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Egyszerűségében szép és 
őszinte gondolatokat is tud 
mondani az élet nagy igazsá-
gairól a háromszéki Bardócon 
élő, 102 éves Kolumbán Juliska 
néni, akiről kisfi lmet készített 
Deák András és Szőcs Szilárd. 
A fi lm az elmúlt hónapokban 
nagy népszerűségre tett szert 
az interneten, most pedig 
Budapesten elnyerte a fődíjat a 
Kulturális Filmek Fesztiválján. 
Deák András a fi lmről, az elis-
merésről beszélt a Krónikának.

 » KISS JUDIT

„O lyan erdővidéki, szé-
kelyföldi idősebb em-
berek portréját sze-

retnénk refl ektorfénybe állítani, 
akiknek élettörténete, hite, sze-
retete példát mutathat a fi atalabb 
generációk számára” – mondta 
el megkeresésünkre Deák And-
rás (portrénkon), akinek A 102 
éves Juliska néni története című 
alkotása elnyerte a Kulturális 
Filmek Fesztiváljának fődíját Bu-
dapesten. A harmadik helyezést 
is Székelyföldön forgatott fi lm 
nyerte: a Rex Videó Virágkoszo-
rús fakereszt című, a csíksomlyói 
zarándoklatról szóló alkotásának 
készítője Zsigmond Attila.

Egyszerűségében szép fi lm
A fődíjas fi lm készítői, Deák András 
és Szőcs Szilárd bevallásuk szerint 
nem profi  fi lmesek, egy esküvői 
fi lmeket rögzítő vállalkozás mű-
ködtetői, akik a járványhelyzetben 
elmaradó menyegzők helyett arra 
gondoltak: idős, egyszerű helyie-
ket mutatnak be rövidfi lmjeikben, 
kipróbálják magukat a riportfi lm 
műfajában. „Nem vagyunk profi k, 
mi saját magunkat fejlesztjük a 
fi lmezésben, és próbálunk lépést 
tartani az új technológiákkal” – 
mondta Deák András. A 102 éves 
Juliska néni története című, 5 per-
ces alkotás szép karriert futott be 
az elmúlt hónapokban a közösségi 
oldalakon, a YouTube videómeg-
osztón, több tízezren tekintették 
meg, most pedig elnyerte a rangos 
szakmai elismerést Budapesten.

SZÉKELYFÖLDI AMATŐR ALKOTÓK NYERTÉK A KULTURÁLIS FILMEK FESZTIVÁLJÁNAK FŐDÍJÁT BUDAPESTEN

Kisfi lmen az emberközelbe hozott történelem

Életöröm sugárzik a fesztivál fődíját elnyerő fi lm alanyáról, a  102 éves Kolumbán Juliska néniről 

 » Már az na-
gyon nagy dolog, 
hogy megérte 
a 102 évet, és 
mivel sugárzik a 
fi lmből a Juliska 
néni életigenlő 
hite, szerete-
te, azt hiszem, 
ezért kedvelték 
annyira a né-
zők. Egyébként 
nagyon tetszett 
neki a fi lm ötlete, 
és segítőkészen 
vállalta, hogy 
szerepeljen.

A fi lmes eseményt augusztus 27. 
és 30. között immáron hatodik al-
kalommal rendezték meg, a feszti-
válon azok a rövid internetes fi lmek 
versenyeztek, amelyek pozitív pél-
dákkal mutatják be Magyarország 
és a Kárpát-medence magyarok lak-
ta területein ma is élő helyi magyar 
kultúra értékeit, azok nemzeterősítő 
szerepét. A fesztivál 800 ezer forin-
tos fődíját kapták Deák Andrásék, 
a zsűri elnöke Koltay Gábor Balázs 
Béla-díjas fi lmrendező, érdemes 
művész volt, a zsűri tagjai: Buglya 
Sándor Balázs Béla-díjas fi lmrende-
ző, az MMA fi lm- és fotóművészeti 
tagozatának vezetője és Varjú Fri-
gyes, a Duna Médiaszolgáltató Non-
profi t Zrt. nemzetiségi és külhoni 
műsorainak főszerkesztője.

„Juliska néni nemcsak tiszteletre 
méltó kort élt meg, hanem egysze-
rűségében szép és őszinte gondo-
latokat is tud mondani az élet nagy 
igazságairól. A székelyföldi asszony 
Magyarországon született, majd Tri-
anon után egyszer csak Romániában 
találta magát. Az etűdből sugárzik az 
empatikus szeretet és a pozitív szem-
léletű életérzés kifejezésének szán-
déka” – értékelte a fi lmet Koltay Gá-
bor, a zsűri elnöke. A legjobb fi lmek 
készítői idén csaknem 3 millió forint 
értékű díjat kaptak. A fesztiválra be-
érkezett versenyfi lmekből 22 fi lm ju-
tott a döntőbe a 2020. augusztus 10-

ig tartó internetes közönségszavazás 
alapján – olvasható a szervezők köz-
leményében. Ezeket a fi lmeket érté-
kelte a zsűri, majd augusztus végén 
döntöttek a díjazottakról.

