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9:00-9:10 Karsai György megnyitja a konferenciát

1. szekció: Torkunkra nőtt végzet

szekcióvezető: Karsai György

9:10-9:30 Liszka Tamás: Öt és fél kérdés a tekintet esztétikájáról

9:30-9:50 Szenteczki Zita: NászGyász /Az esküvő és halál

szimbólumának kapcsolódásai/

9:50-10:10 Sándor Júlia: „Torkunkra nőtt a végzet, akárcsak

Oidipuszé” – a civilizáció travesztiája Az öreg hölgy látogatásában

10:10-10:30 Rainer-Micsinyei Nóra: Szépségmítosz a kortárs magyar

filmben

10:30-10:50 Vízkeleti Dániel: Lidércidézés – filmes dramaturgia,

karakteralkotás és fantasztikum kapcsolata 

2. szekció: Éljen a hiba!

szekcióvezető: Jákfalvi Magdolna

11:00-11:20 Zsigó Anna: Éljen a hiba!

11:20-11:40 Porogi Dorka: Rómeó es Júlia, 1963

11:40-12:00 Mohácsi Iso: Őrült a beszéd, de van benne rendszer

12:00-12:20 Gál Eszter: Goda – Mándy – Uray
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3. szekció: Hozott anyagból

szekcióvezető: Almási Tamás

12:30-12:50 Haragonics Sára: A részvételi filmezés felszabadító ereje

12:50-13:10 Trencsényi Klára: Cezúra vagy közös generációs élmény?

A Covid (utó)hatásai a tizenévesekre 

13:10-13:30 Lemhényi Réka: Hozott anyagból dolgozunk! - Reflexiók a

vágói kreativitás új lehetőségeiről

13:30-13:50 Visky Ábel: A pszichodráma és a performatív

dokumentumfilm összefüggései

13:50- 14:30 Ebédszünet 

4. szekció: Érzékek művészete

szekcióvezető: Gelencsér Gábor

14:30-14:50 Szőke-Tóth Cecília: Audionarráció és művészetpedagógia

kapcsolata

14:50-15:10 Kovács Ágnes: Színtudat

15:10-15:30 Dobri Dániel: A zenedramaturgia alkalmazásának négy fő

iránya

15:30-15:50 Táborosi András: A film mint érzékelés 

15:50-16:10 Kocsányi András: Transzparencia Jacques Tati filmjeiben
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5. szekció: Párhuzamos múltak

szekcióvezető: Stőhr Lóránt

16:20-16:40 Beretvás Gábor: A Balázs Béla Stúdió

dokumentumfilmjeinek pedagógusábrázolásai

16:40-17:00 Kukk Zsófia: A nemzeti hős mítosza a színházban

17:00-17:20 Cserhalmi Sára: Párhuzamos múltak

17:20-17:40 Daoud Dániel: A tehetségfogalom alakulása 1945 és

1979 között



ABSZTRAKTOK

Liszka Tamás: Öt és fél kérdés a tekintet esztétikájáról
A látás nem pusztán a környezetünkből érkező optikai ingerek begyűjtését és értelmezését
jelenti. Az elénk táruló képek már azelőtt rendkívül komplex szelekciós folyamaton mennek
keresztül, hogy tudatunkig egyáltalán eljutnának. Előadásomban néhány olyan kérdést teszek
fel, amelyek egyidejűleg vonatkoztathatók a kognitív pszichológia újabb eredményeire és a
vizuális percepció egy speciális esetére – a filmnézésre.

Szenteczki Zita: NászGyász /Az esküvő és halál szimbólumának kapcsolódásai/
Az esküvő mint rítus, mint egy korábbi életszakasz lezárása, egy új életszakaszba való átlépés,
összefüggésben áll az elmúlással és a gyásszal. Ennek kérdésköre kapcsolódik a
Magánmitológiák doktori disszertációm kutatásához; az esküvő mint a két ember közt zajló
legszemélyesebb döntés, mégis egyszerre publikus rítus és társadalmi nyomás. Ennek a
kérdéskörnek kutatása több előadásomban megjelent már: Iphigeneia, Saját Drive, és leendő
előadásomnak - Orfeusz és Euridiké – is fontos része.
/ Mircea Eliade, Euripidész, Gács Anna, Heidl György, Ovidius/
 
