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„Világhírű szólistával zárja az évadot a Duna Palotában a 
Duna Szimfonikus Zenekar” –meséli Szklenár Ferenc, a ze-
nekar művészeti vezetője: „Nagy örömünkre szolgál, hogy 
májusban a kiváló zongoraművész, Várjon Dénes látogat el 
hozzánk. Ezzel mind a publikum, mind a zenekar régi kí-
vánsága teljesül. Várjon Dénes a Tavaszi bérletsorozatunk 
záró koncertjén fogja Schumann zongoraversenyét előadni. 
A karmester sem kevésbé elismert művész, Baráti Kristóf, 
akit visszatérő vendégként üdvözölhet közönségünk. Ezút-
tal a hangsúly számára a betanításon és a vezénylésen lesz, 
de meglepetésképpen előkerül Kristóf csodálatos hangú 
hangszere is. Zenekarunk és hallgatóságunk szeretettel vár-
ja a két világhírű művészt, hogy évadzáró hangversenyük-
kel feltegyék a koronát izgalmas koncertsorozatunkra.”
Várjon Dénes akadémista kora óta nem dolgozott a zenekar-
ral, de azt mondja, szép emlékként őrzi a Duna Palotában 
adott, közös koncerteket. Most Baráti Kristóf felkéré sére – a 
hegedűművész-karmesterrel és Várdai Istvánnal az utóbbi 
években rengeteget kamaráznak – érkezik a társulathoz, s 
úgy véli, egy hangversenyen a lehető legjobb az, ha egy ka-
marapartnere dirigálja. Számos ilyen előadásban játszott 
már, kedves karmestere és kamara-partnere Keller András 
vagy Heinz Holliger. Márciusban is kipróbál egy ilyen 
együtt működést, hiszen kamarapartnere, Steven Isserlis 
hívta meg az általa vezetett Norvég Kamarazenekarhoz, ő az 
elsőként felkért szólistája, és ezt az estet a csellóművész diri-
gálja majd. S bár korábban nem vezényelte még Baráti Kris-
tóf, biztos abban, hogy ez közös munka is remek lesz, akár-
csak az eddigi fellépéseik.
„A kamarazenélés során nagyon gyorsan kell reagálnunk 
egymás zenei elképzeléseire, s azt gondolom, ha a zongora-
versenyeket is ebből, a kamarazenei attitűdből tudjuk ját-
szani, az hihetetlen többletet ad a produkcióhoz. Ezek a 
közös muzsikálások a legizgalmasabb,  legszebb feladatok 
közé tartoznak. Schumann egyik zongoraversenyét játsz-
szuk, s mind Kristóf, mind a zenekar örült ennek a külön-
leges műnek, amely nagy kihívást jelent a társulatnak és a 
pianistának is. Kamarazenélésre épül, s nagy szerepet kap-
nak a darabban fúvósok és más, kiemelt hangszercsopor-
tok. Roppant érzékenyen kell egymásra reágálni, s figyelni 
az egész kompozíció óriási egységére. Igaz, én vagyok a szó-
lista, a zenekarnak azonban nem engem kell követnie, ha-
nem arra figyelni, hogy a közös hullámhosszat megtalálja. 

Erre törekszem én magam is. A versenyműveknél a szólista 
első az egyenlők között, de valóba csak az egyenlők között…  
Lényeges, hogy a zenei kommunikáció nagyon magas szint-
je valósuljon meg. Ha egymásra rezonáló zenészek játsza-
nak, az olyan, akár egy jó beszélgetés. S az ember nem 
monológizálni szeret, hanem megosztani a véleményét má-
sokkal, eszmét cserélni. Ha pedig valaki sokat kamarazenél, 
akkor másként nyúl egy versenyműhöz is. Ezeknél a kom-
pozícióknál sem tudok kibújni a bőrömből, s ugyanúgy a 
kamarazenei vénám érvényesül. Baráti Kristóffal éppen 
azért élvezem nagyon a közös zenélést, mert roppant külön-
bözőek vagyunk. Az együttjátékunkat éppen az inspirálja, 
hogy eltérő a hátterünk. Ösztönzően hat mindkettőnkre, 
hogy mások a kiindulópontjaink, a szempontjaink, s mind-
ez új végeredmény felé viszi a műveket. Várom már a közös 
próbákat.”

A Duna Palota honlapja: www.dunapalota.hu
A Duna Szimfonikusok honlapja: www.dunaszimfonikusok.hu

Várjon, Baráti és a Duna Szimfonikusok
Régi ismerős tér vissza májusban a Duna Palotába, hogy ismét a Duna Szimfonikusokkal 
muzsikáljon: Várjon Dénes. A zongoraművész akadémistaként koncertezett utoljára a zene-
karral, s most örül, hogy olyan kedves kamarapartnere dirigálja majd, mint Baráti Kristóf. 
A hangversenyen – amellyel a társulat a szezont zárja – Schumann zongoraversenye mellett 
Beethoven Prométheusz teremtményei nyitánya, valamint VII. szimfóniája kapott helyet. 

Világhírű zongoraművészünk, Várjon Dénes akadémista kora óta először 
játszik a Duna Szimfonikusokkal
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