Bartók-előadással tiszteleg Kocsis Zoltán
emléke előtt a Liszt Ferenc Kamarazenekar
Május 30-án a Liszt Ferenc Kamarazenekar is tisztelét fejezi ki
Kocsis Zoltán életpályája előtt „A Magyar Klasszikus Zene Napja”
programsorozatában. A zenekar Bartók Béla Divertimentójának
III. tételét adja elő a Zeneakadémián, a koncertet Várdai István
művészeti igazgató gondolatai vezetik be.
Budapest, 2021. május 28. – Bartók Béla Divertimentójának előadásával

csatlakozik a Liszt Ferenc Kamarazenekar a magyar klasszikus zenei színtér
valaha volt egyik legkiemelkedőbb és legsokoldalúbb zenei tehetsége, Kocsis
Zoltán halálának ötéves évfordulója alkalmából életre hívott „A Magyar
Klasszikus Zene Napja” nevű programsorozathoz május 30-án vasárnap. A
zenekar a Zeneakadémiából jelentkezik, a Divertimento III. tételét adják elő.
„Az örökérvényű, korokon és határokon átívelő, szüntelenül inspirációs forrásként
szolgáló zsenialitás éppannyira ott van Kocsis Zoltán művészetében, mint Bartók
Béla munkasságában, kézenfekvő volt számunkra, egy Bartók-darabbal
tisztelegjünk az emléke előtt. A Divertimento a zenekar signage darabja,
amelynek első ütemei köszönnek vissza az arculatunkban is. A zeneválasztásunk
tehát szimbolikus gesztus: a zenekar a maga egészében fejet hajt Kocsis
nagysága előtt” – mondta Várdai István művészeti igazgató.
A zongoraművész-karmester művészi munkájában, repertoárjában egyébként
Bartók alkotásai kiemelt szerepet kaptak, „Bartók Új Sorozata” néven készített
Bartók-összkiadása például egyértelmű művészi iránymutatás a zeneszerző
értelmezésében a jövő generációinak; nem véletlenül nevezte Vásáry Tamás, a
„Nemzet Színésze” címmel kitüntett, Kossuth-díjas zongaraművészünk Kocsist
„Bartók földi helytartójának”.
A Liszt Ferenc Kamarazenekar nem először tiszteleg Kocsis munkássága előtt:
2017-ben a Hungaroton gondozásában megjelent, a Kocsis-életmű bemutatását
célzó Tribute nevű kétlemezes kiadványban több zenekari felvétel is megjelenik.
A koncert ingyenesen megtekinthető a Zeneakadémia Zeneakadémia hivatalos
honlapján, a program 17:30-kor, Várdai István művészeti igazgató Kocsissal
kapcsolatos gondolatai megosztásával veszi kezdetét, a Zeneakadémia hivatalos
honlapján.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar

A Liszt Ferenc Kamarazenekar 1963-ban alakult a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola végzős növendékeiből. A zenekar közel 60 éves fennállása alatt komoly
nemzetközi hírnévre tett szert és a klasszikus zenei élet elitjének állandó szereplőjévé
vált. Félévszázados működésük során – Sándor Frigyes, majd Rolla János vezetésével –
több, mint ötven országba jutottak el, többek között felléptek a New York-i Carnegie
Hallban, a tokiói Suntory Hallban, a Sydney-i Operaházban, a Buenos Aires-i Teatro
Colónban, valamint a párizsi Théatre de la Ville-ben. Az együttes, amelynek
koncertmestere 2016 óta Tfirst Péter, évről évre a világ legjelentősebb koncerttermeiben,
elsőrangú szólisták közreműködésével lép színpadra, akik a nagyfokú precizitás, műfaji
sokoldalúság és alkalmazkodóképesség miatt előszeretettel dolgoznak együtt a
zenekarral. 2020-tól Várdai István csellóművész művészeti igazgatóként kapcsolódott be
a szakmai felkészítésbe és művészi koncepció kialakításába.

