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SZIMBIÓZIS NAPOK 2012 – kulturális antropológiai fesztivál

VÁROSTÖRTÉNETEK – tematikus blokk
A város alakulása. A város és lakóinak történetei. Látható és láthatatlan világok.
Kapcsolódó programok:
BUDAPEST 100 – a százéves házak projekt
Képző-művészet és nyilván-valóság // a közterek különös világa
„Sex and the city” – Szentesi Csaba narratív szoborképeinek kiállítása
Eduard Pezdika fotókiállítás – Bécs városa az 1920-as, 1930-as években
Városi, antropológiai, civil projektek


Átjáró: Miskolcról az „acélvárosba”. Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület projektjei



Utca és jog – részvételi akciókutatás hajléktalan kutatókkal.
A Város Mindenkié csoport programja.

A tér transzformációja és az otthonosság keresése városban, falun – émikus nézőpontból
(Szekció az ELTE BTK Európai Etnológiai Doktori Program és néprajz szakos MA hallgatók
közreműködésével.)
Városi mesék (a Népek meséi és mítoszai programunk keretében)
Alkotóműhelyek


„Zöld városunk” - Milyen lenne az ideális Zöld-város? (ültetés, cserépfestés, plakátkészítés)



„Budapest 100” – interaktív társasjáték és térképkészítés Budapestről



„Az én várostörténetem” – művészeti foglalkozás
(amikor egymás alkotásainkhoz hozzátehetjük saját gondolatainkat, rajzunkat)

Távoli kultúrák, láthatatlan világok – tematikus blokk
Kapcsolódó programok:
Gelle Zsóka: Elrejtett földek – Tibeti irodalom a világégésről
Tollkoronák és tűzlegyezők – Boglár Lajos tárgyi hagyatéka
Drjenovszky Zsófia: Az észak-amerikai pueblo indiánok napjainkban – terepmunka képekben
Noé Campos Lopez, Yohualtochtli: A Nap Fiai – maja és mexikói jóslatok (valóság és fikció)
Dél-Amerika válogatás a Dialëktus Fesztivál filmjeiből
dr. Lajtai László: Akusztikus elit, akusztikus kisebbségek. Egyenlőtlenségek újratermelődése a mai
Mauritiuson
Leichtman Erna: Devol Deviyo, a kétarcú Isten – átok és áldás Srí Lankán
és még folytathatnánk a sort azokkal a programokkal, amelyek távoli és nem is oly távoli kultúrák
láthatatlan világaiba engednek bepillantást.
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2012. MÁJUS 18. PÉNTEK
Programjaink pénteken 12:45 órakor kezdődnek. Kapunyitás: 12:30-kor.
Az Udvar szép időben nyitott, rossz időben fedett.

12:45-14:20 – Moziterem

„Homo digitalis?”
A digitális kor embere az információfeldolgozás és a kommunikáció világában él. A digitális jelek
értelmezéséhez éjjel-nappal eszközöket használ. A digitális világ, amelyben él gondolkodását, gondolatait is
digitalizálja. Életét, a hétköznapi életet, nagyrészt már nem a valóságban, hanem a valósággá változó
virtuális térben éli. Egyszerre van jelen itt és ott. A hálózaton kommunikál, tájékozódik és tájékoztat, de itt
keres társat, itt játszik és építi fel digitális identitását. A Homo Digitalis nem sci-fi, vagy Spielberg új
filmjének címe. Hanem az itt és most. Az idő és a tér önfeledt játékában...
Résztvevők: Prof. Dr. Csepeli György szociálpszichológus (ELTE TÁTK); Csókay Ákos szociológus,
PhD hallgató (ELTE TÁTK); Dr. Fehér Katalin újmédia-kutató (BGF Kutatóközpont);
Fromann Richárd szociológus, szobrász, PhD-hallgató (ELTE TÁTK); Frankó-Csuba Dea (a
Kürt Akadémia vezetője); Szatmári Elemér (Orihalkon Társaság).
A gondolatébresztő felütéseket és a kerekasztal-beszélgetést interaktív közösségi játék és
helyzetgyakorlatok követik az Orihalkon szerepjátékos társaság közreműködésével.

12:45-13:40 – Zöld terem

Tita Portela: Lányom, Shamporo (2007-2008, 50 perc)
Elías, egy a Peru közepében burjánzó esőerdőben élő asháninka törzs vezetője, elhatározza, hogy visszatér
a szülőfalujába, hogy megkeressen egy orvosságos asszonyt, aki megtaníthatja a lányának, Shamporónak
mindazt, amit a növényekről és ceremoniális rítusokról tudni kell. Az út során távoli helyekre jutnak el az
Ene folyó mentén, miközben a nyomokat követik, amelyek Maríához, a legjobb javasasszonyhoz vezetnek,
akit Elías ismer.
Ízelítő a Dialëktus Fesztivál filmjeiből a Palantír Film Alapítvány válogatásában.

13:00 órától az Alkotóműhelyben

Kreatív rajzolás



Mandalakészítés.



Recycling művek alkotása.

Művészeti foglalkozások.

Délután a Játéksarokban

Népek játékai – kicsiknek és nagyoknak.



Népek meséi és mítoszai.

14:00-16:00 – Alkotóműhely

Zöld városunk
Növények ültetése (zöldségek, fűszernövények, virágok). Cserepek festése. Plakátkészítés.
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14:00-16:10 – Zöld terem

A szülés és születés rehumanizációja
A modernizáció a születés misztériumát is "varázstalanította", ám a legújabb kutatások nyomán újra
előtérbe került a szülés-születés rehumanizációja, amely egyben heves vitákat is kiváltott a különböző
szaktudományok között. Az idei program a születés körüli társadalomtudományi kutatások néhány szeletét
mutatja be, mint a perinatális pszichológia legújabb eredményeit, a dúlaság intézményének kialakulását és
működését, az otthonszülés társadalmi hátterét, és az „apás szülés” mozgatórugóit.
A programot az Ölbebaba Egyesület babahordozó programja színesíti.
Felkért előadók:
Andrek Andrea (pszichológus): Amit a méhen belüli életünkről tudhatunk... – Tények és hipotézisek a
perinatális pszichológia tükrében.
Kisdi Barbara (antropológus): Posztmodern szülés? Otthonszülés Magyarországon.
Novák Julianna (dúla): Asszonytársi születéssegítés. A dúlaság intézménye.
Andrek Andrea (pszichológus), Solti Andrea és Horváth Karolin (szociológus hallgatók, PPKE): Miért
is vannak ott az apák a szülőszobán? „Apás szülés” Magyarországon.

Péntek délután – az udvaron

Az Ölbebaba Egyesület babahordozó programja
A válaszkész nevelés egyik eszköze a babahordozás – programunkkal ebben szeretnénk segítséget
nyújtani. A „Próbáld ki a babahordozást!” program során szakképzett hordozási tanácsadóink segítenek az
érdeklődőknek abban, hogy saját élményt szerezhessenek a testközelben hordozásról.

