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A szerelem még egy agysebész-
nek is elveheti az eszét – láttatja 
csodálatos, álomszerű képekkel 
a szerelmet a Transilvania Nem-
zetközi Filmfesztivál (TIFF) ma-
gyar versenyfi lmje. A félidőhöz 
közeledő kolozsvári fi lmszemle 
egyik érdekes alkotása a temes-
vári underground mozgalmat 
bemutató dokumentumfi lm is.

 » PAP MELINDA

F élidőhöz közeledik a Transilva-
nia Nemzetközi Filmfesztivál 
(TIFF), melynek magyar vonatko-

zású programjai – a magyar fi lmipar 
elmúlt kétévi termésének a bemutatá-
sa – a mai magyar napon csúcsosod-
nak ki. A magyar versenyfi lmet, Hor-
vát Lili Felkészülés meghatározatlan 
időre szóló együttlétre című alkotását 
már a hétfői napon megnézhette a 
fesztivál közönsége, méghozzá előke-
lő helyszínen, a mintegy 700 férőhe-
lyes Florin Piersic-moziban.

A magyar rendező játékfi lmje a 
fesztivál egyik legszebb alkotása, 
csodálatos képi világával a maga 
álomszerűségében mutatja be a sze-
relmet. Úgy tárja a néző elé a 40-es 
éveiben járó agysebész, Márta és az 
orvoskonferencián futólag megis-
mert János szerelmi történetét, hogy 
nem derül ki: valós vagy kitalált. A 
New Jersey-ben karriert befutó nő 
mindent feláldozna a szerelemért, de 
választottja nem jön el a Budapestre 
megbeszélt találkára, sőt, azt állítja, 
még csak nem is ismeri. Környezete 
őrültnek nézi, hiszen ki hagyná ott az 
egyesült államokbeli karrierjét, hogy 
egy lepukkant magyarországi kórház-
ban praktizálhasson?

Amilyen álomszerűen tálalja a fi lm 
a szerelem kérdését, annyira realisz-
tikusan mutatja be a magyarországi 
egészségügy helyzetét – hasonlóan 
mellbevágó kórházi képeket a román 
újhullám fi lmjeiben láthattunk. De 
nem csak az elavult rendszer nem 
teszi lehetővé, hogy megtegyenek 

mindent az orvosok betegeikért, sok-
szor saját maguk az akadály: kiábrán-
dultan, fásultan végzik a dolgukat az 
őket is felőrlő rendszerben. Ebben 
a mellbevágóan valós világban sa-
ját ábrándjaiba menekülő hősnőnk 
kicsit eszelős csodabogárnak tűnik. 
Éles párhuzam fedezhető fel Márta 
szakmai és magánélete között is: míg 
a műtőben a szikét mindenkit meg-
döbbentő precizitással uralja, sze-
relmi életében már-már szkizofrén. 
Horvát Lili rendező fi lmje kapcsán 
úgy nyilatkozott, a nézőre akarta bíz-
ni, hogy merre viszi el a történetet, 
épp ezért csak a kiinduló- és végpont 
adott, azt, hogy ki mit hoz ki Márta és 
János történetéből, mindenki maga 
döntheti el.

Szerelem minden 
mennyiségben
Hasonló szemszögből láttatja a sze-
relmet Maša Nešković szerb rendező 
Asszimetria című fi lmjében, ahol a 
három történet a tinédzserkor, fi atal-
kor és felnőttkor időszakában mutat-
ja az egymásra találás és az elválás 

ambivalens érzését. A párhuzamo-
san futó, egymást váltogató szálak 
néha azt is elhitetik a nézővel, hogy 
ugyanannak a szerelemnek a tanúja. 
A szerb fi lmek külön panelben futnak 
a szemlén, érdemes megnézni őket, 
mivel a balkáni fi lmtermés máshol 
ritkán megtalálható.

Más megközelítéssel, de szintén a 
szerelem kérdéskörét járja körül Eric 
Rohmer Claire térde című alkotása, 
melyet a fesztivál idejére újra meg-
nyílt Művész (Arta) moziban láthat-
tak a nézők. A francia újhullám nagy-
mesterének alkotásai biztosítják idén 
a klasszikus fi lmsikereket, akárcsak 
tavaly Fellini, Rohmer is elvarázsol 
csodálatos helyszíneivel. A Claire tér-
de inkább a csábítást és a tinédzser-
kori rajongást mutatja be, azt, hogy 
mennyire csalóka is a szerelem.

Temesvár, a zene városa
Az idei TIFF legkülönlegesebb hely-
színe kétségtelenül a Fellegváron 
kialakított szabadtéri nézőtér, me-
lyet ugyan nem könnyű megtalálni, 
de annál inkább megéri keresni. 

