
1983. október 4., kedd MAGYAR SZŐ MŰVELŐDÉS
13

Natalija Trul győzött
Véget ért az Ifjú Zenebarátok Szervezetének nemzetközi 

versenye Belgrádiján
A vasárnapi ünnepélyes d íjá t

adással befejeződött az Ifjú  Ze
nebarátok  Szervezetének sorrend
ben 13. nemzetközi versenye Belg
rádban, amelyen, m in t m ár be
szám oltunk róla, idén csak zon
goristák vettek részt. (Bevett szo
kás szerint ugyanis legalább két 
kategóriában szokás versenyezni, 
de ezúttal vonósnégyes nem  je 
len tkezett elég.)

Az idei győztest, akinek ez a 
sikere m egnyitja az ú tjá t a nagy
világ felé, Natalija TRU LN AK  
h ív ják  és a Szovjetuniót képvi
selte. Újvidéken m ár holnap üd
vözölhetjük hangversenyén az 
M -stúdióban. A konkurrencia nagy 
volt: a 16 országból érkezett 48 
fia ta l művész közül 16 ju to tt tú l 
a selejtezőn, közülük pedig hatan 
le ttek  döntősük. A zsűrinek b i
zony nehéz és elég hálátlan  volt 
a íeladata, m ert a mezőny több
nyire kiegyensúlyozott volt. Adott 
esetben ez azt is jelentette, hogy 
nem volt különösen kiemelkedő 
teliesítm énv. ..nem volt köztük Po- 
gorelie”, ahogyan a Belgrádi R á
dió kritikusa fogalmazott. így 
alakult, hogy végül sokan nem

Natalija Trul holnap já tszik az 
M -stúdióban

érte ttünk  egyet a zsűri döntésével. 
Az pedig a következőképpen ran g 
sorolta a döntősöket: első N ata
lija  Trul, m ásodik honfitársnöje, 
Nino K ATAM AD ZE, harm adik  a 
francia Y ves H ENRY. Következik 
Jasm inka STAN CU L  és K I N K A  
Rita  (m indketten Szabadkán, m ajd 
Ú jvidéken tanultak), és hatodik
ként a csehszlovák Mariján P IV- 
K A.

A döntősök két csoportban, pén
teken és szombaton szerepeltek 
egy-cgy zongoraversennyel, a 
Belgrádi F ilharm ónia kísérte őket. 
H ét nagy mű közül lehetett vá
lasztani. A győztes Szergej P ro- 
kofjev H arm adik zongoraverse
nyét játszotta, Jasm inka Stančul 
Chopin e-m ollját, a többiek pedig 
Csajkovszkij népszerű b-m oll ver
senym üvét. A sikerhez term észe
tesen hozzájárult a lelkes közön
ség szim pátiája is, így például a 
jóvágású francia legény kapta a 
Politika d ijá t a szavazatok a lap 
ján, habár muzsikálása nem is 
volt különösen kiemelkedő te lje
sítm ény. Közvetlenül u tána já t
szotta K inka Rita ugyanazt a 
Csajkovszkij-versenym üvet, össze
hasonlíthatatlanul jobban, érzel
mileg sokkal gazdagabban: a lí
ra i részeket rom antikusan lá 
gyan (de sosem patetikusan!), a 
fortissim óig erősödő akkord-fu ta
m okat pedig könyörtelenül. Tech
n ikája ragyogó, még ha most nem 
is volt éppen százszázalékig h i
bátlan. D icséretet érdem el kollé
ganője, Jasm inka Stanéul is, és 
nemcsak az ú jságíró lokálpatrio
tizm usa m iatt: mély művészi á té r- 
zéssel já tszott Chopin-koncertje 
nagyon meleg em lékként m arad 
meg a belgrádi közönség köré
ben, am ely tud ja  becsülni a jó 
teljesítm ényt, s szivébe fogadta 
leányainkat.

K inka Rita különben a kötele
ző program ban szereplő jugoszláv 
mű legjobb előadásáért a Jugo
szláv Zeneszerzők Szövetségének 
d íjá t érdem elte ki, am elyet a 
szerző, Vasilije M okranjac sze
mélyesen adott á t neki.

