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Élő szereplős rövidfi lmek, 
animációk születtek a két év ki-
maradás után új helyszínen, Pa-
rajdon megrendezett Filmtett-tá-
borban. A július 12–23. között 
zajló Filmtett Workshopon több 
szekcióba jelentkezhettek a 
Kárpát-medence számos tele-
püléséről érkező résztvevők, 
a műhelyeket neves magyar 
fi lmes szakemberek mentorálták 
– mondta el lapunknak Zágoni 
Bálint, a Filmtett Egyesület elnö-
ke, a tábor főszervezője, aki az 
idei fi lmes tábor tapasztalatairól 
is mesélt.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

E rdély legfontosabb fi lmes al-
kotótáborát, a 18. kiadásához 
érkezett Filmtett Workshopot 

két év kimaradás után szervezte meg 
a Filmtett Egyesület a parajdi Urbán 
Andor Református Konferencia- és 
Üdülőközpontban. A táborban több 
mint harminc Kárpát-medencei fi -
atal vett részt, akik neves magyar 
fi lmes szakemberek által mentorált 
forgatókönyvíró-rendező, animáci-
ós, rendezőasszisztensi,  operatőr-, 
vágó-, hangmérnöki, gyártásveze-
tő-produceri, valamint színészcso-
portba jelentkezhettek – mondta el 
lapunk megkeresésére Zágoni Bá-
lint, a Filmtett Egyesület elnöke, a 
tábor főszervezője.

Forognak a fi lmek 
a „minifi lmgyárban”
„Az alapozó, összerázó napok után 
a tábor »minifi lmgyárrá« alakult át, 
a fi atalok fi lmes stábokká álltak ösz-
sze, amelyek leforgatták, majd utó-
munkázták a rendezőcsoport tagjai 
által megálmodott fi lmterveket” 
– avatott be a részletekbe Zágoni. 
Hozzátette, a koronavírus-járvány 
okozta kihagyást követően idén is 
bizonytalan volt, hogy meg tud-
ják-e biztonságos keretek között 
rendezni a fi lmes tábort, ugyanak-
kor a szűkösebb anyagi keret is arra 
kényszerítette őket, hogy újragon-
dolják a műhelynek a szerkezetét. 
Ezenkívül a táborban idén szigo-
rúbb feltételek mellett lehetett részt 

venni: csak azok jelentkezhettek, 
akik koronavírus elleni védettséget 
igazoló dokumentumot mutattak 
fel. A járványügyi helyzet látszólag 
nem befolyásolta a külföldről, azaz 
Magyarországról, Szerbiából, Szlo-
vákiából érkező táborozók részvé-
teli szándékát: akárcsak az eddigi 
táborokban, a 32 résztvevő között 
körülbelül fele-fele arányban voltak 
erdélyi és külföldi fi atalok – mondta 
el Zágoni Bálint.

Hozzátette, a fi atalok körülbe-
lül negyede „visszatérő” táborozó, 
részt vett az alkotótábor valamelyik 
előző kiadásán, a többiek pedig 
először kóstolnak bele a Filmtett 
Workshop elméleti és gyakorlati 
munkáiba. Újdonságként hatott 
idén a tábor helyszíne is, a korábbi 
táboroktól eltérően most Parajdon 
tanulhatták a résztvevők a fi lmcsi-
nálás fortélyait. Noha a táborban 
elkészülő élő szereplős fi lmek for-
gatásai nem igényelték nagymér-
tékben a helyiek segítségét, hisz 
többnyire külső helyszíneken zaj-
lottak, a táborozók megtapasztal-

hatták a parajdiak vendégszerete-
tét – mondta a főszervező.

Neves szakemberek mutatták 
meg a fi lmes fortélyokat
A műhely meghirdetése nyomán több 
mint száz igényes, ígéretes pályázat ér-
kezett, a mentorok ezek közül válogat-
ták ki, melyikből készül fi lm. A tábor 
mentorai többek között Szilágyi Zsófi a 
és Hajdu Szabolcs forgatókönyv-
író-rendező, Bertóti Attila és Vácz Pé-
ter animációs fi lmes, Pálos György és 
Bántó Csaba operatőr, Kornis Anna 
vágó, Boros Melinda gyártásvezető, 
producer, ifj . Bednárik László Samu 
rendezőasszisztens és Juhász Róbert 
hangmester voltak. Többen közülük 
évek óta visszajárnak, de akadtak 
újonnan bekapcsolódó szakemberek 
is, például Szilágyi Zsófi a, akinek Egy 
nap című fi lmje 2018-ban a cannes-i 
fi lmfesztiválon elnyerte a kritikusok 
díját.

