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11. hét 

 

• 2017. március 10-12. Nicolaikerk, Utrecht, Hollandia 

 

 a kiállítók között az Essentie című kiállításon. 

 

 

 

• 2017. március 14. kedd 18 óra Petőfi Irodalmi Múzeum 
 
 Kezdőmondat 

: Egy piaci nap 
 

Könnyen el tudjuk képzelni azokat, akiket a gyűlölet irányít. Azokat már 
nehezebben, akik a gyűlöletet irányítják. Závada Pál regénye azzal 
szembesít, hogyan válunk gyilkosokká és áldozatokká, ha egy átlagosnak 
induló napon felülkerekedik bennünk a gyűlölet. És azt is megmutatja, 
hogyan használja ki a politika számítása az aljas ösztönöket, ha elvész 
belőlünk az igény, hogy megvédjük egymást. 

 
A szerzővel Horváth Csaba irodalomtörténész beszélget. 

 
 https://pim.hu/hu/esemenyek/kezdomondat-1 

 
 
 

• 2017. március 14. kedd 19 óra 
Waterstones Piccadilly könyvesbolt, London 

 

 Barrack Dramaturgy: Memories of the Body című 
antológiáját mutatják be. Az esemény a London Book Fair hivatalos 
rendezvénye. Az antológiát Jozefina Komporaly egyetemi tanár, a kortárs 
európai dráma szakértője szerkesztette. Visky András három darabja 
mellett a kötet a nemzetközi színházi szakma különböző képviselőitől 
származó, a szerző darabjait elemző esszéket és tanulmányokat gyűjt egybe. 
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• 2017. március 16. csütörtök 20 óra Művészetek Palotája 
 
 Vers-estek a MÜPA-ban: Kosztolányi Dezső 

 
Nem tévedünk nagyot, ha a Kosztolányi-hagyomány legautentikusabb 
örököseként, folytatójaként, újraértelmezőjeként a kortárs magyar irodalom 

mezőnyében - Esterházy Péter mellett - a legjobb hazai költők egyikét,    

Parti Nagy Lajost nevezzük meg. Összeállítása pedig, amely Kosztolányi 
Dezső kevésbé ismert arcát is megmutatja, aligha kerülhetett volna jobb 
kezekbe a a Katona József Színház kiváló művészeinél. Az est garantáltan 
magával ragadja majd a versbarátokat. 

 

  A versek összeállítója:  
 
  Az előadás együttműködő partnere a Katona József Színház. 
 
  https://www.mupa.hu/program/kosztolanyi-dezso-2017-03-16_20-00-uvegterem 

 
 
 
 

• Dante Isteni színjátékának fordításáért veheti át az 
Artisjus Irodalmi Nagydíjat 2017-ben, amelynek ünnepélyes átadására 
2017. március 28-án, kedden, 17 órakor a Budapest Music Centerben kerül 
sor. 
 

  http://www.litera.hu/hirek/nadasdy-adam-az-artisjus-irodalmi-nagydijasa 

 
 
 
 

• A Német Nyelv és Költészet Akadémiája (Deutsche Akademie für Sprache 
und Dichtung) a német kultúra közvetítésében játszott szerepéért idén 

nak ítélte a Friedrich Gundolf-díjat. 
 
  http://www.litera.hu/hirek/marton-laszlo-friedrich-grundolf-dijas 

 
 
 

• Életműdíjjal tüntették ki t az 5. dublini Selyemút Nemzetközi 
Filmfesztiválon, és a rendezőt díszdoktorává avatja Írország legrégebbi 
egyeteme, a Trinity College. 
 
http://librarius.hu/2017/03/07/tarr-belat-unneplik-dublinban/ 
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Színházak Műsorán 

 Premierek: 

 Március 18. szombat 19 óra Katona József Színház: 

Hóhérok 

Rendező, díszlet:  

http://katonajozsefszinhaz.hu/eloadasok/bemutatok/42632 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 11. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-11-het-szinhazmusora-107470 

 

 

 

 

• A Széchenyi Akadémia facebook oldala elérhető itt 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 

mailto:szima@titkarsag.mta.hu
http://www.facebook.com/mta.szima.hu

