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WAMP

Budapest (mti) -
Remélhetőleg ha
gyomány lesz a Wa- 
sárnapi Művész
piacból a Gödör
ben: WAMP tehát, 
először.

Élettel teli, nyüzsgő 
forgataggá, színes ka- 
valkáddá vált vasárnap 
délben az Erzsébet téri 
Gödör környéke: Soma 
Mamagésa és Póka An
géla zenés megnyitója 
után a nívós iparművé
szeti holmik iránt érdek
lődők vették birtokba a 
teret. A hasonló jellegű 
londoni és New York-i 
vásárok mintájára teg
nap nyílt meg először a 
Wasámapi Művészpiac, 
azaz röviden WAMP. A 
fő szervező az Aquana- 
uta csoport és egy köz
gazdászokból álló non
profit társulás, amely az 
Erzsébet téri Design ter
minál és a Gödör klub 
támogatásával hívta 
életre az első, a tervek 
szerint kezdetben ha
vonta jelentkező de
sign- és iparművészeti 
kirakodóvásárt. Éksze
rek, ruhák, levelezőla
pok, kulcstartók, já
tékok, sálak, különleges 
könyvecskék, elegáns 
üvegvázák és polgár- 
pukkasztóan harsány 
műanyag táskák -  és 
még mennyi minden hí
vogatta a közönséget. A 
következő WAMP au
gusztus 13-án lés2.

Avignoni
dzsessz

Franciaország (mti) -
Nagy sikerű dzsesszkon- 
certet adott Szabados 
György zongoraművész 
és Vladimir Taraszov 
orosz ütős szombaton a 
60. Avignoni Fesztiválon.

Dzsessz és improvizatív 
zene Magyarországról és 
máshonnan címmel szerve
zett a legrangosabb nyári 
színházi fesztivál koncertso
rozatot magyar zenészek rész
vételével Nagy József (Josef 
Nadj) tiszteletére.

A vajdasági koreográfus
táncos, az avignoni fesztivál 
idei művészeti igazgatója és 
díszvendége számára ugyanis 
a dzsessz és annak művelői 
meghatározó szerepet játsza
nak táncszínházi művészeté
ben. A dzsesszből elsősorban 
az improvizatív zene szabad
sága, a különböző kultúrájú 

• alkotók azon keresztül való 
kommunikációja és a folya
matos, jelen idejű alkotás, az
az a kutatási folyamat fontos 
számára.

Egy korábbi szabadkai 
koncert tapasztalata alapján 
szinte magától adódott az öt
let, hogy Szabados György jú
lius 12-ei önálló avignoni 
koncertje után a két zenész 
együtt is fellépjen azon a fesz
tiválon, amelynek metszés
pontjában éppen Nagy József 
munkássága áll.

A nagy sikernek köszönhe
tően a közel egyórás koncert 
után három rövid, teljesen 
improvizációs számot is be
mutatott Szabados György és 
Vladimir Taraszov Avignon- 
ban.

Lasponya, gesztenye
S o k  h ű h ó  s e m m i é r t :  j u b i l e u m i  S h a k e s p e a r e - v í g j á t é k  J o r d á n - r e n d e z é s b e n

Ölbei Lívia

Kőszeg -  Július 20-21 -
22-23-án még meg lehet 
nézni a Sok hűhó...-t a 
várszínházban: Shakes
peare vígjátékát Jordán 
Tamás rendezésében 
játssza az alkalmi társu
lat. Pénteken este tartot
ták a virágkosaras jubi
leumi bemutatót.

