
HÍQEK I T T H O N . . .

HORVÁTH MARGIT 
ALAPÍTVÁNY

Téri Evelyn, a Konservatorium der Stadt 
Wien balettmestere fájó szívvel hozta tudo
másunkra, hogy édesanyja: Horváth Margit, a 
Magyar Állami Operahaz nyugalmazott ma
gántáncosa, próbavezető balettmestere és ko
reográfusa 1991. II. 2-án elhunyt.
Horváth Margit 1921—1967-ig nagy szakmai 
tudással, hittel és szeretettel szolgálta az ope
raházi balettművészet ügyét, ő  volt az egész 
estét betöltő szovjet klasszikus balettek: A 
diótörő (Vajnonen) és A hattyúk tava (Mesz- 
szerer) első próbavezető balettmestere. Nyug
díjazásáig ő gondozta a Párizs lángjai (Vajno
nen) című balettet is, amelyet az együttes 
moszkvai vendégjátéka alkalmából (1965) két- 
százkilencven személlyel vitt színre a Kreml 
színpadán. Irányításával nemcsak az operahá
zi táncosok, szólisták fejlődhettek, de a szín
házi élet olyan kiválóságainak is balettmeste
re volt, m int Csikós Rózsi, H onthy Hanna, 
Karády Katalin és Németh Marika. 
Koreográfiákat is készített. Az Operaházon 
kívül a Fővárosi Operett Színház, valamint 
filmgyári és televíziós produkciók számára. 
Munkásságának elismeréséül a Munka Ér
demrend Bronz fokozatával tüntették ki. 
Örökösei — végakaratának eleget téve — 
400 000,— Forint értékű alapítványt létesítet
tek a legjobb képességű balettnövendékek, 
táncművészek és balettpedagógusok támoga
tására.

CRISTOFORO
Az UNESCO felhívására 1992-ben világszer
te megünneplik Amerika felfedezésének 500. 
évfordulóját a Kulturális Fejlődés Évtizede ke
retében, „Két világ találkozása” címen. Ebben 
a nagyszabású nemzetközi vállalkozásban a ma
gyar táncművészet is részt vesz. A  Magyar Á l
lami Operaház balettegyüttese és a Ballet-B Film 
Theater Co. Ltd. közös produkciójában a CRIS
TOFORO című, egész estét betöltő önálló nap 
balettel készül Kolombusz K ristóf tiszteletere. 
Mint a II. 28-i operaházi sajtótájékoztatón el
hangzott, a balett a filmforgatókönyveiről jól is
mert Kórody Ildikó szövegkönyvere és Szakcsi 
Lakatos Béla zenéjére épül. Keveházi Gábor és 
az amerikai Robert North, a darab két kore
ográfusa olyan magyar sztárokra osztották a 
főbb szerepeket, mint Szakály György (a cím
szerepben), továbbá Pongor Ildikó, Hágai Ka
talin, Metzger Márta, Szabadi Edit, Volf Kata
lin, illetve Lőcsei Jenő, ifj. Nagy Zoltán, Eich- 
ner Tibor és Jezerniczky Sándor.
Az előadásban ugyancsak főszerepet kapnak 
a nemzetközi balettvilág olyan kiválóságai, 
mint R udolf Nurejev, Nina Ananiasvili (Bol- 
soj Balett), Evelyn Hart (Royal Winnipeg Bal
let), Yannis Pikieris (Ballet du Nord) és Bar- 
bay Ferenc (Bayerische Staatsoper).
,A teljesen eredeti és modern értelmezésben 
fogant CRISTOFORO nemcsak a világtörté
nelem egyik legnagyobb eseményének állít

kulturális emléket, hanem a mai világban a 
Kelet és a Nyugat új nagy találkozásának a jel
képe is. Nagy lépés ez részünkről az Europa 
felé vezető utón, és mint ilyen, jelentős ténye
ző a Nyugathoz való felzárkózásunk előmoz
dításában.” — olvashatjuk róla dr. Dienes Ge
deon, a Nemzetközi Tánctanács Tudo
mányos és Tájékoztatási igazgatója ajánlásá
ban.

PREMIER
A Győri Balett Hl. 29.-én tartotta az Emlék a 
fényről című modern balett ősbemutatóját. 
Markó Iván ezúttal az amerikai George Wins
ton zenéjére komponálta meg költői hangvé
telű, férfikettősökből és pás de deux-ből álló 
táncművét, amelyet ezentúl Az ígéret földje és 
a Bolero című korábbi sikerdarabokkal közö
sen, az Emlék című balettest keretében adnak 
elő. *
Április 19-én a Békéscsabai Jókai Színház 
Szakály György vendégkoreográfusi közre
működésével mutatták be Bernstein: West Si
de Story című musicaljét. A világhírű darab 
ugyancsak híres és népszerű táncbetéteinek 
újraalkotásával az Operaház szólótáncosa és 
művészeti vezetője zenés színházi koreográ
fusként debütál. *
Május 11-én és június 9-én (párhuzamos sze
reposztásban) tartja az Erkel Színház Ponchi- 
elli: Gioconaa című operájának olasz nyelvű 
premierjét. A produkció rendezője: Mikó 
András, karmesterei: vendégként Lamberto 
Gardelli és Medveczky Ádám, koreográfusa: 
Keveházi Gábor. A balettigazgatónak 1991- 
ben ez lesz harmadik koreográfusi feladata.

