
KLASSZIKUS KöRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

Madaras Gergely izgatottan és kíváncsian készül a január 
28i hangversenyre – azt meséli, mindig lenyűgözte az 
együttes monumentális hangzása, s a Dohnányi zenészeiből 
áradó lelkesedés. Arra a kérdésre pedig, hogy hogyan állí
totta össze az est programját, a következőket feleli: „Ebben 
a szezonban elsősorban a magyar és az orosz repertoárt állí
tom a koncertjeim fókuszába mind itthon, mind külföldön. 
Úgy érzem, hogy a két nép zenéjében rengeteg a közös vonás, 
főleg, ha arra gondolunk, hogy mindkettő mélyen a folklór
ban, népmesékben, népdalokban gyökerezik. A 2016/17es 
szezonban különleges egybeesés, hogy Bartók, Kodály, 
Dohnányi és Liszt kerek évfordulóit ünnepeljük – ez is egy 
jó érv arra, hogy nemzetközi szinten a magyar zene a figye
lem középpontjába kerüljön. Vendégvezényléseim alkal
mával ezért minden hangversenyen elhangzik egy magyar 
zeneszerzőtől származó mű. Mivel pedig a kortárs zene
irodalom is a repertoárom kiemelt és szerves részét képezi, 
nagy öröm számomra, hogy a Vajdamű ősbemutatóját én 
vezényelhetem. A 2000es évek elején feleségemmel, Győri 
Noémival 6 éven keresztül vezettük az Ifjúsági Kortárs Ze
nei Estek koncertsorozatát, ahol fiatal zeneszerzők közel 
120 új művét mutattuk be. Ez, illetve a korábbi zeneszer
zői tanulmányaim megalapozták a kortárszenéhez való 
mély kötődésemet és nagyköveti szerepvállalásomat. Vajda 
Jánossal szintén ebben az időszakban ismerkedtem össze. 
S nagyon fontosnak tartom, hogy konzultáljak a zeneszer
zővel műve elhangzása előtt, amennyiben erre van lehető
ség!”
Madaras ebben az évadban négy alkalommal dirigálhatja 
Muszorgszkij remekművét. Saját együttesével, a Savaria 
Szimfonikus Zenekarral kezdi a sort, majd a Dohnányi kö
vetkezik, aztán az Orchestre Philharmonique Royal de 
Liège és a londoni Junior Royal Academy of Music Szimfo

nikus Zenekara. Madaras Gergelyre sok más fellépés is vár, 
hiszen a következő hónapokban húsz együttes vendége lesz. 
Köztük van az olasz RAI Szimfonikus Zenekar, a párizsi 
Orchestre Philharmonique de Radio France, a Varsói Fil
harmonikusok, a belfasti Ulster Orchestra, a Württember
gi Kamarazenekar és a török Bursa Szimfonikusok is. A 
Nemzeti Filharmonikusoknál szintén debütál – mégpedig 
egy Kodályesttel.
A Dohnányi Zenekarra februárban is vár egy különleges 
est: Hollerung Gábor vezényletével A sevillai borbélyt kísé
rik, amely Káél Csaba rendezésében, 18án kerül színre a 
Müpában. „Régi mániám volt, hogy az operai manírokat, 
azokat a gesztusokat, mimikát, amelyre hajlamosak az éne
kesek, s a némafilmeket idézi, felhasználjam egy produkció
ban. Amikor A sevillai borbély zenéjével kezdtem foglalkoz
ni, rájöttem, ez az egyik legalkalmasabb opera erre. Így a 
színházban megjelenik a film, az énekesek használják a ka
merát, a vetítést, s például a főszereplőről, Megyesi Schwartz 
Lúciáról kiderül az is, kiváló némafilmes színésznő vált vol
na belőle. Ráadásul – miután olaszul játsszuk a darabot – 
mindez abban is segít, hogy a nézők azonnal megértsék a 
szövegben rejlő poénokat”– meséli Káel Csaba. „A Dohná
nyi Zenekarral koprodukcióban minden szezonban színre 
viszünk egyegy produkciót. Együtt találtuk ki a Sevillait. 
Az előadás először Szombathelyen, a Savaria Szimfoniku
sokkal és Kovács János vezényletével került színre, majd 
Tokajban, a Fesztiválkatlanban – már a Dohnányival és 
Hollerung Gáborral. A két szabadtéri helyszínen magyar 
művészek énekeltek, a Müpabeli előadásban ketten marad
nak a korábbi szereposztásból:  Megyesi Schwartz Lúcia és 
Böjte Sándor, s hozzájuk nemzetközi gárda csatlakozik.”

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja: www.bdz.hu  

A sevillai borbély – némafilmben elbeszélve 
Első alkalommal vezényli a Budafoki Dohnányi Zenekart Madaras Gergely. Január 28-án 
Vajda János Csellóversenyét és Muszorgszkij: Egy kiállítás képei című remekművét játsszák 
a Zeneakadémián. Hollerung Gábor együttese februárban egy szokatlan operaprodukció-
nak is részese lesz: másodszor játsszák Rossini: A sevillai borbély című dalművét, a néma-
filmeket idéző előadásban. 

Jelenet A sevillai borbély Káel Csaba rendezte előadásából
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