„Próbáld ki a babahordozást!” – Alternatív vagy hagyományos? Élesszük fel az ősi tudást, és élvezzük a

babás mindennapok szabadságát. Azt a szabadságot, amit a babahordozás adhat meg nekünk. Örüljünk az
együttlétnek, amit ez az eszköz adhat nekünk. Használjuk ki gyakorlati előnyeit - érezzük jól magunkat
mind, baba, édesanya, édesapa, testvérek, nagyszülők… Mert a babákat hordozásra teremtették!
Az Ölbebaba Egyesület hordozási tanácsadói szívesen segítenek Neked: nézz körül, gyönyörködj a
különböző színpompás hordozókban, hordozz magadon próbababát, vagy a saját kisbabádat. Bármilyen
kérdésed van a kis- (és nagyobb) babás hétköznapokról, keress minket bátran!

14:30-15:15 – Moziterem

Tollkoronák és tűzlegyezők – Boglár Lajos tárgyi hagyatéka
A tárgyak szerepe Boglár Lajos kutatásaiban. Boglár Lajos tárgyi hagyatékának sorsa, a hagyaték
megmentésének bemutatása.
Kedves tanárunk, kollégánk, Dr. Boglár Lajos 2004-ben bekövetkezett halálát követően a család tulajdonában maradt a Boglárgyűjtemény egy értékes része. Közöttük olyan amazóniai tárgyak, amelyek többségéhez Boglár Lajos haláláig ragaszkodott,
személyes emlékei fűződtek hozzájuk. Ezek szakszerű állagmegőrzése, karbantartása és tárolása ma már meghaladja a család
lehetőségeit. Boglár professzor barátai, tanítványai – a Szimbiózis Alapítvánnyal, a Magyar Kulturális Antropológiai
Társasággal és a Néprajzi Múzeummal partnerségben – összefogtak azért, hogy ez az értékes gyűjtemény méltó helyre, magyar
közgyűjteménybe kerülhessen. A program során diákjai, kollégái beszélnek Boglár Lajos terepmunkáiról; az érdeklődők
bepillantást nyerhetnek e kivételes tárgyi hagyatékba, és megismerhetik ennek az egyedülálló kezdeményezésnek a részleteit.

Résztvevők:
Főzy Vilma néprajzkutató (Néprajzi Múzeum, Amerika-gyűjtemény, gyűjteményvezető muzeológus)
Szeljak György kulturális antropológus (Néprajzi Múzeum, muzeológus; Szimbiózis Alapítvány)
Rupp Anikó kulturális antropológus (Boglár Lajos kutatótársa)
Kemény Márton kulturális antropológus-néprajzkutató (Néprajzi Múzeum, muzeológus;
a boglar-hagyatek.blogspot.com grafikusa, szerkesztője)
4

SZIMBIÓZIS NAPOK 2012 – kulturális antropológiai fesztivál

15:00-15:40 – Galéria

Átjáró: Miskolcról az „acélvárosba”
Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület városantropológiai civil projektjei
Prezentáció és interaktív játékok.
Közreműködik: Darázs Richárd kulturális és vizuális antropológus.

Kapcsolódó programok – az udvaron:
Kiadványok (A Célváros képeskönyv, Műszakváltás kvíz, Piroska és a Kerek Perec képregény stb.)
Kvízjátékok

15:30-16:45 – Moziterem

Menekülés és hazaérkezés – Egy iskolai projekt bemutatása
Az MTA égisze alatt működő „20. század hangja” online társadalomtudományos interjúarchívum
anyagai között számos menekülési és hazaérkezési élettörténet található. Az Archívum munkatársai két
gyűjtemény anyagaiból válogatva, egyetemi hallgatók segítségével elkészítettek egy DVD-t. Ezen az
elbeszélők 1939 és 1956 között átélt menekülésének és hazaérkezésének hangzó és írott szövegeit
felhasználva középiskolai tanórához felhasználható multimédiás anyagokat találhatunk. A szekció során
ezeket mutatjuk be az érdeklődőknek, beszélgetünk az iskolai felhasználásuk tapasztalatairól, valamint az
egyéni élettörténetek felhasználásnak a mai iskolarendszer keretei között elképzelhető lehetőségeiről.
A projektről többet a http://www.rescape.info oldalon lehet megtudni.
A 20. század hangja Archívum és Kutatóműhely programja. Szervező: Gárdos Judit és Kovács Éva.

16:00-17:00 – Galéria

„Public Anthropology?”
Lettre-kerekasztal az antropológia és a társadalmi nyilvánosság viszonyáról.
Mennyire képes és hajlandó témájában és kihatásában közéleti jelentőségű lenni az antropológia?
Felkért hozzászólók: Fejős Zoltán, Kali Kinga és Vörös Miklós.
A beszélgetést vezeti: Karádi Éva (a Lettre folyóirat szerkesztője).
Vitaindítónak, háttéranyagnak T. H. Eriksen „A norvég antropológia másságáról” szóló tanulmányát szánjuk,
amely a Lettre legfrissebb, 84. (2012. tavaszi) számában jelent meg.

16:00-17:30 – Alkotóműhely

Ékszerkészítés ▪ gyurmaszobrok ▪ hűtőmágnes-készítés ▪ lampion

5

SZIMBIÓZIS NAPOK 2012 – kulturális antropológiai fesztivál

Délután – Udvar

Mukuku vásár és kézműves műhely
A Mukukuk egy papír bolti séta és egy családban átöröklődött, gombokkal teli doboz felfedezésének
szülöttei. Az első Mukuku elkészülése óta tömegesen bújnak elő a lények a polár anyag kupacokból egy
budai lakás gyengén világított sarkában, mohón ácsingózva a kis piros ládában heverő gombokra. Ha jól
figyelsz, beszélnek is hozzád! 100% kézimunka!
Nézelődj bátran és fogdoss meg minden Mukukut: figurát, mobil tartót, pólót vagy épp táskát; és ha Te is
készítenél egy egyedi darabot, szólj és mi adunk felszerelést!
A „Csináld magad” foglalkozáson választhatsz magadnak színt, anyagot. Ha szeretnéd, egy nyomtatott
mini Polaroid fotót is készítünk Rólad és új barátodról.
http://mukuku-mukuku.blogspot.com/

16:20-18:20 – Zöld terem

Megismerhetők-e idegen (földönkívüli) fajok?
Tudnánk-e kommunikálni velük? Milyen kommunikációs eszközeink volnának? Hogyan alakult az erről
való gondolkodásunk az elmúlt 50 évben a tudományok fejlődése következtében?
Interdiszciplináris kerekasztal beszélgetés a Galaktika magazin szervezésében.
Résztvevők: Németh Attila SF szakértő, irodalmi szerkesztő; Dr. Almár Iván űrkutató, a SETI kutatás
magyar szakértője; Dr. Miklósi Ádám etológus; Dr. Buda Béla pszichiáter, valamint Dr. Papp
Richárd kulturális antropológus.
Moderátor: Dr. Mund Katalin szociológus.

