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Kiosztották a Filmtettfeszt 
Erdélyi Magyar Filmszemle 
elismeréseit szombaton a 
kolozsvári Győzelem moziban. 
A tegnap zárult fesztivál legün-
nepélyesebb mozzanatának 
számító esten kihirdették a 
Filmgalopp győzteseit, vala-
mint átadták a Sárga Csikó- és 
a Fám Erika-díjat.

» SIMÓ HELGA

E lismeréssel jutalmaztak fi l-
mes alkotókat a tegnap zárult 
Filmtettfeszt Erdélyi Magyar 

Filmszemlén a kincses városban. 
László Barna Isteni kéz című doku-
mentumfi lmje kapta a Filmtettfeszt 
Filmgalopp versenyének fődíját 
szombaton este. A portréfi lm Csán-
gálóról, a világhírű brácsásról szól, 
akit kenyérkereső keze egyik nap-
ról a másikra cserben hagy. Az öt-
napos fesztivál alatt 13 helyszínen 
szimultán zajlottak a vetítések. Ko-
lozsváron – a koronavírusos meg-
betegedések számának növeke-
désének ellenére is – az esemény 
majdnem zavartalanul zajlott. 
Mindössze két szakmai kerekasztal 
és két vetítés utáni beszélgetés ma-
radt el, néhány eseményen online 
lehetett részt venni.

Emléket állítottak
Fám Erikának
A szervezők emléket állítottak volt 
kollégájuknak, a fi atalon, idén el-
hunyt sepsiszentgyörgyi fi lmeszté-
tának és tanárnak, Fám Erikának: 
így kapta a 2019-ben alapított fi l-
mkritikusi elismerés a Fám Eri-
ka-díj nevet. Jakab-Benke Nándor, 
a Filmtett portál főszerkesztője 
elmondta, azért hozták létre ezt a 
méltatást, mert úgy érezték, hogy 
a fi lmipar nem lenne teljes az új-
ságírók, kritikusok nélkül. Az idei 
díjat Pernecker Dávid, a Filmtett 
pécsi kollégája kapta, aki 11 éve 
dolgozik a portálnál. „Azért érdem-
li meg Dávid ezt a díjat, mert mind-
két tulajdonsága megvan, ami egy 
fi lmkritikus számára elengedhetet-
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Elismerés a „mozgóképes hídembernek”

Kósa András László, a bukaresti Liszt Intézet vezetője és a díjazott Kántor László producer
a Sárga Csíkó-díj átadásán a kolozsvári Győzelem moziban 

» Feltehetően 
Kántor László 
erdélyisége, 
a kultúrák 
kereszt útjáról 
való származás 
az egyik oka, 
hogy az évtize-
dek során szót 
tudott érteni 
magyarral, ro-
mánnal, szásszal, 
romával, szerb-
bel, macedón-
nal, bolgárral, 
fejlett nyugatival 
egyaránt.

len: a stílus és az ízlés. Az a tehetség, 
akinek a cikkeiről egyből kiderül, 
hogy ő írta még akkor is, ha nincs 
aláírva” – emelte ki a főszerkesztő. A 
díjazott, mivel nem tudott jelen len-
ni, videóüzenetben reagált. Nagyon 
hálás a kitüntetésért, habár nem 
hiszi, hogy megérdemelte volna. „Ti 
vagytok az elsők, akik így megbe-
csültétek a munkámat, és akik díjat 
is adtok ezért. A Filmtett az a hely, 
ahol a leginkább ki tudok bontakoz-
ni. Ahol a leglazábban írhatok, és a 
legőszintébb lehetek” – reagált a ki-
tüntetésre Pernecker Dávid.

Kultúrák keresztútján
Az első erdélyi magyar játékfi lmről, 
a Sárga csikóról elnevezett életműdí-
jat 2012-ben alapította az egyesület. 
Évről évre olyan személyiséget tün-
tetnek ki vele, aki munkásságával 
segíti vagy segítette a kezdő és a ta-
pasztalt erdélyi fi lmesek pályájának 
alakulását. A díjat idén a kolozsvári 
születésű Kántor László producer 
kapta. Kántornak köszönhet az er-
délyi közönség jó néhány magyaror-
szági mozis projektet. Erdélyi hely-
színeken, itteni stábbal, helyi fi lmes 
szakemberekkel és színészekkel dol-
gozott olyan projekteken, mint a Va-

lan – Az angyalok völgye, Fény hull 
arcodra vagy a Dallas Pashamende, 
amelyet le is vetítettek a tiszteletére 
a fesztivál ideje alatt. Továbbá forga-
tott itt olyan erdélyi személyiségek-
ről is dokumentumfi lmeket, mint 
Szabédi László, Domokos Géza vagy 
Korniss Péter. Szántai János író, for-
gatókönyvíró emlékezős, vallomá-
sos szöveggel méltatta a díjazottat. 
Kántor a Budapest Filmstúdió igaz-
gatója volt, majd megalapította az 
Új Budapest Filmstúdiót, közben 
művészmozit működtetett, a Magyar 
Producerek Szövetségének alelnöke 
lett, majd az Európai Filmakadémia 
igazgatótanácsának tagja. „Kántor 
László életútjában az a különös, 
hogy a producer egyfajta hídember 
szerepét is vállalta Erdély, Románia, 
a Balkán és az úgynevezett fejlett 
Nyugat között. Feltehetően Kántor 
erdélyisége, a kultúrák keresztút-
járól való származás az egyik oka, 
hogy az évtizedek során szót tudott 
érteni magyarral, románnal, szás-
szal, romával, szerbbel, macedón-
nal, bolgárral, fejlett nyugatival 
egyaránt. Ez a producer időnként 
keményen megküzdött azért, és fel-
teszem, ma is megvívja harcait, ha 
kell, hogy a mozgóképes hídember 

feladatának eleget tehessen” – zárta 
szavait Szántai János.

