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Rendhagyó lesz a pénteken 
kezdődő Transilvania Nem-
zetközi Filmfesztivál (TIFF), 
ugyanis a kolozsvári szemle 
19. kiadása a mozikból az 
iskolaudvarokra költözik. A 
külföldi meghívottak helyett 
idén a hazai fi lmtermésé lesz a 
főszerep.

 » PAP MELINDA

J óval kevesebben örülhetnek 
idén a Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztivál (TIFF) péntek este 

kezdődő 19. kiadásának, hiszen 
a járványhelyzet miatt kevesebb 
nézőt fogadhatnak, és beltéri vetí-
téseket sem tarthatnak. Viszont a 
szervezők mindent megtettek azért, 
hogy a kolozsvári fi lmkedvelők idén 
se maradjanak le kedvenc rendez-
vényükről: a mozikból a belvárosi 
iskolák udvarára költöztették a ve-
títővásznakat, és szigorú óvintéz-
kedések közepette várják a nézőket. 
A résztvevők egymástól kellő távol-
ságra elhelyezett székeken örülhet-
nek a külföldi és hazai fi lmtermés 
legjavának, valamint Federico Fel-
lini világhírű alkotásainak a neves 
olasz rendező emlékének szentelt, 
július 31. és augusztus 9. között zaj-
ló fesztiválon.

Benépesülnek 
az iskolaudvarok
Hagyományosnak néhány másik 
vetítés mellett a péntek esti megnyi-
tó mondható, az előző évekhez ha-
sonlóan idén is a Főtéren zajlik, és 
rendhagyó módon itt tartják majd 
a zárógálát is. Emellett a Szépmű-
vészeti Múzeumnak otthont adó 
Bánff y-palota udvarán, valamint 
több belvárosi tanintézet, kulturá-
lis intézmény udvarán mozizhat a 
fesztivál közönsége. A TIFF idejére 
ugyanis a Báthory István Gimnázi-
um, az Apáczai Csere János Gimná-
zium, a János Zsigmond Unitárius 
Kollégium, a George Coșbuc-iskola 
udvara is mozivá válik, de az Agrár-
tudományi és Állatorvosi Egyetem, 
a Transilvania Klub és a Hójában 
található falumúzeum kültéri hely-
színein is tartanak vetítéseket. A 
régi helyszínek közül a Iulius park, 
a magyarfenesi Arkhai szoborpark, 
valamint a bonchidai Bánff y-kas-
tély udvara fogadja idén is a néző-
ket, akiknek kötelező lesz betartani 
a járványügyi szabályokat: a be-

ELSŐSORBAN A HAZAI ALKOTÁSOKRA ÖSSZPONTOSÍTANAK A KOLOZSVÁRI FILMFESZTIVÁL PÉNTEKEN KEZDŐDŐ IDEI KIADÁSÁN

Új helyszíneken, óvintézkedésekkel rajtol a TIFF

Filmtér. A péntek esti megnyitó, majd a zárógála az előző évekhez hasonlóan idén is a Főtéren zajlik

 » A szemle idei 
kiadása a leg-
frissebb román 
fi lmtermésre 
összpontosít: 21 
új román nagyjá-
tékfi lm és 16 rö-
vidfi lm szerepel 
a programban, 
és a bemutató-
kon az alkotók 
is jelen lesznek. 
Ugyanakkor a 
hagyományok-
hoz híven friss 
magyar fi lmeket 
is vetítenek, a 
megszokott ma-
gyar nap helyett 
magyar napokra 
kell számítani.

lépésnél megmérik a testhőmérsék-
letüket, maszkot kell viselniük, és 
tartaniuk kell a másfél méteres tá-
volságot. Az egyesével és kettesével 
elrendezett székeket minden vetítés 
után fertőtlenítik.

Erős román mezőny
Az idei TIFF-en több mint 130 alkotást 
tekinthet meg a közönség, a vetítések 
néhány kivétellel 21.30-kor kezdőd-
nek. A szemle nyitányaként és zárá-
saként egy-egy francia fi lmet láthat-
nak a nézők, de a fesztivál számos 
friss alkotást és régebbi remekművet 
is felsorakoztat, ugyanis a száz éve 
született olasz rendezőóriás, Federico 
Fellini munkássága előtt tiszteleg.

