FÉSZEK MŰVÉSZKLUB
(Alapítási év: 1901)
Cím:
1073 Budapest VII., Kertész u. 36.
Postacím:
1400 Budapest, Pf. 8
A klub központi telefonszáma:
342-6548, 342-6549 (éjjel-nappal) Fax: 322-2271
Titkárság: 342-6547 (10–18 óráig)
Gazdasági iroda, teremfoglalás: 342-6354 (9–16 óráig)
Programszervezés: (14–18 óráig)
322-6081
Gondnokság: (08–16 óráig)
Könyvtár: 341-5527 (13–19 óráig)

}

Weboldal: http://www.feszek-muveszklub.hu
E-mail: info@feszek-muveszklub.hu
Elnök:
VARGA IMRE szobrászművész
Alelnökök:
ANDOR TAMÁS operatőr
FÖLDES IMRE zenetörténész
HORVÁTH ÁDÁM rendező
JÓKAI ANNA író
SZÉKHELYI JÓZSEF színművész
ZSIGMOND ATTILA iparművész
Igazgató-főtitkár:
GALAMBOS TIBOR
Tel.: 322-2271

SZEPTEMBER

8-tól október 2-ig
megtekinthető

„ADJ EGY ÖTÖST!”
címmel

PINTÉR GÁBOR
festőművész
kiállítása a Galériában.

22-től október 9-ig
megtekinthető

„PERCEK ALATT”
címmel

MOSBERGER RÓBERT
fotográfus
kiállítása a Herman Teremben.
Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2 és 7 óra
között látogathatók.

25.
péntek este 7 óra

„ÚJAK RÉGIBEN”
T Ó T H A R M A N D
szerzői estje
Pargagliana
Hárfadalok
Kalamajkák
Négy pindaroszi ének
Sonata bucolica
Trio per clarinetto, fagotto e pianoforte
Közreműködik:
BOROSS CSILLA – ének
MATUZ ISTVÁN – fuvola
KISS GY. LÁSZLÓ – tárogató
KLENYÁN CSABA – klarinét, basszusklarinét
AMBRÓZY ATTILA – fagott
SIMON BEÁTA – hárfa
GRANIK ANNA, SZAKÁCS ISTVÁN – zongora
A Somogyiak Baráti Körével közös rendezés
Támogatók:
MZTSZ, Artisjus, Újbuda Önkormányzata, Rabán Bt.
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1200 Ft).

26.

szombat délután 3

óra (!)

Ünnepi találkozó
a TÓTH ALADÁR OPERASTÚDIÓ
25 éves jubileuma alkalmából
3 óra: Ünnepélyes megnyitó
Köszöntőt mond:

FÖLDES IMRE, a Zeneakadémia tanára
Purcell: Come ye Sons of Art
4 óra: Magyar dalok
(a népdaltól az operettig)
szünet

1 6: Könnyűzenei műsor
szünet

7 óra: Operagála
A műsorban az Operastúdió
volt és jelenlegi tagjai lépnek fel.
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1200 Ft).

OKTÓBER

1.

csütörtök délután 1

6 (!)
BETŰRŐL BETŰRE
S Z Ó R Ó L S Z Ó R A
Szellemi vetélkedő minden korosztálynak

Klubösszejövetel
minden hónap első csütörtökjén a Fészekben
Könyvjutalmak!
Klubvezető: Borbély Eszter
Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

1.

csütörtök este 6

óra (!)

A Kazán István Kamaraszínház előadásai

Edward Albee:
Mese az állatkertről
abszurd dráma egy részben
Szereplők:
Farkas Erik és Kovács Molnár József
– szünet –

Farkas József:
Üveggolyócskák
A Víg utcai srácok
Szereplők:
Pápai Viktor, Tódor Réka, Bogdán Margit, Bakó
Krisztián (az M Akadémia Színház növendékei),
valamint Kovács Molnár József színművész

Dramaturg-rendezo: Kriszt László
Támogatójegyek a helyszínen válthatók
1000 Ft-os áron.
Támogatók: OKM, NKA, Fészek Művészklub,
Színházi Dolgozók Szakszervezete

2.
péntek este 7 óra

O PERAH ÁZ I EST ÉK A FÉSZ EKBEN

Á G A I K A R O L Á VA L
beszélget
FÜLÖP ATTILA
Vendégek:
KERTESI INGRID
KOVÁTS KOLOS
POGÁNY IMOLA
SÓLYOM-NAGY SÁNDOR
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1200 Ft).

