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EGÉSZ ÉVBEN TARTÓ FILMTÖRTÉNETI VETÍTÉSSOROZATOT INDÍT ONLINE A KOLOZSVÁRI SAPIENTIA

Magyar fi lmsikerek refl ektorfényben

A magyar fi lmtörténet meghatározó alkotásait tervezik vetíteni, egyelőre online

Egész évben tartó online vetí-
téssorozatot indít a Sapientia 
egyetem kolozsvári kara: 
olyan nagynevű rendezők al-
kotásait lehet megtekinteni, 
mint Mészáros Márta, Szabó 
István vagy Fábri Zoltán. Kor-
társ fiatal rendezők, például 
a kolozsvári Felméri Cecília új 
filmjét is láthatják az érdek-
lődők. Az eseménysorozat 
keretében a tervek szerint 
kerekasztal-beszélgetéseket 
is tartanak a filmekről és 
alkotóikról.

 » K. J.

M agyar fi lmtörténeti vetí-
téssorozatot indít online a 
Sapientia egyetem kolozs-

vári kara: a Nemzeti Filmintézet, 
a Nemzeti Filmarchívum és Ma-
gyarország kolozsvári főkonzulá-
tusa támogatásával megvalósuló, 
a decemberig tartó eseménysorozat 
megnyitó eseményét és első vetí-
tését pénteken 18 órától tartják. A 
filmhez és a közös beszélgetéshez 
online biztosítanak hozzáférést 
az érdeklődőknek egy erre a célra 
létrehozott Facebook-csoportban. 
Januárral kezdődően minden hó-
nap utolsó péntekjén 18 órakor je-

lentkezik a Sapientia EMTE média 
tanszéke egy-egy magyar filmmel, 
amelyek vetítését oktató és kutató 
kollégáik rövid felvezetője előzi 
meg, és a résztvevők érdeklődésé-
től függően közös beszélgetéssel 
zárul a találkozás. A járványhely-
zet miatt alapértelmezett módon 
online szerveződő eseménysoro-
zatról van szó, a filmek és beszél-

getések elérési linkjéhez pedig a 
Magyar filmtörténeti vetítéssoro-
zat a Sapientia EMTE-n nevű Fa-
cebook-csoporthoz csatlakozva 
lehet hozzáférni. Amennyiben a 
jövőben lazulnak a korlátozások, 
a szervezők a kolozsvári kar au-
lájában is szeretnének vetítéseket 
tartani. Pénteken a rövid megnyi-
tó után Mészáros Márta Eltávozott 

nap (1968) című alkotását tekint-
hetik meg online a nézők. Mé-
száros Márta első nagyjátékfilm-
je már bővelkedik az életmű 
jellegzetes tematikáiban, mint 
például a szülő-gyerek kapcso-
lat (vagy ezen kapcsolatok hiá-
nya), az identitáskeresés, illetve 
a szeretetre és a szerelemre való 
vágyakozás. A film a magyar 
beatkorszak egyfajta krónikája-
ként is funkcionál. A főszerepet 
Kovács Kati, a korszak egyik leg-
meghatározóbb énekesnője játsz-
sza, a fi lm zenéjét pedig Szörényi 
Levente szerezte, aki egy jelenet 
erejéig fel is tűnik a csúcskor-
szakát élő Illés-együttesével is. 
A programban több Mészáros 
Márta-fi lm szerepel: az Eltávozott 
nap, a Szép lányok, ne sírjatok 
(1970), az Örökbefogadás (1975). 
Szabó Istvánnak olyan jeles alko-
tásait is vetítik, mint a Mephisto 
(1981), a Budapesti mesék (1976), 
Fábri Zoltánnak pedig a Körhinta 
(1955), a Hannibál tanár úr (1956) 
című fi lmjeit. Szerepel a prog-
ramban Felméri Cecília Spirál 
(2020) című fi lmje, Kocsis Ágnes 
Éden (2020) című mozija. A ter-
vek szerint augusztus 20-án a 80 
éves Jankovics Marcell művésze-
tét járja körül egy vetítéssorozat, 
kerekasztal-beszélgetést tarta-
nak Jankovics művészetéről és 
a kortárs magyar animációs film 
sikereiről.

