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41. hét 

 

• 2017. október 11. szerda 18 óra B32 Galéria 
(1111 Budapest, Bartók Béla út 32.) 

 
, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes 

tagjának akadémiai székfoglaló kiállítására kerül sor 
 
helyszínelők 
 
címmel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 
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• 2017. október 11. szerda 19 óra Nyitott Műhely 
 
 Előhívás: – Szigeti László: Párbeszédkísérlet 

 
Szigeti László könyve a huszadik század egyik legkiemelkedőbb alkotójával 
készült mélyinterjúját tartalmazza, amely 1994 tavaszától 1996 teléig 
készült. Mészöly Miklós művei a magyar próza realista hagyományait a 
posztmodern felé tágítva sajátos írói szemléletet és világképet vetítenek 
elénk. S bár a beszélgetés gerincét a mindennapi élet, a művészet és a 
társadalom gondolati-filozófiai igényű megközelítése képezi, az író 
legkiemelkedőbb művei genézisét kutatva a kérdező kitartó faggatózásai 
eredményeképpen, ha mozaikszerűen is, de feltárulnak Mészöly 
magánéletének eseményei, a műveiben csak nagyon nehezen tetten érhető 
mozzanatai. E rendkívül izgalmas párbeszéd a második világháború utáni 
magyar próza egyik iskolateremtő alkotója műveinek értelmezéséhez nyújt 
kitűnő fogódzókat. 

 
 https://www.facebook.com/events/1702512436428676/ 

 
 
 
• 2017. október 12. csütörtök 18 óra  

Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd 
 

 Író-olvasó találkozó -val 
 

Házigazda: Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője 
 

https://www.facebook.com/events/130085237639866/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C
%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22279%22%
2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D 

 
 
 
 

• 2017. október 13. péntek 18 óra Országos Széchenyi Könyvtár 
 

  és Molnár Krisztina Rita költők Arany Jánosról. 
 

https://www.facebook.com/events/187719738439064/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C
%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22263%22%
2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D 

 
 
 
 

• 2017. október 14. szombat 11 óra Csikász Galéria, Veszprém 
 

Konstellációk címmel kiállítás nyílik meg és 

részvételével. 
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• 2017. október 14. szombat 19:30 óra Művészetek Palotája 
   

  és a Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam 
 
  Liszt: A bölcsőtől a sírig, S. 107 

Bartók: Táncszvit, Sz. 77, BB 86 
Stravinsky: Szimfónia három tételben 
Eötvös Péter: Multiversum - magyarországi bemutató 

 
https://www.mupa.hu/program/komolyzene-opera-szinhaz/eotvos-peter-es-a-royal-concertgebouw-
orchestra-amsterdam-2017-10-14_19-30-bbnh 

 
  Kapcsolódó műhelybeszélgetés: október 11. szerda 17:30 MÜPA 

Az Előadóteremben és a hozzá tartozó Kék teremben meghívott 
szakértőkkel, sőt, ha lehetséges, magukkal az alkotókkal beszélget a sorozat 
házigazdája, Fenyő Gábor. 

 
https://www.mupa.hu/program/komolyzene-opera-szinhaz/muhelybeszelgetes-2017-10-11_17-30-
eloadoterem 

 
 
 

• 2017. október 15. vasárnap 17 óra Bálna Budapest 
 

életműdíjat kap a Magyar Festészet Napja alkalmából. 
 
  http://festeszetnapja.hu/event/elo-magyar-festeszet-2017-a-hal/ 

 
 
 
• 2017. október 15. vasárnap 18 óra FUGA 
 
 In memoriam  

 

Válogatás , Balogh Máté, Futó Balázs, Horváth Bálint, 
Kedves Csanád, Zarándy Ákos és Tornyai Péter műveiből. 

 
A zenét én a fülemmel tanultam. Ösztönösen; úgy, ahogy a szomjas állat 
iszik. És tíz, húsz, ki tudja hány év után egyszerre csak arra ébredtem, hogy 
hallom a különbséget Bach és Schütz, Mozart és Haydn, Stravinsky és 
Schoenberg között, hogy előrébb most ne merészkedjem. Érzem a dallam 
tengerhullámzását, és fölfogom a mozgásában rejlő szabályosságot, melyet 
valami rejtélyes rajzológép egy kristályszerkezet képében vetít koponyám 
belső falára.“ (Orbán Ottó) 
A 15 éve halott Orbán Ottó, a 20. századi magyar költészet és széppróza 
háború utáni „apátlan nemzedékének” tagja. Nyelvezete és képi világa, 
költői morálja sok kortárs szerzőt megihletett. A CentriFUGA Kortárs 
Művészeti Műhely a koncertévad első koncertjét – új művekkel – az ő 
emlékének ajánlja. 
 
https://www.facebook.com/events/523164338026068/ 
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 • 2017. október 21-éig Három Hét Galéria 
 

A kiállítók között: , , , 

, és . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Színházak Műsorán 

 Premier: 

Október 15., vasárnap, 19 óra Örkény Színház: 

IV.Henrik 

Rendező: 

Fordította:  

http://www.orkenyszinhaz.hu/eloadasok/bemutatok?view=szinlap&id=1442 

 

A tagjainkat érintően, a színházak 41. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-41-het-szinhazmusora-108093 
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• A Széchenyi Akadémia Facebook-oldala elérhető itt: 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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