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A Művészetek Palotája a 2013/14-es évadban is
folytatja a tavaly bemutatott évados program-
hirdetést, igazodva az európai koncertélet ha-
gyományaihoz. A szezont az „identitás” vezér-
gondolata határozza meg: a Művészetek Palo-
tája arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a kul-
túra segítségével fel-
tárható az út, amely a
tágas horizonttól ön-
magunk felfedezéséhez
vezet. Az évad művé-
sze Perényi Miklós, az
évad zenekara az MR
Szimfonikusok lesz. Ez-
úttal sem lesz hiány
külföldi sztárelőadók-
ban, és a dzsesszrajon-
gók is készülhetnek.

Perényi Miklós vi-
lághírű csellista, két-
szeres Kossuth-díjas művész lesz az évad mű-
vésze, aki több alkalommal, kamaramuzsikus-
ként és szólistaként is közönség elé lép. „Peré-
nyit hallgatni annyit tesz, mint a lényeggel ta-
lálkozni, szembe találni magunkat egy mű el-
lenállhatatlan szépségével, amit csak ő tud
ilyen egyértelműen világossá tenni” – írta róla
2006-ban francia méltatója, Gérard Mannoni.
Nem kevésbé rangos együttes, Európa egyik leg-
híresebb rádiózenekara, a hetven éve megalakult
MR Szimfonikusok lesz az évad zenekara. Az
évados fesztiválok változatlanul zajlanak: ja-
nuárban ismét Jazz Showcase, júniusban a Hey,
June! koncertsorozatban a rockzenészeké a ház.
A Wagner-napokon négy egymást követő napon
elhangzik a teljes Ring-ciklus, valamint két al-
kalommal a tavaly nagy sikerrel bemutatott
Tannhäuser-produkció is.

A MüPa természetesen az új szezonra számos
világhírű komolyzenei előadót hívott meg: őszi
évadindítóként Edita Gruberova, a világhírű
bel canto díva Donizetti Boleyn Anna című mű-
vének címszerepét énekli. A historikus zene
meghatározó képviselője, a katalán származású
brácsista és karmester Jordi Savall egy közel

700 évet átölelő képzeletbeli utazásra hívja hall-
gatóit a Borgia-dinasztia zenéjével, Ton Koop-
man az általa alapított Amsterdam Baroque
élén vezényli Bach Máté-passióját. Az újévi
hangversenyen Haydn Az évszakok című orató-
riuma szólal meg az Orfeo Zenekar és a Gustav

Mahler Chor Wien
közreműködésével,
René Jacobs vezényle-
tével. Novemberben
karmesterként lép fel a
20. századi európai
kortárs zene egyik leg-
meghatározóbb alakja,
a 80. születésnapját ün-
neplő lengyel Krzysz-
tof Penderecki. A MET
sztárja, Joyce DiDo-
nato és a Complesso

Barocco Grammy-díjas lemezük anyagát szó-
laltatja meg élőben – a királynők és a drámák
jegyében. Fellép még – a teljesség igénye nélkül
– az elbűvölő fiatal csellista, Sol Gabetta és a Bá-
zeli Kamarazenekar; Mark Padmore a Britten
Sinfoniával ünnepli a Britten-centenáriumot, a
fiatal sztárdirigens, Daniel Harding pedig a
Londoni Szimfonikusok élén érkezik majd Bu-
dapestre. Fellép az extravagáns orgonista, Ca-
meron Carpenter is – a közönségre bízzuk,
hogy tabudöntögető stílusa művészi szabad-
ság vagy szabadosság-e. 

A dzsessz és a világzene kedvelői számára is
szép számmal akadnak csemegék a MüPa tar-
solyában: John McLaughlin a nyugati dzsessz
és az indiai etnozene fúziójával kísérletező pro-
jektjével, a Remember Shaktival lép fel, a
Grammy-díjas amerikai szaxofonos, Pharoah
Sanders kvartettje élén a kiváló dzsesszorgo-
nistával, Joey DeFrancescóval ad koncertet, a
kétszeres Latin Grammy-díjas gitáros, Toma-
tito fellépése kapcsán pedig nem lehet kérdés,
hogy az igazi flamenco-hangulathoz bárhol a
világon elegendő a taps, az ének, egy gitár, és
egy pár kopogó cipő.
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