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41. hét 

 2014. október 7. kedd 18 óra HAP Galéria 

Az „Örökség a jövőnek – jövő az örökségnek” vándorkiállítás záróeseményét 

nyitja meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014. október 7. kedd 18 óra Magyar Írószövetség 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 

 

 

Deák László költőre emlékeznek 

pályatársai, köztük . 
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 2014. október 8. szerda 18 óra Vasarely Múzeum 
 

„A szín testet ölt” címmel nyílik meg kiállítás, amelyen és     

művei tekinthetők meg. 

Kurátorok: Heiner Thief, Michael Post, OSAS ( ). 

 

 

„Amikor a festészet meghódítja a harmadik dimenziót, eltér a síkhoz kapcsolódó 

történeti kötöttségétől és új mediális területet vesz birtokba. Ez a jelenség nem 

régóta figyelhető meg. (…) A szín szervesen kapcsolódik a formához, vagyis forma és 

szín együtt fogannak meg a mű koncepciójában.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osas.hu/ 
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 2014. október 9. csütörtök 18 óra Petőfi Irodalmi Múzeum 

Fried István 80 

A kortárs magyar irodalomtudomány doyenjét nyolcvanadik születésnapján       

Aczél Géza, , Báthory Csaba, Csehy Zoltán, , 

, Grecsó Krisztián, Karácsonyi Zsolt, Márton László, Polgár Anikó, 

és Térey János köszöntik. 

 

 2014. október 9. csütörtök 19 óra Művészetek Palotája 
 

Fesztivál Színház 

Literárium: -est 

 

„Legjelentősebb kortárs nyelvművészünk, Parti Nagy Lajos nyelvi-stiláris bravúrjai, 

ferdítései, kifordításai, szóleleményei mára olyannyira beépültek az irodalmi 

köznyelvbe, hogy aligha lehetne a költőtől bármilyen, a mai irodalommal foglalkozó 

kézikönyvben eltekinteni. Briliáns humora erős szociális érzékenységgel, magabiztos 

mesterségbeli tudással párosul, fő műnemében, lírájában éppúgy, mint prózában, 

drámában, színpadi adaptációkban. 

 

A rontott, az elcsépelt, közhelyes és populáris nyelvi elemekből Parti Nagy életműve 

új minőséget hoz létre, olyan eredeti konstellációt teremt, amelyet azonnal felismer 

az olvasó. Kivételes népszerűségének egyik titka éppen ez lehet: a humor, az irónia, 

a paródia hatáselemeiből kialakított originális szövegalkotás, mely éppígy jellemzi 

színházi munkásságát is. Mindebből adódóan keresve sem találhatnánk a mai 

magyar irodalomban alkalmasabb szerzőt arra, hogy a kortársság fogalmát 

körüljáró CAFe Budapest egyik kiemelt művésze legyen. Mert Parti Nagy aktuális. A 

mai magyar társadal¬mi valóságra reflektáló, abban gyökerező. Mélyen korszerű. 

Folytonosan megújuló. Rend¬kí¬vül népszerű. Megkerülhetetlen. Hatása 

kimutatható. Megérint, felzaklat, egyszers¬mind meg¬rö¬hög¬tet: halálosan 

szórakoztató. Minden esélye megvan arra, hogy kortársból egyszer majd az 

ezredforduló irodalmiságát, nyelvi állapotát a kíváncsi utódok szemében 

megörökítő, megtestesítő klasszikus legyen.” 

 
https://www.mupa.hu/program/parti-nagy-lajos-est-2014-10-09_19-00-fesztivalszinhaz 
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 2014. október 10. péntek 17 óra Írók Boltja 

KALLIGRAM-LIBRI KIADÓ 

: Kitömött barbár 

Péterfy-Novák Éva: Egyasszony 

Az író házaspárral Mészáros Sándor beszélget. 

http://irokboltja.hu/rendezvenyek 

 

 2014. október 10. péntek 19 óra Nyitott Műhely 

ELŐADÓEST - KORTÁRS EROTIKUS IRODALOM 

– felolvas – 

 
http://www.nyitottmuhely.hu/ 

 

 

 

 2014. október 10. péntek 19:30 óra Művészetek Palotája 
 

Ránki Dezső, Klukon Edit és Ránki Fülöp zongoraestje 

 

