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SAPIENTIA EMTE, Kolozsvár, Média Tanszék 
 
A kutatócsoport:  

Kutatásvezetı:  dr. Pethı Ágnes, docens 
Tagok:  dr. Virginás Andrea, adjunktus 
 dr. Blos-Jáni Melinda, adjunktus 
 Boné Ferenc, tanársegéd 
  

A kutatási projekt címe: Mozgókép, reprezentáció és regionalizmus a poszt-média korban 

[románul: Film, reprezentaŃie şi regionalism în era post-media] 
[angolul: Moving Images, Representation and Regionalism in the Post-Media Age] 

Tervezett futamidı: 3 év 

 

Kutatási beszámoló és jelentés 

  

A Kutatási Programok Intézete 2011-es pályázatára benyújtott projekt tervezetünket úgy 
fogalmaztuk meg, hogy az szerves folytatása legyen korábbi kutatásainknak, melyek 
mindegyike a mozgóképi medialitás összetett jellegének a feltárásával foglalkozott 
(szinkronstruktúrák, intermedialitás, remedializáció, stb.), és a filmtudomány keretén belül 
valamilyen formában kapcsolatban állt az intermedialitás kérdéskörével. Szándékunk szerint 
ezzel a következetesen felvállalt kutatási területtel máris valamilyen mértékben sikerült 
konkrét orientációt adnunk a kolozsvári filmmővészet, fotómővészet, média szakot mőködtetı 
Média Tanszéknek, amely ezáltal az évek során sajátos arculatot nyert a magyar nyelvő filmes 
felsıoktatás és tudományosság intézményei között. A három évre tervezett projekt célkitőzése 
az, hogy a korábbi kutatásainkhoz képest ezúttal: a) kérdésfeltevésünkben hangsúlyosan a 
„poszt-média” kor jelenségeire összpontosítunk az intézményes filmkészítés keretein belül és 
az azokon kívül (ún. privát szférában) létrejött mozgóképek kapcsán, b) a vizsgálódási 
körünkben kitüntetett figyelmet biztosítunk a lokális, regionális jelenségeknek, c) a kutatás 
módszertana tekintetében: a médiumelméleti szempontokat esetenként kiegészítjük más, így 
például fenomenológiai vagy a reprezentációra vonatkozó kulturális-antropológiai 
nézıpontokkal.  
A kutatási tervünkben a kutatást magát a következıképpen bontottuk le a kérdéskör elméleti, 
poétikai és pragmatikai vonatkozásait helyezve figyelmünk középpontjába: 1. Elméleti 
alapozás: mozgókép a poszt-média korban: a „poszt-média kor” filmelmélete. Ez a 
nemzetközi szakirodalomban tapasztalható tendenciáknak, gondolati irányoknak a 
rendszerezését jelenti, a kutatás alapjául szolgáló, a poszt-média jelenségek leírásában 
produktívnak bizonyult elméleti fogalmaknak  – mint pl. „intermedialitás” (Paech, Müller, 
Schröter, Spielmann, Oosterling, stb.), „média-konvergencia” (Jenkins), „remedializáció” 
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(Bolter és Grusin), „posz-média esztétika”/„adatbázis esztétika” (Manovich), média 
disszemináció és „domesztikáció” (Silverstone), stb. – az elmélyítését.  
2. Esetelemzések. A poszt-média kor filmjeinek poétikája és pragmatikája. 2.1. A kelet-
európai (elsısorban: román és magyar) kortárs filmben a filmyelv lokális variációinak 
vizsgálata, a filmnyelvi „akcentusok” kutatása különös hangsúllyal a mediális aspektusokra. 
Ennek kapcsán célunk az, hogy megfigyeljük a globális, kanonizált formák adaptációinak a 
módozatait (így például a klasszikus, modern, posztmodern mőfaji-stiláris elemek 
megjelenését a poszt-kommunista filmekben) összevetve azok korábbi formáival. 
Szempontjaink között kitüntetett figyelemmel szerepel a médiahasználat reprezentációinak 