5.
hétfő este 7 óra

ZENEI ÉVFORDULÓK
NYOMÁBAN
GYÖRE NÓRA – hegedű
ÚJHÁZY GYÖNGYI – gordonka
MONOSTORI GÁBOR – zongora
trióhangversenye
JOSEPH HAYDN († 1809):

E-dúr trió No. 44
MAURICIO KAGEL († 2008):

II. trió
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (* 1809):

c-moll trió
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1200 Ft).

9.
péntek este 7 óra

„In memoriam Timár Béla”
K O LTA I J Á N O S :
GONDOLKOZTÁL MÁR MA?
(előadóest)
„MINDENEKNEK SZÓLÓ ÉS SENKINEK NEM VALÓ”
– annyi sok kényszerű, zajos örömködés között…
gondolatokat idéző, űző, meglelt eszméket közreadó,
megnyugtató, igazmondó, bevallottan pesszimista monológ.
TELLER EDE mondotta: „A pesszimista olyan ember,
akinek mindig igaza van, de nincs öröme benne.”
Hát ma este egy ilyen kalitkában röpködünk!

A MESTER mondotta:
„Akik különböző úton járnak,
nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsot.”
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1200 Ft).

12–14.
hétfőtől szerdáig délután 2–7 óráig

DOZVALD JÁNOS
fotóművész
kiállítása a Herman Teremben,
valamint a művész
KÖNYVBEMUTATÓJA
14-én, szerdán délután 6 órakor
a Gobelinteremben:
D-Vektor – Pesövé Ofszi

HALÁLI DOLGOK
Közreműködik: Kertész Péter
esszék, groteszkek, fiksönök, humoreszkek,
tárcák (pénz nem!), melankolikumok, versféleségek – értelem és lélek minden zuga
(Dozvald János fotóival gazdagon illusztrálva)
A belépés ingyenes.

13.

kedd délután 5

óra (!)

A Somogy megyei
LENGYELTÓTI VÁROS
bemutatkozása
Az est egyben főhajtás
FODOR ANDRÁS költő
emléke előtt
Házigazda:
SIMON LÁSZLÓ
A Somogyiak Baráti Körével közös rendezés

Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1200 Ft).

16.
péntek este 7 óra

LARRY HYPNOX!

Az Álompilóta utaztat…
Álom és valóság egyszerre
Larry Hipnox műsorában!
Magyarország első modern show-hipnotizőre,
az álompilóta Los Angelesből, akit csak Larrynek
hívunk. Utazás az álmok világába…
Élő műsor a tudatalattiba,
a nevettetés új műfaja.

Másfél óra önfeledt szórakozás!
Az est vendégei kipróbálhatják a színpadon
a hipnózis állapotát.

www.larryhypnox.hu
Belépés: klubtagoknak érvényes klubtagsági
igazolvánnyal. Vendégeknek aznapi tagjegy
a helyszínen váltható (1200 Ft).

Biennále
A külhoni magyarok kulturális fesztiválja
2009. október 15–31.
Hazánk kiemelkedően sok, a kultúra területén
maradandót alkotó művés s zel dics ekedhet,
akiknek munkásságát a világ számtalan országában elismeréssel illetik. Talán nem is tudjuk, vagy
csak nagyon ritkán jut el hozzánk, hogy a
határainkon túl élő, velünk egy anyanyelvet beszélő
kortársaink között is sokan világraszólót alkotnak.
Október 15. és 31. között ismét színes palettát kívánunk
nyújtani a külhoni művészeti élet aktualitásaiból.
Az eseménysorozat valóban összművészeti
fesztivál, hiszen helyet kap a színház, a zene,
a tánc, a film, az irodalom és a képzőművészet is.
Részletes program: www.egtajak.com/biennale
A fes ztivál központja a F és zek M űvés zklubban les z, ahol nem cs upán kiállítás ok,
s zínházi és zenei programok várják az
érdeklődőket, hanem a művészek emblematikus
központja két hétre valódi találkahellyé válik:
az írók, költők, színészek, rendezők, táncművészek,
énekesek, zenészek, képzőművészek,
filmalkotók találkahelyévé
a nézőkkel és a kollégákkal.