 » Mészáros 
Márta első fi lmje 
a magyar beat-
korszak egyfajta 
krónikája, a fősze-
repet Kovács Kati, 
a korszak egyik 
legmeghatáro-
zóbb énekesnője 
játssza.
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Elhunyt Börcsök 
Enikő színművész

E lhunyt 53 éves korában Börcsök 
Enikő Jászai Mari-díjas színmű-

vész – tudatta tegnap a budapesti 
Vígszínház az MTI-vel. A közlés sze-
rint Börcsök Enikőt hosszú, súlyos 
betegség után érte a halál. A szín-
művészt a Vígszínház saját halottjá-
nak tekinti. Börcsök Enikő sugárzó 
tehetségét számtalan színházi és 
fi lmes szerepben megcsodálhatta a 
közönség. 1994 óta volt a Vígszínház 
tagja és vezető színésznője. Legen-

dás alakítások sora fűződik nevé-
hez, melyekben megmutatta drámai 
erejét, páratlan humorát, élet- és 
játékszeretetét. Két tucat filmes 
és televíziós alakítás kötődik a 
nevéhez. Az utóbbi években ren-
dezőként is bizonyított, emellett 
pedig a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem oktatója, egyik osztály-
vezető tanára is volt. Számos díj és 
elismerés kísérte szakmai munkáját. 
(Krónika)

 » KRÓNIKA

Az önálló nagyváradi magyar szín-
ház tízéves: 2011. január 27-én 

döntött úgy a Bihar Megyei Tanács, 
hogy a városban működő előadó-mű-
vészeti intézmények magyar társula-
tait összevonja. A Szigligeti Színház 
erre, illetve a Szigligeti Társulat alapí-
tásának százhuszadik évfordulójára 
emlékezve, jubileumi eseménysoroza-
tot szervezett. Kerekasztal-beszélget is 
tartottak a társulatok egykori és jelen-
legi művészeti vezetőinek részvételé-
vel. Bozsodi Nagy Orsolya, a színház 
irodalmi titkára felidézte, hogy az ön-
álló magyar intézmény megalapítása 
korántsem történt zökkenőmentesen. 
Az önállósodás törekvéséről Dimény 
Levente elmondta, az akkori kulturá-
lis államtitkártól kértek tanácsot, az 
akkor épp Nagyváradon rendező Sza-
bó K. István segítségével, aki később 
művészeti igazgatója is lett a Szigli-
geti Társulatnak. A színházszervezés 
lépéseit Czvikker Katalin idézte fel, 
kitérve arra, hogy milyen fontos volt 
az egyes társulatok szakembereivel 
való együttműködés az új struktúra 
kialakításában. Szabó Enikő Ágnes, 
a Nagyvárad Táncegyüttes egykori 
tánckari tagja, jelenlegi művészeti ve-
zetője, illetve Botházy-Daróczi Réka, 
a Lilliput Társulat egykori irodalmi 
titkára és jelenlegi művészeti veze-
tője az átmeneti időszak kihívásairól 
és szépségeiről, valamint a társula-
tok fejlődését jelző mérföldkövekről 

beszélt. Szabó K. István felidézte, 
művészeti vezetése alatt a társulatot 
a bátorság, kíváncsiság és vállalko-
zószellem jellemezte, amelynek ered-
ményeképpen egy elhanyagolt együt-
tes képét egy feltörekvő társulat képe 
váltotta fel. Novák Eszter, a Szigligeti 
Társulat jelenlegi művészeti vezetője 
elmondta, folytatta az előző művé-
szeti vezető által megkezdett társulati 
munkát, és a színészekben rejlő tehet-
ség jobb kihasználtságára helyezte 
a hangsúlyt. Ebben segítségére volt, 

hogy a Szigligeti Stúdió kialakítása és 
átadása által egyszerre több próbafo-
lyamatot is lebonyolíthattak. Czvikker 
Katalin főigazgató és Novák Eszter mű-
vészeti vezető arról is szót ejtett, hogy 
jelenleg nagy nehézségek elé néz a te-
átrum, részint a Bihar Megyei Tanács 
által előirányzott létszámleépítés mi-
att, részszint pedig amiatt, hogy a Son-
nenfeld-palota márciustól esedékes 
felújítása miatt a társulatoknak ki kell 
költözniük a közadakozásból felújított 
egykori nyomdaépületből.

Értékelték a váradi színház elmúlt tíz évét

 » A jubileu-
mi eseményen 
felidézték, hogy 
az önálló magyar 
váradi intéz-
mény megalapí-
tása korántsem 
történt zökkenő-
mentesen.

Az évforduló apropóján szervezett eseményen elhangzott, a váradi társulatot a bátorság, 
kíváncsiság és vállalkozószellem jellemezte




