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Popa Péter fotitkár úr részére
Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége
 
Tisztelt Fotitkár Úr!
 
 
Engedje meg, hogy Prof.emeritus Farkas Ádám, az MMA Oktatási, Képzési, Tudományos
Bizottságának elnöke megbízásából ezúton tolmácsoljam Önnek a testület folyó év február 21-
ei 10.00 órakor kezdodo ülésére szóló meghívását.
 
Tisztelettel felkérjük a zenei educatio muvészeti nevelésben betöltött szerepérol, fontosságáról
szóló eloadás megtartására, melynek további eloadója tervezetten Dr. Solymosi-Tari Emoke, a
Muvészetelméleti Tagozat vezetoje,  s ezt követoen a Bizottság tagjainak lehetosége volna
kérdéseket feltenni, illetoleg egy beszélgetés, konzultáció zajlana a jelenlevok között.
Tagozatvezeto asszonnyal egyeztetve a
 
Mint az Ön elott is ismert, az MMA - köztestületi feladatainak eleget téve - figyelemmel kíséri
a magyar szellemi és muvészeti élet meghatározó folyamatait, és ezek problémafeltáró
kifejtéséhez szakmai találkozók, konferenciák rendezésével fórumot teremt, valamint az MMA
tevékenységével segíti a muvészetoktatást és a muvészképzést, valamint a muvészeti tárgyú
tudományos tevékenységet, és erre a célra tagjaiból oktatási, képzési, tudományos állandó
bizottságot hoz létre. Az MMA Oktatási, Képzési, Tudományos Bizottsága megalakulása óta
egyre intenzívebben foglalkozik a muvészeti oktatással és elkötelezett híve a muvészettel
oktatás gyakorlati megvalósításának.
 
Levelem mellékleteként megküldöm Önnek a testület tagjainak rövid bemutatását.
 
Kérése, kérdése esetén állok szíves rendelkezésére.
 
Megtisztelo jelenlétére feltétlenül számítva,
 
Tisztelettel köszönti:
Kukta Hajnalka
 
 
 
Kukta Hajnalka
osztályvezeto
Társadalmi és Kormányzati Kapcsolatok Osztálya 
Elnöki Titkárság
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Farkas Ádám (1944) 


szobrász, a bizottság elnöke 
 


 
A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2011) 
Képzőművészeti Tagozat 
 
Fontosabb díjai: Munkácsy Mihály-díj (1983), Érdemes művész (1989), Prima díj (2010), Kossuth-díj 
(2016) 
 
Farkas Ádám 1964-ben fejezte be középiskolai tanulmányait a Képző- és Iparművészeti Gimnázium 
kerámia szakán, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán tanult tovább Mikus Sándor 
osztályában. 1968-ban kapta kézhez diplomáját, és még ugyanebben az évben megnyílt első önálló 
kiállítása a szentendrei Ferenczy Károly Múzeumban. Ugyancsak ebben az évben Párizsba utazott, 
beiratkozott a párizsi Écoles des Beaux-Artsra, ahol a szobrász tanszék tanáránál, René Collamarininél 
szabadhallgató volt. 1969-ben szintén Párizsban az olasz származású Émile Gilioli műtermében 
asszisztensként dolgozott. A munkásságát végigkísérő önálló kiállítások mellett rendszeres résztvevője 
a hazai csoportos tárlatoknak. 1969-től folyamatosan jelen van külföldön rendezett, nemzetközi 
szobrászati és a magyar képzőművészetet reprezentáló kiállításokon. 1978-ban a Magyar Nemzeti 
Galéria Műhely-sorozat részeként önálló kiállítása nyílt. 1990-től tanít a Magyar Képzőművészeti 
Főiskolán. Először osztályvezető tanár, 1991-től egyetemi docens, 1992-től a szobrász tanszék 
vezetője, majd az egyetem rektora lett, jelenleg is tanít itt. Szentendréhez fűződő művészeti közéleti 
aktivitásához tartozott a Képzőművészeti Szövetségen belül megalakult Pest megyei szervezet 
létrehozása. Emellett jelentős szerepet vállalt a Szentendrei Grafikai Műhely (1980), az Art'éria 
Kulturális Egyesület, valamint a Művészet Malom működtetése céljából életre hívott Szentendre 
Művészetéért Alapítvány (1997) megalapításában, amelyeknek rövidebb-hosszabb ideig az elnöki 
teendőit is ellátta. A Szimpozionok és Alkotótelepek Társaságának egyik vezetője, az AIAP (UNESCO) 
magyar nemzeti bizottságának irányítója. 2011-ben szentendrei művészekkel együtt megalapítják az 
Új Nyolcak Csoportját. 
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Szunyoghy András (1946) 
festő- és grafikusművész, bizottsági tag 


