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Seydoux Enyedi fi lmjében
A francia Léa Seydoux, az Adele élete sztár-

ja lesz Enyedi Ildikó új fi lmjének főszerep-
lője. A Feleségem története című mozi tel-
jes egészében angol nyelven készül, alapjául 
Füst Milán azonos című műve szolgál majd. 
Seydoux fi lmbéli férjét a norvég Anders 
 Baasmo Christiansen alakítja. NÉPSZAVA

Új Nick Cave-koncertfi lm
Distant Sky (Távoli ég) címmel mu-
tatja be április 12-én új kon-
certfi lmjét a Nick Cave &Bad 
Seeds. A David Barnard ren-
dezte fi lm mindössze azon az 
egy  napon látható majd a vi-
lág ötszáz mozijában. NME

Sellők az Erkelben
Február 24-én mutatják be az Erkel Színházban 
Jacques O� enbach első operáját, A rajnai sellő-
ket. A közelmúltban felfedezett művet Anger Fe-
renc rendezi, a főbb szerepeket László Boldizsár, 
Keszei Bori, Ulbrich Andrea és Szegedi Csaba 
énekli majd, a karmester pedig Kesselyák Ger-
gely lesz. NÉPSZAVA

A Kodály-módszer 
az egész világon beválik

Megválasztották Barnák Lászlót 

PORTRÉ A Czi� ra Fesztivál nyitókoncertjén lép fel Gwendolyn Masin 
holland hegedűművésznő, akinek a koncertezés mellett a tanítás is fontos.
VARGA PÉTER
Ha valakinek a nagymamamája ze-
netanárnő volt, szülei hegedűsök, 
hegedűtanárok, akkor vajon van-e 
más út előtte, minthogy maga is ze-
nésszé váljon? Gwendolyn Masin 
válasza tán kissé meglepő: hogyne 
lett volna! Hiszen annyi mindenben 
lelte örömét kisgyermekkorában, 
és az iskolában is jól tanult. Min-
dennek ellenére az, hogy hegedülni 
tanuljon, tisztán adta magát. Igaz, 
a családi hagyományoknak az is 
megfelelt volna, ha zongorista válik 
belőle, hiszen nagymamája Juhász 
Klára volt, aki egész életében ezt 
a hangszert tanította Budapesten. 
Úgy képzeljük, a zenetanuló gyere-
kek élete, főleg ha tehetségesek, be-
szűkül kissé, hiszen amikor társaik 
játszani mennek, nekik hangszerü-
ket kell kezükbe venniük – vagy le-
ülniük mellé –, és hosszú órákon át 
gyakorolni. Ugyanakkor a zene sza-
badságot is ad: Gwendolyn családja 
élt Dél-Afrikában, Hollandiában, Ír-
országban – szülei ma is ott laknak 
–, s ezen kívül is sokfelé utaztak, így 
Gwendolyn már gyermekkorában 
felfedezhetett izgalmas helyeket 
magának a világban. 

Kezdetben szülei tanították he-
gedülni. „Lehet, hogy jó, lehet, hogy 
nem, ha a szülők tanítanak, hiszen 
instrukciókat kell adniuk, elvárni, 
hogy a gyerekük teljesítsen. Min-
desetre speciális a viszony, ami 
ilyenkor létrejön közöttük. De a ta-
nulás során sokat voltunk együtt, 
és így nagyon szorossá vált a kap-
csolatunk” – árulja el a művésznő. 
Nem véletlen, hogy írt egy könyvet 
a hegedűtanításról. Ennek egyik 
oka éppen az volt, hogy tanítványa-
inak szüleit nagyon érdekelte, mi-
ként tanít, és szerették volna jobban 
megérteni a folyamatot. A másik ok: 
tizenkét év zenetanulás után szere-
tett volna tisztába jönni azzal, mit 
tanult meg, rendet akart teremteni 
a gondolataiban, és erre jó módszer 
volt egy könyvben feldolgozni azo-
kat. A Michaela zeneháza, a hegedű 
varázsa című tankönyvet huszonegy 

