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Spanyol komédia nyitja a 
Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztivál (TIFF) huszadik 
kiadását a kolozsvári Főté-
ren – közölték a szervezők. A 
július 23-án kezdődő szemle a 
kortárs spanyol fi lmművészet 
előtt tiszteleg.

 » KRÓNIKA

A kortárs spanyol fi lmművé-
szet előtt tiszteleg a jubile-
umi, huszadik kiadásához 

érkező kolozsvári Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) – 
közölték a július 23. és augusztus 1. 
közötti időszakra tervezett szemle 
szervezői. A fesztivál Fókuszban 
Spanyolország elnevezésű prog-
ramja változatos felhozatalt kínál 
az érdeklődőknek: vetítéseket, 
fi lmes rendezvényeket, közönség-
találkozókat, mesterkurzusokat, 
kiállításokat is terveznek. Ennek 
részeként a kolozsvári szemle szer-
vezői partnerségre léptek a San Se-
bastián-i fi lmfesztivál szervezőivel, 
a híres spanyol fesztivál fi lmjeiből 
láthatunk majd erős válogatást. A 
tíz, már kiválasztott fi lm közül meg 
kell említeni a Szenvedélyes szom-
szédok (The People Upstairs) című 
Cesc Gay-alkotást, mely július 23-án 
este 9-kor Kolozsvár Főterén nyitja 
majd meg a rendezvényt. A vetítés-
re online, a Tiff .eventbook.ro. web-
oldalon lehet jegyeket venni.

Provokatív vígjáték
„A San Sebastián-i fesztivál nem-
csak az egyik abszolút kedvencem 
(egy csábító tengerparti város, 
irigylésre méltó gasztronómiával, 
lelkes csapattal és csúcsválasz-

A KORTÁRS SPANYOL FILMMŰVÉSZET ELŐTT TISZTELEG A HUSZADIK KOLOZSVÁRI TRANSILVANIA NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL

Sziporkázó komédia nyitja a jubileumi TIFF-et 

Cesc Gay rendező Szenvedélyes szomszédok című kortárs komédiája lesz a kolozsvári szemle nyitófi lmje

 » A kolozsvári 
TIFF szervezői 
partnerségre lép-
tek a San Sebas-
tian-i fi lmfeszti-
vál szervezőivel, 
a híres spanyol 
szemle fi lmjeiből 
láthatunk majd 
erős válogatást.

tékkal), hanem minden évben egy 
kimeríthetetlen fi lmkészlet is a TIFF 
szekciói számára, különösképpen 
a spanyol és latin-amerikai fi lmek 
tekintetében. Köszönöm a szerve-
zők nyitottságát a partnerség iránt; 
felkérem a nézőket, hogy ízleljék 
meg a fi lmes étlap ezen gondosan 
kiválasztott darabjait. Biztosítha-
tom önöket, hogy a Szenvedélyes 
szomszédok sziporkázó, provoka-
tív vígjáték, amellyel felavatjuk, 
megnyitjuk az évfordulós kiadást” 
– nyilatkozta Mihai Chirilov, a TIFF 
művészeti vezetője.

Jose Luis Rebordinos, a San Sebas-
tián-i nemzetközi szemle igazgatója 
kifejtette, ők is nagyon örülnek a 
partnerségnek Románia legfonto-
sabb fi lmfesztiváljával. Véleménye 
szerint a TIFF tökéletes hely, alka-
lom a kortárs spanyol fi lmművészet 
bemutatásához „Ez a válogatás tük-
rözi a spanyol mozi sokszínűségét, 

és különös fi gyelmet fordít a fi atal 
fi lmesekre, akik kulcsszerepet ját-
szanak a mozi jövőjében” – közölte 
Rebordinos. A szervezők szerint a ja-
vasolt fi lmválaszték a spanyol mozi 
pezsgését és sokszínűségét tükrözi, a 
már említett nyitófi lm pedig egy kifi -
nomult vígjáték, melyet öt Goya-díj-
ra is jelöltek, és mely arról szól, hogy 
két szomszédos pár hogyan fedezi fel 
a modern emberi kapcsolatok össze-
tettségét, bonyolultságát.

