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Számos magyar fi lmet vetíte-
nek a kolozsvári Nemzetközi 
Transilvania Filmfesztivál 
(TIFF) jubileumi, 20. kiadásán, 
amelyen díszmeghívottként 
tiszteletét teszi, legújabb fi lm-
jének vetítésén jelen lesz Sza-
bó István Oscar-díjas magyar 
fi lmrendező is – jelentették be 
a szemle szervezői.

 » KISS JUDIT 

S zabó István Oscar-díjas ma-
gyar fi lmrendező is a dísz-
meghívottja a jubiláló, 20. 

kolozsvári Nemzetközi Transilva-
nia Filmfesztiválnak (TIFF) – je-
lentették be tegnap a július 23. és 
augusztus 1. közti időszakban sor-
ra kerülő szemle szervezői. A fesz-
tivál tíz napja alatt hírneves hazai 
és külföldi fi lmes alkotók látogat-
nak el Kolozsvárra: Hajdu Sza-
bolcs magyarországi fi lmrendező, 
Guillermo Arriaga forgatókönyv-
író, Christian Jeune, a cannes-i 
fi lmfesztivál igazgatója, Katriel 
Schory izraeli producer, valamint 
Susanna Nicchiarelli, Agustí Vil-

SZÁMOS HÍRNEVES ALKOTÓ, FRISS MAGYAR MOZIK ÉRKEZNEK A JÚLIUS VÉGI KOLOZSVÁRI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁLRA

Szabó István rendező is a TIFF díszmeghívottja

A zárógálán adják át hivatalosan Szabó Istvánnak
a TIFF életműdíját, amelyet 2018-ban ítéltek oda

 » Szabó István 
hosszú szünet 
után, korábbi si-
kereinek legfon-
tosabb alkotótár-
sai segítségével 
készítette el a 
2020-as, Záró-
jelentés című 
mozifi lmet. 

laronga és Uberto Pasolini fi lm-
rendezők. Szabó István legújabb, 
Zárójelentés című fi lmjét vetítik a 
TIFF-en, a rendező jelen lesz a ve-
títésen a Győzelem moziban július 
28-án, valamint mesterkurzust tart 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
fi lm szakán július 30-án. A szemle 
zárógáláján adják át hivatalosan 
a rendezőnek a TIFF életműdíját, 
amelyet 2018-ban ítéltek oda. Szabó 
István hosszú szünet után, korábbi 
sikereinek legfontosabb alkotótár-
sai, Klaus Maria Brandauer, Eper-

jes Károly, Koltai Lajos operatőr, 
valamint a magyarországi színészet 
legjava segítségével készítette el a 
2020-as, Zárójelentés című mozifi l-
met. A történet szerint Stephanus 
professzort (Klaus Maria Brandauer) 
váratlanul nyugdíjazzák. A doktor 
még nem szeretne elszakadni hi-
vatásától, így elbúcsúzik kórházi 
kollégáitól, hazaköltözik a szülőfa-
lujába, és – a helyiek nagy örömére 
– körzeti orvosként kezd dolgozni. 
A fi atalkori szerelme és gyerekkori 
legjobb barátja viszontlátása meg-
érinti a biztonságos környezetéből 
kiszakadt doktort, ám a faluban 
nemcsak pozitív élmények érik: 
olyan kisstílű, de ártalmas politikai 
csatározásokba is belekeveredik, 
amelyek nem engedik meg, hogy 
belefeledkezzen a múltidézésbe, 
vagy egy új élet gondolatával kísér-
letezzen. Stephanus a saját kárán 
kénytelen megtanulni, hogy a múlt 
kísérteteivel csak akkor számolhat 
le, ha szembenéz a jelennel.