A belgrádiak ekkora érdeklődé
sére különben nyilván senki sem 
szám ított: az utolsó koncert-estre 
úgy tódultak, hogy a kezdet előtt 
m ár egy órával m egtelt a terem. 
A szervezők lezárták  a bejáratot, 
és rengetegen kinnrekedtek, köz
tük külföldi vendégek is. Egv 
újabb döntés alap ján  valam ivel 
nyolc előtt mégiscsak k inyílt az 
ajtó m indkét szárnya, am ire az

tán vagy kétszáz em ber (több
nyire — de nem csak — fia ta 
lok) tódult be az előcsarnokon 
keresztül a szabad helyek rem é
nyében. (Erre a csődületre akár 
büszkék is lehetünk.)

A Belgrádi F ilharm óniának is 
némileg hálátlan  volt a feladata, 
ugyanis egyetlen próba u tán  kel
lett ha t különböző előadást k ísé r
nie, de nemcsak az volt a baj, 
hogy nem  voltak összhangban: 
Csajkovszkijnál a pizzicato példá
ul am úgy se m ent egyszerre, a 
második tétel szinkópái pedig 
m ajdnem  kontrává alakultak. De 
há t ennyi érthető  is.

A versenyről k ia lakult összbe
nyomás nagyon kedvező: a szer
vezés egyre jobb, a nemzetközi 
juk, a  hazai népszerűség is a lá
juk, a hazai népszerűség is a la 
kul. M ert tény, hogy tavaly  ilyen
kor legfeljebb a kollégák és a 
szakértők hallgatták  a kam araze
nekarokat és a brácsam űvészeket.

J UHÁS Z  L. Géza

Több m in t három  tucat képer
nyő meg m onitor világit, villog, 
v ibrál reggeltől késő éjjelig a 
ljubljanai C ankar Művelődési 
Otthon term eiben és folyosóin. Az 
első. hazánkban m egrendezett 
videofesztivál áttek in thetetlenül 
sok anyagot vonultat fel. A né
hány másodperces tévéreklám ok
tól a spotokon keresztül egészen 
a videooperákig színes és fekete
fehér fölvételek tömegében dús
kálhat az érdeklődő.

De nemcsak az olvasó vagy a 
véletlenül betévedt látogató teszi 
fel a  kérdést: mi is h á t az a vi
deo? M ert noha ez a médium  ép
pen az idén ünnepli ..nagykorú
ságát” (Nam June PAIK koreai 
szárm azású művész indította hó
dító ú tjá ra  1965-ben New Y ork
ban). úgy tűnik, „szemé! vazónos- 
s á íi  igazolványában” még igen 
sok rovat m arad t kitöltetlenül. Ez 
a helyre nem rakottság  tükröző
dik a  részvevők m inden egymás 
közti tapasztalatcseréiében is. 
M ásként mivel m agvarázhatnánk 
a lebonyolításra kerülő kerékasz
talok címeit: Hogyan tekintsünk a 
nyolcvanas évek videójára?: Mi
iven a hazai video helyzete?: Vi- 
deoművészet — van-e o 'van?: A 
videó fö 'fedezése: A videó szerepe 
a társgdn’emb'm sIK

Degiobb'm talán RiHana TOMlC 
be’erádi művésznő zárószava érzé
kelteti a helvze+et a vasárnapi be- 
C7Z1 rínté^hnn: minden ki-
sér’etező bSrsimk.at lelkesen *'■ mn- 
nottunk. bármit is csipáit. VZct.ső 
ideje azonban, hogv meghatároz
zuk a kritériumokat, mi a jó és 
tn; a rossz.”

