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Szegedi értékelés félidôben
Éppen igazgatói megbízásának felénél jár Baross Gábor. A Szegedi
Szimfonikus Zenekar vezetôje elégedetten tekint vissza az eddigi két és
fél esztendôre, egyedül azt hiányolja, hogy nem sikerült elindítaniuk az
egyetemi bérletet, miközben ezt a közönségnevelés fontos elemének
tartja. A zenekari igazgató arról is beszámolt, hogy új koncertmesterrel
bôvül az együttes, s idén az összes muzsikusuk megmérettetésen esik
át, ráadásul, a szólamvezetôi posztok sem lesznek a jövôben bebetonozva…
(Réfi Zsuzsanna)
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Áldozatvállalás, sok munka és tehetség
Három esztendeje vezeti a Szegedi Nemzeti Színházat Gyüdi Sándor, s
emellett a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezetô karmestere. Bár kevesebb ideje marad az együttesre, így ritkábban vezényli a társulatot, mint
a korábbi idôszakban, azért azt a tevékenységét is nagyon fontosnak
érzi. Örül annak, hogy a színházban egyre többen váltanak jegyet az
operaelôadásokra. Úgy véli, hogy az emberek vágynak a mûvészetek
kínálta élményre, de azért tisztában van azzal, hogy a válság nem múlt
el, és emiatt általában nem tudnak sokat költeni a kultúrára.
(Réfi Zsuzsanna)
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ZENEI KÖZÉLETÜNK
LISZT-BICENTENÁRIUM
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200 éve született Liszt Ferenc
Liszt Ferenc születésének kétszázadik évfordulóját ünnepeli a világ, és
mi magyarok különösen. Bár hosszú ideig élt Párizsban, Weimarban és
Rómában, elsôsorban magyarnak érezte magát.
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Interjú Kovács Gézával, a Nemzeti Filharmonikusok fôigazgatójával
Liszt rendkívül összetett, gazdag személyiséggel rendelkezett. Nemcsak
életmûvén keresztül, hanem életútja során is rendkívül sokféle arcot
mutatott, amelyet sokszor félreértettek, vagy szándékosan félremagyaráztak, vagy klisévé egyszerûsítettek. Ritkán esik szó azonban a
zongorapedagógusról, vagy arról a tudósról, akinek utolsó periódusában a zeneirodalom legmélyebb, legsötétebb univerzumaiba volt bátorsága behatolni. A Nemzeti Filharmonikusok ezt a kevésbé ismert
Liszt Ferencet szeretné felmutatni.
(Kaisinger Rita)
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Hangversenykritika
Kritika a Duna Szimfonikus Zenekar, Budafoki Dohnányi Zenekar, a
MÁV Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti Filharmonikusok, a Concerto
Budapest, a Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar és Oratóriumkórus hangversenyeirôl
(Fittler Katalin)
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Könyvkritika
Zoltan Roman: Mahler és Magyarország
Miként könyve magyar kiadásához írott elôszavában rámutatott a
szerzô, kevés olyan zeneszerzô van, akinek születési és halálozási éve
két éven át tartó ünneplésre adna alkalmat.
(Fittler Katalin)

DEBRECEN
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„Szeretnénk, ha a zenekar is felhívná magára a figyelmet”
Eddig két alkalommal volt sikertelen a Debreceni Filharmonikus
Zenekar és a Kodály Kórus igazgatói posztjára kiírt pályázat, de a város
alpolgármestere, Somogyi Béla reméli, most, a harmadik alkalommal
már megtalálják a megfelelô jelöltet. Az új vezetôtôl Debrecen vezetése
azt várja, hogy tegye még sikeresebbé a zenekart, s az együttes is hívja
fel magára produkcióival a figyelmet, legalább annyira, mint ahogyan
ez az elmúlt években a debreceni Csokonai Színháznak sikerült.
(Réfi Zsuzsanna)
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„A munkának még nincs vége”
Kocsár Balázs már tizenkét esztendeje dolgozik Debrecenben, de szerinte akadnak jócskán megoldandó feladatok. A színházi operatagozat
zeneigazgatójaként, a kórus és a zenekar mûvészeti vezetôjeként úgy
véli, szükség volt és van arra, hogy egy kézben összpontosuljanak a
szervezési teendôk, emellett pedig a meglevô lehetôségeket még jobban ki lehetne használni.
(Réfi Zsuzsanna)