17:00-18:30 – Moziterem

A mindennapi élet mediatizáltsága. A privát szféra és a nyilvánosság átalakulása.
Előadások és beszélgetés a média tabloidizációjáról, a személyes publikussá válásáról, a nyilvánosság
kulturális popularizálásáról, a magas kultúra másáról, a láthatatlan mindennapi kultúra alakulásáról.
Felkért előadók:
Dr. Kapitány Ágnes és Gábor kulturális antropológus-szociológus (MTA TK Szociológiai Intézet, MOME):
A privát szféra és a nyilvánosság határainak változásai
Dr. Császi Lajos médiakutató (PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék):
A kulturális Másság a populáris médiában

17:30-19:00 – Alkotóműhely

„Az én várostörténetem”
Művészeti foglalkozás, amelynek során mindenki elkészít egy festményt, amelyet egyedül kezd el, majd
körbeadva a képet, mindenki hozzáadhat, hozzárajzolhat valamit a másik alkotásához. A munkákat egyedül
fejezzük be, s így születik meg mindenki története, egy saját mese, amelynek középpontjában Budapest és a
városhoz kapcsolódó asszociációk állnak. A foglalkozás végén elmeséljük egymásnak várostörténeteinket.
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17:15-18:45 – Galéria

Mese-Műterem
LÁSS VILÁGOT – A MESEI VILÁGLÁTÁS
Mesei alkotóműhely Huszár Andrea Magdolna szobrászművész, művészet-antropológia kutatóval.
A Bodrogközi tündérmesés hagyomány Pápai Istvánné Páhi Emma karcsai mesemondó életén és példáin keresztül.
Pápainé Emma néni karcsai mesemondó, a népművészet mestere, az ország legnagyobb mesemondója
2006 őszén elindult falujából: a fejkendős asszony, a mesék Öreganyója két kis táskával Pestre, egy
szobrásznő műtermébe költözött. Vele együtt költözött a tündérmesék világa is…
Alkotóműhely- előadás, beszélgetés, egynapos kiállítás, filmrészletek vetítése, kerekasztal meghívott
vendégekkel, amelyben lehetőség nyílik kapcsolódni a mesei gyűjtéshez, feldolgozáshoz. Alkotó kedvű,
figyelmes résztvevők jelenlétére számítunk.

18:30-20:00 – Zöld terem

Bemutatkozik az ELTE TÁTK Vallásantropológiai Kutatóműhely
Kutatásaink bemutatása által betekintést engedünk a valláskutatás aktuális kérdéseibe, irányaiba a recens
társadalomtudományi kutatások tükrében.
Mi adja a nő szakralitását? Szent Ferenc szerzetesei hogyan boldogulnak a modernitásban? Mi a humor
szerepe egy zsinagóga életében? Milyen az Isten-képe egy meleg kereszténynek? Mit jelent Szent Szellemmel
töltekezni és démont űzni a Hit Gyülekezetében? – hasonló kérdésekre keressük majd a választ.
Résztvevők: Bauman Eszter, Papp Richárd, Schneider Kata, Vancsó Anna, Zörgő Szilvia

18:40-20:10 – Moziterem

Perle Mohl: Folyók mentén – Francia-guyanai emerillonok (1997-2006, 86 perc)
A tudományos beszámolókban mindeddig kultúra nélküli, süllyedésre ítélt népcsoportként ábrázolták a
francia-guyanai amerikai őslakosokat, az emerillonokat. A film megkísérel szembeszállni az emerillonokról
alkotott negatív képpel. A gyakori nehézségek ellenére számos leleményes fiatal emerillon küzd az
erdőkben a túlélésért. Ők egy másfajta emerillon életmódot jelenítenek meg.
„A film annak a Maroni folyónak a partján készült hosszas terepmunkával, tudományos aprólékossággal és nagy-nagy
szeretettel, amelyet oly jól ismerünk Boglár tanár úr meséiből!”
Ízelítő a Dialëktus Fesztivál filmjeiből a Palantír Film Alapítvány válogatásában.

19:00-tól – Alkotóműhely

Kiállítás az elkészült alkotásokból
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19:00-20:30 – Galéria

Experience Balkan – Kosovo Contact
Ismerd meg a Balkánt és Koszovót, más szemszögből, túl az előítéleteken!
Interkulturális élménytréning az Experience Balkan csapatával.
Érzékenyítő és nem-formális tanulási tréning, melyben helyet kap alapvető ismeretterjesztés a régióról és
kultúrájáról, valamint kiscsoportos projekt-munka: egy alternatív/fenntartható turisztikai program
felvázolása, melynek célja elsősorban a helyiek és a vendégek élményekkel való gazdagítása és a különböző
származású/vallású csoportok közötti barátság kialakítása.
Programtartók: Pálinkás Attila – filmes;
Szikra Csaba – interkulturális pedagógia és pszichológia szakos bölcsész, élménytréner

20:15-től – Zöld terem

Mesék és mítoszok felnőtteknek

ESTI PROGRAMOK – a Fogasház szervezésében
Részletek: http://www.fogashaz.hu/

21:00-tól

Ctrl+Alt+Dance #5:

Deaf Djs, Numbered
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2012. MÁJUS 19. SZOMBAT
Programjaink 10 órakor kezdődnek. Kapunyitás: 9:45-kor.
Az Udvar szép időben nyitott, rossz időben fedett.

10:00-11:45 – Moziterem

BUDAPEST 100
A Budapest100 a százéves budapesti épületek köszöntésére önkéntesek, lokálpatrióták és a házukat szerető
lakók összefogásával szerveződő program, melynek elindítója az OSA Archívum, projektgazdája a KÉK –
Kortárs Építészeti Központ.
A Budapest100 bemutatja a program lebonyolításának szerteágazó folyamatát az ötlettől a kivitelezésig. A
két ízben megszervezett fesztivál alapján a szervezők mesélnek a program tapasztalatairól – az önkéntesek
bevonásáról, a lakók és a sajtó reakciójáról –, valamint a jövőbeni kilátásokról. Az elmúlt szemeszterekben
a százéves házak két egyetemi kurzus és egy szakmai alkotó hét forrásbázisát adta a Műegyetemen (BME),
a Budapesti Corvinus Egyetem szakkollégiumában és az ELTE-n, ezért a szervezők kitérnek arra is, hogy a
felső- vagy a közoktatásban miként lehet hasznosítani a házközösségekkel és közintézményekkel létrejött
kapcsolatokat. A beszámolót fényképekkel és filmbejátszásokkal tesszük színesebbé, és egy kerekasztalbeszélgetésre invitáljuk az érdeklődőket a programba különböző módokon bekapcsolódott aktivisták,
oktatók és egyetemisták közreműködésével.
Résztvevők: Csanádi Gábor (ELTE TÁTK), Kiss Gergely (KÉK), Lénárt András (OSA), Ránki Júlia
(Rádió Q), Tornyánszki Éva (KÉK) és egyetemi hallgatók (ELTE TÁTK).

