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38. hét 

 

 2014. szeptember 18. csütörtök 17 óra Díszterem, MTA Székház  

SEAMUS HEANEY EMLÉKBESZÉD 

Egy év után. Emlékezés Seamus Heaney-re, a nagy költőre és az emberre 

Angol nyelvű, saját szervezésű rendezvény az egy évvel ezelőtt elhunyt           

Seamus Heaney (1939. április 13.–2013. augusztus 30.) Nobel-díjas ír költő 

emlékére. 

A Budapest Centre for Irish Studies, the Department of English Studies; az  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézet Anglisztika Tanszék és a 

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia szervezésében 

Megnyitják: 

Őexcellenciája Kevin Dowling, Írország budapesti nagykövete 

, ügyvezető elnök, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 

Michael McAteer, igazgató, Budapest Centre for Irish Studies 

egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Angol-Amerikai Intézet Angol 

Tanszék 

Medbh McGuckian költőnő emlékezik. 

KONCERT 

: Soliloquium No 1. 

: ...napfényből, vízből és kövekből... - hangszeres monódia 

Kondor Ádám: Bizarre objects No.10 - Castello imitazioni – ősbemutató 

Előadók:  Rákóczy Anna – fuvola; Borbély László – zongora  

 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 
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Jeney Zoltán: Gyászénekek a Halotti szertartásból 

1. Lamento  

2. Mária siralma 

3. Hallod-e, te sötét árnyék 

4. Én imádottam 

5. Choral: Minden eltűnendők 

 

Előadók: Lukin Zsuzsanna – ének; Nagy Péter – zongora 

 

 A koncert után 

SLÁINTE / EGÉSZSÉGÉRE 

Egy pohár Guiness 

Jack Doyle’s Irish Bar, V. Pilvax köz 1-3. (Pilvax köz – Városház utca corner) 

 

 

MEDBH MCGUCKIAN (1950) ír költő, Belfastban született és Queen’s Universityn 

szerzett diplomát. Első önálló kötete (The Flower Master) 1982-ben jelent meg, 

azóta tizennégy verseskötete jelent meg, a legutóbbi (The High-Caul Cap) 2013-ban. 

Válogatott verseit (Selected Poems: 1978-1994) 1997-ben adta ki. Költészetét 

számos díjjal jutalmazták. Több egyetemen is volt rezidens író vagy vendégoktató 

(Queen’s University, University of Ulster, University of California, Berkeley, Trinity 

College Dublin). Költészete merész kifejezőeszközeivel megújította az angol nyelvű ír 

és általában az angol nyelvű líra formanyelvét. Általános kritikai vélemény szerint a 

kortárs költészet egyik legjelentősebb alakja. 
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 2014. szeptember 13. szombat 18 óra Artézi Galéria  

 

és Almásy Aladár kiállítása nyílik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.artezi.hu/# 

 

 2014. szeptember 13. szombat Sergi Tahiri, Isztambul 

kiállításának megnyitójára kerül sor, amit Dr. Mátrai Márta nyit 
meg. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.artezi.hu/
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 2014. szeptember 15. hétfő 19 óra Művészetek Palotája 

„A Művészetek Palotája Európai hidak fesztiválja idei vendégországának 

felbecsülhetetlenül sokat köszönhet a magyar irodalom: az út a világirodalomba 

Németországon át vezet. Ez az est az eleven kulturális kapcsolatok talaján minden 

hivatalosságtól mentes, fergeteges műsort kínál a berlini falbontás huszonöt éves 

évfordulóján. Olyan estet, amelyen a Magyarországon is jól ismert Terézia Mora és 

Ingo Schulze Németországban is népszerű magyar írókkal, rel, 

Bán Zsófiával és Dragomán Györggyel beszélget majd az irodalmi kapcsolatok 

"motorjának" számító Dalos György moderálásával.”  

 
https://www.mupa.hu/program/volt-egy-almunk-nemet-magyar-irodalmi-sanzonest-2014-09-15_19-00-

fesztivalszinhaz 

 

 2014. szeptember 15. hétfő 19 óra Nyitott Műhely 

Előadóest 

 fiatal írók erotikus írásaiból olvas fel. 

http://www.nyitottmuhely.hu/ 

 

 2014. szeptember 18. csütörtök 18 óra Galerie Keller, Párizs 

Új munkák papír alapon 

kiállítása nyílik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.galerie-keller.com 

 

https://www.mupa.hu/program/volt-egy-almunk-nemet-magyar-irodalmi-sanzonest-2014-09-15_19-00-fesztivalszinhaz
https://www.mupa.hu/program/volt-egy-almunk-nemet-magyar-irodalmi-sanzonest-2014-09-15_19-00-fesztivalszinhaz
http://www.nyitottmuhely.hu/
http://www.galerie-keller.com/
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 2014. szeptember 18. csütörtök 18 óra MissionArt Galéria 

ÁTVÁLTOZÁSOK – Lossonczy 110 

születésének 110. évfordulója alkalmából Lossonczy Tamás 
és Lossonczy Ibolya közös kiállítása nyílik meg. 

A kiállítást megnyitja: Pataki Gábor művészettörténész 

"Képeit a felületek játékossága, irizáló vagy vibráló színvilága jellemezte. Sem a 
plasztikai, sem a térhatás nem érvényesült kompozícióin, inkább a derűs- vagy akár 
komor- színek egymásra hatása, és a rajzok, vonalak, belső kontúrok hullámzó vagy 
meg-megtörő ritmusa.  Képei soha nem váltak monotonná, unalmassá. Mindig 
tudott valami mást, meglepőt, újat kitalálni. (...) Az idős művész nagyon örült 
minden kiállításának, s minden alkalomnak, amikor a közönséggel találkozhatott, és 
megszólalhatott, gondolatait logikus tiszta formába rendezve. Emlékezetünkben így 
marad meg - elegáns csokornyakkendőjével - szépen felöltözve, amint mosolyogva 
üdvözli a látogatókat. Nagy kár, hogy most nem lehet itt a Missionart-ban. Az 
viszont örvendetes, hogy sem egyénisége, sem sok-évtizedes munkássága nem 
merül feledésbe, amit ez a tárlat bizonyít legjobban." (Passuth Krisztina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.missionart.hu  
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 2014. szeptember 18. csütörtök 18 óra Koller Galéria 

REALITÁS, BŰVÖLET, ILLÚZIÓ 

és Guntars Sietins kiállításának megnyitójára kerül sor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kollergaleria.hu/kiallitasok-30.php 

 

 2014. szeptember 19. péntek 19 óra Tokyo Metropolitan Theatre 
 

Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra 

Vezényel: KOZUMI Kazihiro 

SUZUKI Manabu, hegedű 

Program 

: Viola Concerto, op.30 

Bruckner: Symphony No.2 in C minor 

 

http://www.kollergaleria.hu/kiallitasok-30.php

