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A nagybányai születésű Mol-
nár Levente kapta a legjobb 
színésznek járó díjat a brazíliai 
Cinefantasy nemzetközi fi lm-
fesztiválon. Az erdélyi színmű-
vész a Krónikának elmondta, 
örül az elismerésnek, a nagy-
részt Máramarosban forgatott, 
Hasadék című fi lm témája 
pedig univerzális: az apa-fi ú 
kapcsolat sokrétűségét állítja 
középpontba.

 » KISS JUDIT

M olnár Leventének ítélték 
a legjobb színész díját a 
Cinefantasy nemzetközi 

fi lmfesztiválon Brazíliában Krasz-
nahorkai Balázs első mozifi lmje, 
a Hasadék főszerepéért. A fi lm a 
nagybányai születésű Molnár Le-
vente szűkebb szülőföldjén, vagyis  
Máramarosban forgott. A 11. alka-
lommal megrendezett São Paulo-i 
fantasztikusfi lm-fesztivál díjátadó-
ját – magához a seregszemléhez 
hasonlóan – a járványhelyzet mi-
att online tartották a hétvégén.

„Hálás vagyok a díjért, és köszö-
nöm szépen” – mondta el a Kró-
nikának tegnap Molnár Levente 
színművész, aki azt is elárulta: első 
ízben játszott olyan nagyjátékfi lm-
ben, amit szűkebb hazájában, 
vagyis Máramarosban forgattak. 
Krasznahorkai Balázs mozija apa-
fi ú történet, egy magashegyi tája-
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Dél-amerikai díj erdélyi színművésznek

Molnár Levente erdélyi színész Krasznahorkai Balázs Hasadék című fi lmjének főszerepében 

A marosvásárhelyi születésű, Mosonmagyaróváron élő Kerekes István nyerte fotójával a pályázat fődíját 

 » Molnár 
Levente úgy 
fogalmazott, a 
díjnak örül, de a 
fi lmkészítés cso-
portos, közössé-
gi műfaj, és most 
épp „az ő nyuszi-
fülét húzták ki a 
kalapból”.

kon játszódó, a balladák hangulatát 
megidéző dráma. Molnár Levente 
úgy fogalmazott, a díjnak örül, de 
a fi lmkészítés csoportos, közösségi 
műfaj, és most épp „az ő nyuszifü-
lét húzták ki a kalapból”. A fi lmet 
háromnegyed részben a történelmi 
Máramarosban, vagyis a Radnai-ha-
vasokban, Felsővisón, Borsabányán, 
Havasmezőn forgatták két évvel ez-
előtt nem túl könnyű körülmények 
között, az időjárás viszontagságos 
volt. Molnár Levente arról is szólt, a 
máramarosi települések önkormány-
zatai sokat segítettek, hogy megvaló-

sulhasson a forgatás, helyiek is részt 
vettek a fi lmben. Az alaptörténet sze-
rint az erdélyi származású magyar 
orvos, Bálint (Molnár Levente) az 
édesapja temetésére tér vissza Bu-
dapestről a Máramarosi-havasok he-
gyei közé, szülőfalujába. Hazatérése 
során találkozik a 17 évvel ezelőtt 
elhagyott kamasz fi ával, és rövidre 
tervezett utazása végzetes fordulatot 
vesz. Bálint azzal szembesül, hogy 
fi a, Simon önpusztító és lázadó éle-
tet él a helyi maffi  avezér, Dumitru 
zsarnoksága alatt. A fi lm a családi 
kötődés erejéről és ellentmondá-

sosságáról, a bűn és bűnhődés vég-
zetszerűségéről, az újrakezdés és 
megváltás lehetőségéről tesz fel kér-
déseket. „A fi lm Erdélyben forgott, 
a téma pedig univerzális: az apa-fi ú 
kapcsolat sokrétűségét állítja közép-
pontba. A történetben egy múltbeli, 
jelenbeli és jövőbeni apa-fi ú kapcso-
latról is szó van. Az általam alakított 
főszereplő azért megy haza, mert 
meghal az édesapja, van egy szinte 
felnőtt fi a, és közben a felesége vá-
randós. A születendő gyerek érde-
kében is rendezni akarja a dolgait, 
visszatér a „múltja jelenébe”, hogy 
tiszta lappal újraindíthassa az életét” 
– mondta el Molnár Levente. Hozzá-
tette, számára mindig nagyon nagy 
öröm, amikor itthon, Romániában 
forgathat, a Krasznahorkai Balázs 
fi lmje pedig az ő szűkebb hazájában, 
a Máramarosban forgott, ez számára 
különlegessé tette a munkát. A Ha-
sadék című fi lmben Babai Dénes, 
Kovács Lajos, Orbán Levente, Lovas 
Rozi, Tzafetás Roland, valamint más 
magyarországi és határon túli színé-
szek is láthatóak. Molnár Leventét 
tavaly két emlékezetes alakításáért 
– az Apró mesék, a Foglyok – díjaz-
ták a legjobb férfi  epizódszereplő ka-
tegóriában a magyar fi lmkritikusok. 
Az erdélyi színészt egyébként többek 
közt Nemes Jeles László Oscar-díjas, 
Saul fi a című fi lmjében is láthatta a 
közönség, de számos magyar és ro-
mán fi lmben feltűnt az elmúlt évek-
ben. Kérdésünkre azt is elmondta, 
a következő fi lmet, amiben játszik, 
Magyarországon forgatják Zánkay 
Piros projektjeként. 
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Menesztették a váradi
fi lharmónia igazgatóját