Sándor Júlia: „Torkunkra nőtt a végzet, akárcsak Oidipuszé” – a civilizáció travesztiája Az öreg
hölgy látogatásában 
„Mintha csak egy süllyedő, távoli hajó utolsó kürtjelzéseit hallanánk”, Friedrich Dürrenmatt
1956-os drámájában az antikvitás értékeinek megidézésével mutat rá huszadik századi
városábrázolásában az antikvitás értékeitől való eltávolodásra. Előadásomban ezúttal az
Oidipusz-történet kontextusában, egy közösség kollektív önismereti útjaként olvasom a
huszadik századi német drámát.

Rainer-Micsinyei Nóra: Szépségmítosz a kortárs magyar filmben
Előadásomban a kortárs magyar filmekben megjelenő női szépséget mint a patriarchális
világrend által nőktől elvárt viselkedési formát elemzem Naomi Wolf A szépség kultusza című
könyve alapján. Előadásomban arra keresem a választ, hogy a kortárs magyar film hogyan
reagál, vagy éppen nem reagál a a szépségmítoszra.



ABSZTRAKTOK

Vízkeleti Dániel: Lidércidézés – filmes dramaturgia, karakteralkotás és fantasztikum
kapcsolata
Az előadásomban a »Lidérc« munkacímet viselő kisjátékfilm-tervem fejlesztésének
kezdő lépéseit szeretném bemutatni. A tervezett kisfilm egy érzékeny, kezdő
színésznő útkereséséről szól, akinek a művészi sikere érdekében újra kell kereteznie a
valósághoz, a fantáziához, a szerepjátékhoz és a hithez fűződő viszonyát. Az
előadásomban az írás folyamatának azokat a pontjait szeretném kiemelni, amelyek a
forgatókönyvírói szakkönyvek által nehezen megfogható, organikus módon vezettek a
néprajzi, kulturális antropológiai, mitológiai, vallástudományi elméleti kutatásomból a
karakterek kidolgozása és a filmes dramaturgia megalkotása felé.

Zsigó Anna: Éljen a hiba!
A létezés improvizációs színházi próba módszer során a hiba a későbbi drámaszöveg
dramaturgiai sorvezetőjévé válhat. A tévedés, a lényegtelen, az üresjárat és az
elveszettség élménye elveszíti hiba jellegét. Hogyan érhető tetten a termékeny tévút
és mihez képest értelmezhető a valódi hiba? Milyen dramaturgiai munkát végez a
színész és hogyan játszik a dramaturg az improvizációs helyzetekben?

Porogi Dorka: Rómeó és Júlia, 1963. 
A Vígszínház 1963. január 17-én mutatta be Várkonyi Zoltán rendezésében a Romeo és
Júliát, mely a színház ikonikus, legendás előadása lett. Ruttkai Éva Júliájának és
Latinovits Zoltán Romeójának szerepívét és -fölfogását vizsgálom philther-
módszerrel és az idő szempontjainak segítségével.

Mohácsi Isó:  Őrült a beszéd, de van benne rendszer
Egy színdarab cselekménye sosem egy kibogozhatatlan gordiuszi csomó, hanem
inkább egy szövet. Ha távolról nézzük, faliszőnyeg, ha közelről megvizsgáljuk, szálak
sokasága. Ha változtatni akarunk a darabon, akkor vissza kell nyúlnunk az alapokhoz.
Módszeresen szálakra kell bontanunk a cselekményt, hogy aztán újra összefonhassuk.
.
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Gál Eszter: Goda – Mándy – Uray
Előadásomban a félév során készített három OH interjú alapján mutatom be
Goda Gábor, Mándy Ildikó és Uray Péter mozgáshoz, színházhoz, alkotáshoz való viszonyát,
amelyhez a legmeghatározóbb mozgástechnikai és mozgásnyelvi alapot és kutatást a
kontaktimprovizáció adta. Mindhárman kiemelkedő szerepet játszottak a táncforma
kibontakozásában, megismertetésében és elterjedésében Magyarországon.

