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Nagy röpülés
legyen!

lenne kedvem hozzá. Nem tudom már úgy
előadni, ahogy negyven évvel ezelőtt. Az erő,
az előadási stílusom is más lett. Nagyon nehéz
a szöveg, az Egy évad a pokolban, de most
nem lesz körülöttem színházi támogatás,
segítség. Izgulok, hogy jól választottam-e,
hogyan sikerül. De ha már, akkor egy nagy
röpülés legyen! Lehet, hogy lezuhanok.
De lehet, hogy nem.

Gazdag csend

Nagyon sokféle megközelítése létezik
a csendnek. Ami biztos: a csend figyelemre
kényszerít. Például, amikor egy szónok
beszél, majd szünetet tart – így is hívjuk,
hogy hatásszünet–, akkor ez a csend hatalmas
koncentrációt, energiát vált ki a hallgatókból.
Olyan erő van a csendben, amelynek a hatását
alig tudjuk felmérni. Félünk is tőle sokszor.
Félünk a magánytól, a magunkra maradástól.
Félünk az elmúlástól, és ezt tudat alatt
összepárosítjuk a csenddel. Nem tudom, hogy
a nem hívők hogyan gondolják, de a csendben
én Istennel lehetek. A legszebb érzéseink is
valahol a csenddel párosulnak. Az életünkben
állandóan zajokkal vesszük magunkat körül,
hogy biztonságban érezzük magunkat. A csend
egy csoda. A zene abban születik, és abban
is múlik el. Szakmailag, zenészként engem
nagyon érdekel, hogy amikor a zeneszerzők
a kottában különböző hosszúságú szüneteket
kérnek, akkor ehhez mindenki nagyon
akkurátusan, jó eminens módon próbálja
tartani magát, és úgy értelmezi, hogy akkor
nem lehet játszani, mert akkor csendnek kell
lennie. Ugyanakkor a szünet, a megszakadt
zene nemcsak megszakít, elválaszt, de
össze is köt. A csenddel olyan kifejezőerő
van a birtokunkban, ami végtelen. Engem
kifejezetten érdekel, hogy a zenei csendet
hogyan tudjuk lefordítani a magunk számára,
ahhoz a természetességhez hasonlóan,
ahogy a mindennapi életünkben használjuk és
megéljük. Hogy az ugyanolyan természetes
és ugyanolyan sokféle legyen.
Pannonhalmán nagy csend tud lenni, de az egy
gazdag csend. Az nem üresség. Pannonhalmán
a különleges, erős atmoszférától lesz rendkívüli
a kortárs zene. Ezt nem tudjuk megmagyarázni.
Talán nem is szükséges.

A Pannonhalmi Főapátság engem egy
szép toszkán tájra emlékeztet. Világörökség,
tisztelet, a hely presztízse, a levendula.
A bencések nyitottsága számomra egészen
megdöbbentő. A vallásról azt gondoljuk, hogy
bezár és kirekeszt. Amit én Pannonhalmán
látok, az a nyitás. Amit ott most ezen
a fesztiválon megtapasztalhatunk, remélem,
világszínvonalú és különleges élmény lesz.
A Főapátság idei kulturális évadának
hívószava a CSEND, ami ennek a fesztiválnak
is a koncepciója. A hozzám kötődő irodalmi
programokat eszerint választottam. Két
olyan előadást mutatok be, amely időíveket
hoz létre, mert évtizedeket fognak át,
igazodva a fesztivál elnevezéséhez, ami
Arcus Temporum, és a jelentése: „időívek”.
Az egyik a Rimbaud, a másik a Lénárd Sándor
élete. A Rimbaud-előadásom az önként vállalt
csendről fog szólni. Arról, hogy valaki négy év
alatt létrehoz egy életművet, megírja, amit meg
akart írni, és utána elhallgat. Költői zsenijének
csúcsán abbahagyja. Nem véletlen, hogy négy
évtized után Pannonhalmán adom elő ismét
a Rimbaud-t. Színpadon, a városban nem

