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49. hét 

 

• 2016. december 9. péntek 18 óra SAXON Művészeti Galéria 
     (1063 Budapest, Szív utca 38.) 

 

képzőművész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia rendes tagjának székfoglaló kiállítására kerül sor 

 
 ŰRKÉPEK – ŰRSZOBROK címmel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2016. december 6. kedd 19 óra Petőfi Irodalmi Múzeum 
 
 Kortárs-díjátadó 
 
 „s én csak állok a nagy út fordulóján, / minthogyha várnék valami csudát” 

 
A díjazottak: 

Báthori Csaba, Fekete Vince, , ,  

Reményi József Tamás, Sajó László, , Tarján Tamás,  
Tőzsér Árpád és Zalán Tibor 

 
 https://pim.hu/hu/esemenyek/kortars-dijatado 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 
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• 2016. december 6. kedd 19 óra E-Werk, Freiburg (Németország) 
 

: 
Der Schrei ( Edvard Munch festménye után) 
oboára, zongorára és ütőhangszerekre  –  ősbemutató 

 
 Előadja a Sur Plus trió:  Christian Kemper – oboa; 

Elmar Schrammel – zongora; Olaf Tzschoppe – ütőhangszerek 
 

„A mű címe ( Der Schrei ) nagyon is aktuális, noha a darabot egy fél évvel 

ezelőtt írtam. meghalt. Fájó valóság. A bemutató az ő 
emlékére fog elhangzani. Nyugodjék békében.” (Szathmáry Zsigmond) 

 
 
 

• 2016. december 8. csütörtök 17 óra Írók Boltja 
 

Gáspárik Attila: A színház kiterjedése – kötetbemutatón 
a könyvről, a színház, színészképzés, intézményvezetés közös gondjairól 

színművész, a budapesti Katona József színház igazgatója 
beszélget marosvásárhelyi kollégájával. 
Moderátor: Szávai Géza. 
 
https://www.facebook.com/events/1021606711283122/ 

 
 
 

• 2016. december 8. csütörtök 21:30 óra Katona József Színház 
 
Shakespeare ma: kerekasztal-beszélgetés a Katonában 
 

, Radnai Annamária és Závada Péter beszélget William 
Shakespeare ma elfoglalt helyéről, szerepéről a hazai színházakban, 
oktatásban és általában a kortárs kultúrában, gondolkodásban. 
A beszélgetést Kállay Géza, az ELTE oktatója vezeti. 
 
http://katonajozsefszinhaz.hu/42696-shakespeare-ma-kerekasztal-beszelgetes-a-
katonaban 

 
 
 

• 2016. december 9. péntek 19:30 óra Rózsavölgyi Szalon 
 
Kedvencek - Pár-Beszéd zenével és irodalommal 
 

vendég: 

http://szalon.rozsavolgyi.hu/hu/onlinejegy.html 
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• 2016. december 10. szombat 19:30 óra Művészetek Palotája 
 

 Hangverseny emlékére 
 
 Mozart: Requiem, K. 626 - Confutatis és Lacrimosa 

Mozart: d-moll zongoraverseny, K. 466 
Rachmaninov-Kocsis: Vocalise 
Rachmaninov: Vesperás - részletek 
Bartók: Cantata profana, Sz. 94, BB 100 
Bartók: Négy zenekari darab, op. 12, Sz. 51, BB 64 – Gyászinduló 
 