EREDMÉNY Egyhangúlag Bar-
nák László színész-rendezőt 
választotta a Szegedi Nemzeti 
Színház főigazgatójának a város 
közgyűlése tegnap. Az 1978-ban 
született új direktor 2006-ban 
végzett a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemen Jordán Tamás 
és Lukáts Andor osztályában, tíz 
éve a szegedi társulat tagja. Több 
előadást rendezett is, például 2014-

ben civilekkel a Tizenkét dühös 
embert. Július 1-jétől tölti majd 
be a főigazgatói posztot. A prózai 
tagozat vezetőjének Horgas Ádám 
rendezőt kérte fel, több neves ren-
dező is szándéknyilatkozatban fe-
jezte ki támogatását. A választást 
komolyabb vihar előzte meg a sze-
gedi társulaton belül. Eredetileg 
ugyanis Barnákon kívül a színházat 
eddig tíz éven át vezető Gyüdi Sán-

dor karmester is indult, de mivel a 
társulat, a szakmai és a kulturális 
bizottság is Barnákot támogatta, 
ezért a hét elején visszavonta a pá-

lyázatát. Ugyanakkor a most meg-
választott főigazgató pályázatában 
is szerepelt, mint az operatagozat 
leendő vezetője, amelyet várha-
tóan ily módon ő is irányít majd a 
jövőben. 

Tegnap a közgyűlés eredmény-
telennek nyilvánította a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar igazgatói 
posztjára kiírt pályázatot, a kép-
viselő-testület döntött az új pályá-

zat kiírásáról, erre mint korábban 
már jelezte, várhatóan Gyüdi is 
beadja jelentkezését. Barnák több 
operettet, musicalt és szórakozta-
tó darabot ígért, kérdés, hogy a te-
átrum költségvetése megengedi-e 
majd ezt a változtatást. A választás 
során többször elhangzott, hogy 
az új vezetés növelné a színház je-
lenlegi, 64 százalékos látogatott-
ságát.   B. GY.

évesen kezdte el írni, kilenc éve kap-
ható. A képzeletet megmozgató raj-
zokban gazdag mű főhőse egy négy-
éves kislány, aki a hegedűtechnika 
alapjait játékos formában sajátítja 
el. „A maga nemében egyedülálló, 
mert egyszerre szól a szülőkhöz és 
a gyerekekhez. Márpedig a hang-
szeriskolák eddig kifejezetten a ta-
nároknak íródtak” – mondja Gwen-
dolyn. A hegedűművésznő számára 
természetesen a zene a legelső, és a 
tanítás során is az a legfontosabb té-
nyező. A technika roppant fontos, de 

el kell 
j ö n n i e 

az időnek, 
amikor a zene 

válik uralkodóvá, 
szögezi le. Magyar gyö-

kerekkel bír, jól ismeri a Ko-
dály-módszert. Vajon felhasz-

nálható a hangszeres oktatás során 
is? – kérdeztük. „Nagyon-nagyon 
helyeselnem kell a használatát” – 
kapjuk a választ. – A Kodály-mód-
szer a legjobb a világon a belső hallás 
fejlesztésére, hangozzon ez bármi-
lyen erős állításnak, de igazolják a 
tapasztalataik: a magyar tanítványa-
ink sokkal jobban hallják magukban 
a zenét. Én magam több mint húsz 
éve, édesanyám négy évtizede oktat 
a Kodály-módszer segítségével, és 
kiválóak az eredményeink. A metó-
dus működik Svájcban, Írországban, 
Hollandiában, gyerekek és felnőttek 

A kialakult feszült 
helyzet ellenére 
Barnák László 
nyugodt, békés 
időszakot tervez

esetében is. A legnagyobb erénye, 
hogy nagyon barátságos: nem emel-
kedik követhetetlen intellektuális 
magasságokba.”

