
 Kultúra 2021. szeptember 6.
hétfő 9

Kortárs romániai és magyaror-
szági női rendezők alkotásait 
mutatja be a hétvégén kez-
dődött sepiszentgyörgyi Eva 
FilmMakers Fest, amelynek 
nyitónapján a magyarországi 
Kocsis Ágnes rendező fi lmje-
ivel ismerkedhetett a közön-
ség. A szeptember 10-ig tartó 
szemle arra törekszik, hogy  
visszaállítsa az egyensúlyt a 
női és férfi  alkotók között a 
fi lmművészetben.

 » OLÁH ESZTER

A térségben egyedinek szá-
mító, női rendezők alkotá-
sait bemutató fi lmszemlét 

tartanak Sepsiszentgyörgyön. A 
szeptember 10-éig tartó Eva Film-
Makers Fest szombati nyitónapján 
Kocsis Ágnes magyarországi ren-
dező A vírus című kísérleti fi lmjét 
és a Pál Adrienn című drámáját lát-
hatta a közönség, majd leterítve a 
„rózsaszín szőnyeget”, Maya Ciosa 
koncertjével a fesztivál hivatalosan 
is megnyitotta kapuit.

„A tehetség és a művészet 
nemtől független”
A megnyitón Anna Maria Popa, a 
sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșa-
nu-színház menedzsere és Lázár 
Prezsmer Endre, a Művész mozi 
vezetője a fesztivál szervezőiként el-
mondták, a szemle ötlete a Bagota 
Béla rendezte Valan – Az angyalok 
völgye és az Ana Lungu Egy herceg 
és egy fél című fi lmje párhuzamos 
forgatása közben született. „Olyan 

NŐI ALKOTÓK FILMJEIT VONULTATJA FEL A SEPSISZENTGYÖRGYÖN ELSŐ ÍZBEN MEGRENDEZETT SZEMLE

„Egyedi és erős, ha nők mesélnek női történetet”

Női rendezők fi lmjei, mesterkurzusok, koncertek várják a háromszéki fi lmfesztivál közönségét

Öröméneklés nyitja meg idén is a népzene és tánc kedvelőinek találkozóját

 » „Világos, 
minőségbeli kü-
lönbség érződik 
abban, amikor 
nők mesélnek 
női történetet, 
ugyanis olyan 
jellegzetessé-
gekre bukkan-
hatunk bennük, 
amelyek nem a 
nagyrészt férfi ak 
által írt irodalom 
sztereotípiáit is-
métlik” – mondta 
Vincze Teréz 
fi lmesztéta.

fi lmfesztivált szerettünk volna, ame-
lyet kifejezetten nőknek dedikálunk: 
ahol a különböző etnikumhoz tarto-
zó, tehetséges alkotók közötti párbe-
széd egy platformot hoz létre, amely 
a jövőben is együttműködéseket ered-
ményezhet” – foglalta össze beszédé-
ben Anna Maria Popa. Hozzátette, a 
fi lmszemlét kétéves szervezői munka 
előzte meg, és bíznak abban, hogy a 
Romániában első ízben kizárólag női 
alkotók munkáit felvonultató ese-
mény hosszú életű lesz.

Magyarósi Imola művészettörté-
nész a városi önkormányzat részéről 
elmondta, fontosnak tartja a kezde-
ményezést, hiszen annak ellenére, 
hogy az utóbbi évszázadban egyre 
inkább érezhető a nők jelenléte a 
különböző művészeti ágakban, még 
mindig nincs egyensúly a női és férfi  
alkotók között. „Bár a tehetség és a 

művészet nemtől független, a törté-
nelem folyamán igazán kevés hiva-
tásos női alkotóról tudunk: még a 17. 
században is, egészen a preraff aeli-
tákig, elvétve bukkannak fel a nők, 
csak később, a 20. században kezde-
nek előtérbe kerülni” – osztotta meg 
a művészettörténész.

Női alkotók teremtenek
női szereplőket
A fesztivál művészettörténeti jelen-
tőségét Vincze Teréz fi lmesztéta is 
megerősítette. Elmondta, a női fi lm-
fesztiválok a 60-as évek nőmozgal-
mának legfontosabb fórumai közé 
tartoztak, ahol az ügy iránt érdek-
lődők találkozhattak, népszerűsít-
hették alkotásaikat a nagyközönség 
előtt, de megbeszélhették az alkotási 
folyamat során felmerülő nehézsé-
geket, a támogatások problémáját is. 

„A mai világ sokat változott e tekin-
tetben: női problémákról ugyan sok 
helyen lehet beszélni, a művészet és 
a fi lmek azonban egy másfajta meg-
közelítést nyújtanak. Világos, minő-
ségbeli különbség érződik abban, 
amikor nők mesélnek női történetet, 
ugyanis olyan jellegzetességekre buk-
kanhatunk bennük, amelyek nem 
a nagyrészt férfi ak által írt irodalom 
sztereotípiáit ismétlik. Amikor a női 
alkotók teremtenek női szereplőket, 
az mindig nagyon eredeti és erős” – 
fejtegette Vincze Teréz.