vizsgálata a filmekben, valamint a filmekben tapasztalható intermediális jelenségeknek, 
figurációknak a feltárása (nyelv és kép, hang és kép viszonyok elemzése, építészet, festészet 
és film kapcsolatai a kortárs közép-kelet-európai filmben). Feltevésünk szerint, a 
médiumköziség alakzatait hangsúlyosan aktiváló modern típusú vízió- vagy kollázsfilmekkel 
összevetve a kortárs kelet-európai palettán sajátos egyéni konfigurációkat találunk (ezek 
egyrésze éppen minimalizmusával, az etnikus milliı felépítésének realizmusával tőnik ki, 
másrészük a groteszk vagy szürrealisztikus allegória irányába tájolható be, és vannak olyanok, 
amelyek a mőfaji, kommersz filmnyelvi kliséket keverik össze a film médiumát hibridizáló 
képi kísérletezéssel).  
2.2. A regionalizmus és a privát szféra (személyközi viszonyok, nyelvi/kulturális/nemi 
identitás, test, egyéni médiahasználat/médiához való viszony) reprezentációi és 
önreprezentációi a poszt-kommunista filmben. 2.2.1. Az intézményes filmgyártási keretek 
között született alkotások vizsgálata kiegészül 2.2.2. az amatırfilmek vizsgálatával: a 
mozgóképhasználat hétköznapi eseteinek megfigyelésével, leírásával (ez utóbbi saját, eredeti 
győjtés alapján). Míg a privát film (ún. home movie) a filmkészítés marginalizáltjának 
számított a XX. század elején, addig a poszt-média korban a hétköznapi élet egyre 
erıteljesebb mediáltságáról, a mozgóképi technológiák domesztikációjáról, az ún. termelı-
fogyasztó kultúra (prosumer culture) világában a privát és a nyilvános szféra határainak 
elmosódásáról beszélhetünk. A kutatási programunkban ezért indokoltnak látjuk a kutatást 
erre a szférára is kiterjeszteni, sıt kiemelt altémaként kezelni a hétköznapi filmezés/videózás 
kontextusainak kutatását, annak a feltárását, ahogyan a privát filmezés szereplıinek, 
készítıinek köre, illetve a filmeknek a más médiumokkal való kapcsolódása átalakul az ún. 
poszt-média korban. 
A projekt konkrét megvalósulását hátráltatta az a tény, hogy a 2011-2012-es tanévre tervezett 
kutatás tulajdonképpen csak 2012 januárjában indulhatott el hivatalosan, a Kutatási 
Programok Intézete ugyanis csak 2012 január 6-án küldte ki a szerzıdést a kutatócsoportnak, 
és február végén indult a költségek elszámolási lehetısége.  
Ennek ellenére, 2012 januárjától kezdıdıen a kutatócsoport tagjai intenzív anyaggyőjtésbe 
fogtak (filmeket, könyveket szereztek be, az amatırfilmre vonatkozó győjtımunkát végeztek), 
szakirodalmi alapozást végeztek Budapesten és Lisszabonban szakkönyvtárakban és 
videótárakban, szakmai kapcsolatokat építettek. Sıt, az elmúlt félév során elméleti 
tanulmányokkal és esetelemzésekkel a csoport már több jelentıs nemzetközi konferencián 
mutatott be olyan elıadásokat, amelyek a kutatás részeredményeinek számítanak, és 
ugyanakkor megtörténtek az elsı lépések a kutatási eredmények közlésére is. A kutatási 
programból konferenciára való utazást, tanulmányi utat (útiköltség és napidíj) és a győjtött 
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adatok, filmek, interjúk tárolására alkalmas hordozható külsı merevlemezeket vásároltunk. 
Az errıl szóló pénzügyi kimutatást már leadtuk a gazdasági osztályon. 
Az alábbiakban személyre lebontva következik a tartalmi beszámoló a csoporttagok 
tevékenységérıl. 
 