Gwendolyn Masin azt mondja, 
nehéz megmondania, melyek a hoz-
zá legközelebb álló korszakok, szer-
zők, hiszen minden érdekli. Játszik 
Bachot, mutatja be kortárs szerzők 
számára írt műveit. Sok még élő 
pályatársát tiszteli, a nagy hegedűs 
elődök közül Ojsztrahot, Szigetit 
csodálja. „Gyönyörűen, feszültsé-
gek nélkül, nyugodtan játszanak. De 
a hegedűjáték folyamatosan válto-
zik, másképp közelítjük meg a mű-
veket, korunk ideái szerint interp-
retáljuk őket, és másként próbálunk 
hatni a közönségre, ezért nyitottan 
kell gondolkodnunk, olvasnunk, 
kutatnunk, alaposan végiggondol-
nunk, mit, miért teszünk” – fejti ki. 
A Cziª ra Fesztiválon Bloch Nigunja 
és Sarasate Tzigane-ja szerepel mű-
során. Ezek különös kedvencei a sok 
másik között, lemezein is hallhatók, 
amelyek az utóbbi egy-két évben je-
lentek meg. 
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A francia Léa Seydoux, az Adele élete sztár-

ja lesz Enyedi Ildikó új fi lmjének főszerep-
lője. A Feleségem története című mozi tel-
jes egészében angol nyelven készül, alapjául 
Füst Milán azonos című műve szolgál majd. 
Seydoux fi lmbéli férjét a norvég Anders 
 Baasmo Christiansen alakítja.
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NINCS KEDVENC KORSZAKA
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Hétfőn kezdődik az idén már egy hétig, február 27-ig tartó Czi� ra Fesztivál. A Czi� ra 
György zongoraművész emlékére alapított rendezvénysorozaton a műfaji nyitott-
ság jegyében a klasszikus zenei világhírességek mellett más műfajok kiemelkedő 
képviselői is bemutatkoznak. A szervezők emellett külön fi gyelmet fordítanak a fi -
atalokra, gyerekekre: szombaton és vasárnap délelőtt is lesz nekik szóló koncert. 
A vasárnap esti gálaesten a Zeneakadémián átadják a Czi� ra Fesztivál díjait is. Két 
Grammy-díjas zongoraművész is fellép: Arcadi Volodos a Müpában, Pierre Laurent 

Aimard a Zeneakadémián ad koncertet. 
A sorozatot Gwendolyn Masin mellett Darko Brlek szlovén klarinétművész, Ba-

lázs János zongoraművész és a Czi� ra Fesztivál Kamarazenekara nyitja meg. 
Különleges este lesz Miklósa Erika és Balázs János ZongOpera koncertje is. A 

gálaesten Vásáry Tamás és Cosima Soulez Larivière hegedűművész, a 2017-
es Bartók Világverseny győztesét hallhatjuk. Részletes információ a prog-
ramokról: www.czi� rafesztival.hu
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HAGYOMÁNY
A zene sza-
badságot adott 
neki, most ő ta-
nítja másoknak. 
Gwendolyn 
Masin Kodály 
híve
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fejlesztésére, hangozzon ez bármi-
lyen erős állításnak, de igazolják a 
tapasztalataik: a magyar tanítványa-
ink sokkal jobban hallják magukban 
a zenét. Én magam több mint húsz 
éve, édesanyám négy évtizede oktat 
a Kodály-módszer segítségével, és 
kiválóak az eredményeink. A metó-
dus működik Svájcban, Írországban, 
Hollandiában, gyerekek és felnőttek 

A kialakult feszült 
helyzet ellenére 
Barnák László 
nyugodt, békés 
időszakot tervez

esetében is. A legnagyobb erénye, 
hogy nagyon barátságos: nem emel-
kedik követhetetlen intellektuális 
magasságokba.”

