
9190 KIMENŐ KIMENŐ

36. Budapesti Tavaszi Fesztivál
A klasszikus zenei koncertek mellett idén is számos 
opera-, balett-, jazz-, világzenei, crossover, tánc- és szín-
házi, valamint képzőművészeti program várja az érdeklő-
dőket. Liszt Ferenc tiszteletére műsorra tűzik a kompo-
nista és kortársai darabjait, valamint olyan alkotásokat, 
amelyeket a mester ihletett. A Krisztus című oratórium a 
Staatskapelle Weimar és a Magyar Rádió Énekkarának 
előadásában csendül fel, és felhangzik Dubrovay László 
Faust, az elkárhozott című szerzeménye is.  
Bartók Béla születésének 135. évfordulójához több 
program is kapcsolódik. A nyitóhangversenyen a 
Budapesti Fesztiválzenekar az amerikai David Robertson 
vezényletével és az örmény-amerikai Kim Kashkashian 
közreműködésével többek között Bartók Brácsaversenyét 
szólaltatják meg. Izgalmas eseménynek ígérkezik az a 
klasszikus zenei koncert is, amelyen Bartók és Kodály 
kompozíciói a népi hangszerek hangján, zongorakísérettel 
csendülnek fel a világhírű magyar szoprán, Rost Andrea 
tolmácsolásában. A fesztivál Bartók Béla tiszteletére 
Kórusünneppel zárul, ahol kilenc énekkar és neves 
vendégművészek válogatnak a mester által komponált 
kórusdarabokból. 

Több helyszínen, 2016. április 8-24. 

Battonyán születteM-C
A családi kiállítóhelyen, a gellérthegyi villában nyár elejéig 
nyitva tartó kiállításon egy eddig ismeretlen Molnár-C. 
Pállal találkozhat a látogató. Történt hasonló a művész 
életében is: húsz évvel a háború után megrendezett 
második kiállításáról beszámoló korabeli kritikák szerint 
is „egy teljesen új Molnár-C. Pál lepte meg a szakmát és 
a közönséget”. 71 éves volt ekkor. Ebben az utolsó festői 
korszakában készült meghatározó műveit a művész kíván-
sága szerint lánya az 1984-ben, szülővárosában, Battonyán 
megnyílt Molnár-C. Pál Emlékháznak ajándékozta. Most, 
harminc évvel később először térnek vissza ezek a nagy-
méretű képek a Ménesi úti műterembe. Ugyanebben az 
időszakban a Battonyai Emlékházban a MCP Műterem-
Múzeum anyagából nyílt kiállítás látható: Budapesten 
élteM-CP címmel. Mindkét kiállítást Csillag Eszter fiatal 
művészettörténész, Molnár-C. dédunoka rendezte. 

Budapest, Molnár C. Pál Műterem-múzeum, 
2016. június 12-ig

Goldberger textilipari gyűjtemény
Az egykori mágnáscsalád generációk során az ország 
5. legjelentősebb vállalatát hozta létre és irányította 
Óbudán, amely a két háború között a világ élvonalába 
tartozó termékeket állított elő. A gyűjteményben a gyár, 
a technológia és a család történetét kísérheti végig a 
látogató, s ezen keresztül egyben gazdag és méltó kortör-
téneti áttekintést is kap, közelről nézheti meg a gépeket, 
kipróbálhatja a textilnyomás egyes fortélyait,  korabeli 
filmrészletekben, fotókban dokumentumokban mélyed-
het el. Az interaktív kiállítás öt nagy egységre bontva 
mutatja be azt a folyamatot, amely során a néhány fős 
manufaktúraként induló kékfestőműhely a generációk 
modernizálása nyomán világhírű vállalattá fejlődött, majd 
a tönkretétel és felszámolás folyamatát is. Esős napokon 
nagyobb gyerekekkel emlékezetes családi program. 

Óbudai Múzeum, állandó kiállítás  

Áprilisi kimenő

Túl a szavakon
Tizenegy év után, életművének emblematikus száma-
ival lép a Trafó közönsége elé a világhírű New York-i 
énekes, zeneszerző, koreográfus, opera- és filmren-
dező, a mágikus jelenléttel megáldott Meredith Monk, 
akinek „szívig hatoló népzenéje mintha egy másik 
bolygóról érkezett volna”. Monk felfedezte és megmu-
tatta az emberi hangban rejlő határtalan lehetőségeket, 
és olyan érzéseket, energiákat közvetít, amelyekre a 
beszélt nyelv képtelen. 

Trafó, április 30.

A bajnok
Darvas Benedek sok évvel ezelőtti ihletésére, Pintér 
Béla most „vette a bátorságot” és megrendezte A köpeny 
című Puccini-operát, amelyről Petrovics Emil egykor azt 
mondta, nemcsak az életmű, de az egész operairodalom 
csúcspontja. Erre a zenére Pintér egy itt és most játszódó, 
bizarr szerelmi háromszög történetét komponálta meg, 
a korabeli librettóból egy minden ízében mai és minden 
ízében pintérbélás történet kerekedett. A zenei munkatárs 
Kéménczy Antal zongoraművész. 

Katona József Színház, március 19-től

Összeállította - Baka Ildikó, Fazekas Zsuzsa 
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Nem csak a százéveseké – Nagykörút újratervezés!
A Budapest100 rendezvénysorozat új fordulata, hogy idén, 
a program és városünnep 6. évében elrugaszkodik az 
egykorúság ideájától és figyelmét egy markáns útvonalra, 
a 120 éves Nagykörútra és annak minden időréteget 
tartalmazó sokszínű történetére fordítja. A körút épületei 
koruktól függetlenül csatlakozhatnak és nyílnak meg 
elfeledett boltjaikkal és elfeledett történeteikkel a 2016. 
április 16-án és 17-én megrendezésre kerülő eseményen a 
Boráros tértől a Jászai Mari térig. A szervezők szeretnék 
megteremteni a közös diskurzus lehetőségét és alkalmait 
a szakmabeliek és civilek között, ami valódi lehetőség 
a régi épületekről és az új szemléletű várostervezésről 
szóló párbeszédre és annak megvitatására, ki milyen-
nek szeretné látni a Nagykörutat, a várost és benne a 
jövőnket. Végső soron arra, hogy találjunk ki közösen egy 
élhetőbb világot.

Nagykörút, 2016. április 16-17. 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Idén 23. alkalommal rendezik meg a tavaszi könyves 
seregszemlét, amely minden évben meghatározó szakmai 
és közönségfórum, és pezsgő vásár. Ezen belül 16 alka-
lommal jelentkezik az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja, 
amelynek megrendezésében mind a 28 EU-s tagország 
évről évre részt vesz. A felolvasásokat, beszélgetéseket, 
dedikálásokat, könyvbemutatókat, koncerteket, színházi 
előadásokat és filmvetítéseket felvonultató gazdag 
programkínálat mellett az esemény a könyvkiadók és ter-
jesztők üzleti és szakmai találkozója is, tanácskozásokkal 
és konferenciákkal. Természetesen idén sem maradnak el 
a kicsikre fókuszáló Gyerek(b)irodalom programjai. Az idei 
díszvendég a norvég Jostein Gaarder, a díszvendégország 
pedig Szlovákia lesz. A részletes programért keresse fel 
az esemény honlapját. 

Millenáris, 2016. április 21–24.
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