A KUTATÁSVEZETİ: DR. PETHİ ÁGNES TEVÉKENYSÉGE 

A kutatásvezetı tematika tekintetében két lényeges területet fed le a felvállalt kutatási 
programból (a kutatási tervezet 1 és 2.1-es alpontjaihoz kapcsolódóan): 1. Egyrészt 
erıteljesen folytatja az intermedialitás elméleti kutatását (ami alapvetı kutatási területének 
számít, s amelyhez kapcsolódóan korábban már egy magyar és egy angol nyelvő önálló 
kötetet is publikált), ezen belül ezúttal kiemelt figyelmet szentel a következıknek: a) az 
intermedialitás (újra)definiálása a poszt-média korban nem szemiotikai, hanem elsısorban 
fenomenológiai alapokon, az intermedialitás érzéki és nem intellektuális jelenségként való 
leírása, az intermediális filmeknek és az ún. „érzékek mozijának” az összekapcsolása. Laura 
U. Marks, Martine Beugnet újabb fenomenológiai kutatásainak valamint ezeknek a 
deleuziánus elméleti fogalmakkal (pl. „folding,” „rhizome,” „becoming”) sıt a poszt-
fenomenológia (ember és technológia/ember és felvevıgép/ember és a technikai kép 
érzékletes kapcsolatait kutató) nézıpontjaival való összekapcsolásának a lehetıségei; b) az 
intermedialitás figurációinak kutatása (pl. tableau vivant lehetséges funkciói, stílusvariációi a 
modern filmben és a poszt-média korban). 2. Másrészt a kutatási programnak az adatgyőjtési 
munkálatai folyamán fedezte föl Lech Majewski filmjeit, amelyeket rendkívül alkalmasnak 
tart nemcsak az intermedialitás és a poszt-filmes jelenségek szempontjából való elemzésre, és 
az elemzések révén a teoretikus fogalmak továbbgondolására, hanem rendkívül 
szimptomatikusnak is tart arra, ahogyan a kortárs közép-kelet-európai film integrálódik mind 
a regionális, nemzeti filmes hagyományokba, mind pedig az európai (és részben globális) 
filmes tendenciákba. A kutatásvezetı úgy véli a továbbiakban konkrét elemzések szintjén 
meg is marad ennél a gazdag életmőnél, hisz ennek a feldolgozása  – amint az több 
nemzetközi konferencián is kiderült – még elvégezetlen feladat, a Majewski életmő iránti 
érdeklıdés viszont nemzetközi szinten egyre nagyobb.  
A kutatási program eddigi szakaszának a legfıbb eredménye ebbıl a két szempontból: 1. a 
fenomenológiai és a poszt-fenomenológiai nézıpontok bevezetése az intermedialitás leírásába 
és az intermediális figurációk elemzésébe, 2. Egy olyan jelentıs közép-kelet európai filmes 
korpusz felfedezése, amelynek elemzése nagy érdeklıdést váltott máris ki a részeredmények 
bemutatása során, s amelynek összehasonlító elemzése (más filmes modellekkel) gazdag 
kutatási területnek bizonyulhat a jövıben. Ráadásul Majewskinek a Garden of Earthly 
Delights (2004) címő filmje  jó példa a poszt-média kor privatizálódó médiahasználatának 
reprezentációjára és a hagyományos mozi által való integrációjára is (a festıi és irodalmi 
elıképekre rájátszó film a fıszereplı által forgatott „amatırfilm”-bıl s annak 
visszajátszásának folyamán forgatott újabb privát felvételekbıl áll). A film elemzése jó 
párhuzammal szolgálhat (az intézményes filmkészítés oldaláról) azoknak a „valódi” 
amatırfilmekre (nem intézményes kontextusban készült filmekre) vonatkozó kutatásoknak, 
amelyeket a csoport másik tagja, Blos-Jáni Melinda végez.  
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A kutatás részeredményeit 2012-ben több nemzetközi elıadáson mutatta be, amint alább 
következik: 

• 2012. február 17: a Pécsi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola 
meghívására intermedialitás témájú doktori programjaiban résztvevı PhD hallgatók 
számára tartott elıadás az intermedialitás elméletének korszerő kérdéseirıl (az elıadás 
címe: Intermedialitás a filmben).  

