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Neumeister
és big band
a moziban
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A beszivárgott szabadság

■ M. S.____________ ,______ _

Bálint Csaba a Rockmúzeumról és a rockzene társadalmi vonatkozásairól

Békéscsabai Jókai Színház, (ró:
Carlo Goldoni. Rendező: Kiss Jó
zsef. Bemutató:február 21.
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Chioggiában a férfiak halász
nak, a nők pedig csipkét vernek, és
egyre csak várják haza uraikat.
Titkos vagy nem titkos szerelmü
ket. Közben pedig persze egyre
csak pletykálkodnak. Váratlanul
teljes lesz a szerelmi káosz: egyet
len sült tök indítja el a lavinát. De
a boldog vég így sem marad el.
■

Az amerikai születésű, jelen
leg Ausztriában élő harsonás,
zeneszerző, Ed Neumeister és
a Budapest Jazz Orchestra kö
zös koncertet ad szombaton a
fővárosi Átrium Film-Szín
házban. Az előadáson Ed
Neumeister saját szerzemé
nyei és a jazzirodalom klasszi
kusai szólalnak meg.
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Kecskeméti Katona JózsefSzínház,
író: WeöresSándor. Rendező:Koltai
M. Gábor. Bemutató:február21.

Z

M VtgG y ö r g y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pálfordulások, hit, világ és nem
zetiségváltozások - így is lehet küz
deni az életben maradásért. Csak
kérdés, hogy végül mennyire’ismer
magára az ember, aki végül maga is
sokfejű fenevaddá lesz. Weöres iro
nikus történelmi panoptikuma ma
is érvényes gondolatokat hordoz.
■

