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A bukaresti szórakozóhelyen 
2015-ben történt tűzeset körül-
ményeit és következményeit 
feldolgozó, colectiv című, 
Oscar-díjra nevezett román 
dokumentumfi lm rendezője, 
Alexander Nanau bejelentette: 
visszautasítja a román állami 
kitüntetést. Döntését a romániai 
kulturális szektor előzmény nél-
küli krízishelyzetével indokolta.

 » KISS JUDIT

A lexander Nanau, az Oscar-vá-
rományos colectiv című doku-
mentumfi lm rendezője Face-

book-posztban osztotta meg a kö-
zönséggel, hogy álszentségnek tarta-
ná átvenni Klaus Iohannis elnöktől a 
kulturális érdemekért járó kitüntetést. 
A német–román újságíró, dokumen-
tumfi lmes tegnapi Facebook-bejegy-
zésében visszautasítja a kitüntetést, 
amit január 15-én kellene átvennie 
az államfőtől. Döntését a romániai 
kulturális szektor előzmény nélküli 
krízishelyzetével indokolta – írta a 
Filmtett.ro portál.

Megmentésre szorul 
a romániai kultúra
„Úgy gondolom, hogy a román állam 
a kultúra napját nem szimbolikus 
ünneplésre és kitüntetésekre kellene 
használja, hanem annak a bejelenté-
sére, hogyan mentené meg konkré-
tan a kulturális szférát, ami évek óta 
Románia legerősebb nagykövetének 
számít, de a Covid–19-krízisig kiemel-
kedően fontos gazdasági szereplő is 
volt” – fogalmaz a dokumentumfi l-
mes. Hozzáteszi, ez idáig a román 
kultúripar megmentésére tett javas-
latok csak szónoklatok formájában 

születtek meg, ő pedig nem járulhat 
hozzá ahhoz, hogy egy ennyire lé-
nyeges dolgot csak szimbolikusan tá-
mogasson. Nanau kifejtette: úgy érzi, 
hogy a fi atal fi lmes és színházi szak-
embereknek semmilyen perspektívá-
ja nem marad a koronavírus-helyzet 
kezelése után sem, hiszen a fi lm-
stúdiók, a független színházak, de a 
mozik és a forgalmazók nagy része 
is kénytelen lesz bezárni. Mint fogal-
mazott, türelmetlenül vár Iohannis 
elnök részéről bármilyen párbeszédet 
vagy nyilvános vitát. A nemrég Euró-
pai Filmdíjjal kitüntetett, Románia 
hivatalos Oscar-jelölésével büszkél-
kedő colectiv című dokumentumfi lm 
az azonos nevű bukaresti szórako-
zóhelyen 2015-ben történt tűzeset 
körülményeit és következményeit 
dolgozza fel. Amint a fi lmes portál 
írta, az alkotás „elszomorító és dühí-
tő látlelet napjaink Romániájáról”, 
számos nemzetközi fi lmfesztiválon 
sikerrel mutatkozott be. Témája a 
híradókból jól ismert tűzeset: „…a 
146 sebesült mellett 26 ember a 
helyszínen halt meg, 38-an pedig 
különböző kórházakban. Nanau 
fi lmje nem a 146-tal foglalkozik be-
hatóan (habár illusztráció gyanánt 
nyomon követhetjük az egyik meg-
csonkult túlélőt is), és még csak nem 
is a 26-tal, hanem a 38-cal. Ponto-
sabban azzal a rendszerszintű ha-
nyagsággal és kapzsisággal, ami a 
38 ember nagy részét megölte a kór-
házban. A 2016-ban nyilvánosságot 
kapott Hexi Pharma-ügyről van szó, 
amelyben kiderült, hogy a szóban 
forgó gyógyszercég olyan fertőtle-
nítőszereket forgalmazott, amelyek 
már-már homeopátiás szintűre voltak 
hígítva, ezáltal hozzájárulva Romá-
nia rekordmennyiségű nozokomiális 
fertőzéseihez (melyek persze a hatósá-
gok által hatékonyan el lettek tussolva 
a nagyközönség és az EU előtt).”

