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H I R D E T É S

Júniusban kezdődött el 
a marosvásárhelyi Had-
sereg tér rehabilitáció-
ja, a munkálatok során 
megújultak a járdaré-
szek, a zöldfelületek és 
az aszfaltszőnyeg is.

A területet újrarendeztük, a zöldfelületet 
megnöveltük, a faágyásokat rendbe hoztuk. 
A gyalogátkelőket újra felfestettük, növeltük 
a parkolóhelyek számát, és a Ialomița utcai 

kereszteződésben új körforgalmat alakítot-
tunk ki. A piac előtt új gyalogátkelőhelyet ala-
kítottunk ki.

A munkálatok teljes összege 1 850 000 lej.

KOLOZSVÁR FELKERÜLT A NEMZETKÖZI FILMES TÉRKÉPRE, AZ UNESCO CITY OF FILM LISTÁJÁRA

Filmvárossá vált az egykori „erdélyi Hollywood”
A TIFF bízik abban, hogy 
Kolozsvárnak van ereje újjáé-
leszteni a Janovics Jenő-i ha-
gyatékot – közölték a nemzet-
közi szemle szervezői annak 
kapcsán, hogy a kincses város 
felkerült az UNESCO City of 
Film elnevezésű listájára.

» KRÓNIKA

E lső romániai városként, a 
franciaországi Cannes-nal és 
a lengyelországi Gdańskkal 

egy időben Kolozsvár is megkapta 
a City of Film, vagyis a fi lm váro-
sa címet – idézte a Nemzetközi 
Transilvania Filmfesztivál (TIFF) 
közleményét a Filmtett.ro fi lmes 
portál. Az UNESCO idén 49 várost 
vett fel Creative Cities nevű listá-
jára, ezek közül mindössze a fenti 
három „a fi lm városa”. A szerve-
zet 2002 óta listázza a „kreatív 
városokat”; mostanig több mint 

80 ország közel 300 települése 
kapta meg ezt a címet, ezen belül 
City of Film lett 21 város Japántól 
Dél-Amerikáig. A hálózat célja a 
párbeszéd fellendítése és partne-
ri kapcsolatok megteremtése. Az 
egykor „erdélyi Hollywoodként” 
is emlegetett Kolozsvár fi lmtör-
ténete a 20. század elején kezdő-
dött, amikor Janovics Jenő fi lm-
gyáraiban több tucat némafi lm 
készült. Kolozsvárnak a listára 
való felvételét a 20 éve itt meg-
szervezett TIFF kezdeményezte, 
amely évtizedek után „visszahe-
lyezte a várost a nemzetközi fi l-
mes térképre” – fogalmaz a közle-
mény. Kolozsvár az egyetlen olyan 
város az országban, ahol több 
hagyományos mozi is működik, 
ugyanakkor három különböző 
egyetemen – a Babeș–Bolyain, a 
Sapientián és a Képzőművészeti 
és Formatervezési Egyetemen – 
is zajlik fi lmes oktatás. „Az első 
nagyszabású kolozsvári kulturális 
eseményként a TIFF megnyitotta 

az utat más nagyobb projektek 
előtt, gyerekek és fi atalok generá-
cióira hatott, gondolkodásmódot 
alakított, löketet adott a turizmus-
nak” – fogalmazott Tudor Giurgiu 
fesztiváligazgató. Mint mondta, a 
szemle erőteljes hatást gyakorolt 

a város kulturális arculatára, mű-
ködése új egyetemi fi lm szakok 
megjelenését is eredményezte. 
Kolozsvár kétségtelenül a fi lm vá-
rosa” – teszi hozzá Giurgiu. A köz-
lemény szerint a TIFF bízik abban, 
hogy Kolozsvárnak van ereje újjá-

éleszteni a janovicsi hagyatékot, 
hosszú távon, hazai és külföldi 
produkciókat is bevonzó, jelentős 
fi lmgyártó központtá tenni a vá-
rost, és ennek egyik eszköze lenne 
az első romániai regionális fi lma-
lap létrehozása.

» K. J. 

Bár maga a vásár a járványhely-
zet miatt idén elmarad, az Élj 

vele! mottóval ellátott Marosvásár-
helyi Nemzetközi Könyvvásár szer-
vezői közölték: vállalják, hogy a 
november 11–14. közötti időszakot 
irodalmi és kulturális programok-
kal töltik meg. A személyes rész-
vételű kísérőrendezvényeket meg-
tartják, az eseményekre előzetes 
bejelentkezéssel és a járványügyi 
szabályok betartásával lehet részt 
venni. A Nemzeti Színházban ven-
dégszerepel Nagy-Kálózy Eszter és 
Rudolf Péter neves magyarországi 
színész házaspár az És Rómeó és 
Júlia című előadással. „Szerelmes-
párt alakítanak, egy halálra ítélt, 
halhatatlan szerelem történetét. 
Testük egyben az előadás díszlete 
is, ők maguk a színház. Összesen 
ketten. Shakespeare világát je-
lentik” – olvasható a produkció 
ismertetőjében. Markó Béla költő 
verseinek sajátos antológiájával 
lép színpadra egy újabb önálló 
est, a Saját Faust című produkció 
keretében Bogdán Zsolt. A Kolozs-
vári Állami Színház Jászai Mari- és 
többszörös Uniter-díjas színművé-
sze arra vállalkozik, hogy az idén 
70 éves Markó Béla lírai életművé-

nek keresztmetszetét bemutassa. 
„Hogy miért Saját? És miért Faust? 
Hogy címadóként miért épp erre 
a verscímre esett a választásom? 
Talán mert úgy érzem, összecseng, 
összefog, mert szerzőt és előadót, 
meg előadói szándékot egyaránt 
jelez. Hiszen „saját”, mert a költő 
sajátos verseit mondom, miközben 
én is sajátommá teszem őket, és 
„Faust” is, mert ennek az az ára, 
hogy a szerző a műveit, jómagam 
pedig előadóként testemet-lelke-
met eladjuk egymásnak ennek 
az előadásnak az erejéig” – vallja 
az előadás címével kapcsolatban 
Bogdán Zsolt. A rendezvénysoro-
zat keretében beszélgetést szervez-
nek Marosvásárhely, az irodalom 
bölcső-városa címmel. A meghívott 
írók, költők – Demény Péter, Káli 
István, Király Kinga Júlia, Kovács 
András Ferenc, Láng Zsolt, Markó 
Béla, Szabó Róbert Csaba, Vida Gá-
bor – valamilyen módon kötődnek 
Marosvásárhelyhez, mert vagy itt 
születtek, vagy itt is élnek. Hogy 
mit jelent számukra e város az iro-
dalmi tevékenységük alakulásá-
ban, valószínűleg kiderül, miköz-
ben a moderátor, Mészáros Sándor 
kérdéseire válaszolnak. Részletek 
a könyvvásár Facebook-oldalán 
találhatóak.

Vásár helyett programok

Befejeződtek a Hadsereg tér helyreállítási munkálatai!