Lénárd Sándor is önként vállalta a csendet,
amikor elhagyta Európát 1952-ben – én ebben
az évben születtem. Elvonult a dzsungel
szélére, és ott gyógyította az embereket, sokat
írt, gondozta a kertjét, gondolkodott. Ora et
labora. Egy idevágó idézet Lénárdtól: „Örülök
a kincseimnek, a boldogság alkotóelemeinek:
a csendnek és a felhőknek, a sziklákból fakadó
víznek s a lomb vetette árnyéknak.” Szeretnék
majd arról is beszélni, hogy ma már a csendet
is meg kell venni. Semmi sincs ingyen. A felhők
talán még ingyen vannak, de a csillagokat
a fényszennyezés miatt már nem láthatjuk
a városokban. Létezik-e hely, ahol az
ember megteremtheti magának a csendet?
A Lénárdról szóló filmben és előadásomban
erről is szó esik majd.
Házigazdaként és előadóként is
várom Önöket szeretettel!
Gálffi László

„A lényeg, hogy a művészet soha nem vetett véget háborúnak,
soha nem adott senkinek munkát. Ez nem is volt soha feladata.
A művészet nem tudja megváltoztatni az eseményeket.
De meg tudja változtatni az embereket. Megérinti az embereket,
és ők megváltoznak… mert az emberek megváltoznak
a művészetnél fogva: gazdagodva, megnemesedve,
felbátorodva – úgy cselekszenek, hogy az hatással lehet
az események folyására… ahogy szavaznak, ahogy viselkednek,
ahogy gondolkodnak.” – Leonard Bernstein

Nehéz lenne művészetről szebben,
pontosabban, lényeglátóbban szólni.
A világ jelenkori eseményeit, a civilizációnk
alapjait fenyegető előjeleket felismerve úgy
tűnhet, hogy minden korábbinál nagyobb
szükségünk van a művészetre, az azzal járó
katarzisra, megtisztulásra. Arra a csendre,
amely a megtisztult lélek csendje, amelyet
a remekművek idéznek elő bennünk, és
amelynek elérése a mindinkább lármás
világban állhatatos szellemi magatartást
követel meg mindannyiunktól. Abban a
csendben – Pannonhalma csendjében –
összetalálkozhatunk önmagunk legjobb énjét,
ami segíthet felismernünk gyarlóságunkat és
ami helyes cselekedetekre sarkallhat.
Az Arcus Temporum Fesztivál nem is tűzhetne
ki maga elé nemesebb feladatot, mint hogy
segítse ennek a csendnek a meglelését,
megismerését. Közös élményekre hívjuk tehát
mindazokat, akik egy spirituális közösség
mindennapjaiban osztozva készek belépni
a fesztiválon hallható művek aurájába.
Pilinszky János szavai mindannyiunkat
megszólítanak: „A művész – és hiszem, hogy
senki emberfia – nemcsak a föld mindennapi
kenyeréért lohol, de az univerzum polgára is.”
Rácz Zoltán

Fotó: Posztós János

Keller András
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Intenzív csend
A fesztivál tizenötödik évfordulójára mégsem
tervezünk sem történeti visszatekintést,
sem bombasztikus bejelentést a jövővel
kapcsolatban. Inkább labirintusjárásra invitálunk.
Szó szerint az arborétum jól ismert, madárdalos,
fák alatti labirintusába és szimbolikusan,
a fesztivál történetének koncentrikusan –
semmiképpen sem nyílegyenesen –, mégis
a középpont felé tartó útjára. A csendbe.
Mert a labirintusban, akár egyedül, akár
közösségben járjuk végig, csendben kell
lennünk, hogy teret adjunk a múltnak és a
jövőnek. Az egyes nagy körök éveket, öt éveket
jelentenek, a középpont a jelent vagy egy
egykori csúcspontot, esetleg egy előttünk álló
beérkezést. De az is lehet, hogy a labirintus az
életünk nagy útja, amelynek egyik szakasza a
fesztivál története is egyben. Az lesz a legjobb
évfordulós ünnep, ha a fesztivál minden
alkotója, művésze, látogatója, segítője a három
nap alatt legalább egyszer belebocsátkozik
a labirintusjárás tapasztalatába.

Az Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál az elmúlt tizenöt év alatt a pannonhalmi monostor és a szerzetesközösség életének, egyben hazánk kulturális arculatának
meghatározó részévé vált. A legnagyobb természetességgel beszélünk arról, hogy „idén is lesz
Arcus”, vagy hogy „akkor ugye találkozunk az Arcuson Pannonhalmán”. Tartalmak és időívek,
párhuzamok és témák változhatnak, a találkozás különleges tapasztalata viszont biztos és
változatlan pontja maradt a fesztiválnak. Az öttel osztható évforduló jelentős állomás az Arcus
életében, arra indít, hogy visszatekintsünk az elmúlt évek jelentős fordulataira, felelevenítsük
a közreműködők, tanácsadók, munkatársak, fellépők, egyben a találkozások sorát. És meghív
arra is, hogy a jövőn gondolkodjunk – a művészeti vezetőinktől, Rácz Zoltántól és
Keller Andrástól megszokott kreativitással és lelkesedéssel.

