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körkÉp – Hózsa Zsófia összeállítása

„Marek Janowski nagyon közeli barátom, szinte a pótapám 
– árulta el a Gramofonnak a hegedűművésznő –, hiszen ti-
zennyolc éves korom óta ismerem, s azóta folyamatos mun-
kakapcsolat van közöttünk. Ő hívott meg először szólista-
ként játszani, és a kezdetekkor rengeteg lehetőséget adott 
nekem arra, hogy kiváló zenekarokkal dolgozhassak. 
Janowski fontos ember a számomra, ezért mindig örömmel 
tölt el a vele való közös munka. Korngold Hegedűversenyét 
még nem játszottuk együtt, úgyhogy nagyon izgatott va-
gyok.”
Erich Wolfgang Korngoldot a filmzene atyjaként is szok-
ták emlegetni, s ez a ragadványnév a Hegedűverseny halla-
tán is okkal cseng a hallgató fülében. A művésznő így me-
sélt a darabról: „Régóta ismerem ezt a művet, de csak hat 
éve kezdtem vele dolgozni. Bevallom, eléggé izgultam az 
első előadás előtt, hiszen a zeneirodalom igen egyedi da-
rabjáról van szó, ami sokban különbözik az általános hege-
dűrepertoártól. Korngold egy komoly és sikeres osztrák 

komponista volt, aki 1934-ben kezdett 
a Warner Bros.-nak dolgozni, s a kö-
vetkező négy évben két világ között élt. 
Az Anschluss után azonban zsidó szár-
mazása miatt kénytelen volt végleg 
emigrálni. Filmzenéivel hatalmas sike-
reket aratott Amerikában, de nagyon 
hiányzott neki a koncerttermi kompo-
nálás, amihez Hitler bukása után 
azonnal vissza is tért. Ekkor született a 
Hegedűverseny, amit varázslatossá tesz 
a filmzenék tagadhatatlan lenyomata. 
Ugyanakkor a concerto – és Korngold 
stílusának – hatása is erősen érezhető 
szinte minden utána született holly-
woodi zenében, ezért mai füllel és is-
meretekkel igazán érdekes élmény ta-
lálkozni ezzel a darabbal. Álmodozó és 
nagyon romantikus, éppen ezért imá-
dom játszani.”
Strauss Alpesi szimfóniája egyike a ze-
netörténet legnagyobb szimfonikus 
zenekari kihívásainak: az eredeti parti-
túra 125 muzsikust jelöl szükséges elő-
adói létszámként. Bár ez a mű talán 

kevésbé idézi fel számunkra a filmzenéket, a szerző vezé-
nyelte 1915-ös ősbemutató után bőven akadtak, akik – ne-
gatív kritikaként – annak titulálták a kompozíciót, vállal-
tan sokszínű és láttató erejű programzenei karaktere miatt. 
A lemezfelvételeiről is híres Janowski egyik fontos munkája 
az Alpesi szimfónia felvétele, melyet 2008-ban készített a 
Pittsburghi Szimfonikusokkal. Hazánkban sajnos ritkán 
vállalkoznak a darab előadására – Pécsen január 15-én fog 
először elhangozni, három budapesti koncert után ugyanis 
a Kodály Központban is színpadra kerül a produkció.
„Minden koncert unikális, akkor is, ha az ember több egy-
mást követő estén ugyanazt a műsort játssza.  Más a közön-
ség, s így a termet betöltő hangulat is. A zenészek és én is 
minden alkalommal eltérő érzésekkel, más-más élmények 
hatása alatt állunk színpadra, ezért máshogy is játszunk. 
Izgalmas repülés részesei vagyunk minden koncerten, hi-
szen a színpadra lépés pillanatában sosem tudjuk, hogy mi 
fog történni aznap este.”

Arabella Steinbacher: Minden koncert unikális

Majdnem filmzenék
A német romantika legkiválóbb interpretátorai között jegyzett lengyel származású, de Né-
metországban tanult világhírű karmester, Marek Janowski vezényli a Budapesti Fesztivál-
zenekar idei harmadik mesterbérleti hangversenyét a Müpában. A szólista a kiváló német 
hegedűművésznő, Arabella Steinbacher lesz, aki a zenekritikusok számtalan díját elnyerte 
már – többek között Bartók 2. hegedűversenyének előadásával, amit éppen Janowskival 
vett lemezre. Januári koncertjeiken a filmzenék világába repítik a közönséget Korngold 
Hegedűversenyével és Richard Strauss Alpesi szimfóniájával.
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Minden napra 
új élmény!

Ajándékozzon karácsonyra Müpa-utalványt!

A Müpa saját rendezésű előadásaira elköltött minden 10 ezer forint után 1000 forint értékű ajándékutalványt adunk!
Az ajánlat 2017. november 22-étől 2017. december 23-áig érvényes.

Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban,  
valamint online a www.mupa.hu oldalon. 
További információ: +36 1 555 3300, +36 1 555 3310 

A Müpa támogatója az Emberi Erőforrások MinisztériumaStratégiai médiapartnereink:

mupa.hu
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