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A Titán című francia pszicho-
lógiai thriller kapta az Arany 
Pálmát szombat este a 74. 
cannes-i fesztiválon. A szem-
lén bemutatták Enyedi Ildikó 
magyar rendező új fi lmjét, A 
feleségem történetét, mely a 
kritikusok és a közönség tet-
szését is elnyerte, a helyszínről 
tudósító kollégánk számolt be 
élményeiről.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Titán című francia pszicho-
lógiai thrillernek, Julia Du-
cournau rendezésének ítélte 

az Arany Pálmát szombat este a 

SOROZATGYILKOS TÁNCOSNŐRŐL SZÓLÓ THRILLER KAPTA AZ ARANY PÁLMÁT A FRANCIAORSZÁGI FILMFESZTIVÁLON

Francia fi lm nyerte a cannes-i szemle fődíját

Julia Ducournau vehette át a cannes-i fesztiválon az Arany Pálmát Sharon Stone színésznőtől 

 » A horror 
és a pszicho-
lógiai thriller 
határán mozgó 
fi lm főhőse egy 
sorozatgyilkos 
pszichopata tán-
cosnő és egy, a 
tíz éve eltűnt fi át 
kereső tűzoltó 
(Vincent Lindon) 
találkozásáról 
szól. 

74. cannes-i fesztivál zsűrije – je-
lentette be Spike Lee zsűrielnök a 
díjkiosztó legelején. Az amerikai 
rendező véletlenül kotyogta ki a fő-
díjas fi lm címét, miközben a legjobb 
férfi  alakítás díját kellett volna a 
zsűrinek átadnia. Julia Ducournau 
a második női rendező, aki a feszti-
vál történetében átveheti az Arany 
Pálmát, 28 évvel az ausztrál Jane 
Campion után. A horror és a pszi-
chológiai thriller határán mozgó 
fi lm főhőse egy sorozatgyilkos pszi-
chopata táncosnő és egy, a tíz éve 
eltűnt fi át kereső tűzoltó (Vincent 
Lindon) találkozásáról szól. A fi lm 
főszerepét alakító Agathe Roussel-
le – aki először játszott fi lmben – a 
fesztivál egyik nagy felfedezettje. A 
horrorfi lmek rajongójaként is ismert 
rendezőnőnek Sharon Stone ame-

rikai színésznő adta át a fődíjat. A 
zsűri a második legjelentősebb dí-
jat, a Nagydíjat megosztva ítélte oda 
egy iráni és egy fi nn fi lmnek. Az irá-
ni Egy hős az Oscar-díjas Nader és 
Simin – Egy elválás története című 
fi lm rendezőjének, Aszgar Farhadi-
nak újabb alkotása ismételten olyan 
morális kérdéseket feszeget (hiúság, 
lelkifurdalás, becsület), amelyek le-
hetetlenné teszik a boldogságot és az 
előrejutást az iráni társadalomban. 
A fi nn alkotás egy fi atal rendezőnek, 
Juho Kuosmanennek egy oroszor-
szági vonatozásról szóló Hatos kupé 
című fi lmje. A legjobb rendezés díját 
az Annette című angol nyelvű zenés 
fi lm francia rendezőjének, Leos Ca-
rax-nak ítélte a zsűri. A giccsességet 
művészi eszközként vállaló musi-
calfi lm, az amerikai Sparks art-pop 

duó ötlete alapján készült Annette, 
az Oscar-díjas Marion Cotillard-ral 
és Adam Driverrel a főszerepben. A 
legjobb forgatókönyv díját Hama-
gucsi Rjuszuke japán rendező Drive 
My Car című alkotása kapta, amely 
Murakami Haruki bestseller szerző 
Férfi ak nők nélkül című novellás-
kötetének egyik története alapján 
készült. A háromórás alkotás egy 
színházi rendező és egy fi atal lány 
találkozása, akiknek a múltjukkal 
kell szembesülniük. A japán fi lm 
kapta meg egyébként a legjobb fi lm 
díját a nemzetközi fi lmkritikusok 
szövetségétől, a FIPRESCI-től. Élet-
művének elismeréséül Marco Bel-
locchio olasz rendező tiszteletbeli 
Arany Pálma díjban részesült, ame-
lyet kollégájától, Paolo Sorrentinó-
tól vehetett át.