A főapátság 2019-es kulturális-spirituális
évadában a csend áll a középpontban.
Nem az elhallgatás, az elfojtás rossz csöndje,
hanem az elmélyülés, az önmagunkkal való
küzdelem, a megértés és a Titok előtti elnémulás
nagy csendje. A fesztivál zenei, irodalmi,
képzőművészeti és spirituális szólamai is ezt
a csöndet kerülgetik-közelítik hol hangosabban
vagy halkabban, hol zenével vagy szótlanul.
Az, aki kiteszi magát a csendnek, előbbutóbb önmagával, kapcsolatainak hálójával
és Istennel is találkozik. A fesztivál spirituális
alkalmain ezeknek a csendben történő
találkozásoknak szeretnénk teret adni:
a meditáció és a szemlélődés testet-lelket
megszólító jelenlétében, a Szentírás közösségi
olvasásában, a labirintusjárásban, a csenddrámagyakorlatban, a bazilika spirituális
felfedezésében és a szerzetesközösség
liturgiájában.
A csend egyik legintenzívebb tapasztalata

az, amikor a szerzetesi zsoltárimádság
csúcspontján, a zsoltárok éneklését
követően megszakad a szavak láncolata.
Egypercnyi csönd szétválasztja a szentírási
szakaszok sorát és a következőkben hozzájuk
fűzött aktuális kéréseket, imádságokat. Ebben
a csöndben visszhangozhat minden, ami
bennünk van, és ami még ránk vár. És az
ember elismerheti, hogy vannak dolgok,
amelyeket Isten előtt sem képes kimondani.
Vagy megtapasztalhatja, hogy legjobb
csendben várni, míg Isten megszabadít.
Az Arcus Temporum XV. Pannonhalmi
Művészeti Fesztivál egy ilyen percnyi
csendre szeretne meghívni minden résztvevőt.
Intenzív, történésekkel, találkozásokkal,
hangokkal teli csendre, amelyben együtt
vagyunk Isten és egymás előtt.
Dejcsics Konrád OSB
fesztiváligazgató
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Zene

2019. augusztus 23. péntek, 19:30

Bazilika

2019. augusztus 23. péntek, 21:30

Koncertterem
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Weinberg–Kremer
Oktett és nonett

[04]

Moment’s Notice
Creation
Creation – Lemezbemutató
koncert vetítéssel
Moment’s Notice – Gőz László,
Lukács Miklós, Ifj. Kurtág György
Jegyár: 3900 Ft

Kezdetben volt a semmi… a sötétség…
a csend – ez minden teremtéstörténet
kiindulópontja, legyen szó egy egész világról
vagy épp egy zeneműről. Amikor a csendet
megtöri a hang, vagy a szervezetlen csend
átadja helyét a szervezettnek, akkor születik
meg a zene. De mi történik, ha a művészek
különösen érzékenyek a „most”-ra, és
ha egymásra reflektálva, a partnerek

Mieczysław Weinberg:
„Childrens album” op. 16 zongorára
Georgijs Osokins
Mieczysław Weinberg: Szonáta két
hegedűre op. 69
Gidon Kremer, Madara Petersone
Mieczysław Weinberg: 6. szonáta
hegedűre és zongorára op. 116b
Gidon Kremer, Georgijs Osokins
Szünet
Gija Kancheli: „V+V”
(Violin and Voice)
Dmitrij Sosztakovics:
Oktett vonósokra op. 11
Osvaldo Golijov: „Last round” nonett
Gidon Kremer, Kremerata Baltica
Jegyár: 5900 Ft