Filmvetítések
több háromszéki településen
A rendezvény első napján az érdek-
lődők Kocsis Ágnes fi lmrendező-
nő mesterkurzusán vehettek részt, 
amelyen az alkotónő a fi lmkészí-
tés folyamatáról, a forgatókönyvek 
születéséről és fi lmes pályájának 
főbb állomásairól számolt be, majd 
legújabb, 2020-as, román–magyar 
koprodukcióból született Éden című 
fi lmjét láthatta a közönség.

Mint arról korábban tájékoztat-
tunk, a szeptember 10-ig tartó szem-
lén a fi lmkedvelők olyan rövid-, 
játék- és dokumentumfi lmeket néz-
hetnek meg, amelyeket romániai és 
magyarországi rendezőnők jegyez-
nek. A rendezvény kínálatában Ko-
csis Ágnes, Dana Bunescu, Szilágyi 
Zsófi a, Andra Tarara, Felméri  Cecí-
lia, Carmen Lidia Vidu és Horvát Lili 
alkotásai szerepelnek. A fesztivált 
a Csíki Kamarazenekar fi lmzenei 
koncertje zárja. Az Eva FilmMakers 
Fest egyes fi lmjeit öt olyan Kovászna 
megyei településen is bemutatják, 
ahol nem működik mozi, azaz Kéz-
divásárhelyen, Kovásznán, Baróton, 
Bodzafordulón és Szitabodzán.
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 » BENCZE EMESE

Népzene- és néptánccsoportok mű-
sorával, örömzenéléssel, táncokta-

tással várja az érdeklődőket az Erdélyi 
Táncháztalálkozó. Tavaly a korona-
vírus-járvány miatt elmaradt rendez-

vényt idén negyedízben szervezik meg 
szeptember 10–11-én a Hargita megyei 
városban. Noha látványos újításra 
nem készülnek a rendezvény szerke-
zetét illetően, a korábbi kiadásokhoz 
hasonlóan idén is erdélyi és magyaror-
szági vendégfellépők műsorait láthatja 

a közönség. Ezenkívül a programban 
gyerek- és felnőtt-táncházak, színpa-
di előadások, kézműves-foglalkozás, 
borkóstoló és fi lmvetítések is szere-
pelnek – mondta el lapunknak Orendi 
István, a szervező Székelyudvarhelyi 
Néptáncműhely igazgatója. Hozzá-
tette, az eseményen az érdeklődők 
megtekinthetik a Magyar Állami Népi 
Együttes gálaműsorát. A Körtánc – 
Kárpát-medence antológia című folk-
lórelőadás az együttes fennállásának 
hetvenedik évfordulójára készült, a te-
matikus válogatás azt bizonyítja, hogy 
a régióban élő népek művészetének 
évszázadokon átívelő kölcsönhatása 
egyetemes, elválaszthatatlan kultúrát 
hozott létre. Az előadásban így a ma-
gyar mellett helyet kapnak a szomszéd 
népek táncai és zenéi is. A találkozót 
az évről évre nagy népszerűségnek ör-
vendő öröméneklés nyitja a Patkóban, 
majd a közös mulatság után népzenei 
koncert várja az érdeklődőket a városi 
parkban, illetve fi lmvetítést is szervez-
nek a művelődési házban, esténként 
pedig táncházba hívják a népzene és 
-tánc kedvelőit. A programkínálat a 
gyerekeknek is kedvez, kézműves-fog-
lalkozásokkal, gyerekelőadással és 
táncházzal várják a legkisebbeket is. 

A rendezvényen megtekinthető Dávid 
Botond a nagyvilág népeinek visele-
téről készült Geofolk fotósorozata, és 
bemutatnak egy válogatást a Magyar 
Állami Népi Együttes tárlatából is. 
Ezenkívül a rendezvény keretében 
levetítik László Barna Isteni kéz című 
dokumentumfi lmjét, amely Csángál-
ló, a Parkinson-kórban szenvedő vi-
lághírű brácsás tragédiáját meséli el. 
Részletek a programkínálatról az Er-
délyi Hagyományok Háza honlapján, 
illetve az esemény Facebook-oldalán 
olvashatóak.

Mint ismeretes, az erdélyi táncház-
mozgalom kibontakozása az UNESCO 
világörökségi listáján is szereplő ma-
gyarországi tánc házm ozgalom mintá-
jára történt, céljául a hiteles népi tán-
cok elterjesztését, a magas kultúrába 
való beemelését, népszerűsítését tűzte 
ki. Közvetlen elindításában és kibon-
takozásában nagy szerepe volt Kallós 
Zoltánnak, aki főképp a mezőségi és a 
gyimesi csángó hangszeres zene gyűj-
tésével és népszerűsítésével teremtett 
hiteles alapot a táncházmozgalom 
számára; valamint Könczei Ádámnak, 
aki nemcsak népszerűsítésén, hanem 
szakmai alapokra helyezésén is fára-
dozott.

Táncháztalálkozó várja a hagyományok kedvelőit Székelyudvarhelyen
 » Az Erdélyi 

Táncháztalálko-
zón az érdeklődők 
megtekinthetik 
a Magyar Állami 
Népi Együttes 
gálaműsorát.




