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20. hét 

 

• 2017. május 15. hétfő 19 óra Művészetek Palotája 

 

   Est 

„Képzeljen el egy étlapot egy alföldi restiben, amelynek élén régen, 30 évvel 

ezelőtt az állt: Húsleves, ma viszont ez: Húsleves gazdagon” - foglalta össze 

nemrég egy interjúban Krasznahorkai László tömören a helyzetet. Nos, az 

író pályája az eltelt harminc évben az alföldi restikével szemben némiképp 

más dinamikát mutat: a káprázatos berobbanástól (Sátántangó, 1985) a 

világhírig, a Man Booker-díjig (2015) ível, gyakorlatilag töretlenül. Könyveit 

elismeréssel fogadta a kritika az Egyesült Államoktól Japánig, megkapta a 

legrangosabb németországi irodalmi díjak csaknem mindegyikét. Susan 

Sontag „az apokalipszis Gogolt és Melville-t idéző magyar mesterének” 

nevezte Krasznahorkait, műveiből a Tarr Bélával készített filmeket a 

Sátántangótól a Werckmeister harmóniákon át A torinói lóval (2011) 

bezárólag világszerte bemutatták, s díjak özönével halmozták el. 1990 után 

hosszabb időszakokat töltött Kelet-Ázsiában és Japánban - Kínába többször 

is visszatért -, de hosszabb-rövidebb ideig élt és él mindmáig 

Franciaországban, Spanyolországban, az Amerikai Egyesült Államokban, 

Angliában, Hollandiában, Olaszországban és Görögországban is. 

Ha van összetéveszthetetlen hangú író, ő bizonyosan az. Jellegzetes, költői 

természetű mondatai beszippantják, rabul ejtik az olvasót: indáznak, mint a 

liánok, ellenállhatatlanul. Ünnepi, kivételesen ritka alkalom, hogy ez az 

öntörvényű, nagy alkotó a Müpa színpadán lesz látható és hallható. Az est a 

Báró Wenckheim hazatér című regény alapján, Johann Sebastian Bach 

műveinek felhasználásával készül, az író saját rendezésében. 

 

 Keresztury Tibor 

    sorozatszerkesztő 

Wilheim András 

    zeneszerző, zenei rendező  

Krasznahorkai László 

    rendező 

 
https://www.mupa.hu/program/krasznahorkai-laszlo-est-2017-05-15_19-00-fesztivalszinhaz 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 
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• 2017. május 16. kedd 19 óra Három Hét Galéria 

 

: / Felolvasás és beszélgetés 

 

A másik Nemes Nagy Ágnes. 

 

Nem objektív, nem tankönyvi, hanem szerelmes, szenvedélyes, tele 

vívódásokkal és sebekkel. A most megjelent Összegyűjtött versek (Jelenkor 

Kiadó, 2016) kapcsán találkozhatnak Ferencz Győző költő, 

irodalomtörténésszel, aki az új kötetet gondozta. 

 
https://www.facebook.com/events/1861108990768596/ 

 

 

 

 

• 2017. május 17. szerda 18 óra Petőfi Irodalmi Múzeum 

 

 és Víg Mihály 

Újraolvasva – Sátántangó 

 

A '80-as évek kultikus regénye - hogyan látjuk három évtizeddel később? 

 
https://pim.hu/hu/esemenyek/krasznahorkai-laszlo-es-vig-mihaly-pim-ben 

 

 

 

 

• 2017. május 17. szerda 19:30 óra Marczibányi Téri Művelődési Központ 

 

  Lyukasóra Próza 

 

Résztvevők: Lackfi János moderátor, , Kiss Judit Ágnes, 

Nyáry Krisztián 

 

A Lyukasóra Klub új, élő műsort indított, amelyben a költészet helyett a 

prózáé, a költők helyett az íróké a főszerep. 

A résztvevők holt szerzők elbeszéléseiből, kisregényeiből, regényeiből 

választott idézetekkel érkeznek, és azok íróját a közönség segítségével fejtik 

meg. 

 
https://www.facebook.com/events/1412130768851788/ 
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• 2017. május 17. szerda 19:30 óra Katona József Színház, K:antin 

 

  Kaviart a Katonában – A testről és a lélekről 

 

Vendégek: filmrendező és Freund Tamás neurobiológus, az 

agykéreg működésének nemzetközi hírű tudósa. 

 

A Berlináré fődíjával, az Arany Medvével jutalmazott filmet, a Testről 

és lélekrőlt, ha eddig esetleg nem is, a májusi K:aviart estig bizonyára 

mindenki megnézni. „Ennyi szépségtől elakad a szavunk” – írták a 

filmről, amely a kritikusokat is egyöntetűen meghatotta. A 

műsorvezetőnek, Lugosi Viktóriának az lesz a dolga, hogy olyan 

történeteket csalogasson elő a rendezőből, amelyeket eddig nem 

mondott el. És hogy a hozzá hasonlóan a világhírt nem csak 

szóbeszédből ismerő neurológus, agykutatót is szóra bírja arról, hogy 

az agy ismeretében mit lehet tudni az érzelmekről. 

 
http://www.katonajozsefszinhaz.hu/42761-kaviart-a-katonaban-a-testrol-es-a-

lelekrol&event_id=374782 

 

 

 

 

• 2017. május 18. csütörtök 18 óra Petőfi Irodalmi Múzeum 

 

  HangSzó 

Arany-dalest 

 

Irodalom és komolyzene kapcsolatáról, egymásra hatásáról beszélgetnek: 

Halmai Katalin, Simon Izabella, és Csengery Kristóf. 

 

 

 

 

• 2017. május 21. vasárnap 11 óra Jókai Klub 

 

 Hegyen-völgyön Mesefesztivál nal 

 
  http://csodaceruza.hu/?p=15658 
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Színházak Műsorán 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 20. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-20-het-szinhazmusora-107694 

 

 

 

• A Széchenyi Akadémia Facebook-oldala elérhető itt: 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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