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KISS LÁSZLÓ 
Megalakult az MMIKL Művészeti Tanácsa 
 
 
2011. május 31-én megalakult a Magyar Művelődési Intézet és Képző-
művészeti Lektorátus mellett működő Művészeti Tanács. Az újjáalakult 
szervezet céljai között szerepel az amatőr/nemhivatásos művészeti terü-
leteteket érintő igények, érdekek kölcsönös közvetítése, az együttműkö-
dési lehetőségek felmérése és a fejlesztési feladatok megfogalmazása, az 
amatőr művészeti szervezetek együttműködésének koordinálása, vala-
mint az MMIKL országos, nemzeti és nemzetközi művészeti feladatainak 
a segítése. 

Az első körben csatlakozó szervezetek a következők: 
Bábjátékos Egyesület, 
Magyar Drámapedagógiai Társaság, 
Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, 
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség, 
Magyar Független Film és Video Szövetség, 
Magyarországi Kórusversenyek és Fesztiválok Szövetsége, 
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, 
Magyar Szín-Játékos Szövetség, 
Magyar Versmondók Egyesülete, 
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, 
Magyar Nemhivatásos Kamarazenekarok és Szimfonikus Zenekarok 
Szövetsége, 
Europa Cantat Közép-Kelet-Európai Központ Pomázi Zenekastély 
Nonprofit Kft., 
Országos Diákszínjátszó Egyesület, 
Országos Képző- és Iparművészeti Társaság, 
Táncpedagógusok Országos Szövetsége 

Az alakuló ülésre meghívást kaptak a megyei közművelődési feladatellá-
tásba résztvevő intézmények művészeti referensei, valamint a jelentős 
fesztiválokat rendező városi közművelődési intézmények e területtel 
foglalkozó szakemberei. A szervezeti és működési szabályzat elfogadá-
sával együtt Schéffer Annát, az Országos Képző- és Iparművészeti Tár-
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saság elnökét megválasztották a Művészeti Tanács társelnökévé. Az 
alakuló ülésen áttekintették az amatőr művészeti tevékenységet végző 
szervezetek legfontosabb problémáit és meghatározták az ez évi felada-
tokat, amelyet Borbáth Erika az MMIKL főigazgatója, a Tanács elnöke 
zárszavában összegzett. A Tanács tervezett programjában szerepel az 
amatőr művészet nyilvánosságának megerősítése, a tevékenységeket 
regisztráló „értékleltár” és a társadalmi aktivitást mérő kérdőív elkészí-
tése, a hivatásos és az amatőr területek közötti párbeszéd lehetőségeinek 
a megteremtése, valamint a rokon művészeti ágak közös problémáink 
megvitatása, szakmai műhelyek létrehozása. 

Az év második felében egy olyan amatőr művészeti konferenciát szervez 
a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a Művésze-
ti Tanáccsal egyetemben, amelynek célja felhívni a figyelmet amatőr 
művészeti aktivitások társadalmi hasznosságára, emberformáló erejére. 

ART? HASZNÁL! Művészeti konferencia programja 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti 
Tanácsa – az országos hatókörű művészeti társadalmi szervezetek köz-
reműködésével – konferenciát szervez az amatőr/nemhivatásos művé-
szeti ágak jelenlegi helyzetéről, a kreatív művészeti aktivitások társa-
dalmi jelentőségéről, szerepvállalásáról, hasznosságáról és hatásáról. 
Stratégiai közérdek vagy magánügy? Gondolatok az értékteremtő és 
értékmegőrző kreatív életformákról, a közösségi művelődés kiemelt fon-
tosságú tevékenységéről, a művészet életminőség-javító szerepéről.  
A konferencia nem titkolt célja: a helyi és országos döntéshozók és a 
média figyelmét a több százezer embert érintő művészeti aktivitásokra 
irányítani.  

A konferencia fővédnöke V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár 
Helye: a Budai Vigadó színházterme 
Ideje: 2011. november 30. 

Program: 
10:00 Megnyitó  

Borbáth Erika, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus főigazgatója, a Művészeti Tanács elnöke 
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10:15 Kultúra és vidékfejlesztés  

Előadó: V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár 
10:35 „Fókusz„ (írásban kiosztott helyzet-feltárás)  

Előadó: Schéffer Anna, az Országos Képző- és Iparművészeti 
Társaság elnöke, az MMIKL Művészeti Tanácsának társelnöke  

10:55 Párbeszédkereső alkotói gyakorlatok a kortárs művészetben 
Előadó: Perenyei Mónika, az MTA munkatársa 

11:15 „Hidasjáték” – gyermekkultúra a társadalmi kohézióért  
Előadó: Trencsényi László egyetemi docens 

11:40 „Az adrenalin, mint közösségképző vegyület” 
Előadó: Gabnai Katalin író, drámapedagógus     

12:00  SZÜNET 
12:30  „Építő közösségek” – a közösségi művészetek értéke a helyi tár-
sadalomban 

Előadó: Dombi Ildikó irodavezető, Békés Megyei IBSEN 
Nonprofit Kft. Kulturális Irodája   

12:50  „Kutatások a közös éneklés hatásairól” 
Előadó: Móczár Gábor, az Európai Kórusszövetség Europa 
Cantat alelnöke, a KÓTA elnökségi tagja 

13:10  Egy testet öltött pályázat  
Előadó: Cseh Béláné, a borsodnádasdi Botcsinálta Komédiások 
vezetője   

13:30  Kérdőívek margójára – színjátszók on-line  
Előadó: Tóth Zsuzsanna (MMIKL)  

13:50  Művészetoktatás – termelő erő 
Előadó: Ember Csaba karnagy, a Magyar Zeneiskolák és Művé-
szeti Iskolák Szövetségének elnöke 

14:10 „Közösségi és etikus bankolás, egy új tudatosodás kezdete?" 
Előadó: Lang András – Dakó Andrea – MagNet Bank 
 

 

 


