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Arra kértem Kiss Emő-
ke Klára belsőépítészt, 
meséljen arról, szakem-

berként hogyan látja, miként 
születik meg ma Erdélyben egy 
otthon, milyen stílusokat köve-
tünk, illetve az éppen aktuális 
trendek mennyire befolyásolják 
az otthonunk kialakítását.

Keveredő stílusok

Erdélyben különösen jellem-
ző a stílusok keveredése, több-
féle van jelen a legtöbb erdélyi 
otthonban: a klasszikus, a vi-

dékünkre jellemző hagyomá-
nyos székely, a minimalista, a 
mediterrán, az ipari, a modern, 
a skandináv.  Az éppen aktuá-
lis trendek természetesen min-
dig előtérbe kerülnek Erdélyben 
is, de mint mondta a szakember, 
nem biztos, hogy jól tudnak mű-
ködni, ha nincs összhangban a 
megrendelő életvitelével, stílu-
sával. „Ne vállaljunk csak azért 
be egy vintage vagy minimalista 
nappalit, mert a lapokban jól 
mutat, és most divat, gondoljuk 
át, mennyire áll közel hozzánk, 
mennyire fogjuk jól érezni ma-

gunkat benne, ha hazaérünk 
fogunk tudni lazítani, megnyu-
godni vagy éppen feltöltődni, 
praktikus lesz-e számunkra” – 
tette hozzá.

Erdélyi „anomália”

Vannak olyan szokások, 
amelyek tipikusan erdélyi-
ek? – kérdeztem Kiss Emőke 
Klárától. „A világban uralkodó 
trendek jelen vannak nálunk 
is ugyanúgy, mint máshol, eh-
hez hozzáadódnak a hagyo-
mányos elemek, például egy 
adott vidékre jellemző népi bú-
torfestésből vagy fafaragás-
ból beemelt díszítő motívum. 
De talán ami jellemző nálunk, 
hogy az emberek még mindig 
ragaszkodnak a túlzsúfolt te-
rekhez, félnek az egyszerű, le-
tisztult dolgoktól” – világított rá 
a lényegre a szakember.

Sokan a világban kirándulva 
látnak különböző stílusú élette-
reket, sok érdekes megoldással, 
és úgy gondolják, hogy ezeket 
az ötleteket ha hazahozzák, 
egybegyúrják, a végeredmény 
egy nagyon jó dolog lesz, na ez 
az, ami sosem igaz. Kell tudni 
szelektálni, egyszerűsíteni, ki-
jelölni egy fő stílust, azt végig-
vinni a ház külsőjén és a belső 
térben is, hogy legyen összhang. 

Kedvenc sorozatában látta

Anomáliák adódhatnak ab-
ból is, ha nem megfelelően tár-
sítunk dolgokat, stílusokat, egy 
modern vonalvezetésű konyha-
bútorhoz egy hagyományosabb 
csipkés függönyt választunk, 
vagy a tornácos parasztház ab-
lakait fehér műanyag nyílás-
zárókra cseréljük – mondta a 
szakember. Egy időben divat 

volt például az, hogy nagyon 
erős színeket kértek az embe-
rek, mondjuk egy kis ablakkal, 
kevés természetes fénnyel ren-
delkező, pár négyzetméteres 
nappaliba, hálóba, mert a tévé-
ben láttak egy színt a kedvenc 
sorozatukban. Elég sok ener-
gia néha elmagyarázni, hogy az 
stúdióban van, megfelelően be 
van világítva, vagy egy panorá-
ma ablakos, háromszor akkora 
térben, nem ugyanazt a hatást, 
végeredményt fogjuk kapni a 
mi kis otthonunkban, négy fal 
közé szorítva.

Nem biztos, hogy például a 
mediterrán éghajlatról átvett 
szokások, színek ugyanúgy él-
nek nálunk is – mutatott rá a 
belsőépítész. „Azt hiszem, az 
emberi ízlés vagy adott esetben 
ízléstelenség nem földrajzi régi-
óhoz kötött” – tette hozzá.

HAJNAL CSILLA

Nyilvánosságra hozták a szer-
vezők az első alkalommal, szep-
tember 1–3. között a Maros 
megyei Gernyeszegen szerve-
zendő Awake fesztivál összes 
fellépőjét.

A gernyeszegi Teleki-birto-
kon szervezendő eseményen 
nemzetközi és hazai előadók 
is színpadra lépnek. A fesztivál 
egyik legnagyobb sztárvendé-
ge, az idei Brit Awards díjkiosz-
tó gálán legjobb új brit előadónak 
megválasztott Rag’n Bone Man 
énekes-dalszerző, aki a Human 
című dalával 2016-ban több top-
lista élén is helyet kapott, és elő-
ször koncertezik Romániában. 
A nemzetközi hírességek listá-
ját bővíti Tom Odell angol éne-
kes-dalszerző, aki felkerült a 
BBC Sound of 2013-listájára, és 
ugyanebben az évben elnyerte 
a kritikusok díját a Brit Awards-
on. A háromnapos rendezvé-

