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Hívószó: kultúra (←colere)

Williams, R. 2003
Meghatározás típusai

Szintjei

1. „eszményi”: az emberi tökéletesedés 1. az adott helyen és korban átélt
állapota és folyamata
kultúra („hic et nunc”)
2. az értelem/képzelet által létrehozott 2. objektivizálódott, tárgyiasult,
alkotások összessége: az emberi
megőrzött kultúra: egy-egy korszakot
gondolatokat és tapasztalatokat rögzíti jellemez
(dokumentálja)
3. sajátos életmód, hagyomány
szelektív
tradíció: az átélt kultúrát és
3. szelektív és
tradíció:3.az
átélt kultúrát
társadalom: művészeti
és tudományos
az elmúlt korok kultúráját összekötő
és az
elmúlt korok kultúráját
alkotások + intézmények,
mindennapi
összekötő
tényező tényező
valóság

általános emberi
kultúra teremtése
Dátum: 2013.07.05.
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egy Gesellschaft
történelme

korábbi kultúra egy
részének elutasítása
Előadó: Murányi Péter PhD hallgató

Mi (lehet) a Gemeinschaft-kiút?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a drasztikusan átalakult térszerkezetből eredő változások
demográfiai erózió: negatív vándorlási különbözet és
elöregedés;
a jövedelemegyenlőtlenségek és gazdasági kilátások
differenciája (szegénység);
az életminőség romlása a szolgáltatások elérhetőségét
illetően;
a helyi döntéshozók és a központi kormányzat közötti
együttműködés alacsony foka vagy hiánya;
a fejlesztési ötletek, jövőképek egymástól lényegesen eltérő
változatai;
az etnikai alapú társadalmi konfliktusok;
az átalakult és teret vesztett mezőgazdasági termelés;
környezeti problémák;
erőteljes uniformizálódás (globalizáció): a biodiverzitás és a
hagyományok elsorvadása
(Kovács T. 2012; Printsmann, A. et al. 2012; Szabó Sz. 2011)
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Kultúra, örökség, identitás

„kulturalizmus”
A kultúrát (fejlesztés)politikai tartalomhoz juttató
előfeltételek az alábbiak tudatos felismerése:
(i) ha mások figyelmen kívül hagyják a saját kultúrát, az
a hátrányunkra válhat
(ii) a közösség kultúrájának marginalizálódása
(iii) tehetetlenség érzete előbbiekkel szemben

térség
fejlődésre való
képessége

(Cohen, A. 1997)

Kulturális örökség: térséghez folyamatosan
hozzánövő kulturális, társadalmi és
gazdasági jelenségek komplex együttese
(Czene Zs. 2002)

Patrimonalisation – totális muzealizáció Európában:
„»múzeumi« tekintettel szemléljük a környezetünket. Végső
soron már ma a holnap múzeumát szeretnénk létrehozni.
(…) Saját korunkat muzeifikáljuk, jóformán saját magunkat
is múzeumba tesszük, s aztán nézegetjük” (Hartog, Fr. 2000)
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A lokalitás lehetőségei/veszélyei

áttekinthetetlen modernség
↔ regionális kultúra újszerű
reneszánsza
ExoRegionalkultur

Innovátor!

Endokultur

(spirtiuális) utazás – menedék –
„ellenvilág”(Szijártó Zs. 2000)
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Fesztivalizálódás lokális terekben I.

• Interlaken, Svájc – Regina Bendix
a) Unspunnen (1805) – megbékélés?
b) Alpesi felvonulások (XX. sz. eleje)
„the emblematic use of cows and goats, herdsmen in
costume, music, and wildflowers … shows the strategic
use of local symbols in the face of continuous changes
in the local culture due to the presence of tourism”

c) Tell Vilmos történet (1911-) – nemzeti
identitás
d) Harderpotschete (1956-) – just for fun
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Fesztivalizálódás lokális terekben II.

• Kfar Blum, Izrael – Stanley Waterman (1985-)
– kibuc, periféria – klasszikus kamarazene izraeli
zenészekkel (crème de la crème)
„restful vacation in a rural environment with excellent music”

– zenei irányok = társadalmi csoportok =
kultúrpolitikai szereplők közötti „küzdelem”
„there is a barely suppressed undercurrent of animosity
in the region towards the festival … and, even though it
brings economic benefits, a feeling that it had become
a cosy arrangement between Kfar Blum and the TelAvivians and Jerusalemites who dominate the
proceedings”
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A kutatási (földrajzi) tér lehatárolása

Gömör-Tornai Fesztivál

Művészetek Völgye

9

Dátum: 2013.07.05.

Előadó: Murányi Péter PhD hallgató

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
mail@muranyipeter.eu
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