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 » KRÓNIKA

Idén a 100 éve született Federico Fel-
lini olasz rendezőóriás munkássága 

előtt tiszteleg a 19. kiadásához érke-
zett, a járványhelyzet miatt a július 
31. és augusztus 9. közötti időszakra 
halasztott kolozsvári Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF). A 
tisztelgés jegyében a rendező Édes 
élet című, ikonikus mozijából kerül 
idézet a plakátokra, híres jeleneteket 
forgattak újra a fesztiválfi lmecske 
kedvéért, és Fellini-retrospektív ke-
rült a műsorba. Kolozsvár belvárosa 
Fellini-fi lmek helyszíneként eleve-
nedik meg a 19. TIFF stílszerűen fe-
kete-fehér promóciós anyagaiban. 
A rendezőóriás életművének emlé-
kezetes pillanatait forgatták újra, 
sajátosan erdélyivé tették, helyi 
humorral keverték össze. Az Alec 
Secăreanu szereplésével forgatott 
filmecskét a román származású, 
Nagy-Britanniában élő testvérpár, 
Anton és Damian Groves készítet-
te, a klip hőse a 8 és ½ című Fel-
lini-film ihlethiánnyal küszködő 
rendezőjének erdélyi „változata”. A 
fesztivál plakátja az Édes élet című 
mozi egyik legemlékezetesebb 
pillanatát idézi, nevezetesen azt, 
amikor Anita Ekberg a római Tre-
vi-kútban látható. A fesztivál rek-
lámfilmjében és plakátján Monica 

Bârlădeanu színésznő tűnik fel a 
kincses városbeli Sétatér szökőkút-
jának vizében. A szemle Close Up 
Federico Fellini elnevezésű szekci-
ójában az olasz rendező emlékeze-
tes alkotásait fogják vetíteni.

A TIFF versenyszekciójának kíná-
latában összesen 12 alkotás, köztük 
fekete komédia, családi dráma és 
erotikus fi lm is szerepel. Az első 
vagy legfennebb második nagyjá-
tékfi lmjüket jegyző rendezők fi lmjei 
szállhattak versenybe, ezek közül 
választja majd ki a zsűri a szemle 
nagydíjasát, aki a Transilvania-tró-
feát kapja majd. „Mint minden év-
ben, idén is meglepetéseket tartogat 
a versenyszekció. Különféle stílusú 
mozik, thriller, erotikus dráma, kí-
sérleti fi lm is szerepel a válogatás-
ban” – mutatott rá Mihai Chirilov, a 
TIFF művészeti igazgatója. A szerve-
zők korábban azt is közölték, hogy 
rekordszámú román alkotás premi-
erjét láthatja a szemle közönsége: 21 
nagyjátékfi lm és 16 rövidfi lm vetítése 
szerepel a programban, a bemutató-
kon a fi lmek alkotói is jelen lesznek. 
Az új mozik közül 15-öt első ízben lát-
hat a romániai közönség, 7-nek pedig 
a világpremierjét tartják a fesztiválon. 
A vetítéseket a kincses város Főterén, 
szabadtéren tartják. A TIFF 19. ki-
adásáról részletek a fesztivál honlap-
ján, a Tiff .ro-n olvashatóak.

Kolozsváriasított Édes élet a TIFF-en

A világban történő drasztikus 
változásokat segít megérteni 
az évente megszervezett nem-
zetközi sajtófotó-kiállítás, a 
World Press Photo, amely most 
Kolozsváron látható augusztus 
6-ig. A 2020-as kiállításra 125 
országból több mint négyezer 
fotós nevezett be, ebből 44 képet 
állítanak ki.