10:00-12:00 – Zöld terem

A tér transzformációja és az otthonosság keresése városban, falun

– émikus nézőpontból

Az emberek legfőbb törekvése, hogy kialakítsák létezésük otthonosságát, ami egyetemesnek tekinthető.
Ennek része, hogy az őket körülvevő teret a használati rutin és a tér olvasatai szintjén „domesztikálják”.
De mi van akkor, ha az általuk használt tér, a – bármilyen szinten is értelmezhető – „otthonuk" fizikailag
átalakul? Hogy lesz a „káoszból” újra „rend”? A városi és falusi terek átalakulásának megannyi példája
érzékelhető „étikus” nézőpontból (a városrendezés példái, a vörösiszap-katasztrófa, a vállalkozások
megjelenése a falusi lakókörnyezetben, stb.).
Az ELTE Európai Etnológia PhD-program doktoranduszai, valamint a végzős néprajz mester szakos
hallgatói, saját esettanulmányaik tapasztalataival arra keresik az émikus választ, hogy az emberek milyen
domesztikációs technikákat alakítanak ki ezekben a helyzetekben, s egyáltalán, a településrendezéssel
kapcsolatos „felsőbb szintű” döntések mennyiben vannak szinkronban az emberek elvárásaival,
törekvéseivel.
Részvevők: Nagy Krisztina, Vida Réka, Kirzsa Fruzsina, Komor Judit, Schiller Katalin, Molnár Gergely,
Teszler Vendel, Villangó-Török Ivett, Szabad Boglárka, Kalina Vera, Hajdu Ágnes,
Korzenszky Tamás, Szotyori-Nagy Eszter, Bali János.
Moderátor: Dr. Bali János (egyetemi adjunktus, ELTE BTK)

10:30-12:00 – Alkotóműhely

Recycling-művek alkotása.

Mandalafestés
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Egész nap – a Játéksarokban

Népek játékai – kicsiknek és nagyoknak.



Népek meséi és mítoszai.

11:00-12:30 – Galéria

Experience Balkan – Kosovo Contact
Ismerd meg a Balkánt és Koszovót, más szemszögből, túl az előítéleteken!
Interkulturális élménytréning az Experience Balkan csapatával.
Érzékenyítő és nem-formális tanulási tréning, melyben helyet kap alapvető ismeretterjesztés a régióról és
kultúrájáról, valamint kiscsopotos projekt-munka: egy alternatív/fenntartható turisztikai program
felvázolása, melynek célja elsősorban a helyiek és a vendégek élményekkel való gazdagítása és a különböző
származású/vallású csoportok közötti barátság kialakítása.
Programtartók: Pálinkás Attila – filmes;
Szikra Csaba – interkulturális pedagógia és pszichológia szakos bölcsész, élménytréner

12:00-13:30 – Alkotóműhely

Budapest 100 – Interaktív társasjáték és térképkészítés Budapestről

12:00-13:30 – Moziterem

Hátrányokból előnyök… Értékekkel a társadalomban
Betekintés a fogyatékosok, a fiatal felnőttek, a nők és az idősek életkereteibe
Programunk célja bemutatni, megismertetni a fogyatékosok, a nők és az idősek, valamint a fiatal felnőttek
társadalmi helyzetét, a mindennapokban megjelenő társadalmi problémáikat. Az előadások tartalmában
minden csoport egy-egy aspektusból kerül ismertetésre. A programot rövidfilmek és fotók színesítik.
Résztvevők:
Kovács Györgyi (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár): A könyvtár szerepvállalása. Avagy nők, idősek és
fogyatékosok a könyvtári intézményrendszerben
Ságvári Bence (MTA TK Szociológiai Intézet): E-kultúra és a fiatalok
Horváth Balázs fogyatékosügyi koordinátor (Semmelweis Egyetem): „Egyedül” az oktatásban
Laki Ildikó (MTA TK Szociológiai Intézet): Az idős fogyatékos emberek életesélyei
Kapcsolódó program:
„Idősek élete és generációs viszonyok a világ népeinél” c. szekció
Ismerkedés a szájjal és lábbal festők művészetével; a szájjal festés kihívásainak személyes
megtapasztalása – az Alkotóműhelyben.

13:00-17:00 – Zöld terem

Távoli kultúrák, láthatatlan világok – tematikus blokk
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Távoli kultúrák, láthatatlan világok – tematikus blokk
13:00-14:00 – Zöld terem

Elrejtett földek – Tibeti irodalom a világégésről
A tibeti irodalom számos prófétikus írása említi a sötét korszak közeledését, melyet háborúk, természeti
katasztrófák jeleznek. A Byang gter hagyomány szerint Guru Rinpoche hét földet rejtett el a Himalája déli
lejtőjén azok számára, akiknek Tibetből a történelem során menekülniük kell. Ezt a hagyományt ismerteti
az előadás, különös figyelmet szentelve a XVI-XVIII. századi tibeti népmozgásnak.
Előadó: Gelle Zsóka orientalista, tibetológus (ELTE BTK alumna; Bécsi Egyetem)

14:00-14:50 – Zöld terem

Az észak-amerikai pueblo indiánok napjainkban – terepmunka képekben
A XX. században a pueblo indiánok – más észak-amerikai indián közösségekhez hasonlóan – megpróbálták
fenntartani és megőrizni az évszázadokon át hasonló formában működő életformájukat, beleértve társadalmi és
kormányzási rendszerüket, vallási hagyományaikat és lehetőség szerint gazdasági működésüket. A XX. század
egyre gyorsuló gazdasági fejlődése azonban meghatározó változásokat eredményezett a közösségi életben.
Képes beszámolómban azt szeretném bemutatni, mit láthatunk ma, ha meglátogatunk egy pueblo törzset,
és milyen erős a kapocs még ma is az ősi kultúrával, annak ellenére, hogy ez elsőre talán nem látható.
Előadó: Dr. Drjenovszky Zsófia (KRE)