A szemle idei kiadása a legfris-
sebb román fi lmtermésre összpon-
tosít: 21 új román nagyjátékfi lm és 
16 rövidfi lm szerepel a programban, 
és a bemutatókon az alkotók is jelen 
lesznek. Az új mozik közül 15-öt első 
ízben láthat a romániai közönség, 
7-nek pedig a világpremierjét tart-
ják Kolozsváron. Bemutatják többek 
közt Cristi Puiu Malmkrog című al-
kotását, amelyet a berlini fi lmfesz-
tivál Encounters szekciójában ren-
dezői díjjal jutalmaztak, Radu Jude 
Tipografi c majuscul című fi lmjét, 
amely szintén a Berlinalén mutatko-
zott be. De többek között Tudor Cris-
tian Jurgiu Și poate mai trăiesc și 
azi (És talán még ma is élnek) című 
fi lmjét is láthatja a közönség, amely 
a szép remények és valóság közti 
szakadékról mesél. Ivana Mladen-

ović szerb rendezőnek a locarnói 
fi lmfesztiválon díjazott, Ivana cea 
Groaznică (Rettegett Ivána) című 
alkotása is szerepel a kínálatban, 
amelynek főszerepét is a rendezőnő 
játssza. A dokumentumfi lmes szek-
cióban többek közt Radu Ciorniciuc 
Acasă (My Home) című alkotását 
vetítik, mely májusban megkapta az 
online DOK.fest München fesztivál 
nagydíját.

Magyar nap helyett 
magyar napok
A hagyományokhoz híven friss ma-
gyar fi lmeket is vetítenek, a megszo-
kott magyar nap helyett magyar na-
pokra kell számítani. Többek között 
Szász Attila többszörösen díjazott 
rendező Apró mesék című alkotását 
láthatja a kolozsvári közönség, de 
Visky Ábel Mesék a zárkából című 
dokumentumfi lmjét is lejátsszák. 
Szintén megtekinthető Tóth Barna-
bás Akik maradtak című alkotása, 
amelyet tavaly a legjobb idegen 
nyelvű fi lm Oscar-díjára jelöltek, va-
lamint Hartunk Attila FOMO: Meg-
osztod, és Uralkodsz című fi lmje 
és Boldizsár Márk Drakulics elvtárs 
című mozija is szerepel a program-
ban. Szabó Réka A létezés eufóriája 
című dokumentumfi lmjét, Kocsis 
Ágnes Éden című alkotását, vala-
mint Bagota Béla Valan – Az utolsó 
hívás című moziját szintén levetítik 
Kolozsváron. A járványügyi korláto-
zások miatt a magyar alkotók közül 
kevesen lesznek jelen a vetítéseken.

Filmudvar a Bánff y-palotában
Megkülönböztetett helyszíne lesz az 
idei fesztiválnak a Bánff y-palota ud-
vara, itt tartják ugyanis a kicsiknek 
szóló, EducaTIFF szekció vetítéseit, 
amelyek délelőtt 11 órakor kezdőd-
nek. A tágasabb tér miatt a TIFF-ház 
helyett itt lesznek majd a koncertek 
is, melyekre – bár ingyenes a belépés 
– szintén jegyet kell váltani. A jegyek 
árusítása nagyrészt online zajlik a 
Tiff .eventbook.ro oldalon vagy a 
fesztivál telefonos applikációján ke-
resztül. Egy egyszemélyes belépő 20 
lejbe, a kétszemélyes 35 lejbe kerül, 
a nyitógálára és a különleges esemé-
nyekre 30 lej, a zárógálára 50 lej elle-
nében lehet bejutást nyerni.

Utóbbin veszi majd át a 19. TIFF 
kiválóságdíját Maria Ploae román 
színésznő, aki több mint négy évtize-
des pályára és több mint 40 nagyjá-
tékfi lmre tekint vissza. A művésznő 
emellett Nicolae Mărgineanu rende-
zővel együtt a Cardinalul című fi lm, 
valamint a Contraindicații című rö-
vidfi lm vetítésén is jelen lesz.