VENDÉGJÁTÉK
A budapesti operaházi balettrepertoár egyik 
legértékesebb uj darabja: A halál és a lányka 
című egyfelvonasos balett (Schubert) oreográ- 
fusa és a Cristoforo társkoreográfusa: az ame
rikai Robert North az 1991—92 évadtól átve
szi a göteborgi Stora Színház balettegyüttesé
nek vezetését. A Magyar Állami Operaház 
május 20—23. közötti göteborgi vendégsze
replésére azonban még a jelenlegi igazgató, Jo- 
hani Teräsvuori meghívására kerül sor.

BAYREUTH BUDAPESTEN
Az 1872-ben alapított és 1990-ben megújult 
magyar Richard Wagner Társaság az 1991. évi 
Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmával bemu
tatta a világ első zenei fesztiválja: a Bayreuthi 
Ünnepi Játékok történetét — először Magyar- 
országon, a Magyar Állami Operaház előcsar
nokában. A kiállítás, amely III. 17-től a szín
házi évad végéig tekinthető meg, átfogó képet 
ad Richard Wagner életművéről.

KÍSÉRLETI TÁNCSZÍNHÁZAK
A Holland Színházi Intézet pénzügyi és 
szakmai támogatásával Budapesten megren

dezett Holland Kortárs Színházi Napok prog
ramjában három táncesemény is felhívta ma
gára a figyelmet. Az Arnheimben tanító 
Karczag Éva műsora III. 6—7-én, a Lágymá
nyosi Művelődési Házban. Karczag Éva töb
bek között 1979—85-ig a világhírű amerikai 
Trisha Brown Company tagja volt, és jelen
leg a mozdul ati impulzusokra koncentráló 
Új Tánc (New Dance) technikáját és esztéti
káját képviseli és kutatja.
Március 23-24-én a modern tánc hívei által 
hazánkban is ismert, Amszterdamban mű
ködő neves magyar táncosnő és koreográ
fus: Krisztina de Chatel 1976-ban alapított 
együttese (Dansgroep Krisztina de Cnatel) 
lepett fel, ezúttal a Petőfi Csarnokban, a Phi
lip Glass zenéjére 1985-ben készített Föld cí
mű kompozíciójával.
Az 1981-ben alakult Tender Színházi Csoport 
az egyik legsajátosabb profilú holland impro
vizációs utcaszínház. Tagjai 
március 26-27-én Esküvő című produkciójuk 
eljátszása során szokatlan és feltehetően ma
radandó élményt szereztek a budapesti bel
város és a Vörösmarty tér járókelőinek — a 
pantomim, a tánc és a hétköznapi cselekvés
mozzanatok groteszk-naturalista felhaszná
lásával.

OLASZ VENDÉGMŰVÉSZEK
Jevgenyij Poljakov művészeti vezetésével — 
az Olasz Kulturális Napok keretében — ápri
lis 20-án és 21-én a Firenzei Maggio Musicale 
balettegyüttese vendégszerepei a Magyar Ál
lami Operaházban. Repertoárjukból — vár
hatóan — a XX. századi és a kortárs balett
repertoár négy olyan jelentős művét mutat
ják be, mint a Concerto Barocco (Balanchi
ne—Bach), az őrület (Poljakov—Corelli), a 
Kontrasztok (Maguy Marin—Bartók) és a Sö
réi elégiák (Tudor—Mahler).

NEMZETKÖZI TÁNCVERSE
NYEK
A Magyar Divattánc Egyesület a Dunaújváro
si Munkásművelődési Központban nemzet
közi divattánc-versenyt rendezett április 12— 
13-án.
A verseny az IDŐ (International Dance Or
ganisation) szervezésében zajló Európa-baj- 
nokság és Európa-Kupa az alábbi kategóri-. 
ákban: Argentin Tango, Liscio II. (EB); illet
ve Boogie-Woogie, Swing, Show Dance, 
Show Formáció (ÉK). Az eseményt nagy ér
deklődés kísérte. Lapzártáig a rendezőség tíz 
országból 260 versenyző jelentkezéséről 
szerzett tudomást.

*

Április 27-én a Győri Sportcsarnokban la
tin-amerikai táncok versenyére kerül sor az 
alábbi kategóriákban: Samba, Rumba, Cha 
Cha, Paso, J ive. A versenyt a Magyar Tánc
sport Szövetség és az International Council o f 
Amateur Dancers rendezi.
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