 
 
A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2013) 
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat 
 
Fontosabb díjai: Derkovits-díj (1973), Barcsay-díj (1989), Mednyánszky-díj (1999), Magyar Köztársasági 
Ezüst Érdemkereszt (2005), Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2008) 


 


1964–1965 között nagyemlős-preparátor tanuló volt a Magyar Természettudományi Múzeumban. 
1971-1973-ban a Magyar Pénzjegynyomdában rézmetszést tanult.1969-ben szerzett diplomát a 
Magyar Képzőművészeti Főiskola sokszorosító grafika szakán. Mesterei voltak: Kádár György, 
Sarkantyu Simon, Barcsay Jenő, Ék Sándor, Raszler Károly. Művésztovábbképzős évét követően részt 
vett a budapesti Vadászati Világkiállítás grafikai munkáiban. Önálló kiállításokkal indult 1975-ben, 
számos kiállítása közül kiemelkedett az 1981-es a Magyar Nemzeti Galériában, illetve az 1982-es a 
Medici Galériában. 1989-től a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, 1994-től a Magyar 
Iparművészeti Főiskola tanára. Első művészi korszakában főként rézkarcokat és linómetszeteket 
készített. Sokat foglalkozott a művészeti anatómiával, nemcsak a humán, hanem az állatanatómiával 
is, számos kötete jelent meg e tárgyban, egyes köteteit húsznál több nyelvre is lefordították. A 2012-
es Nagy rajziskola című kötete mintegy összefoglalja munkásságát. Grafikái mellett olajfestményei is 
jelentősek; Mongóliának, Jemennek és Magyarországnak tervezett bélyegeket.  
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Huszti Péter (1944)  
színművész, bizottsági tag  


 
A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2012) 
Színházművészeti Tagozat 
 
 


Fontosabb díjai: Jászai Mari-díj (1974), Kossuth-díj (1978), Érdemes művész (1983), Erzsébet-díj (1990), 
Örökös tag a Halhatatlanok Társulatában (1999), Magyar Köztársaság Kiváló művésze (2004), MTA 
Pázmány Péter felsőoktatási díj (2006), Tolnay Klári-emlékérem (2014), Nemzet Művésze díj (2014) 


 


A Színház- és Filmművészeti Főiskolán végzett 1966-ban, Várkonyi Zoltán osztályában. A Madách 
Színházhoz szerződött. 1974-ben lett a Főiskola tanára. 1988-tól a színész főtanszak vezetője. 1989–
1994 között a Madách Kamara művészeti vezetője volt. 1994–2001 között a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem rektora. Akkoriban több nemzetközi fesztivál megrendezése is a nevéhez fűződött: 1992-ben 
Madách: Az ember tragédiája; 1994-ben Molnár Ferenc színháza; 1996-ban Shakespeare: A 
művészképzés nemzetközi nyelve; és 1998-ban Híd a közös színjátszáshoz címmel. 2002-ben a miniszter 
megbízta a Nemzeti Színház igazgatásával, s bár szakmailag rátermett volt, a feladat politikai tartalma 
miatt nem töltötte ki mandátumát sem; egy hét után lemondott. 2003 óta a Soproni Petőfi Színház 
színésze, majd 2007-től 2011-ig művészeti tanácsadója. 


  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landgráf Katalin (1953) 
textilművész, bizottsági tag 


 


A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2012) 
Népművészeti Tagozat 
 
Fontosabb díjai:  


1978 – Népművészet Ifjú Mestere  
1992 – 12. Magyar Textilbiennálé Rózsa Anna-díj  
 


Felsőfokú tanulmányokat a Magyar Iparművészeti Főiskolán folytatott, ahol mesterei Bakay Erzsébet 
és Málik Irén voltak. 1979-ben kapta kézhez iparművészeti diplomáját. Már 1973-tól a Fiatalok 
Népművészeti Stúdiójában működött, annak megszűnéséig (1982). 1982–96 között a Pamuttextil 
műveknél dolgozott, mint tervező. Háziipari Szövetkezetek számára folyamatosan készített 
szövöttanyag-terveket. 1987–96 között szövetszerkezettant oktatott a Magyar Iparművészeti 
Főiskolán. 1999 óta a Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium művésztanára és a kézműves 
mesterségek művészeti vezetője. Munkáit egyéni és csoportos kiállításokon mutatja be, magán- és 
közgyűjtemények őrzik, köztük a Szombathelyi Képtár. Számos kötete jelent meg a kézi szövésről. 