Rekordszámú nevezés 
az Oscar-díjra
Rekordszámú, 93 fi lmet neveztek 
az amerikai fi lmakadémia legjobb 
nemzetközi fi lm díjára, köztük a co-
lectiv című alkotást is. Február 1-jén 
elkezdődik a szavazás első köre –
írta a hétvégén a The Wrap mozis 
hírportál. Az Amerikai Filmművé-
szeti és Filmtudományi Akadémia 
(AMPAS) ismertette tagságával a 
legjobb nemzetközi fi lm kategóri-
ájába nevezett fi lmek listáját. A 93 
nevezett fi lm közül 34 alkotást ren-
dezett nő, ami héttel több a tavaly-
inál. A nevezett produkciók között 
szerepel a Még egy kört minden-
kinek című dán fi lm Thomas Win-
terberg rendezésében, Agnieszka 
Holland Sarlatán című cseh fi lmje, 
az orosz Dorogije továriscsi, Andrej 
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A colectiv rendezője visszautasítja a kitüntetést
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Koncsalovszkij fi lmje, és a Ma-
gyarország által a versenybe kül-
dött Felkészülés meghatározatlan 
ideig tartó együttlétre című alko-
tás, amelyet Horvát Lili rendezett. 
A fi lmben Márta (Stork Natasa), a 
negyvenéves idegsebész szerel-
mes lesz. Fényes amerikai karri-
erjét hátrahagyva visszatér Buda-
pestre, hogy új életet kezdjen egy 
férfi val (Bodó Viktor). Ám Márta 
hiába vár a Szabadság híd pesti 
hídfőjénél: a férfi  nem jelenik meg 
a randevún. Márta kétségbeeset-
ten a keresésére indul, de amikor 
rátalál, élete szerelme azt állítja, 
sohasem látta őt. Az Oscar-jelölé-
seket március 15-én hozzák nyil-
vánosságra. A 93. Oscar-díjátadó 
gálát pedig április 25-ére tervezik a 
Los Angeles-i szervezők.

 » „Úgy gon-
dolom, hogy a 
román állam a 
kultúra napját 
nem szimbolikus 
ünneplésre és 
kitüntetésekre 
kellene használ-
ja, hanem annak 
a bejelentésére, 
hogyan mentené 
meg konkrétan a 
kulturális szek-
tort” – fogalmaz 
Alexander Nanau 
dokumentumfi l-
mes. 

Az Oscar-díjra jelölt dokumentumfi lm a 2015-ben történt bukaresti tűzeset körülményeit dolgozza fel

 » KRÓNIKA

A Csíki Játékszín mától vasárnapig 
öt alkalommal játssza Kárpáti 

Péter Pájinkás János című darabját. 
Az előadás rendezője Barabás Árpád. 
Amint a társulat közleményében sze-
repel, a nagy mesemondótól, Ámi 

Lajostól megkérdezik, hogy van-e 
az embernek lelke. Már csak azért 
is lennie kell, mert álmunkban a lel-
künk az, ami vándorol – válaszolja, 
és már bele is kezd a mesébe, mely 
szerint a lélek bárhová el tud men-
ni. Hisz álmunkban olyan tájakon 
járhatunk, ahol mi azelőtt sosem 

voltunk. Így jutunk el Nagy-Oroszor-
szágba is, Pájinkás János szülőhazá-
jába. Pájinkás János a lélek mérnö-
ke. Meg sem született, és már tudta, 
mi lesz száz év múlva. Az anyja mé-
hében megálmodta, hogyan fogja ő 
az országot megmenteni. Négyna-
posan végre pájinkát is kapott – és 

aztán egész életében nem is evett-
ivott egyebet. Még aznap elindult 
a cárhoz, hogy előadja forradalmi 
terveit. Azokkal aztán a hazáját fel-
virágoztatta. Sőt még a sárkányokat 
is legyőzte, akik a napot az égről le 
akarták venni.  A történeten túl Ámi 
Lajos világnézetében folyamatosan 
érezhető az arra való felszólítás, hogy 
az embernek egész életén át foglal-
koznia kell a lélek működésének meg-
értésével. Meséi pedig mintha arra 
bátorítanának, hogy soha ne féljünk 
álmodni, és álmunkban a lelkünket 
hagyni vándorolni. A Csíki Játékszín 
legújabb előadása is erre tesz kísér-
letet. A Pájinkás János című előadás 
alkotóstábja már ismerős lehet a Csí-
ki Játékszín közönségének. Barabás 
Árpádnak olyan rendezéseit lehetett 
már látni Csíkszeredában, mint Az 
öldöklés istene vagy az Abigail bulija. 
Az előadást játsszák: Kányádi Szilárd, 
Kozma Attila, Bartalis Gabriella / Fe-
kete Bernadetta, Márdirosz Ágnes, 
Vass Csaba, Giacomello Roberto, 
Tóth Jess, Puskás László, Zsigmond 
Éva Beáta, Borsos Tamás.

Pájinkás János: álmunkban a lelkünket hagyni vándorolni

 » A történeten 
túl Ámi Lajos 
világnézetében 
folyamatosan 
érezhető az arra 
való felszólítás, 
hogy az ember-
nek egész életén 
át foglalkoznia 
kell a lélek 
működésének 
megértésével. 

A Csíki Játékszín legújabb előadásának egyik fő üzenete: soha ne féljünk álmodni




