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Több erdélyi közéleti szemé-
lyiség munkáját ismerte el a 
Magyar Művészeti Akadémia, 
amely többek között kolozsvá-
ri, marosvásárhelyi, székelyföl-
di alkotóknak adta át tegnap 
tagozati díjait.

 » KRÓNIKA

Á tadták a Magyar Művészeti 
Akadémia (MMA) tagozati 
díjait tegnap a köztestület 

budapesti irodaházában. Az elis-
merést kilenc kategóriában tizen-
nyolc alkotónak ítélték oda. „Az 
MMA minden évben tagozaton-
ként két díjat oszt ki az arra leg-
méltóbbaknak, a kettőből legalább 
az egyik mindig határon túli vagy 
diaszpórában élő magyar művész 
vagy művészetelméleti szakember. 
Idén kolozsvári, marosvásárhelyi, 
felvidéki és délvidéki alkotó, ku-
tató és előadóművész is van kö-
zöttük” – emelte ki köszöntőjében 
Vashegyi György, az MMA elnöke. 
A járványhelyzetre tekintettel az 
akadémia díjátadója rendhagyó 
módon zajlott le, a határátlépés 
szigorítása miatt nem minden ha-
táron túli díjazottnak nyílt lehető-
sége részt venni az ünnepségen, 
az ő elismerésüket családtagjaik 
vették át, illetve egy díjazott egy 
későbbi időpontban kapja meg. 
Elmaradtak a kézfogások is, a dí-
jakat az építőművészeti, a fi lm- és 

HATÁRON TÚLI IRODALMI SZEMÉLYISÉGEKET, ELADÓMŰVÉSZEKET IS ELISMERÉSBEN RÉSZESÍTETT A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

Díjazták az erdélyi szellemi élet jeles alkotóit

Kilenc alkotás került be a Filmgaloppra. A fesztivál idején minden versenyfi lm elérhető lesz a Filmtett online csatornáján

Köllő Miklós gyergyócsomafalvi építész a Magyar
Művészeti Akadémia Építőművészeti Díjában részesült

 » A két díja-
zottból legalább 
az egyik mindig 
határon túli 
vagy diaszpórá-
ban élő magyar 
művész vagy 
művészetelméle-
ti szak ember.

fotóművészeti, az iparművészeti, az 
irodalmi, a képzőművészeti, a művé-
szetelméleti, a népművészeti, a szín-
házművészeti és a zeneművészeti 
tagozat vezetői adták át.

A Magyar Művészeti Akadémia 
Építőművészeti Díjában részesült 
Köllő Miklós Kájoni János-díjas 
gyergyócsomafalvi építész, a szé-

kelyföldi településszerkezetek mor-
fológiájának kutatása mellett a 
faépítészet terén a helyi építészeti 
értékek védelmét az ökológiai szem-
pontokkal összekötő építőművé-
szeti alkotó és oktatói munkássága 
elismeréseként.

Szőts István-díjat kapott Bálint 
Zsigmond – Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkereszttel kitüntetett 
– marosvásárhelyi fotóművész több 
évtizedes, magas színvonalú alkotó-
munkássága elismeréseként, vala-
mint az erdélyi falvak világát, szo-
kásait, tárgyi és szellemi néprajzát 
mély empátiával megörökítő tevé-
kenységéért.

Illyés Gyula-díjban részesült Szávai 
Géza Déry Tibor-díjas küsmödi író, 
műfordító, kritikus. Sokrétű, kiterjedt 
életművével, prózaírói, kritikusi, szer-
kesztői munkásságával jelentős mér-
tékben hozzájárult az elmúlt negyven 
év magyar irodalmának sokszínűsé-
géhez, értékeinek gyarapításához. 
Műveiben a rendszerváltás utáni Ma-
gyarország egyéni és közösségi vál-
sághelyzetének hiteles elemzőjeként 
a világregény műfajának megterem-
tésére tesz kísérletet.

A Magyar Művészeti Akadémia 
Képzőművészeti Díjában Kolozsi Ti-
bor Kolozsváron élő Munkácsy-díjas 
szobrász részesült, amellyel a tagozat 
a művész sokrétű szobrászi, érték-
mentő restaurátori, művészpedagó-
gusi, valamint művészegyesület-veze-
tői tevékenységét kívánja elismerni.

Csiky András a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház nyugalmazott 

művésze, a 20. század második fe-
lének egyik legmarkánsabb erdélyi 
magyar színészegyénisége. A ma-
gyar színjátszás ikonikus alakja, aki 
nemcsak művészi munkájával, de 
vezetői képességével is sokat tett az 
erdélyi magyar színjátszás minőségi 
életben tartásáért, melynek megbe-
csüléseként kapja a Magyar Művé-
szeti Akadémia Színházművészeti 
Díját – olvasható az MMA közlemé-
nyében.