E volt a Duke Ellington Or
d Neumeister tizenöt éven át

chestra tagja, tizenkilenc eszten
dőn keresztül pedig a Mel Lewis
Big Bandben játszott, amelyet már
Vanguard Jazz Orchestra néven
többször is jelöltek Grammy-díjra.
Szerepelt Lionel Hampton, Buddy
Rich és Gerry Mulligan big bandjében, és több filmzene megszüle J k rock nélkül a rendszerváltozás sem m e h e te tt volna v é g b e akkor és olyan m ódon, ahogyan v é g b e m e n t'
tésében is közreműködött. Jelen
leg a grazi művészeti egyetem B. Tóth László rádiós műsorvezető és diszkós, Kelemen András ket ennek megfelelően kezeljük.
gitáros, valamint Bálint Csaba gyűjtő és muzeológus összefogá Nélkülük a ma pop- és rockzenéje
jazzharsona-professzora.
Az 1998-ban alakult Budapest sának eredményeképpen 2014. február 8-án a nagyközönség létre sem jöhetett volna. Szervezé
Jazz Orchestra Magyarország első előtt is kitárultak a XIII. kerületi Radnóti Miklós Művelődési Ház si elvünk értelmében minden esz
professzionális big bandje. Napja kapui, hogy ötven évre visszamenően megkezdődhessék a zenei tendőből huszonöt évet vonunk le,
inkra a kortárs zene nemzetközileg időutazás. A Rockmúzeum létrehozásának körülményeit, erőfe így megmarad a kiállítás muzeális
jellege. Most éppen 1989 a záróév.
számon tartott képviselőjévé vált, szítéseit Bálint Csaba ecsetelte lapunknak.
az elmúlt tizenöt évben számos ha
- Választott szlogenük, misze
nyezéshez. A kezdeti bizalmatlan rint „a múltat ajelenen keresztül
zai és nemzetközi elismerésben ré M fíR O F n ű s I s t v á n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ság később oldódott, amikor lát mutatjuk meg ajövőnek”, túlmu
szesült, és rengeteg külföldi elő
zakmai körökben ismert, hogy ták, hogy letétbe helyezett eszköze tat-e a nyelvtani időhatározón?
adóval adott közös koncertet. A ze
- A beat, pop és rock műfaj a
többéve- igaz, virtuálisformá iket méltó módon, névvel ellátva
nekar muzsikusai elismert jazzmuzsikusok, többen közülük taná banésfőképphangfelvételekgyűjte mutatjuk be. A zenészek - és hold- ■ hatvanas évektől kezdve organikus
rok, néhányan a Liszt Ferenc Zene- ményében - létezik a saját rock udvaruk - legalább húsz százalék fejlődésen ment keresztül zenei és
múzeuma. Mikorjött elaz idő, hogy kal több relikviát hoztak be, mint politikai vonatkozásban egyaránt.
művészeti Egyetemen.
A zenekar a hagyományos 17 az eddigi keretekből kilépve, immár annak előtte. Induláskor mi keres Úgy gondoljuk, nagyon fontos, hogy
tagú big band felállását követi: fizikai valóságában és alaposan ki tük meg őket, mára megfordult a a mai fiatalok is megismerjék a múl
trend: maguk ajánlják kiállításra tunkat, hogy honnan jöttünk. Ebben
szaxofonon játszik Kollmann Gá bővülvetestet öltsöna tárlat?
bor, Dennert Árpád, Csejtei Ákos,
- A gondolat nem most fogant. személyes holmijukat. Hozzánk a múzeum is aktív szerepet vállal,
ZanaZoltánés Varga György, har Baráti körökből legalább tizenöt került SzörényiLeventeelső gitárja, amelyet más és más projekteken ke
sonán SchreckFerenc, Skerlecz Gá éve bombáznak egy rockzenei tár Takáts Tamás basszusgitárja, vagy resztül kívánunk megvalósítani. Á
bor, Frolov Ákos és Nagy Viktor gyú múzeum létrehozásáért. Kö Slamónak az a dobgitárja, amellyel kiállítás mellett hangsúlyt fektetünk
Dániel, trombitán Csizmadia Dá rülbelül egy éve aztán megtalált az Edda-dalokat komponálta. Din arra, hogy a különböző korszakok
vid, Magyar Ferenc, Koós-Hutás egy Kelemen András nevű úriem nyés Józsefpedig még játszott egy zenéjét koncerteken keresztül nép
Áronés PeczeBalázs, zongorán Ju ber, aki ismeretlenül hívott fel te koncertet is nálunk, mielőtt leadta szerűsítsük. Szeretnénk együttmű
ködni a Zeneakadémiával, a jazztanhász Attila, gitáron Gyárfás lefonon. Kijelentette, hogy velem volna hangszerét.
István/Birta Miklós, nagybőgőn fogja megcsinálni' a Rockmú
- Léteztek-e valamilyen szem székkel, a Kőbányai Zeneiskolával,
Hárs Viktor, dobon pedig Mohay zeumot. Egy óra múlva az irodám pontok, megkötések, amelyekalap valamint vizsgakoncertek megvaló
András.
ban már együtt dolgoztuk ki a ján meghúzták a gyűjtemény tar sításában is gondolkodunk.
- Mit hozhat ajövő azon túl
részleteket, s azt is megtudtam, talmi, illetve művészeti határait?
- A múzeum lehető leghama menően, hogy várakozásukszerint
hogy B. Tóth Lászlóval régi közös
álmuk valósul majd meg a tárlat rabb megnyitását tűztük Id célul, folyamatosan bővülhet akiállítás?
megnyitásával. Kezdetben nem
nagyon bíztam a projektben, de
amikor az események gyors egy
másutánban követték egymást,
másképp láttam a dolgokat. Ez ta
valy februárban történt. Június
ban létrehoztuk és bejegyeztettük
K Ö N N Y Ű
a MagyaRock Hírességek Csarno
B S z a t h m á r y _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _
ka Egyesületet, augusztusra pedig
az angyalföldi Radnóti Miklós
atalmas farsangi bulival bú Művelődési Házban kibéreltünk
csúztatják ma a nem túl zord egy 810 négyzetméteres termet.
idei telet a Barba Negra Music Augusztus 6-án, gyakorlatilag az
Clubban. A fellépők névsora igen üres falak között kezdtük el a
csak illusztris. A teljes Irie Maffia munkát, amelynek idén februárra
mellett színpadra lép az Akkezdet érett be a gyümölcse, vagyis meg
Phiai is, vagyis Závada Péter nyithattuk a múzeumot, amelyet a
Újonc és SüvegMárk Saiid. A ma nagyközönség február 8-tól belé
gyar intellektuális rappereken kí pődíjmentesen látogathat.
vül pedig a Ninja Tune-nál világ
- Miként tettekszert az ott kiál Minimum 25 éves relikviákkal töltik m eg a terek et
FOTÓ: székelyhídi BALÁZS
hírnévre szert tett orosz DJ lított tárgyakra, relikviákra?
- Felvettük a kapcsolatot a XIII. ezért a kezdetekben a mennyiség
- A bővülés egyrészt magával
Vadim, valamint az angol DJ Nara
is hozzájárul majd a hangulat fo kerületi József Attila Művelődési volt a meghatározó. Ezt a személe hozza a tematikus kiállítások meg
kozásához. Ninja Tune egyébként Központ rádiómúzeumával, akik tet, vagy inkább kényszert később jelenését, de a magángyűjtők anya
nagy tisztelője az Irie Maffia éne től a kiállított régi híradástechnikai a minőségre való törekvés váltotta gaiból létrehozandó időszakos tár
kesnője, a félig ghánai, félig ma eszközök nagy része származik. fel, amelyet ma is tartunk. Egyéb latok szintén terveink fontos részét
gyar Sena Dagadu munkásságá Megkerestünk nagyobb gyűjtőket, ként nem kívánunk válogatni a ze képezik. Egyébként a múzeum hát
nak, akivel Franciaországban tur ekkor derült ki, hogy Magyarorszá nei stílusok vagy zenekarok kö terében komoly szellemi kapacitá
néztak együtt idén. A közönség gon például dobmúzeum is létezik. zött, itt mindenkinek helye van. A sok húzódnak meg. Egy leendő
joggal remélheti ezek alapján, A hangszergyűjtők örömmel bo kedvencek tekintetében pedig Rockmúzeumok Nemzetközi Szö
hogy a mostani fellépésen csepeg csátották rendelkezésünkre hosszú amúgy is a közönség szava a dön- vetségének tető alá hozatala érde
tetnek egy kicsit készülő közös le évek munkájának eredményét, el ’tő. Befogadó szemléletünket alátá kében felvettük a kapcsolatot kül
mezük anyagából is. A 2005-ben érve, hogy az öreg és ritka instru masztja, hogy nem szeretnénk földi társszervezetekkel, amelynek
alakult Irie Maffia az egyik legjobb mentumok végre közszemlére ke részt venni a művészek egymás célja csereprogramok, vándorkiál
közötti csatározásaiban, a múlt lítások megvalósítása. A rock
magyar koncertzenekarrá nőtte ki rülhessenek.
- Ismert, az elmúlt húsz évben ban felgyülemlett problémák egy történeti adatbázis felállítása ugyan
magát, az elmúlt négy évben az
összes hazai fesztiválon koncer több kísérlet történt különböző idő után amúgy is elvesztik a jelen még gyerekcipőben jár, de meg
tezett A tizenegy tagú banda zené rockmúzeumok létrehozására, így tőségüket. A magyar rockzene el kezdtük a zenészektől a szájhagyo
jében a reggae, a hiphop, a rock és érthető, hogy az érintettek kissé múlt ötven éve egységes történet, s mány, vagyis az „oral history” be
a funk határait mossa egybe.
szkeptikusan álltak az új kezdemé a hozzá köthető tárgyakat, emléke gyűjtését. Emellett a korabeli szer
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foptő : székelyhídi Balázs