15:00-16:00 – Zöld terem

Akusztikus elit, akusztikus kisebbségek
Egyenlőtlenségek újratermelődése a mai Mauritiuson
Az Mauritiusi Köztársaság 1.2 millió lakosának nagy része egy szigeten él az Indiai Óceán közepén. A sokáig
lakatlan szigetre később a világ különféle szegletiből kerültek emberek, nemcsak különböző kultúrákat és
vallásokat hozva magukkal, hanem egy olyan nyelvi sokféleséget, aminek komplexitása kiváló terep a
globalizálódás okozta keveredés, asszimiláció és hibridizáció nyelvi aspektusait kutató antropológusnak.
Jövőnket láthatjuk meg itt, de annak árnyoldalait is, melynek része az a folyamat, ahogy a hatalmi viszonyok és
egyenlőtlenségek újratermelődésében a nyelvi kisebbség, az akusztikus kisebbség újra és újra háttérbe szorul.
Előadó: dr. Lajtai László pszichiáter, kulturális antropológus (Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet)

16:00-17:00 – Zöld terem

Devol Deviyo, a kétarcú Isten – átok és áldás Srí Lankán
„A kultúra meghatározza tagjainak, hogyan gondolkodjanak, beszéljenek, cselekedjenek. Így a szingaléz kultúra
megtanítja a szingalézeknek, hogyan viselkedjenek, mivel szingaléznek lenni művészet” (J.B. Disanayaka)
A szingaléz lét művészetének megértéséhez vezető út mérföldköve Devol Deviyo kultuszának megismerése.
Devol Deviyo kétarcú isten, akinek jó és rossz oldalát egyaránt nagy tisztelet övezi Srí Lanka déli
partvidékén, kultusza a buddhista szingalézek vallási rendszerén belül, de mégis annak határán élő hitvilág.
Hogy alakult ki ez a sok forrásból táplálkozó kultusz, és milyen szerepet tölt be a szingalézek
mindennapjaiban? Mit mesélnek a mítoszok erről az istenről, és milyen rítusok kapcsolódnak hozzá?
Hogyan tud egy isten egyszerre két, egymással szembenálló értéket képviselni?
Az előadás során közös mítosz- és rítuselemzés segítségével jutunk közelebb ehhez az ellentmondásos
kultuszhoz.
Előadó: Leichtman Erna kulturális antropológus
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13:30-14:30 – Alkotóműhely

Szájjal festés
Ismerkedés a szájjal és lábbal festők művészetével.
A szájjal festés kihívásainak személyes megtapasztalása.

13:45-16:00 – Moziterem

Sokarcú időskor
Idősek élete és generációs viszonyok a világ népeinél
Hogyan élnek az idősek a világ különböző kultúráiban? Miként fogadják az öregedést és hogyan készülnek
fel az öregkorra? Milyen értékek és normák irányítják az idősekhez való viszonyt, a generációk közötti
kapcsolatokat? Miként tekintenek az idősekre a különböző társadalmakban? Vannak-e új jogaik,
kiváltságaik, esetleg új kötelességeik? A vének tanácsától a „nagyi főztjén” át a fiatalító kúrákig és az idősek
otthonáig (avagy az indiai özvegyáldozatig) igen széles a paletta.
E kérdésekről hoznak érzékletes tapasztalatokat meghívott vendégeink.
Résztvevők:
Flaskár Melinda (ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskola): Idősek a zsidó kultúrában
Pálos Dóra (ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola): Generációs identitások és kapcsolatok beás cigányoknál
Sárkány Mihály (MTA Néprajztudományi Intézet): Kikuyuk, Kenya
Szász Orsolya (ELTE TÁTK): Életszakaszok Indiában; életmód, jogok és kötelességek
Szeljak György (Néprajzi Múzeum): Modernizáció és generációs konfliktusok egy mexikói indián közösségben
Tomory Ibolya (Comitas Egyesület): Gisuk és maasaik, Kelet-Afrika
Turai Tünde (MTA Néprajztudományi Intézet): Magyar idősek társadalom-néprajzi szempontból
A szekció szervezője: Szász Antónia
Szekciónkkal az aktív időskor és a generáció közötti együttműködés európai évéhez szeretnénk
kapcsolódni, és a 2012. év kiemelt témáját a kerekasztal során kibontakozó tanulságokkal gazdagítani.
Kapcsolódó program:
„Népek meséi és mítoszai” programunk keretében is feldolgozzuk a témát (bölcs öregekről, nehéz
terhet cipelő anyókáról, a bátor és segítőkész legényről, az öreg királyról, a nagymama
finomságairól, az állatok nyelvét ismerő apóról és még sok másról olvasunk és beszélgetünk).

14:00-tól

(Találkozó 13:55-kor az Infopultnál)

Street-art; Köztéri művészet – vezetéses séta a Fogasház környékén
Graffitik, falfestmények, plakátok, falragaszok. Művészeti (?) alkotások (?) az utcasarkon.
 Progresszív művészeti gyakorlatok, amelyek a kortárs kultúra legaktuálisabb kérdéseire és a kerület
radikálisan átalakuló környezetének urbanisztikai és szocio-kulturális sajátosságaira reagálnak.
Közreműködik: Ivancsó Lilla (a Ludwig Múzeum külsős munkatársa, a PPKE művészettörténész hallgatója)
A séta tervezett időtartama: 1-1,2 óra.

Jelentkezés: az Infopultnál

(pénteken 19 óráig, szombaton 13:30-ig).
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14:00-15:30 – Galéria

Virtuális drogklinikák
Hogyan lehet 'virtuális' szerhasználókat 'virtuálisan' kezelni? Megerősíti-e az ilyen jellegű szolgáltatások
létjogosultságát a nemrég megszigorított drogtörvény, amely még rejtőzködőbbé teheti a szerhasználókat?
Beszélgetés a Kék Pont Drogambulancia és a Nemzeti Drog Fókuszpont két jelenlegi, valamint a Drog Stop
Budapest Egyesület volt munkatársával, Csák Róberttel, Varga Orsolyával és Bartha Dáviddal hazai és
külföldön működő virtuális drogklinikáról, drog-telefonsegély szolgáltatásokról, azok előnyeiről,
eredményeiről, sikereiről, nehézségeiről.
A szekciót szervezte és a beszélgetést vezeti: Márványkövi Ferenc

14:30-16:00 – Alkotóműhely

Ékszerkészítés és gyurmaszobrok alkotása sógyurmából.
Hűtőmágnes-készítés (gyurmás, kupakos).

16:00-17:30 – Alkotóműhely

Zöld városunk
Növények ültetése (zöldségek, fűszernövények, virágok). Cserepek festése..

Origami workshop – Udvar, Alkotóműhely
Papírhajtogatás mindenkinek. Vezeti: Lévai Márton.

