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Négyhangú opera

Ezt a zenei szatírát? burleszket? opera-parafrázist? -  ezt a zenei tréfát azoknak ajánljuk, akik 
szeretik az operát. Remekül fognak szórakozni rajta, csakúgy, mint az öt résztvevő: a Szoprán, 
az Alt, a Tenor, a Bariton és a Szerző, akik saját karakterükön és az opera műfaján szórakoz
nak -  természetesen virtuóz áriák, duettek, tercettek, kvartettek és egy „igazi" operai finálé 
során. A Merlin előadása során még az is előfordul, hogy a szereplők „elnevetnek" egy jelene
tet; ez a máskülönben megbocsáthatatlan színpadi vétek itt olyan érthető, hogy nem zavar 
senkit.
Tom Johnson: Négyhangú opera (rendezte Gothár Péter)
Előadás február 27-én, csütörtökön este 19 órakor

Emigráció

Az emigrációval, az emigráns lét kérdéseivel foglalkozik a KULTÚRA ÉS KÖ
ZÖSSÉG 1991/3-as száma. Három témakörben olvashatunk írásokat: Az emigrá
ció stratégiái (Czáslaw Milosz, Jan Kott, Szergij Zsenuk, Juliusz Mieroszewski, 
Borbándi Gyula); Imi -  idegen nyelven? (Stanislaw Baranczak, Jerzy Giedroyc, 
Andrzej Drawicz, Mózsi Ferenc, Makkai Adám, Pálfalvi Lajos); Belső emigráció -  
magatartás és kulturális modell (Václav Havel, Jurij Malcev, Alekszandr Szolzse- 
nyicin, Konsztantyin Kuzminszkij, Eugenio Barba).
Adam Mickiewicz négy fogalmát (zarándok, vándor, bolyongó és száműzött) 
használva Király Nina Zarándok és ellenálló c. indító tanulmányában így határoz
za meg az emigránst: „Emigráns tehát az, akit száműztek vagy száműzetésbe 
vonult, s ezzel saját akaratából vagy kényszerből hosszú bolyongásra és véget 
nem érő vándorútra ítéltetett: akár eljut szabad hazájába, akár csak magával viszi 
a »szent szabadság« eljövetelébe vetett hitet, mindig zarándok marad. Ez a négy 
szó nemcsak a zarándoklás stációit jelöli, de egyben az emigrációba kényszerülő 
temperamentum és jellem típusait is. Van aki örökké bolyongó marad, megnyu
godni nem tudván, egyre távolodik az út kezdetén még világosan kirajzolódó 
úticéltól, van aki vándorlásai során hosszú kerülő úton, de visszatér Ithakájába és 
van aki sorsát végig viseli: kiűzetve otthonából, otthontalanul, magányosan éli 
meg a számkivetettség állapotát."

WAHORN András kiállítását február 20-án este 19 órakor Vágvölgyi B. András, a Magyar Narancs főszerkesztője nyitja meg a 
ROCZKOV GALÉRIÁBAN (Andrássy út 1.).

Februári műsor

Michelangelo Antonioni 80 éves 
Reprezentatív válogatás Bódy Gábor filmjeiből 
Gérard Philipe 70 éves lenne...
Marlene Dietrich-sorozat 
Filmerotika
MYSTERY TRAIN 1989 (Rcndczte:Jim Jarmusch) 
DERMEDJ MEG -  HALJ MEG -  TAMADJ FEL 
1989 (Rendezte: Vitalij Kanyevszkij)
A VIDEOCALÉRIÁN:
Bódy Gábor videóra készült művei 
A magyar független film a '80-as években 
Fejezetek a film történetéből
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