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Szakmai beszrlmoki

21l4-benjubileumi evadra keriilt sot az Iseumi SzzLbadtdri J6t6kok tortdnelmdben, ugyanis 1964-

ben rendeztek el6szcir ezen a tertileten, az Isis istenno tiszteletdre emelt- a vil6gon a harmadik
legnagyobb- szentelyben szabadteri opera e16ad6st. Az fijkori Iseumi SzabadtdlL J6t6kok 20t1-ben
indult, immiiron ndgy esztendeje. Igyekeztiink ezt a negyedik szezont, amely eggyben az 6tvr:nedik
jubileum is mdlt6 m6don megiinnepelni.

A fesztiv6l nyit6el6ad6siin G. Verdi Traviata cimri oper6j6nak ismert dallama.L csendiiltek fel. A.

rendezo K6el Csaba volt, aki a:2 ujkon Iseumi Szabadtdri J6tdkok 2011-es indul6sakor a

Var6zsfuvol6t is rendezte, valaminl, az aztkdveto dvben a Figaro hfzassdg1t rsi. Azert esett rd a

vflasztts, mert o az a szemdly, aki a legink6bb ismeri a hely lehetosdgeit, ki tudja haszniini azokat.,

ds egy olyan produkci6t tud szinre vinni, ami zenei ds vizu6lis vonatkoztat6sban is maxim6li:;
dlmdnyt nyrijt a hallgat6knak. Ennek megfelel6en a szerepl6v6logat6sn6l ,olyan fantasztikus

dnekeseket sikerrilt megnyerntnk, mint a cimszere:plo Violetta alal<1at megfcrrm6l6 pasztircs6k

Polin6t, de emlithetn6m George Germont szerepdben Anatolij Fokanov-ot is, aki nemzetkozileg

elismert ds Szombathelyen is rendkivr.ili kozkedvelts;dgnek orvendo baritonista. A Magyar zillami
OperuhLz k6rusa 6s a Nemzeti Enel<kar kcizosen mrikodcjtt kozre a produkci6ban, melyet Madaras

Gergely vezenyelt, aki 2014 szeptermberetSl a Savaria Szimfonikus Zenekar vezzeto karmestt:re. A
Traviata-b6l ketto eload6st rendeztrink.

Majd kovetkezett a R6me6 ds Jrilia. A shakespeare-i orcjk tcirt6netet nyilv6n mindenki ismeri.
Ugyanakkor az a produkci6, ami Szombathelyen szliletett, soha sehol nem volt hallhat6, ez. adta
kifejezetten az 6rt6ket. Sill6 Srindor dtlete nyom6n val6sult meg az az 6ssze(ilit6s, amelyben a



ptozai tort6netre tobb zeneszerzo 6ltal irL mubol v6logattunk. igy felcsendiiltek tcibbek kozott
Csajkovszkij, Prokofiev, Bernstein, Bellini, 'valamint Gounod, de Nino Rota zetdi is. Gyakorlatilag
azt mondhatjuk, hogy ez egy best of vdlogat6sa volt a R6me6 6s Jrilia tortdnetnek olyan
szempontb6l, hogy az adottjelenel.et dramaturgiailag melyik zeneszerzo fltal iyott szitmfejezi ki a

legiobban' Egy egesz rendkiviili 6lrn6nyben volt r6sze a hal1gat6s 6gnakh6rom eload6son kereszttil,
ugyanis tobbek klzdtt a cimszereploket is harman alakitottftk. Volt egy, aki a ktinnyo zeneireszben
formrilta meg R6me 6t vagy Juliii:", volt m6sik kdt mriv6s z, aki a komolyzenei rdszben, ,js volt
balettos R6me6 es Jfli6nk is. A koreogriifus, Krdmel Gyorgy ds a rendez6, Sill6 S6ndor rigy oldotta
meg a szereplovdlt6st, hogy ne ttinj,5n fel anezoknek, ezzel is izgalmass6 tdve a produkci6t.
Az iden sem maradhatott el az Isieumi Szabadtdri J6tekok Hfress6gek S6t6n.i,6.nak bovr-ildse. I1.t

csillagot olyan cimszereplok 6s olyan jelent6s felldpok kapnak, akiket mindenkd:ppen szeretn enk az
ut6kor szirmira ily m6don is az Iseum elSttiiardas:zakaszon megcirokiteni. Iddn csillagot ki4ott a
Violetta szerepdt alakft6 Pasztircs6k Polina, valamint R6me6 szerepdben Kocsis D6nes, ilietve Jrilia
szerepdben Kulcs6r Vikt6ria.

Iddn egy rijdonsriggal b6vtilt a fesz:tiv6l, ez az Iseumi Elmdny Mindenkinek. Szeretndnk, hggy az
iseumi szabadt&i eload6sok felejthLetetlen 6Jm6nye rnindenkihez eljusson. Tapasztalataink szerint
vannak szemdlyek, kulttira ir6nt 6rdekl6d6k, akik megengedhetik maguknak, hogy esetleg tobp
jegyet is v6s6roljanak, mint amire nekik ds csal6djuknak szriksdge van, ugyanakl.or vannak oJyanok
is, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy ak6r a legolcs6bb jegyet is kifizessdk. A progranL
ldnyege, hogy aki teheti, v6s6roljon tdbb jegyet, 6s ez 6ltal az, aki nem juthatna el az lseumi
Szabadtdri J6t6kok koncertjeir e, az is rdszesiilhessen ebben az dlm6nyben.

1'2014. zathoz biztosftott t6mogat6sl koszonj tik.

Szombathely, 201 5.janu6r 8.


