
A Magyar Művészeti Akadémia
tisztelettel meghívja Önt a Művészetelméleti Tagozat által szervezett

„Mind magyarok vagyunk!” – Egység a sokféleségben

című, a határon túli magyar művészetről szóló 
konferenciára

A művészeti alkotások a nemzeti egység megőrzéséhez és megerősítéséhez is nagymértékben hozzájárulhatnak. A 
Művészetelméleti Tagozat azt a célt tűzte ki, hogy a jövőben rendszeres fórumot biztosít a határon túli magyar – 
elsősorban XX. századi, illetve kortárs – művészeti alkotások, irányzatok, folyamatok tudományos feldolgozásának, 
értelmezésének, közvetítésének. Ez jól illeszkedik a Magyar Művészeti Akadémia számos rendezvényének és 
kezdeményezésének sorába, amelyek a határon túli magyar művészet iránti kiemelt figyelmet mutatják. Az első, 
egynapos tanácskozás címét – „Mind magyarok vagyunk!” – Tamási Árontól kölcsönöztük. Nyitókonferenciánkon 
Erdély, Felvidék és Délvidék területéről az irodalom, a zene-, a képző-, az ipar-, a film-, a fotó-, az építőművészet, 
valamint a hagyományőrzés aktuális kérdéseiről hallhatnak előadásokat az érdeklődők, olyan előadóktól, akik 
legtöbbje maga is határon túli. A mostani tanácskozást szeretnénk még vonzóbbá tenni azáltal, hogy az előadások 
sorát két művészeti programmal is színesítjük: filmet vetítünk az erdélyi magyar filmgyártás kezdeteiről, valamint 
egy rövidebb hangversenyt is rendezünk, amelyen egy kiemelkedő tehetségű énekművész XX. századi, illetve kortárs 
magyar zeneszerzők (köztük határon túli komponisták) dalait adja elő. 

Bízunk abban, hogy ezzel az összművészeti konferenciasorozattal is hozzá tudunk járulni annak széleskörű 
tudatosításához, hogy az egyetemes kultúra részét képező magyar kultúra – határon innen és túl – milyen sajátos 
értékeket adott és ad folyamatosan a világnak.

Dr. Solymosi-Tari Emőke 

M E G H Í V Ó

I D Ő P O N T:
2021. november 23. (kedd) 9.30–17.45 

H E LY S Z Í N:
Pesti Vigadó, a Magyar Művészeti Akadémia székháza

(Budapest V., Vigadó tér 2.), Makovecz terem



Levezető elnök:  Solymosi-Tar i Emők e zenetörténész, az MMA Művészetelméleti Tagozatának vezetője

9:30 A konferencia megnyitása

9:40 Gróh Gáspár irodalomtörténész, kritikus 
 Látványosan észrevehetetlen határátlépés

10:10 Csek e Péter ny. egyetemi előadótanár, a Kolozsvári Magyar Kommunikáció- és  
 Médiatudományi Intézet igazgatója, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
 Jancsó Béla összművészeti értékszemlélete (1920–1935)

10:40 Kávészünet

11:00 Németh Csa ba István zenetörténész, BTK Zenetudományi Intézet, Magyar Zenetörténeti Osztály 
 „A legutóbb születettek kategóriája” – Csíky Boldizsár új művei

11:30 M andics György író, költő, művelődéstörténész, az MMA nem akadémikus köztestületi tagja 
 Művészek a peremen

12:00 Ba log László könyvtárigazgató, történész, Sapientia Egyetem, Csíkszeredai Campus 
 Bevezetés a székelyföldi fotográfia történetébe.  Az első műhelyek Székelyföldön, a magyar–óromán  
 fotográfiai kapcsolatok kezdetei

12:30 Ebédszünet

13:45  Ninkov Kovacsev Olga, PhD, művészettörténész, múzeumi tanácsos, Szabadkai Városi Múzeum 
 Szabadka és Hódmezővásárhely kerámiaművészeti kapcsolatai

14:15 K rcho János építész, az MMA rendes tagja 
 A felvidéki magyar építészetről – a felvidéki magyar építészekről

14:45 Nagy Myrtil etnológus, a somorjai Városi Művelődési Központ igazgatója 
 A szlovákiai magyarok színpadi folklórmozgalma kialakulásától napjainkig

15:15 Kávészünet

15:35 Subedi A nna (ének) és K éry Ta m ás (zongora) hangversenye magyar zeneszerzők dalaiból 

16:05 Zágoni Bá lint rendező, filmtörténész, a Filmtett Egyesület igazgatója 
 A kolozsvári filmgyártás kezdetei 
 Bevezetés a Janovics Jenő, a magyar Pathé című filmhez

16:20 Filmvetítés: Janovics Jenő, a magyar Pathé

17:25 Zárszó

A  K O N F E R E N C I A  R É S Z L E T E S  P R O G R A M J A

A belépés díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A programra regisztrálni ide kattintva lehet. 

A konferencia élő közvetítését ide kattintva követheti.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM7wCGfNf9SkQ2JzLq7l4GX9cxGcqh8wYf8tEKuvodWD2LQw/viewform
https://vimeo.com/646428506

