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Balettelőadás premierjét tartja 
ma a Kolozsvári Magyar Opera. 
Az előadáshoz Alexander 
Glazunov nagyszerű zenéjére 
a klasszikus balettre jellemző 
expresszivitással teli táncokat, 
valamint magyar, spanyol 
és keleti karaktertáncokat 
koreografált a rendező, Livia 
Tulbure-Gunăjak balettmester.
» KRÓNIKA

A lexander Glazunov Ray-
monda című művét mutatja 
be ma 19 órától a Kolozsvári 

Magyar Opera balettkara. Az előa-
dás egyrészes, 70 perces. „A Ray-
mondát mindig is az orosz roman-
tikus balett akadémizmusával és 
fényűzésével hozták összefüggés-
be. Bár az előadás 1898-as, Marius 
Petipa által koreografált változata 
az évek során számos változtatá-
son ment keresztül, ma is az ele-
gancia és a virtuozitás remekmű-
vének, a klasszikus balettművésze-
tet ünneplő, mérföldkövet jelentő 
produkciónak számít” – nyilatkoz-
ta az előadás rendező-koreográfu-

IZGALMAS SZÍNHÁZI TARTALMAT IS ÍGÉR A RAYMONDA CÍMŰ PRODUKCIÓ, AMELYET MA MUTAT BE A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA

Balettelőadás premierje az operában

A Raymonda című balettelőadásban a technikai szempontból egyszerű, látványban pompás
színpadkép a díszes kastélyok tobzódó gazdagságát jeleníti meg

» A társulat 
Raymonda törté-
netét tömörített 
formában mutat-
ja be.

sa, Livia Tulbure-Gună balettmester. 
Hozzátette, a társulat Raymonda tör-
ténetét tömörített formában mutatja 
be, de anélkül, hogy elveszítené az 
elbeszélés fonalát vagy a klasszikus 
romantikus balettre jellemző fel-
építést. Glazunov nagyszerű zenéje 
izgalmas színházi tartalmat és lehe-

tőséget biztosított számomra, hogy 
a klasszikus balettre jellemző exp-
resszivitással teli táncokat, valamint 
magyar, spanyol és keleti karakter-
táncokat koreografáljak, amelyek a 
legszebb fényében mutatják be a Ko-
lozsvári Magyar Opera balettkarának 
virtuozitását és tehetségét”– fogal-

mazott a balettmester. Horvát József, 
az előadás karmestere rámutat, a 
késő romantikus korszak különösen 
termékeny orosz zeneszerzője, Ale-
xander Glazunov élete legkreatívabb 
időszakában, 1897-ben, 32 évesen 
fejezte be a Raymonda című balett
komponálását. Ezt az alkotást gyak-
ran hasonlítják Csajkovszkij művei-
hez, mivel Glazunov legterjedelme-
sebb balettje, és megszületése az 
orosz romantika korszakán belül a 
műfaj történetének fontos momen-
tumát képviseli. „Előadásunkhoz a 
Raymonda legszebb részeit válasz-
tottuk ki, amelyek a balett teljes 
hosszának mintegy felét teszik ki. 
Abban a reményben, hogy ez a mű, 
amely új színt képvisel a Magyar 
Opera repertoárjában, gyönyörköd-
tetni fogja Önöket” – mondta a kar-
mester. Ledenják Andrea jelmez- és 
látványtervező szerint a technikai 
szempontból egyszerű, látványban 
pompás színpadkép a díszes kasté-
lyok tobzódó gazdagságát képviseli. 
A társulat balettkara mellett közre-
működik a Kolozsvári Magyar Opera 
zenekara. A járványügyi előírások 
értelmében az előadáson való rész-
vétel feltétele az érvényes védettségi 
igazolás felmutatása.
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» KRÓNIKA

Bukarestben ünneplik Cziff ra 
György zongoraművészt ma és 

holnap a Liszt Intézet Magyar Kultu-
rális Központ Bukarest szervezésében 
– közölte az intézet. Idén a magyaror-
szági és a nemzetközi zenei világ Cziff -
ra emléke előtt tiszteleg születésének 
századik évfordulóján. Bukarestben a 
George Enescu Filharmónia koncert-
termében a Cziff ra György Emlékév 
keretében két egymást követő este 
csendül fel Liszt Ferenc 1., Esz-dúr 
zongoraversenye, mely Cziff ra György 
repertoárjában kiemelkedő szerepet 
játszott. A bukaresti hangversenyek 
szólistája Szabó Marcell, aki 2019-ben 

a Cziff ra Fesztivál Tehetség-díjában 
részesült. A George Enescu Filhar-
mónia zenekarát Iosif Ion Prunner 
vezényli. Cziff ra György 1921-ben szü-
letett Budapesten. Csodagyerekként 
kezdte pályáját, amelyről magyar 
nyelven is megjelent önéletrajzi köny-
vében, az Ágyúk és galambokban 
vall. 1930-ban került a Zeneakadémi-
ára Dohnányi Ernő tanítványaként. 
Nagy sikerű szólista karrierjét a II. 
világháború szakította félbe. Az érzé-
keny lelkű és kezű művésznek gyötrel-
mes volt a szolgálat a hadseregben és 
az azt követő oroszországi hadifogság. 
Az események megtorpantották zenei 
fejlődésében, kilátástalanná tették az 
eljövendő folytatást is. 1947-ben ha-