F.gvben m indenesetre a  legtöbb 
míWész megegyezik. A video két 
különböző művészet integrálásá
nak lehetősége: á plasztikáról 
nvnt a tér. és a zenérő1 m int az 
idő művészetéről van szó. Ez a 
lehetőség akkor született meg. 
am ikor az elektronika fejlődése 
lehetővé te tte  a kép és a hang 
egyszerre történő, azonnal vissza
játszható rögzítését. Itt kell tehát 
keresni a video gyökereit. Tisztá
zatlan kérdés azonban, m erre ta rt 
ez a művészet, sőt az is. m űvé
szet-e egyáltalán, vasv  csak h a té 
kony eszköz más művészetek k e
zében.

A ljub ljanai fesztivál sem tud ja 
oersze eldönteni ezt a dilemmát, 
de jó alkalom arra. hogy a m űfaj 
hazai elkötelezettjei közvet’en be
pillantást nyerjenek a különböző 
külföldi irányzatok és iskolák so
kaságának törekvéseibe.

Mit lá ttunk  eddig a Video ’83- 
nn? Az első ielentősebb vetítés a 
Paolo ROSSA fia ta l olasz m űépí
tész m unká'ból kész'toH váloga
tás volt. Vittorio FAGONE. a 
ferrara i G yém ánt-palota video- 
közoont v ilághírű  kritikusa m u ta t
ta be a  vendég poszt-modernista 
k ísérleted  form atervezett tárgvak- 
kal. azok videofelvételeivel és a 
képernyőhöz kapcsolt valóság-il
lúzióval. Az ezt követő kerekasz- 
tal-értekezleten Fagone ism ertette 
a video pillanatnyi helvzetét 
Olaszországban, és figyelm eztetett 
arra. hogv m iután — a hetvenes 
évektől eltérően — a legism ertebb 
“alériák elfordultak a v'deótó! — 
és viszont —. egyim fontosabb 
lenne m űszaki szolgáltatásokat 
nyújtó központ in d ífe a , am elye-

Nyolc am atőr együttes, egy 
nagyzenekar, két trió, négy kvar
tett és egy kvintett; másképpen 
(az am atőröket leszámítva) három 
jugoszláv, két am erikai és egy-egy 
magyar, csehszlovák és francia 
combo az idei újvidéki jazz-napok 
lényegre egyáltalán nem törő m ér
lege. A lényeget nem a föllépő 
együttesek nagyságában és szá
m ában kell keresni. Merész volt 
az idei program összeállítás, külö
nösen, ha figyelembe vesszük, hogv 
négy-öt év még a jazz-fesztiválók 
történetében sem nagy tradíció, 
azelőtt pedig az. évente itt-o tt, hé
be-hóba m egtartott iazz-koncertek 
semmiféle folytonosságot sem je 
lenthettek. és hogy az első ú jvi
déki jazz-napok m űsorának fele 
1979-ben nem iaz.z, még csak nem 
is jazz-rock vagy rock-iazz. h a
nem tiszta rock volt. idén pedig 
a föllépő együttesek zöme avan t- 
garde és free jazzt játszott. Nem 
m intha ezek az együttesek rosz- 
szak lettek  volna, ellenkezőleg, 
nagyon is jók, csak a  közönség

két a legkülönfélébb érdeklődésű 
művészek és m ások is használhat
nának.

A nazai videomüvészek eszme
cseréjének két problém a állt a 
központjában. Az egyik a techni
kai berendezések beszerezhetet
lensége (egyesek szerint tíz évvel 
ezelőtt könnyebb volt hozzájutni 
minden szükséges elemhez, mint 
ma egy m ásodik kamerához) meg 
a legújabb vívm ányoktól való el
zártság. A m ásik a hazai tévéál
lomások viszonya a videóhoz. A 
stúdiók jelenthetnék az egyik 
legtermészetesebb alkotói közegei, 
de ez különböző személyi, szerve
zési és anyagi okokból sehogy sem 
látszik megvalósulni. Felvetődött 
az a vélemény is, hogy az intézm é
nyesített televízió valahogy aller- 
gikus a term észetszerűleg individu
alista, sőt különcködő videomüvé- 
szetre.