Az idei Arcus Temporum vendégművésze,
Gidon Kremer híresen széles repertoárral
rendelkezik, úgy hegedűművészként, mint
karmesteri minőségben. A fesztivál során
többször is fellépő lett muzsikus elsőként
az 1997-ben általa alapított Kremerata Baltica
zenészeivel ad közös koncertet. Az Észtország,
Lettország és Litvánia legtehetségesebb
fiataljaiból verbuvált kamaraegyüttes
a születése óta több mint két tucat lemezt
vett fel, és a világ legnagyobb fesztiváljainak,
koncerttermeinek visszatérő vendége.
A tanítással amúgy nem foglalkozó Kremer
itt örökíti tovább értékes zenei tapasztalatait.
Előadásaik célja, hogy a spontaneitás érzését
keltve a kreatív alkotói folyamat folytatásaként
zenéljenek. Ezúttal a lengyel származású
szovjet zeneszerző, Mieczysław Weinberg
műveit szólaltatják meg, valamint a szintén
szovjet területről induló grúz Giya Kancheli,
az ugyancsak zsidó felmenőkkel rendelkező
Osvaldo Golijov és persze a Weinberg életében
oly fontos barát és pártfogó, Sosztakovics
egy-egy darabját.
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megszólalásait továbbgondolva, kiegészítve
teremtenek a semmiből vadonatúj zenét? Ott
kezdődik az improvizáció, az aktuális pillanat
megélése és kifejezése: Moment’s Notice.
Nem véletlen, hogy a Gőz László (harsona),
Lukács Miklós (cimbalom) és ifj. Kurtág
György (elektronikus hangzások) által alapított
trió épp ezt a nevet viseli. A teljesen szabad
rögtönzésen alapuló előadást a Binaura
csapatának (Nagy Ágoston, Samu Bence
és Kerestes Szabolcs) hangreagens vetítése
támogatja meg vizuálisan. A koncert
lemezbemutató is, meg nem is, hiszen minden,
ami ezen az estén történik, a pillanat szülötte,
a teremtés aktusa mégis összeköti a 2017-es
lemez anyagával.

zene
kiállítás

Moment’s
Notice – Creation
21:30–22:30
Koncertterem
Lemezbemutató
koncert vetítéssel

Weinberg–Kremer
Oktett és nonett
19:30–21:00
Bazilika
Weinberg
– Szünet
Kancheli
Sosztakovics
Osvaldo

Vesperás
18:00–18:30
Bazilika

irodalom
spiritualitás

Kiállítás

10

Rondó
– Installáció
09:30–10:30
Arborétum
Barokk pavilon

„A láthatatlan ház”
– dokumentumfilm
Lénárd Sándorról
9:30–10:45
Gyöngyössy-terem,
a Bencés Gimnázium
kamaramozi-terme

Arthur Rimbaud:
Egy évad a pokolban (részletek)
Gálffi Lászlóval
15:45–17:15
Koncertterem

Zene

20

Imádság

19

Zene

18

Sosztakovics–
Weinberg 100
Séta és Kremer
20:00–22:00
Főkönyvtár
díszterme
Sosztakovics
Séta a Koncertterembe
Weinberg

Vesperás
19:00–19:30
Bazilika

Vivier–Messiaen
Ligeti Ensemble
és Rácz
17:30–18:30
Főkönyvtár
díszterme
Vivier
Messiaen

Labirintusjárás
16:00–17:00
Spiritualitás Arborétum

17

Irodalom

16

22

Imádság

21

„Csend” időszaki
kiállítás
13:45–14:45
Monostori kiállítótér

Fantasmagorie
Orgona és csend
12:45–13:15
Bazilika
Jehan Alain
Napközi imaóra

Cage–Bach
Csalog és 2 zongora
11:30–12:30
Boldogasszonykápolna
Cage & Bach

Konventmise
10:00–11:00
Bazilika

Meditáció, légzésés testtudatosság
09:00–9:30
Bazilika

Szentírás-olvasás
09:00–09:45
Diák-kápolna

Imádság

31

Zene

30

Vesperás
17:00–17:30
Bazilika

Buxtehude–Strattner
Kórus és ökumené
15:00–16:00
Bazilika
Strattner & Buxtehude

A kápolna mélyén
13:45–14:45
Spiritualitás Boldogasszonykápolna és kripta

29

Kiállítás

28

Zene

27

26

25

24

23

Fénykép & film
8:45–9:45
Pannonhalmi
Apátsági Galéria

Vigília és Laudes
06:45–07:45
Bazilika

Vasárnap
2019. augusztus 25.

