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A mindennapi élet zajából a 
mozivászonra „desztillált” 
életképeket, emberi sorsokat 
mutatnak be azok a szerzői 
dokumentumfi lmek, ame-
lyeket a vasárnap kezdődő 
nagyszebeni Astra fesztiválon 
láthat a közönség – mondta 
el a Krónikának a szemle mű-
vészeti igazgatója, Kató Csilla. 
A kínálatban szereplő alko-
tások a világ mai állásáról, a 
társadalmi párbeszéd átha-
tolhatatlan törésvonalairól, a 
társadalmon belüli polarizáló-
dásról is szólnak.

 » KISS JUDIT

M egpróbálták a pandémia 
körülményeit előnnyé ko-
vácsolni, így úgynevezett 

hibrid változatban rendezik meg 
a 28. Astra nemzetközi dokumen-
tumfi lm-fesztivált Nagyszebenben 
– mondta el a Krónika megkeresé-
sére Kató Csilla, a szemle művé-
szeti igazgatója (portrénkon). A 
szeptember 5–12 között tartandó 
fesztivál szabadtéri, valamint benti 
vetítésekkel várja a közönséget és 
online változatban is elérhető. Arra 
is kitért, hogy a vasárnap kezdődő 
szemle programjában szereplő al-
kotások 95 százalékát először vetí-
tik romániai közönség előtt, a több 
ezer benevezett fi lmből 71 fi lmet, 
ezek 33 országból érkeztek. „Meg-
tartjuk a diákok nagy népszerű-
ségnek örvendő dokumentumfi lm 
fesztiválját, az Astra Film Juniort is. 
Legutóbb, 2019-ben 25 ezer diák vett 
részt ezen a szemlén 5 nap alatt. 
Idén október 11–16 között szervez-
zük meg” – mondta el Kató Csilla.

A mindennapi élet zajából 
kiszűrt életképek
„Az Astra programja számít a szer-
zői dokumentumfi lmek „otthoná-
nak” Romániában. A műfaj nem 
tévesztendő össze a televíziós do-
kumentumfi lmmel, és nálunk, de 
szerte a világon is egyre növekszik 
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Amikor a forgatókönyv írója maga az élet

Csónakokban ülve is nézhet fi lmeket az Astra fesztivál közönsége a nagyszebeni falumúzeumban 

 » A szerzők va-
lós történeteket 
választanak a sa-
ját környezetük-
ből, mindennapi 
emberek életét 
követik sokszor 
évekig, amíg a 
dokumentumfi lm 
mások számára 
is kikerekedő 
egésszé áll össze.

a népszerűsége. Ez annak is tulajdo-
nítható, hogy a szerzők valós törté-
neteket választanak a saját környeze-
tükből, mindennapi emberek életét 
követik sokszor évekig, amíg a fi lm 
mások számára is kikerekedő egésszé 
áll össze” – fejtette ki a művészeti 
igazgató. Hozzátette, a szerzői doku-
mentumfi lmekben a valóság, a min-
dennapi élet zajából a mozivászonra 
kerülnek a „desztillált” életképek, 
hangulatok, ezek a fi lmek leginkább 
az emberi sorsokat idézik meg, a for-
gatókönyv írója pedig maga az élet. 
„A szerzői dokumentumfi lmek az al-
kotókat állandó készenlétben tartják, 
hogy a fi lmnyelv adta lehetőségek 
tárházának felhasználásával kerek 
egésszé összeálló alkotás készüljön. 
A történetek gyakran rendkívül meg-
lepő fordulatokkal tarkítottak, ilyen 
értelemben sokszor messze túlszár-
nyalják a fi kciós fi lmeket. Élményt 
nyújt már az is, hogy a mindennapi 
élet intim szituációiban, mások éle-
tének apró vagy drámai jeleneteiben 
„testközelből” vehet részt a néző” – 
fogalmazott Kató Csilla.

Idén is lesz csónakos vetítés
A művészeti vezető arról is beszélt, 
hogy az Astra nemcsak Szebenből, 
de szerte az országból várja a doku-
mentumfi lm kedvelőit, már hagyo-

mány, hogy sokan a szemle hetére 
időzítik szabadságukat. „Ahogy a 
tavaly egyik visszatérő vendégünk 
mondta: egy hét alatt turistaként 
soha nem utazhatnék ennyit, és nem 
lenne részem ennyi mély emberi ta-
lálkozásban, mint itt a fesztiválon. 
Nem beszélve arról, hogy itt a szer-
zők is jelen vannak, és a fi lmek utáni 
közönségtalálkozók megkoronázzák 
a fi lmélményt” – fogalmazott Kató 
Csilla. Arra is kitért, hogy a helyszín 
is különleges: Nagyszeben gyönyörű 
skanzenében és az óvárosban lenni 
már önmagában felemelő. A szemlén 
a tavalyi kiadáshoz hasonlóan idén is 
lesznek csónakos vetítések, amelyek 
rendkívül népszerűek, az Astra sza-
badtéri múzeum közepén szervezik 
őket. Három estén át, sötétedés után 
a tó szélén felhúzott óriásvászonra 
vetítenek, a nézők csónakból nézik 
a fi lmeket. Egyébként idén a fesztivál 
kínálatának mintegy nyolcvan száza-
léka online is elérhető lesz a szemle 
honlapján keresztül.