Művek:  

: Oroszlános Kút a növekvő Holdnál - hangköltemény két 

zongorára (ősbemutató) 

: Kétzongorás Bach-átiratok, BWV 611, 619 (versions a et b), 

618, 600, 614, 633 

Dukay Barnabás: A hegy fái - kétrészes kánonmotetta három zongorára, Bach-

átdolgozások három zongorára, BWV 641, 769a, …napfényből, vízből és kövekből… 

- hangköltemény két zongorára, Couperin-átdolgozások két zongorára (A július, A 

tikk-kopp sokk, avagy a buzogányosok) 

Satie: A Názáreti második darabja. Hangszeres responzórium - Dukay Barnabás 

átdolgozása két zongorára 

J. S. Bach: Aus tiefer Not schrei' ich zu dir, BWV 687 - Kurtág György négykezes 

zongoraátirata 

Dukay Barnabás: A kútnál - áradó vizek idején. Három parafrázis egy 

hangkölteményre, két zongorára 

 
https://www.mupa.hu/program/ranki-dezso-klukon-edit-es-ranki-fulop-zongoraestje-2014-10-10_19-30-

fesztivalszinhaz 

 

 

 

http://irokboltja.hu/rendezvenyek
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https://www.mupa.hu/program/ranki-dezso-klukon-edit-es-ranki-fulop-zongoraestje-2014-10-10_19-30-fesztivalszinhaz
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 2014. október 10. péntek 19:30 óra Köln, Kunststation St.Peter 
 

Christian Schulz: Organologics II Op. 54,2 (UA) 

Zsigmond Szathmáry: Cadenza con Ostinati (1994) 

: "Signs, Games and Messages"  

Dominik Susteck: "Tiefenschichten" (2011) 

Zsigmond Szathmáry: Sonido iberico (2014) 

  

Szathmáry Anikó - hegedü 

- orgona 

http://sankt-peter-musik.de/Konzerte.html 

 

 2014. október 11. szombat 11 óra Nyitott Műhely 
 

BEMUTATÓ ELŐTT - BHKZ Akadémia 2014-2015 

A FELÜTÉS FELÜTÉSE… 

A BHKZ Akadémia nyilvános próbája vonós darabjaiból. 

 
http://www.nyitottmuhely.hu/ 

 

 

 2014. október 12. vasárnap 19:30 óra Budapest Music Center 
 

Auftakt – Felütés születésnapjára 

„A művészet gyakorlása – vallotta a zeneszerző Sáry László majd’ három évtizede – 

megismerési folyamat. A világ és önmagunk megismerése.” E folyamat során a 

lehető legnagyobb nyitottságra kell szert tennünk, hogy képesek legyünk „a 

legkülönfélébb dolgok befogadására”. Gyermeki tisztaság és elfogulatlanság 

jellemzi zeneszerzői látásmódját – írta róla egy kollégája. A muzsikusbarátok pedig 

már idén megadják a jövőre 75 éves Sáry László köszöntésének alaphangját. 

 

„Sáry László nagy, fontos és jelentős zeneszerző. Mindenevő alkat, minden 

műfajban kipróbálta már magát. Rendkívül termékeny, nála nincs kis mű és nagy 

mű, rövid darab vagy hosszú darab, csak tudással és ízléssel készült, arányos és 

jellegzetes – tehát első hallásra is felismerhető stílusú – kompozíciók immár hosszú 

sora. Ezek között aztán mindenki megtalálhatja a maga kedvencét, ha a gazdag – 

és remélhetőleg tovább gazdagodó – termésből szemezget” – írta róla Tihanyi 

László. A mindenkiben meglévő, természetes zenei kreativitásra támaszkodó Sáry-

zenét méltatva Jeney Zoltán így fogalmazott: „Sáry László egyedülálló zeneszerzői 

eredményeket ért el abban, hogyan lehet a legegyszerűbb zenei elemekből nagyon 

összetett és dinamikus struktúrákat létrehozni”. 
http://bmc.hu/#!/program/965/Auftakt_#8211;_Felutes_Sary_Laszlo_szuletesnapjara 

http://sankt-peter-musik.de/Konzerte.html
http://www.nyitottmuhely.hu/
http://bmc.hu/#8211;_Felutes_Sary_Laszlo_szuletesnapjara