A Carte blanche: San Sebastián 
szekció keretén belül látható lesz 
egy hatrészes sorozat is, Rodrigo 
Sorogoyen Riot Police című alko-
tása, mely az El Mundo napilap 
szerint az idei év legjobb sorozata. 
A szekció keretein belül látható 
lesz Isabel Lamberti Last Days of 
Spring című drámája is, mely Mad-
rid szegény külvárosi negyedeinek 
világát mutatja be, valamint Imanol 
Rayo Death Knell című thrillere is, 

melyben egy család saját birtokán 
bukkan különös maradványokra, 
továbbá David Pérez Sañudo Ane Is 
Missing című alkotása is, melynek 
forgatókönyve díjat is kapott.

A gasztronómia 
szerelmeseit is várják
Nacho Álvarez My Heart Goom 
Boom! című musicalje a híres Raff a-
ella Carrà slágereivel vidám utazás-
ra invitál a hetvenes évek Spanyol-
országába. A Thief’s Daughter című 
fi lm (Belén Funes rendezésében), 
melyért Greta Fernandez színésznő 
elnyerte a San Sebastián-i fesztivál 
legjobb színésznőjének járó díját, 
egy boldogtalanságra ítélt fi atal 
lány történetét mutatja be. A Jour-
ney to a Mother’s Room Celia Rico 
Clavellino című 2008-as alkotás 
meghitt dráma az anya-lánya kap-
csolatról, mely a Fiatal Zsűri díját 
és a fi atal rendezőknek járó díjat is 
elnyerte Spanyolországban. A szek-
ció része León Siminiani fi lmje is, 
akinek az volt az álma, hogy fi lmet 
készítsen egy rablásról: a Notes For 
a Heist Film című dokumentumfi lm 
egy híres spanyol csaló életét mu-
tatja be. Az Arzak since 1897 című, 
szintén a spanyol fi lmfesztivál fel-
hozatalából származó fi lmet a gaszt-
ronómia szerelmeseinek ajánlják, a 
Film Food szekcióban lesz látható. 
A San Sebastián városában műkö-
dő családi vállalkozás, az Arzak 
étterem az egyik legjobb a világon, 
harminc éve rendelkezik három Mi-
chelin-csillaggal. A fi lm azt mutatja 
be, hogy az apa, az étterem sztárja 
visszavonul, és lányának tovább kell 
vinnie az örökséget: a baszk kony-
haművészet legmagasabb szinten 
történő művelését. További részle-
teket a fesztivál honlapján olvashat-
nak az érdeklődők.

Kötetbemutató: 
Mágia, ima, misztika

A Mágia, ima, misztika – Tanulmá-
nyok a népi vallásosságról című 

kötetet mutatja be online az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület (EME) kiadója és 
a BBTE Hungarológia Doktori Iskolája 
június 2-án 17 órától. A Zoom-link az 
EME honlapján található. A Tánczos 
Vilmos és Peti Lehel által szerkesz-
tett kötet a „Hegyet hágék, lőtőt 
lépék…” – Irányzatok és módszerek 
a Kárpát-medencei népi vallásosság 
kutatásában című vallási néprajzi 
konferencián elhangzott előadások 
szerkesztett változatát tartalmazza. A 
tudományos tanácskozásra, amely a 
Konferenciasorozat a vallási néprajz 
iskolateremtő tudósainak tisztele-
tére című sorozat rendezvénye volt, 
2018-ban Kolozsváron került sor. A 
vallásetnológiai konferencia 44 előa-
dásában és az ezek nyomán kialakuló 
szakmai beszélgetésekben megjele-
nítődnek a mai vallásetnológia leg-
fontosabb tudományos paradigmái: 
azok, amelyek a vallásos megnyil-
vánulások spirituális vonatkozását 
hangsúlyozzák, és azok, amelyek a 
vallásgyakorlásra mint társadalmi 
tényre tekintenek. (Hírösszefoglaló)

 » K. J.

