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H I R D E T É S

 » KUDELÁSZ NÓBEL

T íz alkotó vehette birtokba tíz 
napra, július 20-tól 29-ig a szé-

kelyudvarhelyi Spanyár-ház alko-
tóterét. A PULZUS művésztelep ju-
bileumi kiadására a szervezők nem 
készültek kivételes programmal, 
mert mint mondják: a művészek 
találkozása, a közös alkotómunka 
önmagában ünnep. A táborzáró 
kiállítást a Haáz Rezső Múzeum 
egyik termében rendezték be, és 
várhatóan év végéig lesz látogat-
ható. Berze Imre képzőművész, a 
tábor művészeti vezetője elmond-
ta, az utazási korlátozások miatt 
nem adhattak igazi nemzetközi jel-
leget a rendezvénynek, de belföldi 
alkotók mellett Magyarországról is 
érkeztek művészek. A szervezési 
elv megmaradt: a PULZUS-ra csak 
egyszer kaphat meghívást egy al-
kotó, így tehát újabb tíz művész-
nek adhatott otthont és alkotási 
lehetőséget a város. Nincs temati-
kus megkötés és korhatár, és „nem 
akarjuk különösebben túlpörgetni, 
hiszen nem versenysportról van 
szó”, folytatta Berze. Az elsődleges 
cél most is az, hogy a művészek egy 

inspiratív közegben, jó hangulat-
ban, tapasztalataikat, tudásukat 
egymással megosztva szabadon 
alkothassanak. A PULZUS részt-
vevői egy-egy alkotást itt is hagy-
nak, gazdagodik, színesedik tehát 
a múzeum állománya, ezáltal a 
város is. A művészeket szakmai 
kapcsolatok mentén, ajánlások 
alapján hívják meg de előfordult 
már, hogy a szervezőket kereste 
meg egy-egy művész a részvételi 
szándékával – mondta Berze Imre. 
A résztvevők nem csak a klasszi-
kus művészeti ágazatok képviselői 
közül kerülnek ki – mint például 
a festészet, szobrászat, grafi ka –, 
hanem vannak fotósok, vannak 
konceptuális alkotók, vagyis olya-
nok, akik nem a tradicionálisabb, 
tárgyi formákat, megjelenést, ha-
nem a gondolati tartalmat helyezik 
előtérbe – magyarázta a művész. 
Az alkotótábor kiváló lehetőség a 
műfajok átjárhatóságának megte-
remtésére, hiszen új technikákat 
tanulhatnak egymástól, új irány-
zatokkal is megismerkedhetnek a 
résztvevők, a fi atalok tanulhatnak 
az idősebbektől, vagy akár fordítva 
– összegezte Berze Imre.

Ünnep a közös alkotás

Székelyudvarhelyen együtt dolgoztak az összegyűlt képzőművészek 

SZABÓ ISTVÁN RENDEZŐ ÚJ FILMJÉT IS LEVETÍTETTÉK A TIFF MAGYAR NAPJÁN

Érzelmek, végső számadás
„Arcokat szeretnék hosszan 
megfi gyelni, mutatni, azt 
láttatni, ahogy az érzelmek 
megszületnek és megvál-
toznak” – osztotta meg ars 
poeticáját kolozsvári közön-
ségével Szabó István. A 83 
éves Oscar-díjas rendező új 
fi lmjén, a Zárójelentésen 
kívül a TIFF magyar napján 
másik nyolc magyar fi lmet is 
bemutattak.

 » PAP MELINDA

„N ézzék a színészeket!” 
– üzente kolozsvári 
közönségének Szabó 

István rendező, a Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) 
magyar díszmeghívottja. Az Os-
car- és Kossuth-díjas fi lmrende-
ző szerdán este, a TIFF magyar 
napja keretében vett részt új 
fi lmje, a Zárójelentés vetítésén 
a Győzelem (Victoria) moziban. 
A neves fi lmest – aki a fesztivál 
zárógáláján életműdíjat vehet át 
– Tudor Giurgiu fesztiváligazgató 
mutatta be a közönségnek fi atal-
kora egyik meghatározó rende-
zőjeként. Szabó István új fi lmjét 
tavaly elhunyt barátja, Jiří Men-
zel cseh fi lmrendező emlékének 
ajánlotta, akivel „pingpongot” 
játszottak, felváltva jelenve meg 
egymás alkotásaiban. A Záróje-
lentésben Szabó a Sörgyári cap-
riccio egyik ikonikus jelenetével 
emlékezik a cseh rendezőóriás-
ra, és a stáblistán annak mosoly-
gó arcát is megmutatja.

Mitől eredeti a fi lm?
„Arcokat szeretnék hosszan 
megfi gyelni, mutatni, azt lát-
tatni, ahogy az érzelmek meg-
születnek és megváltoznak” 
– osztotta meg ars poeticáját 
közönségével a vetítés után Sza-
bó István. Elmondása szerint 
sokat elmélkedett azon, hogy mi 
az, ami a fi lmet egyedivé teszi a 
többi művészeti ággal szemben, 
van-e benne valami eredeti, vagy 
csak „koktél”, amiben van egy 
kis színház, zene, kép?