Menesztették Meleg Vilmos szín-
művészt, a Nagyváradi Állami 

Filharmónia igazgatóját, miután 
április végén értékelték a Bihar 
Megyei Tanács által fenntartott 
kulturális intézmények menedzs-
mentjét. A Gheorghe Șincai Megyei 
Könyvtár kivételével, melynek eseté-
ben végső értékelés történt, a többi 
intézménynél (Szigligeti Színház, 
Mária Királyné Színház, Nagyvá-
radi Állami Filharmónia, Francisc 
Hubic Művészeti Iskola) az elmúlt 
évet értékelték. Czvikker Katalin, 
a Szigligeti Színház igazgatónője 
9,05-ös, Elvira Rîmbu, a Mária 
Királyné Színház igazgatónője 7-es, 
Meleg Vilmos, a Nagyváradi Állami 
Filharmónia igazgatója 5,83-as, 
Florin Mariș, a Francisc Hubic 
Művészeti Iskola igazgatója 9,59-es, 
Ligia-Antonia Mirișan, a Gheorghe 
Șincai Megyei Könyvtár igazgató-
nője 8,78-as osztályzatot kapott. Az 
éves értékeléseknél, amennyiben a 
jegy hetesnél kisebb, felbontják a 
menedzsmentszerződést, ha pedig 
nagyobb, akkor az igazgató folytat-
ja a tevékenységét a szerződésnek 
megfelelően. A végső értékelésre 
akkor kerül sor, ha az éves értékelé-
sek jegyei nagyobbak nyolcnál, és 
legkevesebb 90 nappal a szerződés 
lejárta előtt tartják meg – írta az 
Erdon.ro. (Krónika)

 » KRÓNIKA

A Magyar Újságírók Romániai Egye-
sülete (MÚRE) által meghirdetett 

Brassaï sajtófotó-pályázatára bekül-
dött alkotások legjobbjaiból nyílik 
kiállítás holnap a bukaresti Magyar 
Kulturális Intézetben, amely immár 
sorozatban harmadik alkalommal mu-
tatja be a pályázat legjobb alkotásait. 

A pályázat névadója, Brassaï, eredeti 
nevén Halász Gyula (Brassó, 1899. 
szeptember 9. – Èze, Alpes-Maritimes, 
Franciaország, 1984. július 8.) a 20. 
század egyik nagy sikerű fotóművésze 
volt, aki képzőművészként és íróként 
is sikeres volt. Cikkeit, beszámolóit 
a Brassói Lapok, a Napkelet, a Keleti 
Újság és a Periszkóp olvasói élvezhet-
ték, regényt írt, verseket illusztrált, 

Picassóval együtt szobrokat állított ki, 
fi lmjét a cannes-i fesztiválon díjazták, 
Beszélgetések Picassóval című köny-
ve francia nyelven 12 kiadást ért meg. 
Az ötödik Brassaï sajtófotó-pályáza-
ton 2019-ben készült sajtófotókkal 
jelentkezhettek a romániai és külho-
ni magyar fotóriporterek, újságírók, 
valamint Romániában készült vagy a 
külhoni magyarok életével foglalkozó 
képekkel a magyarországi vagy a vi-
lágban másutt élő magyar fotósok. A 
Brassaï-fődíjas és a portréfotó kategó-
ria nyertese a marosvásárhelyi születé-
sű, Mosonmagyaróváron élő Kerekes 
István fotográfus. A szociofotó, vala-
mint a fotóriport kategória győztese 
Sánta István Csaba sepsiszentgyörgyi 
származású, Olaszországban élő fo-
tóművész. Az eseményfotó és sportfo-
tó kategória díjazottja a vajdasági Ótos 
András, a Magyar Szó fotóriportere. 
A Holnap Kulturális Egyesület három 
különdíjasa közül kettő a Háromszék 
munkatársa, Albert Levente fotóripor-
ter és Szekeres Attila szerkesztő, a har-
madik a vajdasági Martinek Imre. A 
bukaresti megnyitót holnap 19 órakor 
tartják lesz a hatályos járványügyi sza-
bályok betartásával, illetve online, az 
intézet Facebook-oldalán. A kiállítást 
Forró László, a Magyar Újságírók Ro-
mániai Egyesületének területi elnöke 
nyitja meg. A tárlat május 18-ig tekint-
hető meg.

Bukaresti kiállítás a Brassaï fotópályázat alkotásaiból
 » A pályázat 

névadója, Bras-
saï, eredeti nevén 
Halász Gyula 
(Brassó, 1899 
– Èze, Francia-
ország, 1984) a 
20. század egyik 
nagy sikerű fo-
tóművésze volt. 