zatérve úgy látta, korábbi eredményei 
semmivé lettek, így éjszakai bárok 
zongoristájaként kemény munkával 
tartotta el családját. 1950-ben úgy 
döntött, hogy – illegálisan – elhagy-
ja az országot. A kudarcba fulladt 
kísérlet miatt háromévi börtönnel 
sújtották, de 1953-tól ismét folytat-
hatta szólistakarrierjét, és rövidesen 
különleges rangot vívott ki magának 
a zenei életben. Fellépésein kívül kö-
zel négy és fél órányi zenét játszott 
szalagra a Magyar Hanglemezgyártó 
Vállalat részére, ezek ma már mind 
hozzáférhetők lemezen. 1955-ben 
Liszt-díjjal tüntették ki. 1956-ban Fran-
ciaországba emigrált, ahol haláláig 
élt. Tüneményes technikai virtuozi-
tásával, pontos, tiszta vonalrajzú és 
tüzes energiájú játékával világszerte 
átütő sikert aratott. Szabó Marcell 
2012-ben diplomázott Nádor György 
és Kemenes András növendékeként. 
2015-ben a Kocsis Zoltán elnökségé-
vel felállított bizottság őt választotta 
meg a Zeneakadémia Karrieriroda 
egyik művészének. Szintén 2015-ben 
Junior Prima Díjat, majd 2016-ban, 
2017-ben és 2018-ban Fischer An-
nie-ösztöndíjat nyert zongoraművész 
az elmúlt években számos nemzetkö-
zi versenyen is sikert aratott. 2017-ben 
beválasztották a New York Concert 
Artist nemzetközi zongoraverseny 
New York-i elődöntőjébe, ahová több 
mint 160 zongorista közül került be 
a legjobb 9-be. 2018-ban elindította 
az Orosz Zenei Fesztivált, melynek 
művészeti vezetője. Az utóbbi évben 
olyan helyeken adott hangversenyt, 
mint az amszterdami Concertgebouw, 
a bécsi Konzerthaus, a birminghami 
Town Hall, a hamburgi Elbphilhar-
monie és a drezdai Musikfestspiele.

Cziff ra György művészetét ünneplik Bukarestben

» Idén a ma-
gyarországi és a 
nemzetközi zenei 
világ Cziff ra 
emléke előtt 
tiszteleg szüle-
tésének századik 
évfordulóján.

Jubileumi tárlat 
Kolozsváron

#Hetven – ez a címe annak a 
kiállításnak, amely a tervek sze-

rint tegnap késő délután nyílt meg 
Kolozsvári Művészeti Múzeumban. A 
tárlat, amely az intézmény gyűjte-
ményéből sorakoztat fel műalkotáso-
kat, január 9-ig lesz megtekinthető a 
Bánff y-palota emeleti kiállítótermei-
ben. A válogatás a múzeum alapí-
tásának 70. évfordulója apropóján 
született meg, a kurátor Iakob Attila. 
Amint a múzeum közleményében 
olvasható, az intézmény 1951-es ala-
pítása óta szerves része a kolozsvári 
és erdélyi kulturális életnek. A jelen, 
#Hetven című kiállítás olyan alkotók 
műveit kívánja bemutatni a közönség 
számára, akik a kolozsvári művészeti 
élet emblematikus fi gurái, és az el-
múlt hét évtized során művészetükkel 
szervesen hozzájárultak az intézmény 
fejlődéséhez. A válogatásban műve-
ikkel szereplő alkotók: Abodi Nagy 
Béla, Abrudan Petre, Andrássy Zoltán, 
Apostu Gheorghe, Árkossy István, 
Avram Ovidiu, Balázs Péter, Bene 
József, Bogdan Catul, Botiș Teodor, 
Brana Nicolae, Brudașcu Cornel, 
Chișu Ioan, Ciato Victor, Ciupe Aurel, 
Cornea Emil, Crișan Vasile, Elaș Leo-
nid, Feier Petru, Feszt László, Frimu 
Vladimir, Fulger Radu, Fülöp Antal 
Andor, Gaga Victor, Harșia Teodor, 
Kancsura István, Kőmives Andor, Ko-
vács Zoltán, Lövith Marc Egon, Maniu 
Nicolae, Miklóssy Gábor, Mitrea Ion, 
Mohy Sándor, Munteanu Coriolan, 
Munteanu Letiția, Mureșan Mircea, 
Nagy Albert, Nemeș Maria Margareta, 
Nemeș Sabin, Nimigeanu Viorel, Pa-
tachi Eugen, Piso Lucia, Sbârciu Ioan, 
Sima Ioan, Sima Paul, Suhar Liviu, 
Szervátiusz Jenő, Szopos Sándor, Tóth 
Szűcs Ilona, Vremir Mircea. (K. J.)Zongoravirtuózok. A száz éve született Cziff ra György művészetét Szabó Marcell idézi meg 