A legszebb mégiscsak az, 
amikor Jordán Tamás szalad
ni kezd a nézőtér szélén, az ár
kádok alatt -  a nyomában 
Parti Nóra, aki a kirobbanó 
premier-tapsvihar első taktu
saira lefut a színpadról, hogy 
megkeresse és maguk közé 
hívja őt is. Jordán Tamás mo
solyogva elszalad, de itt nem 
bújhat el a ludak között, mint 
néhány éve Márton szerepé
ben tette Szombathelyen, 
amikor így akart elmenekülni 
a püspökké választás tisztes
sége elől. És ahogy -  ludak 
ide vagy oda -  Márton sem 
tudta elkerülni, hogy püspök
ké avassák, úgy a rendező is 
kénytelen megadni magát: ki
csit fölmenni a színpadra, és 
fogadni a nyílt színi ünnep

lést. (Aztán persze gyorsan 
visszaadja a teljes terepet a 
színészeknek.)

A 25. évad teszi, a különö
sen kék és tiszta ég, esetleg 
Shakespeare vagy valami-va
laki más -  mindenesetre ré
gen volt ilyen felhőtlen és fel
szabadító a premier a Kőszegi 
Várszínházban. A közönség 
érezhetően az első pillanatban 
egy hullámhosszra kerül a Sok 
hűhó semmiért különféle ér
zelmi hálókban kapálózó sze
replőivel, és kétszer egy órán 
át egy hullámhosszon is ma
rad velük. Shakespeare tény
leg bevette Kőszeget -  de a 
vár nem esett el; sőt.

A premierkezdő ünnepé
lyességben -  már túl vagyunk 
azon, hogy kapcsoljuk ki mo
biltelefonunkat, és a szünet
ben kóstoljuk meg a várszín
ház borát épp amikor fel
hangzik a fülbemászó, diadal
mas muzsika (Kardos Endre 
Bozié), a kőszegi égbolton át
húz egy repülőgép: mint vala
mi esküvői fátylat húzza ma
ga után a habos-fodros kon- 
denzcsíkot, amely aztán káp- 
rázatként oldódik fel az ég 
kékjében. Mintha egy ameri
kai fűm fináléja zajlana a sze

münk láttára -  pedig az elő
adás még csak most kezdődik.

Leonato szerepében Vere
bes István az első megszólaló
-  és majdnem sikerül tapsos 
belépőt produkálnia, de végül 
csak néhány tenyér csattan 
össze a nézőtéren. Boldog bé
keidő. A darab szerint is épp 
vége a háborúnak -  a hősök 
hazatérnek, kezdődnek más
milyen csaták. A tükörszerű- 
en működő akciókra kihegye
zett -  sok tapsos kimenetelt 
hozó -  előadás még apró, pil
lanatnyi csöndekre is alkal
mat ad: elpereg a látszat, és 
megmarad a lényeg. (Vagy 
pont fordítva.)

Pedig Claudio -  Marton 
Róbert- és Hero -  Vass Teréz
-  sztorijával tulajdonképpen 
nem sokat vacakol 
Shakespeare, az elő
adás még kevesebbet.
(A Claudióval bájos 
és passzív babaként 
viselkedő Heróról Be
atrice csőbe húzása
kor azért kiderül, hogy 
van benne kurázsi.) 
Mindenesetre a délceg herceg
-  Mertz T ib o r-és Hero ap ja- 
Verebes István -  hamar nyél
be ütik a házasságot; csak a 
mindegy-miért önbizalom
hiányos, szögletes és cseppet 
sem vonzó Don Juan -  Mé
száros Tamás -  kicsit megke
veri a dolgot. (Más kérdés, 
hogy milyen könnyen sikerül 
neki.) Az előadás -  és a darab
-  egyértelmű főszereplője 
Benedetto és Beatrice, a gu
milabda Epres Attila és a szép 
vadgesztenye: Parti Nóra. 
Mint a higany: guminak, ösz- 
szeütköznek, szétválnak és 
összeütköznek megint. Herót 
és Claudiót külső erők vá
lasztják el -  Beatricét és 
Benedettót külső erők hozzák 
össze. Pedig különben mintha 
fordítva állna a dolog: Hero és 
Benedetto szerelme mintha 
inkább „külső”, Benedettóé

és Beatricéé mintha inkább 
„belső” lenne.

