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KÜLÖNLEGES ÉS NEHEZEN MEGKÖZELÍTHETŐ HELYSZÍNEKET TÁR A NÉZŐK ELÉ A VAD ROMÁNIA CÍMŰ ALKOTÁS

Filmmel tisztelegnek a természet előtt
Az országban forgatott 
legkomplexebb dokumen-
tumfi lm, a Vad Románia 
(România Sălbatică) pre-
mierjét tekinthetik meg az 
érdeklődők Kolozsváron, a 
Nemzetközi Transilvania 
Filmfesztivál (TIFF) kere-
tében.

 » BEDE LAURA

T öbb ezer kilométer utazás, 
több száz órányi forgatás 
és tízéves előgyártás után 

megjelenik a legnagyobb fo-
tósprojekt és dokumentumfi lm, 
amely országunk természetéről 
szól. A Vad Románia (România 
Sălbatică) című alkotást a július 
23. és augusztus 1. között szer-
vezendő kolozsvári Nemzetközi 
Transilvania Filmfesztivál (TIFF) 
főtéri órásképernyőjén láthatja 
először a közönség – tájékoztatta 
szerkesztőségünket a produkciót 
forgalmazó Transilvania Film.

Mint írták, a Dan Dinu fotográ-
fus által kezdeményezett projekt 
a Természetvédelmi Világalap-
pal (World Wide Fund for Nature 
– WWF) együttműködésben ké-

szült. Az első szakaszban, 2010 
és 2013 között 28 romániai rezer-
vátumot fényképeztek le, ame-
lyet aztán szabadtéri kiállításon 
mutattak be, melyet több mint 
50 ezer ember tekintett meg az 
ország nagyvárosaiban. A közel 

húsz-éves természetfotós múlt-
tal rendelkező ötletgazdához 
2014-ben csatlakozott Cosmin 
Dumitrache szintén tapasztalt 
videós, és közösen megalapítot-
ták a bemutatandó alkotást is 
gyártó NTD Filmet.

A projekt utolsó szakasza 
2018-ban kezdődött, amikor a 
két alkotó úgy döntött, hogy 
a hosszú évek munkáját egy 
nagyszabású filmben mutatják 
meg. Szerintük a Vad Románia 
az ország természetét ismerte-
tő legkomplexebb dokumen-
tumfilm, és olyan különleges, 
illetve nehezen megközelít-
hető helyszíneket tár a nézők 
elé, amelyeket korábban nem 
láthattak.

„Ez a fi lm egy utazás, amely 
segít felfedezni legalább egy ré-
szét gazdag természetünknek. 
Az utazásunk érzelmekről, em-
pátiáról, drámáról és egy csepp 
komédiáról szól. Ez a fi lm és az 
egész projekt számomra tisztel-
gés a természet előtt, amelytől 
tanultam, amely boldoggá tett, 
és amelyre vigyáznom kell” – 
fogalmazott Dan Dinu ötletgaz-
da, rendező.

A kolozsvári premier után 
országos turnéra indul a fi lm: 
augusztusban szabadtéri ve-
títéssorozatot terveznek az 
alkotók, néhány alkalommal 
rezervátumokba is elviszik. 
Szeptemberben már a mozik-
ban is megtekinthetővé válik, 
több mint 50 városban és 90 
teremben vetítik.

Az ötletgazda-rendező szerint a fi lm segít felfedezni legalább egy részét gazdag természetünknek

Dan Dinu fotográfus és Cosmin Dumitrache videós a Vad Románia dokumentumfi lm készítése közben
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 » KRÓNIKA