SZOMBATHELY
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Operabérlet, kamarazenei koncertek Szombathelyen
Nehéz helyzetben kezdett neki ennek a szezonnak a Savaria Szimfonikus Zenekar, pedig Vásáry Tamással nagysikerû koncerteket adnak
és telt házasak a koncertjeik. Az együttesnek több tízmillió forinttal
kisebb büdzsé áll a rendelkezésére, mint az elmúlt esztendôben. Csak
az Elôadó-mûvészeti törvény adókedvezményre vonatkozó elôírásai
következtében befolyó támogatásoknak köszönhetôen maradtak
talpon, s bíznak abban, hogy a következô évadban az új terveknek,
kezdeményezéseknek köszönhetôen már nagyobb költségvetéssel számolhatnak. A zenekar igazgatója, Mérei Tamás beszélt az együttes
helyzetérôl.
(Réfi Zsuzsanna)
Szerencsés planétaállás Szombathelyen
Temérdek helyszínen, a londoni Sadlers Wellsen át a Magyar Állami
Operaházig dirigált már operaelôadásokat Vásáry Tamás, de most elôször vezet olyan zenekart, amely saját operabérletet indított. A zongoramûvész-karmester három feltétele közül ez volt az egyik, ami teljesült
Szombathelyen. Még az ültetési rendet is megváltoztatta a Savaria Szimfonikus Zenekarnál, s kimondottan büszke arra, hogy a BBC Gustav
Holstról szóló filmjéhez a szombathelyi együttes játszotta fel a
Planétákat.
(Réfi Zsuzsanna)

25 éves a Nemzeti Énekkar
A Nemzeti Énekkar Állami Énekkar néven 1986-ban jött létre. A kórus
magját a Magyar Állami Népi Együttes énekkara alkotta. Alapító karnagya Pászti Miklós volt, akinek keze alatt nagy oratóriumok elôadására
alkalmas, nyolcvan tagú kórussá fejlôdött.
(Kaisinger Rita)

ZENETÖRTÉNET
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Auer-iskola
Sohasem lehetett hallani olyan gazdag, gyönyörûen rezonáló hegedûhangot, amit szinte úgy varázsolt elô a fiatal Mihail Szaulovics Elman.
Egyrészt nevéhez fûzôdik a modern hegedûjáték kezdete, másrészt ô
kezdte inspirálni a zsidó származású vonóshangszeresek lavinaszerû
megjelenését, akik valósággal kiözönlöttek Kelet-Európa gettóiból a
múlt század elsô negyedében.
(Közreadta Rakos Miklós)
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Egy szenvedélyes (szenvedéses?) pálya
Alig létezik még egy olyan szakma, amely oly sokszor van kitéve ártalmas feszültségeknek, eufória és frusztráció között hullámzó kedélyállapotoknak. A muzsikus lét legtöbbször nem is hivatás, hanem életforma. A muzsikálás a gyermekkortól kezdve lényeges részét képezi az
egyén életének. Ha a személyiségnek ezt a részét különféle káros
befolyások érik, hamar elbizonytalanodás léphet fel, amely negatívan
befolyásolhatja a mûvészi tevékenységet.
(Ingolf Schauer/Harry Schröder)
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Szinte már tudjuk, mikor jön a varázslat…
Interjú Szepesi János klarinétmûvésszel a 15 éves Budapest Klarinét
Kvartett alapítójával és mûvészeti vezetôjével.
(Kaisinger Rita)
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