
„Soha nem bízom 
magam teljesen 
a számítógépre”
INTERJÚ SAS PÉTERREL

S as Péter fi atal zenei producer és kreatív 
rendező három éve foglalkozik komolyabban 

fi lmzeneszerzéssel és sound designnal. A Magnifi cat, 
valamint az Operaház Gyermekkarának szólistájaként 
komoly énekes karrier állt volna előtte, mégis 
a zeneszerzést választotta. A virtuális hangszerek 
mellett a mai kortárs zenéről is kérdeztük őt.

szerző: Ur Máté
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Nem volt mindig egyér-
telmű, hogy zenei pályára 
lépsz. Hogyan kezdődött?
Eleinte a zenei érdeklődésem 
biztosan nem volt tudatos, 
hiszen a 17. századig visz-
szamenőleg nem találtam 
egyetlen muzsikust sem a 
családomban. (Nevet.) 
Az éneklés és a zeneelméleti 
tanulmányok töltötték ki az 
időmet, arra fi gyeltem fel, 
hogy pillanatok alatt meg tu-
dom jegyezni a hallott zenei 
anyagot, amit saját magam-
nak vizualizáltam, persze 
még nem kottaszerűen.

Eleinte kórusban énekel-
tél, ráadásul nagy sikerrel.
Igen, fi ú szoprán hangom 
volt és apró termetem, ezért 
szinte az összes szólószere-
pet megkaptam az Operaház 
produkcióiban. Sokat kö-
szönhetek a gyermekkórus 
akkori vezetőjének, Gup-
csó Gyöngyvérnek, hiszen 
rengeteg tapasztalatot 
szerezhettem. A sok pozitív 
élmény miatt meg is fordult 
a fejemben, hogy énekes 
legyek, de be kell vallanom 
őszintén, hogy a gyakorlást 
nem nekem találták ki.

Hogyan fordultál a 
zeneszerzés felé?
Mindig is izgatott a lehető-
ség, hogy a hangjegyek so-
kaságából valami újat hozzak 
létre. A kórusban megta-
nultam kottából dolgozni, a 
komponálással kapcsolatban 
viszont úgy éreztem, hogy 
szabadságra van szükségem, 
amit az ötvonalas rendszer 

nem ad meg. Karvezetés 
szakon végeztem el a Bartók 
Konzit, majd a Zeneakadémi-
át, és megismertem az úgy-
nevezett elektronikus zenét.

Kölcsön is kértem egy 
szintetizátort, fogtam 
egy régi számítógépet, 

és letöltöttem egy 
zeneszerkesztő 

programot.

Ezek szerint nem a hagyo-
mányos utat választottad. 
Hogyan kell elképzelni 
az alkotási folyamatot?
Elsősorban meglévő hangzó 
anyagokkal dolgozom, a 
programban bizonyos para-
méterek és sémák be vannak 
ugyan állítva, de nagyon 
fontos, hogy én adom a 
feladatokat a virtuális hang-
szereknek, vagyis ismernem 
kell az egyes instrumen-
tumok tulajdonságait, a 
játékmódokat. Az a lenyű-
göző a folyamatban, hogy az 
eredmény azonnal meg tud 
szólalni, ami persze később 
partitúrává alakítható.

Véleményed szerint mi 
jellemző a kompozícióidra?
Nem vagyok kibékülve az 
idegen, nyers és sokszor 
ötlettelen kortárs zenével. 
Nyitottnak érzem ma-
gam, talán Andrea Bocellit 
hallgattam először életem-
ben, de ugyanúgy része a 
zenei ízlésemnek a Beatles 
is. A friss és eredeti művek 
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A fi atal művész 2005-ben, 
12 évesen énekelhetett 
főszerepet Rachel Portman 
A kis herceg című mese-
operájában a Müpában.

Sas Péter műveinek 
hallgatottsága a különböző 
zenemegosztókon eléri a napi 
ezret, idáig pedig már több 
millióan voltak kíváncsiak 
az alkotásaira. Követőinek 
tábora szintén többezres.

létrehozását szeretem, a 
komplex hangzást, viszony-
lag egyszerű zenei alapok-
kal. A hangszerelés nem 
feltétlenül határozza meg a 
műfajt. Sok olyan kompozí-
cióm van, amiben az alapot a 
szimfonikus hangzás jelenti, 
amihez társul mondjuk a 
szintetizátor hangja, és bár a 
fülünk úgy érzékeli, mint-
ha könnyűzenét hallana, a 
művek szerkesztettségére 
mégis a bonyolult akkor-
dmenetek a jellemzőek.

Hol találkozhatunk 
az alkotásaiddal?
Feltöltöm a műveimet külön-
böző internetes megosztók-
ra, és nagy meglepetésemre 
rengeteg követőre találtam, 
többször kerültem már 
különböző játszási listák 
élére is. Nem igazán tud-
tam, hogy miként működik 
az ún. „zeneipar”, de
több megkeresést is kaptam, 
hogy szívesen felhasznál-
nák a zenémet különböző 
videókhoz, reklámokhoz, 
fi lmalkotásokhoz. Én ezt 
sikerként éltem meg, hiszen 
korábban például csak 
diplomafi lmekhez készí-
tettem zenei anyagot.