KLASSZIKUS FILMEKET, ÚJ ALKOTÁSOKAT ÉS KÜLÖNLEGES ZENEI ÉLMÉNYT IS KÍNÁL A KOLOZSVÁRI SZEMLE

Képzelt szerelem, temesvári zene a TIFF-en

Mozikoncert. A Fargo című Coen-fi lm zenei aláfestéssel való vetítése különleges moziélményt nyújt
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Az EC Garden után fémlépcsők 
vezetnek a „gödörbe”, ahol na-
pozóágyak várják a nézőket. Hét-
főn este főként fi atalok alkották 
a közönséget a Swamp City do-
kumentumfi lm bemutatóján. Ovi-
diu Zimcea rendező a temesvári 
underground mozgalom történe-
tét járja körül a kommunizmus-
beli szervezkedéstől indulva az 
elektronikus zene térhódításáig. 
Két-három generáció zenészei 
mesélnek arról, hogy mit jelentett 
a kommunizmusban rockernek, 
punknak lenni, hogyan zajlottak 
a találkozók, zenélgetések, és ho-
gyan állt hozzá a rendszer, a la-
kosság mindehhez. Majd hogyan 
nőtte ki magát ebből a 90-es évek 
elejére a temesvári underground 
mozgalom, hogyan születtek a ze-
nekarok, fesztivál, koncertek.

A számos korabeli felvételt tar-
talmazó dokumentumfi lm erénye, 
hogy nem idealizál egy korszakot, 
hanem kézzelfogható magyaráza-
tot keres arra, hogy miért a bánsági 
városban történt mindez, és nem 
Bukarestben? Temesvár elhelyez-
kedése miatt Nyugatnak mondha-
tó – adja meg a magyarázatot az 
egyik megszólaló –, Jugoszlávia 
és Magyarország közelsége ré-
vén könnyen csempészhető volt a 
nyugati zene, minden irányzat ha-
marabb eljutott. Az underground 
mozgalmat ugyanaz az etnikai 
sokszínűség jellemezte, mint a vá-
rost: román, magyar, német, szerb, 
bolgár tagja is volt. Hogy miért nem 
lett mégis a zene romániai főváro-
sa? – nem voltak szervezettek a ze-
nészek, inkább egy életérzés, mint-
sem egy cél éltette őket. Fontosabb 
volt számukra az ellenállás, mint a 
saját sikerek érdekében behódolni 
a rendszernek.

Különleges zenei élményt még 
tartogatott a hétfői nap, a Diákmű-
velődési Házban a Coen-fi vérek 
ismert fi lmjét, a Fargót láthatták a 
fesztiválozók a Fragments francia 
trió zenei aláfestésével. A nem min-
dennapi zenei és moziélményt állva 
tapsolták meg.

 » A magyar 
rendező já-
tékfi lmje a feszti-
vál egyik leg-
szebb alkotása, 
csodálatos képi 
világával a maga 
álomszerűségé-
ben mutatja be a 
szerelmet. Úgy 
tárja a néző elé 
a 40-es éveiben 
járó agysebész, 
Márta és az 
orvoskonfe-
rencián futólag 
megismert János 
szerelmi törté-
netét, hogy nem 
derül ki: valós 
vagy kitalált.

Hosszú kihagyás után, augusz-
tus 12-én 19 órától a nagyváradi 

Szigligeti Színház ismét műsorra tűzi 
William Shakespeare Hamlet című 
drámáját. „Lenni vagy nem lenni?” 
– mindannyiunk kérdése ez. A színé-
szek, alkotók és szándékunk szerint a 
nézők közös dilemmája. Shakespeare 
híres monológja mindannyiunkban 
visszhangzik, mert Hamlet mindenki 
számára megkerülhetetlen erkölcsi és 
szellemi gyújtópont. A dán királyfi  tük-
röt tart elénk: benne kiszolgáltatottsá-
gunkra, gyarlóságainkra, léhaságaink-
ra és árulásainkra ismerhetünk. Van-e 
kiút önimádó valóságunk elveszejtő 
labirintusából?” – olvasható az előa-
dás ismertetőjében. A Szigligeti Szín-
ház alapításának 120. évfordulóján a 
világ drámairodalmának egyik legti-
tokzatosabb és legismertebb művét 

Telihay Péter vitte színre a nagyváradi 
teátrum, valamint a Gyulai Várszín-
ház koprodukciójában. „Ha a sokadik 
Hamletjén van túl az ember, hajlamos 
arra várni, hogy felfedezze, vajon a 
szövegbe applikált tucatnyi szál közül 
melyikbe kapaszkodott a rendező. Te-
lihay Péter hoz is ajándékot, meg nem 
is: valahol tiszteletre méltó az a törek-
vése, hogy a dráma minél több rétegét, 
lehetséges értelmezését sorakoztassa 
egymás mellé. Félreérthető lesz, mégis 
így írom: mintha a színrevitelt valami-
féle naiv rácsodálkozás működtetné – 
nahát, mennyi minden fér bele a Ham-
letbe a szerelmi tragédiától a politikai 
drámáig, a generációs konfl iktusok 
elemzésétől a magány pszichológiájáig, 
a krimitől a metaszínházig” – olvasható 
az előadásról Jászay Tamás írása a revi-
zoronline.com-on. (Krónika)

Hosszú kihagyás után ismét műsoron a Hamlet Nagyváradon

Shakespeare Hamletje mindenki számára megkerülhetetlen erkölcsi és szellemi gyújtópont




