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Székelyföldi nagyprodukcióban 
viszik színpadra Sepsiszentgyör-

gyön a legendás rockoperát, az István, 
a királyt. A felkészülésről, szereplő-
válogatásról, a szerepek megformálá-
sáról Orza Călin rendezővel és a pro-
dukció két főszereplőjével, Ritziu Ilka 
Krisztina és Farkas Loránd színművé-
szekkel beszélgettünk a Nézőpontban. 
„Mindenkinek a belső vetítővásznán 
ott van egy ideális István, egy ideá-

lis Koppány, na de ez most székely. 
Ez szőröstől-bőröstől székely dolog, 
amiben benne van a konokság, a még 
azért is. Az, hogy mi bevállaljuk a leg-
nehezebbet, az élő előadást” – árulta 
el az egyik sajátosságot Orza Călin. 
„Itt mindenkiben megvan az akarat, 
a szándék, az erő, az odaadás, a ki-
tartás, az összpontosítás, a belülről 
jövő, őszinte hozzáállás. Ezzel van a 
legkevesebb baj. Sokkal inkább azzal 

van a baj, hogy ne legyél már annyi-
ra Koppány, ne legyél már annyira 
István, ne legyél már annyira készen 
Sarolt, hogy majd össze tudjuk csiszol-
ni a dolgokat” – tette hozzá a rendező 
csapata hozzáállásáról. Kislány korá-
ban Réka dalait énekelte Ritziu Ilka 
Krisztina színművész, így nem is volt 
kérdés számára, hogy melyik szerep-
re jelentkezik a szereplőválogatáskor. 
Műsorunkban karakterformálásról, 

Koppány keresztény lányának belső 
vívódásairól mesélt. Az István királyt 
alakító Farkas Loránd, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház színművésze 
arról is beszélt, hogy melyik a ked-
venc dala a rockoperában, ami egyben 
kulcsfontosságú is számára István ka-
rakterének megformálásában. A Néző-
pont következő adása pénteken 12 órá-
tól a Médiatér YouTube-csatornáján 
látható. (Krónika)

István, a székely – az István, a király nagyprodukció a Nézőpontban

 » „Ez sző-
röstől-bőröstől 
székely dolog, 
amiben benne 
van a konokság, 
a még azért is” 
– mondta Orza 
Călin rendező.

A járvány előtti világot idézi 
a franciaországi Cannes-ban 
74. alkalommal megrendezett, 
szombatig tartó  fi lmfesztivál. 
Noha az eddigi évekből ismert 
csillogás, a fi lmsztárok parádés 
felvonulása most szerényebbre 
sikerült, a szemlére látogatók-
nak a fi lmes élmények mellett 
„igazi Cannes-ban” lehet részük.  

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ, CANNES

N emcsak fi lmes szakportálok, 
magazinok és a fi lmsztárok, 
valamint a celebek öltözékére 

összpontosító bulvárlapok foglalkoz-
nak sokat a cannes-i fi lmfesztivállal, 
hanem szinte minden sajtóorgánum 
fi gyelme a jeles eseményre terelődik 
ebben az időszakban. Nem meglepő, 
hisz a franciaországi Cannes-ban 74. 
alkalommal megrendezett szemle 
másfél év világjárvány, egy év kima-
radás után a sztárvilág egyik első 
igazi hús-vér eseménye: végre törté-
nik valami. Mi sem hagytuk ki a jú-
lius 6–17. között zajló rendezvényt, 
helyszíni beszámolóban meséljük el 
tapasztalatainkat.

A Riviéra, a luxusszállók
és jachtok világa
A cannes-i fesztivál az előző években 
is eltért a legtöbb fi lmes rendezvény-
től, hiszen a maga tíz napjával csak 
részben szól az Arany Pálmáról és a 
többi átadott díjról. A fi lmpremierek, 
a nemzetközi fi lmvásár szinte csak 
apropók a csillogásra a francia Rivié-
ra legdrágább üdülőhelyén, a kaszi-
nók, a luxusszállók, klubok, jachtok 
világában. Ez az a hely, ahol a fesz-
tiválpalotával szembeni üzletsoron 
található Chanel-üzlet kirakatában 
„lazán” feltüntetik a kiállított ruhák 
árát, mely húsz-harmincezer euró 
körül mozog.

