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A FESZTIVÁLT A KUTATÁSSAL ÖTVÖZŐ RENDHAGYÓ ESEMÉNYSOROZATOT SZERVEZTEK A NAPOKBAN KOLOZSVÁRON

Párbeszéd az okosváros rejtett problémáiról
Az első perctől kezdve fontos volt 
minden résztvevő számára, hogy 
szociálisan érzékeny, jelenünkre, 
környezetünkre refl ektáló dolgok 
szülessenek – mondta el a Króniká-
nak Gálovits Zoltán, az elmúlt napok-
ban Kolozsváron szervezett különle-
ges fesztivál mentora. A rendezvény 
rendhagyó módon ötvözte a fesztivált 
a kutatással.

» SIMÓ HELGA

A Q[uestioning]R[eality] Fest Ko-
lozsvár első olyan eseménye volt, 
amely a fesztivált a kutatással öt-

vözte, témája: „Kolozsváros okos város”. 
Ennek keretében az alkotók együttmű-
ködésre hívták a helyi közösséget, hogy 
megvitassák, elemezzék az okosváros 
rejtett problémáit. A csütörtöktől vasár-
napig megrendezett esemény a Wild Card 
for a Head Start kurátori rezidenciaprog-
ram keretében, az Ecsetgyár égisze alatt 
zajlott. Az egyszerre több helyszínen futó 
eseménynek a ZIZ szociális és művészeti 
tér, a Tranzit Ház, a Reactor és Kolozsvár 
utcái adtak otthont.

A többnapos eseménysorozat egy al-
kotói folyamat volt, amelynek részese 
lehetett a néző is, aki átlépte a hétköz-
napi megfi gyelő szerepét, és aktív hoz-
zászólóvá, kérdésfelvetővé, illetve alko-
tóvá vált egy-egy előadás során, amely 
lehetett közös beszélgetés, játék, séta 
vagy kreáció. A fesztivál kurátorai, egy-
ben a programok rezidensei Lőnhárt 
Csenge, Cătălin Mardale, Diana Moga, 
Ruxandra Simion és Alexandra, akiknek 
egyéni projektjeik is a fesztivál részét 
képezték. Közös bennük, hogy arra pró-
báltak választ találni, miként éljük meg 
közösen azt, hogy ennek a városnak a 
lakói vagyunk. Annak a városnak, amely 
a felszínen „multikulti”, okos, biztonsá-
gos, a kultúra, az egyetemek, a fesztivá-
lok városa, miközben ugyanolyan valós 
problémákkal küzd, mint bármelyik más 
nagyváros. Az előadásokból kiderült, 
hogy a hangzatos címek csak egy nagyon 
szűk réteget szólítanak meg, és az élhető 
város ugyancsak kevesek számára igazán 
élhető.

Érzékeny témákat érint, 
gondolkodásra kényszerít
A fesztivál fontos eleme volt, hogy aktuá-
lis, érzékeny témákat érintett, és gondol-
kodásra késztetett. Az alkotók-szervezők 

az általuk meghívott kolozsvári művé-
szekkel és a közönséggel együtt a magát 
okosvárosnak nevező Kolozsvár külön-
böző aspektusait kutatják eltérő mód-
szerekkel. Ennek kapcsán olyan témákat 
érintenek, mint a lakhatás, a személyes 
adatok gyűjtése, a személyközi kapcso-
latok, a kollektív emlékezet, gyárak sor-
sa vagy robotizáció.  Mindegyik nagyon 
aktuális, izgalmas, de mindenekelőtt 
megosztó, vitát generáló téma, mely más-
képp csapódik le különböző etnikumú, 
kulturális, anyagi, iskolázottsági, nyelvi 
háttérrel, vagy politikai identitással ren-
delkező személyekben. Ugyancsak fon-
tos aspektusa a projektnek, hogy ezeket 
a különbségeket igyekszik egymáshoz 
közel hozni, megmutatni, párbeszédet 
kezdeményezni róluk.

A kurátorok által meghívott alkotók 
Adorjáni Panna és Láng Dániel voltak, 
akik „Időutazás gyalogtempóban, hang-
séta Kolozsváron” című, podcastszerű 
előadásukkal együtt és mégis egyedül 
hívtak egy olyan sétára, amely kilépett a 
tipikusan várostörténeti séták keretéből. 
Rendhagyó módon közelítették meg az itt 
élő különböző kisebbségek emlékezését, 
a középkortól egészen napjainkig.