Kiállítás
Lucien Hervé –
Az építészet csendje
12:30 -13:30
Pannonhalmi
Apátsági Galéria
Spiritualitás
Napközi imaóra
13:00–13:15
Bazilika
Spiritualitás
Takács Zsuzsa:
Líra és csend
14:00–15:00
Asztrik-terem
Imádság
Nem bízom
a szavakban –
kiállításmegnyitó
15:15–15:30
Zene
Pannonhalmi
Bencés Gimnázium
Galériája

Takemitsu–Keller
Rainspell
11:00–12:00
Boldogasszonykápolna
Takemitsu
Arvo Pärt
Sosztakovics

arcustemporum.com

Irodalom

09

Meditáció, légzésés testtudatosság
Spiritualitás 09:00–9:30
Bazilika

08

Csendes óra –
Hangtalan játékok
Spiritualitás 60 percben
09:00–10:00
Levéltár-pedagógiai
terem

07

Szentmise
06:45–07:30
Bazilika

Vigília és Laudes
06:00–06:45
Bazilika

Kiállítás

15

Irodalom

14

Imádság

13

Kiállítás

12

Zene

11

Program

Imádság

06

Imádság

05

Szombat
2019. augusztus 24.

Zene

04

Zene

03

Imádság

02

A Bazilika csendje
17:00–18:00
Spiritualitás Bazilika

01

Péntek
2019. augusztus 23.

Arcus Temporum XV
2019. augusztus 23–25.
09
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Zene

2019. augusztus 24. szombat, 11:00
Boldogasszony-kápolna

2019. augusztus 24. szombat, 17:30
Főkönyvtár díszterme

2019. augusztus 24. szombat, 20:00

Főkönyvtár díszterme és Koncertterem

[11]

Takemitsu–
Keller
Rainspell
Toru Takemitsu: Toward the Sea III.
Kaczander Orsolya, Silvia Podrecca
Toru Takemitsu: Rain Spell
Kaczander Orsolya, Klenyán Csaba,
Silvia Podrecca, Mali Emese,
Fábry Boglárka
Toru Takemitsu: Air
Kaczander Orsolya
Arvo Pärt: Für Alina
Csalog Gábor
Dmitrij Sosztakovics: 8., c-moll
vonósnégyes op. 110
Keller Quartet
Jegyár: 3900 Ft

A japán Toru Takemitsu, az
észt Arvo Pärt és az orosz Dmitrij
Sosztakovics élete és művészete nem is
lehetne különbözőbb egymástól, zenéjüket
mégis összeköti a fordulópontok mentén
való változás. Mindhárom szerző stílusán
meghatározó nyomokat hagyott az élet,
amelynek egyik legfontosabb, zenére hatást
gyakorló mozzanata az embernélküliséghez
kötődik. Vagy mondjuk inkább úgy, hogy
a csendhez? Takemitsu ugyanis a természetben
találta meg zenéjének legjobb múzsáját,
Pärtnak közel tíz év remeteszerű elvonulásra
volt szüksége, hogy ráleljen új zenei stílusára,
Sosztakovicsot pedig a háború okozta kietlen
romok látványa, magánéleti válsága és az
öngyilkossági gondolata ösztönözte arra,
hogy megírja pesszimista, sírfeliratszerű
vonósnégyesét. Valamennyi esetben tehát
ki kellett hogy lépjen az emberiség a képből,
hogy megszülethessen a zene.

[18]

Vivier–Messiaen
Ligeti Ensemble
és Rácz
Claude Vivier: Lonely Child
Zemlényi Eszter, Ligeti Ensemble
Vezényel: Rácz Zoltán
Messiaen: Poèmes pour Mi
Zemlényi Eszter, Ránki Fülöp
Jegyár: 3900 Ft

Magány és csend – ha nem
is szinonimák, a két jelenség gyakran
elválaszthatatlan egymástól. Egy alkotóművész esetében ez a belső (és nemegyszer
külső) elcsendesülés, ez a végtelenül
személyes, intim állapot lesz közkinccsé,
amikor inspirációvá válik, és művészi
formát ölt. A koncerten elhangzó darabok
szerzői teljesen ellentétes irányból élték
meg a magányt. Claude Vivier egész
életében igyekezett betölteni azt az űrt,
amelyet árvasága jelentett számára, míg
Olivier Messiaen kifejezetten kereste
azt a helyet, ahol kettesben maradva
a természettel nyugodtan alkothat.
A Lonely Child egy önportré, Vivier
legszemélyesebb alkotása. A hangszínekre
érzékeny szerző énekhangra és zenekarra
komponált műve egy altató, egy magányos
gyermek önmagát nyugtató monológja.
Messiaen Poèmes pour Mi című dalciklusa
ezzel szemben egy boldog házasságról
szól. A kilenc dalból álló mű természet
és Isten egységéről, a földi boldogságról,
de viszontagságokról is énekel, ugyancsak
különös hangsúlyt fektetve a hangszínekre.