• A Média Tanszék által szervezett nagyszabású nemzetközi konferencián elhangzott 
elıadás: a XIV. Film- és Médiatudományi Konferencia Erdélyben: Az érzékek 
mozija/The Cinema of Sensations, Kolozsvár, 2012. május 25-27. Az elméleti jellegő, 
angol nyelvő elıadás címe: The Garden of Intermedial Delights.1 

• A Szegedi Tudományegyetem Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékének 
szervezésében megrendezett nemzetközi konferencián (Sensation, Perception, 
Mediation, június 7-92) angol nyelvő elıadás: Cinema and the Phenomenology of 
“Becoming” Intermedial  címmel. Az elıadás az intermedialitás elméletében a 
fenomenológa és a posztfenomenológia szempontjainak bevezetésérıl szólt fotó-film 
és video-film közötti kapcsolatok elemzésével. Ezen a konferencián jelen volt, 
akárcsak a kolozsvári konferencián is számos olyan nemzetközileg elismert 
szakember, akik a kutatási témánk szempontjából releváns területen dolgoznak, s 
akikkel remélhetıleg a jövıben gyümölcsözı szakmai kapcsolatokat sikerült 
kialakítani, illetve tovább erısíteni. 

• A NECS (European Network for Cinema Studies) konferenciája Lisszabonban, amit 
ebben az évben június 21-23 között tartottak Time Networks: Screen Media and 
Memory címmel, az elıadás címe: Haunting Pictoriality: Sensuous Folds of the 
Tableau Vivant in Lech Majewski’s Cinema. 
A konferencia idején alkalom volt szakmai látogatást tenni a Lisszaboni Egyetem 
intermedialitás kutatással foglalkozó posztdoktori kutatócsoportjánál, akiknek a 
meghívására és szervezésében egy újabb elıadásra is sor került a posztdoktori és 
doktorandusz csoport hallgatósága elıtt. Ez a szakmai eszmecsere hasznos volt a saját 
kutatásunk szempontjából is. 
A NECS konferencián részt vett még a csoportból Virginás Andrea is. Részvételünket 
a KPI kutatási program támogatása nagyban elısegítette, ugyanis a Communitas 
utazástámogatási pályázata csak részlegesen fedezte az utazási költségeinket. 

Az elıadások írásos formájának a publikálására ezután kerül sor. A Lech Majewskirıl szóló 
elıadás publikálására a lisszaboni konferencia elıadás után ajánlatot tett két folyóirat is, az 
egyik a NECSUS, a NECS elektronikus nemzetközi folyóirata (http://www.necsus-ejms.org/), 
amelynek a számára Patricia Pisters szerkesztı elkérte az elıadás szövegét, a másik a Studies 
in Eastern European Cinema címő folyóirat, amelynek szerkesztıje, Michael Goddard szintén 
jelezte, hogy szívesen közölnék az írást (http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-
journal,id=176/). Jelenleg a szövegen még dolgozik a kutatás vezetıje, és feltehetıleg majd 

                                                           
1 A konferencia teljes programja és rezüméi elolvashatóak, a meghívott elıadók (keynote) elıadásai 
megtekinthetıek a következı oldalon: http://film.sapientia.ro/hu/konferenciak/xiv-film-es-mediatudomanyi-
konferencia-erdelyben. A konferencián a kutatócsoport minden tagja részt vett elıadással. 
2 A konferencia programja megtekinthetı itt: http://sensation.vizkult.hu/program 
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csak ısszel (október-novemberben) dönt, amikor kész a végleges változat, hogy hová küldi 
közlésre. 
 
