalmazott melankolikus fi lmjét is, 
amelyben egy 33 éves lány madridi 
kánikulában töltött nyarát követhet-
jük nyomon.
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 » KRÓNIKA

A Karády zárkája című előadást lát-
hatja holnap az aradi közönség: 

az Aradi Kamaraszínházban a Gyulai 
Várszínház produkcióját mutatják be. 
Darvasi László prózaíró darabja költői 
szépségű szöveg, amely Karády Kata-

lin alakját hozza refl ektorfénybe. Az 
ünnepelt színésznő, énekesnő sze-
repében Bartha Boróka gyergyói szí-
nésznő látható, a produkció rendezője 
Béres László. „Vajon ki volt Kanczler 
Katalin, azaz Karády Katalin? San-
zonénekes, fi lmszínész, legendás sze-
repek megformálója, a végzet asszo-

nya, vagy csupán eljátszott illúzió? A 
Gyulai Várszínház zenés monodrámá-
ja elmélyült és eredeti megközelítésű 
választ kínál” – olvasható az előadás 
ismertetőjében. A szerző, Darvasi 
László azt vallotta a darabról, nem 
a Karády Katalin életét írta meg, ha-
nem a Gestapó börtönében eltöltött 
hónapokból néhány sötét, fájdal-
mas napot. „Azt, amikor kilátásta-
lan minden. Amikor semmi remény 
nem látszik, hogy majd állhat újra a 
szabad ég alatt. Na, ez érdekelt en-
gem, ilyen helyzetben, hogy műkö-
dik a lélek, a jellem. És hát milyen 
gyönyörűen játssza az alakot Béres 
Laci rendezésében Bartha Boróka!” 
– írta a szerző. Karády Katalint, a 
titokzatos, az ünnepelt, a rajongott, 
az áhított dívát ezúttal a Gestapo 
525-ös számú cellájában látja és 
hallja a közönség még énekelni is. 
„Hogyan lesz a szenvedéstörténet-
ből megváltástörténet? Mennyire 
szeretnénk tudni, hogyan kell ti-
tokzatosnak lenni, hogyan kell iz-
gatónak lenni, rejtélyesnek, bestiá-
nak, jégkirálynőnek, szivárványnak” 
– olvasható az előadásról. A zenés 
monodrámát Horváth Zoltán kíséri 
zongorán, a díszlet és jelmez Márton 
Erika munkája.

Zenés monodráma Karády Katalinról Aradon 
 » Sanzonéne-

kes, fi lmszínész, 
legendás szere-
pek megformá-
lója, a végzet 
asszonya vagy 
csupán eljátszott 
illúzió? 

Környezettudatos 
előadás a Figuránál

Legújabb készülő előadásához, 
a Négyszögletű Kerek Erdő 

díszletéhez öntözőcsöveket, kábe-
leket (internetkábel, hosszabbító 
stb.) gyűjt a gyergyószentmiklósi 
Figura Stúdió Színház. Lázár Ervin 
gyermekeknek és felnőtteknek egy-
aránt szóló meséjét Dávid A. Péter 
viszi színpadra. Az alkotócsapat 
fontosnak tartja a környezet védel-
mét, igyekszik az újrahasznosítás-
ra az előadás előkészítése során; a 
Ferenczi Zoltán által megálmodott 
díszlet a fent említett hulladékok 
mellett műanyag palackokból, 
különböző használaton kívüli 
elektronikai cikkekből épül majd 
fel. A hulladékadományokat 
a színház marketingirodájába 
várják hétköznaponként 10–16 óra 
között december 13-ig. Amennyi-
ben a meghatározott időszak nem 
megfelelő, a színház munkatársai 
elérhetők a következő e-mail- 
címen: pr@figura.ro. Keresnek 
továbbá parabolaantennát, illetve 
kisebb, már nem használatos 
hangfalakat is. A segítőkész nézők 
között családi belépőt sorsolnak ki 
az előadás bemutatójára, ame-
lyet januárban láthat a nagyérde-
mű.  (Gergely Imre)




