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ÚJRA A SZEMÉLYES TALÁLKOZÁSOKÉ A FŐSZEREP A MAKEZDŐDŐ, A TERVEK SZERINT 13 TELEPÜLÉSEN TARTANDÓ FILMSZEMLÉN

Az eddigi leggazdagabb felhozatal a Filmtettfeszten
Bár valószínűleg a járvány
miatt kevesebb nézője lesz
a 21. alkalommal megszervezett Filmtettfeszt Erdélyi
Magyar Filmszemlének, a ma
kezdődő, négynapos fesztivál gazdag kínálattal várja
a mozi szerelmeseit a tervek
szerint 13 településen – jelentették be a szervezők tegnap
Kolozsváron.

től Fám Erika-díjnak nevezték el,
az idén áprilisban elhunyt tanár,
fi lmesztéta, a Filmtett állandó
szerzőjének emlékére. A Sárga
Csikó díjat minden évben olyan
személyek kapják, akik segítették munkájukkal az erdélyi filmeseket. Az elismerést a kolozsvári származású, magyarországi
producernek, Kántor Lászlónak
ítélik oda idén. A vetítéseken
kívül számos egyéb eseményt is
találunk a programban, ilyenek
a könyvbemutatók és szakmai
beszélgetések. A szervezők bevallása szerint az igazi fesztivál
úgy tud működni, ha vannak
meghívottak, és a vetítések után
beszélgetések. Éppen ezért le-
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folyamatosan
növekvő
koronavírusos esetszámok
ellenére mától megrendezhetik a négynapos Filmtettfeszt
Erdélyi Magyar Filmszemlét. A
szervező csapat sajtótájékoztatót tartott tegnap Kolozsváron
az idén összesen 13 településen
tartandó fesztivál kínálatáról.
Mint elhangzott, a szervezőknek egy évvel ezelőtt le kellett
mondaniuk a személyes találkozásokról, a filmjeiket elkísérő
alkotók faggatásáról, a végfőcím
után a mozi kijárata előtt zajló
beszélgetésekről. Ezt az adósságot szeretnék bevallásuk szerint
törleszteni. Zágoni Bálint főszervező elmondta, nem élnek egy
párhuzamos valóságban, látják
az emelkedő esetszámokat, és
azt is, hogy mik történnek az intenzív osztályokon. Ugyanakkor
hisznek abban, hogy emiatt nem
kell leállnia hónapokig az egész
kulturális életnek Románia nagyobb városaiban. „Hiszünk
abban, hogy vannak olyan felelős, oltott emberek, akiknek az
elkövetkezendőkben minőségi
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A Filmtettfeszt szervezői számára nagy kihívást jelentett a több városban tartandó szemle idei megszervezése

szórakozást tudunk nyújtani.
Vállaljuk, hogy nem lesznek akkora nézőszámok, mint a korábbi alkalmakkor” – fogalmazott
Zágoni Bálint. A fesztivál 21 éves
történelme alatt az idei jelentette a legnagyobb kihívást a szervezők számára, de sikerült az
eddigi leggazdagabb filmes felhozatallal jelentkezniük. Kolozsváron 17 nagyjátékfilm szerepel
a programban, de a többi helyszínen, mint Arad, Csíkszereda,
Udvarhely, Kovászna, Kézdivásárhely,
Gyergyószentmiklós,
Sepsiszentgyörgy, Nagyszeben,
Nagyszalonta, Marosvásárhely,
Nagyvárad is hasonlóan gazdag
kínálat ígérkezik. A vírushelyzetre való tekintettel Temesváron és Szatmárnémetiben nem
tudják megszervezni a fesztivált,
Szamosújváron pedig már véget

értek a vetítések. Számos olyan
alkotást vetítenek, amelyeknek
a fesztivál keretében lesz a romániai bemutatója: ilyen például Enyedi Ildikó A feleségem
története című mozija, Bergendy
Péter Post Mortem című horrorja, Lőrincz Nándor és Nagy Bálint Legjobb tudomásom szerint
című alkotása, amelyet egyszer
vetítettek eddig Romániában. A
számos nívós fesztiváldíjnyertes alkotáson kívül közönségsikerek, vígjátékok, dokumentumfi lmek is helyet kaptak a
programban, amelyet a szervezők igyekeztek úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja a
kedvére valót. A közönségnek
lesz alkalma megtekinteni szombaton és vasárnap a Győzelem
moziban a nyolc filmből álló, két
részre osztott rövidfilmsorozatot.
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tadta díjait a Székelyföld folyóirat szerkesztősége tegnap
Csíkszeredában. Immár huszonnegyedik alkalommal osztották ki
az elismeréseket a lap azon szerzőinek, akik az elmúlt években, kiemelten az ideiben hozzájárultak
a kiadvány színvonalának emelé-

séhez. Székelyföld-díjban részesült Romsics Ignác magyarországi
történész és Nagy Attila marosvásárhelyi költő. Székely Bicskarend
Díjat kapott a budapesti Vörös István költő, író, az elismerés a szerző
tiszteletbeli székely szerzővé való
avatását is jelenti. A kötettel még
nem rendelkező, kezdő tehetségeknek járó Szabó Gyula Emlékdí-

jat – melyet a folyóirat a Romániai
Írók Szövetsége és Homoródalmás
Polgármesteri Hivatala szakmai
partnerségében oszt ki – idén a
csíkszeredai származású, jelenleg
az angliai Oxfordban élő Bangha
Mónika író érdemelte ki a lapban
közölt prózáiért. A laudációkat Fekete Vince, Magyarosi Sándor és
Zsidó Ferenc szerkesztő mondta.

A díjazottak. Balról jobbra: Nagy Attila, Bangha Mónika, Romsics Ignác, Vörös István

Növelik a rövidfi lmek számát a
nyári Filmtett táborban készült
alkotások is. Jakab-Benke Nándor a Filmgalopp kurátora kifejtette, hatodik alkalommal indul
a verseny, ahová rendszerint
fi atal erdélyi filmesek munkáit
válogatják be. Egyik évben dokumentumfi lmek, másik évben
élőszereplős, fikciós alkotások
vannak versenyben, idén dokumentumfilmekre összpontosítottak. „Elképesztő tematikai és
formai változatosság jellemzi a
felhozatalt. A legjobb film bruttó
egymillió forintot kap, amelyet
kiegészít egy közönségdíj is” –
hívta fel a figyelmet. Ma reggeltől
a fesztivál új köntösbe „öltözött”
honlapján lehet majd megnézni
a versenyfi lmeket, amelyre Youtube-on lehet szavazni péntek
éjfélig. A fesztivál nívódíját idén-
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Számos olyan alkotást
vetítenek, amelyeknek a fesztivál keretében lesz a romániai bemutatója: ilyen például
Enyedi Ildikó A feleségem
története című mozĳa.
hetőségükhöz mérten számos
közönségtalálkozót szerveznek.
A meghívottak között van Másik
János, aki a szintén a fesztiválon vetített, 1979-es Habfürdő
animáció zeneszerzője, Bodolai
Balázs, a fesztivál nyitófilmjének
főszereplője, Stork Natasa, a felkészülés meghatározatlan idejű
együttlétre című mozi főszereplője. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy továbbra is ingyenes
a belépés a fesztiválra, azonban
a pénztárnál ingyenes (0 lej értékű) jegyet kell váltani. Mivel
mindennap változnak az esetszámok, érdemes folyamatosan
követni az esemény honlapját.
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