16:00-18:00 – Galéria

Utca és jog – részvételi akciókutatás a hajléktalan embereket érő diszkriminációról
A műhelybeszélgetés során bemutatkoznak A Város Mindenkié csoport által indított „Utca és jog”
részvételi akciókutatásban résztvevő hajléktalan kutatók. A program során bemutatjuk A Város
Mindenkié csoportot, a részvételi akciókutatás módszertanát, kutatásunk céljait és kialakítását, valamint a
kérdőíves felmérés és az interjúk előzetes eredményeit. Tudomásunk szerint Magyarországon ez az első
olyan kutatási kezdeményezés, amelyet hajléktalan emberek fejlesztettek ki, és amelyben teljes értékű
kutatóként és nem csak a kutatás tárgyaként vesznek részt.
A Város Mindenkié csoport programja.
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16:15-18:30 – Moziterem

Képző-művészet és nyilván-valóság



a közterek különös világa

Témafelvetések, előadások, reflexiók és pezsgő viták közterekről, nyilvánosságról, kortárs művészetről.
Miként gondolkodnak a közterekről, a köztéri alkotásokról a mai művészek? Milyen céllal és hogyan veszik
birtokba a köztereket a művészek, aktivisták? Milyen üzeneteket közvetítenek alkotásaikkal,
megmozdulásaikkal? Mennyiben mások ezek az üzenetek a korábbi korokénál? A figyelemfelkeltés és az
üzenetközvetítés milyen eszközeivel élnek a művészek ma, és mivel a régi korokban? Milyen lehetőségeket
látnak a köztéri alkotásban a kortárs művészek és a kutatók? A művészeti élet különböző színterein milyen
művészeti stratégiákat alakítanak ki, illetve valósítanak meg?
Résztvevők:
Lágler Péter (kulturális antropológus; az MMIKL kutatója):
 Bevezetés a közműbe
Kertész László (MMIKL, a Képzőművészeti Lektorátus igazgatója):
 Kollaboratív köztéri stratégiák
 Ízelítő a Képző- és Iparművészeti Lektorátus 2011-2012-es Public Art programja keretében
megvalósult munkákból.
Hushegyi Gábor (művészetkritikus, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeum kurátora):
 Két történelmi és művészeti kánon Szlovákia közterein
Bálint Mónika (szociológus, kulturális szervező; doktorjelölt, PTE Kommunikáció Doktori Iskola):


A társadalmi részvétel ideája a képzőművészetben

Koronczi Endre (képzőművész, performer; koronczi.hu, ikon.hu, publicarta.hu):
 Egy művész virtuális körüljárása. Egy miskolci public art projekt tanulságai.
A szekció moderátora: Lágler Péter

A szekció szervezője: Szász Antónia

Kapcsolódó programok:
„Sex and the City” – Szentesi Csaba narratív szoborképei (kamarakiállítás)
Street-art; köztéri művészet – vezetéses séta Ivancsó Lillával a Fogasház környékén 14 órától.

17:30-19:00 – Alkotóműhely

Szimbiózis-montázs
Közös festmény(ek), montázs(ok) készítése a két nap eseményeit felidézve.
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TÁNCHÁZAK
17:30-18:00 – Zöld terem

Bollywoodi táncbemutató és táncház
Bollywood, a világ legnagyobb filmgyára az indiai kultúra meghatározó eleme,
a bollywoodi filmé pedig a fergeteges, érzelmes zene- és táncbetét. Ezek a
produkciók általában a filmbéli hősök érzelmeinek művészi kifejezései, melyek
magukba olvasztják a klasszikus indiai zene, költészet és tánc elemei mellett a
nyugati jazz, latin, hip-hop, valamint az indiai népi táncok elemeit is. Így a mai
napig az indiai filmek és emellett partik, esküvők és hasonló mulatságok
elengedhetetlen kellékei, melyek segítségével sokmillió indiai sír, nevet, táncol
és énekel együtt a mozivászon hőseivel. E különleges hangulatba nyújt
betekintést a színes bemutató, amelyet tánctanítás követ.

Közreműködik: a Kamala Bollywood Tánccsoport.

http://bollywoodtanc.freeblog.hu/

18:00-18:30 – Zöld terem

Hora táncház
A horát izraeli néptáncként ismerik szerte a világon. Az idők során sok elemet vett át a különböző népek
tánckultúrájából is: jemeni, marokkói, etióp, török, görög, sőt még orosz elemekkel, stílusjegyekkel is
gazdagodott. Legjellemzőbb formája a körtánc, de napjainkban kedveltek a sortáncok és a körben táncolt
páros táncok is. Mindenkinek ajánljuk! Akinek kedve van, jöjjön el és próbálja ki!

Közreműködik: Surányi Anna.

18:30-20:00 – Galéria

Jana Richter: Gaucsók: Aki nem száll fel, nem eshet le (2005-2009, 85 perc)
A Gaucsók olyan férfiakról szól, akiknek a kockázat az élete, és akárhányszor leesnek, mindig újból
nyeregbe szállnak. A Gaucsó lóháton kergeti a szerencséjét. Szabadsága abból áll, hogy kilovagol, és nem
tudja előre, mit eszik, hol alszik vagy mikor tér vissza. A jó lovasnak a legfontosabb a testi egyensúly. A
test egyensúlyát követi a léleké. Abban a pillanatban elérhetsz bármit, amit csak akarsz. Csak szállj föl, és
ne félj, hogy leesel.
Ízelítő a Dialëktus Fesztivál filmjeiből a Palantír Film Alapítvány válogatásában.
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18:40-20:10 – Moziterem

A Nap Fiai: maja és mexikói jóslatok (valóság és fikció)
Az ősök világlátásának, tudásának és művészetének napjainkig tartó hatása.
A maja és mexikói időszámítás történelmi háttere, többrétegű olvasata és a jövőről való látásmódja.

Előadó: Noé Campos Lopez, YOHUALTOCHTLI, mexikói kutató.
Spanyol nyelvű előadás tolmácsolással.
Szervező: Rubén A. Cadena Pedraza, kulturális antropológia szakos hallgató.
Az előadóról: Noé Campos Lopez egyetemi tanár a Chapingói Autonóm Egyetemen, ahol hagyományos
gyógyászatot tanít.
Kutatási területe a mexikói indiánok kultúrája és tradíciói.
Korábban jogi tanulmányokat folytatott, diplomamunkáját az indiánok jogainak témájában írta.
Jelenleg az indián csoportok, emberi jogi szempontok és a nemzetközi együttműködés kérdéseivel
kapcsolatos posztgraduális kurzuson vesz részt Madridban.
http://expertoenpueblosindigenas.blogspot.com.es/2012/04/inaugurada-la-vi-edicion-del-titulo-de.html