Ha visszatekintünk a fesztivál törté-
netére, a hagyományosan májusban 
megrendezett esemény a fi lmes világ 
nagyjai számára is a szórakozásról 
szól, Instagram-posztokból, paparaz-
zik fotóiból tudjuk, hogy napközben 
jachtokon pezsgőzgetve, esténként 
bulisátrakban töltik az időt.

 A hosszas bevezető után követ-
kezhetne, hogy igen ám, de idén a 
járványhelyzet miatt Cannes sem az 
igazi. Ám a valóság nem ezt mutat-
ja. Noha a héten ismét szigorítások 
bevezetését emlegette a francia kor-

mány a koronavírus delta varián-
sának terjedése miatt, és azt, hogy 
az országban igencsak alacsony az 
oltakozási kedv, a fesztivál „él és vi-
rul”. Természetesen a rendezvényre 
érvényesek bizonyos szabályok: a 
vetítésekre csak védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők léphetnek be, 
illetve beltéren kötelező a maszk 
viselése, ám ez vajmi kevés. A can-
nes-i fesztivál nem a mozitermek-
ben zajlik, hanem ott lüktet a város 
minden zugában.

 Ha a történet elején kezdem, ért-
hetőbb lesz, hogy miért is aggódom 
a fesztivál következményei miatt an-
nak ellenére, hogy leírhatatlanul jó a 
„visszakapott” szabadság.

Tömve a teraszok, kocsmák
Szerda este Marseille-be érkeztem, 
ahol csak az éjszakát töltöttem. 
A hostelben, ahol megszálltam – kö-
zös szobában hét idegennel – senki 
nem kérdezte, hogy oltott vagyok-e, 
vagy épp beteg. Éjszakába nyúlóan 
söröztem a szállás zsúfolt belső te-
raszán, ahol 40–50 ember iszogatott 
távolságtartás és maszk nélkül, közü-
lük sokan a fesztiválra jöttek. Reggel 
már-már örültem, hogy a Cannes-ba 
tartó vonaton maszkot kell viselni, 
ám kilépve a vasútállomás előtti 
térre, újra a szálláshelyhez hasonló, 
világjárvány előtti életkép fogadott: 
tömve a teraszok, a kocsmák, a ven-

déglők. A buszmegállóban, az átjáró 
előtt mindenki „egymás hegyén-há-
tán”. És ez csak a kezdet. A fesztivál-
palota környékén az emberek „iga-
zi”, rég nem látott tömegbe verődve 
várták, lesték a fi lmes világ sztárjait, 
ott zsúfolódtak, hogy legalább egy 
pillanatra megpillanthassák Marion 
Cotillard vagy Jodie Foster ruhájá-
nak szegélyét. Tömeg, lökdösődés, 
idegen emberek érintése, lehelete az 
ember arcán – régen mindez termé-
szetesek volt, most kissé ijesztő.

Fél nap kellett, hogy „kilazítsak”, 
és talán a fesztivál szervezőivel 
együtt elhitessem magammal, hogy 
itt nincs járvány, ezt a forgatagot le-
het, sőt kell élvezni. A szemle részt-
vevői – sztárok, fi lmesek, újságírók, 
a Három nap Cannes-ban pályázat 
nyertesei, illetve a fesztivál „bará-
tai” ingyen végeztethetnek a hely-
színen tesztet, aminek eredményét 
a bejáratoknál szigorúan ellenőrzik. 
Idén a belépés online, QR-kódos jegy 
felmutatásával történik, így végre 
kimaradt a cannes-i fesztiválra hír-
hedten jellemző, akár többórás sor-
ba állás. Amikor legutóbb három 
éve részt vettem a szemlén, épp csak 
kezdték használni az online jegyet, 
vaskos kinyomtatott programfü-
zetet, papíralapú térképet adtak a 
résztvevőknek, és a város számos 
üzletében nem lehetett bankkártyá-
val fi zetni. A járvány szerencsére el-

HANGULATOK, BENYOMÁSOK A FILMES VILÁG EGYIK LEGNAGYOBB FESZTIVÁLJÁRÓL, AHOL VÉGRE TÖRTÉNIK VALAMI

Cannes-ban kis időre elfeledhetjük a járványt
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hozta a digitalizációt, így előre igé-
nyelhetőek a jegyek, online térkép, 
programfüzetek vannak, és a sarki 
fagyizóban sem néznek értetlenül, 
ha kártyával akarok fi zetni.