A Nemzet Művésze címmel kitün-
tetett, Oscar- és Kossuth-díjas fi lm-
rendező, érdemes és kiváló művész a 
magyar fi lmművészet európai hatá-
sú és rangú alkotója. Mephisto című 
fi lmje a legjobb idegen nyelvű fi lm 

kategóriában Oscar-díjat nyert, ne-
véhez olyan fi lmek fűződnek, mint a 
Redl ezredes, a Hanussen, a Találko-
zás Vénusszal, valamint a 2012-es Az 
ajtó című magyar–német koproduk-
ció, amelyet annak idején bemutat-
tak a kolozsvári fi lmszemlén. 

A TIFF keretében július 28-án 
tartják az immár hagyományossá 
vált magyar napot, számos díjazott 
magyar alkotást láthat a közönség. 
Többek közt Felméri Cecília ko-
lozsvári fi lmrendező Spirál című 
pszichológiai thrillerét, amelyet 
díjaztak a varsói fi lmszemlén. A 
vetítésen jelen lesz Muhi András 
producer. Hajdu Szabolcs legújabb 
fi lmjét, a 2020-as Békeidőt láthatja 
a kolozsvári fesztivál közönsége. A 
szemle kínálatában további magyar 
fi lmek is szerepelnek: Nagy Dénes: 
Természetes fény, Fliegauf Bene-
dek: Rengeteg: mindenhol látlak, 
Krasznahorkai Balázs: Hasadék, 
Dér Asia: Anyáim története, Horvát 
Lili: Felkészülés meghatározatlan 
ideig tartó együttlétre. Szintén lát-
hatja a kolozsvári szemle közönsége 
Huszárik Zoltán ikonikus fi lmjét, az 
1971-es Szindbádot. További részle-
tek a TIFF-ről a fesztivál honlapján 
találhatóak. 
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 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ, CANNES

Több „vörös szőnyeges” vetítésre is 
bejutottam az egyéves kimaradás 

után megrendezett, szombaton zá-
rult cannes-i fi lmfesztiválon, amely-
nek fődíját, az Arany Pálmát a Titán 
című francia pszichothriller zsebelte 
be. A remény, hogy Enyedi Ildikó A 
feleségem története című fi lmje díjat 
kap a rangos franciaországi szem-
lén, szertefoszlott. A cannes-i szem-
le több ezer résztvevője – sztárok, 
producerek, újságírók, fi lmrajongók 
– közül csak néhány szerencsés szo-
kott bejutni a szombati zárógálára. 
Bevallom, kicsit örültem, amikor 
megtudtam, hogy nem kaptam az 
igénylésem nyomán meghívót, mert 
végre a sarokba dobhattam a magas-
sarkú cipőt, ami a fesztivál egyik visz-
szatérő motívuma: több botrányt is 
okozott az elmúlt években – voltak, 
akiket nem engedtek nélküle a vörös 
szőnyegre, és voltak olyan híressé-
gek (Kristen Stewart, Julia Roberts), 
akik ezen feldühödve inkább mezít-
láb sétáltak be a Lumière-terembe. 
Az átlagos fesztiválozó inkább nem 
próbálkozik a lázadással, én is be-
tartottam az előírásokat. A cannes-i 
fesztiválon egy-egy nap akár 70–80 
vetítés is zajlik, reggel nyolctól éjjel 
1–2 óráig több teremben párhuzamo-
san, ám ezekből csak néhány, napi 
2–3 a vörös szőnyegen, látványosan 
bevonulós, elegáns öltözetet meg-
követelő. Nem kis meglepődéssel 
tapasztaltam, hogy akadnak olya-
nok is, akik, miután bevonultak a 
kamerák és fotósok kereszttüzében, 
a világ szeme láttára, ahelyett hogy 
megnéznék az illető alkotást, a má-
sik ajtón el is hagyják a termet.

