
 Kultúra 2021. augusztus 2.
hétfő 9

Az archaikus és a modern 
világ találkozását bemuta-
tó orosz versenyfi lm, a The 
Whaler Boy nyerte a Transil-
vania Trófeát a vasárnap este 
zárult Transilvania Nemzet-
közi Filmfesztiválon (TIFF). 
A legdíjazottabb román fi lm a 
meghasonlott homoszexuális 
csendőr története, a Câmp de 
maci lett.

 » PAP MELINDA

O rosz versenyfi lmnek, Filipp 
Jurjev rendező egy fi atal 
bálnavadász internettel való 

találkozását bemutató The Whaler 
Boy című alkotásának ítélte oda a 
zsűri a Transilvania Trófeát a teg-
nap zárult Transilvania Nemzetkö-
zi Filmfesztiválon (TIFF). A szemle 
10 000 euró értékű fődíját elnyerő 
fi lm hőse a Bering-szoros közelé-
ben él, falujában nemrég jelent meg 
az internet, ő pedig beleszeret 
egy szexchatet közvetítő amerikai 
lányba. Az orosz rendező – aki a 
szemle díszmeghívottjától, Szergej 
Polu nyin balett-táncostól vehette 
át a díjat a szombat esti zárógálán 
– úgy fogalmazott: ezt valójában az 
önmagukat alakító fi úk kapták, a 
velük való találkozás után ugyanis 
alakított a forgatókönyvön.

A Főtéren tartott, online is köz-
vetített zárógála egyébként a TIFF 
20. kiadásához méltóra sikeredett, 
rövid visszatekintő után a fesztivá-
lon megfordult jelentős fi lmes sze-
mélyiségekről is megemlékeztek a 
szervezők. Az egyik műsorvezető 
szerepét ellátó Tudor Giurgiu fesz-
tiváligazgató úgy fogalmazott, hogy 
a 2021-es kiadás sok szempontból 
rekordokat döntött, mint a nézőszá-
mok, a közönség által leadott szava-
zatok, illetve a szemlén bemutatott 
román fi lmek számát illetően. Arra 
is kitért, hogy soha nem esett ilyen 
kevés eső a fesztivál tíz napja alatt.

Díjözön a meghasonlott
csendőrnek
A legdíjazottabb román fi lm Eugen 
Jebeleanu Câmp de maci című al-

OROSZ ALKOTÁS GYŐZÖTT, A CÂMP DE MACI LETT A LEGDÍJAZOTTABB ROMÁN FILM A VASÁRNAP LEZÁRULT KOLOZSVÁRI SZEMLÉN

Rekordokat döntött a TIFF 20. kiadása

A The Whaler Boy című fi lmjéért Filipp Jurjev orosz rendező (mikrofonnál) a szemle díszmeghívottjától,
Szergej Polunyin balett-táncostól vette át a Transilvania Trófeát 

Szabó István magyar rendező Tudor Giurgiu kérdésére a kolozsvári fesztivál színvonalát dicsérte 

 » A legdíjazot-
tabb román fi lm 
Eugen Jebeleanu 
Câmp de maci 
című alkotása lett, 
mely elnyerte a 
hivatalos verseny-
szekció rendezői 
díját és a közön-
ségdíjat is. 

 » A Főtéren 
tartott, online is 
közvetített záró-
gála egyébként 
a TIFF 20. kiadá-
sához méltóra 
sikeredett, rövid 
visszatekintő 
után a fesztivá-
lon megfordult 
jelentős fi lmes 
személyiségekről 
is megemlékez-
tek a szervezők.

kotása lett, mely elnyerte a hivata-
los versenyszekció rendezői díját és 
a közönségdíjat is. A román alkotó 
– akinek ez az első nagyjátékfi lmje 
– a fesztivál egyik díszmeghívottjá-
tól, Szabó István magyar rendezőtől 
vehette át a díjat. Utóbbi Giurgiu 
kérdésére úgy fogalmazott, nagyon 
jól érezte magát Kolozsváron, és gra-
tulált a szervezőknek a színvonalas 
fesztiválhoz.

A Câmp de maci története valós 
eseményeken alapul, a bukaresti 
Román Parasztmúzeumban 2013-
ban történt incidens szolgáltatta 
az alapötletet, amikor egy csoport 
ortodox vallási fanatikus megszakí-
totta egy melegekről szóló fi lm vetí-
tését. (A bíróság később kimondta, 
hogy a hatóságok nem álltak a hely-
zet magaslatán, amikor közbelép-
tek és diszkriminálták az LGBT-kö-
zösség tagjait.) A főszereplő Cristi 
szkizofrén helyzetbe kerül, amikor 
csendőrként társaival kivezénylik 
a helyszínre, hiszen bár sikeresen 
titkolja, ő meleg. S miközben a leg-
keményebben próbál fellépni, egy 
korábbi partnere – az LGBT-közös-
ség egyik szószólója – felismeri, és 
amikor titka felfedésével fenyegető-
zik, a csendőr megüti. Innen kezdő-
dik Cristi pszichológiai hadviselése, 

akit társai próbálnak kimenteni a 
biztos felmondással járó helyzetből, 
így bezárják az üres moziterembe, 
mintha ott sem lett volna. A fi atal 
csendőr itt vívja lelki tusáját a két 
identitás – a saját neméhez vonzó-
dó férfi  és a normalitás felett őrkö-
dő csendőr – között. Belső harcát 
egy-egy társa szakítja meg, aki a 
maga módján próbál segíteni, de 
közben azt is felfedi, hogy mit gon-
dol a melegekről – nem sok jót. A 
Câmp de maci legnagyobb érdeme, 
hogy nagy hitelességgel mutatja be 
a csendőrök közötti párbeszédeket 
– már-már azt hinnénk, nem is fi lm-
ben, hanem közöttük vagyunk –, de 
a főszereplő lelki tusáját is. A fi lm 
pénteki vetítése után Eugen Jebe-
leanu elmondta, sokat foglalkozik 
az LGBT-közösség problémáival, 
elkötelezett a melegek jogai mellett, 
és fi lmjével a 2013-ban történtekre 
próbált választ adni.