14.

szerda délután 2

óra (!)

Bolygó Bálint
kiállításának megnyitója a Galériában
Bolygó Bálint Londonban élő fiatal
képzőművész. Munkáiban ötvözi a fizikai,
műszaki tudományokat a művészettel.
Találmányai vezetékekből, motorokból,
csigából állnak össze; működésük,
mozgásuk nyomot hagy a papír-, fém-,
gipsz- és üvegfelületeken, mintákat
rajzolva, bemutatva az idő múlását,
a kapcsolatot tér, anyag és idő között.
Megtekinthető: október 31-ig.
Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2 és 7 óra
között látogathatók.

14.

szerda délután 3

óra (!)

Tarkó János (Újvidék)
PERSONAE NON GRATAE
című kiállításának megnyitója
a Herman Teremben
Tarkó János művészete a neoexpresszionizmus,
a street art és a graffiti art stílusjegyeire épül,
melyeket a horror vacui rendezői elve fog össze.
Borzongató képein a háborútól való félelem,
a magány és az elidegenedés, valamint
a túlélésért érzett aggodalom nyer kifejezést.
A kiállítást Szombathy Bálint
képzőművész, művészeti író nyitja meg.
Megtekinthető: október 31-ig.
Kiállítótermeink munkanapokon
délután 2 és 7 óra
között látogathatók.

18.
vasárnap este 7 óra

LÉLEKHÚROK
akusztikusgitár-est
A lélekhúrok elnevezést azért kapta ez az est, mert
a fellépőket nemcsak az akusztikus gitár, hanem a
közös származás is összekapcsolja. A nemzetközi
színtér egyik legnagyobb nevének számító
Muriel Anderson már külföldön született, azonban
ma is tartja a kapcsolatot magyarországi rokonaival.
Az Agócsi–Tüske Duó tagjai a nyolcvanas évek
végén hagyták el az országot, míg Szátvári Csaba
az erdélyi magyarságot képviseli. A fellépő
művészek Szabó Sándor meghívására mutatják be
zenei és országhatárok felett átívelő művészetüket,
melyet a közös magyar lélek húrjai kötnek össze.
Közreműködik:
Muriel Anderson (USA), Agócsi–Tüske Duó (H),
Szátvári Csaba (RO), Szabó Sándor (H).
Jegyek 3000 Ft-os áron a www.jegymester.hu oldalon, valamint
a fesztivál Fészek Művészklubban található jegyirodájában válthatók október 15. és 31. között,
12-től 21 óráig, klubtagoknak
50%-os kedvezménnyel.

21.
szerda este 7 és 9 óra
A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház vendégjátéka

Samuel Beckett:
AZ UTOLSÓ TEKERCS
Krapp: Pálffy Tibor, az előadás rendezője
Díszlettervező: Kerezsi Nemere. Film: Kató Zsolt
Dramaturgiai munkatárs: Veress Ildikó. Fordító: Szenczei László
Grafikai tervező: Kusztos Attila. Tanácsadó: Musát Arnold
Szakmai koordinátor: Lázok Lajos

Az 1958-ban írt darab egy Krapp nevű férfiról szól,
aki születésnapjának „szörnyű eseménye” alkalmából
minden évben szalagra mondja az elmúlt év
fontosabb eseményeit: ily módon kívánja megőrizni
emlékeit azokra az időkre, amikor már nem lesz
több hely az emlékezetében. A 69 éves öregember
újra meghallgatja az általa 39 éves korában
rögzített, még korábbi önmagáról szóló szalagot,
de már nem sikerül megértenie a felvételt.
Beckett különös darabja Krapp meglévő és rögzített
emlékei közötti ellentmondásokról, valóság és
érzékelés egybehangolásának képtelenségéről szól.
Az előadás egy felvonásból áll, időtartama kb. 1 óra.
Jegyek 3000 Ft-os áron a www.jegymester.hu oldalon, valamint
a fesztivál Fészek Művészklubban található jegyirodájában válthatók október 15. és 31. között,
12-től 21 óráig, klubtagoknak
50%-os kedvezménnyel.

A z i d ő p o n t o k a t
– egyeztetési nehézségek miatt –
a honlapunkon és a hirdetőtáblánkon tudjuk majd közölni.

