
i]

"Tour dottor, SÓndor Farenczi greets gou"
View:26 Novombor- 3l Docombor; doilg 9 o.m. - 5 p. M., €xcopt on Sundogs ons Mondor;s.
Curotor of the oxhibition: Judit Mészóros. Fssistonts: Góbor Mikito, Tibor Urbón.

Tho rlorks of Sóndor Feranczi ond the Buc|opest school hos bocomo port of tho univorsol culturol heritoge. Through Feranczi's fomilg rolotions,
friondships ond proítessionol rolotionships, uJ@ con follou tho Hungorion dovolopment of the psgchoonolgticol mov@m@nt, os u.roll os its doop
connections to lit@roturo ond fine orts. [IJa con s@@ hotu "Budopost bocomes th@ contre of our movomont" (Freud, 19l8) ond u.rhot so<iol ond politicol
forces brook |he promising progross in tho 20th centurg in Hungorg.

Cnclrc lloronczi ond the €ncmg - Deíence ogoinst crsloults írom uithin - Hommoge ö Fercnczi Sóndor
Vier.u: 20 Novombor - 13 Decambar, doilg 9 o.m. - 5 p. M.. €xcopt on Sundor;s ons Mondogs.
|lssistonts: SzilviclNo99, Jónos Fógel, Tibor Urbón

Tho oxistonce of tho enomr7 is just os inovitoble ot o porsonol lovol os ot tho lovel oí anlira culturos. Tha axparienco indicotes thot it is primorilr7

tho ossoults from r.r.rithin thot thraoten us. This ossumos thot tho onom9 is tuithin us. Norr,r tochniques ore required to dofino it, rondoring its
identiticotion ond tho bottlo ogoinst it complotolg diííerant in noturo. But uho Qr@ w@ fighting ogoinst?
From 90 Novembor, Gollory ot Miskol< uill host on exhibition thot probos issuos concornin9 tha noturo of tho onomg ond the mochonism of its birth. Tho
r.r-rork to bo prosontod ulos born From tho colloborotion of €ndreHoronczl ortist ond llgnos Szojcz, psgchologist. Theg ondoovouradto axparianco ond
@ncountor tho onomg, bosed on thoir ossumptions ond suspicions rogording tho subjoct. Thoir r.uorking mothod uos clinicol hgpnosis, in ordor to
ochiovo on oxtremolr; porsonol ond first-hondaxperianca opprooch. On tho one hond, tho contonts ravaaled during hgpnosis vorifiod thoir
ossumptions concerning our rolotion to th@ on@mv; on the other hond, thog renderad lha presence of tho intornol @n@mv @v@n moro porsonol ond
intimote b9 undor9oin9 un axpecled axporioncos ot o devostoting forca.
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F Miskolci Golério Vórosi Múvészeti Múzoum tisztolettol meghívjo Önt és csolócljót, borótclit
9008. novembar 26-6n, szardín 17 ór6ra oz
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lforongi Gntlrc Ós oz Glionsóg - uéclclrc:ós o tralül tőliövőtómclctósolr ellen
l{ommagc ö §crcnczi §ónclor

címú kióllítósoiro.

F tórlotokot mo9ngitjo
Jcnei &ószló író
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The Gollerg of Miskolc cordiollg invitos gou ond gour triends to the opening of the exhibitions
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§nclre Hgromc*§ anc| &lrc §nennry - !}efeneg agalnlt olsttutts íronr ryit§lin

Hommage ö §óndor Sercnezi.

Opening recoption: 1700 on llJodnesdog, 2ó Novomber 2008.
Oponing remorks: LÓsa!ó Jcnoi, ruritor

,,Üduözli clolrtorio Ferentzi Sóndor"
MegtokinthetÓ:2008. November26- dcembar 3l. között vosőrnap éshétfőkivélalévelnoponto 9-17 órói9.
H kióllítós kurótoro: Mészóros Judit Munkotórsok: Mikito Góbor; Urbón Tibor

FerancziSŐndorés o budopostiiskolo munkóssógo oze,gqatemeskulturólis örökségrészelelt.
Ferenczi csolódi, boróti és szokmoi kopcsolotoin kerosztül nvomon kövothotjük o pszichoonolitikus mozgolom hozoi kibontokozósót, elmélgült
kopcsolotót oz irodolommol ésképzőművészettel. LÓthotjuk, miképp,,vólik Buclopast moz9olmunk központjávó" (Freucl, 19l8), és milgen tórsodoimi,
politikoierók lörikmegazígératesfe,jlődésto XX. szózocJbón Mo99ororszógon.

llorontzi Cnclre és oz Cllenség - védelrczós o betülrőI jövő tórnotlások cIIen - Hommoge ö fcrenczi §óndor
MegtokinthotÓ: 9008. November g0 - d<embor 13. között vosórnop és hétfő kivét@léve|noponto 9-17 ór6ig.
Munko|órsok:.Nogy Szilvio, Fó9el Jónos, Urbón Tibor

Rze,llanségléleszamélqas szint@n éppolgon szűkségszarŰ, mind toljos kultúrókot érintő méretakbon. Fl toposztolotok szerint elsósorbon belülról
jÖvó tómodósokÍaryegeLnak bonnÜnkot, molg ozt fallélelezi, ho99 oz ellenség belül von. Moghotórozósóiozújtechnikókro von szükség, molg oz
ozonosítósót és az ellene folgtotott küzdalmel egészen mős lermészelűvé leszi. De vojon ki 6lbn küzc|ünk?
Az e,llanség larmészatéval és szÜlalésének mochonizmusóvol kopcsololos kérdésaka! faszegető kióllítós 2008. novomb ar 2o-őn ngílik o Miskol<i
Golério Homoro larmé6en. Horonczi €ndraképzőmŰvészés oz Óltolo folkértSzojcz Á9nes pszichológus közös munkójóból szülotett o kióllítóson
bomutotósro karülő mŰ. A témóvol kopcsolotos feltélelazés@,k és o közös se,$ése,ik olopjón az Őllanség magtopósztolósóro ós o volo voló
tolólkozósro vóllolkoztok. 11 végtelonül személqas és a lahelő legélmén4szerúbb mogközoliíks érdekél>en Ó 9,/ó9\rrtasbon olkolmozott hipnózist
olkolmoztók munkomódszorként. H hipnózisbon fe,ltőruló tortolmok eggrészl magarősítatték az elképze,lésatíer Ői ellanséggol voló viszoÁgunkot
illetőan, mősrészt hoto|mos orajÚ,nemvőrlélménl,pk ítélésévaltatlékmégszamélyesabbé éslaslközalibbé o belső ellenségjőíedétét.