  







 


 


 


 


 


 


 


 
Turányi Gábor (1948) 
építész, bizottsági tag 
 


 
A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2013) 
Építőművészeti Tagozat 
 
Fontosabb díjai: Ybl Miklós-díj (1984), Pro Architectura díj (1997), A Magyar Művészetért díj (2006), 
Budapest Építészeti Nívódíja a Kopaszi-gát revitalizációjáért (2008), Prima díj (2011) 
 
Az Ybl Miklós Főiskolán tanult, ahol a tervezést Id. Beszédes Kornél tanította; 1975-ben szerzett 
diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán, majd a LAKÓTERV építésze volt, ahol 
Jurcsik Károly mellett dolgozott, őt tekintette mesterének is. 1982–1983-ban tervei szerint valósult 
meg a badacsonytomaji oktatási és üdülési központ. Ezen épületért 1984-ben Ybl Miklós-díjban is 
részesült. A 1980–82 között elvégezte a MÉSZ Mesteriskoláját. 1984–1990-ig magántervezőként 
tevékenykedett, majd 1990–1993-ig a CD-Design Kft, azt követően pedig 1993–1995 között a BUVÁTI 
munkatársa volt. 1995–2006 között vezető tervezője a Turányi és Simon Építész Iroda Kft.-nek, 2003-
tól a T2a Építész Iroda Kft.-nek. Megvalósult és építészetileg kiemelt műveinek többsége erre az 
időszakra esik. Többek között: budai villáinak sora a II. és XII. kerületben, a Herendi Porcelánmúzeum, 
a Zsámbéki Ostyaüzem, a Vass gyűjtemény Veszprémben, stb. Épületeinek többségét – ebben az 
időben már – fiával, Turányi Bencével együtt tervezte. 1987–1989-ig a Magyar Építőművészet című 
folyóirat főszerkesztője volt. Kurátorként részt vett a Nemzeti Kulturális Alap munkájában. Tervezési 
munkái mellett oktatói tevékenységet is folytatott, illetve folytat. 1975–1985 között korrektor a BME 
Építész Kar Középülettervezési Tanszéken, 1984–2002 között mester a MÉSZ Mesteriskoláján, 1989-
ben adjunktus az Iparművészeti Egyetemen, 2002–2004 docens, tanszékvezető a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem Építész Tanszékén, ahol 2006-tól egyetemi professzor. 2009-től a MOME Doktori 
Iskola Építőművész DLA-képzésének vezetője és a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi 
Karának tanára.  
  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záborszky Kálmán (1947) 
gordonkaművész és karmester, bizottsági tag 


 
 
A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2012) 
Zeneművészeti Tagozat 
 
Fontosabb díjai:  
2006 – Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 
2007 – Területi Prima Primissima díj 
2012 – Liszt Ferenc-díj 
 
A budapesti, majd a bécsi zeneakadémián végezte tanulmányait. 
1981 óta a Szent István Király Oratóriumkórus karnagya, 1988 óta a Zuglói Filharmónia – Szent István 
Király Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola pécsi 
tagozatán és a budapesti Bartók Béla szakközépiskolában. 1991 óta a Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója. 1997-től 2002-ig a Művészeti 
Szakközépiskolák Szövetségének elnöke. Kurzusokat tartott Ausztriában és Finnországban. 
Kezdeményezésére jött létre a Tihanyi Ünnepi Játékok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Nagy Gábor (1972) 
költő, irodalomtörténész, tanár, bizottsági tag 


 
 
A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja (2013) 
Irodalmi Tagozat 
 
Fontosabb díjai:  
2009 – Bella István-díj  
2013 – József Attila-díj 
 
 
Tanulmányait 1990–1996 között a Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar–német szakon végezte, 
2000-ben magyar és összehasonlító irodalomtudományból PhD végzettséget szerzett. 
Tizenkilenc évesen publikált először a Tiszatájban Baka István felfedezettjeként, huszonnégy éves volt, 
amikor első verseskötete megjelent. Mostanáig hat verseskötetet, két regényt és három 
irodalomtörténeti tárgyú könyvet publikált, versei jelentek meg spanyol és lengyel fordításban. Volt a 
Széphalom Könyvműhely irodalmi szerkesztője, a Magyar Napló rovatvezetője, jelenleg a Hitel 
kritikarovatát gondozza. Tagja a Magyar Írószövetségnek, a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének, valamint a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriumának. 2009-ben Bella István-díjjal, 2013-
ban József Attila-díjjal ismerték el költői és irodalomtörténészi munkásságát. 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Csernyus Lőrinc (1961) 
építész, művészeti szakíró, bizottsági tag 