[20]

Sosztakovics–
Weinberg 100
Séta és Kremer
Dmitrij Sosztakovics: XV. szimfónia
(kamaraváltozat)
Homoki Gábor, Fenyő László, Csalog
Gábor, Rácz Zoltán, Holló Aurél,
Joó Szabolcs
Séta a Koncertterembe
Mieczysław Weinberg: 24 prelűd
Gidon Kremer
Jegyár: 5900 Ft

A sétáló koncert az Arcus Temporum
egyik legkedveltebb programja. A két félidő
közti szünet ilyenkor nemcsak egyszerű
szusszanás, de gondolkodás, levegőzés és
felkészülés is. A hangverseny első felében
a Mieczysław Weinberg útját egyengető,
támogató Sosztakovics utolsó, 15. szimfóniája
szólal meg kamaraváltozatban. A program
nélküli, tisztán hangszeres zenét a rendszerrel
oly gyakran konfliktusba kerülő szerző
életrajzi műveként is szokás értelmezni.
A sétát követően a holokauszt-túlélő
Weinberg 24 prelűdje kerül a közönség elé.
Gidon Kremer mintegy 120 lemezt számláló
diszkográfiájába 2017 decemberében került
be ennek az eredetileg csellóra írt sorozatnak
a hegedűátirata. 1641-es Nicola Amatihegedűjén Kremer hihetetlen érzékenységgel
szólaltatja meg a rövid tételekben rejlő,
néhol már-már provokatív gesztusokat és
kontrasztokat. A szólókoncertet Antanas Sutkus
litván fotóművész vetített képei színesítik majd,
amelyek olykor jólesően ismerős, többségében
azonban szívbe markoló litván sorsokat
mutatnak be.
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Zene

2019. augusztus 25. vasárnap, 11:30
Boldogasszony-kápolna

2019. augusztus 25. vasárnap, 12:45
Bazilika

2019. augusztus 25. vasárnap, 15:00

Bazilika

[26]

Cage–Bach
Csalog és két
zongora

John Cage: Szonáták
és interlúdiumok (részletek)
Johann Sebastian Bach:
Ach, Gott und Herr
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit
Christe, aller Welt trost
Allein Gott in der Höh sei Ehr
Erbarm dich mein, o Herre Gott
John Cage: Szonáták
és interlúdiumok (részletek)
Johann Sebastian Bach:
Liebster Jesu, wir sind hier
Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf
Wie schön leuchtet der Morgenstern
Kyrie, Gott heiliger Geist
Közreműködik: Csalog Gábor
Jegyár: 3900 Ft
Johann Sebastian Bach és az avantgárd
John Cage összepárosítása 2011-ben még
megosztotta, de legalábbis elgondolkodtatta
a kritikusokat, pedig a két szerző egymástól oly
távolinak tűnő zenei világában több a közös, mint
azt elsőre gondolnánk. Ott vannak például a komponálás során előre meghatározott kikötések.
Minél szigorúbbak a játékszabályok, annál
nagyobb kreativitás kell hozzá, hogy betartsuk
őket, s közben újat, eredetit alkossunk. Ugyancsak közös pont, hogy mindkét szerző képes volt
a legkisebb zenei formából a legkevesebb eszköz
felhasználásával is remekművet alkotni.
Nem kellett monumentális hangerőhöz, műfajokhoz, apparátushoz vagy terjedelemhez nyúlniuk
ahhoz, hogy bevonzzák a hallgatót – szép
csendesen, észrevétlenül, zenéjük aprólékos
kidolgozottságával sikerül ez nekik. A hangverseny ezekből a miniatűr, mégis páratlanul
összetett alkotásokból válogat.

[27]

Fantasmagorie
– Orgona
és csend

[30]

