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Imkaan, vagyis lehetőség címmel nyílik táncos fotókiállítás az SZTE BTK Néprajzi és
Kulturális Antropológiai Tanszékén október 26-án. A Choreomundus program
keretében megvalósuló tárlat azt hivatott bemutatni, hogy mit is jelenthet nem
táncolni ott, ahol a tánc illegális, ahol a test korlátozott és leplezett dolog.

Hediyeh Azma teheráni táncművész, koreográfus és Sumedha Bhattacharyya indiai kathak
táncos és fotóművész közös projektje egyszerre tánc-fotó kiállítás és vizuális történetmesélés,
mely mindazok számára érdekes lehet, akik érdeklődnek a tánc, a vizuális művészetek, a
kulturális antropológia és az idegen kultúrák iránt.
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HASONLÓ TÉMÁK:

Kommentek

A táncos fotókiállítás címe, Imkaan perzsa és urdu nyelven azt jelenti: “lehetőség”. Az
elnevezés arra utal, hogy a projekt próbálja megérteni, körüljárni és kommunikálni azt, hogy
mit is jelenthet nem táncolni ott, ahol a tánc illegális, ahol a test korlátozott és leplezett
dolog. Mindezt Victor Turner “átmenet rítusai” koncepciója útján tolmácsolja a néző felé.

Az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék folyosógalériájának legújabb
kiállítása közös projekt a Choreomundus – International Master for Dance Knowledge,
Practice and Heritage programmal, amely az Erasmus Mundus program keretében valósul meg,
vagyis egy nemzetközi tárlatról van szó, a fotók megértését segítő szövegek magyar és angol
nyelven is olvashatóak. A Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék a helyszínt biztosítja; a
kiállítás megvalósítását, rendezését és finanszírozását az alkotók.

Az október 26-án, csütörtökön 19 órától kezdődő megnyitón Vajda Zoltán, az SZTE
külkapcsolati és ifjúsági dékánhelyettese mond köszöntőt, Varga Sándor tart előadást, melyek
magyar és angol nyelven is elhangzanak majd, így mindenki számára egyformán érthető és
átélhető a tárlat, és a koncepció. Az esemény Hediyeh Azma táncos fellépésével is kiegészül.

Az tárlat ingyenesen megtekinthető november 20-ig, mely napon 18 órától Hediyeh Azma
táncelőadása zárja a kiállítást.

További részletek a kiállítás Facebook-eseményén találhatóak, ahol az alkotók minden nap új
információkat osztanak meg a projektről, a szervezőkről, illetve a megvalósítás folyamatáról.

Szegedma Hírportál
körülbelül 3 hónapja

A tárlat azt hivatott bemutatni, hogy mit is jelenthet nem táncolni ott, ahol a
tánc illegális.
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