Gwendolyn Masin azt mondja, 
nehéz megmondania, melyek a hoz-
zá legközelebb álló korszakok, szer-
zők, hiszen minden érdekli. Játszik 
Bachot, mutatja be kortárs szerzők 
számára írt műveit. Sok még élő 
pályatársát tiszteli, a nagy hegedűs 
elődök közül Ojsztrahot, Szigetit 
csodálja. „Gyönyörűen, feszültsé-
gek nélkül, nyugodtan játszanak. De 
a hegedűjáték folyamatosan válto-
zik, másképp közelítjük meg a mű-
veket, korunk ideái szerint interp-
retáljuk őket, és másként próbálunk 
hatni a közönségre, ezért nyitottan 
kell gondolkodnunk, olvasnunk, 
kutatnunk, alaposan végiggondol-
nunk, mit, miért teszünk” – fejti ki. 
A Cziª ra Fesztiválon Bloch Nigunja 
és Sarasate Tzigane-ja szerepel mű-
során. Ezek különös kedvencei a sok 
másik között, lemezein is hallhatók, 
amelyek az utóbbi egy-két évben je-
lentek meg. 

Seydoux Enyedi fi lmjében
A francia Léa Seydoux, az Adele élete sztár-

ja lesz Enyedi Ildikó új fi lmjének főszerep-
lője. A Feleségem története című mozi tel-
jes egészében angol nyelven készül, alapjául 
Füst Milán azonos című műve szolgál majd. 
Seydoux fi lmbéli férjét a norvég Anders 
 Baasmo Christiansen alakítja.

Új Nick Cave-koncertfi lm
Distant Sky (Távoli ég) címmel mu-

NINCS KEDVENC KORSZAKA
Bachtól a kortársig minden érdekli

Hétfőn kezdődik az idén már egy hétig, február 27-ig tartó Czi� ra Fesztivál. A Czi� ra 
György zongoraművész emlékére alapított rendezvénysorozaton a műfaji nyitott-
ság jegyében a klasszikus zenei világhírességek mellett más műfajok kiemelkedő 
képviselői is bemutatkoznak. A szervezők emellett külön fi gyelmet fordítanak a fi -
atalokra, gyerekekre: szombaton és vasárnap délelőtt is lesz nekik szóló koncert. 
A vasárnap esti gálaesten a Zeneakadémián átadják a Czi� ra Fesztivál díjait is. Két 
Grammy-díjas zongoraművész is fellép: Arcadi Volodos a Müpában, Pierre Laurent 

Aimard a Zeneakadémián ad koncertet. 
A sorozatot Gwendolyn Masin mellett Darko Brlek szlovén klarinétművész, Ba-

lázs János zongoraművész és a Czi� ra Fesztivál Kamarazenekara nyitja meg. 
Különleges este lesz Miklósa Erika és Balázs János ZongOpera koncertje is. A 

gálaesten Vásáry Tamás és Cosima Soulez Larivière hegedűművész, a 2017-
es Bartók Világverseny győztesét hallhatjuk. Részletes információ a prog-
ramokról: www.czi� rafesztival.hu

évesen kezdte el írni, kilenc éve kap-
ható. A képzeletet megmozgató raj-
zokban gazdag mű főhőse egy négy-
éves kislány, aki a hegedűtechnika 
alapjait játékos formában sajátítja 
el. „A maga nemében egyedülálló, 
mert egyszerre szól a szülőkhöz és 
a gyerekekhez. Márpedig a hang-
szeriskolák eddig kifejezetten a ta-
nároknak íródtak” – mondja Gwen-
dolyn. A hegedűművésznő számára 
természetesen a zene a legelső, és a 
tanítás során is az a legfontosabb té-
nyező. A technika roppant fontos, de 

el kell 
j ö n n i e 

az időnek, 
amikor a zene 

válik uralkodóvá, 
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CSALÁDI 
HAGYOMÁNY
A zene sza-
badságot adott 
neki, most ő ta-
nítja másoknak. 
Gwendolyn 
Masin Kodály 
híve
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Seydoux Enyedi fi lmjében
A francia Léa Seydoux, az Adele élete sztár-

ja lesz Enyedi Ildikó új fi lmjének főszerep-
lője. A Feleségem története című mozi tel-
jes egészében angol nyelven készül, alapjául 
Füst Milán azonos című műve szolgál majd. 
Seydoux fi lmbéli férjét a norvég Anders 
 Baasmo Christiansen alakítja. NÉPSZAVA

