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Kulturális rendezvények helyszíne is lehetne a zöldövezetként megőrzendő kolozsvári folyópart

Fotókon a Szamos változó arca
Bemutatkozik
a Fantomatika
Erdély első képregénye, a 
Fantomatika első lapszá-
mát pénteken 19 órától mu-
tatják be a sepsiszentgyör-
gyi Magma Kortárs Művé-
szeti Kiállítótérben. A fiatal 
kézdivásárhelyi képzőművé-
szek – Szabó Kriszta, Kocsis 
Kitty és Sárosi Mátyás – al-
kotta csapat két hónapja je-
lentette be a nagyközönség-
nek, hogy nemcsak egy új 
műfajt hoznak az erdélyi lap-
kiadás palettájára, de kul-
túrát is igyekszenek terem-
teni mellé. A lap Magyaror-
szágon is forgalomba kerül. 
„Mi még emlékszünk, milyen 
volt a helyi újságosbódéknál 
Garfieldot, Nils Holgerssont, 
Donald kacsát vásárolni, az-
tán hetekig elcsámcsogni raj-
ta az utcabeli gyerekekkel. 
Hisszük, hogy bár az idők vál-
toznak, a képregények iránti 
lelkesedés nem lankad – főleg 
ha létezik ez a műfaj a kínálat-
ban” – közölte az alkotógár-
da. Az alkotók közösségépítő 
tervei is körvonalazódnak, er-
délyi és magyarországi írók, 
alkotók is jelentkeztek, hogy 
csatlakoznának a projekhez. 
A Fantomatika kifejezés mes-
terségesen kreált, virtuális va-
lóságot jelent. Amint a lap ne-
ve is jelzi, a történetek főképp 
sci-fi, vagyis tudományos-fan-
tasztikus témakörben mozog-
nak. A kiadó szándéka, hogy a 
képregényt és a sci-fi műfajt 
az igazi, értékes oldaláról mu-
tassa meg, a Fantomatika írói 
a világról alkotott véleményü-
ket, a jövendőhöz kapcsoló-
dó derű- és borúlátásukat ön-
tik sci-fi történetekbe, a rajzo-
lók pedig olyan képzőművé-
szek, akik a nagyközönséghez 
szeretnék eljuttatni művészi 
alkotásaikat. A havilapot 16 
éven felüli fiataloknak és fel-
nőtteknek ajánlják, megren-
delni a www.fantomatika.com 
honlapon lehet.

K. J. 

A változó Szamos című fotóriport-pályázat díjnyertes alkotásaiból nyílt tárlat Kolozsváron a folyó-

part zöldövezetként való megmentését célzó Someș Delivery projekt keretében.

Hivatásos és amatőr fotó-
sok munkáiból nyílt tárlat 
a kincses városbeli Iulius 

Mall bevásárlóközpontban talál-
ható Cărturești könyvesboltban, 
a változó Szamos elnevezésű fo-
tópályázatot a Someș Delivery 
projekt keretében hirdette meg 
a könyvesbolt és az építészek 
rendje. A kezdeményezés a Sza-
mos-part zöldövezetként va-
ló megőrzését tűzte ki céljául. 
Mihai Mateiu, a projekt vezető-
je elmondta, a kiírásra bárki je-
lentkezhetett, összesen hat díjat 
osztottak ki. A Someș Delivery a 
Cărturești könyvesbolt és az épí-
tészek rendje közös kezdemé-
nyezéseként a bukaresti Street 
Delivery elnevezésű akció nyo-
mán indult útnak 2014-ben. Lé-

nyeges különbség a kettő között, 
hogy míg az egyik egy kulturális 
eseményhelyszínként működő 
sétányt szeretne létrehozni Bu-
karest belvárosában, addig Ko-
lozsvár annyira nem áll rosszul 
sétálóutcák tekintetében (nem 
mintha itt nem lenne rá szükség), 
ezért a projektbe bevont urba-
nisztikai szakértőkkel úgy dön-
töttek, hogy az elhanyagoltnak 
tűnő Szamos-partot veszik párt-
fogásukba – magyarázta Mihai 
Mateiu. Mint részletezte, a Sza-
mos-partban rejlő lehetőségeket 
szinte semmilyen formában nem 
használják ki, nincsenek tevé-
kenységek, események, nagyon 
kevés helyen lehet szabadidős  
céllal megpihenni a folyó partján. 
„Úgy tűnt, hogy a város hátat for-

dított a Szamosnak, nem törődik 
vele, az autós forgalom elkülöní-
ti a folyópartot a város nagyobb 
parkjaitól. Ezért kezdtünk el fog-
lalkozni a Szamos-parttal, mert 
kiaknázatlan lehetőséget láttunk 
benne a szabadidő eltöltésére” – 
részletezte. Hozátette, igyekez-
tek civil öntudatra ébresztő kul-
turális rendezvényeket szervez-
ni, elkerülve, hogy egy újabb fesz-
tivált hozzanak létre a fesztivá-
lokkal amúgy is telített Kolozs-
váron. Hellyel-közzel a közintéz-
ményekkel is együtt tudtak mű-
ködni, azonban a folyóparton élő 
helyi közösségről csalódottan ál-
lapították meg, hogy valójában 
nem is alkotnak közösséget. A 
többségnek még elvárásaik sin-
csenek a közterek elrendezését 

illetően. „Azt hiszem, a problé-
ma gyökere mélyebb, az oktatási 
rendszerünkben rejlik, ahol nem 
elvárás, hogy saját ötletei legye-
nek az embernek” – mutatott rá 
az általános közömbösség oka-
ira Mihai Mateiu. A fotópályázat 
harmadik díját Ștefan Pop nyerte 
a zsűri hivatalos indoklása sze-
rint a művészi kivitelezés minő-
ségéért. A második helyért járó 
500 lej Miruna Moldovan jutal-
ma lett képeinek tartalmi sokszí-
nűsége miatt. A 700 lejes fődíjat 
Alina Andrei vihette haza, aki a 
legjobban sikerült fotóriportot ké-
szítette el, a zsűri értékelése sze-
rint a képek alá írt szöveg irodal-
mi igényességű volt.

KISS ELŐD GERGELY

Erőteljes személyesség és játékosság jellemzi az első díjas Alina Andrei-nek a Szamos-partról készített fotóesszéit 
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