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teendő? 

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem, online doktori 

és ÚNKP-konferencia, 2022. január 24. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Konferencia 
program 
A konferenciát Louis Althusser 2018-ban megjelent Que faire? című 
tanulmánykötete ihlette. Az előadókkal arra keressük a választ, vajon a 
tudástermelés, a kutatás politikai tettnek minősül-e, a mainstream 
ideákat formálja-e. 

 

A konferencia iránt érdeklődők a Doktori Iskola koordinátoránál tudnak 
regisztrálni a doktori@szfe.hu e-mail címen. 

8:50   

Karsai György, a DI vezetője megnyitja a konferenciát 

 

9:00 – 10:30 

I.  szekció: 

Ki írja a történelmet? 
Szekcióvezető: Jákfalvi Magdolna 

 

Koltai M. Gábor: Alceste szerint a világ 

Kovács Ágnes: „Egy fényt, egy súgárt, s egy képet fest az igazság, 

Még is ezerképen tűnik előnkbe nekünk.” A Psyché színhasználata 

Kukk Zsófia: „Ferencz József azt izente.” A nemzeti mítoszok 

átiratai az első világháború propaganda-színdarabjaiban 

Kocsányi András: Filmes szatíra és komikum. Filmes szatíra és 

komikum. A műfaj kerete, definíciója és funkciói 

Szenteczki Zita: Ideálokkal való leszámolás és a gyász rítusa 

a színpadon, öntemetés az újjászületésért 

 
Cserhalmi Sára: Az okok és a kezdet felderítése. A trianoni 

békeszerződés elmesélhetőségének nehézségei 
 
 

vita 
 

II. szekció: 

Gender-alapú minták a művészetben 
Szekcióvezető: Novák Eszter 

 

Porogi Dorka: Rendező szakot végzett nők pályái a 20. században 

Magyarországon 

Rainer-Micsinyei Nóra: Szép vagy. Szépen öregszel. Hajdu 

Szabolcs nagyjátékfilmjeinek nőfigurái 

Váradi Ágnes: Kóristalányok, délutáni színésznők és primadon- 
nák… Színésznők a századelő magyar színházi közegében 

Vízkeleti Dániel: Találkozás a sötétség angyalával. Vallásos 

tapasztalat, a boszorkány alakja és filmformanyelv összefüggései 
 

12:15 – 12:30 

vita 

12:30 – 13:30 

ebédszünet 

10:45 – 12:15 



13.30 – 15.00 

III. szekció: 

Reflexió a tudástermelésre, 
az értelmiség cselekvési lehetőségeire 
Szekcióvezető: Karsai György 

 
Trencsényi Klára: A Z-generáció és a közösségi emlékezet. 

Szervezett megemlékezések, metanarratívák és a családi 

emlékezet viszonyrendszere 

Lestyán Attila: Játék a Másikkal. A játék, mint politikai cselekvés 

Szabó-Székely Ármin: Emlékezetépítés – a kortárs magyar 

színház emlékezeti helyei 

Táborosi András: Vajon mindannyian ugyanazt a „filmet” 

látjuk a fejünkben, miközben megfigyeljük környezetünket? 

Lemhényi Réka: A vágó, mint Sztalker.  

Reflexiók a vágói szerepkör stációiból 

Mohácsi István: A rugalmasság a művészetben. Hogyan kell 

kezelni a saját műalkotásod? 

Bajor Lili: Szabadszínész. A színész politikai szerepvállalása 
 

15:00 – 15:15 

vita 

15.15 – 16.45 

IV.  szekció: 

A felszabadítás pedagógiái 
Szekcióvezető: Stőhr Lóránt 

 
Faur Anna: A film nevelési és terápiás célú alkalmazási lehetőségei- 
nek ismertetése 

