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41. hét 

 

• 2019. október 10. csütörtök 16 óra MTA Kisterem 
             (1051 Budapest, Széchenyi tér 9. II. em.) 

 

rendező, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 

rendes tagjának székfoglaló előadására kerül sor 
 

Minden szépet a színészetről, színészekről  
 
címmel. 

 
 
 
 
 
 
• 2019. október 3-6. vasárnapig Millenáris  
 

ART MARKET 

 
A kiállított művészek között:  

, , ,                      

, , , 

, , , 

 

 
 https://artmarketbudapest.hu/hu/ 

 
 
 
 
 
• 2019. október 7. hétfő 17 óra Írók Boltja 

 
Réfi Zsuzsanna: Da capo – Negyedszázad, félszáz beszélgetés 

A szerzőt méltatja:  
A szerzővel dr. Retkes Attila beszélget. 

 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 

mailto:szima@titkarsag.mta.hu
https://artmarketbudapest.hu/hu/
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• 2019. október 7. hétfő 17:30 óra FUGA 

 
10 éves a FUGA – köszöntők: 
A FUGA második 10 évének megnyitója az építészet világnapján 
 

Köszöntőt mond: Mélyi József, , Vajda Mihály. 
Új kiállítások nyílnak minden teremben.  
 
P terem: Zalotay-ház, Ziegelried. Szerkezetrekonstrukció 

 1978 óta, folyamatosan alakítva építette saját 

lakóházát a svájci Ziegelriedben, ami a zöld vagy recycling építészet 

nemzetközi szinten is jegyzett példája. A ház 1992 óta műemléki védettség 

alatt áll. A ház fennmaradása veszélyeztetett, 2017 óta lakatlan. A FUGA 

stábja 2018 áprilisában néhány nap alatt elvégezte az állapotfelmérést és 

dokumentálást. 

Ezen a kiállításon a ház alapvető szerkezeti elemeit rekonstruálják eredeti 
méretben, a jobb megértés és továbbgondolás végett. 
Kurátor: Nagy Elemér 
 

Breuer Marcell terem: Visszatérő formák Breuer Marcell építészetében. 

kurátor: Fehérvári Zoltán,  

Válogatott művek a Syracuse University Breuer Marcell Digitális 

Archívumából. 

http://fuga.org.hu/fevent/10-eves-a-fuga-koszontok/ 
http://fuga.org.hu/fevent/zalotay-haz-ziegelried-szerkezetrekonstrukcio/ 
http://fuga.org.hu/fevent/visszatero-formak-breuer-marcell-epiteszeteben/ 

 
 
 
 
 
 
 
• 2019. október 9. szerda 18:30 óra ELTE, Aula Magna, Egyetem tér 

 

ELTE Sikerek:  
Az ELTE falai közül kikerült, ismert személyek beszélnek munkájukról, 
sikereikről és ELTE-s kötődésükről azon az előadássorozaton, amelyet "ELTE 
Sikerek” címmel rendez az Alumni Központ. A rendezvény ingyenes, de 
regisztrációköteles:  
 
https://www.alumni.elte.hu/event/elte-sikerek-spiro-
gyorgy/2019/10/09/208?fbclid=IwAR2CMbAsz66lzGT8ooj930e3HL6107BnDaWWvWoD3pt
K5F3f0cXQ7NST8N 
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• 2019. október 10. csütörtök 18 óra Wesselényi 17. 
 
Olvasó kör –  

Kötetlen beszélgetés irodalomról, költészetről Szabó T. Annával.  

http://www.w17.hu/programok/programok/olvaso-kor-szabo-t_-annaval 

  

 

 

• 2019. október 10. csütörtök 19 óra Művészetek Palotája 
 

  CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál 

: Angels in America - magyarországi bemutató 

Opera két részben, Tony Kushner színdarabja alapján, angol nyelven, 

magyar felirattal, karmester Eötvös Péter. 

https://m.mupa.hu/program/komolyzene-opera-szinhaz/eotvos-peter-angels-in-america-

magyarorszagi-bemutato-2019-10-10_19-00-fesztivalszinhaz 

 
 
 
 
• 2019. október 13. vasárnap 11 óra Museum Ritter, Németország 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.museum-ritter.de/de/inhalt/ausstellungen/vorschau/szene-
ungarn13102019-19042020.html 

 

Scene Ungarn címmel nyílik meg 

kiállítás 

,  

,  

,  

és  

 

részvételével. 
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• 2019. október 10-13. csütörtök-vasárnap Várkert Bazár 
   

  Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár 

 

Október 10. csütörtök 18:30 óra Nagyszínpad  

: Az eltűnt idő nyoma 

http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/bartis-attila-az-eltunt-ido-nyoma 

  

Október 11. péntek 18 óra Vásár színpad 

 

http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/24hu-dolgozoszoba-dragoman-gyorgy 

  

Október 12. szombat 11 óra Vásár Színpad 

: Malac és liba 

http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/toth-krisztina-malac-es-liba 

  

Október 12. szombat 17:30 Nagyszínpad  

: Leni sír – Összegyűjtött esszék I. 

http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/nadas-peter-leni-sir-osszegyujtott-

esszek-i 

  

Október 12. szombat 20:30 Nagyszínpad  

: Mindig Homérosznak 

http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/krasznahorkai-laszlo-mindig-

homerosznak  
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• Janus Panonnius műfordítói díjat vett át Pécsett: 
http://jpa.hu/hu/prize/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Színházak Műsorán 

 
Premier 

 Október 12. szombat 19 óra Katona József Színház 

 A fehér szalag 

Rendező:  

http://katonajozsefszinhaz.hu/43196-feher-szalag 

 

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

https://mta.hu/szima/a-41-het-szinhazmusora-110014 

• A Széchenyi Akadémia Facebook-oldala elérhető itt: 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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