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Gerard Mortier művészeti irányítása alatt Salzburg a kortárs 
művészetek központja (is) lett: a már nevet szerzett zeneszer-
zők – köztük Kurtág, Ligeti, Eötvös – külön ciklusokat kap-
tak, a fiatal zeneszerző- és előadóművész-generációt ugyan-
csak szívesen foglalkoztatták. Zeitfluss címmel egy kortárs 
zenei sorozat szervezését Hinterhäuserre bízták. Eközben 
zajlott a hagyományos klasszikus zenei, valamint a színházi 
fesztivál is. Sztárok továbbra is nagy számban jelentek meg 
Salzburgban, de a sztárkultusz akkoriban nagyon messze állt 
Mortier elképeléseitől. Híressé vált a művészeti igazgató 
egyik kiszivárgott, s kisebb felzúdulást is keltett mondata, 
miszerint: „Pavarottit nem szeretném itt hallani”.  Ám ezt 
nem kellett komolyan venni, hiszen minden világhíresség 
szívesen jött ide, és megkapta a megfelelő tiszteletet. 
A konzervatívabbak persze felháborodottan fogadták a kor-
társ rendezéseket, és végül Mortier-nak (igaz, tíz év múlva) 
mennie kellett. „Bosszúja”  egy botrányos, provokatív Johann 
Strauss: Denevér rendezés volt, amely hangos ellentünte-
tésébe torkollott. A következő intendáns Peter Ruzicka 

kortárs zeneszerző lett. 
Kellemes modora és kom -
munikációs készsége sem 
volt elég ahhoz, hogy so-
káig maradhasson, hi-
szen ő elődjéhez hason-
lóan a kortárs művészet 
dominanciáját képvisel-
te. Ám nevéhez fűződik 
a fantasztikus Mozart-év: 
2006-ban, Mozart szüle-
tésének 250. évforduló-
ján valamennyi színpadi 
művét előadták nagy si-
kerrel, s csak egy-két, a 

hagyományokat kedvelő közönség számára  „botrányos” 
rendezés csúszott be. Az elkövetkező évek intendánsai – ta-
lán okulva elődeik sorsából – már nem követték ezt az utat. 
Sőt, az utolsó ciklust irányító svájci Alexander Pereira nem 
sokat foglalkozott a modern művészettel. Azonban a háttér-
ben ott volt egy stabil ember, a salzburgi Markus Hinter-
häuser – hol koncertigazgatóként, később megbízott inten-
dánsként is. Végül eljött az ő ideje, s  2017 júliusában 
hivatalba lépett ötéves megbízással az 59 éves művész, mint 
a fesztivál első számú művészeti vezetője. Az idei, 2017. évi 
program már az ő keze nyomát viseli. A színházi fesztivál-
nak szintén új vezetője lett: Bettina Hering. A gazdasági és 
a koncertprogram vezetők is Hinterhäuser közeli munka-
társai. A fesztivál elnökasszonya, Helga Rabl-Stadler – aki a 
gazdaság és a politika világából érkezett 22 évvel ezelőtt az 
elnöki székbe – Mortier-val való hangos konfliktusai után 
már nem kíván a művészeti programokba beleszólni, csak a 
fesztivál anyagi stabilitására és Salzburg patinás hírnevére 
ügyel. 

Salzburgi változások: 
a Hinterhäuser-korszak nyitánya
Herbert von  Karajan halála (1989) után a Salzburgi Ünnepi Játékok nagy formátumú vezető 
nélkül maradt. A világ egyik legnagyobb, s mindenképpen legpatinásabb fesztiválja kereste 
az útját, míg végül 1991-ben a művészeti vezetést egy neves kortárs rendezőre, Gerard 
Mortier-ra bízta. Ő lett a felelős a fesztivál új arculatáért és a legkényesebb területért: az 
opera-programért és annak megvalósításáért, a rendezők, fellépők, dirigensek kiválasztásá-
ért. A hangversenyek igazgatója, Hans Landesmann a bécsi Konzerthaus igazgatói székéből 
érkezett Salzburgba, és mellettük megjelent egy fiatal, agilis zongoraművész, kortárs zenei 
interpretátor: Markus Hinterhäuser. Negyedszázaddal később, idén nyártól Hinterhäuser 
már első számú vezetőként, intendánsként folytatja salzburgi tevékenységét. Az idei prog-
ram alapján megállapítható: a régi-új ember a művészet korszerűségét és tudatosan felvál-
lalt felelősségét képviseli.

