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16. hét 

 

• 2017. április 19. szerda 19 óra Petőfi Irodalmi Múzeum 

 

 Barakk-dramaturgia | Beszélgetés Visky Andrással 

 

drámaíró beszélgetése az öröklött traumatapasztalatról, a 

másodgenerációs 56-osságról, annak művészi formává való 

átalakíthatóságáról, valamint arról, hogy miben is áll a megtorlás kegyelme. 

 
 https://pim.hu/hu/esemenyek/barakk-dramaturgia 

 

 

 

• 2017. április 19. szerda 19 óra Katona József Színház 

 

 Világló részletek – memoárjának bemutatója 

 

„Krónika helyett végül is inkább legendákat gyárt magának az ember, 

amikor egy másiknak elbeszéli az élettörténetét” – írta Nádas Péter a 

Párhuzamos történetekben. Saját emlékiratában, a Világló részletekben, 

ennek megfelelően egyedülálló módszerrel kerüli el ezt a legendagyártást. 

Bevésődött emlékképeiből – a „világló részletekből” – kiindulva először az 

álomfejtés módszerével fölidézi az eredeti élmény összetevőit, a hangokat, 

látványokat, szagokat, érzeteket és emóciókat, majd ezek alapján 

rekonstruálja, hogy mi történt, hol és mikor. A másoktól hallott történeteket 

elemeikre bontja, hogy kiszűrje belőlük a tudatos vagy tudattalan 

torzításokat, majd a megtisztított életanyag és a leleplezett torzítások 

alapján rekonstruálja, hogy mi történt, hol és mikor. Innen pedig 

koncentrikus körökben halad tovább az okok, körülmények, motívumok, 

előzmények és következmények felé, míg végül kirajzolódik a történtek 

jelentése és jelentősége a saját személyes életében és az attól 

elválaszthatatlan, közös emberi világban. 

 
http://katonajozsefszinhaz.hu/42747-vilaglo-reszletek-nadas-peter-memoarjanak-

bemutatoja&event_id=370549 
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• 2017. április 20. csütörtök 18 óra Espace Christiane Peugeot, Párizs 

 

 Csoportos kiállítás nyílik meg részvételével. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2017. április 21. péntek 19:30 óra Marczibányi Téri Művelődési Központ 

 

  Lyukasóra Próza 

 

  Résztvevők: 

Lackfi János, , Nyáry Krisztián és Dragomán György 

 
  https://www.facebook.com/events/240150226450962/ 

 

 

 

• 2017. április 22. szombat 10 óra Katona József Színház 

 

  Jól szól magyarul? - konferencia a drámafordításról 

 

  10:30   : Shakespeare - egyre hűtlenebbül? 

  14:20   Kerekasztal-beszélgetés részvételével 

  15:15   A fordítás fontossága a rendezők szemszögéből sal 

 
http://katonajozsefszinhaz.hu/42779-jol-szol-magyarul-konferencia-a-dramaforditasrol-a-

katonaban&event_id=378555 
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• 2017. április 23. vasárnap Millenáris 

 

  24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

 

  A Nobel-díjas török Orhan Pamukról laudációt mond . 

 

Pódiumbeszélgetés a Születésnapi Irodalmi Szalon vendégeivel: 

, Almási Miklós, Kántor Lajos, Marék Veronika, Győri László, 

, Nógrádi Gábor, Csaplár Vilmos, Bán Magda és           

. 

A beszélgetést vezeti: Tarján Tamás 

 
https://www.facebook.com/SzepirokTarsasaga/posts/1116845538461080 

 

 

 

 

Színházak Műsorán 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 16. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-16-het-szinhazmusora-107583 

 

 

 

 

• A Széchenyi Akadémia facebook oldala elérhető itt 
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