Haragonics Sári: Ghána. Részvételi filmezés mentális betegekkel 

Tóth Cecília: Velünk megosztva. Valódi             művészetközvetítés 

látássérülteknek 

Visky Ábel: Pszichodramatikus technikák alkalmazási lehetőségei         a 

dokumentumfilmben 

Beretvás Gábor: Az iskolák ábrázolása a Balázs Béla Stúdió 

dokumentumfilmjeiben 

16:45 – 17:00 

vita 

17.00 – 17.30  

kávészünet 

17.30 – 18.45  

V.  szekció: 

Hozzáférés a kultúrához 
Szekcióvezető: Golden Dániel 

 
Daoud Dániel: A tehetségfogalom alakulása 1945 és 1969 között 

Dobri Dániel: A hangok teatralitása. Az avantgárd kórus és a 

görög kar dramaturgiai funkciójának összehasonlítása  

Gál Eszter: Mejerhold biomechanikája és a kontakt 

Zurbó Dorottya: A dokumentumfilm-fejlesztés stációi hazai és 

nemzetközi színtéren 

Zsigó Anna: A kollektív alkotófolyamatok speciális térbeli 

igényeinek vizsgálata 

Liszka Tamás: A filmszínház mint állandósult újmédia. Vajon 

túléli a mozi a televízió, a homevideo után a COVID és a VOD 

egyidejű fenyegetését is? 
 

18:45 – 19:00 

záróvita 



Absztraktok 

9:00 – 10:30 

I. szekció: 

Ki írja a történelmet? 
Szekcióvezető: Jákfalvi Magdolna 

 
Koltai M. Gábor: Alceste szerint a világ  

Molière Mizantrópja az elmúlt ötven évben csaknem ugyanolyan 

„nemzeti drámánkká” vált, mint a Sirály, utóbbi a színházi újra- 
kezdések, előbbi a színházi búcsúk darabjaként. Mindkettő erkölcsi 

és művészi ars poetikák kötelezően személyes terepe. Molière-ről 

(és Csehovról) árul ez el valamit, vagy rólunk? Hogyan ivódhatott 

bele ilyen mélyen egy közel háromszázhatvan éves francia darab 

az elmúlt fél évszázad magyar színházi gondolkodásába? És vajon 

jó ez nekünk? 
 

 

Bódy Gábor Psyché című filmjében a ciklikus történelemfelfogás 

a művészettörténet stílustörténeti egybecsengésein keresztül 

fogalmazódik meg. A képi ábrázolás történeti meghatározottságát, 

időbeli változásait illusztrálja a filmen végig vonuló képtörténet, 

amelyen keresztül egyúttal a film előtörténetének állomásait és 

társművészeti kísérőit is nyomon követhetjük. Előadásomban azt 

vizsgálom, hogy a filmen átívelő önreflexív mozgóképtörténet 

miképpen határozza meg a film látvány- és színvilágát. 

 

 
A doktori kutatásomban a politikai mítoszokat, illetve a társadalmi 

folyamatokban megfigyelhető performatív gesztusok és nemzeti 

szimbólumok hatásmechanizmusát vizsgálom. A központilag 

szervezett propaganda az első világháború idején született meg 

Magyarországon, amelynek fontos fóruma volt a színház. Az ekkor 

született ún. “alkalmi darabok” a háború iránti lelkesedés fenn- 
tartását voltak hivatottak szolgálni. Előadásomban azt vizsgálom, 

hogyan írta át az akkori színházi propaganda az 1848-as szabad- 
ságharc emlékét a háború legitimációjához. 

 

Kocsányi András: Filmes szatíra és komikum. 

  A műfaj kerete, definíciója és funkciói 

A szatíra fogalmának számtalan definíciója létezik, röviden így 

határozhatjuk meg: a szatíra egy fennálló rend ellen irányuló 

magatartás. Alapvetően a komikummal szokás összekapcsolni, 

holott ez nem magától értetődő. Milyen meghatározó filmnyel- 
vi, dramaturgiai, narratív eszközökkel tud ez a fajta, legtöbbször 

társadalmi, politikai bírálat komikussá válni? Létezhet-e komi- 
kum nélküli szatíra? 