 » KISS JUDIT

I dén sem marad el, péntektől au-
gusztus 6-ig látogatható a kolozs-
vári Szépművészeti Múzeumban 

az évente megszervezett nemzetkö-
zi sajtófotó-kiállítás, a World Press 
Photo – közölték a vándortálat szer-
vezői. A múzeum, a Kolozs Megyei 
Tanács, a művelődési minisztérium 
és Hollandia nagykövetségének 
együttműködéseként érkezik a kin-
cses városba a gyűjtemény, ame-
lyet Temesváron és Bukarestben is 
megtekinthet majd a nagyérdemű. 
Tekintettel a járványhelyzetre, idén 
nem tartanak hivatalos kiállítás-
megnyitót, a tárlatot szerdától va-
sárnapig 10 és 17 óra között lehet 
látogatni a járványügyi szabályok 
betartásával.

A tárlatot – amelynek kolozsvári 
kiállítását az Eidos Alapítvány szer-
vezi – az egész világon bemutatják: 
évente 45 országban összesen több 
mint négymillióan tekintik meg. 
„Mivel manapság egész világunk, 

a sajtó és a fotózás is hatalmas vál-
tozásokon megy keresztül, a World 
Press Photo kiállítás arra törekszik, 
hogy a sajtófotósoknak és a közön-
ségnek is segítsen megérteni ezeket 
a nagyívű változásokat. Ugyanakkor 
abban is igyekszik segíteni, hogy vá-
laszt adjon ezekre a változásokra, és 

gyakorlati példákkal támogassa az 
álhírek elleni harcot” – fogalmazott 
Cristian Movilă, az Eidos Alapítvány 
képviselője. A 2020-as World Press 
Photo kiállításra 125 országból több 
mint négyezer fotós nevezett be több 
mint hétezer fotóval. A zsűri mindösz-
sze 44 képet válogatott be a tárlatra. 

NEMZETKÖZI SAJTÓFOTÓ-KIÁLLÍTÁS TEKINTHETŐ MEG A KOLOZSVÁRI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN

A változást segít megérteni a World Press Photo

A World Press Photo egyik díjnyertes képe. Nicolas Asfouri fotója tavaly ősszel készült egy hongkongi tüntetésen
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Az általános hírek kategóriában 
első díjat nyert Nicolas Asfouri, az 
Agence France-Presse (AFP) mun-
katársának egy hongkongi tünteté-
sen, 2019. október 1-én készített fo-
tója. A kiállításról további részletek 
a World Press Photo Facebook-ol-
dalán találhatóak.

 » A nemzetközi 
sajtófotó-kiál-
lítás az álhírek 
elleni harcot is 
támogatja.

Fellini-jelenet újratöltve. Anita Ekberg „szerepében” 
Monica Bârlădeanu színésznő tűnik fel a kolozsvári Sétatéren

Bányavakság 
Nagyváradon

Székely Csaba Bányavakság című 
tragikomédiájával folytatódik a 

Szigligeti Nyári Esték programsoro-
zat a nagyváradi várban: az előa-
dást pénteken 20.30-tól tekintheti 
meg a közönség. Méltán népszerű 
Bányavirág sikersorozata után 
ezúttal Székely Csaba trilógiájának 
második részét mutatja be a Szig-
ligeti Társulat. A Hunyadi István 
által színre vitt előadás a román–
magyar viszonyokat és a korrupciót 
tematizálja. A Bányavakság közép-
pontjában egy képzeletbeli székely 
település polgármesteri címéért 
vívott harc jellegzetes szereplői 
állnak. Ince, a jelenlegi elöljáró 
foggal-körömmel ragaszkodik szé-
kéhez, és mindent megtesz, hogy 
kihívóját, a szélsőséges nacionalis-
ta nézeteket valló Izsákot vissza-
lépésre bírja. Kérésére érkezik a 
faluba „komiszár” Florin Lupescu, 
a magyarul is tudó román rendőr, 
aki azonban figyelmét elsősor-
ban azokra a korrupciós ügyekre 
összpontosítja, amelyekben a 
település első embere érintettnek 
bizonyul. Ince karrierje veszélybe 
kerül, ezzel párhuzamosan pedig 
családja széthullásával is kénytelen 
szembenézni. Az előadásra jegyek a 
színház jegypénztárában, valamint 
online, a www.biletmaster.ro olda-
lon kaphatók.




