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KIÁLTVÁNY AZ ÚJ KOR ÚJ OPERÁJÁNAK MEGSZÜLETÉSÉÉRT
HU

Széles tömegeket megszólítani képes mai népopera nélkül az operajátszás múzeummá,
társadalmi támogatottság híján rétegműfajjá szűkül. A rendezői operajátszás késleltette a
műfaj lassú elsorvadásának folyamatát, de ez ma már nem elegendő. Az opera megújításában és megmentésében most a zeneszerzőkön a sor!
Világ Zeneszerzői!
Hozzátok létre azt a radikálisan új operaműfajt, amely egyesíti a mai musicalek népszerűségét a komolyzene iránt támasztott legmagasabb esztétikai-minőségi elvárásokkal, és
ezzel az opera Mozart, Verdi és Puccini szellemiségéhez tér vissza!
(Részlet a Bartók Plusz Operafesztivál Művészeti Kiáltványából)
_

MANIFESTO FOR THE NEW OPERA OF OUR AGE
EN

Without the emergence of contemporary popular opera capable of addressing large
audiences opera performances will become mere museums and the opera genre, falling
short of broad social support, will diminish into a narrow sub-sector of the performing
arts. Directorial opera-staging has been delaying the slow decline of the genre, but it is
not enough anymore. The time has come for the composers to renew and save the opera!
Composers of all countries!
Create the radically new opera genre that combines the popularity of musicals with the
highest aesthetic aspirations of classical music thus returning opera to the spirit of Mozart,
Verdi and Puccini.
(Quoted from the Artistic Manifesto of Bartók Plus Opera Festival)
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Színpadon a világ legrövidebb operája: Girolamo Deraco: Taci!
_

EN

The world’s shortest opera is on stage: Girolamo Deraco: Taci!
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OPERAÍRÓ VERSENY
HU

OPERA COMPOSITION COMPETITION

A közönség előtt még ismeretlen komponistának nem könnyű olyan színházat találnia,
amely operai ihletésű művét bemutatná. A Bartók Plusz Operafesztivál operaíró versenye
2013 óta lehetőséget kínál arra, hogy a színpadon megszülethessen akár egy kezdő zeneszerző zenedrámája is!
„A jövő kulcsa” elnevezésű versenyek a ma élő szerzőknek máshol még be nem mutatott
operáit állítják a figyelem középpontjába. Színvonalas, mindeddig ismeretlen műveket,
amelyekkel a remények szerint a közönség széles rétegét lehet megnyerni a kortárs opera
számára.
A pénzdíjas operaíró versenyre a világon bárhol élő zeneszerző jelentkezhet befejezett, színpadi előadásként még el nem hangzott művének partitúrájával és szövegkönyvével. A pá
lyaműveket nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűri bírálja el, amelynek tagjai karmesterek,
zeneakadémiai oktatók, producerek, rendezők és már ismert zeneszerzők. A legjobb darabok a döntőben már félszcenírozott előadásban, zongorakísérettel hangzanak el. A döntőbe
került szerző így részese lesz a művéből készülő színpadi produkciónak, kapcsolatba kerül
az előadókkal, ami hozzájárul további szakmai fejlődéséhez. Mert az is a zeneszerzői munka
része, hogy az alkotó megértesse elképzeléseit a zenekarral, az énekesekkel, a karmesterrel
– amit viszont csak a gyakorlatban lehet megtanulni.
A győztes darabot a Bartók Plusz Operafesztivál teljes egészében, zenekari kísérettel mutatja be a pályázat évét követő fesztiválon.
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For a composer unknown to the public it might be rather difficult to find a theatre ready to
produce an operatic work. Since 2013, the opera composition competition advertised by
Bartók Plus Opera Festival has offered the opportunity for the musical play by a starting
and unknown composer to be performed on stage.
The competition called “Key to the Future” attracts attention to “popular operas” by living
composers not yet presented in any form on stage. High quality, still unknown works that
are expected to appeal to broad layers of the audience for the genre of contemporary
opera.
The opera composition competition offering prizes for the finalists is open to composers from all over the world to submit the score and libretto of their finished work not yet
presented in a stage performance. Competition pieces are judged by an international jury
consisting of reputed professionals ranging from conductors, music academy tutors to
producers, directors and established composers. The best pieces are then presented in
the Finals in a partly staged version with piano accompaniment. This way the finalist authors can become part of the production and get in touch with the performers, which will
equally contribute to their future development. Because it is also part of a composer’s job
to make the orchestra, the soloist or the conductor understand their concept and ideas,
and this can only be learnt through practice.
The winning opera is then produced unabridged by Bartók Plus Opera Festival in a fully
staged performance with orchestra during the festival next year.
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,,Ez a fesztivál elősegíti, hogy új operák szülessenek”
(Alekszej Ribnyikov orosz zeneszerző)
_

EN

“This festival helps new operas come into the world”
(Alexey Rybnikov, composer, Russia)