Ha kell, ha nem, tapsolnak
Az idei fesztivál alatt több ilyen „vö-
rös szőnyeges” vetítésre is bejutot-
tam – ezek esetében egyébként még 
védettségi igazolványt sem kellett 
felmutatni. A hatalmas áhítat övezte 
szőnyegen az „átlagember” csak egy 
röpke percet tölt, igyekszik a fotósok-
nak pózoló hírességek vagy kevésbé 
híresek, de feltűnésre vágyó infl u-
enszerek, sokadkategóriás modellek 
között gyorsan elslisszolni, vélet-
lenül sem hasra esni a lépcsőkön 
felfele – ahol szigorúan tilos szel-
fi zgetni, fotózkodni. Ruházat terén 
vegyes a felhozatal, sok példát látni 
arra, hogy a Három nap Cannes-ban 

program keretében fesztiválozó fi a-
tal, vagy aki csak szerencsés véletlen 
folytán kapott meghívót, igyekszik 
„túlöltözni” az A-kategóriás sztá-
rokat. A teremben maszkban fész-
kelődik mindenki a meglepően szűk 
helyén, és ha kell, ha nem, tapsol. 
Természetesen megtapsolják a bevo-
nuló alkotókat, a mozivásznon feltű-
nő fesztivállogót, a stúdió logóját, a 
gyártó logóját, a címet, a rendezőt, 
majd azt, hogy elkezdődik a fi lm, 
sőt, ha például repülős-terrorakciós 
mozi vetítése zajlik, akkor megtap-
solják az ütközés sikeres elkerülését, 
a landolást és így tovább. Amikor 
vége a fi lmnek, ismét taps, a jelen 

lévő alkotók pár szava után ismét 
taps, majd megint. Bele sem merek 
gondolni, hogy ha a „sima” premie-
reken ennyit kell tapsolni, akkor mi 
lehet a díjátadón.

Rajongók és sztárok
A záróeseményen zajlott bevonulást 
a kordonon túlról néztem, illetve 
próbáltam nézni. Szombaton sokkal 
nagyobb tömeg és zsúfoltság volt, 
mint hét közben. Ezt nem csak a 
fesztiválpalotánál lehetett látni, ha-
nem a luxusnyaralóhely szállodáinál 
is – sok rajongó szemfülesen a ho-
telek előtt várja a sztárokat egy-egy 
autogram reményében. A városban 
már kora délutántól sokan nagy esté-
lyiben, öltönyben, frakkban sétálnak 
fel-alá, kezükben táblával, papírlap-
pal, melyen azt írja, hogy szeretné-
nek meghívót az esti gálára. A kül-
detés nem lehetetlen – tapasztaltam. 
Egy este egy padon ültem, amikor 
valaki megszólított, hogy esetleg ké-
rem-e a meghívóját az esti vetítésre, 
mert ő nem tud menni. A történet ér-
dekessége, hogy utólag megtudtam, 
egy bukaresti származású ingatlan-
milliárdos az illető. Fontos kiemelni, 
így utólag a díjak ismeretében, hogy 
a szakmai zsűri és a fesztiválközön-
ség véleménye gyakran nem egyezik. 
Láttam olyan fi lmet, amiről szinte 
senki nem ment ki, amelyet több 
percig állva tapsoltak és éljeneztek a 
végén – ilyen például Enyedi Ildikó 
fi lmje, és mégsem kapott díjat. De 
láttam olyanokat, amelyekről tucat-
jával jöttek ki a nézők: ilyenek voltak 
főként a Titán és Anette című, díja-
zott alkotások. Sok jó fi lm feltűnt a 
fesztiválon, reméljük, hogy néhány a 
romániai mozikba is eljut majd.

Nem egyezett a zsűri és a közönség véleménye a cannes-i szemlén 

 » Láttam olyan 
fi lmet, amiről 
szinte senki nem 
ment ki, ame-
lyet több percig 
állva tapsoltak 
és éljeneztek a 
végén – ilyen 
például Enyedi 
Ildikó fi lmje, és 
mégsem kapott 
díjat. 
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Rajongók tömege kísérte fi gyelemmel a hírességek megjelenését a cannes-i fi lmfesztiválon