Rendezői rendszerkritika
A fesztivál színészi díját idén spanyol 
művész, a La vida era eso főszerep-
lője, Petra Martinez kapta. A zsűri 
különdíját az indiai Pebbles (r. P. S. 
Vinothraj) vitte el, míg a litván ver-
senyfi lm, a The Flood Don’t Come (r. 
Marat Sargsyan) dicséretben része-
sült. A nemzetközi kritikusok díját 
Bogdan George Apetri Neidentifi cat 
című fi lmje érdemelte ki. A fesztivál 
idei kiadásának életműdíját Cezara 
Dafi nescu színésznő kapta, míg Nae 
Caranfi l fi lmrendező a fesztivál ki-
válósági díját vehette kézbe. Utóbbi 
nem kis humorral megírt köszönőbe-
szédében a román fi lmipar visszás-
ságaira is felhívta a fi gyelmet.

A Román Film Napjai versenyben 
az Otto, barbarul, Ruxandra Ghițes-
cu fi lmje nyerte a fődíjat, míg az 
1000 euró értékű debütdíjat a #dog-
poopgirl, Andrei Huțulescu fi lmje 
kapta. A román rövidfi lmes verseny-
ben a szekció díját Andrea Bonțun 
When The Night Meets Dawn című 
fi lmje vitte el, míg a Paul Mureșan 
rendezte Cântec de leagăn dicsé-
retet kapott. A 20. évfordulón egy 
meglepetésdíjat is átadtak – erre 
csak tízévente kerül sor –, a román 

származású izraeli fi lmkritikus, 
Dan Făinaru munkáját ismerték el. 
Ezt megelőzően az idén először kiírt 
forgatókönyvírói verseny díjazottja-
it is kihirdették, melynek célja, hogy 
a román fi lmes palettáról hiányzó 
műfajú fi lmek készítésére ösztönöz-
zék az alkotókat. Emellett a színhá-
zi színészeket fi lmezéshez segítő 10 
pentru fi lm színészi program idei 
résztvevői is felvonultak a színpad-
ra. Külön megemlékeztek a pár hete 
elhunyt Luminița Gheorghiu szí-
nésznőről, a TIFF korábbi életműdí-
jasairól, díszmeghívottjairól is.

Emlékek és felejtés
A szemle legnépszerűbb fi lmjeiről 
szólva Tudor Giurgiu fesztiváligaz-
gató elmondta, hogy ezek között 
szerepelt Szabó István új fi lmje, a 
Zárójelentés is. A fesztivál teljes 
programjában legnépszerűbbnek 
bizonyult román produkció a nyolc 
éven át forgatott természetfi lm, a 
Dan Dinu és Cosmin Dumitrache 
rendezte România sălbatică lett.

A versenyfi lmek kategóriában a 
Câmp de maci után a második leg-
népszerűbb alkotás a Christos Ni-
kou rendezte Apples volt. A fi atal 
görög rendező visszatérő népszerű 
vendége a fesztiválnak, új alkotá-
sában édesapja halálát próbálta 
feldolgozni, az emlékek és a felej-
tés kettős problematikáját dolgozta 
fel. Filmjében egy világjárvány ha-
tására az emberek elfelejtik, hogy 
kicsodák, elveszítik emlékeiket, így 
bekerülnek egy programba, ahol 
új identitást próbálnak szerezni. 
Az orvosok által felügyelt világban 
minden feladattá válik, még a szex 
is, le kell tudni, és képpel bizonyíta-
ni, hogy megtörtént. A pénteki fi lm-
vetítést követő közönségtalálkozón 
a görög rendező elmondta: az orvo-
sok uralta világ ötletét az 1984 című 
regény is inspirálta, erre utalnak az 
ebben a világban domináló kütyük, 
az analóg fényképezőgép, kazettás 
reportofon is. S bár másfajta eszkö-
zökkel, az, hogy a főhős folyamato-
san képet kell készítsen magáról a 
mai szelfi -, Instagram-őrületre utal. 
Főhőse mégis más, mint a többiek, 
derül ki, amire a rendező a fi lm elő-
rehaladtával egyre erősebb utaláso-
kat tesz.

Érdekes színfoltja volt a fesztivál-
nak a lengyel Marygorpound című 
mozi is, mely a változókorba jutó el-
adónő, Mária nővé válását mutatja 
be. Daria Woszek lengyel rendezőnő 
alkotása személyes történet a nők-
ről, a női szerepekről. A fi lm vetíté-
sét követően elmondta, azért aján-
lotta balett-táncos édesanyjának, 
mivel ő ébresztette rá arra, hogy 
a menopauza után a nők levetítik 
a társadalom által rájuk ruházott 
szerepeket, és elfogadják önmagu-
kat, megtanulnak önmaguk lenni. 
A fi lm olykor már barokkosnak ható 
képi világáról elmondta, mivel any-
ja munkája révén operaházban nőtt 
fel, a díszletet az ott látottak és ked-
venc krakkói temploma inspirálta.

A 20. alkalommal megrendezett 
kolozsvári fi lmszemle vasárnap a 
nyertes fi lmek vetítésével ért véget.
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