Operaíró verseny | Opera Composition Competition

10

HU

„Már legalább 10–15 éve aktívak a szerzők és a színházak, a zenei lapok újra rendszeresen
bemutatókról adnak hírt, és hallatlanul megnőtt az érdeklődés irántuk. A fesztivál mindennek sűrített megjelenése, ezért abszolút jó lehetőség a megmutatkozásra.”
(Eötvös Péter zeneszerző)
_

EN

“Composers and theatres have been active for about 10-15 years. Music journals publish
reviews about first night performances, and the interest about them has been increased.
The Festival is an essence of this. This is an utterly good opportunity for introduction.”
(Peter Eötvös composer)
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9 beérkezett pályamű
A zsűri tagjai
Fekete Gyula, zeneszerző
Kerényi Miklós Gábor, rendező
Kesselyák Gergely, a Bartók Plusz fesztiváligazgatója
Alekszej Ribnyikov, zeneszerző (Oroszország)
Karel Drgac, rendező (Csehország)
A döntőbe jutott művek
Szilágyi Miklós: Ostrom opera – Kőszeg 1532
Girolamo Deraco: Taci! (Hallgass!)
Németh Norbert: Hazug románc
A zsűri nem hirdetett győztest
_

2013
EN

9 competition pieces submitted
Members of the Jury
Gyula Fekete, composer
Miklós Gábor Kerényi, stage director
Gergely Kesselyák, festival director of Bartók Plus Opera Festival
Alexey Rybnikov, composer (Russia)
Karel Drgac, stage director (Czech)
Works Shortlisted for the Finals
Miklós Szilágyi: Ostrom opera – Kőszeg 1532 (Siege Opera – Kőszeg, 1532)
Girolamo Deraco: Taci! (Shut up!)
Norbert Németh: Fake Romance
The Jury did not proclaim a winner
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2014
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5 beérkezett pályamű
A zsűri tagjai
Fekete Gyula, zeneszerző
Kocsár Balázs, karmester
Beischer-Matyó Tamás, zeneszerző
Kesselyák Gergely, a Bartók Plusz fesztiváligazgatója
Karel Drgac, rendező (Csehország)
Girolamo Deraco, zeneszerző (Olaszország)
Aldo Tarabella, zeneszerző (Olaszország)
A döntőbe jutott művek
Szüts Apor: A hallei kirurgus
Andrzej Karalow: Kepler
Eugenia Manolides: A pisai leány (La pisanella)
A zsűri nem hirdetett győztest
_

2014
EN

5 competition pieces submitted
Members of the Jury
Gyula Fekete, composer
Balázs Kocsár, conductor
Tamás Beischer-Matyó, composer
Gergely Kesselyák, festival director of Bartók Plus Opera Festival
Karel Drgac, stage director (Czech)
Girolamo Deraco, composer (Italy)
Aldo Tarabella, composer (Italy)
Works Shortlisted for the Finals
Apor Szüts: A hallei kirurgus (The Chirurgeon in Halle) (libretto: István Ungár)
Andrzej Karalow: Kepler
Eugenia Manolides: La pisanella (The Pisan Girl)
The Jury did not proclaim a winner

Operaíró verseny | Opera Composition Competition

14

15

2016
HU

9 beérkezett pályamű
A zsűri tagjai
Fekete Gyula, zeneszerző
Kesselyák Gergely, a Bartók Plusz fesztiváligazgatója
Bubo Damen, producer (Hollandia)
Alekszej Ribnyikov, zeneszerző (Oroszország)
Philip de la Croix, a Musica Prima és a Classic 360 vezérigazgatója (Franciaország)
A döntőbe jutott művek
Szilágyi Miklós–Horváth György Tibor: La Prima Donna
Lendvai Péter: Tarot-mese
Jan Jirásek: R.U.R.
Mátyássy Szabolcs: Scaevola
A verseny győztese
Mátyássy Szabolcs: Scaevola
_

