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 » KISS JUDIT

Immár hatodik alkalommal válo-
gatott be a Nemzeti Filmintézet 

(NFI) által restaurált magyar fi lm-
klasszikust a cannes-i fi lmfesztivál 
Cannes Classics című hivatalos 
programja, amelybe ezúttal Mészá-
ros Márta Napló gyermekeimnek 
című fi lmje kapott meghívást. A 74. 
cannes-i fesztivált július 6. és 17. 
között rendezik meg, a nemzetkö-
zi zsűri elnöke Spike Lee amerikai 
fi lmrendező lesz. A szemle hivata-
los programjába három magyar al-
kotás is meghívást kapott: Enyedi 
Ildikó A feleségem története című 
alkotása az Arany Pálmáért verse-
nyezhet, Mundruczó Kornél Evo-
lúció című új fi lmjét a seregszemle 
idén létrehozott új szekciójában, 

a Cannes Premieres-válogatásban 
mutatják be, Rudolf Olivér FONICA 
M-120 című diplomafi lmjét pedig 
a fi lmes egyetemek legjobbjait fel-
vonultató Cinéfondation program-
jába válogatták be. Jancsó Miklós 
Szegénylegények, Makk Károly 
Szerelem, Fábri Zoltán Körhinta, 
Bacsó Péter A tanú és Sára Sán-
dor Feldobott kő című alkotásai 
után Mészáros Márta Napló gyer-
mekeimnek című fi lmje került be 

a Cannes Classics programjába - 
írta közleményében az NFI. Saját 
fi atalkorát dolgozta fel Mészáros 
Márta a világhírű Napló-sorozat 
első részében, melyet 1984-ben a 
cannes-i zsűri nagydíjával jutal-
maztak. Mészáros Márta, aki idén 
ünnepli kilencvenedik születés-
napját, a világ legjelentősebb női 
fi lmalkotóinak egyike, Agnes Var-
da és Vera Chytilová pályatársa. 
1968 óta rendez szerzői fi lmeket. 
Egész életművét végigkísérték az 
árvaság, a női identitáskeresés, 
szeretetvágy, az elmagányoso-
dás jellegzetes témái. Öntudatos 
nőalakjainak lázadása mentén 
olyan szociológiai hátteret rajzolt 
fel a hetvenes évek Magyarorszá-
gáról a női lélek nézőpontjából, 
amelyet más senki. Noha a forga-
tókönyvet még a hatvanas évek-
ben megírta, csak a tizedik fi lmje 
után, 1980-ban kezdhette el a gye-
rekkori Naplók küzdelmes élet-
történetének leforgatását. Apját, 
Mészáros László Kirgíziában élő 
szobrászművészt a háború kitö-
résekor bebörtönözték és kivégez-
ték, anyja meghalt, ő egy szovjet 
nevelőintézetbe került, elárvultan 
tért vissza Magyarországra a há-
ború után, ahol örökbe fogadták. 
A rangos nemzetközi sikereket 
arató Napló-tetralógia első darab-
ja a Napló gyermekeimnek, ahol 
a Mészáros Márta alteregójának, 
Julinak, a makacs kamaszlánynak 
(Czinkóczi Zsuzsa) lázadásán át 
látjuk a kiépülő sztálinista rend-
szer hazugságait. 

Magyar fi lmek Cannes-ban

MI AZ ÉLET ÉRTELME? A SEMMI CÍMŰ REGÉNYBŐL KÉSZÜLT ELŐADÁS PREMIERJÉT TARTJA MA A TEMESVÁRI MAGYAR SZÍNHÁZ

Látszatvalóságok útvesztői a színpadon
Az évad utolsó bemutatóját 
tartja ma 19 órától a temes-
vári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház: Balázs At-
tila rendezte a Semmi című 
produkciót, amely Janne 
Teller dán író ifj úsági regé-
nyéből készült.

 » KISS JUDIT

T öbb szempontból is rend-
hagyó bemutatóval készül 
a közelgő évadzárására a 

temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház, amely a Semmi 
című dán ifj úsági regény szín-
padi adaptációját viszi színre 
Balázs Attila rendezésében – kö-
zölte a teátrum. Janne Tellernek 
a 2000-es évek elején nagy port 
kavaró ifj úsági regényét meg-
jelenése után Dániában szinte 
azonnal betiltották, majd alig 
egy évvel később kötelező isko-
lai olvasmánnyá nyilvánították. 
A mű alapvető kérdésre keresi 
a választ, arra, hogy mi az élet 
értelme. A közhelyesnek hangzó 
téma mögött egy egész generáció 
identitáskeresésének nehézsé-
gei, a környező világ, a média, 
a látszatvalóságok uralta társa-

dalom útvesztői bontakoznak 
ki. A több szempontból is rend-
hagyónak nevezhető bemuta-
tó egyik különlegessége, hogy 
kifejezetten szabadtérre készült 
a produkció, amelyet a színház 
tulajdonában lévő egykori Mű-
vész-mozi nyári kertjében felál-
lított színpadon játszanak. Ott 

tartják kedden este 8 órakor a 
bemutatót. Az előadás másik 
fontos sajátossága, hogy Lőrincz 
Rita mellett a társulat legfi ata-
labb, az évad elején szerződtetett 
művészei lépnek színpadra, így 
a közönség jobban megismerheti 
a társulat nyolc új tagját: Vadász 
Bernadett, Hegyi Kincső, Vajda 

Boróka, Czüvek Loránd, Lajter 
Márkó Ernesztó, Erdős Bálint, 
Barti Lehel András és Jancsó 
Előd színészeket.

Balázs Attila mellett az előa-
dás létrehozásában közremű-
ködött Iuliana Vilsan jelmez- és 
díszlettervező, Dilmana Yorda-
nova videó- és vetítéstervező, 

Cári Tibor zeneszerző, valamint 
Orbán Enikő dramaturg. „Sem-
minek sincs értelme, ezt régóta 
tudom. Ezért semmit sem érde-
mes csinálni. Erre most jöttem 
rá” – ezekkel a szavakkal hagyja 
el Pierre egy nap az iskolát. Osz-
tálytársai elhatározzák, hogy be-
bizonyítják neki – és maguknak 
– az ellenkezőjét. Egy régi paj-
tában gyűjtenek össze mindent, 
aminek van értelme. Először 
csak egy fejetlen játékbaba, egy 
zsoltároskönyv, régi fényképek, 
elszáradt rózsaszirmok gyűlnek 

össze – ezért a gyerekek azt talál-
ják ki, hogy mindenkinek valami 
számára különlegesen fontosat 
kell odaadnia. Minél nagyobb 
az áldozat, annál nagyobb az ér-
telme. Ami ártalmatlan játéknak 
indul, hamarosan kontrollálha-
tatlanná válik.

Nagy port kavart ifjúsági regény alapján készült a Semmi című előadás, amit ma mutat be a temesvári társulat
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 » A több szempontból is 
rendhagyónak nevezhető 
bemutató egyik különle-
gessége, hogy kifejezetten 
szabadtérre készült a pro-
dukció, amelyet a színház 
tulajdonában lévő egykori 
Művész-mozi nyári kertjé-
ben felállított színpadon 
játszanak.

 » Saját fi atalkorát dol-
gozta fel Mészáros Márta 
a világhírű Napló-sorozat 
első részében, melyet 
1984-ben a cannes-i zsűri 
nagydíjával jutalmaztak.




