
Előhang
A november általában borongós 
és kihívásokkal teli hónapja az 
évnek. Ilyenkor még nagyobb 
szükségünk van a művészet 
kínálta lelki feltöltődésre. 

A Várfok Galériában a hónap 
nagy munkával és ünnepi ké-
szülődéssel fog telni: november 
26-án lesz százéves Françoise 
Gilot, Picasso egykori múzsája, 
a 20. századi művészeti fejlődés 
nagy tanúja, akit a jeles dátu-
mon jubileumi kiállítással kö-
szöntünk. Óriási megtisztelte-

tés és hatalmas feladat egy ilyen világhírű festőművész és legendás 
életű alkotó centenáriumi tárlatát megrendezni. De a nagy előké-
születek közepette is igyekszem minél több zenei programra eljutni. 

Nagyon várom Zombola Péter kortárs zeneszerző Passióját, 
amely november 16-án hangzik el a Zeneakadémián. Monu-
mentális, drámai mű, tele évszázadokat átfogó zenei utalá-
sokkal, ami rendesen földhöz vágja az embert, és onnan már 
nem is kel fel ugyanabban a minőségben. Maga a tisztítótűz. 

A kortárs zenénél maradva az UMZE Kamaraegyüttes november 
22-i BMC-s crossover projektje is nagyon izgalmasnak ígérke-
zik, ahol három hangszer, a cimbalom, a tárogató és a klarinét 
köré fonódva a magyar jazz és etno-jazz vezető hangsze-
res-zeneszerzői és a Modern Art Orchestra muzsikusainak 
darabjai szólalnak meg a jazz és a kortárs zene fúziójaként. 

Különleges élményt kínál a tradicionális örmény hangszere-
ken játszó The Gurdjieff  Ensemble koncertje is november 23-án 
a Müpában, a programban Bartók 1930-as évekbeli anatóliai, 
örmények lakta falvakból származó gyűjtéseiből és az ör-
mény zeneszerző Komitas műveiből is hallhatunk néhányat. 

Az egész hónapot Kurtág koronázza meg november 29-én 
szintén a Müpában, ahol „Szálkák” - Pilinszky 100 / Kurtág 95 
címmel egy kortárs irodalmi és zenei est keretében a költőó-
riás versei, Kurtág Pilinszkyhez kötődő darabjai, és a mind-
kettejük számára meghatározó Bach művei szólalnak meg 
Kurtág átiratában. Felejthetetlen, szívrengető este lesz!

Kovács Krisztina 
a Várfok Galéria művészeti vezetője, művészettörténész
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