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Győri zsolt

A Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének ad-
junktusa, itt szerezte PhD fokozatát is. A Brit Kultúra 
Tanszéken történelmet és kultúrtörténetet oktat, valamint 
filmes témájú kurzusokat tart. Kutatási területei közé tar-
tozik a mozi társadalomképe, valamint a brit és a magyar 
játékfilmes/dokumentumfilmes kánon identitás politi-
kai és emlékezetpolitikai vetülete. A magyar mozi kultú-
rakritikai vizsgálatát hangsúlyozó ZOOM konferenciák 
társszervezője. A brit moziról szóló antológia (Fejezetek 
a brit film történetéből, 2010), valamint a rendszerváltás 
utáni magyar mozi test- és szubjektumfelfogását vizsgáló 
kötet (Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni film-
ben, 2013), a kortárs magyar film tér- és identitáspoli-
tikáját feldolgozó tanulmánygyűjtemény (Tér, hatalom 
és identitás viszonyai a magyar filmben, 2015), valamint 
az etnikai csoportok és a társadalmi nemek magyar fil-
mes ábrázolását vizsgáló (Nemek és etnikumok  terei a 
magyar filmben, 2018) társszerkesztője. Filmek, szerzők, 
kritikai-klinikai olvasatok című monográfiája 2014-ben 
jelent meg. Tanulmányait, recenzióit hazai és nemzetközi 
folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben publikálta. 
A Travelling around Cultures. Collected Essays on Litera-
ture and Art (Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars 
Publishing, 2016), a Popular Music and the Moving Image 
in Eastern Europe (Bloomsbury, 2018) című kötetek 
társszerkesztője, és a  HJEAS (Hungarian Journal for 
English and American Studies) angol nyelvű nemzetközi 
folyóirat szerkesztője.

lénárd-Bella dorina

2014-ben szerzett diplomát az ELTE pszichológia alapsza-
kán, 2015-ben az ELTE filmtudomány mesterszakán és 
2017-ben abszolvált a BME pszichológia mesterszakán. Je-
lenleg az ELTE-BTK Film-, Média- és Kultúraelméleti Dok-
tori Programjának hallgatója. 2010–2014 között Dr. Bányai 
Éva hipnózissal kapcsolatos és pszichoonkológiai kutatásai-
nak résztvevője. Fő érdeklődése a film és pszichológia határt-
erülete, disszertációját a kortárs film szubjektív tendenciáiról 
és azok nézői bevonódásra gyakorolt hatásáról írja.

marGitházi Beja

Az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékének adjunktusa, 
korábban a PPKE, illetve a Sapientia EMTE tanára. A ko-
lozsvári BBTE magyar–angol szakán és szociolingvisztika 
programján diplomázott, majd az ELTE BTK Esztétika 
Doktori Programján szerzett PhD fokozatot. A Filmtett 
mozgóképes havilap, majd filmes portál alapító szerkesz-
tője. Érdeklődési és kutatási területei: klasszikus és kogni-
tív filmelmélet, vizualitáskutatás, a kortárs film mediális, 
affektív és szenzuális vonatkozásai, traumaelmélet, doku-
mentumfilm. Könyvei: Az arc mozija. Közelkép és filmstílus 
(Kolozsvár: Koinónia, 2008), Vizuális kommunikáció szö-
veggyűjtemény (Blaskó Ágnessel társszerkesztve, Budapest: 
Typotex, 2009). A Film a digitális korban (2017/1-2), Film 
és érzelem (2017/3) Metropolis számok, valamint a Trauma 
és kortárs dokumentumfilm című Filmszem szám szerkesztője, 
A magyar film társadalomtörténete kutatócsoport tagja. Kriti-
kái, fordításai és tanulmányai 1995 óta különböző színházi 
és filmes havilapokban, magyar, angol, német és román 
folyóiratokban, illetve tanulmánykötetekben jelentek meg. 

murai andrás

1966-ban született. Filmtörténész, docens, a Budapesti 
Metropolitan Egyetem Kommunikációtudományi Intéze-
tének vezetője. Fő érdeklődési területe film és kollektív 
emlékezet kapcsolata, valamint a személyes és társadalmi 
emlékezet viszonya. Könyvei: Film és kollektív emlékezet 
(Szombathely: Savaria University Press, 2008), Szex és 
szocializmus (Tóth Eszter Zsófiával közösen, Budapest: 
Libri, 2014), 1968 Magyarországon (Tóth Eszter Zsófiával 
közösen, Budapest: Scolar Kiadó, 2018). A Bergman 100. 
Régi és új írások Ingmar Bergman művészetéről című kötet 
szerkesztője Gelencsér Gáborral (Budapest: Gondolat Ki-
adó, 2018).

németh BriGitta

1969-ben született. Informatikus-könyvtáros, információ- 
és tudásmenedzser, a kőszegi Chernel Kálmán Városi 
Könyvtár igazgatóhelyettese. Érdeklődési területe a tör-
ténelmi trauma továbbélése a következő generációkban, 
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jelenleg a Gulág-túlélők leszármazottainak emlékezetével 
foglalkozik. 

WalKer, janet

A University of California (Santa Barbara) Film- és Mé-
diatudomány Tanszékének okleveles tanára. Főbb kuta-
tási területei a dokumentumfilm, trauma- és emlékezet-
kutatás, feminista filmelmélet, médiaelmélet. Könyvei: 
Couching Resistance: Women, Film, and Psychoanalytic 
Psychiatry (Minnesota University Press, 1993), Trauma 
Cinema: Documenting Incest and the Holocaust (Univers-
ity of California Press, 2005). Szerkesztett kötetei: Femi-
nism and Documentary (Diane Waldman-nal, Minnesota 
University Press/Visible Evidence Series,1999); Wester-
ns: Films though History (Routledge/AFI Film Readers, 
2001), Documentary Testimonies: Global Archives of Suffe-
ring (Bhaskar Sarkar-ral, Routledge/AFI Film Readers, 
2010), Sustainable Media: Critical Approaches to Media 
and Environment (Nicole Starosielski-vel, Routledge, 
2016). A Media+Environment folyóirat társalapítója és 
szerkesztője. Walker jelenleg az „Energy Justice in Global 
Perspective” (2017-2019) kutatási projekt tagjaként média 
és környezet kölcsönhatásának kérdéseit kutatja, melyről 
a közeljövőben jelenik meg saját könyve.
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