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Kozma Levente (1978,	
Kézdivásárhely)	vizuális	
művész	és	kulturális	mene-
dzser.	Tanulmányait	a	
Temesvári	Művészeti	Egye-
temen	végezte.	A	Simultan	
kulturális	egyesület	társ-
alapítója	és	igazgatója,	szá-
mos	művészeti	projekt	szer-
vezője.	Temesváron	él	és	
dolgozik.

*Simultanretrospekcio2005–2015, Magma Kortárs Művészeti Kiállító-
tér, Sepsiszentgyörgy, 2016. március 12. – április 10.

2016-ban a teljes konvergencia kezdeteit éljük, az internet 
nemcsak a releváns információ javát gyűjti össze, hanem 
egyre inkább beszivárog a funkcionális rendszerek többségé-
be is; egyre nehezebb különbséget tenni a digitális kommu-
nikáció művészete és technológiája közt, illetve az ezen hatá-
rok feltérképezését célzó eszközök maguk is a video-, audio- 
és informatikai médiumok nyitott és egységesítő tapasztala-
taként felfogott, élő művészeti aktusok.

A 2005-ben egy temesvári művészcsoport (Kozma Levente, 
Antal Huba, Alin Rotariu, Sorin Vreme, Szőke Szilárd) által 

Kozma Levente

Visszatekintés a Simultanra*

Kiállítás a temesvári fesztivál videoművészeti archívumából

PartisanSongspiel.
A BelgradeStory,
ChtoDelat?,2009
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kezdeményezett Simultan projekt célkitűzése az volt, hogy 
összehozza a különböző területeken alkotó művészeket, akik 
a technológiát művészi kifejezőeszközként használják. A 
művészi kísérletezést ösztönző video- és hangművészeti ese-
ményként induló projekt az évek során interdiszciplináris 
projektek platformjává vált, hidat képezve a különböző 
médiumok – videó, hang, live performance, elektronikus 
zene, interaktív vagy digitális művészet – között.

A Simultan fesztivál minden évben új tematikát dolgoz fel 
(PastContinuous.FuturePerfect.2010, Imaginary2011, The
BeginningoftheEnd2012,PopularUnknown2013,Termsand
Conditions2014–az utóbbi kiadások közül említve néhányat), 
a nyelvezet stilisztikai fejlődésének folyamatát követve a kor-
társ művészeti gyakorlatokban megjelenő új esztétikák révén.

A TalkingtoStrangers,a2015-oskiadványazemberielidegene-
désésakommunikációseszközeinkhatékonyságatémakörben
zajlott.Vajonmittartalmaznaa38évvelezelőttkilőtt
Voyager–3,hamaküldenékkiazűrbe?1977-esfellövésekor
ugyanisazembericivilizációkorabeliinformációstárházának

többmintjelképesválogatásátszállítot-
taazzalacéllal,hogyeztészleljevagy
errerábukkanjonvalamelyföldönkívü-
licivilizáció.Napjainkbanvalószínűleg
mikrocsipeket,megfelelőenmegfejtett
„smileyface”-ekettartalmaznaama
információscsomag.Vajonazzalis
dicsekednénk,hogyfölfedeztünkegyvir-
tuáliskommunikációsrendszert,intelli-
gensellenőrzésirendszereket?…Azönel-
lenőrzéstvagyamásikemberkontroll-
ját.[…]

A Simultanretrospekcio2005–2015a 
fesztiválon vetített videoműveket 
állítja a néző elé, időrendben, a tizen-
egy év Temesváron lezajlott kiadásait 
nyomon követve. A Magmabeli kiállí-
tás az első ilyen jellegű rendezvény, a 
Simultan fesztivál videoarchívu má-
nak nagy részét kronológiai szem-

PartisanSongspiel.ABelgradeStory,
ChtoDelat?,2009
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pontból mutatja be, mellőzve a külön-
böző stilisztikai irányvonalakat és a 
tartalmiságot.

A fesztivál problematikája a 2005-ös 
első kiadás óta ugyanaz maradt. A 
digitális szféra fokozatos változásai-
val párhuzamosan részleteiben fejlő-
dött, de minden kiadás megőrizte 
nem kereskedelmi, nem akadémikus 
és nem obskurantista látószögét. A 
romániai események oszcilláló kíná-
latának térképén egyedülálló, atipi-
kus kezdeményezés, mely a művész-
csoport új médiumok iránti érdeklő-
déséből és a nem közvetlenül jövedel-
mező területen való kitartásából szü-
letett. A fesztivál mindig megadja a 
hangot ahhoz, amit egy évtized múlva 
mainstreamnek fogunk nevezni.

PartisanSongspiel.
A BelgradeStory,
ChtoDelat?,2009

Afilmegykonkréthelyzet
elemzésétmutatjabe:a
PartisanSongspielapolitikai
elnyomásmegjelenítésével
kezdődik,aztmutatjabe,
hogyannyomjákelBelgrád
városvezetőiabellevillei
romaközösséget.Ugyanakkor
megállapítvalamit,amita
„történelmitudat
horizontjának”nevezhetünk.
Ezta„halottpartizánok”
kórusaképviseli,elemezvea
politikaipárbeszédetaz
elnyomókésazelnyomottak
közt



41PartisanSongspiel.ABelgradeStory,
ChtoDelat?,2009



42Deusetmachina,Koldo
Almandoz,2012
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Deusetmachina,Koldo
Almandoz,2012

Egyidősembertörténete.A
szereplőazegyikvégletbőla
másikbaesik,összezavarodva
atörténetben,amelyet
mondanipróbál.Végülsikerül
tisztáznihelyzetét…



44ItisamatterofLearning
Hope,IrinaBotea,2014

ItisamatterofLearning
Hope,IrinaBotea,2014

Afilmegyperformance
dokumentációja.Aművész–
IleanaFaur–folyamatosan
tanuléselőadnipróbál
töredékeketutópisztikus
elméletiírásokból



45Zero,IgorImhoff,
2014

Zero,IgorImhoff,2014

AZeroegysötétségbeborult
primitívvilágtörténete,ahol
aszámadatokmegállás
nélkülvándorolnakésnéha
ragadozóváválnak



46HowtoDisappearCompletely
/POEM#94’,
BorisEldagsen,2014

HowtoDisappearCompletely
/POEM#94’,
BorisEldagsen,2014

Avideóegyidőtlenemberi
jelenségetgenerál,a
metafizikaésazerotika
határaitérintve

RePlace,AnaChaduneli,2014

Avideóösszefüggéstkeresa
digitálisésatermészetesvilág
között,illetveválasztarra,
hogymikéntpróbáljuk
helyettesíteniatermészetes
képetadigitálissal,ésez
mennyibenbefolyásoljaa
felfogásunkat



47RePlace,AnaChaduneli,
2014



48ReMove,SteinerBalázs,
2010

ReMove,SteinerBalázs,2010

Egybezártgyárbanegy
bántalmazottéselhagyatott
gépezettitkosvágya,hogy
újradolgozhasson.Operantur
sineoperariis



49Képekakiállításról
fotóKozmaLevente



50AmegnyitónKispálÁgnes
EvelinésKozmaLevente,fotó
ToróAttila



51Részletakiálításról
fotóToróAttila