DR. VIRGINÁS ANDREA, CSOPORTTAG TEVÉKENYSÉGE: 

A kutatási programból a kortárs kelet-európai filmek mediális aspektusaival foglalkozott, 
különös tekintettel a jól ismert mőfaji panelek, kanonizált, globális formák régióra való 
átírására (a kutatási tervezet 2, 2.1-es alpontjaihoz kapcsolódóan). Ez a témakör az ı esetében 
is szervesen kapcsolódik korábbi kutatásaihoz, amelyek a posztmodern mőfaji filmekre 
vonatkoztak és amelyekben már érintette a mediális reprezentációk kérdéseit. 2011 
decemberében, 2012 januárjában felvázolta az általa elvégzendı kutatás körvonalait azáltal, 
hogy konferenciákra jelentkezett és abstractokat adott le. A február-április idıszakban három 
fı kérdéskör mentén végzett szakirodalmon, valamint filmeken alapuló kutatást: a) az ún. 
„small cinemas” (kis nemzeti filmgyártások) fogalma, b) a nyomozás-, valamint a sci fi-film 
mőfajának kortárs értelmezései, c) továbbá e két mőfaj lehetséges megjelenési formáit kerest 
három, small cinemas-nak is nevezhetı jelenségben: a kortárs román, a magyar, valamint 
összehasonlításképpen a tágan értett skandináv filmgyártásban. Az eddigi kutatómunka 
legfıbb eredménye az ı esetében is az elméleti fogalomkör (és mőfaji elemek) pontosabb 
körvonalazása, ami mentén a hároméves kutatás megvalósulhat és egy elemzésre alkalmas 
korpusz felgyőjtése, behatárolása. Korábbi kutatásaihoz képest a továbblépést egy 
következetes összehasonlító módszertan bevezetése (lásd például: a Debreceni Egyetem 
konferenciáján tartott elıadása) jelenti. 
Ezen vizsgálódások elemzésekben konkretizálódó eredményeit május és június folyamán öt 
nemzetközi konferencián mutatta be, egy magyar és négy angol nyelvő elıadás keretében. Az 
általa tartott elıadások adatai alább következnek: 

• Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni magyar filmben konferencia, Debrecen, a 
MODEM és Debreceni Egyetem Angol Tanszék szervezésében, 2012 május 4-6. Az 
elıadás címe: Katalin Varga és Lisbeth Salander: közvetlen és hipermediális nyomok 
és emlékek a detektívfilmekben.3 Az elıadást a következı kérdés szervezte: milyen 
irányból közelíthetı meg a címben említett film-fıhısnık radikális különbözısége? 
Az a radikális különbözıség, amit még a hasonló narratív életpálya, a bőnügyi 
nyomozás- és keresésfilm uniformizáló árnyéka és hagyománya, sıt a szinte 
ugyanabban az évben való „megszületés”, illetve a globális mainstream film 
szempontjából meglehetısen homogénnek tőnı európai eredet se tud eltörölni? 
Ugyanakkor honnan nézvést látszanak mélységesen hasonlónak ezek a hısnık, a 
nyilvánvaló különbözıségeik dacára is? Az elıadás két nagy filmértési paradigma 
irányából ad választ: az egyik értelmezési irányt a testnek és a szubjektivitásnak a 
rendszerváltás utáni magyar filmben felbukkanó konfigurációi jelentik (ez a kérdéskör 
a nıi test által elszenvedett trauma feldolgozási módozataira irányíthatja a figyelmet, a 
két fıhısnıt a 2000-es évek keresı, vándorló és/vagy bosszúálló traumatizált filmes 
nıalakjainak a kategóriájába utalva), a másik értési lehetıség a bőnügyi nyomozásfilm 
hagyománya, illetve ennek az analóg-digitális váltás által exponált médiumelméleti 

                                                           
3 A konferencia elıadás Power Point vázlatát csatoljuk a jelen beszámolóhoz. 
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vetületei, amely magyarázni látszik Katalin Varga és Lisbeth Salander radikális 
különbözıségét, és egy olyan választóvonal két oldalára helyezi ıket el, amely a kelet-
európai kötıdéső filmes imagináriumot elválasztja a hollywoodi tradícióban tobzódó 
bőnügyi filmhagyománytól. 

• 8th European Feminist Research Conference, Budapest, 2012 május 17-20. Az 
elıadás címe: Female Traumas as Allegories of Crisis?  

• A Média Tanszék által szervezett nemzetközi konferencián elhangzott elıadás a sci-fi 
mőfajának elméleti vonatkozásait tárgyalta konkrét példák nyomán: a XIV. Film- és 
Médiatudományi Konferencia Erdélyben: Az érzékek mozija/The Cinema of 
Sensations, Kolozsvár, 2012. május 25-27: Embodied Genetics in Science Fiction: 
From Alien: Resurrection (1997) to Piccinin’s Foundling (2008).  

