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Peruban díjazták 
Felméri Cecília moziját

Felméri Cecília kolozsvári rendező 
lélektani krimije, a Spirál nyerte el 

a legjobb fi lm díját a közép- és kelet- 
európai alkotásokat felvonultató 12. 
Al Este fesztiválon Peruban a hétvé-
gén – közölte a Nemzeti Filmintézet 
hétfőn az MTI-vel. A közleményben 
emlékeztetnek arra, hogy az európai 
fi lmdíjas Borbély Alexandra, Bogdan 
Dumitrache és Kiss Diána Magdolna 
főszereplésével készült fi lm műsoron 
van a mozikban, és négy kategóriában 
jelölték a Magyar Mozgókép Díjakra. 
Mint írják, a Peruban május 26. és jú-
nius 18. között megrendezett fi lmfesz-
tivál szakmai zsűrije a díj indoklásá-
ban „az emberi lét mély dimenzióiba 
kalauzoló, súlyos és erőteljes történet 
és a szigorúan egyszerű fi lmes 
megvalósítás izgalmas kontrasztját” 
emelte ki. Egy férfi  és két nő különös 
háromszögtörténete bontakozik ki egy 
tóparti házban a Spirál történetében. A 
titokzatos módon eltűnt apáról a fi úra 
hagyományozott horgásztó távol esik 
a várostól, egy elszigetelt, varázslatos 
világ. Halak, madarak, vadállatok 
békésnek tűnő otthona. A felszín alatt 
azonban titkok lappanganak. A Spirál 
Felméri Cecília első mozifi lmje, amely 
tavaly elismerő oklevelet nyert az 
A kategóriás varsói fi lmfesztiválon, 
majd a thesszaloniki fesztiválról a 
zsűri különdíját hozta el. (Krónika)

 » K. J. 

Kovács Gergely gyulafehérvári ér-
sek is részt vett a Gabriela von 

Habsburg főhercegnő műveiből nyílt 
kiállítás megnyitóján a Szeben me-
gyei Kisdisznódon vasárnap – adta 
hírül a Gyulafehérvári Érsekség a 
közösségi médiában. A „Spațiu înt-
re – In Between” (Térköz) című sza-
badtéri tárlat szeptember 5-ig láto-
gatható. IV. Károly, az utolsó osztrák 
császár és magyar király unokája, 
Gabriela von Habsburg főhercegnő 
Németországban képzőművészként 
dolgozik, és Romániában a szobrait 
és litográfi áit a Kunsthaus 7B művé-
szeti galéria mutatja be. A művésznő 
első romániai kiállítása ez, Oana Io-
nel, a kiállítás kurátora büszke arra, 
hogy a főhercegnő elfogadta a meg-
hívást, és kiállította munkáit Kis-
disznódon. A kurátor a Moderenism.
ro honlapon megjelent, az eseményt 
méltató román nyelvű írás szerzőjé-
nek azt nyilatkozta, hogy Gabriela 
von Habsburg nemzetközileg ismert 
és elismert művész, akinek világ-
szerte voltak már kiállításai. A geo-
metrikus formákba költőiséget képes 
belevinni, ez adja munkái különle-
gességét. Művészi törekvése, hogy 
a kultúra értékeit kiemelje, jobban 
bevigye a köztudatba. A kisdisznó-

di kiállításmegnyitó ezért és a mű-
vésznő származása okán is jelentős 
közép-kelet-európai esemény, ame-
lyen művészetkedvelők, műgyűjtők, 
a királyi család tagjai, a média kép-
viselői nagy számban voltak jelen. 
Thomas Emmerling németországi 
műgyűjtő, a kisdisznódi Kunsthaus 
7B galéria igazgatója szerint Gabriela 
von Habsburg a természeti környezet 
és a művészet közt teremt kapcsola-
tot, az általa vezetett galéria pedig 
arra törekszik, hogy a hagyományt, 
az értéket a jelenkori absztrakt mű-
vészettel összekapcsolja. „Ez a leg-
jobb pillanat arra, hogy a múltat és 
jelent egybekapcsoljuk, és a jövő felé 
irányítsuk, Románia a legalkalma-
sabb tér erre a törekvésünkre” – nyi-
latkozta a német műgyűjtő.

A kiállításon 20 szobor tekinthető 
meg szabadtéren, valamint a kiállí-
tótermekben a köztes tér témájában 
készült litográfi ák. Elmar Zorn műk-
ritikus szerint Gabriela főhercegnő 
művészetfi lozófi ája központjában a 
köztes tér állt, amelynek sajátos ka-
raktere van. „Románia, Erdély köztes 
tér Bizánc és Róma, Kelet és Nyugat 
között, ezért is találó, hogy Gabri-
ela von Habsburg főhercegnő mű-
vészetfelfogását tükröző munkáit 
Kisdisznódon állítják ki” – mondta a 
műkritikus.