Új Nick Cave-koncertfi lm
Distant Sky (Távoli ég) címmel mu-
tatja be április 12-én új kon-
certfi lmjét a Nick Cave &Bad 
Seeds. A David Barnard ren-
dezte fi lm mindössze azon az 
egy  napon látható majd a vi-
lág ötszáz mozijában. NME

Sellők az Erkelben
Február 24-én mutatják be az Erkel Színházban 
Jacques O� enbach első operáját, A rajnai sellő-
ket. A közelmúltban felfedezett művet Anger Fe-
renc rendezi, a főbb szerepeket László Boldizsár, 
Keszei Bori, Ulbrich Andrea és Szegedi Csaba 
énekli majd, a karmester pedig Kesselyák Ger-
gely lesz. NÉPSZAVA

A Kodály-módszer 
az egész világon beválik

Megválasztották Barnák Lászlót 

PORTRÉ A Czi� ra Fesztivál nyitókoncertjén lép fel Gwendolyn Masin 
holland hegedűművésznő, akinek a koncertezés mellett a tanítás is fontos.
VARGA PÉTER
Ha valakinek a nagymamamája ze-
netanárnő volt, szülei hegedűsök, 
hegedűtanárok, akkor vajon van-e 
más út előtte, minthogy maga is ze-
nésszé váljon? Gwendolyn Masin 
válasza tán kissé meglepő: hogyne 
lett volna! Hiszen annyi mindenben 
lelte örömét kisgyermekkorában, 
és az iskolában is jól tanult. Min-
dennek ellenére az, hogy hegedülni 
tanuljon, tisztán adta magát. Igaz, 
a családi hagyományoknak az is 
megfelelt volna, ha zongorista válik 
belőle, hiszen nagymamája Juhász 
Klára volt, aki egész életében ezt 
a hangszert tanította Budapesten. 
Úgy képzeljük, a zenetanuló gyere-
kek élete, főleg ha tehetségesek, be-
szűkül kissé, hiszen amikor társaik 
játszani mennek, nekik hangszerü-
ket kell kezükbe venniük – vagy le-
ülniük mellé –, és hosszú órákon át 
gyakorolni. Ugyanakkor a zene sza-
badságot is ad: Gwendolyn családja 
élt Dél-Afrikában, Hollandiában, Ír-
országban – szülei ma is ott laknak 
–, s ezen kívül is sokfelé utaztak, így 
Gwendolyn már gyermekkorában 
felfedezhetett izgalmas helyeket 
magának a világban. 

Kezdetben szülei tanították he-
gedülni. „Lehet, hogy jó, lehet, hogy 
nem, ha a szülők tanítanak, hiszen 
instrukciókat kell adniuk, elvárni, 
hogy a gyerekük teljesítsen. Min-
desetre speciális a viszony, ami 
ilyenkor létrejön közöttük. De a ta-
nulás során sokat voltunk együtt, 
és így nagyon szorossá vált a kap-
csolatunk” – árulja el a művésznő. 
Nem véletlen, hogy írt egy könyvet 
a hegedűtanításról. Ennek egyik 
oka éppen az volt, hogy tanítványa-
inak szüleit nagyon érdekelte, mi-
ként tanít, és szerették volna jobban 
megérteni a folyamatot. A másik ok: 
tizenkét év zenetanulás után szere-
tett volna tisztába jönni azzal, mit 
tanult meg, rendet akart teremteni 
a gondolataiban, és erre jó módszer 
volt egy könyvben feldolgozni azo-
kat. A Michaela zeneháza, a hegedű 
varázsa című tankönyvet huszonegy 

