
MŰVÉSZET ÉS PSZICHOANALÍZIS 

 

2022–2023-ben is folytatódik a 

Ferenczi Sándor Egyesület, a József Attila Társaság 

és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) közös műhelybeszélgetés-sorozata 

A Károlyi-palota felújítása alatt – várhatóan 2022. decemberig – a PIM Szomszédban 

(1053 Budapest, Ferenczy István utca 26.) 

 – majd pedig a Károlyi-palotában (1053 Budapest. V. Károlyi u. 16.) 

 

Az események rend szerint minden hónap harmadik péntekjén vannak,  

18:00 órától kezdődnek.  

(Különleges körülmények miatt ettől eltérhetünk, az alábbi linken: 

http://ferenczisandor.hu/event/muveszet-es-pszichoanalizis-2022-2023/ 

megtalálhatók az aktuális információk.) 

 

A huszonegyedik évad programja 

 

2022. szeptember 16. 

NÉMETH ATTILA pszichiáter (Budapest): 

Menny és pokol - Hieronymus Bosch és alkotásai pszichiáter szemmel. 

Közreműködik: SIPOS IMRE színművész (Budapest) 

 

2022. október 14. 

PLÉH CSABA pszichológus, nyelvész (Budapest): 

Pszichoanalízis a mai kultúrában 

Közreműködik: ŐZE ÁRON színművész (Budapest) 

 

2022. november 18 

"az ösztön meg az ész" – Lélek, sors, költészet – József Attila és a pszichoanalízis 

– minikonferencia 

Ferenczi Sándor Egyesület és a József Attila Társaság tagjainak részvételével 

(A programot és résztvevőket később határozzuk meg.) 

 

2022. december 9.  

HALMAI TAMÁS pszichológus (Budapest): 

A gép, amely jobb nálam - mesterséges intelligencia és az alkotás nárcizmusa. 

Közreműködik: CSADI ZOLTÁN színművész (Budapest) 

 

2023. január 20.  

PERENYEI MONIKA művészettörténész (Budapest): 

Álompaloták - képzeletszülte lakhelyek 

Jakab Irén Imaginery Dwellings (Képzeletszülte lakhelyek) c. filmjének vetítésével 

 



 

2023. február 17. 

FARKAS VERA irodalmár (Szeged): 

Ádám álma: Az álom szerepe Az ember tragédiájában és Jeles András Angyali 

üdvözlet c. filmjében" 

Közreműködik: RÁCZ ATTILA színházi alkotó (Budapest) 

 

2023. március 17.  

FÜLÖP MÁRTA szociálpszichológus (Budapest) 

A Tigrisanya csatadala. -- Patológiás anyaság vagy egy nem-nyugati kultúra normatív 

képe a jó anyáról?  

 

2023. április 21. 

Páciensek és terapeuták a magyar filmvásznon 

– kerekasztal-beszélgetés 

BOKOR LÁSZLÓ – pszichoanalitikus (Budapest) 

DRAGON ZOLTÁN – filmkritikus (Budapest) 

A beszélgetést vezeti: MIKLÓS BARBARA pszichológus (Budapest) 

 

2023. május 19.  

ZSÉDEL KRISZTINA pszichológus (Budapest): 

Trauma és alkotás- Németh László gyászfeldolgozása 

Közreműködik: KOVÁCS VANDA színművész (Budapest) 

 

2023. június 9.  

DEDE ÉVA tanár, pszichológus (Érd): 

"Ki ne ismerne engem?" -- Hírnév és nárcizmus Petőfi életművében 

Közreműködik: ŐZE ÁRON színművész (Budapest) 

 

 

A sorozatot szerkeszti és a beszélgetéseket vezeti: 

TAKÁCS MÓNIKA irodalomtörténész 

Az előadásokat a megjelölt napokon, péntekenként 18–20 óra között, 

a Petőfi Irodalmi Múzeumban, illetve az eseményeknél feltüntetett helyszínen és 

csatornákon hallgathatják meg az érdeklődők. 

A belépés díjtalan. 

Helyfoglalás érkezési sorrendben vagy regisztráció szerint, az egyes eseményeknél 

feltüntetjük! 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

http://ferenczisandor.hu/ 

http://jatarsasag.hu 

http://ferenczisandor.hu/
http://jatarsasag.hu/

