
Kultúra2020. szeptember 9.
szerda12

GAZDAG KÍNÁLAT VÁRJA A FILMSZEREDA ÉS A FILMTETTFESZT NÉZŐIT

Friss fi lmtermés Csíkban is
A Pesti balhéval indul a 
járványhelyzet miatt visz-
szafogottabbra tervezett 
Filmszereda – Székelyföldi 
Mozgókép Fesztivál negye-
dik kiadása, amelyet rögtön 
a 20. Filmtettfeszt – Erdélyi 
Magyar Filmszemle vetítései 
követnek Csíkszeredában. 
A szeptember 15–20. között 
a csíkszeredai Mikó-várban 
és a Csíki moziban tartan-
dó szemléken a magyar és 
román fi lmtermés legújabb 
alkotásait vetítik.

 » TAMÁS ATTILA

A magyar és román fi lmter-
més legújabb alkotásait 
vetítik szeptember 15. és 

20. között Csíkszeredában két 
fesztivál keretében. A Filmsze-
reda – Székelyföldi Mozgókép 
Fesztivál negyedik kiadása idén 
a járványhelyzet miatt lerövidül, 
ezután következik a 20. Filmtett-
feszt – Erdélyi Magyar Filmszem-
le, amelyet 13 erdélyi városban 
tartanak szeptember 16. és 20. 
között. A fesztiválok kínálatában 

két klasszikus és két nemzetközi 
fi lm is szerepel. A Filmszereda 
nyitófi lmje a Pesti balhé című, 
idei magyar akció-vígjáték. Lóth 
Balázs fi lmje az első magyar 
fi lm volt, amit a magyarországi 
mozikban bemutattak a járvány-
helyzet enyhülését követően. 
A magyar heist-fi lm hivatalos 
szinopszisa szerint a  szereplők 
gyerekkorukban elválaszthatat-
lan haverok voltak, csak kicsit 
rosszak: ártatlan kalandozásaik 
nyomában lángoló gyerektábo-
rok és rémült pedagógusok ma-
radtak. Azután felnőttek – de 
szerencsére nem komolyodtak 

meg. Szintén láthatja a közönség 
a Babyteeth című, idei ausztrál 
fi lmdrámát, amely a Velencei 
Filmfesztiválon mutatkozott be 
és elnyerte az augusztus elején 
tartott kolozsvári Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) 
fődíját.

Vetítik a Békeidő című új ma-
gyar fi lmdrámát is, az alkotás kü-
lönböző emberi viszonyok men-
tén járja körül a dominancia és 
kiszolgáltatottság kérdését, kép-
zelet és valóság határán, legyen 
szó párkapcsolatról, barátságról, 
szülő és gyerek, állam és pol-
gár viszonyáról. A cselekmény 
egy éjszaka alatt zajlik, és több 
fő történetszálat ötvöz, melyek 
újabb történetek és karakterek 
felé ágaznak el: egy protestáns 
pap és családja közötti konfl ik-
tus; egy politikai aktivista nő ti-
zenéves lányának kalandjai; egy 
középkorú színész és a felesége 
házassági válsága, valamint egy 
híres színházrendező és fi atal 
pártfogoltjának története – ol-
vasható Hajdú Szabolcs legújabb 
fi lmjének hivatalos szinopszisá-
ban. Szintén láthatják a nézők a 
Tipografi c majuscul (Nyomtatott 
nagybetű) című román fi lmdrá-
mát: Radu Jude új fi lmje a szín-
ház és a mozi egyvelege, ami a 

17 éves Mugur Călinescuról szól, 
aki rendszerellenes feliratokat 
festett egy kerítésre a kommu-
nizmus idején. Szerepel a prog-
ramban a Foglyok című magyar 
fi lmdráma is. A Mindenki című 
rövidfi lmjével Oscar-díjat nyert 
Deák Kristóf tévéfi lmje a magyar-
országi kommunista rezsimben 
megesett valós történetet mutat 
be. 1951-ben Budapesten egy át-
lagos család élete a feje tetejére 
áll, amikor hajnalban a hatalom 
képviselői toppannak be hoz-
zájuk – ám kitelepítés helyett 
beköltöznek, a saját lakásukban 
ejtve foglyul a családot. És min-

denki mást, aki csak az ajtóhoz 
merészkedik… A fi lmben szere-
pel többek közt Molnár Leven-
te erdélyi színművész is.

A Filmtettfeszten többek közt 
a Mesék a zárkából című ma-
gyar dokumentumfi lmet vetítik, 
amely a börtönben levő apák és 
otthon levő gyerekeik kapcso-
latáról szóló kreatív dokumen-
tumfi lm. Büntetésüket töltő apák 
meséket írnak, amelyek alapján 
mesefi lmek készülnek – saját 
maguk és otthon levő gyereke-
ik főszereplésével. Vetítik még 

a Keménykalap és krumpliorr 
című, 1978-as magyar ifj úsági 
fi lmet, az Éden című magyar–ro-
mán fi lmdrámát. Az Éden arról 
szól, hogy az emberiségnek már 
nincs hová menekülnie saját 
maga elől. Éva allergiás a kémiai 
anyagokra, a légszennyezésre, a 
rádióhullámokra és az elektro-
mos mezőre. Teljes elszigetelt-

ségben kell élnie, környezetével 
nem érintkezhet. Akár a legap-
róbb fi gyelmetlenség is a halálát 
okozhatja. Kizárólag öccsével 
és a rajta állandóan kísérletező 
orvosokkal van kapcsolata. Egy 
napon pszichiáter érkezik, hogy 
kiderítse, Éva betegsége valódi 
vagy csak a képzeletének szüle-
ménye. Vajon elég-e a szeretet, 
hogy Évát megmentse? – tevődik 
fel a kérdés a szinopszisban, erre 
pedig csak akkor tudhatjuk meg 
a választ, ha megnézzük Kocsis 
Ágnes, a Friss levegő és a Pál 
Adrienn rendezőjének harmadik 
játékfi lmjét.

Sodró Eliza és Molnár Levente erdélyi színművész Deák Kristóf új, Foglyok című fi lmjében 

 » A Mindenki című 
rövidfilmjével Os-
car-díjat nyert Deák 
Kristóf tévéfilmje a 
magyarországi kom-
munista rezsimben 
megesett valós törté-
netet mutat be. 
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