A 83 éves rendező szerint a 
fi lm létjogosultságát az adja, 
hogy közelről meg tudja mutatni 
egy érzelem megjelenését egy élő 
emberi arcon, és azt is, ahogy ez 
átalakul egy másik érzelemmé. 
Ezt nem lehet megírni, lefesteni, 
színházban eljátszani, erre egye-
dül csak a fi lm képes – hangsú-
lyozta az Oscar- és Kossuth-díjas 
rendező. Tolsztoj Feltámadás 
című regényét idézve kifejtette, 
hogy erre a nagy orosz író is rá-
jött, egy párbeszéd leírásakor a 
két szereplő tekintetének találko-
zásáról megjegyzi „elmondanak 
olyasmit, amit szavakkal nem 
lehet elmondani”. „Tolsztoj meg-
írta, hogy mi értelme van a fi lm-
nek, még mielőtt az megszületett 
volna” – jegyezte meg.

Van egy pont, amikor félre 
kell állni
Arcokon megjelenő érzéseket, 
érzelmeket mutató közelképek 
uralják a Zárójelentést is. Tavaly 
elkészült fi lmjéről Szabó István 
elismerte, hogy „lassú, nyugodt 
fi lm”, nem olyan, amilyeneket 
napjainkban a tévében mutat-
nak. Bevallása szerint épp ami-
att, mert a szereplők által átélt 
érzelmeket akarta megmutatni. 
Van egy pont, amikor az ember-
nek félre kell állnia, még ha tele 
is van energiával, amit szeretne 
hasznosítani, nincs már rá szük-
ség – jellemezte a főszereplő, a 
kényszernyugdíjba küldött neves 
kardiológus, Stephanus doktor 
történetét. Az egyik napról a má-
sikra dologtalanná váló orvos 
szülőfalujába leutazva úgy dönt, 
elvállalja édesapja korábbi pra-
xisát. Bár teljes odaadással űzi 
hivatását, a községben uralkodó 
áldatlan állapotok, a kisstílű, ár-
talmas politikai csatározások, a 
gyűlölködés, gonoszság rádöb-
benti arra, gyerekkora meghitt 
helyszíne már nem az, ami volt. 
Kénytelen leszámolni a múlttal 
és más utat választani. A fi lmet 
a rendező örökös munkatársa, 
Koltai Lajos operatőr fi lmezte, 
és olyan neves színészeket vo-
nultat fel, mint az Oscar-díjjal 
kitüntetett Mephistóban is játszó 
Klaus-Maria Brandauer, Eperjes 
Károly, Udvaros Dorottya, Stohl 
András, Csomós Mari stb.

A Zárójelentést nézve azt érez-
zük, hogy a világ reménytelen, az 
emberek gonoszak – a fi lm bővel-
kedik társadalomkritikai és élet-
rajzi elemekben: a magyarországi 
egészségügyi rendszer bemuta-
tása, a kivándorlás kérdésének 
feszegetése mellett a múlttal való 
szembenézés kérdése is megjele-
nik benne, mintegy utalásképp 
a rendező 2006-ban kipattant 
ügynökmúltjára. Szabó Istvánt 

tavaly a Magyar Filmakadémia 
Egyesület életműdíjjal tüntette 
volna ki, de úgy döntött, hogy 
nem veszi át a díjat, mivel sokan 
kritizálták ügynökmúltja miatt. A 
TIFF kitüntetését nem utasította 
el, a szombati zárógálán veszi át 
a még 2018-ban neki ítélt életmű-
díjat, és mesterkurzust is vállalt a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Színház- és Filmművészeti Karán.

Magyar választék
Szabó István fi lmjén kívül a TIFF-
en nyolc magyar fi lmet láthat a 
fesztivál közönsége, ezek zömét 
először szerdán este, szinte azo-
nos időpontban vetítették le. Hor-
vát Lili Felkészülés meghatáro-
zatlan ideig tartó együttlétre című 
alkotása mellett – mely a ver-
senyprogramban szerepel – Nagy 
Dénes Természetes fény című 
világháborús története, Fliegauf 
Benedek Rengeteg – Minden-
hol látlak című fi lmje és Hajdu 
Szabolcs Kolozsváron forgatott 
Békeideje látható. Emellett Krasz-
nahorkai Balázs Hasadék című 
fi lmjét is vetítik a kolozsvári Mol-
nár Levente főszereplésével, illet-
ve Dér Asia és Haragonics Sára 
Anyáim története című alkotását.

Szerdán délután a nosztalgi-
ázni vágyók a Művész moziba 
menekülhettek az eső elől, ahol 
Huszárik Zoltán klasszikusát, a 
Szindbádot vetítették, majd este 
szabadtéren nézhették meg Fel-
méri Cecília kolozsvári rendező 
első nagyjátékfi lmjét, a román–
magyar koprodukcióban készült 
Spirált. Az esősre sikeredett ma-
gyar nap alternatív programok-
ban is bővelkedett, idén sem ma-
radt el a szokásos gulyásfőzés a 
Bánff y-palota udvarán, melyet a 
budapesti Hét Hat Klub koncert-
je követett, de a TIFF-házban is 
magyar zenekar, a csíkszeredai 
Ineff able szórakoztatta a feszti-
válozókat.

Szabó István Oscar-díjas rendező a kolozsvári nemzetközi fi lmszemlén
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