EREDMÉNY Egyhangúlag Bar-
nák László színész-rendezőt 
választotta a Szegedi Nemzeti 
Színház főigazgatójának a város 
közgyűlése tegnap. Az 1978-ban 
született új direktor 2006-ban 
végzett a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemen Jordán Tamás 
és Lukáts Andor osztályában, tíz 
éve a szegedi társulat tagja. Több 
előadást rendezett is, például 2014-

ben civilekkel a Tizenkét dühös 
embert. Július 1-jétől tölti majd 
be a főigazgatói posztot. A prózai 
tagozat vezetőjének Horgas Ádám 
rendezőt kérte fel, több neves ren-
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jezte ki támogatását. A választást 
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gedi társulaton belül. Eredetileg 
ugyanis Barnákon kívül a színházat 
eddig tíz éven át vezető Gyüdi Sán-

dor karmester is indult, de mivel a 
társulat, a szakmai és a kulturális 
bizottság is Barnákot támogatta, 
ezért a hét elején visszavonta a pá-

lyázatát. Ugyanakkor a most meg-
választott főigazgató pályázatában 
is szerepelt, mint az operatagozat 
leendő vezetője, amelyet várha-
tóan ily módon ő is irányít majd a 
jövőben. 

Tegnap a közgyűlés eredmény-
telennek nyilvánította a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar igazgatói 
posztjára kiírt pályázatot, a kép-
viselő-testület döntött az új pályá-

zat kiírásáról, erre mint korábban 
már jelezte, várhatóan Gyüdi is 
beadja jelentkezését. Barnák több 
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lenlegi, 64 százalékos látogatott-
ságát.   B. GY.
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Seydoux Enyedi fi lmjében
A francia Léa Seydoux, az Adele élete sztár-

ja lesz Enyedi Ildikó új fi lmjének főszerep-
lője. A Feleségem története című mozi tel-
jes egészében angol nyelven készül, alapjául 
Füst Milán azonos című műve szolgál majd. 
Seydoux fi lmbéli férjét a norvég Anders 
 Baasmo Christiansen alakítja. NÉPSZAVA

Új Nick Cave-koncertfi lm
Distant Sky (Távoli ég) címmel mu-
tatja be április 12-én új kon-
certfi lmjét a Nick Cave &Bad 
Seeds. A David Barnard ren-
dezte fi lm mindössze azon az 
egy  napon látható majd a vi-
lág ötszáz mozijában. NME

Sellők az Erkelben
Február 24-én mutatják be az Erkel Színházban 
Jacques O� enbach első operáját, A rajnai sellő-
ket. A közelmúltban felfedezett művet Anger Fe-
renc rendezi, a főbb szerepeket László Boldizsár, 
Keszei Bori, Ulbrich Andrea és Szegedi Csaba 
énekli majd, a karmester pedig Kesselyák Ger-
gely lesz. NÉPSZAVA

A Kodály-módszer 
az egész világon beválik

Megválasztották Barnák Lászlót 

PORTRÉ A Czi� ra Fesztivál nyitókoncertjén lép fel Gwendolyn Masin 
holland hegedűművésznő, akinek a koncertezés mellett a tanítás is fontos.
VARGA PÉTER
Ha valakinek a nagymamamája ze-
netanárnő volt, szülei hegedűsök, 
hegedűtanárok, akkor vajon van-e 
más út előtte, minthogy maga is ze-
nésszé váljon? Gwendolyn Masin 
válasza tán kissé meglepő: hogyne 
lett volna! Hiszen annyi mindenben 
lelte örömét kisgyermekkorában, 
és az iskolában is jól tanult. Min-
dennek ellenére az, hogy hegedülni 
tanuljon, tisztán adta magát. Igaz, 
a családi hagyományoknak az is 
megfelelt volna, ha zongorista válik 
belőle, hiszen nagymamája Juhász 
Klára volt, aki egész életében ezt 
a hangszert tanította Budapesten. 
Úgy képzeljük, a zenetanuló gyere-
kek élete, főleg ha tehetségesek, be-
szűkül kissé, hiszen amikor társaik 
játszani mennek, nekik hangszerü-
ket kell kezükbe venniük – vagy le-
ülniük mellé –, és hosszú órákon át 
gyakorolni. Ugyanakkor a zene sza-
badságot is ad: Gwendolyn családja 
élt Dél-Afrikában, Hollandiában, Ír-
országban – szülei ma is ott laknak 
–, s ezen kívül is sokfelé utaztak, így 
Gwendolyn már gyermekkorában 
felfedezhetett izgalmas helyeket 
magának a világban. 

