
Az operairodalom legnépszerűbb mezzo- és te-
noráriáiból alkotott csokrot nyújt közönségének 
néhány igazán kedvelt zenekari betét kíséretében 
két világhírű szólista: a magyar Komlósi Ildikó és 
az olasz Marcello Giordani, a Metropolitan Opera 
két kiválósága szeptember 27-én a Művészetek 
Palotájában. A műsoron Amneris és Radames, 
Carmen és Don José, Eboli, Kalaf, Santuzza és 
Turiddu, Canio legszebb áriái, duettjei. A magyar 
és az olasz énekes sok ponton eltérő szerepköre 
szerencsére a legnagyobb harmóniában találko-
zik a belcanto, a nagyromantika és a verizmus 
legjelentősebb alkotásaiban. A két kivételes mű-
vész a Miskolci Szimfonikus Zenekar közreműkö-
désével szólaltatja meg nagyszabású műsorát. Az 
est karmestere a fiatal olasz dirigens, Marco Bal-
deri lesz, aki muzsikusi tapasztalatait Abbado, 
Chailly, Giulini, Levine, Mehta, Muti, Patanè, Sa-
wallisch művek dirigálásával a világ legjelentő-
sebb színpadain szerezte.

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány nyolcadik alkalommal rendezi 
meg a Friss-t, a legfiatalabb művészek éves kiállítását. A válogatás arra 
törekszik, hogy egyre szélesebb körben vizsgálja a pályakezdő, harminc 
év alatti fiatal alkotók művészetét, azokat a stiláris és tematikai tenden-
ciákat, amelyek leginkább jellemzik ezt a generációt. A műfajilag sokszí-
nű kiállításon huszonhat művész festményei, installációi, videomunkái 
és térbe helyezett objektjei láthatóak. Az idei Friss kiállítás kiemelt célja, 
hogy ismét nemzetközi kontextusba helyezze a legfiatalabb magyar mű-
vészgenerációt. Ráadásul több olyan régióbeli országot hívtak meg, 
amely még nem állított ki korábbi Friss kiállításokon. 

M e z z o 
és tenor
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A trilógia első kötetében (A vérző 
Hold szerelmesei) a hytannicai 
Alera hercegnő apja parancsára 
feleségül megy az arrogáns Sel-
dorhoz, pedig esküdt ellenségé-
be, a cokyriai Narianba, a kiszá-
míthatatlan és rejtélyes idegen-
be szerelmes. Seldorból jó király 
válik, de Alera még mindig Nari-
ant szereti. A háború pusztító 
erejű, és Alerának meg kell ta-
nulnia erősnek mutatkozni, báto-
rítani a népet, megvédeni a csa-
ládját és a barátait. Csakhogy a 
cokyriaiak elözönlik az országot, 
a királyi család menekül, Seldor megsebesül … és folyta-
tódik a történet Cayla Kluver A legenda fogságában című, 
Bihari György fordította kalandregényében.  (Athenaeum 
Kiadó)

Álomnál szebb

Keith Richards, a Rolling Stones 
gitárosa a rock történetének 
egyik legismertebb figurája. Élete 
a szó minden értelmében maga a 
legteljesebb rock’n’roll. Részlete-
sen beszél pályafutásáról, ze-
nésztársaihoz fűződő viszonyá-
ról, magánéletéről, s teszi mind-
ezt a legőszintébb hangon. Elbe-
széli, hogyan ismerkedett meg 
Chuck Berry és Muddy Waters 
zenéjével, hogyan találkozott 
Mick Jaggerrel és Brian Jones-
szal, akikkel megalapították a 
Rolling Stonest. Megismerjük dalaik keletkezéstörténetét, 
és bepillantunk a turnék mindennapjainak embert próbáló 
világába is. Önéletrajza rendkívül hiteles és izgalmas ze-
nei- és kortörténet. (Cartaphilus Könyvkiadó)

Rollingkönyv

Magyar és külföldi szerzők világ-
viszonylatában is egyedülálló 
Lengyel György szerkesztésé-
ben a Színház és diktatúra a 20. 
században című tanulmánygyűj-
temény. Különféle korok, orszá-
gok, földrészek diktatúráinak és 
a diktatúrák béklyójában műkö-
dő színházak viszonyáról szól. 
Egyedülálló mű a színházi iroda-
lomban, amely adatok és tények 
impozáns tömegével vizsgálja a 
diktatúra és a színház birkózá-
sát, a színház életben maradá-
sért folytatott harcát. Egy-két té-
makör: Színház a Harmadik Birodalomban, Az olasz szín-
ház és a fasizmus érdekházassága, A sztálinizmus szín-
háza, Színház az NDK-ban, Színház és diktatúra Magyar-
országon. (Corvina Könyvkiadó)

Elnyomott színház 

A Friss 2011 megkísérel megmutatni valamit abból, ami a környezetünk-
ben zajlik, ami a kultúránk és kollektív emlékezetünk része, ugyanakkor 
kevéssé ismert számunkra. A térség (Közép-Kelet Európa) közösségi és 
egyéni tapasztalatai, traumái máig meghatározóak a legfiatalabb generá-
ció életében és művészetében. A múlt folyamatosan jelen idejű. Ezt bizo-
nyítják a Friss 2011 román és magyar résztvevői, akik műveikben a társa-
dalmi örökség által determinált önmeghatározás kérdéseivel foglalkoznak, 
olykor távolságtartó komolysággal, máskor a hétköznapok banális iróniá-
jával. A kiállítás témakörök szerint rendezett műcsoportjai láthatóvá teszik 
azokat a kommunikációs eszközöket, amelyek az én-képzetekbe kódolt 
hagyományról (nosztalgia), a történelem (etnikai/politikai konfliktusok) va-
lós és passzív megéléséről, közösségi élményekről (szubkultúra), illetve a 
társadalmi mítoszokról (pornográfia) beszélnek. A Friss 2011 a kortárs 
művészet, elsősorban a fiatalok helyét és szerepét keresi a piaci és társa-
dalmi mechanizmusok bonyolult gépezetében. 

A kiállítás a KOGART Házban (1062 Budapest, Andrássy út 112.) tekint-
hető meg szeptember 18-ig.
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