
az író, képzõmûvész, szerkesztõ és közszereplõ 

a Kassák Múzeum szervezésében
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KASSÁK-KONFERENCIA

Petõfi Irodalmi Múzeum 2009. március 20.

122. születésnapja alkalmából 



A RENDEZVÉNY CÉLJA: áttekintést nyújtani a Kassák-
életmû és a klasszikus magyar AVANTGÁRD körül zajló 
tudományos munkáról; valamint lehetõséget adni a 
különbözõ szakterületek képviselõinek, hogy 
személyesen találkozhassanak, és megismerjék 
egymás kutatási témáját.

Az ezredfordulót követõ években a kortárs mûvészet- és 
irodalomtörténetben és -elméletben ismét napirendre 
került a MODERNIZMUS és az  témaköre. 
Ennek köszönhetõen számos új kutatás indult, a téma 
körül fiatal szakemberek bukkantak fel, a hosszú 
évtizedeken át mellõzött területen friss, új gondolatok 
születtek. A PIM Kassák Múzeumnak elemi érdeke, 
hogy ez a folyamat tovább fejlõdjön, ezért feladatának 
tekinti, hogy mindenben segítse a kutatók munkáját és 
ösztönözze mind több szakember bekapcsolódását az 
avantgárd aktuális diskurzusába.
A konferencia interdiszciplináris és nemzetközi jellegû 
lesz. Az egymással egyébként csak alkalomszerûen 
kommunikáló különbözõ tudományágak képviselõi 
ezúttal együtt szerepelnek. Irodalomtörténészek, 
esztéták, mûvészettörténészek és történészek 
elõadásai alkotják a programot; érkeznek kutatók 
Ausztriából, a Bécsi Egyetemrõl és Szlovákiából, a 
Kassák hagyományokat ápoló Érsekújvárról és 
Dunaszerdahelyrõl is. Az említett fiatal szakemberek 
mellett természetesen a közép- és az idõsebb generáció 
képviselõi is jelen lesznek.

avantgárd



PROGRAM
10.00 órakor a résztvevõket köszönti Dr. Wernitzer Júlia, a Petõfi Irodalmi 
Múzeum fõigazgató-helyettese és Andrási Gábor, a Kassák Múzeum vezetõje

10.20  Dr. G. Komoróczy Emõke, irodalomtörténész, kandidátus
A Kassák-életmû aktualitása

10.45 Dr. habil. Kappanyos András PhD, irodalomtörténész, tudományos 
fõmunkatárs (MTA Irodalomtudományi Intézet), egyetemi docens 
(Miskolci Egyetem BTK) 

A klasszikus és a neoavantgárd közötti kontinuitás kérdése

11.10   Dr. Péter Zoltán, szociológus, tudományos munkatárs (Bécsi Egyetem, 
Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 
Finnugor Tanszék) 

Kassák 1922-es bécsi irodalmi–képzõmûvészeti–világnézeti aktivizmus–kon-
struktivizmus „nyelvcseréje”. A képarchitektúrán alapuló elmélet és gyakorlat 
kialakulásának tényezõi. Honnan ered a képarchitektúra fogalma?

11.35  Dr. habil. Deréky Pál, irodalomtörténész, egyetemi tanár (Bécsi Egyetem, 
Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 
Finnugor Tanszék)

A Kassák-kör a korabeli bécsi kulturális élet kontextusában. Osztrák, magyar 
és nemzetközi „újmûvészeti” hálózatok és kritikusaik (Karl Kraus, Robert Musil, 
Balázs Béla, Lukács György) az emigráció idején (1920–1927). 

12.00   Dr. Kókai Károly, tanár (Bécsi Egyetem, Európai és Összehasonlító 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Finnugor Tanszék) 

Német nyelvû szövegek a bécsi Má-ban. Milyen közönséget próbált Kassák 
megszólítani 1920–1926-os bécsi tartózkodása idején?

12.25   Juhász R. József, költõ, intermediális mûvész, mûvészetszervezõ, 
az érsekújvári Kassák Intermediális Kreativitás Központ vezetõje 

Kassák-bibliográfia a könyvborítók tükrében (1912–1967)

12.50  Helena Markusková, magiszter, kurátor (Mûvészeti Galéria, Érsekújvár)
Kassák-mûvek, dokumentumok és Kassák tiszteletére készült mûvek az 
érsekújvári Mûvészeti Galéria gyûjteményében

12.50–13.50  Ebédszünet



14.00  Seregi Tamás PhD, irodalmár, egyetemi adjunktus 
           (ELTE  Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézet)
A népiesség és az avantgárd viszonya, Kassák nép-fogalma a húszas évek 
elejétõl

14.25   K. Horváth Zsolt, társadalomtörténész (ELTE BTK), PhD-hallgató 
A munkáskultúra, a radikális politikai gondolkodás és az avantgárd 
érintkezési pontjai az Együtt és a Munka korai számai kapcsán
 
14.50   Szolláth Dávid PhD, irodalomtörténész 
            (MTA Irodalomtudományi Intézet), szerkesztõ (Jelenkor)
Munkásmozgalmi kultúra a húszas-harmincas években

15.15    Sasvári Edit, mûvészettörténész (BTM Fõvárosi Képtár), 
PhD-hallgató (PTE) 

„A mi kultúránk nem lehet más itthon, mint külföldön” – Kassák 1960-as 
párizsi kiállítása

15.40   Imre Györgyi PhD, mûvészettörténész (Magyar Nemzeti Galéria)
Kassák Párizsban, az 1960-as években: kiállításai, képzõmûvészeti 
kapcsolatainak újrafelvétele és a Magyar Mûhely Kassák-száma

16.05   Standeisky Éva, történész, kandidátus, egyetemi docens 
(Debreceni Egyetem), munkatárs (1956-os Intézet) 

Az „ismeretlen” Kassák. Ötletek, javaslatok az életmû további 
feltárásához, értékeléséhez

16.30 – 17.30   Beszélgetés, vita az elhangzottakról

Petõfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16. www.pim.hu


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