Sokrétű munkát végzel, 
s emiatt talán felme-
rülhet a kérdés, hogy 
alkotóművészetről 
beszélünk-e még az elekt-
ronikus zene kapcsán?
Ezeket a részleteket nagyon 
nehéz elválasztani, hiszen 
én nemcsak megírom a 
zenét, hanem szerkesztem 

is, elvégzem a sound designt, 
illetve egy bizonyos pontig 
hangmérnök is vagyok. Soha 
nem bízom magam teljesen 
a számítógépre, hiszen a leg-
fontosabb, hogy azt tartsam 
szem előtt, hogy az emberi 
fül hogyan érzékeli majd a 
zenét. Az alkotás folyama-
tát, az egyediség igényét 
nem lehet megspórolni.

Egy zenei felvétel kap-
csán sokszor szembekerül 
egymással az élő előadás 
és a steril stúdiófelvé-
tel közötti különbség. 
Lehet igazságot tenni?
Az ember szereti, ha valami 
nem tökéletes, ezért – bár 
ez egy valós probléma – a 
kreativitás talán megoldást 
jelenthet. Nem feltétlenül 
kell az eredménynek roboti-
kusnak lennie, nem beszélve 
arról, hogy az előre egy 
hangszeres által rögzített 
hangokat használhatjuk 
úgy, hogy bár megvaló-
sítható a hangzás, de az 
életben csak a legprofi bb 
játékosok tudják eljátszani.

Hogyan látod a jövődet?
Fejlődni mindig lehet. Foko-
zatosan kell építkeznem ah-
hoz, hogy minél többen talál-
janak rá a műveimre. Ez egy 
viszonylag zárt közösség, 
mégis azt tapasztalom, hogy

nem elég egyedinek 
lenni, hanem szükség 

van a kapcsolat-
teremtésre az egyéb 

társműfajokkal.
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Október 8-án, a 2015-ös 
amerikai bemutató után 
a fesztiválon látható ha-
zánkban először Vajda 
Gergely Georgia Bottoms 
című vígoperája, a cím-
szerepben a nagyszerű 
szopránnal, Rebecca Nel-
sennel. Selmeczi György 
Boldogasszony lovagja című 
művét a Kolozsvári Ma-
gyar Opera mutatja be. 

Alain Resnais legendás fi lm-
jéből ihletet merítve HIR-O 
címmel készül premierre a 
Frenák Pál Társulat, Kodály 
és Ligeti műveiből építkezve 

mutatja be vadonatúj ko-
reográfi áját a Bozsik Yvette 
Társulat. A Magyar Nemze-
ti Balett kiváló táncosait ez 
alkalommal a Müpa Fesztivál 
Színházában láthatja a kö-
zönség, a bemutatót jegyző 
Hans van Manen holland 
mester azon koreográfu-
sok közé tartozik, akiknek a 
klasszikus balett és a modern 
tánc ötvözésével sikerült 
széles körben népszerűvé 
tenniük a modern balettet.

Természetesen a színház 
szerelmesei sem unatkoznak 
majd. Lucy Kirkwood Anglia 

egyik legizgalmasabb és 
legtöbbet játszott színpadi 
szerzője: Munkavégzés során 
nem biztonságos (NSFW) 
című, a szenzációhajhász 
bulvársajtóról szóló darabját 
a Katona József Színház 
mutatja be Máté Gábor 
rendezésében október 6-án. 

Premiert ünnepel a Budapest 
Bábszínház is, egy „nem csak 
felnőtteknek szóló” kortárs 
bábelőadással, melynek 
rendezője a kortárs tánc 
úttörője, Gergye Krisztián. 
A Bethlen Téri Színházban 
a vándorcirkuszok különös 
világába enged bepillantást az 
Y Csoport vadonatúj előadása 
október 12-én, alig egy héttel 
később a Trafó Kortárs Mű-
vészetek Házában pedig az 
intim hangulatú előadásairól 
híres Dollár Papa Gyermekei 
Hód Adrienn koreográfus-
sal kiegészülve mutatja be 
Diderot Az apáca című művét.

A fi lmrajongók egész 
biztosan a Radnóti Szín-
házba zarándokolnak majd: 
az Ádám almái színpadi 
változata ugyanis Szikszai 
Rémusz rendezésében 
látható itt 21-én . A feltöltődés 
és a premierhangulat tehát 
minden műfajban garantált.

Vadonatúj táncelőadások, 
színházi premierek és 
operabemutatók a CAFe Budapest 
Kortárs Művészeti Fesztiválon

A 26. CAFe Budapest sűrű és sokszínű 
fesztiválprogramjában bemutató bemutatót 

követ, a város legfontosabb játszóhelyein, szinte 
minden műfajban – lesz itt „nem csak felnőtteknek 
szóló” bábelőadás, vígopera egyenesen az Egyesült 
Államokból, egy igazi kultfi lm várva várt színpadi 
adaptációja és japán ihletésű kortárs táncelőadás is.
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