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lethessen meg, átgondolt, közös esztétikára,
sége a darab minden alkotójának” – nyilatkozmajd, hogy a muzsikus már kétszer vezényelte az Opera Zenekart koncerten, és egyszer
„Ez az együttes a legkiválóbb zenekarok kö-

dulnunk, amelyek nem csupán kiállják a mai
musának próbáját, hanem többletértékként
tudatosak, kikerülhetetlenül személyesek és

velük zenélni” – árulta el a karmester, aki

csolatban, hiszen a tavaszi
a Háry János
a

on

rugalmasság, amely, ha jól megnézzük, döbbenetesen beszédes kifejezés: nem a saját
elképzelés könnyed feladását jelenti, mint
sokan gondolják, hanem bár benne foglaltatik

A pálca fiatal mesterei

-

ahogy a
jó látni, ahogy reagálnak, rezonálnak erre a
-

rokonsága miatt gyakorlatilag szükségem

Az Opera nem csak azoknak a karmestereknek biztosít teret, akik
már évtizedek óta magas színvonalat képviselnek, hanem azoknak az
ifjabb dirigenseknek is,
. Közülük szólítottuk meg
Dobszay Pétert, Hámori Mátét és Török Leventét.

ta a vezényléstechnika letisztultságának fon-

akikben ott az ígéret, a
tehetség és az ambíció

érzi magát a darabban: az a benyomása,
hogy ami történik, az nem is történhetne
rák, musical, operett is része a repertoárjá-

orgonistája, továbbá a kortárs zene elkötele-

kodóbb helyzetbe kerül majd minden kiválasz-

-

annak következményei – ma olyan mentális
chanizmusokat ültet el az emberek egy tekintélyes részébe, amelyek, ha elhatalmasodnak,

Operában minden nap azért, hogy ez ennyire

koncer tezett, és olyan énekesekkel dolgozott
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ZENEKAR

FIATAL KARMESTEREK
a Hunyadi Lászlóval, majd ugyanazon
Lukrécia meggya
lázása

Lammermoori

dirigál az intézményben, és ezzel

Lucia
izraeli komponista hölgy, Ella Milch-Sheriff

séget abban látja, hogy az utóbbinál
dési rendje is eltér a megszokottól,
jómagam is sokszor próba nélkül

tudnánk bepróbálni minden egyes
apró részletet” – mondja a karmes-

sokat tehet azért, hogy az ifjúság

tavasszal itthon, amihez néhány jó tanács

konkrét, hasznos visszajelzést kaptam

Véleménye szerint a karmesteri szakma
egyik kulcsa az, hogy a dirigens biztos legyen abban, hogy amit csinál, gondol, érez,
az jó; a másik fontos szempont

különlegessége – amit más nem tud ebben

-

„Ezt az együttest kiváló zenészek alkotják,

-

más karmesterrel, muszáj nagyon rugalmas-

vagy a zenekari árokban résztve-

goristával egy szonáta eljátszásakor
csiságát, a rácsodálkozás képességét és az
retném azt hinni, hogy az elismerés miatt egy
csapásra »valaki« lettem, mert még messze
vagyok a célomtól: minél jobb ember és minél

ahhoz, hogy a továbbvitt hagyomány valóban bázisa, biztos alapja lehessen egy

és fél évesen beültették egy zene-

Budapesti és bécsi tanulmányai
-
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-

amelyért minden nap és minden próbán meg

Mozart A varázsfuvolá
ta, akkoriban az volt a mai popzene;
Az asszony ingatag
tan valamiféle varázslat kell ahhoz,

hogy az Opera vezetése próbál és mer fris-

ragadjon, és mindez biztosan nem
csak a rizsporos parókából vagy egy
lyet a magyar muzsikusok hihetetlen

SZÜNET

UTÁN...

Olyan neves énekesekkel dolgozhatott együtt,
lán épp ezért – szintén bátran vállalja a be30

karmesterek korrepetitora, illetve asszisz31