 

  Szenteczki Zita: Ideálokkal való leszámolás és a gyász rítusa 

a színpadon, öntemetés az újjászületésért 

A mítosz olvasható személyiségdinamikáink kiterjesztéseként 

is. A narratív mítoszgyártás strukturálja személyiségünket. 

Kiszolgáltatottság-érzésünk a kollektivitás által csökkenhet. 

A mítosz mint közös megküzdési stratégia, megértés és abból 

való építkezés. Az énmitológiák által született ideológiákat 

egy gyászszertartás keretein belül bonjuk le. 
 

  Cserhalmi Sára: Az okok és a kezdet felderítése. A trianoni 

békeszerződés elmesélhetőségének nehézségei 

Amikor valaki történelmi film forgatókönyvének megírására adja 

a fejét, akkor az események tengeréből, más szóval a múltnak 

Kukk Zsófia: „Ferencz József azt izente”. A nemzeti mítoszok 

átiratai az első világháború propaganda-színdarabjaiban 



Magyarországon 
 

kútjából merítvén kell találnia egy biztos pontot, ahonnét neki- 
rugaszkodhat a történetmesélésnek. Előadásomban arról gondolko- 
dom, hogy ha az egyik legnagyobb magyar traumáról, a trianoni 

békeszerződés következményeiről szeretnék képet adni, milyen 

felütések lehetségesek. Hol húzható meg a startvonal? 

10:45 – 12:15 

II. szekció: 

Gender-alapú minták a művészetben 
Szekcióvezető: Novák Eszter 
 

Porogi Dorka: Rendező szakot végzett nők pályái a 20. században 

 

Előadásomban röviden felvázolom a magyarországi rendező- 
képzés történetét és ezen belül vizsgálom a női hallgatók arányát, 

helyét és helyzetét. A két legelső rendezői tanfolyamon végzettek 

közül – a két világháború közti időszakból – kiemelem és 

bemutatom  Székely Júlia és Csillag Ilona pályaképét. 
 

  Rainer-Micsinyei Nóra: Szép vagy. Szépen öregszel. Hajdu Szabolcs  

 nagyjátékfilmjeinek nőfigurái 

A feminista filmkritikusok által megfogalmazott nőábrázolási 

szempontok mentén elemzem Hajdu Szabolcs 

nagyjátékfilmjeinek nőfiguráit. Hajdu filmjeiben megjelenő 

feleség karakterek elem zésével a visszatérő, jellegzetes 

motívumokat keresem a figurák között. A nők filmes 

ábrázolása, mint a társadalom lenyomata, nem lehet nem 

politika. 
 

Váradi Ágnes : Kóristalányok, délutáni színésznők és primadonnák… 

Színésznők a századelő magyar színházi közegében  

Egyre inkább érdeklődésünk homlokterébe kerül az a kérdés, 

hogy a századelő női emancipatorikus törekvésekre hatással 

vannak-e és, ha igen, milyen módon a színésznői 

karriertörténetek. Blaha Lujza, Jászai Mari, Küry Klára, Pálmay 

Ilka, Varsányi Irén, Fedák Sári, hogy csak a legismertebb 

színésznőket említsük, egyre nagyobb nyilvánossághoz jutva 

példaképként jelennek meg, és nemcsak a színházba járó 

közönség körében. Előadásomban egyfelől a színésznői pálya 

nehézségeit, lehetséges buktatóit, másfelől mégiscsak nagyon 

vonzó lehetőségeit mutatom be a századelő igencsak maszkulin 

magyar színházi közegében. 

 

Hogyan ragadható meg filmen a boszorkány karaktere? Állításom 

szerint nem pusztán egy cselekvéssort végez, hanem pszichikai 

erőket használ, viszont ezeket nem feltétlenül tudja irányítani, nincs 

– nevezzük így – „boszorkány éntudata”. Többségük vallásos 

tapasztalatot átélt nő, akik bűnbakká váltak. Tágabb perspektívából: 

transzcendens és emberi elme találkozása pszichikai robbanáshoz 

vezet. A boszorkányban mégis képes megszületni a – filmfo rma-  

nyelvével is közvetíthető – mágikus fúzió. 