Haragonics Sára: A részvételi filmezés felszabadító ereje
A részvételi filmezés a személyes kérdéseket segíti kifejezni, miközben társadalmi kontextusba
helyezi azokat. Előadásomban doktori kutatásom (A kamera mint katalizátor) reflexiós fázisba
lépéséről beszélek egy erdélyi workshop folyamat elemzése kapcsán. Azt vizsgálom, hogy milyen
háttérből érkeznek a fiatalok, akik részt vesznek egy ilyen workshopon, milyen viszonyok tartják
őket fogva. És hogy ezekből kimozdítva őket hogyan hat rájuk felszabadítólag a filmezés?

Trencsényi Klára: Cezúra vagy közös generációs élmény?
A Covid (utó)hatásai a tizenévesekre 
Egy kamaszoknak szánt friss regény fülszövege így szól: “A könyvben családi fényképek, emlékek,
érzelmek bukkannak elő a régmúltból, és segítenek átvészelni a pandémiás időszakot.” (Balázsy
Panna Családfa c. regénye) Vajon hányan élték meg az egymást követő Covid karanténokat a
családban együtt töltött minőségi idő, generációs egymásra hangolódás időszakaként? 
Előadásomban a járvány és az ’online’ eluralkodásának hatásait vizsgálom a kamaszok
személyiségfejlődése és identitása szempontjából. 

Lemhényi Réka: Hozott anyagból dolgozunk! Reflexiók a vágói kreativitás új lehetőségeiről
„Hozott anyagból dolgozunk!” – ez volt az alaptétele a filmvágásnak a digitális korszak előtt, ami
azt jelentette, hogy bizonyos fokig korlátozott vizuális és tartalmi szerkesztési lehetőségeink
voltak. A digitális korszak, a filmes utómunkában nemcsak az új technológia használatát jelentette,
hanem egy új gondolkodási módot, ami a régi alapelvet átírta A lehetőségek tárháza végtelen
tételre, és ezáltal átléptünk a vágás teljesen új korszakába. Ennek gyakorlati bemutatására
vállalkozom a konferencián.
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Visky Ábel: A pszichodráma és a performatív dokumentumfilm összefüggései
Előadásomban a pszichodráma szellemisége és a performatív dokumentumfilm sajátosságai közötti
összefüggésekre fogok rámutatni. A csoportterápia és a dokumentumfilm ezen formáit az a közös
meggyőződés köti össze, mely szerint a világ több, mint a belőle nyert látható bizonyságok összege.
Ennek a többletnek a felmutatását és megértését szolgálja mindkét esetben a fikció, azaz a valóság
szubjektív interpretációja.

Szőke-Tóth Cecília: Audionarráció és művészetpedagógia kapcsolata
Az audionarráció lehetővé teszi a vakok vagy gyengénlátók számára a kulturális programok
teljesebb átélését - a látvány verbális lesz. Az audionarráció művészetközvetítés, egyfajta irodalmi,
művészeti forma. Előadásomban a doktori kutatásomnak, Az audionarráció mint pedagógiai eszköz
című fejezetének eredményéről számolok be. Azt feltételezem, hogy a színház-, múzeum- és
zenepedagógiában az audionarráció nemcsak a látássérülteknek járul hozzá a vizuális információk
értelmezéséhez, hanem a látókat megtanítja aktív látókká válni.

Kovács Ágnes: Színtudat
Natalie M. Kalmus Színtudat (1935) című tanulmánya szerint a mozgóképtörténet technikai
fejlődését a valóság visszaadásának igénye, a realizmus motiválja. Ebben az értelmezési
keretrendszerben a szín megjelenése különösen fontos állomást jelent, hiszen a kromatikus érzetek
hozzáadásával, a mozgó-hangzó-színes film már képes hűen visszaadni mindazt, amit akusztikailag
vagy vizuálisan érzékelünk a világból. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a színes film lehetőségeit
teljes mértékben kihasználjuk, egyfajta “színérzéket” kell elsajátítanunk, más szóval
“színtudatossá” kell válnunk. Tehát a filmkészítés során a színek pszichológiai vonatkozásaival és
azok egymásra gyakorolt hatásával is számolnunk kell.