Első este két fi lmet néztem meg. 
Mindkét vetítésen voltak üres he-
lyek – nem fenntartottak, hanem 
érdeklődés hiányában ki nem hasz-
náltak. Pár éve ez elképzelhetetlen 
volt, de most nem lepődöm meg, 
mert ez a „Cannes” igenis „csak” 
arról szól, hogy végre történik va-
lami. Természetesen van fi lmek 
iránt érdeklődő réteg, közönség 
(is), de az csak a fesztivál idején 
Cannes-be látogatók egy bizonyos 
százalékát jelenti.

A napokban több bulvárlap be-
számolt arról, hogy idén a nagy sztá-
rok is „egyszerűen” jelennek meg a 
francia Riviéra vörös szőnyegén: ősz 
hajjal vagy épp farmerban. Ez az 
„egyszerűsödés” jellemző az egész 
idei fesztiválra. Ha eddig a cannes-i 
fi lmszemle lényege nem(csak) a díj, 
vásár, szakmai fogadtatás volt, ha-
nem a megjelenés, csillogás, luxus, 
akkor idén még csak nem is ezek a 
fontosak, hanem hogy egyáltalán 
van „Cannes”. Hogy van mit néz-
ni, van kit fotózni, van hol bulizni, 
egy kicsit el lehet hinni, hogy vége, 
hogy elmúlt a világjárvány.

 » Az idei 
„Cannes” igenis 
„csak” arról szól, 
hogy végre törté-
nik valami.

Bemutatták Enyedi Ildikó fi lmjét a szemlén

Hosszan tartó tapssal jutalmazta a szerda esti díszbemu-
tatón Enyedi Ildikó A feleségem története című fi lmjét a 
74. cannes-i fi lmfesztivál közönsége. A cannes-i fesztivál-
palota 2300 férőhelyes Lumiere nagytermében telt ház 
előtt mutatták be a hivatalos versenyprogram magyar 
alkotását, amely 23 művel verseng az Arany Pálmáért, a 
díjkiosztó ünnepség szombaton lesz Cannes-ban.
A vetítésen jelen volt Enyedi Ildikó, a fi lm rendezője, 
valamint a fi lmben szereplő színészek közül többek közt a 
holland Gĳ s Nabert, a francia Louis Garrelt, az olasz Sergio 
Rubinit és a svájci Luna Wedlert. A fi lm francia női fősze-
replője, Léa Seydoux nem tudott részt venni a díszbemuta-
tón, miután a közelmúltban koronavírussal diagnosztizál-
ták.  „Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek önökkel együtt 
a fi lm legelső vetítésén. Nagyon meg akartunk csinálni ezt 
a fi lmet, a teljes szívünket beleraktuk” – mondta a vetítés 
után könnyeivel küszködve franciául a rendezőnő.
A féltékenység és a szerelmi kétkedés természetrajzát be-
mutató, csaknem háromórás, nagyszabású, kosztümös, 
angol nyelvű fi lm Füst Milán több mint húsz nyelvre lefor-
dított, irodalmi Nobel-díjra jelölt A feleségem története 
című regényének adaptációja. Enyedi Ildikó pályafutá-
sában meghatározó szerepe van a cannes-i fesztiválnak, 
ahol legelső fi lmje, Az én XX. századom 1989-ben elnyer-
te a legjobb első fi lmnek járó Arany Kamerát. A feleségem 
története a tervek szerint ősszel kerül a magyar mozikba, 
a Mozinet forgalmazásában.

Idén a nagy sztárok is „egyszerűen” jelennek meg a francia Riviéra vörös szőnyegén