13:30 – 15:00 

III. szekció 

Reflexió a tudástermelésre, 
az értelmiség cselekvési lehetőségeire 
Szekcióvezető: Karsai György 

 

Trencsényi Klára: A Z-generáció és a közösségi emlékezet. 

Szervezett megemlékezések, metanarratívák és a családi emlékezet 

viszonyrendszere 

„Ha egyáltalán létezik olyan, hogy közösségi emlékezet, akkor 

az leginkább a szervezett megemlékezésekben érhető tetten”- írja 

Paul Connerton brit antropológus. Doktori kutatásom II. 

fejezetében Barthes, Sontag, A. Kuhn és M. Hirsch szövegeire 

reflektálva azt vizsgálom, hogy a mai kiskamaszok életében milyen 

formában jelenik meg a közösségi emlékezet. A metanarratívák 

hangsúlyosabban vannak jelen az életükben, mint maga az egyre 

halványuló családi emlékezet? És vajon ’mihez kezd’ a közösségi 

emlékezettel a Z-generáció? 
 



Lestyán Attila: Játék a Másikkal. A játék, mint politikai cselekvés 

A színészi játékot a színészi én és a Más közötti etikai viszonyban 

újragondolva a színész játékának mint cselekvőképességnek 

tere nyílik meg, ahonnan a színészet politikuma is értelmezhető. 

A játékot négy elméleti típusra osztom: nem-játék, a másikat 

játszani, a másikból játszani és a Másikkal játszani. Ezek mellé 

pedig négy különböző, saját gyakorlatomból ismert improvizációs 

eljárást állítok. 

 

 Szabó-Székely Ármin: Emlékezetépítés – a kortárs magyar 

színház  emlékezeti helyei 

Doktori kutatásom során a történelmi emlékezet és a magyar 

színházi gyakorlat viszonyát vizsgáltam. Színházi 

szakemberként a színházat a művészet és a társadalmi 

nyilvánosság terének látom, amely többek között a történelmi 

emlékezet formálásában is jelentős szereppel bírhat. A 

történelemmel foglalkozó színház a hivatalos történetírás és a 

személyes emlékezet mellett egyfajta kollektív interpretációt 

biztosít résztvevőinek, amely kiegészítheti, megalapozhatja, vagy 

éppen átalakíthatja a történelemről alkotott koncepcióinkat. A 

jelenlegi ÚNKP pályázat keretében ezt a munkát folytatom: kilenc 

előadást kutatok és rekonstruálok. 
 

 Táborosi András: Vajon mindannyian ugyanazt a „filmet” 

látjuk a fejünkben miközben megfigyeljük környezetünket? 

Vajon mindannyian ugyanazt a „filmet” látjuk a fejünkben 

miközben megfigyeljük környezetünket? 

Egyes látáskutatási koncepciók szerint az érzékelés nem 

csupán adatbevitel, hanem már a látás közben is hipotéziseket 

állítunk fel, amelyek befolyásolják a beérkező információkat, és 

ezek révén érzékelünk. James Turrell amerikai művész a tiszta 

fényt használja bizonyos fény- és tér installációinál, ahol egy 

érzéki csalódás következtében a tudat a gondolatainkat „rávetíti” 

a retinánkra. 

 

 
 

 

 Lemhényi Réka: A vágó, mint Sztalker. Reflexiók a vágói szerepkör   

 stációiból 

Kutatásomban a vágói mesterség és szerepkör komplexitását 

vizsgálom. A rendezőkkel közös huszonötévnyi alkotói 

t evékenységem során szerzett tapasztalatom alapján az a 

kiindulópontom, hogy minden rendező, minden filmes műfaj és 

projekt új készséget, képességet és nagyfokú empátiát, intuíciót 

igényel. A vágói tapasztalatokat rendszerezve a különböző vágói 

szerepfelfogások, szerepmodellek közül előadásomban a 

sztalker szerepkört vizsgálom. A sztalker kifejezéssel 

Tarkovszkij értelmezését követem, miszerint a sztalker a 

tapasztalaton túli világban út- vezető, az intuícióira hagyatkozó 

nyomkereső, segítő, beavató. 

