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PROGRAM
2006. szeptember 15. péntek

9.30
Levezető elnök: Szijártó Zsolt

Fejős Zoltán: Egzotikumtól „egzoti-
kumig”, és vissza. Ajánlás egy (…)us 
témához

Magunk és mások - narratív 
konstrukciók 

Szász Géza: „Az egzotikus Ma-
gyarország felfedezése”. Francia 
utazók Magyarországon a 19. század 
első felében

Török Zsuzsa: Petelei István csavar-
gásai

Mészáros Borbála: „Az elázott Para-
dicsom” – Önreflexió és egzotizálás az 
első modern városszövegekben

  - vita és szünet -

11.30
Turisták, helybeliek, lokalitá-
sok

Biczó Gábor: A „félreértett” egzoti-
kum? – xenológiai megjegyzések egy 
gyimesi diszkó példáján

Pusztai Bertalan: Autentikusság, 
egzotikum és performansz napjaink 
gasztro-fesztiváljain

Bódi Jenő: „Gasztro-puccs”. Aprófalu 
a turista-tekintet mögött

- vita és ebédszünet -

14.00 
Levezető elnök: Biczó Gábor

Házhoz jött egzotikum

Kisdiné Neményi Barbara: Tibet házhoz 
jön

Nagy Terézia: Relatív egzotikum

- vita és szünet - 

15.10

Járosi Katalin: Az egzotikum tárgyi és 
narratív teremtése a magyar falvakban a 
nyugati ingatlantulajdonosok módján

Császi Lajos: A budapesti tehénparádé

Gagyi Ágnes: „Exotic no more”. Van-e 
értelme a közeli egzotikumáról beszélni?

- vita és szünet -
16.40
Korok, identitások, (ön)rep-
rezentációk

Havasréti József: Patrióta hangyák, 
egzotikus termeszek. Etnográfiai és poli-
tikai allegóriák egy harmincas évekbeli 
ifjúsági regény propaganda-világában

Wilhelm Gábor: Egzotikus (ön)élet-raj-
zok

Szijártó Zsolt: A korszak mint egzotikum

 - vita és szünet - 

19.00

Hajnal László Endre: Találkozá-
sok. Moldvai cigány zenészek Stock-
holmban című kiállítását megnyitja  
Szajbély Mihály 
(Helyszín: Millenniumi Kávéház)

9.30 
Levezető elnök: Fejős Zoltán

Életmód és fogyasztás

Hammer Ferenc: Az egzotikum politiku-
ma a szocializmusban: az öltözködés esete

Főzy Vilma: Egzotikum és divat a mai 
magyar lakáskultúrában

Andorka Eszter: A kézművesség mint 

egzotikum

- vita és szünet -

11.00

Mátyus Imre: Mindennapi egzotikum. 
Az egzotikus termék szerepe a fogyasztói 

identitásalkotásban

Bata Tímea: A nászút egzotikuma

- vita és szünet -

13.00
Az egzotikum felismerése és rep-
rezentációja

Frazon Zsófia: Az egzotikus közelség et-
nográfiája

N. Kovács Tímea: Az egzotikus társadal-
mak és a populáris kultúra

Tóth Benedek: Közvetlen és közvetített 
találkozások az egzotikummal: egy lehet-
séges médiaelméleti megközelítés

Ármeán Otília: Az egzotikum – a fo-
gyaszthatóvá tett idegen?

- vita és ebédszünet -

2006. szeptember 16. szombat

14.50
Levezető elnök: Pusztai Bertalan

Az egzotikum vizuális rep-
rezentációja

Béres István: Az egzotikum a turista 
és az utazó fényképein

Tóth Zoltán: Egzotikum és allegória

Földessy Edina: Kísérlet egy dzserbai 
turistatérkép elemzésére

- vita és szünet -

16.20

Szeljak György: Az indián arcai. Tur-
izmus és etnikai képeslapok Mexikóban 
és Guatemalában

Fürth Eszter: A Romantica egzotikus 
világa

Pólya Tamás: Mozi-turisták: a fil-
malkotások kultúraközi megértésének 

lehetőségei

További információk:
http://www.media.u-
szeged.hu/egzotikum