2016
EN

HU

EN

„Fontosnak tartom, hogy a nézőkhöz eljuttassuk a gondolatot, hogy a kortárs zene nem feltétlenül nehezen értelmezhető, nehezen kódolható szeriális vagy dodekafón zenét jelenthet, hanem esetleg könnyebben befogadható muzsikát is. Az operám szólistás részeit alapvetően tonális zene jellemzi, és zárt számok, áriák, duettek, tercettek hangzanak el benne. Azt a hagyományt is megőriztem, hogy a történetmesélés recitativo-jellegű zenékben valósul meg, az
áriáknál pedig inkább az érzelmeken van a hangsúly. Remélem, hogy olyan visszaidézhető dallamok születtek, amiket
az emberek akár dúdolhatnak is magukban.” (Mátyássy Szabolcs, a 2016-os verseny győztes zeneszerzője)
_
“I deem it awfully important to make the audience realise that contemporary music is not inevitably synonymous
with difficult to comprehend, difficult to decode, serial or dodecaphonic music, but it can also mean something
easier to take in. The soloist parts of my opera are largely characterized by tonal music and are made up of closed
pieces; arias, duets and tercets. I also preserved the tradition that storytelling is mainly recitative-like while in the
arias the emphasis is on the emotions. I hope to have created tunes that can be recalled, that you can even hum
to yourself whilst walking in the street.” (Szabolcs Mátyássy composer, winner of the 2016 competition)
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9 competition pieces submitted
Members of the Jury
Gyula Fekete, composer
Gergely Kesselyák, festival director of Bartók Plus Opera Festival
Bubo Damen, producer (Netherlands)
Alexey Rybnikov, composer (Russia)
Philip de la Croix, CEO of Musica Prima and Classic 360 (France)
Works Shortlisted for the Finals
Miklós Szilágyi–György Tibor Horváth: La Prima Donna
Péter Lendvai: Tarot-mese (Tarot Tale)
Jan Jirásek: R.U.R.
Szabolcs Mátyássy: Scaevola
Winner of the Competition
Szabolcs Mátyássy: Scaevola
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19 beérkezett pályamű
A zsűri tagjai
Eötvös Péter, Kossuth-díjas zeneszerző
Fekete Gyula, zeneszerző
Kesselyák Gergely, a Bartók Plusz fesztiváligazgatója
Marco Taralli, zeneszerző (Olaszország)
Vaszilij Barkhatov, rendező (Oroszország)
A döntőbe jutott művek
Juraj Filas: Jane Eyre
Andorka Péter: Boszorkányvér
Valentin Dubovszkoj: Stone Angel (Kőangyal)
Albin Fries: Nora
A verseny győztese
Albin Fries: Nora
_

2018
EN

19 competition pieces submitted
Members of the Jury
Péter Eötvös, composer, holder of the Kossuth Prize
Gyula Fekete, composer
Gergely Kesselyák, festival director of Bartók Plus Opera Festival
Marco Taralli, composer (Italy)
Vasily Barkhatov, stage director (Russia)

HU

„1923-ban a Schönberg Kör ellenlábasai ‚alternatív ünnepi játékokat’ tartottak Salzburgban,
hasonló céllal, mint Miskolcon Önök. Nagyon bátor kezdeményezésnek tartom azt, amit a
Bartók Plusz csinál. Nem tudom, hogy a magyar kritikusok mit szólnak mindehhez, de Ausztriában vagy Németországban ma még elképzelhetetlen egy ilyesféle művészi koncepció
szerint működő komolyzenei fesztivál.” (Albin Fries zeneszerző, a 2018-as verseny gőztese)
_

EN

“In 1923, opponents of the Schonberg Circle organised an ’Alternative Festspiele’ in Salzburg. Something similar to yours in Miskolc. I greatly honour the brave initiative by Bartok
Plus. I don’t know what Hungarian critics say about it but now it is unimaginable yet to
run a Classical music festival with a concept like this in Austria or in Germany.” (Albin Fries
composer, winner of the 2018 competition)

Works Shortlisted for the Finals
Juraj Filas: Jane Eyre
Péter Andorka: Boszorkányvér (Witch-heritage)
Valentin Dubovskoy: Stone Angel
Albin Fries: Nora
Winner of the Competition
Albin Fries: Nora
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2016. győztese teljes előadásban a Bartók Plusz színpadán
Mátyássy Szabolcs: Scaevola
Opera egy részben, két felvonásban, magyar nyelven
Ősbemutató: 2017. június 21., Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Bartók Plusz Operafesztivál koprodukciója
Karmester: Sándor Szabolcs
Rendező: Almási-Tóth András
_
The Winner from 2016 in fully staged performance at Bartók Plus
Szabolcs Mátyássy: Scaevola
Opera in one part, two acts, in Hungarian
World premiere: June 21st, 2017 on the Main Stage at the Miskolc National theatre
A joint production of Liszt Ferenc Academy of Music and Bartók Plus Opera Festival
Conductor: Szabolcs Sándor
Directed by: András Almási-Tóth
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2018. győztes operájának kottáját 2020-ban az egyik legtradicionálisabb európai
zeneműkiadó, a Doblinger Zeneház adta ki.
Albin Fries: Nora
Opera három felvonásban, német nyelven
Ősbemutató: 2019. június 20., Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
A Bartók Plusz Operafesztivál produkciója
Karmester: Cser Ádám
Rendező: Anger Ferenc
_
The score of the winning opera from 2018 was published in 2020 by Musikhaus
Doblinger, one of the most traditional music publishers in Europe.
Albin Fries: Nora
Opera in three acts, in German
World premiere: June 20th, 2019 on the Main Stage at the Miskolc National Theatre
A production of Bartók Plus Opera Festival
Conductor: Ádám Cser
Directed by: Ferenc Anger
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