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A Concerto Color első tavaszi koncertje már-
cius 12-én lesz a BMC-ben, s Keller András 
vezényletével Stravinsky, Ives művei mellett 
Berio darabjainak is tapsolhatnak ez érdeklő-
dők. Köztük van az első feleségének, a Cathy 
Berberiannak írott Folk Song ciklus is. A ti-
zenegy különböző nép dalában a szerző egé-
szen más kultúrák eltérő dalait öltöztette új 
köntösbe, akad közöttük amerikai folksong 
és azerbajdzsáni szerelmes dal is. Komplex és 
jelentős technikai kihívást igényelnek, s most 
egy roppant sokoldalú jazzénekesnő szólaltatja 
meg a műveket: Harcsa Veronika. Magyak kortárs darab is 
helyet kapott a programban, a zongoraművész Csalog Gábor 
zeneszerzői arcát is megismerheti a közönség, előadják Nagy 
cirkusz című kompozícióját. 
Majd májusban várják ismét a sorozat vendégeit, s 6-i kon-
certről a következőket mondta el karmestere, szerzője és 
összeállítója: Gémesi Géza. „Keller Andrásnak nagyon ha-
tározott elképzelése volt a sorozatról, s ezzel meg is adta 
minden hangverseny alaphangját. A program összeállításá-
ban szabad kezet kaptam, de természetesen igyekeztem ké-
réseit teljesíteni, s ezek közé tartozott, hogy az esteken szere-
peljen kortárs magyar mű, s olyan klasszikus darab is, mely 
nem hangzik el gyakran. S mivel Andrással hasonló dara-
bokat dirigálunk szívesen, arra is ügyelnem kellett, nehogy 
olyan kompozíciókat válasszak, melyek későbbi terveiben 
szerepelnek… Szerencsére így is hatalmas repertoárból válo-
gathattam, s az esten a tisztelgéseké a főszerep. Ősbemuta-
tóként és elsőként saját szerzeményem, a Hajnal hangzik fel, 
a 90. születésnapját ünneplő Kurtág György és Kurtág Márta 
tiszteletére. Három évtizeddel ezelőtt a Hajnali templom 
című művemet nyújthattam át nekik egy közös, pásztói 
koncerten, annak zenei témájára utal ez a mostani alkotás. 
A másik ősbemutató, fiatal kollégám, Horváth Márton Le-
vente alkotása pedig fájdalmas veszteségből, közös gyászból 
sarjadt. Vékony Ildikó kiváló cimbalomművész, minden 
idők egyik legjobb Bach-játékosa 2009-ben, hegymászóbal-
esetben vesztette életét. A most, ősbemutatóként felhangzó 
darabnak, a Falaknak többértelmű a címe is. Szólistája pe-
dig az a Szalai András, akit Ildikó az utódjának tekintett. 

Miatta választottam a koncerten felhangzó Debussy-művet 
is, hiszen a La Plus que lent a szerző egyetlen olyan alkotá-
sa, melyben cimbalom is szerepel. A Lied der Waldtaube 
(A Vadgalamb dala) Schönberg Gurre-Lieder című monu-
mentális kantátájának részlete, melyet maga a szerző redu-
kálta kamaraegyüttesre. Romantikus hangvételű mű, de 
már felismerhető benne az új bécsi iskola hangja is. Csor-
dás Klára énekli, aki igazán nagy formátumú művész, re-
pertoárja a barokktól a kortársig terjed, számos ősbemutató 
fűződik a nevéhez. A befejező darabot, de Falla El amor 
brujo-ját is ő adja elő. Vidovszky László Romantikus olvas-
mányok című darabja is felhangzik még az esten, olyan pa-
rafrázis ez, amelyben teljesen felismerhetetlen módon, de 
romantikus idiomák szólalnak meg. A kamaraegyüttestől 
kis szimfonikus zenekarig tejedő formációk kiválasztásánál 
igyekeztem maximálisan építeni a kiváló akusztikájú BMC 
adottságaira. Tisztelem az együttesben helyet foglaló kollé-
gákat, akik nemcsak nagyzenekarban, hanem szólistaként  
is remekül játszanak. Ehhez nyitottság, megfelelő szellemi-
ség és technika szükséges.”
A Concerto Color harmadik estje május 27-én kerül színre. 
Ennek műsorában is helyet kapott egy ősbemutató, Zarándy 
Ákos Concerto Classico for Clarinet, Trumpet and 
Orchestra című műve. Emellett még Ligeti György különle-
ges hangzásvilágú Ramificationsja, valamint egy Richard 
Strauss-darab szerepel a programban, Rácz Zoltán dirigálá-
sával.

A zenekar honlapja: www.concertobudapest.hu

Három hangverseny, három ősbemutató  
a Concerto Budapesttel
A következő hónapokban is fontos, a megszokott repertoártól jelentősen eltérő hangverse-
nyekre várja a közönséget a Keller András vezette Concerto Budapest. Concerto Color cím-
mel indítanak sorozatot a Budapest Music Centerben, ahol Schönberg, Stravinsky, Ligeti 
művei mellett Csalog Gábortól, Vidovszky Lászlótól is felhangzanak kompozíciók, sőt há-
rom ősbemutató is szerepel a programban. Izgalmas, friss, üdítő estek a zenei élet legszíne-
sebb, kortárs egyéniségeivel.

Gémesi Géza és Keller András

Fo
rr

ás
: C

on
ce

rt
o 

Bu
da

pe
st