ződések, okiratok, eseménydátu
mok rögzítése, vagyis egyfajta szaklevéltár létrehozása is célunk. A be
érkezett tárgyakat rendszerezzük, a
dokumentumokat archiváljuk, és
szeretnénk elérni, hogy minden
szaklapból, szakkönyvből a tőpél
dányok rendelkezésre álljanak.
- Ilyen horderejű komplex be

ruházás, gondolom, nehezen való
sítható megönerőből.
- Alapvetően kisemberek, kis
cégek a segítőink, akiknek ezúton
is köszönjük az önzetlen támoga
tást. De mellénk állt Tarlós István
főpolgármester és a XIII. kerület
polgármestere, Tóth József is.
Mindenesetre terveinkhez további
támogatásra is szükségünk lesz.
- Mintha az ötven esztendőre

Erkel Színház. Zeneszerző: Lehár
Ferenc. Koreográfia: RonaldHynd.
Bemutató:február22.
Glavari Hanna és Danilovics
Danilo szerelmének története, egy
csődközeli kisállam politikusai
nak nyerészkedése és taktikázása,
diplomaták és konzulfeleségek liezonja az operettrajongók egyik
kedvelt darabja. Lehár muzsikájá
ra az ausztrál Ronald Hynd alkot
ta meg a mű táncváltozatát épp
negyven éve. Magyarországon
most lesz először látható.
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A TITOKZATOS SZERETŐ