Kezdetben szülei tanították he-
gedülni. „Lehet, hogy jó, lehet, hogy 
nem, ha a szülők tanítanak, hiszen 
instrukciókat kell adniuk, elvárni, 
hogy a gyerekük teljesítsen. Min-
desetre speciális a viszony, ami 
ilyenkor létrejön közöttük. De a ta-
nulás során sokat voltunk együtt, 
és így nagyon szorossá vált a kap-
csolatunk” – árulja el a művésznő. 
Nem véletlen, hogy írt egy könyvet 
a hegedűtanításról. Ennek egyik 
oka éppen az volt, hogy tanítványa-
inak szüleit nagyon érdekelte, mi-
ként tanít, és szerették volna jobban 
megérteni a folyamatot. A másik ok: 
tizenkét év zenetanulás után szere-
tett volna tisztába jönni azzal, mit 
tanult meg, rendet akart teremteni 
a gondolataiban, és erre jó módszer 
volt egy könyvben feldolgozni azo-
kat. A Michaela zeneháza, a hegedű 
varázsa című tankönyvet huszonegy 

EREDMÉNY Egyhangúlag Bar-
nák László színész-rendezőt 
választotta a Szegedi Nemzeti 
Színház főigazgatójának a város 
közgyűlése tegnap. Az 1978-ban 
született új direktor 2006-ban 
végzett a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemen Jordán Tamás 
és Lukáts Andor osztályában, tíz 
éve a szegedi társulat tagja. Több 
előadást rendezett is, például 2014-

ben civilekkel a Tizenkét dühös 
embert. Július 1-jétől tölti majd 
be a főigazgatói posztot. A prózai 
tagozat vezetőjének Horgas Ádám 
rendezőt kérte fel, több neves ren-
dező is szándéknyilatkozatban fe-
jezte ki támogatását. A választást 
komolyabb vihar előzte meg a sze-
gedi társulaton belül. Eredetileg 
ugyanis Barnákon kívül a színházat 
eddig tíz éven át vezető Gyüdi Sán-

dor karmester is indult, de mivel a 
társulat, a szakmai és a kulturális 
bizottság is Barnákot támogatta, 
ezért a hét elején visszavonta a pá-

lyázatát. Ugyanakkor a most meg-
választott főigazgató pályázatában 
is szerepelt, mint az operatagozat 
leendő vezetője, amelyet várha-
tóan ily módon ő is irányít majd a 
jövőben. 

Tegnap a közgyűlés eredmény-
telennek nyilvánította a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar igazgatói 
posztjára kiírt pályázatot, a kép-
viselő-testület döntött az új pályá-

zat kiírásáról, erre mint korábban 
már jelezte, várhatóan Gyüdi is 
beadja jelentkezését. Barnák több 
operettet, musicalt és szórakozta-
tó darabot ígért, kérdés, hogy a te-
átrum költségvetése megengedi-e 
majd ezt a változtatást. A választás 
során többször elhangzott, hogy 
az új vezetés növelné a színház je-
lenlegi, 64 százalékos látogatott-
ságát.   B. GY.

