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– felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
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–románnyelv-tudás;
–kiegyensúlyozott személyiség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
–szakmai önéletrajzot;
–oklevélmásolatot;
–kézzel írott szándéknyilatkozatot;
–ajánlólevelet.

A jelentkezési iratcsomót személyesen kell eljuttatni a követke-
ző címre: Sapientia Alapítvány, 400112 Kolozsvár, Matei Corvin 
(Corvin Mátyás) u. 4. (Bálint Emőke)

Jelentkezési határidő: 2021. június 25., péntek, 14 óra.

Állásinterjúra csak az előválogatáson sikeresen átesett jelentke-
zőket hívjuk be.

További információk:
SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY

tel.: +40-264-439394
e-mail: efarkas@sapientia.ro

A KORTÁRS BALETT FENEGYEREKE, SZERGEJ POLUNYIN LESZ A 20. TRANSILVANIA NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL DÍSZVENDÉGE

Húsz erdélyi helyszínnel ünnepel a TIFF
Stílusosan húsz erdélyi 
helyszínre terjeszti ki ünne-
pélyes megnyitóját az idén 
20. születésnapját ünneplő 
Transilvania Nemzetközi Fil-
mfesztivál (TIFF). A járvány 
miatt elnapolt időpontban, 
július 23. – augusztus 1. 
között szervezendő szemle 
díszmeghívottja a kortárs 
balett fenegyereke, az ukrán 
Szergej Polunyin lesz.

 » PAP MELINDA

E gy este erejéig Borsától 
Brassóig, Nagyváradtól 
Szatmárnémetiig összesen 

húsz erdélyi helyszínen ünnepli 
20. születésnapját a Transilva-
nia Nemzetközi Filmfesztivál 
(TIFF). A fi lmszemle július 23-i 
nyitófi lmje ugyanis Kolozsvár 
főtere mellett még számos er-
délyi településen látható lesz 
– jelentette be a július 23. – au-
gusztus 1. között tartandó jubile-
umi kiadást beharangozó csütör-
töki kolozsvári sajtótájékoztatón 
Tudor Giurgiu fesztiváligazga-
tó. Mint mondta, a Szenvedélyes 
szomszédok című spanyol komé-
diát a kincses város mellett még 
a következő településeken lehet 
megnézni: Gyulafehérvár, Arad, 
Beszterce, Borsa (Máramaros 
megye), Brassó, Szászkeresztúr 
(Brassó megye), Szászfenes (Ko-
lozs megye), Lugos, Csíkszereda, 
Móró (Kolozs megye), Nagyvárad, 
Nagyszalonta, Szatmárnémeti, 
Sepsiszentgyörgy, Nagyszeben, 
Máramarossziget, Marosvásár-
hely, Maroshévíz. De lüktető kul-

turális élete miatt egyetlen nem 
erdélyi helyszínként Jászvásár 
(Iași) is bekerült az ünnepi hely-
színek közé.

Tudor Giurgiu a fesztivált be-
harangozó találkozóra a TIFF 
összes „barátját” meghívta, 
akikkel megfogalmazása szerint 
„összeesküvőkként” váltották 
valóra a fesztivál álomnak tűnő 
ötletét. „A 20. kiadáson megmu-
tathatjuk, hogy mit tettünk ed-
dig, és milyen terveink vannak 
a jövőre” – fogalmazta meg a 
célkitűzését Giurgiu. Hozzátet-
te, épp a fesztivál jelentőségét 
érzékeltetendő született meg 
az ötlet, hogy a szemle törté-
netében először egyszerre húsz 
helyszínen vetítsék ugyanazt a 
fi lmet a TIFF nyitóestéjén. Rá-
mutatott, az „egyedi megnyitó” 
több településnek és több fi lm-
barátnak ad lehetőséget arra, 
hogy bekapcsolódjon a fesztivál 
körforgásába.

Díszvendég: a kortárs balett 
fenegyereke
A TIFF 20. kiadásának díszmeg-
hívottja sem hétköznapi, Szergej 
Polunyin ukrán balett-táncost, 
színészt ugyanis a világ legjobb-
jaként tartják számon, aki mind-
össze 20 évesen lett a londoni Ki-
rályi Balett magántáncosa. Igaz, a 
pazar előadásai mellett az elmúlt 
években a közösségi médiában 
megosztott homofób, szexista tar-
talmú bejegyzéseivel, Putyin-pár-
ti megnyilvánulásaival került a 
sajtó célkeresztjébe. Giurgiu beje-
lentése szerint a világhírű táncos 
első alkalommal jön Romániába, 
július 29-én 20.30-tól a válaszúti 
Bánff y-kastélyban láthatja majd 
a szemle közönsége egy nem min-
dennapi show keretében, mely 
Ravel Bolerója alapján készült. 
Az ukrán–orosz állampolgárságú 
balett-táncosról dokumentumfi l-
met is megnézhet a nagyérdemű, 
a Táncos (Dancer) című alkotást 

július 28-án 19 órától vetítik a Di-
ákművelődési Házban (Studház). 
Emellett a híres-hírhedt művész 
műhelyfoglalkozást is vezet majd 
a TIFF alatt a szakmabeliek szá-
mára. Tudor Giurgiu megnyi-
tóbeszédében az anyagiakra is 
kitért, külön köszönetet mondva 
Emil Boc kolozsvári polgármes-
ternek és Florin Cîțu kormányfő-
nek, hogy segítettek megoldani 
a pénzügyi fedezet kérdését és a 
20. jubileumi kiadásra végre nem 
kell fi nanszírozási gondokról 
beszélni. A szemle fő szponzora 
továbbra is a Transilvania Bank, 
melynek igazgatója, Sergiu Mir-
cea a város brandjéhez leginkább 
hozzájáruló kulturális rendez-
vénynek nevezte a TIFF-et.

