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 SZABADTÉREN ÉS ONLINE TARTJÁK AZ ASTRA DOKUMENTUMFILM-SZEMLÉT

Vízi mozi Nagyszebenben

A világjárvány okozta 
bizonytalanságot jelképe-
zi, hogy tavon ringatózó 
csónakokban és vízibicik-
liken ülve is nézhet fi lme-
ket a holnap szabadtéren 
kezdődő nagyszebeni Astra 
dokumentumfi lm-szemle 
közönsége – mondta el a 
Krónika megkeresésére Kató 
Csilla, a fesztivál művészeti 
igazgatója. A 27. alkalommal 
szervezendő Astra két részre 
tagolódik: szeptemberben 
szabadtéren, októberben 
pedig online követhetik 
fi gyelemmel az érdeklődők.

 » KISS JUDIT

K ét részletben szervezik 
meg idén a nagyszebeni 
Astra dokumentumfi lm-

fesztivált, amelyet immár 27. 
alkalommal tartanak. Kató 
Csilla, a fi lmfesztivál művésze-
ti igazgatója a Krónika megke-
resésére elmondta, szeptember 
4. és 13 között szabadtéren, az 
Astra falumúzeumban szerve-
zik a szemle első, majd október 
16. és 25. között virtuális térben 
a második részét. A pénteken 
kezdődő szabadtéri vetítésso-
rozat keretében tizenhat do-
kumentumfi lm – köztük egy 
magyar alkotás – világpremier-
jét láthatja a közönség, kilenc 
román fi lmet is a nagyszebeni 
szemlén láthatnak először a 
nézők. Az összesen nyolcvan 
dokumentumfi lmet felsorakoz-
tató fesztiválra a járványhelyzet 
miatt idén nem érkeznek kül-
földi résztvevők, de számos ha-
zai rendező is jelen lesz, közön-
ségtalálkozókat, koncerteket is 
tartanak – hívta fel a fi gyelmet 
a művészeti igazgató.

Film az LGT gitárosáról
Az idei kiadás különlegessége, 
hogy szeptember 5-én, 6-án és 
7-én a hatalmas alapterületű 
szebeni falumúzeum taván rin-
gatózó csónakokban és vízibi-
cikliken ülve lehet megtekinteni 
a fi lmeket, az óriási képernyőt 
a skanzen szélmalmai közelé-
ben helyezik el – fejtette ki Kató 
Csilla. „A világjárvány miatti 
bizonytalanságot akarjuk érzé-
keltetni azzal, hogy vízi jármű-
veken ülnek a nézők” – mondta 
el a szervező. Kiemelte, idén 
két magyar dokumentumfi lmet 
is láthat a fesztivál közönsége: 
Nagyszebenben tartják a világ-
premierjét a Siess haza, vár a 
mama című zenés alkotásnak, 
amely Barta Tamásról, a Loko-
motiv GT zenekar egykori gitáro-
sáról, alapítójáról szól. A Hajdu 
Eszter rendezésében készült fi lm 
a sokak által minden idők leg-
jobb magyar gitárosának tartott 
rockzenész emlékét idézi fel: 
Barta Tamás életét golyó oltotta 
ki máig vitatott körülmények kö-
zött. Barta Tamás nemcsak gitá-
rosnak, hanem zeneszerzőnek is 
elsőrangú volt. Három LGT-, egy-
egy Zalatnay Sarolta- és Kovács 
Kati-lemez számai közül húsz-
nak ő a zeneszerzője.

1968 – történelmi
dokumentumfi lm az Astrán
Kató Csilla kiemelte, szintén 
láthatja a szebeni szemle közön-
sége a Megbélyegzetten – 1968 
című történelmi dokumen-
tumfi lmet Varga Ágota rendezé-
sében. „Mit ér az az ember, aki 
1968-ban volt 14 éves és lázadó 
kamasz? Levelükben fellázadtak 
a rendszer ellen, ami igazából 
gyerekcsíny volt, bár ők akkor 
komolyan gondolták. A belügyi 
szervek példát statuáltak, a 
rendszer hű szolgái 25 éven át 
úgyszintén. Vajon az akkori ha-
talom miért is ijedt meg kama-
szok csínytevésétől? László apja 

a párthűség mintaképe, a bíró-
sági tárgyaláson mintha egy ide-
genre kérte volna a legsúlyosabb 
büntetést. Börtönből szabadulá-
sa után a kommunista gépezet a 
felnőtté válását és a felnőtt életét 
is megalázta. Kovács László, a 
fi lm főhőse élettörténetével nem 
kérkedett, szinte szégyenként 
cipelte azt” – olvasható a fi lm 
ismertetőjében. Az Astra fi lm-
fesztiválon idén és tavaly készült 
külföldi dokumentumfi lmeket 
is vetítenek, izlandi, hollandiai, 
dániai, lengyelországi, egyesült 
államokbeli, csehországi alko-
tást, ugyanakkor számos hazai 
fi lmet. Többek közt Radu Ciorni-
ciuc Mindenhol jobb (Acasă, My 
Home) című egész estés doku-
mentumfi lmjét is vetítik, amely 
számos szakmai díjat tudhat 
magáénak, és amelynek folya-
matban van az Oscar-díjra való 
jelölése.

Művészet nélkül
szegényebbek vagyunk
A romániai alkotások versenyét 
a szemle szeptemberi, szabadté-
ri részében tartják meg, a nem-
zetközi fi lmek versenyét pedig 
az októberi, online fesztivál 
ideje alatt. „A jelenlegi helyzet 
bebizonyította, hogy művészet 
és kultúra nélkül szegényebbek 
és szomorúbbak vagyunk. A do-
kumentumfi lm műfaja lehetővé 
teszi, hogy az emberi tapasz-
talás intimitásába lépve, kap-
csolódási pontokat találjunk a 
nagyvilággal, átlépve földrajzi, 
kulturális, etnikai és vallási 
határokat. A dokumentumfi lm 
vagy a valóság fi lmművészete 
horizontot nyit más civilizáci-
ók, kultúrák, és értelemszerűen 
a tolerancia irányába” – fogal-
mazott Dumitru Budrala fi lm-
rendező, a szemle igazgatója. A 
nagyszebeni fesztivál program-
járól, a jegyekről, további rész-
letekről információk az Astra.ro 
honlapon találhatóak.

Az Astra dokumentumfi lm-fesztivált a nagyszebeni falumúzeumban szervezik, a tavon csónakok fognak ringani