Kísérleti rendezvényként, tíz na-
pon át zajlana idén az Electric 

Castle fesztivál. A szervezők tájé-
koztatása szerint az Electric Cast-
le különkiadása 400 eseménnyel 
várja majd az érdeklődőket, több 
mint 30 kolozsvári és bonchidai 
helyszínen, augusztus 6. és 15. 
között. A kísérleti rendezvény első 
hétvégéjének koncertjeit a fesz-
tivál emblematikus helyszínén, 
a bonchidai Bánff y-kastélyban 

tartják, a többi esemény több 
mint 30 kolozsvári helyszínen 
zajlik majd. A járványhelyzethez 
igazított 2021-es Electric Castle 
előadói között hazai és külföl-
di művészek is szerepelnek, a 
program részleteit a későbbiek-
ben közlik. Az érdeklődök mától 
kezdődően válthatnak jegyeket 
a rendezvényre az Electriccastle.
ro oldalon – közölte az Agerpres. 
Az Electric Castle idei, hagyomá-
nyos kiadását egyébként a jár-
ványügyi korlátozások miatt pár 

hete lemondták a szervezők. A 
hét elején ugyanakkor a kolozs-
vári Untold fesztivál szervezői 
közölték, hogy a koronavírus-jár-
vány miatti hosszú szünet után 
szeptember 9. és 12. között várják 
a bulizni vágyókat a kincses vá-
rosba. A szervezők nagy neveket 
és a legintenzívebb élményt ígé-
rik a belvárosban zajló fesztivál-
ra, amely 2019-ben 375 ezer nézőt 
vonzott. Az Untold szintén mától 
kezdi árusítani honlapján a je-
gyeket és bérleteket.

Augusztusi Electric Castle-különkiadás

 » INNEN-ONNAN

Nyáron forgatják 
a Harvey Weinstein-fi lmet
Carey Mulligan és Zoe Kazan 
játsszák majd a főszerepe-
ket a She Said (Azt mondta) 
című mozifilmben, amely a 
New York Times két oknyo-
mozó újságírójáról szól. A 
Universal Pictures gyártásá-
ban készülő film Megan Two-
hey és Jodi Kantor munkáját 
viszi vászonra, a két újságíró 
göngyölítette fel a Harvey 
Weinstein-ügyet – olvasha-
tó a Hvg.hu portálon. Mint 
ismert, az amerikai produ-
cer, filmmogul évtizedeken 
át zaklatott, bántalmazott és 
hallgattatott el nőket, köztük 
híres színészeket is, ám a 
New York Times cikksoro-
zatában, Twohey és Kantor 
munkájának köszönhető-
en, a férfit az érintett nők 
vallomásai alapján leleplez-
ték. Weinsteint később 23 
év börtönbüntetésre ítélték. 
Megan Twohey és Jodi Kan-
tor a munkájukról könyvet 
is írtak, ennek készül most 
el a filmes adaptációja. A 
She Said rendezője Maria 
Schrader lesz, aki a Netflix 
Emmy-díjas Unorthodox 
című sorozatát is készítette, 
a forgatókönyvet az Oscar-dí-
jas író, Rebecca Lenkiewicz 
(Ida, Kis fejsze) jegyzi. A for-
gatást idén nyáron kezdik.

Halálos áldozatok az indiai
villámcsapások után
Legalább 27-en haltak meg 
villámcsapásokban India 
keleti részén található 
Nyugat-Bengál államban – 
közölték helyi tisztségviselők 
kedden. A heves széllöké-
sekkel kísért, monszunesős 
időszakot megelőző viharok 
hat körzetben pusztítottak a 
hét elején. A legtöbb áldozat 
közvetlenül villámcsapás 
következtében vesztette 
életét, voltak azonban, aki-
ket kidőlő fák és összedőlő 
viskók sújtottak agyon – is-
mertette Mrinal Kanti Rano, 
az indiai katasztrófavédelmi 
hivatal egyik illetékese. 
Mint mondta, az áldozatok 
többnyire földművesek. A 
tisztségviselő rámutatott, a 
monszunesőzéseket megelő-
ző időszakban előfordulnak 
ilyen viharok, de az áldoza-
tok száma így is szokatlanul 
magas.