Dobri Dániel: A zenedramaturgia alkalmazásának négy fő iránya
Tallér Zsófia zeneszerző a következőképp definiálja a zenedramaturgia fogalmát: „A
zenedramaturgia a zenén kívüli elemek megjelenítése a zenén belül.” Nikolaus Harnoncourt
karmester a zenén kívüli elemek zenei megjelenítésének négy fő irányát különbözteti meg:
akusztikus imitáció, képek zenei ábrázolása, gondolatok vagy érzelmek zenei ábrázolása, és a
hangokkal való beszéd. Előadásomban a zenedramaturgiát Tallér Zsófia állításból kiindulva,
Harnoncourt csoportosítását alapul véve vizsgálom.



ABSZTRAKTOK

Táborosi András: A film mint érzékelés 
Derek Jarman, Walter Ruttmann, James Stanley Brakhage és Moholy-Nagy László munkáin keresztül
a kísérleti filmezés fénykísérleteinek bemutatása áll az előadás középpontjában. Az 1930-as évektől
egy radikálisan új felfogás kezdett el terjedni a film megértésének módjával kapcsolatban, ami
szerint a befogadó a mozgásnak és vágásnak köszönhetően “traumatikus élményt” él át. Ez az
élmény sokk formájában mutatkozik meg, ami elsődlegesen észlelési és érzéki mechanizmus. 

Kocsányi András: Transzparencia Jacques Tati filmjeiben
Tati filmjeinek egy fontos motívuma a transzparencia gondolata. A transzparencia az életművében
egyrészt a terek szintjén jelenik meg, a Playtime végtelen üvegvilága kapcsán, másrészt Tati
alkotásaiban ráismerhetünk arra a két minőségbeli végletre, amit Byung-Chul Han a transzparencia
társadalmáról alkotott filozófiai esszéjében megfogalmaz. 

Beretvás Gábor: A Balázs Béla Stúdió dokumentumfilmjeinek pedagógusábrázolásai
Előadásomban a Balázs Béla Stúdió dokumentumfilmjeinek pedagógusábrázolásait elemzem, nem
csak tartalmi, hanem filmtechnikai szempontokat is figyelembe véve. Az oktatáspolitikai
reformkísérlet bemutatását, a pedagógusok egymáshoz és a hatalomhoz való viszonyát, önmagukra
való reflektálását a riporter pozíciója, a kameramozgás, a vágás és sokszor a feliratozás is nagyban
befolyásolja. Elemzéseim során ezeknek a kapcsolatoknak jártam utána. 

Kukk Zsófia: A nemzeti hős mítosza a színházban
A kutatásomban arra keresem a választ, hogy hogyan működnek, hogyan használhatók fel a kortárs
színházban és drámában azok a jelenségek, amelyeket a politikai és társadalmi narratívák
működésében, illetve a társadalmi dráma performativitásában figyelhetünk meg. Mit nevezhetünk
ma nemzeti drámának? Mit jelent a hős a színpadon? Mik ennek a magyar és közép-kelet-európai
hagyományai? Mi lehet a nemzeti mítoszok érvényes kortárs színházi reprezentációja? 
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Cserhalmi Sára: Párhuzamos múltak
Trianonnal kapcsolatban az emlékezetpolitika beszédes elhallgatásaitól a kollektív emlékezet
autókra ragasztott nagy Magyarország matricáiban plakatívan megjelenő narratívákig
kibékíthetetlen ellentétek tagolják a nemzeti önismeret mintázatait. Szükség van-e a párhuzamos
történelemkonstrukciók találkozására ahhoz, hogy játékfilm készülhessen erről az érzékeny
témáról, vagy éppen a művészet képes a maga eszközeivel megmutatni a pontot a látóhatáron, ahol
a ’múltak’ összeérhetnek? 

Daoud Dániel: A tehetségfogalom alakulása 1945 és 1979 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 tehetséges diák definícióját. Konferencia előadásomban
kísérletet teszek az 1945 és 1979 közötti időszak tehetséges diák képének megalkotására az
egyetem irattárában végzett kutatásaim alapján.


