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10. hét 

 

• 2017. március 4. szombat 19:30 óra Aréna Pláza 
 
 Festői korszakok (film, 133 perc) 
 

legutóbbi munkája egy kétszáz éven átívelő utazás a 
magyar múltba és annak összetett, összefonódó lét és művészet 
vonulataiba. A Festői korszakok központi alakja a 90 éves Gánóczy Mária 
festő és filmes, a dédszülőkig felmenő festőművésznőkkel teli család sarja. 
Férjével, Breznay József festővel kilenc gyermeket neveltek fel. Gánóczy 
filmjei és festészete a családot és a változatos közép-európai művész létet 
örökíti meg. A Forgács alkotásokra jellemző személyes és történeti 
rétegzettség a legkülönbözőbb filmnyelvi eszközökkel és textúrákkal jelenik 
meg: festmények, fakult fotók, 8 mm-es filmfelvételek, híradórészletek, írott 
dokumentumok és rádió-archívok, valamint napjainkban készült HD 
interjúfelvételek váltakoznak. A film műalkotásokat, a festői korszakok 
jellegzetességeit, és ikonikus fordulatait összeszövő intim és egyben 
nagyszabású családi saga. A nézőt Másik János zenéje és Perneczky Géza 
művészettörténész lényegi kommentárjai vezetik végig különböző 
korszakokon és meghatározó alkotóin. A nagyszabású családregény, mely a 
képzőművészet és filmezés, a nyilvános és privát élet fúziója egyben, négy 
generáció története a magyar művészeti élet különböző korszakaiban. 

 
 http://filmhet.hu/movies/view/33/mid:7 

 
 
 

• 2017. március 7. kedd 18 óra Vintage Galéria 
 

 kiállítása nyílik meg Némileg eltolódva / Slightly Shifted 
 címmel és április 7-éig tekinthető meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 
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• 2017. március 8. szerda 18 óra Fészek Galéria 
 

 kiállítása nyílik meg KÖZÉP címmel  
és a hónap végéig tekinthető meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2017. március 8. szerda 18 óra acb Galéria 
 

  Zománcok (1970-72) című kiállítása nyílik meg 
és április végéig látható. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  http://acbgaleria.hu/kiallitasok/na 

 
 

• 2017. március 8. szerda 19:30 óra Művészetek Palotája 
 
 Concerto Budapest 
 

-emlékkoncert 
 

Mozart: A-dúr zongoraverseny, K 488 
Beethoven: IX. (d-moll) szimfónia, op. 125 
 
Kocsis Zoltán a magyar zene történetének egyik legnagyobb hatású 
művésze volt, korai halála pótolhatatlan veszteség mindnyájunk számára. 
Március 8-án ő dirigálta volna a Concerto Budapestet, a hangversennyel 
most előtte tisztelgünk, rá emlékezünk. 
 

  https://www.mupa.hu/program/concerto-budapest-2017-03-08_19-30-bbnh 
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Színházak Műsorán 

 Premierek: 

 Március 11. szombat 19 óra Katona Kamra: 

A tökéletes boldogság világa 

Rendező:  

http://katonajozsefszinhaz.hu/eloadasok/bemutatok/42631&event_id=365132 

 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 10. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-10-het-szinhazmusora-107446 

 

 

 

 

• A Széchenyi Akadémia facebook oldala elérhető itt 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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