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HÍREK, INFORMÁCIÓK

címmel a pécsi Apolló Artmoziban.
A konferenciát a pszichoanalízis és a
filmmûvészet területeihez kapcsolódó szakmai mûhelyekkel összefogva,
társszervezõi együttmûködésben valósítják meg. A rendezvény elõtérbe
kívánja helyezni az egyes intézmények keretein belül mûködõ kutatási
csoportok és szakmai mûhelyek bemutatkozását.

Megalakult az Imágó Egyesület
2008. márciusában hivatalosan is
megalakult az Imágó Egyesület
(IME), miután a Fõvárosi Bíróság jóváhagyta az alapszabályt. A közhasznú egyesület célja, hogy a londoni
Imago International (East-West)
Egyesülethez kapcsolódó szervezetként Magyarországon is fórumot teremtsen a pszichoanalitikus gondolatok és más tudományos és kulturális területek kreatív találkozásához,
elõsegítve ezzel a pszichoanalízis hagyományának ápolását és megújítását. A tervek között workshopok,
konferenciák, elõadássorozatok szervezése, kiadványok szerkesztése és
megjelentetése szerepel. Az Egyesület elnöke Erõs Ferenc, alelnöke
Székács Judit, titkára Bálint Katalin.
Az Egyesületbe való belépés feltételeirõl és az Egyesülettel kapcsolatos
egyéb kérdésekrõl Bálint Katalin ad
felvilágosítást a következõ e-mail
címen: katibalint@gmail.com

A konferencia felhívást lásd a következõ oldalon.
*
A Magyar Pszichoanalitikus
Egyesület 15. õszi konferenciája
„Az idõ a pszichoanalízisben. A jelenben elbeszélt múlt és jövõ" címmel, 2008. október 10-11. között
kerül megrendezésre.
Bõvebb információ és jelentkezési
lap letölthetõ az MPE honapjáról:
http://www.psychoanalysis.hu
*
A „Mûvészet és pszichoanalízis” mûhelybeszélgetés sorozat következõ
programjai a Petõfi Irodalmi Múzeumban (1053 Budapest, Károlyi
Mihály u. 16. 18 órai kezdettel)

*
II. Magyar Pszichoanalitikus
Filmkonferencia, 2008, Pécs

2008. május 16. Beke László mûvészettörténész: Sigmund Freud, Carl
Gustav Jung, Szondi Lipót – és a
mûvészet.

A PTE Pszichológiai Doktori Iskola
Elméleti pszichoanalízis programjának, az Imágó Egyesületnek és az
Imago East-West nemzetközi szervezetének fõszervezésével 2008. november 20-22. között megrendezésre kerül a II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia „A kép
tudattalanja, a tudattalan képei”

2008. június 20. Tverdota György
irodalomtörténész: „Ime, hát megleltem hazámat” (?)! Kultuszépítési és
rombolási törekvések József Attila
utóéletében.
A beszélgetéseket Valachi Anna vezeti.
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FELHÍVÁS

II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia
— A KÉP TUDATTALANJA, A TUDATTALAN KÉPEI —
A PTE Pszichológiai Doktori Iskola Elméleti pszichoanalízis programjának, az
Imágó Egyesületnek és az Imago East-West nemzetközi szervezetének fõszervezésével 2008. november 20-22. között megrendezésre kerül a II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia – A kép tudattalanja, a tudattalan képei címmel – a
pécsi Apolló Artmoziban.
A rendezvény szakmai folytatása a 2006-os A Vászon és a Dívány találkozása címmel megrendezett I. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferenciának. A két évvel
ezelõtt indult kezdeményezés célkitûzései a pszichoanalitikus filmelemzés interdiszciplináris területe iránt elkötelezett filmalkotók, filmtudományi szakemberek
és pszichoanalitikus szemléletû pszichológusok eszmecseréjének elõsegítésére, a
témához kapcsolódó tudományos kutatások megismertetésére és népszerûsítésére
irányultak. A II. MPF-val az elsõ konferencia nyomán felélénkült hazai pszichoanalitikus filmkritikának és filmelméletnek szeretnénk szervezett fórumot biztosítani. Shoshana Felman gondolatát a pszichoanalitikus és kinematografikus tudás
integrációjának jegyében parafrazálva: A „filmmûvészet és a pszichoanalízis” problémájának lényege az „és”-ben rejlik. Akár az alkotásban, akár a filmélményben
manifesztálódó pszichés jellegzetességeket igyekszünk (re)konstruálni, akár a fiktív
szereplõk vágyainak, kapcsolati dinamikájának a megértése a célunk a pszichoanalitikus beszédmód a kutató számára kidolgozott fogalomtárat biztosít a szubjektum
belsõ történéseirõl. Az „és”-ben emellett benne rejlik a filmnyelv és a tudattalan
mûködési elveinek párhuzamba állítása, a pszichoanalízisnek a kép(iség)hez való
viszonya, valamint a pszichoanalízis fogalmainak és terápiás helyzetének filmes
reprezentálhatósága.
A konferenciára jelentkezéseket várunk
· Szimpóziumra: mûhelyek bemutatkozását lehetõvé tevõ 3-4 elõadásból álló
moderált, tematikus blokk. Idõkeret: elõadásonként 20 perc, majd közös diszkusszió 30 percben. Egy mûhely akár több szimpóziummal is jelentkezhet.
· Szekcióelõadásra: a pszichoanalitikus filmelmélet, filmkritika és filmértelmezés
területeihez kapcsolódó 20 perces elõadás, amit 10 perc diszkusszió követ.
Kérjük, hogy az érdeklõdõk a Thalassa honlapjáról, a http://thalassa.mtapi.hu címrõl letölthetõ jelentkezési lap, illetve szimpózium esetén a külön bejelentõ lap
kitöltésével is jelezzék elõadói szándékukat a 2008mpf@gmail.com e-mail címen
2008. június 30-ig! Az absztraktok elfogadásáról a szakmai bizottság döntése
alapján a jelentkezõk 2008. szeptember 15-ig válasz-emailben kapnak értesítést.
Felmerülõ kérdések esetén a fenti e-mail címen készséggel állunk rendelkezésükre.
Bókay Antal, Erõs Ferenc és Székács Judit
doktori program és egyesületvezetõk
Bálint Katalin, Fecskó Edina és Papp Orsolya
szervezõk