• Small Cinemas International Conference, Nyugati Egyetem, Temesvár, 2012 június 1-
3. Az angol nyelvő elıadás címe: Memories and Genes: Detection and Science Fiction 
in Recent Examples of Small Cinemas.  

• A NECS konferenciája Lisszabonban, június 21-23, Time Networks: Screen Media 
and Memory címmel, az elıadás címe: Katalin Varga and Lisbeth Salander: 
Immediate and Hypermediate Traces (and Memories) in Investigation Movies.  

A fenti tevékenységek nyomán 2012 második felében jöhetnek létre szakmai jellegő 
publikációk, a csoporttag jelenleg ezek elıkészítésén, valamint megírásán dolgozik. 
 

DR. BLOS-JÁNI MELINDA CSOPORTTAG TEVÉKENYSÉGE: 

A Média Tanszéken Blos-Jáni Melinda, aki 2012 tavaszán védte meg a vizuális antropológia 
tárgykörébe körébe tartozó doktori dolgozatát a kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia 
Tanszéken, az amatırfilm és a privátfilmes önreprezentáció szakértıje a tanszékünkön, akinek 
tevékenysége a kutatási programból az 1. (poszt-média kor elméleti megközelítése) és a 2.2.2 
(az amatırfilmes jelenségek vizsgálata) pontokhoz kapcsolódik. Az elmúlt félévben az 
amatırfilmek regionalitásával egyrészt elméleti irányból foglalkozott, másfelıl interjúkat 
készített marosvásárhelyi és kolozsvári amatır filmesekkel. Az elméleti tanulmányai során 
módszertani fogódzókat keresett az amatır film, és ezen belül a családi film korszerő 
értelmezéséhez: az új média korszak szemléletéhez, szakirodalmához való felzárkózást a 
média domesztikáció és a média genealógia fogalmainak, kérdésfelvetésének alkalmazásával 
tartja kivitelezhetınek. Az új média kutatások által preferált fiatal generációk videózási 
gyakorlataihoz képest a családi filmezés olyan kutatási terepet jelent, amelyen médiatörténeti 
kérdéseket is lehet vizsgálni, hiszen a családi film habitusának dokumentált, teoretizált 
története van. Másrészt a jelenkori filmezı családok gyakorlatában is tetten érhetı a változás: 
a „régi médián” nıttek fel az új médián szocializálódott fiatalok generációjához képest. A 
családi filmezés gyakorlata a folyamatosan változó médiumok társadalmi reprezentációját is 
mediálja. Innen nézve a családi filmek a közösségi média, a participatív kultúra történeti 
forrásaivá válnak. Nem vizsgálhatjuk a kultúra egy szeletét anélkül, hogy ne volnánk 
tisztában a jelenség egész viszonyrendszerével. A családi film esetében ezeknek a 
kapcsolatoknak a megjeleníthetıségét egy olyan médiumfogalom alapján képzelem el, amely 
nem tesz hierarchikus különbséget a hordozó története és a társadalmi-kulturális kontextus 
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vizsgálata között. Az eddigi kutatásai alapján úgy gondolja, hogy a médium fentebbi 
fogalmán keresztül egy összetett viszonyrendszer tárható fel, amelyben narratológiai kérdések 
is vizsgálhatóak. A médium nem semleges közeg, az elbeszéléséket annak a médiumnak a 
sajátosságai is alakítják, amelyben az elbeszélés létrejön. Így nemcsak a képek apropóján 
összegyőjthetı történetek, emlékek, tapasztalatok válnak láthatóvá, hanem azok koronként 
változó eszközei és közegei is. 
A csoporttag munkájának legfontosabb eredménye: doktori dolgozata és az azt követı 
elméleti tanulmányok hatására releváns információkat tartalmazó, értékes, eredeti interjúkat 
készített: 10 interjú készült olyan családi filmekrıl, amelyek a 1960 és 1990 között készültek 
Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Ezek az interjúk, történetek a „régi médiumok” korszakát 
képviselik: a képrögzítési technológiákhoz való hozzáférés eseteit (média domesztikáció) és a 
generációról generációra öröklıdı filmek, filmkészítési gyakorlatok példáit (média 
genealógia). Ezeknek az eseteknek az értelmezése a kutatás következı fázisában történik 
majd meg: az új média korszak participatív kultúrájának forrását, elızményét vizsgálhatjuk 
meg regionális kontextusban (kommunizmus korszaka Erdélyben). Ehhez képest egy szinkrón 
metszetet képvisel az 12 interjú, amellyel olyan családok mozgóképkészítési gyakorlatát 
vizsgálhatjuk meg, ahol a szülık a 70-es, 80-as években született generációhoz tartoznak. 
Tehát egy „régi” médiakorszakon szocializálódtak: úgy nıttek fel, hogy nem állt 
rendelkezésükre a számítógép, viszont felnıttként már a felhasználókká váltak. Ez a 
nemzedék valójában két korszak közti átmenetnek tekinthetı, gyakorlatuk mediál egy elızı 
generáció habitusai és az új média korszak között. A 12 eset majdani összehasonlítása, 
elemzése szemléltetheti a korszak-váltást és az egy korszakon belüli lehetséges változatokat. 
Ez a metszet egy olyan kronologikus adatsort eredményez, amelybıl kibonthatók az egyes 
korszakok a technológia – család – mindennapi élet – családi film együttes elemzésével. 
A csoporttag az elméleti kutatások, a szakirodalomban való tájékozódás végett tanulmányúton 
vett részt. Budapesten a CEU könyvtárában, és az OSA archívumban kutatott 2012. július 5–
12. között. 
A kutatás témájával kapcsolatosan két elıadást tartott nemzetközi konferencián: 

