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Rekordszámú román fi lm 
premierjét láthatja a közönség 
a kolozsvári Transilvania Nem-
zetközi Filmfesztiválon (TIFF) 
július végén – jelentették be 
a szervezők. Díjazott nagyjá-
tékfi lmek és számos rövidfi lm 
is szerepel a kínálatban.

 » KISS JUDIT

A friss román fi lmtermés 
„maratonját” láthatja a ko-
lozsvári Transilvania Nem-

zetközi Filmfesztivál (TIFF) kö-
zönsége a július 23. és augusztus 1. 
közti időszakra tervezett szemlén. 
A szervezők tájékoztatása szerint 
az immár huszadik alkalommal 
tartandó fesztivál egyik küldeté-
se kezdetektől az volt, hogy nép-
szerűsítse és támogassa a hazai 
fi lmgyártást, ehhez a célkitűzésé-
hez pedig azóta is hű maradt. A 
jubileumi kiadáson összesen 45 
román alkotást vetítenek, ebből 
32 nagyjátékfi lmet és 13 rövidfi l-
met. A kolozsvári szemlén láthatja 
először a romániai közönség azt 

REKORDSZÁMÚ FRISS HAZAI ALKOTÁST MUTATNAK BE A KOLOZSVÁRI NEMZETKÖZI FILMSZEMLÉN A HÓNAP VÉGÉN

Román fi lmek maratonja a TIFF-en

Andrei Gruzsniczki După 40 de zile című alkotását is láthatja a kolozsvári fi lmszemle közönsége 

 » Az immár 
huszadik alka-
lommal tartandó 
fesztivál egyik 
küldetése kez-
detektől az volt, 
hogy népszerűsít-
se és támogassa 
a hazai fi lmgyár-
tást, ehhez a 
célkitűzéséhez 
pedig azóta is hű 
maradt.

a három román mozit is, amelyek 
a július 6-án kezdődő cannes-i fi l-
mfesztiválon is bemutatkoznak. Az 
egyik közülük Radu Muntean Intreg-
alde című fi lmje, amely magával ra-
gadó thriller a jóindulat határairól. 
Két, Cannes-ban vetítendő rövidfi l-
met is láthat a TIFF közönsége: az 
egyik az Andreea Borțun rendezte 
When Night Meets Dawn (Amikor 
az éjből hajnal lesz), másik And-
rei Epure Interfon 15 című mozija. 
A TIFF-en 12 alkotás versenyez a 

román fi lmek megmérettetésén. A 
szemle románfi lm-szekciójában 13 
alkotás világpremierjét láthatják a 
nézők, többek közt Octavian Stru-
nilă Complet necunoscuți (Teljesen 
ismeretlenek) című fi lmjét, amely 
egy olasz alkotás remake-je, vala-
mint a nyolc éven keresztül forga-
tott România sălbatică (Vad Romá-
nia) című dokumentumfi lmet Dan 
Dinu és Cosmin Dumitrache ren-
dezésében. Vetítik az Ausztráliába 
emigrált Demian József Rondul de 

noapte (Éjjeli őrjárat) című alko-
tását is. A szemle programja olyan 
friss román fi lmeket is felsorakoz-
tat, amelyeket már külföldi fesz-
tiválokon bemutattak. Ilyen Radu 
Jude 2021-es alkotása, amely Arany 
Medve díjat nyert a 71. Berlini Nem-
zetközi Fesztiválon márciusban. A 
Babardeală cu bucluc sau porno 
balamuc (a címet az erdélyi magyar 
sajtó így fordította: Zűrös kettyin-
tés avagy pornó a diliházban) arról 
szól, hogy egy bukaresti középisko-
lai tanárnő szexvideója kikerül az 
internetre, a nő emiatt szülői táma-
dások kereszttüzébe kerül. Szintén 
vetítik a TIFF-en Andrei Gruzsnicz-
ki După 40 de zile (40 nap múlva) 
című alkotását, amely a moszkvai 
fi lmfesztiválon mutatkozott be áp-
rilisban. A fi lm fekete humorral 
átszőtt rejtélyes történet két idős 
ember barátságáról. A nemzetközi 
szemlén, akárcsak az előző kiadá-
sok esetében, lehetősége nyílik a 
közönségnek, hogy találkozzon a 
fi lmek alkotóival a vetítések után, 
illetve a TIFF Talks vagy InspiraTIFF 
program keretében. További rész-
letek a fesztivál honlapján és Face-
book-oldalán találhatóak.
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 » KRÓNIKA