13

Buxtehude–Strattner
Kórus és ökumené

Jehan Alain: Andante,
Première Fantasie,
Fantasmagorie, Litanies,
De Jules Lemaitre
Kiss Zsolt
Napközi imaóra
Jegyár: 2400 Ft
Inter arma silent Musae… Cicero
mondata megkerülhetetlen, ha csend és
művészet kapcsolatáról beszélünk. Pláne
akkor, ha egy háború által félbeszakított
életmű szerzője kerül középpontba. A második
világháborúban mindössze 29 évesen elhunyt
francia orgonista-zeneszerző, Jehan Alain,
a francia orgonairodalom egyik legeredetibb
és legjelentősebb alakja tíz év alatt mintegy
120 művet hagyott az utókorra. Életművének
negyedét teszik ki orgonaművei, amelyek Satie,
Debussy, Poulenc és persze Messiaen, de
a gregorián, a jazz, a régizene és az egzotikus
kultúrák hatásaiból is táplálkoznak, miközben
félreismerhetetlenül saját és egyedi hangon
szólalnak meg. Az imádság során elhangzó
alkotások 3-4 perces terjedelmük ellenére sok
mindent magukba tömörítenek abból, ami Alain
zenéjére jellemző. A nagy hangközugrások
kerülése, a kontrasztos anyagok egymás mellé
állítása, a ritmikai és hangnemi szabadság,
valamint a hangszer határainak feszegetése
mind azt bizonyítják, hogy a háború sokadjára
is igen jelentős múzsákat hallgattatott el…

Válogatás Strattner György Kristóf és Dietrich Buxtehude műveiből
Előadó: Purcell Kórus, Orfeo Zenekar
Vezényel: Vashegyi György
Strattner György Kristóf: Aus der Tiefe rufe ich Herr, zu dir
Dietrich Buxtehude: Jesu, meines Lebens Leben
Strattner György Kristóf: Sehet doch, ihr Menschenkinder
Dietrich Buxtehude:
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott
Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr
Jegyár: 3900 Ft
A fesztivál során számos kontextusban kerül szóba és megzenésítésre a csend.
A természet neszei, a visszafogottság eleganciája, a háború utáni hallgatás, a remetei nyugalom,
a keserű magány, a tragikus halál vagy a semmiből való teremtés mind kiválóan belesimulnak
az Arcus Temporum idei témájába. A zárókoncert a csend még egy, a helyhez legszorosabban
köthető aspektusát mutatja be: a belső béke, az Istenben való hit és az örök megnyugvás csendjét.
A két barokk mester, Georg Christoph Strattner és Dietrich Buxtehude 17–18. század fordulóján
született lutheránus egyházi zenéiből válogató hangverseny az imát, a lélek belső hangjait vetíti
ki. Mert a csend nem egyenlő a nihillel. A csend tele van érzéssel, gondolattal és persze zenével.
A koncertet dirigáló Vashegyi Györgynek óriási érdeme van abban, hogy a magyar származású
Georg Christoph Strattner művei kezdenek visszakerülni a koncerttermekbe, s ezzel a köztudatba
is. Zenéjének a szöveghez való érzékeny viszonya, kifejező hangképei méltóvá teszik rá, hogy
Buxtehude alkotásaival egy műsorra kerüljön.
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Irodalom

arcustemporum.com

Kiállítás

2019. augusztus 24. szombat, 09:30
Gyöngyössy-terem, a Bencés Gimnázium
kamaramozi-terme

2019. augusztus 24. szombat, 15:45
Koncertterem

2019. augusztus 24. szombat, 09:30
Arborétum – Barokk pavilon

2019. augusztus 25. vasárnap, 08:45
Pannonhalmi Apátsági Galéria

[16]

[10]

[22]

[09]

„A láthatatlan ház”
dokumentumfilm Lénárd Sándorról
Beszélgetés a rendezővel,
Gálffi Lászlóval

„Ma már a csendet is meg kell venni. Semmi
sincs ingyen. A felhők talán még ingyen vannak,
de a csillagokat a fényszennyezés miatt már
nem láthatod. Víz nincs, csend sincs. Létezik-e
ilyen, hogy az ember megteremti magának
a csendet? Meg tudja-e tenni a mai világban,
és ha igen, mi lehet az? A Lénárdról szóló
filmben erről is szó esik.” (Gálffi László)

Arthur Rimbaud: Egy évad
a pokolban (részletek)

„Csak az igaz beszéd alapozhatja meg a hiteles
csendet” – Gálffi László gondolatai Arthur
Rimbaud-ról
Előadó: Gálffi László

2019. augusztus 24. szombat, 14:00
Asztrik-terem

„A Rimbaud-előadás az önként vállalt csendről
szól. Arról, hogy valaki négy év alatt létrehoz
egy életművet, megírja, amit meg akart írni,
és utána elhallgat. Abbahagyja a költészetet,
verset soha többé nem ír, költői zsenijének csúcsán hagyja abba. Verlaine szerint
Rimbaud elhallgatása logikus, tisztességes
és szükségszerű.” (Gálffi László)
Az Egy évad a pokolban című est negyvenperces részlete nagyon nehéz anyag, amit
újrajátszani harminc év után izgalmas vállalás
egy színművész számára. Az előadáson jelen
lesz Keleti Éva Kossuth-díjas fotóművész
is, aki annak idején az első előadást is fotózta.