A fesztivál meghívottai a járvány 
miatt főleg belföldről érkeznek, Ko-
lozsváron lesz Cristi Puiu, Anca Puiu, 
Alexander Nanau, Vlad Ivanov, míg 
külföldről Marc Collin, a Nouvelle 
Vague zenekar alapítója tiszteli meg 
jelenlétével a szemlét, aki a Le choc 
du futur című fi lmjét kíséri el, de Chi-
ara Malta, a Romániában forgatott 
Simple Women rendezője, Bartosz 
Kruhlik lengyel rendező és Vito Sanz 
spanyol színész is jelen lesz.

Az idei fesztivál versenyfi lmes 
zsűrijébe két erdélyi magyar szak-
ember is bekerült: Ada Solomon 
producer, Adina Pintilie rendező és 
Philip O’Ceallaigh író mellett Székely 
Csaba drámaíró és Hatházi András 
kolozsvári színész dönt majd a nyer-
tes alkotásokról. A Filmkritikusok 
Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI) 
háromtagú zsűrijét Jean-Max Meje-
an (Franciaország), Marina Kostova 
(Macedónia) és Jennifer Zylka (Né-
metország) alkotja. A FIPRESCI-díjat 
idén kivételesen a távolból ítélik oda 
a Román Film Napjai szekció egyik 
fi lmjének.

A fesztivál szervezői egyébként 
azokra is gondoltak, akik a helyek 
korlátozott száma miatt nem vehet-
nek részt a fesztiválon. A legjobban 
várt alkotásokat ezért online is meg 
lehet nézni a TIFF online platform-
ján (unlimited.tiff .ro), ezeket az ott-
honról mozizók egy 20 lejes jegy el-
lenében a vetítést követő 48 órában 
tekinthetik meg.
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 » KRÓNIKA

Nagymértékben megnőtt a leg-
nagyobb online könyvterjesztő 

forgalma az országban a koronaví-
rus-járvány idején: a Libris.ro idén 
27 százalékkal több könyvet értékesí-
tett, mint a múlt év első hét hónapjá-
ban – közölte az MTI a Mediafax hír-
ügynökségre hivatkozva. A legtöbb 
rendelés Bukarestből, Temesvárról, 

Kolozsvárról, Iaşi-ból és Brassóból 
érkezett, átlagos értékük pedig 15 
százalékkal növekedett, megkö-
zelítve a 100 lejt. A recenziókkal 
és olvasói értékelésekkel ellátott 
könyvek a legkeresettebbek. A por-
tál felmérése szerint, amelyre ezer 
olvasó küldte be válaszait, a vásár-
lók csaknem 20 százaléka a barátok 
javaslatai alapján választja ki a meg-
vásárolt könyveket.

A járvány miatt elrendelt kijárá-
si korlátozások idején látványosan 
megnőtt a szépirodalom iránti ér-
deklődés a Libris portálján – írta a 
forgalmazó. Alex Michaelides Néma 
tanú című pszichológiai thrillerje 
volt a legkelendőbb a Libris.ro-n, 
de a május–júliusi időszak toplis-
táját egy kortárs román szerző, Ela 
EH (Elena Eremencu) Bocsásd meg, 
hogy szerettelek című regénye vezet-

te. A szórakoztató irodalom nemzet-
közi szinten is bestsellernek számító 
könyvcímei között az első hét legke-
resettebb kötet egyike – a bűnözőből 
a sarkköri Arctic Ultrát háromszor 
is teljesítő ultramaratonistává vált – 
Tibi Useriu 27 lépés című motivációs 
könyve. A 2009-ben alapított Libris.
ro tavaly 2,3 millió könyvrendelést 
juttatott el 1,2 millió olvasónak – írta 
a Mediafax.

Jelentősen nőtt a legnagyobb online könyvterjesztő forgalma
 »  A szórakoz-

tató irodalom 
nemzetközi 
szinten is best-
sellernek számító 
könyvcímei között 
szerepel Tibi 
Useriu 27 lépés 
című motivációs 
könyve. 