nyen fellép az angol Modestep 
együttes is, ők sajátos zenei stí-
lusuk miatt ismertek: elektro-
nikus zenére, drum and bassre 
és dubstepre emlékeztető ele-
meken alapul a műsoruk, de 
ezek bravúrosan keverednek 
hard rock jellemzőkkel. A fesz-
tiválon koncertezik a francia 
Dirtyphonics együttes, a bel-
ga Aeroplane, a német Mazde, 
a finn Axel Thesleff, a moldvai 
Alternosfera. A romániai éneke-
sek, együttesek és lemezlova-
sok közöl jelen lesz: Subcarpati, 
Coma, Suie Paparude, Golan, 
Gojira & Planet H, Les Elephants 
Bizarres, Dj Sauce, Dj Shiver, 
T-Boys (Goranga & Missile), 
Jurjak, Arme, Andreea Ve-
der, Disco Sigaretta, sZempöl 
Offchestra, The Kryptonite 
Sparks ,  Greet ing  Sugar ,  
Satellites, Norunegru, Jinxy Von 
D’ers, Dobix, Alex Dark, Thomas 

Pcz, Ma:Tei. A magyarországi 
együttesük közül színpadra lép 
az Irie Maffia, a Kiscsillag és a 
Mary Popkids.

Gróf  Teleki  Kálmán,  a  
gernyeszegi kastély tulajdo-
nosa korábban lapunknak el-
mondta, az Awake fesztivál 
bevételének egy részét a patinás 
barokk épület felújítására fordít-
ják. A fesztivált szervező Emagic 
Entertainment (bukaresti csa-
pat, a legnagyobb szereplő a ha-
zai koncertpiacon) úgy gondolta, 
hogy mindenképp helyet kell ad-
ni egy olyan eseménynek, amely 
egyrészt népszerűsíti Erdély 
egyik legszebb kastélyát, más-
részt hozzájárul ennek restaurá-
lásához. „Az Awake ötlete olyan 
marosvásárhelyi rajongókkal 
folytatott lelkes beszélgetések 
során született, akik meggyőz-
tek minket arról, hogy érdemes 
a környéken fesztivált szervezni. 

Egy adott zenei és művészeti ha-
gyományt ápoló, lelkes, jó zenei 
ízlésű, újdonságokat nem meg-
vető közönséget céloznánk meg” 
– részletezte Laura Coroianu, 
az Emagic vezérigazgatója. A 
szervezők a Teleki birtokon kü-
lönböző helyszíneket hoznak 
létre: a The Forest Library elne-
vezésű szabadtéri könyvtárat, a 
Serenity Meadow nevűt, amely 
egy „wellbeing” zónává lesz ala-
kítva, ahol jóga és pilátesz kur-
zusokon lehet majd részt venni, 
a The Brewery helyet, ahol a leg-
érdekesebb kézműves sörök ta-
lálhatók.  A szervezőcsapat a 
The Awake Platformot is létre-
hozza: egy olyan szociális felület, 
amelyet kreatív kezdeményezé-
sekre, interaktív workshopokra, 
inspiráló előadásokra és ötletelő 
ülésekre szánnak. A fesztivál 
idején a résztvevők megszállhat-
nak a Glamping zónában (VIP 

kemping), amely külön tusoló-
val és mosdóval rendelkezik. A 
Glamping egy csendes oázist je-
lent, amely éjszaka művészi meg-
világítással, korlátozott számú 
jurtákkal, felfújható matracok-
kal, pokrócokkal, szőnyegekkel, 
lámpásokkal és szemetes ku-
kákkal lesz ellátva. Minden jur-
ta négyszemélyes, és 1100 lejért 
bérelhető azok számára, akik 3 
napos bérletet váltanak. A részt-
vevőknek egyszerű sátrakat is 
bérelhetnek, amelyek két férőhe-
lyet biztosítanak, és polifoammal 
felszereltek – mindezt 200 lejért, 
3 éjszakára. A háromnapos bér-
letek május 31-ig Early Bird áron 
kaphatók: kemping nélkül 151 lej, 
kempinggel együtt 175 lejért. Jú-
nius 1-től egészen augusztus 31-
ig a bérletek kemping nélkül 181 
lej, kempinggel együtt pedig 205 
lejbe kerülnek.
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Az erdélyi lakberendezésre különösen jellemző a stílusok keveredése

Félünk a letisztult terektől

A kevesebb néha több: skandináv egyszerűség. Merjük ezt is bevállalni

Talán a szocializmusnak és a sok sorban állás-

nak a lenyomataként gyűjtünk ma is mindent 

össze, és tároljuk a végtelenségig, egyszer ta-

lán szükségünk lehet rá alapon – legalábbis Er-

délyben. Éppen ezért a telezsúfolt szobák, ha-

talmas, plafonig érő szekrénysorok, minél több 

tárolófelület és még hatalmasabb sarokkana-

pék jellemzik a hazai otthonokat. De az sem 

ritka, hogy külföldi nyaralások során ellesnek 

egy-egy (máshol!) bevált ötletet, és azt egybe-

gyúrják az itthoni elemekkel, gondolván, hogy 

így valami csodálatos születik. Na ez az, ami so-

sem igaz. Ezt a belsőépítész is megmondta.

Sztárfellépők az Awake fesztiválon
Erdélyi anomália: kis térben plafonig érő, faltól falig szekrények