18:45-19:45 – Zöld terem

A demokratikus kultúra kialakulásának családi összefüggései
Egy 2009-2011 között lefolytatott kutatásban (OTKA K78579) azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az
állampolgári kultúra formálódásának családi körülményeit minél apróbb részletekbe menően feltárjuk. Arra
voltunk kíváncsiak, hogy a családok történelmi emlékezete, strukturális pozíciója, szerkezete, állampolgári
és nevelési hagyományai miként hatnak közvetlenül, valamint a szocializáció mechanizmusain – családi
kommunikáció racionalitása és sűrűsége – és kontextusán – család érzelmi struktúrája, szabadidős és
nevelési klímája – keresztül, közvetve az állampolgári értékekre, ismeretekre, érzelmekre és cselekvési
gyakorlatokra. Az előadásban ezeknek a kérdéseknek járok utána, kitérve egyúttal arra az általánosabb
problémára is, hogy miként jellemezhető napjainkban az állampolgári kultúra rendszerváltás óta tartó
transzformációja.
Előadó: Dr. Sik Domonkos (filozófus, szociológus)

19:00-tól – Alkotóműhely

Kiállítás az elkészült alkotásokból

ESTI PROGRAMOK – a Fogasház szervezésében
Részletek: http://www.fogashaz.hu/

21:00-tól

Suhaid & Haze – Arany Alkony klub
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK
FOTÓ- ÉS KAMARAKIÁLLÍTÁSOK
Eduard Pezdika fotókiállítás (Hajnal László Endre rendezésében)
Szentesi Csaba: ’Sex and the City’ (narratív szoborképek)
Szimbiózis plakátkiállítás
Virtuális kiállítások – vetítéses programjainkon.

ALKOTÓMŰHELYEK
Kézműves programok, művészeti foglalkozások kicsiknek és nagyoknak.

JÁTÉKSAROK
Gyermekprogramok, kreatív foglalkozások.
Népek játékai – mindenkinek.
Népek meséi és mítoszai.
Pingpong, csocsó, sakk.

Táncházak

– szombat 17:30-18:30 – Zöld terem

Bollywoodi (indiai) táncház. (Közreműködik: a Kamala Bollywood Tánccsoport)
Hora (izraeli) táncház.

(Közreműködik: Surányi Anna)

ESTI PROGRAMOK – a Fogasház szervezésében
Zenei programok, vizuális élmények.

ÉTEL – ITAL
BRINGATÁROLÓ ÉS -SZERVIZ – a bejárati kapu után balra.
KÖNYV-ÉS FOLYÓIRATÁRUSÍTÁS
INFOPULT – a bejáratnál.

17

SZIMBIÓZIS NAPOK 2012 – kulturális antropológiai fesztivál

ALKOTÓMŰHELY
Május 18. PÉNTEK
13:00-14:00 > Kreatív rajzolás
A nap folyamán folyamatosan lehetőség van mandalakészítésre, és recycling-művek alkotására.
14:00-16:00 > Zöld városunk
Növények ültetése (zöldségek, fűszernövények, virágok). Cserepek festése.
Milyen lenne az ideális Zöld-város? – Plakátkészítés.
16:00-17:30 > Ékszerkészítés ▪ gyurmaszobrok ▪ hűtőmágnes-készítés ▪ lampion
Délután: Mukuku kézműves műhely nyílik az Udvaron.
17:30-19:00 > „Az én várostörténetem”
Művészeti foglalkozás, amelynek során mindenki elkészít egy festményt, amelyet egyedül kezd
el, majd körbeadva a képet, mindenki hozzáadhat, hozzárajzolhat valamit a másik alkotásához.
A munkákat egyedül fejezzük be, s így születik meg mindenki története, egy saját mese,
amelynek középpontjában Budapest és a városhoz kapcsolódó asszociációk állnak. A
foglalkozás végén elmeséljük egymásnak várostörténeteinket.
19:00-tól > Kiállítás az elkészült alkotásokból

Május 19. SZOMBAT
10.30-12.00 > Recycling-művek alkotása.

Mandalafestés

12:00-13:30 > Budapest 100 // Interaktív társasjáték és térképkészítés Budapestről
13:30-14:30 > Szájjal festés
Ismerkedés a szájjal és lábbal festők művészetével.
A szájjal festés kihívásainak személyes megtapasztalása.
14:30-16:00 > Ékszerkészítés és gyurmaszobrok alkotása sógyurmából.
Hűtőmágnes-készítés (gyurmás, kupakos).
16:00-17:30 > Zöld városunk
Növények ültetése (zöldségek, fűszernövények, virágok). Cserepek festése.

Origami workshop – papírhajtogatás mindenkinek. Vezeti: Lévai Márton.
17:30-19:00 > Szimbiózis-montázs
Közös festmény(ek), montázs(ok) készítése a két nap eseményeit felidézve.
19:00-tól

> Kiállítás az elkészült alkotásokból

Az alkotóműhely koordinátorai: Barcza Ildikó, Keserű Júlia, Tóth Eszter.
18
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MESE- ÉS JÁTÉKSAROK
Népek meséi és mítoszai
1. Kína, indiai, tibeti, japán, cigány, indián, afrikai, örmény és más népek meséi, mítoszai.
2. Városi mesék
3. Mesék és mítoszok idősekről, az idősekhez való viszonyról
Mesék a bölcs öregekről, a nehéz terhet cipelő anyókáról, az öreg királyról, a mindig
segíteni kész királyfiról, a nagymama süteményéről, az állatok nyelvét ismerő apóról…
Szervező-közreműködő: Bakk Zsuzsanna, Kirzsa Fruzsina, Petró Tímea, Szász Antónia.

Helyszín: délután a Játéksarok, esténként a Zöld terem (felnőtteknek).

Játéksarok
A világ népeinek kedvelt játékai.

Foglalkozások kicsiknek és nagyoknak.

Táblás játékok.
Kreatív programok.
A tavalyi sikerre való tekintettel péntek délután ismét köztünk lesznek a Mukukuk.
Esténként pingpong és csocsó.
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FOTÓ- ÉS KAMARAKIÁLLÍTÁSOK
Eduard Pezdika fotókiállítás

–

a Galériában

Eduard Pezdika a XX. század első felében élt. Fotográfuskén dolgozott, műterme Bécsben, a Jörgerstrasse
26-ban volt. A több száz üvegnegatívból és negatívból álló anyag 2011-ben került a birtokomba. Ezekből
válogattam egy 10-20 darabból álló, dokumentarista jellegű anyagot, mely a korabeli Bécs életéből mutat be
egy szeletet. A képek az 1920-as '30-as években készültek. A mester minden egyes negatívját pontos
adatokkal látta el, melyek a készítés helyére-idejére, az expozícióra és az előhívó anyagára vonatkoztak. A
negatívok középméretűek, 6x6 illetve 6x9 centiméteresek. A kiállítás a századelő bécsi életén túl az analóg
fotográfia szépségét is bemutatja.
A kiállítás ötletadója és rendezője: Hajnal László Endre (Régi Fotók)

„Sex and the city"

