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37. hét 
 

  

• 2018. szeptember 11. kedd 17 óra XS Galéria, Lengyelország 

 

A Concrete Discourse Complexity című kiállításon is a 

kiállítók között. 

 
 

 

 

 

• 2018. szeptember 12. szerda 19 óra FUGA 

  

Kortalan jelen 1. / Metrum Produkció 

Fénytörések 

 Megelevenített ősbemutató, beszélgetés és felolvasás 

Találkozás zeneszerzővel  

vendég: író 

házigazda: Rozmán Lajos 

A Qaartsiluni Ensemble estje  

 

Elhangzik: Sáry László: Fénytörések – ősbemutató 

 

Sáry László Fénytörések című művének világába vezet be a Qaartsiluni 

Ensemble. A rendhagyó felépítésű programban az ősbemutatóként 

felhangzó műnek ezúttal nem csak egyszeri elhangzás adatik meg, hanem 

alkalmat adunk a közönségnek, hogy maga is részese lehessen az alkotói 

folyamatnak. Először elhangzanak a darab részletei, így a hallgató 

betekintést nyerhet a hangzás felépítésének folyamatába, egyben nyomon 

is követheti egy egyszeri alkotás – vagyis az előadás – létrejöttének 

különböző fázisait.  Az este megfelelő pillanatában az egész mű is 

megszólal. A beszélgetés során a fény megjelenésének lehetőségeit 

gondoljuk tovább az elhangzott zenéből kiindulva, vendégünk segítségével 

az írás szemszögéből.   
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• 2018. szeptember 14. péntek 16 óra FUGA 

 

 Ház+Mesterek 2 

Premier és kerekasztal-beszélgetés az interjúk szereplőivel  

A Magyar Építőművészek Szövetségének programja 

Moderátor: Somogyi Krisztina vizuális intelligencia-kutató 

 

Szereplők: Jahoda Maja, , Cságoly Ferenc, Jankovics 

Tibor, , Nagy Tamás, , , 

Vesmás Péter 

 

A HÁZ, mint építészeti alapegység és a MESTER, mint különös tudással 

rendelkező személy szóösszetétel a címe a Magyar Építőművészek 

Szövetsége gondozásában elkészült portréfilm- sorozatnak, melynek újabb 

részeit forgatták idén. Az új epizódok a 70-es, 80-as években indult 

építészgeneráció kimagasló tehetségű tagjaival készültek, bemutatva 

gondolataikat szakmáról, hivatásról, épületekről. 

 

 

 

 

 

 

• 2018. szeptember 14. péntek 18 óra Magvető Café  

 

 „Fordítsunk!” – A nyelvész és a műfordító 

Kálmán László és beszélgetése 

http://cafe.magveto.hu/programok/forditsunk-a-nyelvesz-es-a-mufordito/ 

 

 

 

 

 

• 2018. szeptember 15. szombat 11 óra  

Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd 

 

A Digitális Agora – Nemzetközi Digitális Triennálén és 

is a résztvevők között. 
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• 2018. szeptember 16. vasárnap 15 óra ELTE Füvészkert  

 

Független Irodalmi Napok 2018 

Moderátor: Fodor György.  

Beszélgetőtársak: Falcsik Mari, Gulisio Tímea, Gyukics Gábor,             

és Villányi G. András szereplésével. Az eseményen 

elhangzik két ária és egy duett Zarándy Ákos és Villányi G. András Ukihashi 

c. operájából. Előadják: Sipos Marianna - koloratúrszoprán, Dani Dávid - 

basszus és Bábel Klára - hárfa. 

https://www.facebook.com/events/1869924659978030/ 

 

 

 

 

 

 

Színházak Műsorán 
 

A tagjainkat érintően, a színházak 37. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-37-het-szinhazmusora-108990 

• A Széchenyi Akadémia Facebook-oldala elérhető itt: 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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