évesen kezdte el írni, kilenc éve kap-
ható. A képzeletet megmozgató raj-
zokban gazdag mű főhőse egy négy-
éves kislány, aki a hegedűtechnika 
alapjait játékos formában sajátítja 
el. „A maga nemében egyedülálló, 
mert egyszerre szól a szülőkhöz és 
a gyerekekhez. Márpedig a hang-
szeriskolák eddig kifejezetten a ta-
nároknak íródtak” – mondja Gwen-
dolyn. A hegedűművésznő számára 
természetesen a zene a legelső, és a 
tanítás során is az a legfontosabb té-
nyező. A technika roppant fontos, de 

el kell 
j ö n n i e 

az időnek, 
amikor a zene 

válik uralkodóvá, 
szögezi le. Magyar gyö-

kerekkel bír, jól ismeri a Ko-
dály-módszert. Vajon felhasz-

nálható a hangszeres oktatás során 
is? – kérdeztük. „Nagyon-nagyon 
helyeselnem kell a használatát” – 
kapjuk a választ. – A Kodály-mód-
szer a legjobb a világon a belső hallás 
fejlesztésére, hangozzon ez bármi-
lyen erős állításnak, de igazolják a 
tapasztalataik: a magyar tanítványa-
ink sokkal jobban hallják magukban 
a zenét. Én magam több mint húsz 
éve, édesanyám négy évtizede oktat 
a Kodály-módszer segítségével, és 
kiválóak az eredményeink. A metó-
dus működik Svájcban, Írországban, 
Hollandiában, gyerekek és felnőttek 

A kialakult feszült 
helyzet ellenére 
Barnák László 
nyugodt, békés 
időszakot tervez

esetében is. A legnagyobb erénye, 
hogy nagyon barátságos: nem emel-
kedik követhetetlen intellektuális 
magasságokba.”

Gwendolyn Masin azt mondja, 
nehéz megmondania, melyek a hoz-
zá legközelebb álló korszakok, szer-
zők, hiszen minden érdekli. Játszik 
Bachot, mutatja be kortárs szerzők 
számára írt műveit. Sok még élő 
pályatársát tiszteli, a nagy hegedűs 
elődök közül Ojsztrahot, Szigetit 
csodálja. „Gyönyörűen, feszültsé-
gek nélkül, nyugodtan játszanak. De 
a hegedűjáték folyamatosan válto-
zik, másképp közelítjük meg a mű-
veket, korunk ideái szerint interp-
retáljuk őket, és másként próbálunk 
hatni a közönségre, ezért nyitottan 
kell gondolkodnunk, olvasnunk, 
kutatnunk, alaposan végiggondol-
nunk, mit, miért teszünk” – fejti ki. 
A Cziª ra Fesztiválon Bloch Nigunja 
és Sarasate Tzigane-ja szerepel mű-
során. Ezek különös kedvencei a sok 
másik között, lemezein is hallhatók, 
amelyek az utóbbi egy-két évben je-
lentek meg. 
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Hétfőn kezdődik az idén már egy hétig, február 27-ig tartó Czi� ra Fesztivál. A Czi� ra 
György zongoraművész emlékére alapított rendezvénysorozaton a műfaji nyitott-
ság jegyében a klasszikus zenei világhírességek mellett más műfajok kiemelkedő 
képviselői is bemutatkoznak. A szervezők emellett külön fi gyelmet fordítanak a fi -
atalokra, gyerekekre: szombaton és vasárnap délelőtt is lesz nekik szóló koncert. 
A vasárnap esti gálaesten a Zeneakadémián átadják a Czi� ra Fesztivál díjait is. Két 
Grammy-díjas zongoraművész is fellép: Arcadi Volodos a Müpában, Pierre Laurent 

Aimard a Zeneakadémián ad koncertet. 
A sorozatot Gwendolyn Masin mellett Darko Brlek szlovén klarinétművész, Ba-

lázs János zongoraművész és a Czi� ra Fesztivál Kamarazenekara nyitja meg. 
Különleges este lesz Miklósa Erika és Balázs János ZongOpera koncertje is. A 

gálaesten Vásáry Tamás és Cosima Soulez Larivière hegedűművész, a 2017-
es Bartók Világverseny győztesét hallhatjuk. Részletes információ a prog-
ramokról: www.czi� rafesztival.hu
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