De hagyjuk a szócséplést, 
hiszen itt van nekünk a ke
mény Lasponya és a lágy Fur- 
kó: Bezerédi Zoltán és Spind- 
lerBéla, a legkevésbé sem in- 
dolens -  a happy endet nagy 
mértékben elősegítő, ameny- 
nyiben Don Juan gigantikus 
és dadogó emberét, Horváth 
Ákost lefülelő -  bohócpáros. 
Nevetés közben szép meg
figyelni azt az apróságot is, 
hogy ugyanolyan körülmé
nyesen adják elő magukat Le- 
onatónak, mint a hozzájuk ab
szolút természetes módon, tő
mondatokban szóló Leonató a 
rangban fölötte álló herceg
nek. És miközben hihetetlen 
jelmezükben jár a szájuk,

Egy h u llá m h o s s z o n : 
fe lh ő t le n  b e m u ta tó  

a vá rsz ínházban

Verebes István nevet a pro
dukción, és nem Leonato. De 
valahogy ez sem zavaró. 
Verebes István egyébként is 
mintha kicsit mást és máshon
nan játszana -  mintha több
ször nézne rá szerep-önmagá
ra - ,  mint a többiek, a vígjáté
kosok. Köztük Hero (itt nem 
sokat) társalkodónői, az ab
lakból Herónak látszó Marga
réta: Borsos Beáta -  és Mol
nár Piroska, akinek elég egy 
gyöngyözőt nevetnie, hogy 
mindenkit levegyen a lábáról. 
Aztán ott van még a derűs Fe
renc barát -  Gáspár Tibor - ,  
aki a fátyoltánc után a dupla 
esketéssel majd pontot tesz a 
sok hűhó végére, és azt ígéri, 
hogy közben mindent részle
tesen elmesél. A közönség 
meg szépen és boldogan elvo
nul a násznéppel.

A siker titka különben talán

Fönn: a boldog vég. Lenn 
balra: Beatrice és Hero -  
Parti Nóra és Vass Teréz. 
Jobbra: a pad alatt a hallga
tózó Benedetto -  Epres Atti
la. A pádon Leonato -  Vere
bes István. Mögötte a herceg 
-  Mertz Tibor -  és Claudio -  
Marton Róbert. Úgy tesznek, 
mintha nem tudnák, hogy 
Benedetto ott van -  pedig 
pont azért vannak ott ők is, 
hogy a megrögzött aggle
génynek felnyissák a sze
mét: Beatrice szeret, te hü
lye. És te is szereted

Fo tó : Szendi Péter

abban keresendő, hogy a tár
sulat nem csapott túl nagy hű
hót az előadás körül. Horesnyi 
Balázs mindössze egy rene- 
szánszosan szép, zöldben ját
szó papírmasépalota-falat ál
lított föl díszletnek. A Shakes- 
peare-t idézően (majdnem) 
üres színpadon ezen kívül 
nincs is más, mint néhány 
mozgatható virágláda meg 
egy darab díszkút szükség 
van rájuk a rászedésekhez, ki
hallgatásokhoz és bujkálá
sokhoz. (Jó, van még időle
gesen egy darab pad is. Meg 
Herónak egy fésülködőasztal. 
De ennyi.) Cselényi Nóra az 
összbenyomást tekintve fe
hér (valójában a vajszínű ár
nyalattól a mogyoróbamáig 
terjedő), a nyáresti fények

ben ékszerként ra
gyogó, mesebeli, 
egyúttal szinte ész
revehetetlenül „kor
szerű” kosztümöket 
(fodrokhoz elegáns 
butikkabátka, térd
nadrághoz cipzáras 
széldzseki) tervezett. 

A premier fináléjában még 
az a momentum is jelentést 
kap, hogy a nagy és játékos le
leplezed )és után Beatrice fe
jéről nemcsak fellebben, ha
nem le is esik a fátyol. Való
színűleg véletlenül, de direkt 
jó, ahogy Parti Nóra vonulás 
közben magához öleli azt a 
csipkegombócot. A fátyol ne
ki túl konform. És hát pont 
Beatrice mondta, hogy mind 
halandók vagyunk.