Megnyílt a Habsburg főhercegnő kiállítása Kisdisznódon

Öt nap alatt 17 filmvetítést 
tartanak a holnap kezdődő 
Filmszereda Székelyföldi 
Mozgókép Fesztiválon Csík-
szeredában. Az ötödízben 
szervezett szemlén a magyar 
és román alkotásokon kívül 
a nemzetközi porondról is 
látható lesz néhány film, 
közönségtalálkozókat tarta-
nak, a megszokott vetítési 
helyszínek pedig újabbakkal 
egészülnek ki – jelentették be 
a szervezők.

 » KORPOS ATTILA

K ezdődik Csíkszeredában hol-
nap a Filmszereda Székely-
földi Mozgókép Fesztivál, 

amelynek keretében friss alkotá-
sokat láthat a közönség, koncer-
teket és közönségtalálkozóakat is 
tartanak. A kulturális eseményt 
beharangozó sajtótájékoztatón 
Korodi Attila polgármester tegnap 
rámutatott, a korábbi évek tapasz-
talatai alapján jobbnak látta a vá-
rosvezetés, ha az őszi, hidegebb 
időjárás helyett a nyári időszak-
ban szervezik meg az eseményt. 
„Nemcsak a filmnézésekre fektet-
tünk hangsúlyt, hanem fesztivá-
los jellegű hangulatot igyekszünk 
teremteni június 23–27. között, 
hiszen záró- és nyitó koncerttel 
zárjuk keretbe az eseményt” – kö-
zölte. Sógor Enikő alpolgármester 

rámutatott, az idei szemle „kinövi 
magát”, hiszen két lakónegyedben 
is terveznek vetítéseket: a Temes-
vári sugárúton, az Óceán üzlettel 
szembeni területen, illetve a Pa-
csirta sétány sportpályáján. Az 
alpolgármester hozzátette, kedve-
ző időjárás mellett valósulhatnak 
meg ezek a vetítések, ellenkező 
esetben a Csíki moziba vagy a Mi-
kó-várba költöztetik őket. Mihály 
László programszervező jelezte, 

a vetítéseket a kolozsvári Film-
tett Egyesület közreműködésével 
és ajánlásaival állították össze. 
Dokumentumfilmek, művészfil-
mek, játékfilmek, vígjátékok és 
gyerekfilmek is szerepelnek a fel-
hozatalban. „Olyan film is lesz, 
amelyet tavaly Csíkszeredában és 
a Gyimesekben forgattak, egy má-
sikat pedig a magyarországi mozis 
premier előtti bemutatón láthat-
nak az érdeklődők” – tette hozzá. 

NEMCSAK MAGYAR ÉS ROMÁN ALKOTÁSOKAT KÍNÁL A HOLNAP KEZDŐDŐ FILMSZEREDA SZÉKELYFÖLDI MOZGÓKÉP FESZTIVÁL 

Öt napra a fi lm városává válik Csíkszereda

Nagy Viktor Oszkár Becsúszó szerelem című fi lmjét a magyarországi mozis premier előtt vetítik Csíkban  
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Két, gyerekeknek szóló produk-
ció is lesz – Lassie hazatér, Lelki 
ismeretek –, a többi film eseté-
ben pedig a gyerekmegőrzésre is 
gondoltak. „A délutáni vetítések 
alatt felügyeletet biztosítunk a 
gyerekek számára nevelő- és fog-
lalkoztató programokkal, amíg 
szüleik a vetítéseken vesznek 
részt” – mutatott rá az újdonság-
ra a szervező. Érdeklődésünkre 
leszögezte, a lakótelepi vetítések 
ingyenesek lesznek, ellenben a 
létszámkorlátozás miatt karsza-
lagos beléptetésre kell számítani. 
Megtudtuk még, hogy a Csíki mozi 
70 százalékos kihasználtsággal 
fog működni a fesztivál alatt, ami 
176 szabad helyet jelent majd kö-
telező maszkhasználat mellett. 
A Mikó-várban és a lakótelepe-
ken 300 fő lehet majd jelen, ahol 
székeket is fognak biztosítani a 
nézőknek. Korodi Attila polgár-
mester azt is bejelentette, a soron 
következő önkormányzati tanács-
ülésen napirendre fogják tűzni 
a város kötelékébe tartozó Csíki 
mozi működtetésének átadását a 
„Pro Cultura Siculi” Közösségek 
Közti Társulásnak – amely jelen-
leg a szakszervezetek művelődési 
házát is működteti. Ennek okát 
azzal magyarázta, hogy így kevés-
bé bürokratikus, ugyanakkor jól 
működtethető, heti rendszeres-
ségű mozirendszer alakulhat ki a 
városban, amelyre nagy igény mu-
tatkozik. A vetítésekről és kezdési 
időpontokról az esemény közössé-
gi oldalán és a www.fi lmszereda.
ro oldalon lehet tájékozódni.

 » A vetítéseket 
a kolozsvári 
Filmtett Egyesü-
let közreműködé-
sével és ajánlá-
saival állították 
össze. Doku-
mentumfi lmek, 
művészfi lmek, 
és gyerekfi lmek 
is szerepelnek a 
felhozatalban.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és Gabriela von 
Habsburg főhercegnő a kisdisznódi tárlatmegnyitón




