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A magyarok és keleti népek viseletbeli hasonlóságait vizsgálná a székelyudvarhelyi fotós

A világ népviseletei képekben
Európa legnagyobb 

folklórfesztiváljá-

ról, az 54. alkalom-

mal, július 26–30. kö-

zött Finnországban 

szervezett Europeade 

nevű rendezvény-

ről készít fotósoro-

zatot Dávid Botond 

székelyudvarhelyi 

fényképész. 

Finnország ősi fővárosában, 
Turkuban szervezték meg 
az idei Europeade folklór-

fesztivált 6500 részvevővel és 
250 tánccsoport fellépésével. 
A július 26–30. közötti esemény 
egyik hivatalos fotósaként Dá-
vid Botond székelyudvarhelyi 
fényképész is jelen volt. Ha-
zatérése után elmondta, már 
négy éve a népviseletek meg-
szállottja, keresi az érdekes ar-
cokat, tanulmányozza a ruha-
költeményeket, lefotózza őket 
és leírásokat készít hozzájuk. 
A munka közben kiépített kap-
csolatainak köszönhetően elju-
tott a világ különböző pontjain 
szervezett folklórfesztiválok-
ra, ahol megörökítette a népha-
gyományokat. Mint kifejtette, 
az Europeade fesztiválon ha-
talmas anyagot sikerült össze-
gyűjtenie, a napokban hozzá is 
fogott a képek feldolgozásához, 
hogy konkrét leltárt tudjon ké-
szíteni, számba véve a hiány-
zó darabokat. Mostanáig mint-
egy kétszáz népviseletet do-
kumentált, és számos nemzet 

hagyományos öltözetét örökí-
tette meg fotókon. „Az embe-
rek mindenhol egyformák, leg-
alábbis az én szemszögemből 
nézve. Vannak szégyenlőseb-
bek, és vannak, akik szívesen 
pózolnak” – fogalmazott Dávid 
Botond. Sajnálattal vette tudo-
másul, hogy Romániából csu-
pán egy konstancai csoport vett 
részt a finnországi folklórfesz-
tiválon, székely néptánccso-
port viszont egy sem, sőt Ma-
gyarországról is csak négy ér-
kezett, mindegyik sváb viselet-

ben. „Ahhoz, hogy Európában 
külön nemzetként gondolkod-
janak rólunk, szükség lenne rá, 
hogy a világ legnagyobb fesz-
tiváljain képviseltessük ma-
gunkat hagyományos viselete-
inkben, megmutatva autenti-
kus táncainkat és zenénket. Ha 
nem vagyunk ott egy ilyen fesz-
tiválon, nem is létezünk Euró-
pában” – hangsúlyozta a mű-
vész. Dávid Botond célja, hogy 
nagyjából feltérképezze képi-
leg a világ népviseleteit. Az af-
rikai hagyományos öltözetek-

ről még nincs képanyaga, sem 
az amerikai őslakosokéról – 
Peru, Chile is felfedezetlen te-
rületek még számára. A követ-
kező év nagy projektje az ázsi-
ai viseletek gyűjtése lesz, pon-
tosabban a hunok által megtett 
útvonalon élő népeké. A fotog-
ráfus arra kíváncsi, vannak-e 
viseletbeli hasonlóságok, ta-
lál-e nyomokat, amelyek a ma-
gyarok és a keleti népek rokon-
ságára utalnak.

DÁVID ANNA JÚLIA

Különböző népviseletek egy szemszögből. Dávid Botond leltárt készít a folkfesztiválon készített fotókból

Erdélyi „szigetelő” 
a nyolcmilliomodik
Szatmárnémeti egyetemista 
lány a Sziget fesztiválok nyolc-
milliomodik látogatója, örökbér-
letet kapott Gerendai Károly fő-
szervezőtől – közölte az MTI. 
„Nagyon meglepődtem, nagyon 
jó érzés, ezek után biztosan itt 
leszek minden Szigeten. Azért 
a mínusz egyedik napra jöttem 
ki, mert nagyot akartam buliz-
ni a Pink-koncerten. Leginkább 
a rockzenét szeretem” – mond-
ta az MTI-nek a 22 éves Juhász 
Evelyn. A szerencsés „szigete-
lő” szerdán 14 óra 30 perckor 
érkezett a fesztivál pénztárá-
hoz átvenni napijegyét – örök-
bérlet lett belőle. Emellett Ge-
rendai Károly azt is megígér-
te neki, hogy szerdán este ta-
lálkozhat a nap fő fellépőjével, 
Pinkkel a nagyszínpad mögöt-
ti backstage-ben. A Sziget hét-
milliomodik látogatója két év-
vel ezelőtt vette át örökbérle-
tét. Az idei, jubileumi, 25. Sziget 
fesztiválon többek között Wiz 
Khalifa, PJ Harvey, a Kasabian, 
Macklemore & Ryan Lewis, a 
Chainsmokers, a Major Laze és 
Alt-J lép színpadra a következő 
napokban.

Tinisztárok Woody 
Allen új filmjében
Woody Allen új, egyelőre 
cím nélküli filmjében játszik 
Selena Gomez, Elle Fanning és 
Timothée Chalamet – közöl-
te az MTI a Variety.com-ra hi-
vatkozva. Ez lesz a harmadik 
játékfilm, amit a veterán fil-
mes az Amazon stúdió szá-
mára készít, az első a Café 
Society volt, a második az ősz-
szel debütáló Wonder Wheel 
lesz, amely az ötvenes évek-
ben játszódik Coney Islanden: 
egy őr meséli el egy körhin-
tás és a felesége történetét. 
Allen filmjeit mindig titkoló-
zás övezi, úgyhogy egyelőre 
azt sem tudni, milyen szere-
pekre szerződtették a három 
fiatal sztárt.  A 25 éves hajda-
ni Disney-sztár és sorozatszí-
nész, Selena Gomez a Spring 
Breakers – Csajok szabadon 
című filmből lehet ismerős a 
moziba járóknak, a 19 éves 
Elle Fanning a Neon démon-
ból és a Csábításból. A 22 éves 
Timothée Chalamet gyerekszí-
nészként lett ismert a Csilla-
gok között című sci-fiben, idén 
pedig az Oscarra is esélyesnek 
tartott Call Me by Your Name-
ben játszik főszerepet. 

Újabb politikus kerül 
a viaszmúzeumba
A brit kormányfőt ábrázo-
ló szoborral gazdagodik Ma-
dame Tussaud londoni panop-
tikuma. Theresa May viaszmá-
sát még az idén leleplezik – kö-
zölte az MTI. A brit miniszter-
elnök szobrával még csak a 
munkálatok első szakaszában 
tartanak a csütörtökön közzé-
tett fotók szerint. Egyelőre az 
agyagfej készült el, amelyre az-
tán a viaszréteg kerül. Fülbeva-
lót és gyöngysort mindeneset-
re már kapott a szobor, amely-
hez a Downing Streetet, a kor-
mányfői hivatalt utánzó háttér 
készül.  A londoni turistalátvá-
nyosság korábban már olyan 
politikusok viaszmását készí-
tette el, mint Donald Trump 
amerikai elnök és Angela 
Merkel német kancellár. 
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