Két díjat nyert és további három 
jelölést kapott Az özvegy Karnyó-

né s két szeleburdiak című előadás, 
a Szegedi Pinceszínház és az Aradi 
Kamaraszínház koprodukciója a 27. 
Nagybányai ATELIER Nemzetközi 
Színházi Fesztiválon szerdán. Az 
előadás alkotóit múlt hét végén dí-
jazták a Magyar Színházak 33. Kis-
várdai Fesztiválján is – közölte az 
aradi társulat. Tapasztó Ernő, az 
Aradi Kamaraszínház művészeti 
vezetője a legjobb rendezés díját ér-
demelte ki Csokonai Vitéz Mihály Az 
özvegy Karnyóné s két szeleburdiak 
című előadásért, Gerner Csaba szín-
művész pedig az előadásban nyúj-
tott alakításáért megnyerte a legjobb 

férfi  alakítás díját a 27. Atelier Nem-
zetközi Színházi Fesztiválon. A Sze-
gedi Pinceszínház és az Aradi Kama-
raszínház koprodukciójának alkotói 
közül díjazásra jelölték Éder Enikő 
színművészt a legjobb női alakítá-
sért, Szvatek Péter díszlettervezőt a 
legjobb díszletért és Varsányi Anna 
jelmeztervezőt a legjobb jelme-
zért. Az aradi és a szegedi társulat 
előadása egyedüli magyar nyelvű 
produkcióként szerepelt az Ateli-
er Fesztivál versenyprogramjában, 
román felirattal tekintették meg a 
nézők és a rangos szakmai zsűri, 
amelynek tagjai voltak: Doru Ma-
reș költő, műfordító, UNITER-díjas 
színházi kritikus, Ioana Crăciunes-
cu színész, költő és Claudiu Groza 
kritikus, közíró. Az egyik legrégibb 

romániai színházi seregszemlét jú-
nius 22–30 között szervezték meg 
Nagybányán, a romániaiakon kívül 
magyarországi, franciaországi, bel-
giumi és marokkói társulatok rész-
vételével. A koprodukciós társulat 
két díjjal tért haza a Magyar Szín-
házak 33. Kisvárdai Fesztiváljáról, 
ahol a szakmai zsűri a legjobb női 
mellékszereplő díját Éder Enikő-
nek ítélte oda, Gerner Csaba pedig 
a legjobb férfi  mellékszereplő díját 
nyerte el. Éder Enikő a kis bolondos 
Samut, Gerner Csaba pedig a bol-
tos legény Lázárt alakítja Az özvegy 
Karnyóné s két szeleburdiak című 
előadásban, amely a Szegedi Pince-
színház és az Aradi Kamaraszínház 
koprodukciójában jött létre a Déryné 
Programban.

Díjözön az Aradi Kamaraszínház előadásának

 » Az egyik leg-
régibb romániai 
színházi sereg-
szemlét június 
22–30 között 
szervezték meg 
Nagybányán, a 
romániaiakon 
kívül magyaror-
szági, franciaor-
szági, belgiumi 
és marokkói 
társulatok rész-
vételével. 

Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak című előadás, amelyet Nagybányán és Kisvárdán is díjaztak

 » RÖVIDEN

Tárlat Vetró Artúr műveiből
Vetró Artúr szobrászművész alkotá-
saiból nyílik kiállítás a sepsiszent-
györgyi Erdélyi Művészeti Központ 
földszinti kiállítótermében pénte-
ken 18 órától. A Vetró Artúr (1919 
– 1992) műveiből nyíló kiállítást 
Vargha Mihály, a Székely Nemzeti 
Múzeum igazgatója nyitja meg, a 
tárlat kurátora Madaras Péter szob-
rászművész, a vendégeket Bordás 
Beáta, az Erdélyi Művészeti Köz-
pont vezetője köszönti. Vetró Artúr 
Temesváron, majd Budapesten 
végezte iskoláit. 1948–1982 között 
Kolozsváron először a Magyar Mű-
vészeti Intézet, majd a képzőművé-
szeti főiskola szobrászati tanszékén 
tanár. Szobrai emberközpontúak és 
klasszikus fogantatásúak. Köztéri 
szobrot készített többek közt Ady 
Endréről, Kossuthról és Bălcescu-
ról, Bolyai Jánosról.
 
Nyitott múzeumok Váradon
A Nagyváradi Római Katolikus Püs-
pökség ezen a hét végén szervezi a 
Múzeumok Éjszakáját, szombaton 
19–24 óra között több helyszínen 
is megtekinthetőek gyűjtemények. 
Mint a szervezők közleményében 
olvasható, meglátogathatja a kö-
zönség a Nagyváradi Római Katoli-
kus Székesegyházat, az egyházmű-
vészeti gyűjteményt a felújítás alatt 
álló püspöki palota első emeletén, 
valamint a Gránátalma Patikatörté-
neti Gyűjteményt. A helyszínek és a 
gyűjtemények kizárólag a koronaví-
rus terjedésének megelőzését célzó 
intézkedések betartásával láto-
gathatók. A székesegyházat és az 
egyházművészeti gyűjteményt egy 
időben maximum 30 fő, a patika-
történeti gyűjteményt maximum 15 
fő tekintheti meg.




