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Szakmai treszfmol6
20r4-ben -jubileumi evadra keriilt sor az Iseumi SzzLbadt6ri
J6tdkok tortdnelmdben, ugyanis 1964ben rendeztek elos;zor ezen a teliileten, az Isis istenn6 tiszteletdre
emelt- a vil6gon a har.'radik
legnagyobb- szentdlyben szabadteri opera el6addst. Az
tijkori Iseumi Szabadtdri J6tdkok 2011-ben
indult, imm6ron ndgy esztendeje. Igyekezti.ink ezt a negyedik
szezont, amely egyben az 6tvenedik
jubileum is mdlt6 m6don megtinnepelni.

A fesztiv6l nyit6el6ad6siin G. verdi Traviata cimri oper6j6nak ismert dallamai
csendiiltek fel. A
rendezo K6el csaba volt, aki az ujkori Iseumi Szabadtdri
J6t6kok 2011-es indulasakor a
Var6zsfuvol6t is rendezte, valamint az azt koveto 6vben a Figaro
hazassl,gat is. Azert esett r.6 a
v6laszt6s' mert o az a szem6ly, aki a legink6bb ismeri a hely
lehetosdgeit, ki tudja haszn6lni azo\<at,
ds egy olyan produkci6t tud szinre vinni, ami zenei 6s vizu6lis
vonatkoztat6sban is maxim6us
dlmdnyt nyirjt a hallgat6knak. Ennek megfeleloen a szereplov6logat6sn6l
olyan fantasztikus
dnekeseket sikertilt megnyerntink, mint a cimszerepl6 violetta
alakjilt megfbrm6l6 pasztircsalr

Polindt, de emlithetn6m George (3ermont szerepdben Anatolij Fokanov-ot
is, aki nemzetkozileg
elismert ds Szombathelyen is renclkfviili kozkedveltsdgnek orvendo
baritonista. A Magyar.Allamj
operah'z k6rusa ds a Nemzeti Enekkar kcizosen mrikrjdott kozre produkci6ban,
a
melyet Maclaras
Gelgely vezdnyelt, tki 2014 szeptember etol a Savaria Szimfoniku
s zenekar vezeto karmestere.
A

Traviata-b6l ketto eload6st rendezttink.

Maid kovetkezett a R6me6 6s Jiiiia.

A

shakespeare-i orok tdftdnetet nyilvan

mi'denki ismeri.

ugyanakkor az a produkci6, ami Szombathelyen sziiletett,
soha sehol nem volt hallhat6, ez acjta
kifejezetten az ertdk6t. sill6 S6ndlor otlete nyom6n val6sult
meg az az osszeiilit6s, amelyben a

prozai tcjrtdnetre trjbb

zerz6 Sltal ift mrib6l valogattunk. igy felcsendiiltek tobbek kozorr
Csajkovszkij, Prokofiev, Bernstein, Bellini, valamint Gounod, de
Nino Rota zendi is, Gyakorlatilag
azt mondhatiuk, hogy ez egy best of v6logatdsa volt a R6me6 ds Julia
zenes

tcjrlenetnek olyan

szempontb6l, hogy az adottjelenetet dramaturgiailag melyik zeneszerzb

fital ftott szttmfejezi ki

a

legiobban' Egy egdsz rendkiviili dilm6nyben volt rdsze a hallgat6s6gnak
h6rom el6ad6son kereszttil,
ugyanis tobbek kdzdtt a cimszereploket is h6rman alakitott6k. Volt
egy, aki a konnyti zenei reszben
forrn6lta meg R6meot vagy Juli6t, volt m6sik k6t mrivdsz, aki
a komolyzenei rdszben, ds volt
balettos R6me6 ds .hili6nk is. A koreogr6fus, Kriimer Gyorgy ds
a rendez6, Sill6 S6ndor fgy olclotta
meg a szereplov6lt6st, hogy ne ttirljon fel a ndzoknek, ezzel is izgalmass6
tdve a produkci6t.
Az iden sem rnaradhatott el az Iseumi Szabadtdri Jdtdkok Hiressdgek Sdt6nyanak
bovrildse. Itt
csillagot olyan cimszereplok 6s olyan jelentris felldpok kapnak,
akiket mindenkdppen szeretn 6nk az
nt6kor szftmfra ily m6don is az Iseum elotti jdrdaszakaszon megdrokfteni.
Id6n csillagot

kapott a
Violetta szerepdt alakit6 Pasztircsr'rk Polina, valamint R6me6 szerepdben
Kocsis D6nes, illetve Jiilia
szerepdben Kulcs6r Vikt6ria.
Iddn egy irjdonsdggal b6vtilt a fe:;ztl6l, ez az lseumi Elm6ny Mindenkinek.
Szeletn enk,l-sogy az
iseumi szabadtdri eload6sok felejthetetlen dlmdnye mindenkihez eljusson.
Tapasztalataink szerint
vannak szemdlyek, kultrira ir6nt drdekl6d6k, akik megengedhetik
maguknak, hogy esetleg tobb
jegyet is v6s6r'oljanak, mint amire nekik ds csalddjukrrak
sziiksdge van, ugyanakkor vannak olyanok
is, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy ak6r a legolcs6bb jegyet is
kifizess6k. A pr.ogr.am
ldnyege, hogy aki teheti, vds6roljon tobb jegyet, 6s ez 6Ital az, aki
nem juthatna el az [seumi
Szabadtdri J6tdkok koncertjeir e, az is r6szesi.ilhessen ebben az elmenyben.

gramsorozathoz biztositott t6mo gat6st kcjszdni rik.
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