Színes, feliratos, angol életrajzi
visszatekintőbeat és rockműfaj el dráma, 111 perc, 2013. Rendező:
foglalta volnaméltóhelyét az egye RalphFiennes.
temes zenekultúrában azzal, hogy
A brit írófejedelem, Charles
a kiállítást az említettfelső szintű Dickens életének titkos fejezete fia
vezetés hatékonyan támogatta. tal szeretővel és házasságtöréssel.
Ezek szerint megnyugodva hátra Az Oscar-jelölt Ralph Fiennes ren
dezésében és főszereplésével, Os
dőlhetünk?
- Az utóbbi tíz esztendőben car- és BAFTA-jelölt jelmezekkel,
megfigyelhető a folyamat, misze
rint a rockzene egyre inkább a ma
gyar kultúra elfogadott részévé vá
lik. Olyan tömegkultúráról beszé
lünk, amely a hetvenes években so
kakat, akár milliós nagyságrend
ben is mozgósított. A műfajt már
csak azért sem lehet figyelmen kí
vül hagyni, mert többeknek ez je
lentette a kultúra forrását. Megint
másoknak a rock fejlődési lehető
séget, kiugrást, kiemelkedést jelen
tett. Az utóbbi időkben megszapo
rodott az e kultúrkörben tevékeny
kedők állami szinten való elisme
rése, kitüntetése Kossuth- és egyéb
díjak formájában. Ma már tudo
mányos konferenciák boncolgatják
a rocktörténeti eseményeket, a
műfaj egyre inkább az egyetemes
kultúra elfogadott szegmensévé
válik. Mint ahogyan a művészettörténet is önálló ág lett a tanulmá
nyokban. A rock szociológiailag és
köztörténelmileg is fontos szerepet
játszott. Mára történelemformáló
hatása bizonyítást nyert, hiszen a
rock nélkül a rendszerváltozás sem
mehetett volna végbe akkor és
olyan módon, ahogyan végbe
ment. Repedést hozott létre az ál
lamszocializmus rendszerén, ame
lyen ez volt az első támadási felület.
Itt szivárgott be elsőként a szabad
ság. A rock lázadó és egyben örök
ellenzéki műfaj. Manapság talán
nincs miért lázadni, mint annak
idején Szörényi Leventééknek a
táncdalfesztiválon, ezért jelentősé
ge hátrébb szorult. A mai fiatalság,
úgy érzem, kissé belenyugvóbb,
kívülállóbb, mint a nagy generáció
rockzenészei voltak. De „a rock
örök és elpusztíthatatlan”.

korhű, XIX. századi környezetben.
■
BŰBÁJ ÉS KÉJELGÉS

Színes, magyarul beszélő, spanyol
francia horror-vígjáték, 104 perc,
2013. Rendező: Álexde laIglesia.
Spanyol kultrendező őrült bo
hócok után egy rablás szürreális
következményeit mutatja be, vizu
álisan egyedülálló ámokfutásban.
■
MŰKINCSVADÁSZOK

Színes, magyarul beszélő, ameri
kai-német kalandfilm, 119 perc,
2013. Rendező: George Clooney.
Amerikai különítmény igyek
szik megmenteni a német romlás
tól Európa műkincsgyűjteményét a
második világháborúban. Még sze
rencse, hogy George Clooneyéknak
mindenre kiterjed a figyelme.
■
MAISIE TUDJA

Színes, magyarul beszélő, amerikai
filmdráma, 99 perc, 2012. Rende
ző: DavidSiegel, Scott McGehee.
Modernkori Kramer kontra
Kramer, amelyben ezúttal egyik
szülőnek sem annyira fontos ki
hűlt szerelmük gyümölcse. Szo
morú dráma egy család széthullá
sának áldozata, egy kislány szem
szögéből.
■
POM PEJI

Színes, magyarul beszélő, ameri
kai-németakciófilm, 102perc, 2014.
Rendező:Paul W.S. Anderson.
Ismét egy ókori történet, ezút
tal Pompeji vulkán okozta tragédi
ájáról, egy hollywoodi erőszakfil
mekben utazó rendező látványter
vei alapján. Persze, hogy ezúttal is
a gladiátorok jelentik a megoldást.