F O LY Ó K F Ö L Ö T T
A vajdasági Bakos–Verebes
zenei konzorcium hangversenye
„Ahhoz, hogy valóban találkozhassunk egymással, olyan
helyeket kell felfedeznünk, amelyek függetlenek
mindenféle, földön meghúzható határoktól. E
helyszíneknek nem kisebb tér ad otthont, mint a levegőég.
Itt találhatók együvé tartozásunk, illetve ez irányú
reményeink felépítményei is: hidak, fellegvárak, lebegő
városok, de nem ritkán mentsváraink tornyai is
kivillannak a felhők közül. Mert szeretnénk magunkról
úgy beszélni, hogy mindenkihez méltán szóljunk.
Talán így fogalmazható meg az a cél, amelyet
zenénkkel most keresni indultunk.” (Verebes Ernő )
Közreműködik: Bakos Árpád – ének, furulyák, koboz, ud,
Szerda Árpád – zongora, ének, Kucsera Géza –
tenor- és szopránszaxofon, Szerda László – dobok,
ü t ő h a n g s z e r e k , D u d á s B e a – é n e k , Ve r e b e s
E r n ő – k l a s s z i k u s g i t á r, h a t h ú r o s b a s s z u s g i t á r.
Jegyek 3000 Ft-os áron a www.jegymester.hu oldalon, valamint
a fesztivál Fészek Művészklubban található jegyirodájában válthatók október 15. és 31. között,
12-től 21 óráig, klubtagoknak
50%-os kedvezménnyel.

A z i d ő p o n t o k a t
– egyeztetési nehézségek miatt –
a honlapunkon és a hirdetőtáblánkon tudjuk majd közölni.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház vendégjátéka

ÁRVA ÉLET
Elmondja: Kakuts Ágnes
Anna néni, a 16 gyermekes csángó asszony
nagyon tehetséges volt, kiváló előadói
képességekkel. Olyan írótalentum, aki
„élőbeszédben” mondta el az élettörténeteit.
Monológjai, történetei, melyekből a
vallomás összeáll, önmagukban is kerek
egészet alkotnak, szóljanak akár valamelyik
gyereke haláláról, akár a férjével való
viaskodásáról. Az „élőbeszédből” összeáll
egy sors. A csángó sors, de az asszonysors is,
mert legalább annyira asszonysors is,
ami kibontakozik a vallomásaiból.
Jegyek 3000 Ft-os áron a www.jegymester.hu oldalon, valamint
a fesztivál Fészek Művészklubban található jegyirodájában válthatók október 15. és 31. között,
12-től 21 óráig, klubtagoknak
50%-os kedvezménnyel.

A z i d ő p o n t o k a t
– egyeztetési nehézségek miatt –
a honlapunkon és a hirdetőtáblánkon tudjuk majd közölni.

GARDEN QUARTET-KONCERT
„8 ÉVSZAK”
Első rész: Antonio Vivaldi: A négy évszak
Második rész: Astor Piazzolla: A négy évszak
A Garden Quartet 2006-ban alakult Szabadkán.
Tagjai: Zsiga Pál – első hegedű, Slobodan
Stefanovity – második hegedű, Molnár Viktor –
gordonka, a Szabadkai Zeneiskola tanárai, és Tóth
Imre mélyhegedű, a Szabadkai Rádió zenei
szerkesztője, újságírója. A zenekar Észak-Vajdaság
egyetlen állandó jelleggel működő komolyzenei
együttese. A vonósnégyes Szerbia és Magyarország
több városában tartott önálló koncertet,
és vett rész különböző kulturális rendezvényen
közreműködőként. A kvartett tagjai 2007-ben
aktívan részt vettek a Lányi Ernő által alapított
Szabadkai Filharmónia szimfonikus zenekar
újjászervezésében, amely az ezt követő évben
ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját.
Jegyek 3000 Ft-os áron a www.jegymester.hu oldalon, valamint
a fesztivál Fészek Művészklubban található jegyirodájában válthatók október 15. és 31. között,
12-től 21 óráig, klubtagoknak
50%-os kedvezménnyel.