Filmek a világ drámai 
átalakulásáról
„A vetítendő fi lmek kiválogatása so-
rán, több ezer fi lm megtekintése után 
kialakul egy általános kép, a világ 
mai állásáról, és főként arról, aho-
gyan a világ a dokumentumfi lm-ké-

szítők lencséjén keresztül látszik. Az 
idei termésben meglepően sok fi lm 
szólt a világ drámai átalakulásáról, 
legyen szó a természeti környezetünk-
ről, vagy a társadalom szövetét alkotó 
emberi viszonyokról” – mondta a mű-
vészeti igazgató. Kifejtette, míg az al-
kotók eddig a klímaváltozásról, a kör-
nyezetszennyezésről, erdőirtásokról, 
erdőtüzekről, szén-dioxid-kibocsá-
tásról és üvegházhatásról beszéltek 
fi lmjeikben, most az elkerülhetetlen 
klímaösszeomlásról beszélnek, az 
arra való felkészülés lehetőségeit la-
tolgatják. „A társadalmi párbeszéd 
áthatolhatatlan törésvonalairól, a 
társadalmon belüli polarizálódásról, 
a szélsőjobboldal köztéri agresszív 
megnyilvánulásairól éppúgy látunk 
fi lmeket, mint az egyre szélesedő ská-
láról, ami az élettársi kapcsolatok le-
hetőségeit illeti. De helyet kap a témák 
közt a mesterséges megtermékenyítés 
kérdése is” – sorolta Kató Csilla. Arra 
is kitért, idén két erdélyi magyar fi lm 
szerepel a szemle versenyprogramjá-
ban. Maksay Ágnes A Sefk et rejtély 
című alkotása a kolozsvári irodalmi 
élet aktív tagjáról, a Janovics Jenő-fé-

le fi lmstúdió forgatókönyvírójaként 
ismertté vált Széfeddin Sefk ről szól, 
az ő mesébe illő életútját mutatja be. 
Barna László Isteni Kéz című fi lm-
jében a híres szászcsávási zenekar 
oszlopos tagjának, Csángálónak az 
érzékenyen megrajzolt portréját kö-
vethetjük nyomon: azt, amikor nagy 
kihívás elé állítja az élet, hiszen a vi-
lághírű erdélyi brácsást kenyérkereső 
keze egyik napról a másikra cserben 
hagyja. Az Astra fesztivál részletes 
programja a szemle honlapján, az 
Astrafi lm.ro-n található.
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 » KRÓNIKA

A Filmtettfeszt 21. kiadását Ko-
lozsváron és további 14 vá-

rosban – Nagyváradon, Aradon, 
Szatmárnémetiben, Temesváron, 
Szamosújváron, Csíkszeredában, 
Székelyudvarhelyen, Nagyszalontán, 
Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán, Kéz-
divásárhelyen, Gyergyószentmikló-
son, Nagyszebenben, és idén először 
Marosvásárhelyen tartják az október 
6. és 10. közötti időszakban – közölték 
a szervezők. A fesztivál teljes műsora 
szeptember második felében lesz el-
érhető a fesztivál honlapján. A Film-
tettfeszt versenyszekciójának célja 

évről évre változatlan: fi atal, erdélyi 
magyar tehetségek felkutatása, friss 
alkotásaik bemutatása a szakma és 
a nagyközönség előtt. A Filmgalopp 
kétévente váltogatja a versenyfi lmek 
műfaját: idén a dokumentumfi lmek 
kerültek sorra. A versenybe került 
hét alkotás között hagyományos ér-
telemben vett portréfi lmből van a 
legtöbb: a Gyuri (r. Szigeti Szenner 
Szilárd) egy szegény sorban élő férfi  
magányos hétköznapjait mutatja be 
csendes egyszerűséggel, az Isteni 
kéz (r. László Barna) Csángáló, a vi-
lághírű brácsás tragédiáját meséli el 
– a Parkinson-kórban szenvedő öreg 
mestert cserben hagyja a keze, az 

Árva csillagokból (r. Simó Boglárka) 
a székelykeresztúri gyermekotthon 
képe bontakozik ki egykori lakójá-
nak személyes története és archív 
felvételek által, az Előhívás (r. Dózsa 
Endre) pedig a Partiumban született 
Kondor László portréja: a világhírű 
fényképész csak úgy ontja magából a 
vietnami háborúról szóló, személyes 
történeteket. Kettős portrét rajzol 
meg a Zeit der Zwillinge: a Németor-
szágban élő, kolozsvári származású 
Visky Sámuel fi lmjében egy bipoláris 
zavarral küszködő ikerpárt követ. Az 
Inside Places László József harma-
dik dokumentumfi lmje, egy trilógia 
legszemélyesebb és egyben záróda-

rabja: egy párkapcsolat válságát mu-
tatja be zavarba ejtő közelségből. A 7. 
Filmgalopp egyetlen ismeretterjesztő 
fi lmje a Being a Bee, a nagyváradi 
Medve Ferenc munkája. A 7. Filmga-
lopp fődíja idén is egymillió forint a 
Nemzeti Filmintézet jóvoltából, a díj 
sorsáról szakmai zsűri dönt. A ha-
gyományokhoz híven a közönség is 
szavazhat a kedvenc versenyfi lmjére. 
A legnépszerűbb fi lm elnyeri a Film-
galopp közönségdíját, a Nobila Casa 
által felajánlott 1000 lejt. A díjak 
átadására a fesztivál központi hely-
színén, a kolozsvári Győzelem (Vic-
toria) Moziban kerül sor szombaton, 
október 9-én.

Dokumentumfi lmek fókuszban: Filmtettfeszt tizennégy városban  októberben

 » A Filmtettfeszt 
versenyszekció-
jának célja évről 
évre változatlan: 
fi atal, erdélyi 
magyar tehetsé-
gek felkutatása, 
friss alkotásaik 
bemutatása.