• 2012. március 2–3., Új média-valóság. Hálók, kapcsolatok, Sapientia EMTE, 
Marosvásárhely. Az elıadás címe: A családi film mint generációk és médiumok 
emlékezete. 

• Az érzékek mozija/The Cinema of Sensations, a XIV. Film- és Médiatudományi 
Konferencia Erdélyben, Sapientia EMTE, Kolozsvár, 2012. május 25-27. Az elıadás 
címe: „A film anyaga az élés maga.” Önéletrajzi beszédmódok Szirtes András és 
Káldy László filmjeiben. 

A kommunizmusban történı amatır filmezés témájában a következı publikáció van 
elıkészületben4: 
Men with the Movie Camera between 1945 and 1989. Domesticating Moving Image 
Technology under Communism. Martor (special issue on everyday life under communism). 
2012. 
    

                                                           
4 Az elıkészületben levı tanulmányt, amelyen feltüntette a szerzı a KPI programot, amely támogatta, csatoljuk a 
jelen beszámolóhoz. 
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BONÉ FERENC CSOPORTTAG TEVÉKENYSÉGE: 

Boné Ferencnek a személyes beszámolóját a KPI kutatási program keretében végzett 
tevékenységérıl a megadott határidıre (vagyis a jelen írás elkészüléséig és elküldéséig) nem 
küldte el a kutatás vezetıjének. A kutatási program ideje alatt (a kutatásvezetı tudomása 
szerint) egy konferencián vett részt, egy nem a kutatási témához tartozó elıadással, ennek 
adatai: Az érzékek mozija/The Cinema of Sensations, a XIV. Film- és Médiatudományi 
Konferencia Erdélyben, Sapientia EMTE, Kolozsvár, 2012. május 25-27. Az angol nyelvő 
elıadás címe: The Time-Image. Kim Ki-Duk and the Cinema of Sensations. 
Amennyiben valóban nem tud semmit felmutatni a projekt második évének kezdetéig a 
kutatási programban megnevezett témakörön belül, a program további részét a csoporttag 
részvétele nélkül fogjuk folytatni. 
 
 
 
 

A kutatási beszámolót és jelentést összeállította, 
Pethı Ágnes, kutatásvezetı 

 
 
 
2012. július 31. 
  