Előzetes
NOVEMBERI
műsorainkból
3-án: Varga Rita festőművész kiállítása (Galéria)
4-én: Pomogáts Béla köszöntése
5-én: Betűről betűre – szellemi vetélkedő
6-án: „Nem csak receptet írnak” – orvos-írók estje
9-én: 90 esztendeje született Lukács Pál brácsaművész
10-én: Koleszár Ferenc keramikus kiállítása (Herman Terem)
11-én: A lélekidomár: Sigmund Freud
13-án: Képernyőrémek – kőKemény könyv a celebekről
16-án: Scholz Melinda, Tytus Miecznikowski, Fábri
Boglárka és Gulyás Márta kamarahangversenye
18-án: Új Magyar Művek XII. Hangversenyciklusa – IV./1.
19-én: Mese az állatkertről, Üveggolyócskák,
A Víg utcai srácok (Kazán István Kamaraszínház)
20-án: Rádiós esték a Fészekben –
Freymann Magda és Faludi Rezső köszöntése
23-án: „Utazás tekerőlanttal” – Mandel Róbert műsora
24-én: Ady Endre: Halálos ölelés – versek szóban és
mozdulatban (Kazán István Kamaraszínház)
27-én: Operai esték a Fészekben – Fülöp Attila
vendégei Andor Éva és Palcsó Sándor
30-án: Haffner Andrea, Nagy Enikő, Kiss-Domonkos
Judit, Tóth István és Varga Csilla kamaraestje

KÖZLEMÉNYEK
Némi örömet jelenthet minden klubtagunknak,
hogy valami van, még ha nem is az igazi.
Augusztus 26-án a bíróság elsőfokú szóbeli
ítéletet hirdetett, mely a vendéglátó kft.-re
vonatkozóan közel 75 millió forint kártérítést,
perköltséget és ügyvédi költséget foglal magában.
A várható fellebbezés után még másod- és harmadfokú ítélet következhet. Pénzre ebből nem igazán
számíthatunk, mert a végleges jogerősségig – a mai
gyakorlatnak megfelelőn – fölszámolhatják magukat,
viszont a helyiségeink elhagyása már kötelezővé válik.
* * *
Ingyenes jogi tanácsadással
várja tagjainkat október 7-én, szerdán du.
16–18 óra között DR. POLGÁR DOROTTYA és
DR. SURÁNYI JÓZSEF az I. emeleten. Kérjük,
hogy jelentkezésüket a portán elhelyezett „Jogi
tanácsadás” címkéjű füzetbe beírni szíveskedjenek.
A VENDÉGLÁTÓK NYITVA TARTÁSA
Étterem:........................mindennap 12 órától 24 óráig
Javasoljuk az előzetes asztalfoglalást: (06-1) 322-6043

Pincebár:..................20 órától 06 óráig

A 2009. május 25-i
Küldöttközgyűlés határozatai
1. A Közgyűlés elismerését fejezi ki a
Fészek rendkívül színvonalas tartalmi
tevékenys égéért és p én zü g y i k ü zd elméér t a
K lub munkájának f en n tarth ató s ág a ér d ek éb en .
2. A Fészek ellehetetlenülésére vonatkozóan
a vezetőség indítson médiakampányt,
és nyílt levélben tárja fel a hivatalok
packázásait, az OKM közömbösségét.
3. A Közgyűlés a Klub közhasznúságát tartalmazó
jelentését egyhangú szavazással elfogadta.
4. A Közgyűlés felhatalmazza az igazgatót a
vendéglátó kft. tartozásának pénzbehajtó
cég általi megfizettetésére vagy adósságeladás útján való értékesítésére, s választmányi
döntéssel megállapodás megkötésére.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Választmányt, hogy
a kiszolgáltatottság enyhítése érdekében egyrészt
nagy tekintélyű mecénást keressen, másrészt az
épület tetőterének értékesítésére tegyen lépéseket.
6. Az írásban előterjesztett, 2009. évi programtervet és a szóbeli tájékoztatást
egyhangú szavazással
elfogadták.

A Klub Választmánya
nevében köszönjük
a programok megvalósítását segítő

ERZSÉBETVÁROS

TERÜLETI MŰVELŐDÉSI
INTÉZMÉNYEK EGYESÜLETE

artisjus
MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA
„BUDAPEST BANK BUDAPESTÉRT”
ALAPÍTVÁNY
MŰVÉSZETI ÉS SZABADMŰVELŐDÉSI
ALAPÍTVÁNY

szíves támogatását.

