
ART AS A MEDIUM 

Szeptember 18-20. között „Art as a Medium” címmel háromnapos fesztivált szerveznek a kultúrák 

közötti párbeszédet népszerűsítő Anna Lindh Alapítvány magyarországi tagszervezetei. A Magyar 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban megrendezésre kerülő ingyenes programsorozat 

kiállításokkal, műhelyfoglalkozásokkal, filmvetítésekkel, szakmai konferenciával, zenei programokkal 

és ételkóstolóval várja a világra nyitott látogatókat. 

 

A nemzetközi civil hálózatként működő Anna Lindh Alapítvány magyarországi tagszervezetei második 

alkalommal fogtak össze, hogy közösségi programok keretében bemutassák az euro-mediterrán – 

Dél-Európát, a Közel-Keletet és Észak-Afrikát magában foglaló – kultúrkör sokszínűségét és felhívják a 

figyelmet a kultúrák közötti párbeszéd, migráció és kisközösségek, esélyegyenlőség és emberi jogok 

kérdéskörére. Az „Art as a Medium” fesztivál változatos programkínálata elsősorban a különböző 

művészeti ágakon – képzőművészeten, filmeken, zenén – keresztül igyekszik a különböző kultúrák 

közeledését és értékeik közvetítését elősegíteni. A programok második alappillérét a személyes 

megtapasztalást lehetővé tevő interaktív műhelyfoglalkozások, workshopok adják. 

 

A program szakmai része 2014. szeptember 19-én pénteken "A párbeszéd és a párbeszéd hiánya, 

kihívások az EuroMed térségben" című konferencia. A nap folyamán három szekcióban olyan 

témákat dolgoznak fel a neves egyetemek, külpolitikai intézmények és civil szervezetek előadói, mint 

a kultúrák párbeszéde, a szomszédságpolitika, a migráció az Euro-Mediterrán térségben, valamint az 

arab világban zajló folyamatok az "Arab Tavasz" után. A konferencián előadást tart az Anna Lindh 

Foundation ügyvezeti igazgatója, Andreu Claret is, aki először tartózkodik Magyarországon. A 

változatos témájú szekció-előadások mellett bemutatásra kerül az Anna Lindh Alapítvány 2014. évi 

jelentése az Euro-Mediterrán térség interkulturális tendenciáiról és társadalmi változásairól. 

 

A konferencián előadó intézmények (Anna Lindh Alapítvány tagszervezetek): Pécsi 

Tudományegyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Pannon Egyetem, Magyar Külügyi és 

Külgazdasági Intézet, valamint a civil szféra részéről a Palantír Film Alapítvány, a Menedék Egyesület 

és az Artemisszió Alapítvány. A konferenciát Hamikus Vilmos nyitja meg a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium részéről. 

 

Részletes program: http://alf.org.hu 

Esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/831869960191096/ 

 

Részletes konferencia program: http://alf.org.hu/szept-19-pentek/konferencia-a-parbeszed-es-a-

parbeszed-hianya-kihivasok-az-euromed-tersegben/ 

A konferencia a Facebookon: https://www.facebook.com/events/575100292594555/ 
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