„Az örökérvényűségre kell törekedni, nem a véglegességre. Arra, hogy az 
adott pillanatban a lehető legőszintébben és leghitelesebben átadhassuk a 
közönség számára azt az élményt, amely a művel való első találkozáskor és 
a darabbal foglalkozás során folyamatosan ér bennünket. Nem tudok 
elképzelni ennél magasabb célt.” Ars poeticának is beillő mondataiban 
Kocsis Zoltán ugyanolyan világosan és árnyaltan fogalmazott, ahogyan 
zenei elképzeléseit és a világ dolgairól alkotott véleményét is tolmácsolta. S 
ha valaki, ő teljesítette az önmagával szemben támasztott elvárásokat: 
csaknem fél évszázadon át hódított előadó-művészetével a zongora mellől 
és a karmesteri pulpituson. A legrangosabb magyar és nemzetközi díjak, 
kitüntetések birtokosát a Bartók-életmű kiemelkedő ismerőjeként és 
interpretátoraként tartják számon, Debussy-lemeze számos díjat nyert, 
kortárs magyar komponisták, köztük Kurtág György zenéjének egyik 
legavatottabb előadója volt, a világhírű zeneszerző számos darabját 
ajánlotta neki. Az ő nevéhez fűződik Richard Strauss színpadi műveinek 
újrafelfedezése, Schönberg Gurre-dalokjának és a torzóként ránk maradt, 
általa befejezett Mózes és Áronjának, Debussy Pelléas és Mélisande-jának 
nagysikerű előadása. 
Az emléke előtt tisztelgő koncert Kocsis Zoltán zeneszerzőkhöz, 
kompozíciókhoz és előadókhoz fűződő kapcsolataira reflektál. A 
közreműködő Nemzeti Filharmonikus Zenekar vezetését 1997-ben vette át, 
hogy megújítsa az együttest, a Nemzeti Énekkarral számos nagyszabású 
produkciót hozott létre. Fia, Kocsis Krisztián az új magyar zongorista-
generáció egyik legígéretesebb képviselője. Perényi Miklós egyike volt 
kedvenc kamarapartnereinek, az 1990-es Vocalise-átiratot nem egyszer 
játszották együtt. Kovács János karmesterrel kiváló szakmai kapcsolatot 
ápolt, zenekara sokat dolgozott vele, különösen az utolsó, a beteg Kocsissal 
együtt töltött évben. 
És Bartók… A Bartók Új Sorozat etalon értékű felvételein a 
zongoradarabokat Kocsis Zoltán játssza, a zenekari művek legtöbbjét ő 
vezényli. A 2016-ban megjelentetni tervezett A kékszakállú herceg várát és 
A csodálatos mandarint vezényelte utolsó fellépésén a Müpában, október 7-

én. A barát és pályatárs Bartókkal búcsúzik tőle. 
 
https://www.mupa.hu/program/hangverseny-kocsis-zoltan-emlekere-2016-12-10_19-30-
bbnh?utm_source=altalanos_hirlevel&utm_medium=email&utm_content=button&utm_c
ampaign=hangverseny_kocsis_zoltan_emlekere_2016_12_10_19_30dec 

 
 

mailto:szima@titkarsag.mta.hu
https://www.mupa.hu/program/hangverseny-kocsis-zoltan-emlekere-2016-12-10_19-30-bbnh?utm_source=altalanos_hirlevel&utm_medium=email&utm_content=button&utm_campaign=hangverseny_kocsis_zoltan_emlekere_2016_12_10_19_30dec
https://www.mupa.hu/program/hangverseny-kocsis-zoltan-emlekere-2016-12-10_19-30-bbnh?utm_source=altalanos_hirlevel&utm_medium=email&utm_content=button&utm_campaign=hangverseny_kocsis_zoltan_emlekere_2016_12_10_19_30dec
https://www.mupa.hu/program/hangverseny-kocsis-zoltan-emlekere-2016-12-10_19-30-bbnh?utm_source=altalanos_hirlevel&utm_medium=email&utm_content=button&utm_campaign=hangverseny_kocsis_zoltan_emlekere_2016_12_10_19_30dec


 

cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 9. 
email: szima@titkarsag.mta.hu 

telefon: 331-4117 
web: www.szechenyiakademia.hu 

 

• 2016. december 10. szombat 10 óra 
Kálvária római katolikus temető, Paks (7030 Paks, Öreghegy utca 1536 hrsz) 

 

búcsúztatására kerül sor. 
 
 
 
 
 

 

Színházak Műsorán 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 49. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-49-het-szinhazmusora-107186 

 

• A Széchenyi Akadémia facebook oldala elérhető itt 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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