Előadásomban azt mutatom be, hogy léteznek olyan filmes 

projektek, ahol a vágóra, mint Sztalkerre van szükség a film 

megszerkesztéséhez, elkészültéhez és azt járom körbe, hogy 

milyen körülmények szükségesek ehhez és mit is jelent pontosan 

a vágó mint sztalker szerepkör. 
 

Mohácsi István: A rugalmasság a művészetben. Hogyan kell kezelni a 

saját műalkotásod? 

Idei kutatásom és elmélkedéseim párlatát szeretném veletek 

megosztani. Egri Lajos munkája, A drámáírás művészete alapján 

kezdtem el gondolkozni azon, hogy mi is a helyes megközelítési 

mód egy dráma megírásánál – vajon a karakter építése az első, 

vagy a cselekmény kitalálása? Ebből kiindulva szeretnék arról 

beszélni, hogy miket fixálunk le és miket kezelünk rugalmasan 

egy alkotói folyamatban, és ebből eljutnék oda, hogy a színdarabírás 

lényege az, hogy tudjuk róla, hogy egy csapatmunka. Tovább 

menve, arról is beszélnék, hogy szerintem hogyan kell kezelni a 

műalkotásodat – vajon a te frankeinsteini alkotásod, vagy inkább 

egy általad kultivált entitás? Aztán eljutnék oda, ha sikerül, hogy 

lehetőleg tudatosan úgy kell alkotni, mint egy gyerek: mintha nem 

tudnád, mit csinálsz; úgy írni, mint akkor, amikor még nem tudtál 

írni: hogy csupán a szimpla létrehozás öröme vigyen. 



 

Bajor Lili: Szabadszínész. A színész politikai szerepvállalása 

Idei kutatásom legfőképpen fő témaköröm egy mellékágára 

épül, mely azt firtatja mit jelent színészként beállni különböző 

politikai vagy közéleti ügyek mellé. Magánemberként és szak- 
mailag is teljesen más jelentősége van ezeknek a döntéseknek 

és egy harmadik halmazt képez ha az ember olyan előadást 

próbál és játszik melynek mondanivalója kendőzetlenül reflektál 

az aktuális viszonyokra. Ez a kérdéskör azt gondolom most még 

égetőbb téma mint valaha, amely minden szabad alkotóművészt 

érint és foglalkoztat. 

 
15.15 – 16.45 

IV. szekció: 

Felszabadítás pedagógiái 
Szekcióvezető: Stőhr Lóránt 

 

 Faur Anna: A film nevelési és terápiás célú alkalmazási lehetőségeinek 

 ismertetése 

Az előadás a doktori disszertációm bemutatását tűzi ki célul, 

amely a filmes alapú művészetterápiás, illetve művészetpedagógiai 

módszerekben rejlő lehetőségek vizsgálatát, illetve az általam 

kidolgozott, saját módszerek bemutatását tartalmazza. 

A dolgozat tézise szerint a filmes alkotói folyamat sokféle művészet- 

terápiás módszert ötvözhet, hatékonyan alkalmazható nem pusztán 

időkitöltő foglalkozásként, hanem a várt, katartikus hatások és 

a kompetencia-érzés növelése révén terápiás vagy nevelési eszköz- 
ként is. 

