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47. hét 

 

• 2016. november 24. csütörtök 16 óra 
Magyar Tudományos Akadémia, Kisterem 

 

, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes 
tagjának akadémiai székfoglaló előadására kerül sor 
 

Esterházy Péter drámáiról, elsősorban történelmi revüjéről, a Mercedes 
Benzről 
 
címmel. 

 
https://www.facebook.com/events/1813624688916982/ 

 
  
 

• 2016. november 21. hétfő 19 óra Művészetek Palotája 
 

 -emlékest 
 

Közreműködők: , , Bán Zsófia 

, Dés László
 
„Egy világirodalmi rangú, nemzetközi mércével mérve is élvonalbeli íróval 
találkozhat a közönség, aki legalább annyira ismert külföldön, mint 
idehaza” - írtuk annak idején az estet tervezve, beharangozásképp, ám ez a 
találkozás immár örökre elmarad. Esterházy Péter úgy ment el, ahogyan élt: 
méltósággal, utánozhatatlan eleganciával, szabadon. Megkerülhetetlen, 
korszakos életműve külön fejezetet kíván minden irodalomtörténeti 
kézikönyvben - könyvről könyvre új kihívások, szellemi kalandok elé állította, 
váratlan meglepetésekkel ejtette rabul az olvasót. Ez a varázslatos, pulzáló 
elevenség, a megújulás megőrzött képessége abból a nyitott, mindenre 
kíváncsi, az élő klasszikus pózait mellőző dialogikus szemléletmódból, 
attitűdből fakadt, melynek bázisán a véleményformáló européer polgárok 
sorában tartotta őt számon a nemzetközi kulturális közvélemény. Erre a 
metszően okos, lebilincselő észjárású, megejtő személyiségű íróra 
emlékeznek legközelebbi barátai és pályatársai, neves színészekkel együtt 
idézve meg felejthetetlen alakját és nagy hatású műveit. 
 
https://www.mupa.hu/program/esterhazy-peter-emlekest-2016-11-21_19-00-fesztivalszinhaz 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 
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• 2016. november 23. szerda 18 óra 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Auditórium 

 
2016-ben tizenegyedik alkalommal kerül átadásra a Moholy-Nagy-díj, 

amelynek idei díjazottja nyelvész, költő, író, műfordító.  
 

A Moholy-Nagy-díj átadására ünnepélyes keretek között, az őszi Címátadó 
rendezvényen kerül sor. 

 
 https://www.facebook.com/events/1609089256053020/ 

 
 

 

• 2016. november 24. csütörtök 17 óra Írók Boltja 
 

MÁS ÜNNEPEK című verseskötetének bemutatójára kerül sor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  https://www.facebook.com/events/1308273332524585/ 

 
 
 

• 2016. november 24. csütörtök 18 óra Petőfi Irodalmi Múzeum 
 
 Asztali beszélgetések... 

- KRAJCSOVICS Éva és disputája 
 
Téma: Beszélgetés a művészetről. 
 
https://pim.hu/hu/esemenyek/asztali-beszelgetesek-33 
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• 2016. november 24. csütörtök 18 óra  
ArtBázis Összművészeti Műhely 
 
Lolita // bemutatja Kubrick életművét. 

 
https://www.facebook.com/events/1775295002725151/ 

 
 
 

• 2016. november 24. csütörtök 19:30 óra Művészetek Palotája 
   

  és a Bécsi Filharmonikusok 
 

Eötvös Péter: Halleluja - Oratorium balbulum (magyarországi bemutató) 
Schönberg: Friede auf Erden (Béke száll a Földre), op. 13 
Mahler: X. szimfónia - Adagio 

 
„A cím magyar fordítása Dadogó oratórium lehetne - írja Eötvös Péter új 
művéről. - A főszereplő próféta a jövendöléseit csak dadogva tudja 
elmondani, amiből aztán némi bonyodalom keletkezik. Műfaja úgynevezett 
világi oratórium, amely annyiban tér el az egyházi oratóriumoktól, hogy a 
mi életünkkel foglalkozik, a 2016-os év állapotát írja le, és próbálja 
megjövendölni azt, ami már időközben meg is történt. A szöveg szerzője, 

igazi prófétának bizonyult, amikor 2011-ben ezeket a 
sorokat írta: »Nekünk határok kellenek. Mindenhová kerítéseket húzunk, a 
kerítést is bekerítjük. Belül vagyunk mi, kívül... hát azok nem mi vagyunk. 
[…] Talán most először nincsen mit mondanunk a jövőről.« Az oratóriumban 
a humor közvetíti a szöveg komoly gondolatait, és ez inspirálta a zenei 
megoldásokat is. A Prófétát a 10. században élt szerzetes alakjáról 
formáltuk, akit Dadogó Notker néven ismertek. Korának híres irodalmi és 
zenei tekintélye volt, később szentté avatták. Oratóriumunkban a 
Prófétához még két szólista és kórus csatlakozik: egy jó kedélyű angyal, aki 
a történésekre felülről tekint, és a narrátor, aki segít a közönségnek az 
eseményeket jobban megérteni. A kórus a társadalmat képviseli, neki már 
csak a dicséret, a Halleluja feladata jutott.' A nemzetközi jelentőségű 
kortárs magyar szerző alkotásában két világhírű énekes, valamint a 
Salzburgi Ünnepi Játékok állandó Jedermann-előadásában éveken át 
főszerepet alakító osztrák színész lesz a közreműködő, és persze a Bécsi 
Filharmonikusok hasonlíthatatlan együttese. 
Eötvös oratóriuma mellett két, nyelvezetében a romantika és a 20. századi 
zene közti hidat jelentő elégikus kompozíció - egy a cappella kórusmű a 
neves magyar együttes tolmácsolásában, illetve egy befejezetlenül maradt 
szimfónia nyitótétele - is megszólal az 1900-as évek Bécséből. 
Eötvös Péter Halleluja - Oratorium balbulum című műve a Salzburgi Ünnepi 
Játékok, a Wiener Konzerthaus és együttműködő partnere, a Wien Modern 
megrendelése alapján, az Ernst von Siemens Alapítvány, a Müpa, a WDR és 
ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln, a Tonhalle-Gesellschaft Zürich és a Sydney-
i Szimfonikus Zenekar támogatásával jött létre. 
 
https://www.mupa.hu/program/eotvos-peter-es-a-becsi-filharmonikusok-2016-11-24_19-30-bbnh 
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• 2016. november 25. péntek 15 óra Keleti Károly utca 10. 
 

festőművész emléktáblájának avatására kerül sor, a 
művész születésének 87. évfordulójának napján. 

 
   

 

• 2016. november 25. péntek 19 óra Csokonay Nemzeti Színház 
 

Jadviga párnája (premier) 

Szerző:  

 
http://csokonaiszinhaz.hu/muvek/zavada-pal-jadviga-parnaja/ 

 

 

 

• 2016. november 27. vasárnap 15:30 óra Kunstraum Roy, Németország 
 

   új műveiből álló kiállítása tekinthető meg. 
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Színházak Műsorán 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 47. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-47-het-szinhazmusora-107108 

 

• A Széchenyi Akadémia facebook oldala elérhető itt 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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