Az idén több izgalmas mesterkur-
zus is zajlott a tábor keretein belül: 
Berkes Juli fi lmproducer, Bart Steph-
an, a Netfl ix egyik producere, vala-
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Élő szereplős rövidfi lmek, animációk születtek

Több stáb is összeállt. Több szekcióban tanulhatták a fi lmgyártás fortélyait a Filmtett-tábor résztvevői Parajdon
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mint Marina Hughes ír producer 
is tartott előadást, foglalkozást. 
Ezek kapcsán a főszervező elme-
sélte, hogy szerették volna a tábor 
nagyon intenzív tempóját kiegészí-
teni lazább programokkal, kötet-
lenebb beszélgetésekkel, melyek 
ugyanakkor szakmailag segíthetik 
a résztvevőket. Ennek jegyében szó 
esett rövidfi lmek fesztiváloztatási 
stratégiáiról, az alacsony költség-
vetésű játékfi lmek előnyeiről és 
hátrányairól, a rendezőasszisz-
tensi kihívásokról is.

A tábor 10 napja alatt három 
élő szereplős rövidfi lmet és hat 
animációt forgattak a résztvevők. 
A tervek szerint csütörtök este le-
vetített alkotások kapcsán Zágoni 
Bálint elmondta, hogy bár a tábor 
elsődleges célja, hogy tapaszta-
latokkal, ismeretekkel gazdagod-
janak a résztvevők, bízik abban, 
hogy az előző kiadásokon szüle-
tett produkciókhoz hasonlóan, 
ezek a fi lmek, animációk is be-
kerülnek a különböző fesztiválok 
versenyprogramjába.

 » „Az alapozó, 
összerázó napok 
után a tábor 
„minifi lmgyár-
rá” alakult át, a 
fi atalok fi lmes 
stábokká álltak 
össze, amelyek 
leforgatták, majd 
utómunkázták a 
rendezőcsoport 
tagjai által meg-
álmodott fi lmter-
veket” – avatott 
be a részletekbe 
Zágoni.

 » DEÁK SZIDÓNIA

A folytonosság jegyében, a leg-
frissebb irodalmi törekvésekre 

koncentrálva szervezik meg hét-
végén a Látó–FISZ-tábort a Ma-
ros megyei Nyárádszentmárton-
ban. Az ötödik alkalommal július 
23–25. között zajló írótalálkozót a 
Látó irodalmi lap a Fiatal Írók Szö-
vetségével (FISZ) közösen szerve-
zi – olvasható a marosvásárhelyi 
székhelyű lap szerkesztőségünk-
höz eljuttatott közleményében. 

Mint fogalmaznak, a találkozón a 
lap szellemi köréhez tartozó alko-
tókkal, illetve  er délyi és magyar-
országi műhelyekhez kapcsolódó 
irodalmárokkal járják körül az 
irodalmi és kultúraszervezési le-
hetőségeket. Ezenkívül szó lesz 
drámáról, prózáról, líráról – ígérik 
a szervezők. A táborban erdélyi és 
magyarországi kortárs költők, írók 
vesznek részt. 

A szakmai fórumokon arra kere-
sik a választ, hogyan egészítik ki az 
online tér és a különböző csoporto-

sulások a klasszikus, nyomtatott iro-
dalmi lapok tevékenységét, milyen 
tanulságokkal szolgált a pandémia 
időszaka az irodalom- és kultúra-
szervezés igényeire, lehetőségeire, 
módszereire nézve, valamint hogyan 
tartható fenn a kapcsolat alkotók és 
olvasók között. Ezenkívül kerekasz-
tal-beszélgetést is szerveznek kortárs 
fi atal irodalom beszédmódjairól. A 
beszélgetésen kitérnek arra, hogyan 
működik az irónia, önirónia a kor-
társ fi atal írók, költők szövegeiben, 
milyen elmozdulások érzékelhetőek 

az előző időszakok írásmódjaihoz ké-
pest, és milyen világképről árulkodik 
mindez. A táborban kötetbemutatót 
is tartanak, Tófalvi Zselyke Amikor 
hazajössz és Miklóssi Szabó Ist-
ván Testfüggőség című prózakötetét 
ismertetik. A szerzőkkel Vida Gábor 
beszélget, továbbá az érdeklődők 
György Alida Védett nézet című drá-
májának felolvasásán is részt vehet-
nek. A programok a járványügyi sza-
bályok betartásával szabad ég alatt 
zajlanak, illetve nyitottak, bárki által 
látogathatóak. 

Irodalom- és kultúraszervezési lehetőségeket jár körül a Látó-tábor

 » A szakmai 
fórumokon arra 
keresik a választ, 
hogyan egészítik 
ki az online tér 
és a különböző 
csoportosulások 
a klasszikus, 
nyomtatott 
irodalmi lapok 
tevékenységét.




