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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„Az ötlet, hogy Magyarországon is szín
re kerüljön Wainwright operája, tőlem 
származik” –meséli a dirigens, aki hato
dik esztendeje a Huntsville Symphony 
zeneigazgatója és karmestere. „Volt al
kalmam
a darabot meghallgatni, s izgalmasnak 
találtam. Az Armel Fesztivál mindig 
arra törekszik, hogy az érdekes, új ope
rákat megismertesse a magyar kö
zönséggel is. Az a jó, hogy nálunk lehet 
kísérletezni, ismeretlen szerzőket, mű
veket bemutatni, s engem is izgat a stílu
sok közöttiség, a felfedezés újdonsága. 
A Pannon Filharmonikusok korábbi 
közös munkánk során jelezte, a jövő
ben szeretnének több operát játszani, 
amelyhez remek helyszín a Kodály Köz
pont. Júniusban itt hangzik majd fel 
először a Prima Donna, s ezt követően 
az Armel Operaverseny és Fesztivál ke
retében, Budapesten is meghallgathat
ják az érdeklődők. A műnek hat évvel ezelőtt volt az ősbe
mutatója a New York City Operában, később Londonban 
is színre került. A Deutsche Grammophon pedig felvételt is 
készített belőle. A művet Maria Callas ihlette, s egy idősö
dő operaénekes nagy visszatéréséről szól; arról, hogy ké
pese még megfelelő teljesítményt nyújtani a színpadon, 
képese még ’kiénekelni a magas Ct’. A történethez kiváló
an illik a Rufus Wainwright által komponált muzsika, s az 
meg külön érdekes, amikor egy dalszerző operára vállalko
zik. Azért is izgalmas számomra ez a bemutató, mert min
dig is nagyon érdekelt, hogy opera címszó alatt mi mindent 
lehet csinálni” – mondja Vajda Gergely.
A zeneszerzőkarmester szerint „gyakran mondják, hogy a 
zenészek a kis izmok akrobatái. A muzsikusok állandóan 
annak stresszében élnek, hogy az idő előrehaladtával ho
gyan tudják elhasználódó izmaikat kontrollálni, hogy meg
vane még a korábbi viszonyuk a testükkel. Megvane még a 
magukba vetett hitük…  Az énekesekre mindez méginkább 
igaz. Kevés olyan zenés művet ismerek, amely idős, idősödő 
művészekről szól. Wainwright, aki nemcsak dalszerző, ha
nem előadóművész is itt, egy Callasi figurán keresztül a 

saját ’prima donnaságáról’ is szól. Nem egy világmegváltó 
műről van szó, de  – akárcsak egy Puccinioperában –, a 
komponista  egy személyes tragédia megzenésítésén keresz
tül a szereplők közötti viszonyokat alakítja valódi színpadi 
drámává. Nagy örömömre a főszerepben Bátori Éva lép 
színpadra, akivel nagyon szeretek dolgozni. A rendező 
Alföldi Róbert lesz, akivel már minden részletről egyeztet
tünk, s majd májusban folytatjuk a közös munkát. A Prima 
Donnában találtunk egy remek versenyszerepet, a szolgáló
lányét, amelyet az Armel válogatóin a koreai Kim Je Ni 
nyert el, akivel a második fordulójában, egy workshop kere
tében már foglalkoztunk is a figurával. Rufus Wainwright 
franciául írta meg a Prima Donnát, s mindenütt ragaszko
dik is ahhoz, hogy ezen a nyelven hangozzék fel. Mi is így 
játsszuk majd, természetesen feliratozva. Az öregedés tragé
diáiról, a művészi hitelességről szól Rufus Wainwright ope
rája, s remélem, Pécs és Budapest után még máshol is be 
tudjuk majd mutatni ezt a produkciót.”

A zenekar honlapja: www.pannonfilharmonikusok.hu 

Rufus Wainwright operája Pécsett 
New York és London után Magyarországon is színre kerül Rufus Wainwright operája, a 
Prima Donna, Alföldi Róbert rendezésében. A pécsi Kodály Központban 2017. június 24-én 
hangzik fel a mű a Pannon Filharmonikusok közreműködésével, s ezt követően az Armel 
Operafesztivál közönsége is megismerheti a darabot. Az előadások dirigense Vajda Gergely. 
Az Egyesült Államokban élő, de Magyarországon is rendszeresen fellépő karmester-zene-
szerző, az Armel Operaverseny és Fesztivál művészeti vezetője mesélt a műről, amely egy 
idősödő operaénekes nagy visszatéréséről szól. 

Vajda Gergely karmester és Alföldi Róbert rendező a Wainwright-opera próbáján
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