 » KISS JUDIT

E lsősorban a nyelvművelés a célja, 
de a fi atalok más irányú tájéko-

zottságát is igyekszik bővíteni  az az 
anyanyelvi tábor, amelyet a kolozs-
vári Georginus Aranka Társaság és 
a magyarországi Anyanyelvápolók 
Szövetsége szervezett a Szilágy me-
gyei Zsobokon. A Bethesda Gyermek-
otthonban tartották a hétnapos, 
szombaton zárult programsorozatot, 
amely immár 13. alkalommal várta 
az anyanyelvi műveltség iránt elkö-
telezett diákokat. Széman Rózsa, a 
tábor főszervezője megkeresésünkre 
elmondta, a rendezvényre hagyomá-
nyosan Erdély minden szegletéből 
érkeznek a nyelvművelő körökbe 
bekapcsolódó fi atalok, idén a pan-
démia miatt inkább Kolozsvár-köz-
pontúra, családiasra sikeredett, 
ennek ellenére gazdag szellemi út-
ravalóval térhettek haza a résztve-
vők. A Georginus Aranka Társaság 
az Erdély Kazinczyjának is nevezett 
Aranka György író, költő, tudomány-
szervező szellemében jött létre 2004-
ben magyar szakos tanárok önálló, 
nonprofi t, civil szervezeteként, és 

az Anyanyelvápolók Szövetségével 
közösen szervezi meg a táborokat, 
amelyeknek a nyelvművelésen kívül 
a közösségépítés, a látókör tágítása 

is a céljuk. „Nagyon örülünk, hogy a 
tavalyi kihagyás után – hiszen a jár-
vány miatt online szerveztük meg a 
tábort – sikerült élőben megtartani. 

Bár anyanyelvi tábor a neve, de a kul-
túra más szegmenseire is összponto-
sított, fi lmtörténetre, divattörténetre, 
és nyilván a szép beszéddel, iroda-
lommal kapcsolatos előadások sem 
hiányoztak” – mondta a főszervező. 
A tábor szakmai vezetője Kerekes 
Barnabás, a budapesti Baár–Madas 
Református Gimnázium történelem-
tanára, az Anyanyelvápolók Szövet-
ségének alelnöke, aki több előadást 
tartott Zsobokon a szép beszéddel 
kapcsolatban, a hangsúly, hanglej-
tés fontosságáról. Széman Rózsa azt 
is elmondta, Kerekes Barnabás nem-
csak az anyanyelvápolás, hanem a 
magatartáskultúra, illem, a haté-
kony és diplomatikus kommuniká-
ció témakörében is tartott előadást. 
„A tábor másik fontos hozadéka, 
hogy a részt vevő fi atalok itt közös-
ségre találnak, hiszen mindannyian 
elkötelezettek az anyanyelvművelés 
iránt, és bizony saját környezetük-
ben „kilógnak a sorból”. A zsoboki 
táborban azonban, amint ők maguk 
is hangsúlyozták, megtalálják ezt a 
sajátos nyelvápoló, műveltségre vá-
gyó közeget, közösséget” – mondta a 
főszervező.

Több mint anyanyelvi tábor: közösségépítés a szilágysági Zsobokon
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Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke (balra) is előadást tartott Zsobokon

Jó érzés, ha magyar rendező fi lmjének szól a vastaps

Enyedi Ildikó új fi lmjét, a Füst Milán regényéből készült A feleségem törté-
nete című alkotást is bemutatták a cannes-i fi lmfesztiválon. A premier utáni 
délelőtt sikerült megnéznem a fi lmet, mely nem csak remek alkotás, hanem 
valamiféle felüdülést és megnyugvást jelentett a fesztivál forgatagában. Az 
igényes látványvilágú, fi noman kidolgozott jelmezeket felvonultató, remek 
operatőri munkát felmutató fi lm szinte olyan, mint egy mese – drámáival, 
tragédiáival, fájdalmával együtt szép. Nem kell romantikusnak lenni ahhoz, 
hogy a néző „elvesszen” Füst Milán több mint húsz nyelvre lefordított, irodal-
mi Nobel-díjra jelölt regényének adaptációjában, egy szép történetben emberi 
viszonyokról, érzelmekről. A magyar, német, olasz koprodukció Störr kapitány 
(Gĳ s Nabert) és felesége Lizzy (Léa Seydoux) történetét mutatja, féltékenység 
és a szerelmi kétkedés természetrajzáról szól, az emberi kapcsolatok bo-
nyolultságáról. Sem tematikája, sem fi lmezési helyszínei által nem magyar, 
inkább nagyon európai alkotás, de mégis nagyon magáénak tudja érezni a 
magyar néző. A vetítésen izgatottan lestem, vártam, hallgatóztam, hogy eset-
leg nem hallok-e a teremben egy-két magyar szót, hogy valakivel megosszam, 
hogy igen, ez a fi lm jó, hogy igen, ezt a fi lmet a mi Enyedi Ildikónk rendezte. 
Nem halottam magyar szót a teremben, de a fi lm végén a többperces taps, 
a hurrázás, az állva tisztelgés talán így még jobban esett: a francia, spanyol, 
kínai és egyéb nációkhoz tartozó nézőtársaim „csak” azért szerették a fi lmet, 
mert jó, elfogultság nélkül éljenezték. (Tóth Gödri Iringó, Cannes)