Az elismerést Kósa András László, 
a Liszt Intézet bukaresti központjá-
nak igazgatója adta át. „Kicsit úgy 
érzem, hazakerült a díj, ugyanis, ha 
jól tudom, még nem volt kolozsvári 
kitüntetettje a Sárga Csikónak” – 
mondta az igazgató. Kántor László 
úgy érzi, valóban nagy megtisztel-
tetés Kolozsváron kolozsváriként 
megkapni a díjat. Elmondása sze-
rint talán eddig ez a legbecsesebb 
elismerés számára. Különösképpen 
jelentős abban a moziban megkap-
ni, amit több évig üzemeltetett.

Egyre népszerűbb
a dokumentumfi lm-mezőny
A Filmgalopp versenyszekció alko-
tásait pénteken, a nemrégiben fel-
újított Művész moziban tekinthették 
meg az érdeklődők, akik pedig nem 
tudtak személyesen részt venni a ve-
títésen, azok számára lehetőség volt 
péntek éjfélig online is megnézni 
azokat a fesztivál YouTube-csator-
náján. Szerda reggeltől péntek éjfélig 
lehetett rájuk szavazni a videó alatt 
található lájk gomb megnyomásá-
val. A versenyben idén hét alkotás 
szerepelt, melyek közé, rendhagyó 
módon, három egész estés fi lm is 
bekerült. Mindegyik, kivétel nélkül 
fi atal rendezők munkája. Az Árva 
csillagok, a Being a Bee, az Előhívás, 
a Gyuri, az Inside Places, az Isteni 
kéz, illetve a Zeit der Zwillinge verse-
nyeztek egymással. A közönségdíjat 
a legtöbb lájkot begyűjtő Árva csilla-
gok, Simó Boglárka alkotása kapta. 
Különdíjban részesült a Being a Bee 
természetfi lm Medve Ferenc rende-
zésében. László Barna bevallotta, 
hogy nehéz sorsa volt a fi lmnek, 
ugyanis a 2020. februári bemutatója 
után nagyon pozitív visszacsatoláso-
kat és több fesztiválra is meghívást 
kaptak, azonban a koronavírus miatt 
lemondták az összeset. Azt is elárul-
ta, hogy korábban versenyzett már 
a Filmgaloppon az 5–6 évvel ezelőtt 
készült vizsgaművével. Hozzátette, 
hogy a csapata és ő szenvedélyből 
csinálták a fi lmet, és reméli, hogy 
ezt a közönség is látja, illetve, hogy 
a Film tett fesztivál nagyon jó motivá-
ció a fi atal alkotók számára.
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» PÉTER BEÁTA

Márton Árpád festőművész mint-
egy kétszáz alkotásából nyílt ki-

állítás a hétvégén a Csíki Székely Mú-
zeumban 80 + 1 címmel. A Mikó-vár 
öt termében látható tárlat több mint 
hatvan esztendő terméséből nyújt 
átfogó képet. A jeles alkalomból Már-
ton Árpád – Teremtő kéz címmel je-
lent meg katalógus. A kiállítást Kövér 
László, a Magyar Országgyűlés elnöke 
is megtisztelte jelenlétével. Kivételes 
ábrázolóerejű művészember, generá-
ciókat tanított és nevelt esztétikumra, 
vizuális kultúrára, művészi ízlésre és 
tisztességre. Ő az utóbbi fél évszázad 
erdélyi képzőművészetének egyik 

megkerülhetetlen, meghatározó sze-
mélyisége és szereplője – emelte ki 
Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múze-
um igazgatója. Korodi Attila, Csíksze-
reda polgármestere úgy fogalmazott, a 
művészet rengeteget hozzátesz az éle-
tünkhöz, sőt nem túlzás azt mondani, 
hogy művészet nélkül nincs élet. „Ki-
váltságosak vagyunk, hiszen Márton 
Árpád közöttünk él és alkot” – mondta 
az elöljáró. „Köszönöm a Csíkszeredá-
ban eltöltött idő gyümölcsét, eredmé-
nyeit. És főleg azt, hogy ha még egy-
szer választhatnék, akkor még egyszer 
Csíkszeredát választanám. Csodálatos 
bölcsője volt a képzőművészetnek” – 
mondta a művész. A kiállítás novem-
ber 28-áig látogatható.

Márton Árpád rendhagyó jubileumi tárlata látható Csíkszeredában

» Generációkat 
tanított és nevelt 
esztétikumra, vi-
zuális kultúrára, 
művészi ízlésre 
és tisztességre.

Márton Árpád festőművész 80 + 1 című tárlatának hétvégi megnyitóján




