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Mezei Szilárd Bécsben
Szabados Györggyel egy neves dzsesszklubban lépnek fel
Horváth Ágnes
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Friss

November 24-én a Mezei Szilárd és Szabados György alkotta duó a Porgy& Bess nevű híres
dzsesszklubban lép fel.
Mezei azt mondja, azért lesz nagy dolog a bécsi fellépés, mert Szabados Györggyel mindig élmény együtt
dolgozni:
– Őt tartom a mesteremnek, és ő a magyar improvizatív zene megalkotója. Magyarországon Szabados volt
az első, aki ezzel foglalkozott. Tulajdonképpen iskolát teremtett vele. Igaz, ez nem olyan fajta zene, amivel
iskolát lehetne teremteni, de az ő köreiből nőttek ki azok a zenészek, akik ma ezzel foglalkoznak. Amikor
annak idején elkezdtünk duózni, én rengeteget tanultam, rengeteg új dologra jöttem rá általa. Nem csak
zenéltünk, hanem beszélgettünk is. Szabados György nemcsak zenész, zongorista, zeneszerző, hanem egy
gondolkodó ember is, akinek általában a világ dolgairól megvan a maga véleménye. Fontos dolog vele
játszani, ezért ez a bécsi koncert is nagyon lényeges. A mester már hetvenéves, és nagyon örülök annak,
hogy el tudta vállalni a fellépést. Egyébként 2002 óta már többször játszottunk együtt főleg Magyarkanizsán
és Budapesten.
Mezei Szilárd a bécsi fellépés után decemberben a szextettjével Székesfehérváron ad koncertet, a triójával
pedig Jászberényben.
Ajánlom
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