
Jogos önérzet? Ipar- és képzőművésznők a 20. század első felében 
című konferencia szakmai beszámolója 

 

Megvalósulás időpontja: 2020. október 19–20.   

Megvalósulás helyszíne: Szentendre, FMC – Ferenczy Múzeum, Barcsay terem 

 

A Jogos önérzet? Konferenciát a Teremtés – Ferenczy Noémi művészete című életműtárlat és a 2019-
ben újrarendezett, Kovács Margit, a Duna királynője című állandó kiállításhoz illeszkedve terveztük 
összehívni. A pandémia okozta csúszások miatt a Ferenczy Noémi tárlat már lebontásra került a 
megvalósulás idejére, így az időközben megrendezett Egy írónő modellt áll – Szentendrén. Kádár 
Erzsébet (1901–1946) című – a szintén a témához és előadáshoz kapcsolódó – kiállítás váltotta ki és 
jelentett egyfajta „illusztrációt” tárlatvezetés keretében a résztvevőknek. 

A Jogos önérzet? Konferencia a vírushelyzet őszi felfutása miatt zárt ajtók mögött került 
megrendezésre, csupán az előadók és a múzeumi kollégák részvételével. A kétnapos esemény 
azonban egy szakmailag színvonalas, tartalmas eszmecserévé alakult. A választott témák sokrétű 
kapcsolódása kölcsönös felismeréseket és hasznosítható információkat jelentett a kutatók 
számára. Motiváló élményt adott a kutatási nehézségek, a csekély feldolgozottság ellenére 
látványos eredmények, az ismeretlenségből kirajzolódó életutak vagy hiányosságok mellett is 
megmutatkozó érvényes szempontok körvonalazódása.  

 

 

A konferenciához készült cover 

 

Véri Dániel, múzeumunk tudományos titkárának köszöntőjét követően az előadásokat szekcióba 
rendezve hallgattuk meg. Az első napon iparművésznők kerültek fókuszba. Kocsis Alexandra 



tulajdonképpen mikro történeti szempontból kiindulva, három Iparművészeti Iskolás osztálytárs 
(Kárász Ilona; Kardos Erzsébet; Pályi Flóra) életútját rekonstruálva mutatott fel különböző 
érvényesülési lehetőségeket. Csatlós Judit és Juhász Anna Mária egy kiállításban 
manifesztálódó kutatás tanulságait és reprezentációs módozatait mutatták be. Somogyi Zsolt 
leginkább színházi előadásokhoz köthető munkáin keresztül láttatta egy végül a visszavonulást 
választó grafikus, Benedek Kata munkásságát. Két végletként is felfogható a Bozóky Beáta 
Ildikó által bemutatott Kovács Zsuzsa pragmatikus életútja és a Bodonyi Emőke előadásában 
megelevenedő, képzőművészi elhivatottsággal dolgozó Ferenczy Noémi példája. Bizzer István 
Sztehlo Liliről tartott prezentációja pedig – a tervezés és kivitelezés kettéválásának 
esettanulmányaival – részben épp az ipar- és képzőművészet elválaszthatóságára kérdezett rá. A 
délutáni szekció két előadása (Szilágyi Zsófia Júlia és Szilágyi András) Kovács Margit 
munkásságának újraértelmezéséhez és a körötte kialakult kultusz felfejtéséhez szolgált értékes 
adalékokkal. 

A keddi nap képzőművészekről szólt.  Drienyovszki Zsófia Három festőnő Párizsban (Basch 
Edit; Járitz Rózsa; Amrita Ser-Gil) című alapos előadása motivikus kapcsolódásokon keresztül 
elemezte az időnként összefonódó életműveket. Szabó Noémi Gráber Margit kevésbé ismert 
korai korszakának festői tudatosságát elemezte, Tarczali Andrea pedig két festőnő Vaszkó 
Erzsébet és Zemplényi Magda időszakos és így a kánonból jórészt kimaradt munkásságát mutatta 
be. Kopócsy Anna filológiai pontossággal járta körül a „Női Nyolcak” (azaz tizenötök) 
megalakulásának a Képzőművészeti Főiskolára visszavezethető előzményeit. A címében is sokat 
ígérő, Cigarettázó önarckép „azzal a tudatos, szinte férfias kultúrával…” című prezentációban 
Muladi Brigitta Gyenes Gitta életművéből kibontható szerteágazó kutatási potenciálra mutatott 
rá. Az ebéd utáni (Árvai-Józsa Kitty karantén miatt elmaradt előadása okán) rövid szekcióban 
Szilágyi Judit a kettős tehetségű Kádár Erzsébet korai halála miatt torzóban maradt, a 
hagyományos női szereplehetőségekben vergődő magánélet ellenében izgalmas életművét mutatta 
be. Zárásként Bordács Andrea egy kevéssé tipikus témával, az I. világháború 
megjelenítettségével foglalkozott Biczó Ilona, Kövesházi Kalmár Elza, és Széchényi Emília alig 
ismert munkáiban.  

Szakmai beszámolónk a Ferenczy Múzeumi Centrum weboldalán megtekinthető. A 
rendezvényről videó felvétel készült, az egyes előadásokat 2021 januárjában töltjük fel a 
SoundCloudra, valamint honlapunkon és közösségi médiákon keresztül lesznek elérhetőek. 
Terveink szerint a szerkesztett szövegváltozatokat a Ferenczy Múzeumi Centrum konferencia-
kiadványainak sorozatában publikáljuk. 

A Konferencia megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta, a támogatásért ezúton 
mondunk köszönetet! 

 
Szentendre, 2020. december 17. 

Szilágyi Júlia Zsófia 

 

 



 

Szilágyi Zsófia Júlia és Véri Dániel megnyitja a konferenciát 

 

 

Kocsis Alexandra tartja az nyitó előadást 



 

Csatlós Judit és Juhász Anna Mária előadása 

 

Somogyi Zsolt előadását hallgatják a résztvevők 



 

Bozóky Beáta Ildikó beszél Kovács Zsuzsáról 

 

 

Előtérben Bodonyi Emőke, háttérben Ferenczy Noémi 

 



 
Bizzer István prezentál  

 

 
Kovács Margitról Szilágy András beszél 



 
Szilágyi Zsófia Kovács Margit eddig nem ismert munkájával a kivetítőn 

 

 

Drienyovszki Zsófia prezentációja a három festőnőről 



 

Szabó Noémi tart előadást 

 

A mikrofonnál Tarczali Andrea  



 

Kopócsy Anna előadása 

 

Muladi Brigitta és Gyenes Gitta 

 



 
Szilágyi Judit nem csak a tárlatvezetésen… 

 

 
Bordács Andrea záró előadása 