Az esténkénti multimediális 
perform ance-ok rögtön példát, de 
ellenpéldát is szolgáltattak a fenti 
tételre. Philippe és Annie
PUICOUYOUL Párizsból érkezett, 
és egy tüdőrákos meg kezelőor
vosa agóniáját m utatta  tükrök és 
kam eráx segítségével. Ki=sé unal
mas volt. Homlokegyenest ellenke
ző reakciókat váltott ki két bécsi 
művész, Emil S1EMEISTEK és Ide 
UUNT/.E fellépése: a közönség
fele — m egbotránkozásában — e.- 
hagyta a  term et, miKözben a két 
fiú két felfüggesztett kam era 
a latt kóztmarcoL vívott egy nagy 
darab fehér pap irra való xirká.as 
jogáért. A rajzharcot prim itív 
ritm usok meg ősi zene aríiku lá- 
latlan  hangim itációjával és kont- 
rolláiatlan mozdulatok kíséretében 
végezték. A produkció féiszaz 
„fucm uvet” eredm ényezett, a né
zők a születőiéiben levő ílomasz- 
ter-aikotasokat is figye.emm el Kí
sérhették. Egy-egy hatalm as tévé- 
képvetítő m uta tta  ?.z ..alkotói”
ÍOjy аЛШ tOt, Ilic-iilOZZií čl ,,PcH'L>ó.j
zók" szemszögéből.

E két, megieneiusen steril bem u
tató m ellett hatalm as tetszést 
a ra to tt a  ljub ljanai M ariján 
OSOLE rendezése. Remekbe sza
bott kollektív m unkát hozott össze 
az egyik legnépszerűbb helybeli 
rockcsoport közreműködésével. A 
két szereplőt kilenc kam era felvé
telezte egyszerre, és az eredm ényt 
a közönség három szor három  j á 
tékkockaként összerakott, a vi
lágoszöldtől a sötétliláig terjedő 
alapszínű monitoron figyelhette. A 
perform ance legnagyobb sikere 
nem a mezítelen férfilest egyoldalú, 
előítéletektől m entes bem utatásá
ban volt, hanem  abban, hocv a 
ljubljanai művészek m ekkora vir
tuozitással képesek elektronikus 
összjátékra, a mozaikkockaként 
megjelenő képernyőkön életnagy- 
ságú képek terem tésére.

Ha hiányzik is még a vidéo 
„kódexe”, az alkotók egy részénex 
m unkája m indenképpen figyelmet 
érdemel.

A Video ’83 m űsora napról
napra lendületesebbé, ta rta lm a
sabbá vá.ik. A délelőttönként 
felvett anyagokat szombaton, a 
zárónapon m uta tják  be a közön
ségnek. A L jubljanai Televízió 
napi m űsorának végén a feszti
vál egész ideje a latt összefoglalót 
sugároz az aznapi eseményekről.

FliRGER Tibor

VIDEO ’83
Elektronikus eufória

hagyományosabb hangzáson nevel
kedett füle nem biztos, hogy tu d 
ta  követni ezt a szédületes válto
zást. Hagyományos jazzt a h iva
talos műsorban az idén nem hal
lottunk, és a hard bop innenső ha
táráig minden kim aradt. A jazz- 
fesztivái pedig akkor a legszebb, 
ha minden stílus képviselteti m a
gát rajta.

Csütörtökön, szeptem ber 29-én 
az am atőrök — a szkopjei Paszk- 
velia nevű együttes kivételével — 
meglepően jók voltak. Jobbak 
egyes, az első iazz-napokon sze
replő, profiknak kikiáltott zene
karoknál is. Külön k itűn t a Bania 
Luka-i NB Jazzva Group, az űj-

négy rendkívül tehetséges fiatal 
zenészből áll, akik semmiféle am e
rikai beütést nem hajlandók elfo
gadni, saját, francia stílust a l a k í t 
gatnak, a hallottakból és a lá to t
takból; ítélve sikerrel.