[14]

Jegyár: 3900 Ft

A program regisztrációhoz kötött. Érvényes
koncertjeggyel rendelkező vendégeink
a fesztiválrecepción regisztrálhatnak.
A belépés díjtalan.

Takács Zsuzsa: Líra és csend

Takács Zsuzsa munkásságát számos rangos
elismerés övezi. A Vak Remény című, 2018-as
verseskötetéért idén februárban az ArtisJus
Irodalmi Díjat, áprilisban az Aegon Művészeti
Díjat is megkapta. A Pannonhalmi Szemle
szerkesztőbizottsági tagjaként szoros kapcsolat
fűzi a Főapátsághoz. Irodalomról, költészetről,
a csend és a költészet kapcsolatáról mesél.

Rondó – Installáció

A pecséthengerre 3D-szkenneléssel készült
negatív dombormű minden testvérgyilkosság
mitikus archetípusára, a történelmi
ciklikusságra, Káin és Ábel történetének
jelenvalóságára utal. Ez a forma szellemi, fizikai
cselekvésre hívja a nézőt: a kép körbejárva válik
láthatóvá, értelmezhetővé, a pecséthengeren
található negatív így a végtelenségig
nyomtatható.
Vezeti: Kerezsi Nemere, Nagy Csilla
2019. augusztus 24. szombat, 12:30
Pannonhalmi Apátsági Galéria
[12]

Lucien Hervé – Az építészet csendje

„Ha látni akarsz, hallgass,
a hallás egy lépés a látás felé.”
Előadás Lucien Hervé fotográfiájáról
Gebauer Imola kurátorral
Tárlatvezetés és beszélgetés Lucien Hervé
özvegyével, Judith Hervével
2019. augusztus 24. szombat, 15:15
Pannonhalmi Bencés Gimnázium Galériája
[15]

A program regisztrációhoz kötött. Érvényes
koncertjeggyel rendelkező vendégeink
a fesztiválrecepción regisztrálhatnak.
A belépés díjtalan.

Nem bízom a szavakban
– kiállításmegnyitó

Válogatás a Trafó Gondolat Generátor
műhelye által meghirdetett alkotópályázat
díjnyertes munkáiból.

Fotó: Keleti Éva
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Fénykép & film

Fény-árnyék: Szabó Béla fotóművész
fotótörténeti előadása
Filmvetítés: Lucien Hervé – rendezte:
Sarkantyu Illés
2019. augusztus 25. vasárnap, 13:45
Monostori kiállítótér
[28]

„Csend” időszaki kiállítás

A Csend2019 kulturális évadhoz kapcsolódva
öt kortárs művész alkotásai különböző
csendértelmezéseket fednek fel a Pannonhalmi
Főapátság Monostori kiállítóterében.
A műalkotásokból egytől egyig a Pannonhalmán
meghallott csend köszön vissza, amely
hosszú hónapok alatt, az alkotók személyes
tapasztalataiból rajzolódott ki.
Vezetik: Dejcsics Konrád OSB,
Erőss Nikolett kurátor
Kiállításaink, a kiállításokhoz kapcsolódó
vezetések regisztrációhoz kötöttek.
Érvényes koncertjeggyel rendelkező
vendégeink a fesztiválrecepción
regisztrálhatnak. A belépés díjtalan.
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A Pannonhalmi Főapátság
Kulturális Iroda elérhetőségei
9090 Pannonhalma, Vár 1.
kultur@osb.hu, +36 96 570 129
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Jegyvásárlás
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Jegyárak
A jegyárak programtól függően 2400, 3900 és
5900 Ft-os áron érhetők el. A szombati napijegy
ára 11900 Ft, a vasárnapi napijegy ára 8000 Ft.
Regisztráció
Kérjük, időben érkezzen a programokra, hogy
a Főapátság főkapujánál lévő fesztiválrecepción
érvényesíthesse elektronikusan megvásárolt
és kinyomtatott jegyét. A regisztrációhoz kötött
programokra a helyszínen, a fesztiválrecepción
lehet jelentkezni.
További információ és a programok bővebb
ismertetése a fesztivál honlapján olvasható:
www.arcustemporum.com
A műsor- és szereplőváltoztatás
jogát fenntartjuk.
Gidon Kremer és a Kremerata Baltica
szállásáról a győri Hotel Capitulum****
gondoskodik.
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