Ugyancsak hasonló programmal ké-
szült Oana Hodade „Plimbări atente” 
(Figyelmes séták) című előadásával, 
amely azonban egy társas aktivitásként, 
együttműködésként nyilvánult meg.  To-
vábbi meghívottak voltak Andra Salao-

ru és Niklas Andreescu, akik a „Fabrica 
(D)?” című dokumentumfi lm társalkotói 
Cătălin Mardaléval együtt, valamint a 
Căși sociale ACUM / Social housing NOW 
(Szociális lakásokat. MOST!) csapata, 
akik bemutatták a fesztivál keretén be-
lül a „Cărămida” (Tégla) című „lakhatási 
igazságosság lapjának” 15. különszámát, 
melynek témája az okosvárosok.

Kolozsvári művészeket 
megszólaltatni
A fesztivál kapcsán Gálovits Zoltán, a 
projekt mentora a Krónikának elmond-
ta, hogy a műfaj (fesztivál és kutatás) 
és a Q[uestioning]R[eality] (A valóság 
megkérdőjelezése) elnevezés is tágan 
értelmezhető, a lehetőségekről a rész-
vevők döntöttek közösen. Az esemény 
előzményeire kitérve úgy fogalmazott, 
hogy az Ecsetgyár égisze alatt működő 
kurátori rezidenciaprogramnak és egy 
műhelymunkának az eddigi eredményeit 
hivatott bemutatni. A programba közel 
50 fi atal jelentkezett. A performatív mű-
vészetek és a színház területén ez a fajta 
kurátorképzés nagyon ritka; ennek során 
végül egy fi atal helyett egy egész csopor-
tot választottak, valamint a műhely és 
kurátori projektet összevonták. Így öt fi a-
tal számára volt lehetőségük helyet bizto-
sítani mindkét projektben egyszerre.

Gálovits Zoltán szerint sikerült egy 
nagyszerű csapatot létrehozni, amelyben 
rendező, teatrológus, színész is megtalál-

ható, több vagy kevesebb tapasztalattal 
rendelkezők egyaránt. „Már a legelső 
találkozásokkor minden résztvevő egyet-
értett abban, hogy azzal a színházzal sze-
retne foglalkozni, amely politikus a szó 
pozitív és teljesen konkrét értelmében. 
Felvállalni a véleményüket, olyan dol-
gokkal foglalkozni, amely a környezetük 
valóságát tükrözi. Ezért is választottak 
olyan témát, amely a városhoz kapcsoló-
dik, és helyi alkotókat, mert arra voltak 
kíváncsiak, hogy mit mondanak kimon-
dottan erről a közegről” – fejtette ki a 
projekt mentora.

Hozzátette, hogy ugyanebben a témá-
ban lehet találni más közegből előadá-
sokat, de mindarról, amely a környeze-
tünk valósága, leginkább azok tudnak 
beszélni, akik benne élnek. Ugyanakkor 
a projektben részt vesznek Iași-ból és 
Bukarestből érkezett alkotók, akik hoz-
záteszik mindazt, ahogyan ők látják ezt 
a várost kívülről. „Fontos volt az első 
perctől kezdve minden résztvevő számá-
ra, hogy szociálisan érzékeny, jelenünk-
re, környezetünkre refl ektáló dolgok 
szülessenek” – hangsúlyozta a projekt 
mentora. Mint elmondta, az okosváros 
koncepció időközben, a beszélgetések és 
műhelymunkák során született.  Az okos-
város téma kapcsán számos olyan kérdés 
felmerül, mint a biztonság, a mobilitás, 
a környezeti, az infrastrukturális vagy 
adminisztrációs problémák. „Hónapokat 
dolgoztunk, és a kijelölt határidőig eddig 
jutottunk, ezt meg örömmel megosztjuk. 
Mivel a téma tág, összetett, lehetne foly-
tatni” – mondta Gálovits Zoltán.

A QR Fest végső mozzanata egy kiál-
lítás, amely keretében bemutatták az 
okosváros lakóiról, azok érzelmeiről, 
vágyairól, a köztük szövődő kapcso-
latokról az interaktív előadások so-
rán begyűjtött anyagokat. A vasárnap 
esti „Beyond Smart” (Az okoson túl) 
nevű kiállításról és beszélgetésről a 
programsorozat mentora előzetesen 
elmondta, az a cél, hogy emberek, akik 
egymással találkoznak, beszélgetnek, 
sétálnak, miket tapasztalnak, éreznek, 
milyen kérdéseket vetnek fel, és ez ho-
gyan kerül egy térbe, és ők azzal, mint 
alkotók, mit kezdenek.

» A QR Fest végső mozzanata 
egy kiállítás, amely keretében 
bemutatták az okosváros lakói-
ról, azok érzelmeiről, vágyairól, 
a köztük szövődő kapcsola-
tokról az interaktív előadások 
során begyűjtött anyagokat.

 „Kiokoskodták”. Időutazás gyalogtempóban, hangséta Kolozsváron
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