 

Haragonics Sári: Ghána. Részvételi filmezés mentális betegekkel 

A részvételi filmezést, mint módszert a 60-as évek óta alkalmazzák 

a világban különböző korosztályokkal, kultúrákban, fókusszal és 

célokkal. 2021 novemberében lehetőségem adódott, hogy Ghá- 

nában, a Middlesex University London, a King’s College London 

és a University of Ghana szervezésében szakmai vezetőként 

kidolgozzak és facilitáljak egy részvételi filmes workshopot mentális 

betegségekkel élőknek a COVID-19 hatásairól. Csoportvezető 

társammal, Erminia Colucci vizuális pszichológia professzorral 

a fő módszertani kérdésünk az volt, hogy vajon lehet-e mentális 

betegségekkel élőknek részvételi filmes workshopot tartani. 

A konferencián a kinti workshop kihívásairól, sikerességéről ás 

tapasztalatáról számolok be, ezen felül pedig részleteket mutatok 

az elkészült filmekből. 
 

Tóth Cecília: Velünk megosztva. Valódi művészetközvetítés 

 

Kutatásom célja, hogy látássérült személyeknek a színházi előadások 

audionarrálása ne csak objektív láttatás, hanem valódi 

művészetközvetítés legyen. Azt feltételezem, hogy a beavató 

színházi műfaj segítségével a látássérültek számára közelebb 

hozható a színház esztétikai sajátosságai, a színház világának és 

jeleinek értelmezése. 

A beavató színházi jelenetek alapját „vakság-történetek” adják, 

melyekben a narrációk szerves része az audionarráció. Az alkotási 

folyamatot és a megfigyelést a csoporttársaimból létrejövő 

kontrollcsoport segíti. 
 

Visky Ábel: Pszichodramatikus technikák alkalmazási lehetőségei  

 

A belső képek megjelenítésén keresztül ható pszichodráma sajátos 

eszköztára meggyőződésem szerint izgalmasan gazdagíthatja 

azokat a rendezői törekvéseket, amelyek a dokumentumfilmes 

szereplők belső világának ábrázolását tűzik ki célul. Előadásomban 

arra a kérdésre keresem a választ, hogy hogyan tud ez a csoport- 
terápiás módszer inspirációt nyújtani a dokumentumfilm és fikció 

határterületeivel kísérletező alkotó számára. 



 Beretvás Gábor: Az iskolák ábrázolása a Balázs Béla Stúdió 

dokumentumfilmjeiben 

A hetvenes években készült magyar dokumentumfilmek/film- 
szociográfiák a korabeli oktatás helyzetét is átvilágítják. A Gulyás 

testvérek, a Mihályfy testvérek, a Dárday—Szalai szerzőpáros, 

Vitézy László, Wilt Pál, Pap Ferenc, akárcsak Rózsa János és 

Ragályi Elemér mindannyian foglalkoztak a témával. A Kísérleti 

iskola és a Nevelésügyi sorozat darabjai, a Kertész utcaiak és 

a Botütés saját kérésre eklatáns lenyomatai egy oktatáspolitikai 

és egyben filmtörténeti időszaknak. Előadásomban bemutatom, 

hogy a hetvenes évek dokumentumfilmjeiben hogyan jelenik 

meg az iskolai környezet, hogyan ábrázolják a filmesek az oktatási 

reformkísérleteket, és hogy a vásznon milyen tanárképek jelennek 

meg. 

 
17.30 – 18.45 

V. szekció: 

Hozzáférés a kultúrához 
Szekcióvezető: Golden Dániel 

 

Daoud Dániel: A tehetségfogalom alakulása 1945 és 1969 között 

Doktori kutatásom egy intézményszociológiai kutatás, ami a 

Színház- és Filmművészeti Egyetem felvételi rendszerén keresztül 

azt vizsgálja, hogy az egyetem különböző időszakaiban, milyen 

feltételek mentén, és hogyan alkotta meg a tehetség, és a tehetséges 

diák definícióját. Konferencia előadásomban kísérletet teszek 

az 1945 és 1969 közötti időszak eszményi, tehetséges diák képének 

megalkotására az egyetem Irattárában végzett kutatásaim alapján. 
 