Dr. Béres Melinda hegedűművész, 
a kolozsvári Gheorghe Dima Zene-
akadémia előadótanára szólistaként, 
kamarazenészként a régizene több te-
rületén is maradandót alkotó magas 
szintű művészi és igényes zenepeda-
gógiai munkássága, Erdély városai-
ban tartott mesterkurzusai elismeré-
seként a Magyar Művészeti Akadémia 
Zeneművészeti Díját érdemelte ki.

A Magyar Művészeti Akadémia tö-
rekvése, hogy a magyar szellemi élet 
minél több jeles művészét, a művé-
szetelmélet és a művészetszervezés, 
a művészetigazgatás területén tevé-
kenykedő szakemberét támogassa. 
Ezen célkitűzése elérésének eszköze, 
hogy a köztestület elismeri és díjazza 
a kiemelkedő alkotótevékenységet, 
valamint a művészi és a művészete-
ket támogató területeken elért telje-
sítményt; ezzel segíti azt, hogy a dí-
jazottak alkotómunkájukkal tovább 
gazdagítsák a magyar művészeti éle-
tet, illetve hozzájáruljanak a magyar 
művészeti élet értékeinek feltárásá-
hoz, megismertetéséhez – áll az MMA 
közleményében.
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Összeállt a Filmgalopp elnevezésű 
tehetségkutató versenyprogram-

ja, amelyet a 20. Filmtettfeszt Erdélyi 
Magyar Filmszemlén mutatnak be 
szeptemberben – közölte a szervező 
Filmtett Egyesület. A hatodik alka-
lommal szervezendő Filmgalopp célja 
évről évre fi atal erdélyi magyar tehet-
ségek felkutatása, fi lmjeik bemutatá-
sa a szakma és a nagyközönség előtt, 
elbírálásuk egy szakmai zsűri révén. 
A program kétévente felváltva várja a 
dokumentumfi lmeket és a fi kciós al-
kotásokat. Az idén ez utóbbiakon volt 
a sor. A versenybe került fi lmek között 
van klasszikus cselekményvezetésű 
kisjátékfi lm, de animációs és kísérleti 
alkotás is. Az előzsűrizést a Filmtett 
portál öt szerkesztője végezte.

A 6. Filmgalopp versenyfi lmjei 
közé bekerült a Sztercey Szabolcs 
rendezte Amikor találkozunk, a Far-
kas Boglárka Angéla által jegyzett 
Amit nem vettünk észre, az Incze 
Kata rendezte Csendet kérünk, a 
Frunza Roland készítette Ebgondolat 
és a Kéri László által jegyzett Éhség. 
Továbbá látható lesz a versenyprog-
ramban a László József rendezésé-
ben a Hazafelé, az Ungváry Oscar 
által készített Kapunyitási pánik, a 
Szitai Eszter  rendezte MásCara, vala-
mint Sós Timoth által rendezett Sza-
bad Románia című alkotás.

A nyertes fi lm alkotói egymillió fo-
rintos fődíjban részesülnek, amely-
nek sorsáról szakmai zsűri dönt. 
A grémiumot az idén Grosan Cris-
tina aradi származású, Budapesten 
élő fi lmrendező, Lichter Péter fi lm-
kritikus és -esztéta, illetve Pálff y 
Tibor sepsiszentgyörgyi színművész 

alkotja. A fesztivál idején minden 
versenyfi lm elérhető lesz a Filmtett 
online csatornáján, a közönség a fi l-
meket megnézheti a Filmtettfeszt.
ro oldalon megjelenő adatlapokon, 
ahol szavazhat is a kedvenceire 
szeptember 16. és 18. között. A leg-
népszerűbb fi lm elnyeri a Filmga-

lopp közönségdíját. A díjkiosztó ün-
nepséget szeptember 19-én tartják 
Kolozsváron.

A Filmgalopp versenyfi lmjeit a 20. 
Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Film-
szemlén mutatják be, amelyet az 
idén szeptember 16. és 20. között tar-
tanak 15 romániai városban.

Összeállt a Filmgalopp tehetségkutató versenyprogramja

 » A hatodik 
alkalommal szer-
vezendő Filmga-
lopp célja évről 
évre fi atal erdélyi 
magyar tehetsé-
gek felkutatása, 
fi lmjeik bemuta-
tása a szakma és 
a nagyközönség 
előtt, elbírálásuk 
egy szakmai zsűri 
révén. A nyer-
tes fi lm alkotói 
egymillió forintos 
fődíjban része-
sülnek.