 Szentesi Csaba kiállítása

http://regifotok.hu

–

a Galériában

Szentesi Csaba narratív szoborképei a mindennapi köztéri kővendégek elveszettségét, árvaságát,
otthontalanságát beszélik el, olykor már-már líraian, valamilyen objektív vagy kísértetiesen szentimentális
intonációval. Menthetetlenségükön a sorsszerűség pecsétje tetszik át, és ez művészi értelemben eleveníti
meg a szobrokat, fantasztikus érzékenységgel, lélekkel, gondolatokkal ruházza fel és egyszersmind
individualizálja is őket. Ezek a közöttünk kószáló, réveteg kővendégek a politikai és vallási vágytalanság, a
teljes politikai kiüresedés korának emblémái. A lelkes politikai képmásokból minden közösségi lelkesedés,
minden hit, minden élet, minden történelmi és ideologikus jelentés kilobbant. Allegóriák csupán és
művészileg is csak így, mint allegóriák kelhetnek életre. De nem politikai allegóriákként, hanem a politika
halálának allegóriáiként. (Részletek Szilágyi Ákosnak a kiállítás képeihez írt kísérőszövegéből.)

SZIMBIÓZIS plakátkiállítás

–

az udvaron

Az Alkotóműhely kiállítása – pénteken és szombaton 19 óra után.
Kiállítás a nap folyamán elkészült munkákból.
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FILMEK
Dél-Amerika válogatás a Dialëktus Fesztivál filmjeiből
Perle Mohl: Folyók mentén – Francia-guyanai emerillonok (1997-2006, 86 perc)
A tudományos beszámolókban mindeddig kultúra nélküli, süllyedésre ítélt népcsoportként
ábrázolták a francia-guyanai amerikai őslakosokat, az emerillonokat. A film megkísérel
szembeszállni az emerillonokról alkotott negatív képpel. A gyakori nehézségek ellenére számos
leleményes fiatal emerillon küzd az erdőkben a túlélésért. Ők egy másfajta emerillon életmódot
jelenítenek meg.
http://www.docuart.hu/docuart/hu/adatbazis/adat_film/814/dialektus

Tita Portela: Lányom, Shamporo (2007-2008, 50 perc)
Elías, egy a Peru közepében burjánzó esőerdőben élő asháninka törzs vezetője, elhatározza, hogy
visszatér a szülőfalujába, hogy megkeressen egy orvosságos asszonyt, aki megtaníthatja a
lányának, Shamporónak mindazt, amit a növényekről és ceremoniális rítusokról tudni kell. Az út
során távoli helyekre jutnak el az Ene folyó mentén, miközben a nyomokat követik, amelyek
Maríához, a legjobb javasasszonyhoz vezetnek, akit Elías ismer.
http://www.docuart.hu/docuart/hu/adatbazis/adat_film/1136/dialektus

Jana Richter: Gaucsók: Aki nem száll fel, nem eshet le (2005-2009, 85 perc)
A Gaucsók olyan férfiakról szól, akiknek a kockázat az élete, és akárhányszor leesnek, mindig
újból nyeregbe szállnak. A Gaucsó lóháton kergeti a szerencséjét. Szabadsága abból áll, hogy
kilovagol, és nem tudja előre, mit eszik, hol alszik vagy mikor tér vissza. A jó lovasnak a
legfontosabb a testi egyensúly. A test egyensúlyát követi a léleké. Abban a pillanatban elérhetsz
bármit, amit csak akarsz. Csak szállj föl, és ne félj, hogy leesel.
http://www.docuart.hu/docuart/hu/adatbazis/adat_film/1252/dialektus
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A fesztivál fő támogatói:
Fogasház – kulturális befogadó tér, GlobulaNet, EUROIL, MARP, Home Made Hostel
További támogatók, partnerek:
Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, ELTE Társadalomtudományi Kar, ELTE BTK HÖK,
ELTE TÁTK HÖK, Hungaropress, ELTE Bölcsészettudományi Kar Európai Etnológia Doktori
Program, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, Magyar Lettre Internationale,
Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület, AntroPort, Budapest100, Kortárs Építészeti
Központ (KÉK), OSA Archívum, FotoKlikk a Fotográfiáért Közhasznú Alapítvány, Dialëktus
Fesztivál, Régi Fotók - regifotok.hu, Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, A Város
Mindenkié csoport, az ELTE TÁTK Vallásantropológiai Kutatócsoportja, Észak-Keleti Átjáró
Egyesület, MTA TK Szociológiai Intézet, A 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely, a
RESCAPE projekt munkatársai, MTA Néprajzi Kutatóközpont, Néprajzi Múzeum, m.ikOn,
Publicarta, Mukuku.eu, a Kamala Bollywood Tánccsoport, Experience Balkan, Ölelés Babahordozó
Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület, Hellobaby! magazin, Galaktika magazin, Metropolis Media
Group Kft., Urbitális Majális 2012.

Kellemes időtöltést kívánnak a fesztivál szervezői!
Főszervezők: Melles Éva, Szász Antónia, Kirzsa Fruzsina
Honlap: Lakatos Dóra (GlobulaNet)
Technikai főkoordinátor: Kiszely Tibor
Plakát: Holicska Ádám
Programfüzet: Melles Éva, Szász Antónia
Alkotóműhelyek: Barcza Ildikó, Keserű Júlia, Tóth Eszter
Önkéntes-koordinátor: Mikes Hanna
Infopult: Schiller Katalin

Köszönettel tartozunk a Fogasháznak és munkatársainak a helyszínért, valamint minden előadónak,
résztvevőnek, tánccsoportnak, műhelyvezetőnek azért, hogy részvételükkel megtisztelnek minket, és
emelik a rendezvény színvonalát és hangulatát.
Külön köszönet Csajka Juditnak, Tóth Eszternek, Petró Tímeának, Bakk Zsuzsinak, Surányi
Annának és Szász Orsinak a rendezvény megvalósításában nyújtott segítségükért.
A fesztivál helyszíni megvalósításában közreműködik többek között:
Aranyi Natália, Bakk Zsuzsanna, Bíró Anna, Dobos Emese, Illés Gabriella, Juhász Anna, Jasper Kata,
Kristály Emese, Leichtman Erna, Lukács Zsófia, Melles Katalin, Petró Tímea, Schiller Katalin,
Schneider Kata, Somodi Éva, Sőth Vera, Steiner Noémi, Surányi Anna, Szász Orsolya, Szemet Évi,
Varga Kinga, Vercseg Zsuzsanna, Vityi Dorottya, Zörgő Szilvia, Bukovics István, A. Gergely András,
Göncző Viktor, Kiszely Tibor, Márványkövi Ferenc, Sajti Zsombor, Simon András, Szentesi Balázs,
Tombor Attila, Tóth László és még sokan mások.
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