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Ízléstelennek minősülő csecse-
becsékből, rikító faliszőnyegek-
ből, a kommunizmus idején 
népszerű lakberendezési tár-
gyakból, és a korszakra jellem-
ző kellékekből nyílt kiállítás a 
hétvégén a kolozsvári TIFF-ház 
pincéjében. A bukaresti giccs- 
és nosztalgiamúzeum ván-
dortárlata szeptember végéig 
látogatható.
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A ranyozott karóra a falon, fe-
kete-fehér televízión ücsörgő 
üveghal, törött lábú por ce-

lánkutya, viaszgyümölcsök csipke-

alátéttel, a Szöktetés a szerájból 
librettója ihlette, részletgazdag fali-
szőnyeg – csak néhány tárgy abból 
a gyűjteményből, amit a hétvégén 
a kolozsvári TIFF-házban megnyílt 
giccs- és nosztalgiamúzeum tárlata 
felsorakoztat. A 2017-ben Bukarest-
ben összeállított vándorkiállítás 
időutazásra is hív, ugyanis kiegészül 
a Ceaușescu-korszak szinte minden 
háztartásában megtalálható lakbe-
rendezési tárgyakkal. A kollekció 
több szempontból járja körül a giccs 
témáját: láthatunk a vallásos élethez 
kapcsolódó szobrokat, világító ke-
reszteket, a Drakula-őrületet megi-
déző képeket, futballszurkolók által 
összegyűjtött csecsebecséket, de 
nem hiányoznak a gyakran a roma 
kultúrából inspirálódó, „manelista” 
életstílust megjelenítő tárgyak sem.

A romániai szubkultúrák világa
Esztétikai meghatározás szerint a 
giccs a művészetek eszközeit hasz-
náló, a művészet látszatát keltő, 
többnyire kereskedelmi természe-
tű és célú alkotás. Egyszerű érzel-
mi, gondolati sablonokat, kliséket 
közvetítő termék, a konzumkultú-
ra része, jellemző rá a  közhelyek, 
sztereotípiák halmozása. Lételeme 
a fogyasztás, célja a fogyasztói igé-
nyek tömeges kielégítése a befoga-
dó érzelmi és gondolati kiszolgálta-
tottságának kihasználásával.

A TIFF-ház pincéjében helyet kapó 
tárlat közel kétszáz tárgyon keresztül 
mutatja be a romániai szubkultúrák 
világát – olvasható a tárlat ismertető-
jében. A gyűjtemény létrehozói nem 
csupán különböző korokból és szub-
kultúrákból származó tárgyak gyűjte-
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Giccsparádé: aranyozott Dávid-szobor, kerti törpe

Falvédő és művirág. A Kolozsváron „megcsodálható” tárlaton a sok romániai lakásbelsőre jellemző tárgyi világ tűnik fel 
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ményét kívánják a látogató elé tárni, 
céljuk, hogy meghatározzák a giccs 
fogalmát, és autentikus képet nyújt-
sanak a romániai társadalom hét-
köznapjairól. „Úgy gondolom, hogy 
minden nép kultúrájában fellelhető 
valamilyen módon a giccs. A román 
giccs nagyon szimpatikus, és gyak-
ran autentikus. Ugyanakkor kreatív, 
nevetséges és kirívó – mondta a Digi 
24-nek a kollekció létrehozásakor 
Cristian Lică, a giccs- és nosztalgia-
múzeum ötletgazdája.

Meggyötört arcú Mona Lisa, 
Micky egeres tárcsás telefon
Ottjártunkkor a szagosított művirá-
gok, napraforgómagot újságpapír 
kehelyből árusító cigány asszonyt 
idéző bábu, dollárnyaklánccal 
díszített impozáns Dávid-szobor, 
számos, szerencsét hozó esküvői 
kellék, gitározó kerti törpék között 
szemlélődő kolozsvári látogató 
nemcsak egy bizonyos társadalmi 
réteg világába nyer betekintést, ha-
nem lehetősége nyílik megtudni, 
milyenek voltak a romániai társa-
dalom hétköznapjai a kommuniz-
mus idején. A nyolcvanas években 
gyártott Arctic márkájú hűtőszek-
rényre helyezett szifonosüvegek, 
minden méretben megtalálható 
porcelánbalerinák, a szobában ki-
húzott kötélen száradó alsóneműk 
láthatóak. Meggyötört arcú Mona 
Lisa-reprodukció, Micky egeres 
tárcsás telefon, pionírnyakken-
dők, Ceaușescu arcképével indító 
tankönyvek, a fehér-fekete televí-
zióból harsogó, a kommunizmust 
éltető dalok mutatják be a fi atal ge-
nerációnak és a külföldieknek, me-
lyek voltak azok a tárgyak, amelyek 
befolyásolták a hétköznapi ember 
ízlésvilágát.

A kollekció kiegészül a futball-
szurkolók által gyűjtött relikviák-
kal, de kipróbálható az 1990-es 
években a fi atalok körében nagy 
népszerűségnek örvendő FIFA 
számítógépes labdarúgójáték is. 
A vándorkiállítás a tervek szerint 
szeptember végéig látogatható a 
kincses városban. Jegyek a tárlatra 
a helyszínen vagy a Bilete.ro jegy-
értékesítő hálózatában kaphatók.
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kapcsolódó szob-
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Vastaps Ákosnak
Csíkszentsimonban

Telt házas koncertet adott Ákos 
énekes, dalszerző szombat este a 
Tiltott Csíki Sör Manufaktúra által 
szervezett fesztiválon. A több ezer 
érdeklődőt Csíkszentsimonba 
vonzó fellépést füstgéppel, látvá-
nyos fény-, illetve lézershow-val 
varázsolták igazán látványossá. 
Az Erdélyben is népszerű énekes 
számos slágert és ismert dalt is 
előadott, illetve egy meglepetés-
produkcióval is készült: lánya, 
Őry-Kovács Anna is színpadra 
lépett.

 » FOTÓ: PINTI ATTILA

 » RÖVIDEN

Frigyesy Ágnes köteteinek
bemutatója Kolozsváron
Az Erdélyi Napló hetilap szerve-
zésében Frigyesy Ágnes buda-
pesti újságíró két egyházi témájú 
könyvének bemutatójára kerül 
sor Kolozsváron, a kerekdombi 
római katolikus templom gyüle-
kezeti termében (Corneliu Coposu 
utca 40.) július 20-án, kedden 
18 órától. Az újságíró Az Úr 
csodásan működik című kötete 
üldözött erdélyi és magyarországi 
római katolikus és református 
lelkészek életútját mutatja be. 
A másik kiadvány Böjte Csaba 
ferences szerzetes küldetéséről 
szól. A szerzővel Makkay József, 
az Erdélyi Napló főszerkesztője 
beszélget. 