Beaver HARRIS am erikai dobos 
k v arte ttje  am erikai profi módra 
játszotta le a műsorát. Először lá t
tunk és hallottunk acéldobokat 
(steel-drum s) Francis HAYNES 
kezelésében. Andrew WHITE a lt
es tenorszaxofonosnak megcsodál
tuk vékony, de fél m éteres cipő
jét, és csodálatos játékát. H ajnal 
felé, a iám session-en modern, a 
tém ákat csak érintő P arkért idéz
te. Nem utánozott, hanem építke

Louis Sclavis és M aurice Mer le az egyik jani session-ün (Work 
shop de Lyon)

vidéki Argyelán-együttes, a zág
rábi M ilat—Leovac gitárkettős, a 
szintén zágrábi Igor LEŠNIK vib- 
rafonos kvarte ttjének  fele, az 
együttes vezetője Igor Lešnik és 
Mario IGREC gitáros és sajátos 
hangvételével a szabadkai Magus 
Zepora. A zentai New Man Dixie
land Band másodszor került be a 
szűkebb keretbe, tegyük hozzá, 
megérdemelten.

A profik m űsorát pénteken este 
a házigazda, az Újvidéki RTV 
nagyzenekara nvitotta meg TOM- 
SITS Rudolf és BURGHARDT Vik
tor vezetésével, Tomsits trom bi
tán. B urghardt altszaxofonon szó- 
lózott. A Budapestről elszárm a
zott B urghardt Viktor különben a 
Zürichi Rádió nagyzenekarának a 
tagja. Az újvidéki big band talán  
még soha ilyen jól nem játszott. 
Egy népszerű pop-csillag. Bébi 
DŐL is fellépett a zenekar kísére-

zett a m ár m egkezdett parkeri 
játékra. Beaver H arris hosszan 
tartó  ritm ikus témái az elsőtől az 
utolsó hangig hajszálpontosak vol
tak.

Marilyn Crispell 
(B raxton-kvartett)

Vasárnap, október 2-án két 
együttest hallottunk. A Stjepko 
Gut Jazz Summittól többet v á r
tunk, Stjepko inkább a dobok kö
rül segédkezett’ ahelyett, hogy já t
szott voina valami érdemlegeset.

A jazz-napok utolsó együttese 
az am erikai Anthony BRÁXTON 
kvarte ttje  volt. Braxton ma az 
avantgarde jazz, vezető egyénisé
ge, ő m ár nem is jazzt, hanem 
modern kortárs zenét látszik, am it 
meglehetősen nehéz befogadni. Az 
is lehet, hogy nem szokott még 
hozzá eléggé a fülünk.

Francis Haynes acéldobos

tében fülében nagy piros fülbe
valókkal és annál kisebb iazz-es 
ritm usérzékkel.

A bartóki free jazzt játszó bu
dapesti SZABADOS-TRIÓ (SZA
BADOS GYÖRGY zongora, VAJ
DA Sándor bőgő és FARAGÓ A n
tal dob) lélekzetelállító, a csont
velőig ható zenét produkált a 
Szerb Nemzeti Színház kisterm é
ben*

J ir í STIVÍN prágai fuvolás, p:- 
kulás, szaxofonos, shweppes-es 
üveges virtuóz és m ókam ester él
vezetes, szép, spontán zenével 
ajándékozta meg a közönséget.

Szombaton, október elsején négy 
k v arte tt lépett föl. Elsőnek egy 
fiatal újvidéki együttest hallot
tunk: a R itual Novát. M odernet 
akaró, népi hangzásban is szóló 
együttest ism ertünk meg, am ely
nek még sokat kell gyakorolni, 
együtt játszani és volt Méta sek- 
ci.jás tag jainak  levetkezni rockos 
beütéseiket, csakis így válhat idő
vel valóban jó combóvá.

Először lépett az újvidéki iazz- 
napok közönsége elé francia 
együttes. A W orkshop de Lyon

Jirí Stivín

A városi művelődési önigazga
tási érdekközösség az újvidéki 
jazz-napokról, Ú jvidék város leg
rangosabb zenei rendezvényéről 
mind a mai napig nem vett tu 
domást.

PORMÁN László

5. ÚJVIDÉKI JAZZ-NAPOK
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