William Shakespeare: Sok 
hűhó semmiért. A vígjáté
kot fordította: Mészöly De
zső. A Kőszegi Várszínház 
bemutatója július 14-én, a 
huszonötödik évadban. 
Dramaturg: Lőkös Ildikó, 
jelmeztervező: Cselényi 
Nóra, díszlettervező: Ho
resnyi Balázs. Az előadást 
Jordán Tamás rendezte.Lasponya és Furkó: Bezerédi Zoltán és Spindler Béla. Puszi...!

R Ö V I D E N

Bartók Fesztivál: 
Hadady-koncert
Szombathely (VIV) -  Ma
19.30- kor a Művészetek Há
zában folytatódik a Bartók 
Fesztivál: Hadady László 
oboaestjén Gödény Márta 
zongoraművész működik 
közre. Műsoron: Bartók: Du
dások, Este a székelyeknél, 
Három csík megyei népdal;
S. Hollinger: Szólószonáta 
oboára; Sári József: Nouvel- 
lette szólóoboára, valamint 
Mozart: C-dúr adaggio, B-dúr 
szonáta, F-dúr oboanégyes. 
Az est házigazdája és védnö
ke: Czenki Zsuzsanna.

Kurtág, Szőllősy 
és Ligeti műveiből
Szombathely (VIV) -  Kurtág 
György, Szőllősy András 
tiszteletére, Ligeti György 
emlékére ad koncertet holnap
19.30- kor a BDF dísztermé
ben -  a Bartók Fesztiválon -  a 
Horizont Fúvósötös és Ábra- 
hám Csilla, Jónás Krisztina 
(ének), Mérei Ama (hegedű), 
Gulyás Nagy György (brá
csa), Eckhardt Gábor (zongo
ra). Az est védnöke dr. Batta 
András, a Liszt Ferenc Zene- 
művészeti Egyetem tanára.

Karády és Egri: 
dalok és sorsok
Kőszeg (VN) -  Tudok egy dalt 
címmel mutatja be Karády 
Katalin-estjét- a saját szemé
lyiségén átszűrt, sorstörténet
té fűzött nevezetes dalokat -  
Egri Márta színművész július
18-án 20.30-tól a Kőszegi 
Várszínházban. (Rossz idő 
esetén a lovagteremben.) 
Nem Karády-emlékest: sze
relmek, bánatok, örömök, 
vadvirágos rétek és szédült 
pillanatok, a folyamatos pró
bálkozás drámái -  Almási- 
Tóh András rendezésében.

Az Esterházy Trió 
bem utatkozik
Szombathely (VN) -  A pre
montrei gimnázium díszter
mében adja bemutatkozó, 
egyúttal jótékonysági kon
certjét-július 23-án 19 órától 
-  a neves művészekből ala
kult Esterházy Trió: Aima 
Maria Labra-Makk (zongo
ra), Sebestyén Ernő (hegedű), 
Mérei Tamás (cselló). Az es
ten közreműködik Horváth 
László klarinétművész. Mű
soron: Joseph Haydn: C-dúr 
zongoratrió, Bartók Béla: 
Kontrasztok és Franz Schu
bert: Esz-dúr zongoratrió cí
mű műve.

Játszik a Benkó 
Dixieland Band
Kőszeg (VN) -  A Benkó Di
xieland Band lép fel július 19- 
én 20.30-kor a várszínházban. 
Benkó Sándor és együttese az 
alapítás, 1957 óta tartja nép
szerűségét, a nemzetközi pi
acon is sikeres lett: már első 
lemezük bearanyozódott, 
fesztiválok és versenyek sorát 
nyerték, több kitüntetést bir
tokolnak, világsztárokkal dol
goztak együtt. A várszínház
ba heten érkeznek -  és az eset
leges rossz idő sem akadá
lyozza őket: akkor nem a 
várudvaron, hanem a lovagte
remben koncerteznek.