Régi-új helyszínek, 
rekordszámú román fi lm
Mihai Chirilov, a szemle művé-
szeti vezetője a fesztiválon levetí-
tendő fi lmekről szólva elmondta: 

a hazai alkotások száma idén 
rekordot dönt, és a legtöbbnek 
a TIFF-en lesz a bemutatója. A 
cannes-i fi lmfesztiválra bevá-
logatott román fi lmek mellett 
Oana Giurgiu új fi lmjét is be-
mutatják, mely a 40-es évekbeli 
Kolozsvárról szóló fotók felhasz-
nálásával készült, de a fi lm-
szemlén lesz látható elsőként 
a Románia vadvilága (Româ-
nia sălbatică) című dokumen-
tumfi lm is, melynek anyagát 
több mint nyolc éven keresztül 
fi lmezték az ország nemzeti par-
kjaiban a készítők.

A helyszínekről szólva Chirilov 
kiemelte, hogy a tavalyi kiadás-
sal ellentétben idén ismét visz-
szatérhet a mozikba a fesztivál, 
a Florin Piersic, a Győzelem 
(Victoria) és a Művész (Arta) 
moziban is vetítenek, de olyan 
jól bevált tavalyi helyszíneket 
is megtartanak, mint az agrár-
tudományi egyetem udvara. Új, 
nem kolozsvári helyszínként 
Szászfenes is csatlakozik a TIFF-
hez, az ország legnagyobb köz-
ségében a szemle teljes ideje 
alatt lesznek vetítések.

A részvételi feltételekről el-
hangzott: ugyanazok a szabá-
lyok lesznek érvényesek, mint 
a mozikra, színházakra, a bel-
téri vetítéseken maszkban kell 
ülni, de remélik, hogy addigra 
már a férőhelyek 70, akár 100 
százalékos kihasználtságával. 
A speciális eseményekre, mint 
Szergej Polunyin bonchidai fel-
lépése, oltási igazolást, negatív 
PCR-tesztet is kérnek a nézőktől, 
ugyanis azt szeretnék, ha eze-
ken létszámkorlátozás nélkül, 
a lehető legtöbb néző vehetne 
részt.

Terjeszkedés. Kolozsvár főtere mellett még másik 18 erdélyi helyszínen forog majd a fesztivál nyitófi lmje
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 » KRÓNIKA

Három sepsiszentgyörgyi kul-
turális intézmény, valamint 

a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum is ezen a hétvégén szer-
vezi meg a Múzeumok éjszakáját. 
Ingyenes nyitva tartás, előadá-
sok, kiállításmegnyitó, könyvbe-
mutató szerepel a programban. 
Sepsiszentgyörgyön kiemelten 
a képzőművészetre irányítják a 
fi gyelmet a szervezők, a Székely 
Nemzeti Múzeum, a Magma Kor-
társ Művészeti Kiállítótér és az 
Erdélyi Művészeti Központ együtt 
ünnepel. Azok között a látogatók 
között, akik mindhárom helyszínt 
felkeresik szombaton este, értékes 
kiadványokat tartalmazó ajándék-
csomagokat sorsolnak ki. Az ese-
mény a járványügyi szabályozás 
betartásával valósulhat meg, zárt 
térben maszk viselése és távolság-
tartás kötelező. A Magma Kortárs 
Művészeti Kiállítótér kiállításmeg-
nyitót és könyvbemutatót tart El-
múlt jelen – a romániai magyarok 
rendszerváltása, a romániai ma-

gyarok története a kommunizmus-
tól a rendszerváltásig témában. 
Az Erdélyi Művészeti Központban 
tárlatvezetéseken lehet részt ven-
ni: Éltes Barna szobrászművész és 
Vargha Mihály múzeumigazgató, 
szobrászművész Jakobovits Márta 
kerámiaművész kiállítását, Gaz-
da József művészettörténész pe-
dig Véső Ágoston tárlatát mutatja 
be. Szintén szombaton éjszakába 
nyúló programokkal várja a láto-

gatókat a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum a Haberstumpf-vil-
lába. A Múzeumok éjszakáját idén 
az 1849-es segesvári csata tema-
tikája köré építették a szervezők, 
ezzel kapcsolatban egy új kiállítás 
nyílik meg aznap, „Ki mondaná, 
hogy e hely csatatér?” – régészeti 
kutatások a segesvári harctéren 
címmel. Az éjszakába nyúló ren-
dezvényre szombaton bármikor 
ingyenesen be lehet menni.

Nemcsak egyestés kaland a művészetben

Jakobovits Márta kerámiaművész alkotásai is megtekinthetőek 
a Múzeumok éjszakáján