Dobri Dániel: Az avantgárd kórus és a görög kar dramaturgiai 

funkciójának összehasonlítása – A hangok teatralitása 

A Doktori Iskola Kutatóműhely Konferenciáján bizonyítom, hogy 

kompozícióim – függetlenül attól, hogy azok vokálisak vagy 

hangszeres „abszolút zenék” – minden esetben dramatikus 

zeneművek. A bizonyításhoz első lépésként a zenedramaturgia 

fogalmának definiálása szükséges. Állításom, hogy kompozícióim 

teatralitását alapvetően kétféle zeneszerzői tevékenység határozza 

meg: saját zenei „hangzás-térképem” felrajzolása és annak 

„beszédszerű zenévé” alakítása. Ezen fogalmak definiálásával 

jutok el az avantgárd kórus és a görög kar dramaturgiai funkciójának 

összehasonlításához. 
 

Gál Eszter: Mejerhold biomechanikája és a kontakt 

Előadásomban Mejerhold biomechanikai gyakorlatait és mozgás- 

elemző módszerét vizsgálom, és hasonlítom össze a kontakt- 

improvizáció alapvetéseivel, majd sorra veszem a találkozási 

pontokat és arra a kérdésre keresem a választ, hogy a kontakt- 

improvizáció milyen perspektívát kínálhat a mejerholdi formalista 

biomechanika számára. 

 

 

 
 

Az előadás során az Antónia gyermekei munkacímet viselő 

egész estés dokumentumfilm-tervem kutatásának és fejlesztésének 

első lépéseit tervezem bemutatni. A film a Magyarországon élő 

kínai közösség életébe enged intim betekintést, olyan kínai gyerekek 

nézőpontján keresztül, akiket nem a vérszerinti szüleik, hanem 

magyar pótanya nevel fel. Az ő történetükön keresztül reményeim 

szerint betekintést nyerünk a Magyarországon élő kínai családok 

zárt világába, gyermekneveléssel kapcsolatos szemléletükbe, 

a kötődésről és a szeretetről alkotott nézeteikbe és hétköznapi 

nehézségeikbe, ami a többségi társadalom számára az elfogadást 

és megértést erősítheti és talán segíthet önmagunkat és a mi 

kultúránkat is egy más megvilágításban láttatni. 

Zurbó Dorottya: A dokumentumfilm-fejlesztés stációi hazai és 

nemzetközi színtéren; témakeresés és kutatás, pályázati anyag- és 

trailer készítés, nemzetközi koprodukciós lehetőségek megalapozása 

egy készülő, magyar dokumentumfilm-terven keresztül 



Zsigó Anna: A kollektív alkotófolyamatok speciális térbeli igényeinek 

vizsgálata   

Kutatásomban a kollektív színházi alkotófolyamat és a tér kölcsön- 
hatásait vizsgálom. Hogyan inspirálja a közös kutatómunkára 

épülő alkotófolyamatot az üres fekete színházterem vagy a céltalan 

városi bolyongás? Milyen feszültség keletkezik a próbafolyamatok 

terei és a produkció végleges(nek vélt) tere között? Mit keres 

egy romos, falusi ház a Trafó pincében; egy magánlakás a nagy- 
teremben vagy a város az erdőben? Többek között a személyes 

élettér, a talált terek és a tábor szerepét tárom fel a kollektív 

színházi alkotófolyamatokban személyes tapasztalatokon keresztül 

is.” 
 

Liszka Tamás: A filmszínház mint állandósult újmédia. Vajon 

túlélik a mozi a televízió, a home video után a COVID és a VOD 

egyidejű fenyegetését is?   

Lassan egy évszázad óta úgy tartjuk készenlétben a mozik mindig 

aktualizált halálhírét, ahogy a brit sajtó szokta a királyi nekrológokat. 

Vajon túlélik a világ filmszínházai a hangosfilm, a televízió, a home 

video után a COVID és a VOD egyidejű fenyegetését is? És ha igen, 

lehet-e ennek köze a filmnyelv alapszerkezetéhez? Kultúrtörténeti 

és kultúrpolitikai esélylatolgatás. 
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