
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikor Armand Amar francia zeneszerző zenéit hallgatom, akkor szembesülök 

igazán azzal a gondolatisággal, érzelmi értékkel ami sokáig rejtegette magát 

előlem, de végül teljesen véletlenül rátaláltam. Az ember akarva akaratlanul 

elgondolkozik azon, hogy miből is születnek ilyen gyönyörű dallamok és főleg miért. A 

Marokkóban nevelkedett komponistát a magyar zenerajongók is ismerhetik számtalan 

filmből, mert szerencsére ezekből néhányat nálunk is bemutattak, elég csak 

megemlíteni a ’Home’ c. filmet.  

 

A komponista zenei világán természetesen nyomott hagyott, hogy szülei révén, 

külföldön nevelkedett illetve valószínűsíthető, hogy a szülei sem született franciák, 

bár erről nem sok infóm van. Az a zenei világ, amit Armand Amar képvisel, egészen 

rendkívüli és furcsa hangulataival ambivalens érzéseket egyesít az emberben. Ami 

leginkább észrevehető, az a mélysége a zenéjének, mely egyszerre elbűvölő és 

szomorú, felemelő ugyanakkor kegyetlenül őszinte. Képes arra, hogy az élet 

sokszínűségét a maga valójában a hallgató elé tárja és olyan rejtett dimenziókat 

nyisson meg, amitől az ember nem e világ, hanem az egész univerzum valamilyen 

más és egyben sajátságos pontját tapasztalja meg. Ezekre a jól elrejtett helyekre, csak 

a zene jut be, de nem mindenki zenéje. Keveseknek adatik meg, hogy a Kék szakállú 
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herceg várának hetedik ajtaja mögé bekukucskáljanak. Mindenesetre, Amar ezek 

közül a zeneszerzők közül való.  

 

’Minden igazi művészet szomorúságból fakad.’ Amar a természetet utánozza és a zene 

eszközeivel egy új világot teremt, melyet a muzsika befejeztével elpusztít, hogy egy 

újabb alkalommal, újra megteremtse. Egy olyan, mélyen gyökerező értéket képvisel, 

amely szavakkal nem magyarázható, mert a lélek olyan bugyraiba kalauzolja el a 

hallgatót, ahová csak neki engednek bebocsátást. Néha úgy tűnik, mintha Hermész 

viseletes saruját húzná lábára, hogy kegyetlenül őszinte közvetítőként utazzon az 

istenek és az emberek között, hogy a hangjegyek szárnyán adja át üzenetét a halandó 

embernek.  

 

Amar a föld bölcsőjében komponálja zenéit, de abban biztosak lehetünk, hogy erős 

összeköttetést ápol égi támogatóival. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a kegyetlen 

igazságot tárja elénk kendőzetlenül, a maga valós szépségében, egy repedezett 

tükröt, melynek mélyedéseiben mindenki megtapasztalhatja a zene erejét és előbb-

utóbb magára ismer, mert azt mutatja meg, kik is vagyunk valójában. 
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