 
 
 


Az MMA levelező tagja (2015) 
Művészetelméleti Tagozat 
 
Fontosabb díjai: 
2011 – Kós Károly-díj  
2011 – Ybl Miklós-díj  
2012 – Az Év Főépítésze-díj  
 
 
1961-ben született Budapesten, és 1986-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 
szerzett építészmérnöki diplomát. Az egyetem alatt megismerkedett Makovecz Imrével, és a magyar 
organikus építészettel, amit azóta is gyakorol. Résztvevője volt a Visegrádi Táboroknak 1981 és 1984 
között, ahonnan pályakezdőként egyenes út vezetett számára a frissen megalakult MAKONA 
Kisszövetkezetbe. Fő művei közé sorolhatók a csengeri Petőfi Sándor Általános Iskola, a herendi 
Porcelánmanufaktúra angyalos bejárati épülete és a makói kisváros összképét meghatározó 
középületei. Építészeti tevékenysége mellett nagy szerepet tölt be az életében a tanítás is a 
Vándoriskola vezetőjeként, a BME Szerves Építészet tantárgy előadójaként és a Waldorf iskolák 
építészettörténet és vizuális kultúra oktatójaként. Fontos számára a tárgyi tudás átadása mellett a 
gyakorlati képzés építőtáborok formájában. Alkotó emberként pályáját végigkísérték az egyéb 
társművészetek is, főleg a zene. Művészek társaságát gyakran látogatja a Magyar Művészeti Akadémia 
megalakulása óta, és 2015-től a Művészetelméleti Tagozat levelező tagjaként kutatómunkát is 
végezhet a kortársairól. Mestere 2011-ben bekövetkezett halála óta a Makovecz Imre Alapítvány 
kuratóriumi tagjaként pedig értékes gyűjtő, rendszerező és dokumentáló tevékenységgel bővült 
szerteágazó mindennapi tevékenysége. A magyar organikus építészet egyik közéleti szerepet is vállaló 
tagja. Az ország több településén lát el főépítészi feladatot. Pályája kiteljesedését az egyre sokoldalúbb 
publikációi, kiállításai és állami kitűntetései is jelzik.  
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Lugossy László (1939) 
filmrendező, bizottsági tag 


 
 
Az MMA rendes tagja (2012) 
Film- és Fotóművészeti Tagozat 
 
Fontosabb díjai: 
1978 – Balázs Béla-díj 
1986 – Érdemes Művész 
2002 – Magyra Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje 
 
A Színház-és Filmművészeti Főiskolán, ahol Illés György tanítványa volt. 1961-ben szerzett játékfilm 


operatőri diplomát. 1962 és 1964 között, ösztöndíjasként – egyéni tanulmányi terv alapján – a 


moszkvai Filmművészeti Főiskola (VGIK) rendezői szakán folytatott rendezői tanulmányokat. Ennek 


keretében szakmai gyakorlatot a Moszfilm Studióban végzett rendező-gyakornoki munkakörben 


Grigorij Csuhraj és Mihail Romm filmjeiben. 1968-ban a Balázs Béla Stúdióban készítette "Különös 


melódia' c. rövid játékfilmjét, Karinthy Frigyes "Cirkusz" c. novellája alapján. Első nagyjátékfilmjét, az 


"Azonosítást" a Nyugat- Berlini Filmfesztiválon Ezüst Medve díjjal tüntették ki 1975-ben. Az 1980-ban 


készült "Köszönöm, megvagyunk" c. játékfilmje elnyerte a Magyar Játékfilmszemle kiemelt rendezői 


díját. A "Szirmok, virágok, koszorúk" c. játékfilmjét 1984-ben a Nyugat-Berlini Filmfesztivál Ezüst 


Medve díjával ismerték el. A Magyar Film-és TV művészek Szövetségének 1976 és 1981 között titkára, 


1981-től 1994-ig főtitkára, 1993 és 2000 között a Duna Televízió főigazgató helyettese, majd alelnöke.  


Pedagógiai tevékenysége: 


A Színház-és Filmművészeti Főiskolán – megbízott docensként – osztályvezető tanár (filmrendezés) az 


1989/90-es tanévben. A Szent István Egyetem Kommunikációs Karán, majd a Pázmány Péter 


Egyetemen néhány szemeszteren át  mozgóképnyelv ismereteket tanított. A Marosvásárhelyi 


Színművészeti Egyetemen tartott filmszínészi workshopokat. 2000 óta a Dunaversitas 


Mesterműhelyben a "mozgóképnyelv" tantárgycsoport vezető oktatója.   
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