„Reklám” a helyi
közösségi értékeknek
A háromszéki Bardócon élő 102 éves 
Kolumbán Juliska néniről készült a 
díjnyertes fi lm, amelyben a riport-
alany magával ragadó életörömmel, 
fi atalos mesélőkedvvel és derűlátás-
sal beszél ifj úkoráról, a történelmi 
fordulatokról, élete nehézségeiről, 
az Erdővidék 100 arca című sorozat-
ba illeszkedik. Deák András elmond-
ta, nagyon nagy megtiszteltetés szá-
mukra az elismerés, amelyet rangos 
szakmabeliek ítéltek oda, mint fo-
galmazott, reméli, a díj ráirányítja 
a fi gyelmet Erdővidékre, illetve az 
ottani egyszerű emberek által képvi-
selt értékekre. „A legfontosabb a fi lm 
alanya volt. Már az nagyon nagy do-
log, hogy megérte a 102 évet, és mi-
vel sugárzik a fi lmből a Juliska néni 
életigenlő hite, szeretete, azt hiszem, 
ezért kedvelték annyira a nézők. 
Egyébként nagyon tetszett neki a 
fi lm ötlete, és segítőkészen vállalta, 
hogy szerepeljen. Amikor megke-
restük, épp a mezőn volt, ezért oda-
mentünk a kamerával, hogy ne csak 
statikus képekben mutathassuk be 
Juliska nénit, hanem mezei munka 

közben is” – mondta Deák András. 
Arra is kitért, az Erdővidék 100 arca 
című sorozatot azért találták ki, hogy 
egyfajta „reklám” legyen a vidéknek, 
a helyi közösség értékeinek. „Nem 
is annyira értelmiségieket, mondjuk 
pedagógusokat szerettünk volna el-
sősorban bemutatni, hanem egysze-
rű embereket, akiknek élettapaszta-
lata, meglátása értékes a fi atalabbak 
számára is. Elsősorban idősekről 
van szól, akiknek visszaemlékezései 
emberközelbe hozzák a történelmet. 
Terveink között az szerepel, hogy 
a továbbiakban a középgeneráció 
tagjait, majd az ifj akat is megszólal-
tatjuk a sorozatban” – mondta Deák 
András. Hozzátette, a Kulturális Fil-
mek Fesztiválján profi  fi lmesek mé-
retkeznek meg, nekik egy magyar-
országi televízió riportere ajánlotta, 
hogy jelentkezzenek, és nagyon nagy 
elismerést jelent számukra, hogy 
rangos szakmabeliekből álló zsűri 
értékelte a munkájukat. A fesztivá-
lon a Magyar Művészeti Akadémia 
fi lm- és fotóművészeti tagozata által 
felajánlott, 2. helyért járó 400 ezer 
forintot a Mári, a nagy festő árnyéká-
ban című fi lm alkotói, Borbás Edina 
és Németh László nyerték el.

A fi lmes mustrán több különdíjat 
is kiosztottak. A 300 ezer forintos 
közönségdíjat a Három a magyar 
igazság című fi lmjéért a Brazíliában 
élő, brazil és magyar állampolgár-
ságú Costa Henryco kapta. A ren-
dezvény fővédnöke Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke, védnöke Tilki 
Attila, a térség országgyűlési képvi-
selője volt.
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 » KRÓNIKA

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata 

újabb bemutatóval várja közönségét, 
pénteken immár beltéren, a színház 
kistermében mutatják be az új előa-
dást. Az Abszint című produkció szer-
zője és rendezője Olt Tamás, a kapos-
vári Csiky Gergely Színház művészeti 
igazgatója. Debreceni ősbemutatója 
óta a színmű nagy utat tett meg, több 
nyelvre is lefordították, nemzetközi 
fesztiválokon, felolvasószínházak-

ban szerepelt, Marosvásárhelyen 
pedig a kaposvári Csiky Gergely Szín-
házzal való koprodukcióként kerül 
bemutatásra – közölte a vásárhelyi 
színház. Amint az ismertető a rende-
zőt idézi: az Abszint egyfelvonásos 
zenés etűdsor, modern misztérium-
játék sanzonokkal, amely egy szakí-
tástörténetből nőtte ki magát. A földi 
léten túljutott hőse – a Férfi  – egy 
toronyház legfelső emeletéről készült 
levetni magát. Az indulás lendületére 
azonban tétova zuhanás következik: a 
toronyház bizonyos emeletpárkánya-

iba belecsimpaszkodik az emlékezet, 
s a kivilágított ablakokon át a zuhanó 
kontaktust teremt a bennlévőkkel, a 
benti önmagával: e közjátékstációk 
érintésével pereg le a háztetőről az 
élete. Az Abszint című előadásban 
Sebestyén Aba, Berekméri Katalin, 
László Csaba, Tollas Gábor lép szín-
padra. A produkció dísz lettervezője 
Pintér Réka, jelmeztervezője Lakatos 
Márk, koreográfusa Gulyás Anna. A 
12 éven felülieknek ajánlott, román 
felirattal követhető előadás bemuta-
tóját pénteken este 19:30-kor tekint-

heti meg a közönség. A következő 
előadásokat szeptember 7-én és 9-én 
tűzték műsorra. A járvány ügyi sza-
bályozások miatt a beltéri előadások 
is csak korlátozott számú férőhely-
lyel és a járványügyi intézkedések 
szigorú betartásával jöhetnek létre. 
Jegyek a nemzeti színház nagytermi 
jegypénztárában (nyitva tartás hét-
köznapokon 12 és 18 óra között, tele-
fonszám: 0365-806865) vásárolhatók, 
a helyszínen előadás előtt egy órával, 
valamint online a www.biletmaster.
ro oldalon. 

Kezdődnek a beltéri előadások, premier Marosvásárhelyen

 » Az Abszint 
egyfelvonásos 
zenés etűdsor, 
modern misztéri-
umjáték sanzo-
nokkal, amely 
egy szakítástör-
ténetből nőtte ki 
magát.