Bukarestben mutatják be ma Ka-
rácsonyi Zsolt költő Ússz, Faust, 

ússz! című fi lozofi kus költeményé-
nek román fordítását Faust pe mări 
címmel, a szakavatott műfordító, 
George Volceanov tolmácsolásában 
– közölte a bukaresti Magyar Kul-
turális Intézet. A Tracus Arte Kiadó 
gondozásában megjelent kötet 19 
órakor kezdődő bemutatóján jelen 
lesz a szerző, Karácsonyi Zsolt, és a 
fordító, George Volceanov. A költe-
ményből Peter Sragher költő, fordí-
tó, a Román Írószövetség műfordítói 
tagozata bukaresti fi ókjának elnöke 
olvas fel részleteket, a rendezvény 
moderátora Răzvan Voncu iroda-
lomkritikus és -történész. A fausti 
mítosznak, az ördöggel egyezséget 
kötő tudós történetének bűvöletében 
számos irodalmi, zenei és fi lmművé-
szeti alkotás született. Amint a szer-
ző, Karácsony Zsolt egy interjúban 
elmondja, számára a kiindulópon-
tot Faust történetének újbóli meg-
írásában Marlowe Doktor Faustus 
című drámája jelentette. „Miután a 

kolozsvári Állami Magyar Színház-
ban megnéztem a Mihai Măniuțiu 
rendezte előadást, azonnal tudtam, 
hogy Faustust meg kell menteni. Egy 
ilyen fontos ember, egy everyman 
megérdemli a próbálkozást” – fogal-
mazott a szerző. „Dante vagy Mar-
lowe pokla és Goethe paradicsoma 
között választhatott volna Karácso-
nyi Zsolt, de ő egy harmadik utat – a 
vizet, a megtisztulást és a metamor-
fózist választotta. Faust tehát nem a 
pokol tűzében hánykolódik, és nem 
a Mennyben élvezi bűnbocsánatát 
és megváltását, hanem a tengerek és 
óceánok Purgatóriumába jut, alkal-
ma lévén a múltról, a jelenről, a jö-
vőről és arról refl ektálni, hogy hol az 
ember helye az univerzumban, és mi 
az élet értelme” – írja a könyv elősza-
vában George Volceanov. Karácsonyi 
Zsolt 1977-ben született Aradon, a 
kétezres költőgeneráció vezéralakja. 
József Attila-díjas költő, műfordító, 
színház- és irodalomkritikus, egyete-
mi adjunktus a kolozsvári Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem média tan-
székén. 2013-tól a kolozsvári Helikon 
irodalmi folyóirat főszerkesztője, 

2014-től az Erdélyi Magyar Írók Ligá-
ja elnöke. Legutóbbi kötete 2020-ban 
jelent meg Függőleges állat címmel 
(Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár). 
Az 1956-ben született George Volce-
anov műfordító, lexikográfus és ki-
adó, aki több mint hatvan kötetet for-
dított angol, illetve magyar nyelvről. 
A Bukaresti Egyetemen diplomázott 
(1979), a kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetemen szerezte a fi lo-
lógia doktora címet (2004). Hét egy-
nyelvű és kétnyelvű zsargonszótár 
szerzője vagy társzerzője. Gondozá-
sában és koordinálásával jelent meg 
a legutóbbi Shakespeare-életmű ro-
mán nyelven. Irodalmi tevékenysé-
géért több alkalommal díjazta a Ro-
mán Írószövetség, a British Council, 
a Román Rádiótársaság stb. Magyar 
nyelvről tolmácsolta Kassák Lajos, 
Petri György (versek), Rejtő Jenő, 
Esterházy Péter, Bogdán László, 
Markovits Rodion, Kovács István (re-
gény), Zalán Tibor (vers és dráma), 
Kiss Csaba, Thuróczy Katalin (drá-
ma) írásait. A 11 magyar kortárs költő 
című kortárs magyar versantológia 
román nyelvű kiadója és fordítója.

Ússz, Faust, ússz! – Karácsonyi Zsolt költeménye románul 

 » A fausti 
mítosznak, az 
ördöggel egyez-
séget kötő tudós 
történetének 
bűvöletében 
számos irodalmi, 
zenei és fi lmmű-
vészeti alkotás 
született.
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