� Dr. székely György / salzburg
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De mi is az új intendáns művészi koncepciója? Hinterhäuser 
nem rejtette véka alá: az időközben elhunyt Mortier nagy 
tisztelőjeként és volt munkatársaként szeretné ismét a fesz-
tivált korunk művészetének első számú központjává tenni, 
miközben a klasszikus művészet minden korszakát is repre-
zentálni kívánja. Az idei program e koncepciót teljes egészé-
ben tükrözte – színes, érdekes és egy határozott eszmeiség 
köré csoportosította a tematikus rendezvényeket. Ez pedig 
a háborúk, kirekesztés, rasszizmus és migrációs probléma, 
hiszen évszázadok művészeti alkotásait is fel lehet fűzni erre 
a szálra. Úgy az operarendezések, mint a koncertek temati-
kája illeszkedett ehhez a gondolatkörhöz. És salzburgi mar-
cipánillatú hagyomány ide, konzervatív közönség oda, Salz-
burg régi és új közönsége láthatóan értékelte a koncepciót, 
mely korunk legélesebb konfliktusait veti fel a művészetek 
eszközeivel.  
Hinterhäuser egyébként Schiff András nagy tisztelője, így 
első évadában háromrészes ciklust ajánlott fel neki. Schiff 
az évek során egyre többször nyilvánul meg szóban, és most 
magyarul is megjelenő könyvében tanulmányok, esszék ta-
lálhatók a zenéről. Londonban már jól ismerik „Zene-
beszéd”-programjait, ahol kis előadás formájában vezeti be 
a hallgatóságot a megszólaló művek világába. Itt Salzburg-
ban ez teljesen formabontó, ám nagyon értékes törekvés 
volt, hogy ritkábban megszólaló műveket is érdemben élvez-
hessen a közönség. Négy zeneszerző „dialógusait” mutatta 
be: Bach, Bartók, Janáćek és Schumann olyan műveit, ame-
lyek reflektálnak a világra, a lelkiállapotokra, a zeneszerzők  
életrajzi vonatkozású történéseire. „Ne gondolják, hogy a 
művészet semleges szépelgés és mentes a politikától” – közli 
Schiff a közönséggel, amit taps fogad. Janaćek szonátája pél-
dául egy 1905-ös felkelés diákáldozatának állított emléket. 
Bartók művei élő tiltakozások a kirekesztő nacionalizmus 
ellen. Bach művészi ars poeticája pedig az volt, hogy nincse-

nek „egyszerű”, lebutított gyerekművek. A gyerme-
keknek is tökéletes zenét kell írni. Bartók Gyerme-
keknek sorozata szintén ezt a gondolkodást képviseli. 
Schumann művei pedig mind tükrözik életének el-
lentmondásait, személyiségének kettős (Florestan-
Eusebius) maszkulin-feminin jegyeit, az élet komp-
lexitását, s hogy a dolgok nem fehérek vagy feketék. 
A rövid előadások után a közönség egészen más „fül-
lel” hallgatta a műveket, és talán elgondolkozott 
azon, hogy a zene nem csak a felhőtlen szórakozta-
tásra való.
A Mortier által anno elsőként meghívott amerikai 
fiatal rendező, egykori fenegyerek, Peter Sellars az-
óta jócskán felnőtt, idén 60 éves. Most újra ő lett az 
első vendég, Mozart operája, a Titusz kegyelme meg-
rendezésére hívták meg. Szimbolikus jelentésű, hogy 
Mortier igazgatása alatt ez volt az első operaelőadás. 
Várható volt – és be is következett – hogy nem min-
dennapi, egyesek felháborodását kiváltó bemutató 
lesz. S erre Hinterhäuser még rátett egy lapáttal: kar-
mesternek meghívta salzburgi debütálóként a híres-
hírhedt Teodor Currentzist, az excentrikus, de az 

utóbbi években hihetetlen sikereket elérő karmestert. A 
görög származású, de magát orosznak tartó művész a Novo-
szibirszki Opera vezetőjeként keltett feltűnést. Kevesen tud-
ták róla, hogy egykor ő is Mortier felfedezettje volt. 2006-
ban egy a távoli iparváros, Perm vezetése kérte fel 
Currentzist, vállalja el az operaház művészeti vezetését. 
Currentzis igent mondott, de magával vitte szinte teljes szi-
bériai zenekarát és kórusát is, amely  MusicAeterna néven 
közben világjáró együttessé vált, fesztiválok kedvence lett. 
A 45 éves Currentzis szupermaximalista, a zenészeket fana-
tizáló magatartása végül a közönséget is magával ragadó 
produkciókat eredményezett, főként Mozart-interpretációi 
híresek. A három Da Ponte-operát a Sony lemezre is vette 
vele, ezek jelentős nemzetközi sikert arattak. Mozart 
Requiem-jével ők nyitották a fesztivált – az eredmény stand-
ing ovation lett. Visszatérve a Tituszra, az előadás két kivé-
teles, „enfant terrible” – Currentzis és Sellars – találkozása 
lett. A koncepcióban is egymásra találtak, mindketten me-
részen belenyúltak a darabba: a nem Mozart által írt recita-
tivók nagy részét kihagyták, csak a cselekmény szempontjá-
ból fontosakat hagyták meg. Az is bátorság volt, hogy 
Currentzis Mozart c-moll miséjéből tételeket illesztett be, 
megszólalt két külön Mozart-mű: a c-moll Adagio és fúga, 
valamint a Szabadkőműves gyászzene. A történet nem az 
ókorban játszódik, hanem a békés, az erőszaktól iszonyodó 
Titusz császár alakját egy másik történelmi személyiséggel 
azonosítja: Nelson Mandelával. Köré csoportosul a törté-
net, amely az emigránsok, a terrorcselekmények történeti 
és lelki hátterével foglalkozik. Aktuális téma?  Operaházba 
való? Az előadást a két karizmatikus művész és a kiváló éne-
kesek sikerre vitték, a konzervatívnak kikiáltott salzburgi 
operaközönség lelkesen ünnepelt. Kiemelkedő volt a fiatal 
francia mezzoszoprán, Marianne Crebassa Sixtus-alakítása. 
A kritika szerint új sztár született Salzburgban. �

Teodor Currentzis

Fo
tó

: A
nt

on
 z

av
ja

lo
v




