A régió a világunk

 Hem
msbach -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Drá
ámai szenvedélyek, gyengéd lelki rezdü
ülések
Hemsbach. A kultúrátt támogattó kör zenei progra
amját ez alkalomm
mal a
agyar operaénekes
snő, Bob
banj Reb
beka egyik első németors
szági
ma
kon
ncertfellép
pése
gazdagította
a.
A
szopránén
s
ekesnőt
az
egy
ykori
zsinagógában tartott vendégjáté
v
ékán Juhee Choi zon
ngoraművé
észnő kísé
érte.
Márr az első taktusok után világossá v
vált a nézők
közönség számára, hog
gy Bobanj Rebeka
személyében igazi művé
észnőt láth
hat, akit csodaszép hanggal á
áldottak me
eg –
oratúrszoprá
án hanggal, amely rende
elkezik könnyedséggel és tiszta into nációval, egészen
kolo
az „Éj királyn
nőjének” leg
gmagasabb magasságá
áig. A rendkívüli szín
nészi tehets
séggel
osítva az es
ste minden jelenlévő
j
szá
ámára felejtthetetlen élm
ménnyé vált,, melyből ittt csak
páro
néh
hány csúcspo
ontot emelün
nk ki.
Giac
como Puccin
ni művéből Bobanj Reb
beka rögtön három áriát is előadottt. A „Bohém
mélet”
című operából a halálos beteg Mimi sszerepében lépett fel, aki a "Si, mii chiamano Mimi"
gy hívnak, hogy
h
Mimi) áriával mes éli el Rodolfónak, a bu
ukott költőne
ek nyomorúságos
(Úg
sors
sát és össze
etört álmait.. A "Signore
e Ascolta" a „Turandot”
” c. operábó
ól a hallgató
ókat a
távo
oli Kínába csábítja.
c
Ezz
zel az áriáva
al vallja me
eg szerelmétt a rabszolg
ganő, Liú, aki ezt
később azzal, hogy
h
kész értte meghalni,, be is bizonyítja.
Az „Angelica nővér” című operából a "Senza ma
amma" áriáb
ban végül e gy fiatal nő
ő, akit
jóm
módú családja egy házas
sságon kívülli gyermek miatt
m
kolosto
orba száműzzött, könyörrög az
öng
gyilkossága miatti megb
bocsátás jelé
éért, amit elkövet,
e
miu
után egy ro kona kifejez
zetten
szív
vtelen módo
on közli vele
e, hogy gye
ermeke már két éve meghalt. Mind
d a három áriára
jelle
emző Puccin
ni dallamve
ezetése, am ely különös
sen a búcsúzó és halo
otti dallamb
ban a
bús
skomor, halkuló hangle
ejtéssel tűn
nik ki. És Bobanj min
nd a három
mmal bravú
úrosan
meg
gbirkózott.
Moz
zart Varázsfu
uvolájából Bobanj az Éj királynője sz
zerepében lé
épett fel, akii Tamino herrceget
a "Z
Zum Leiden bin ich aus
serkoren" árriában arra kéri, hogy szabadítsa
s
k
ki a Sarastro
o által
elra
abolt lányát és ha sikerrrel jár, neki ígéri feleség
gül. Az "É sttrano" áriáva
al Giuseppe Verdi
"Tra
aviatájából" Bobanj vég
gül átváltottt a drámai szenvedély
yekből egy nő gyengéd
d lelki
rezd
düléseire. Az opera mellett azonba
an Liszt Fere
enc dalai va
agy egyházi zene is mű
űsoron
voltt, mely kiemelte a mű
űvésznő szé
éles reperto
oárját. Ezek
k közül elősször Liszt Ferenc
F

daloskönyvének második kötetéből az "Oh, quand je dors …" c. dal emelhető ki, amelyben
Victor Hugo verseit zenésítette meg. De az egyházi ének, az „Amazing Grace” Bobanj által
bemutatott előadása kinyilvánította rendkívül csiszolt tudását.
A koreai zongoraművésznőben, Juhee Choi-ban az énekesnő ideális kísérőre lelt a nagyon
változatos program számára. Lágy játékával Bobanj hangteljesítménye fokozottan jutott
érvényre. Ez az „Amazing Grace” egyenesen észrevétlen aláfestése során különösen
kellemesen tűnt fel. A publikum lelkes tapssal mondott köszönetet a művésznőknek és a
rendkívül virtuóz teljesítményt éljenzéssel jutalmazta.

