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Vážení �itatelia,

september je nielen mesiacom, 
v ktorom opä� otvárajú svoje 
brány � lharmonické a divadelné 
inštitúcie, ale tiež obdobím 
predznamenávajúcim sezónu 
jesenných festivalových podu-
jatí. Už o nieko�ko dní sa budú 
priaznivci komornej hudby i po-
zoruhodných medzižánrových 
stretov schádza� na bratislav-
ských Konvergenciách, v rovna-
kom �ase prebehne jubilejný 
45. ro�ník Medzinárodného 
organového festivalu Ivana So-
kola nielen v Košiciach, ale aj 
v pri�ahlých mestách východného 
Slovenska a Bratislavské hu-
dobné slávnosti budú už tradi�ne 
prehliadkou pozoruhodných 
zahrani�ných a domácich súborov 
i sólistov. Opomenú� nemožno 
ani v slovenských podmienkach unikátny beethove-
novský cyklus Bruno Walter Symphony Orchestra, 
ktorý prinesie do Bratislavy sólistov Rudolfa Buchbin-
dera �i výnimo�né pódiové stretnutie rodiny Maiských 
v Beethovenovom Trojkoncerte. 
Septembrové vydanie �asopisu prináša aj poh�ad na 
letné hudobné podujatia a ponuka našich stálych spo-
lupracovníkov z prestížnych zahrani�ných festivalov 
(Bayreuth, Salzburg, Bregenz, Pesaro, Aix-en-Provence) 
je viac než unikátna. Lokálnejšie sa žia� správame 
na domácom ihrisku: festival Viva Musica! zamietol 
akreditáciu kritikovi, pretože jeho „riadite� si nepraje, 
aby prišiel ako recenzent na koncert.“ Šéfredaktorovi 
zahrani�ného operného portálu, ktorý o akreditáciu 
pre autora (mimochodom nášho dlhoro�ného spolupra-
covníka) žiadal, ponúkol možnos� udelenia vstupu pre 
niekoho, kto o podujatí v minulosti písal priaznivejšie. 
Tento postup vedenia festivalu ozna�il šéfredaktor za 
absolútne neprijate�ný s tým, že o žiadne iné akredi-
tácie žiada� nebude. Zrejme nie som jediný, komu spo-
menuté praktiky evokujú ducha nedávnych �ias, kedy 
sa nesmelo kritizova�, neodporú�alo sa pod kritiku 
podpisova� a ke� sa už niekto podpísa� chcel, nemal sa 
�udova�. Podujatiu, ktorého návšteva prináša riziko, 
že v prípade nedostato�ne pozitívneho hodnotenia sa 
kritik dostáva na �iernu listinu organizátora, potom 
nepomôže ani to najlepšie platené PR. 

Pokojné jesenné �ítanie praje
Peter MOTY�KA
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 Reagujete

AD HŽ 7–8/2015 V. Rusó: Dni starej hudby 2015

Redakcia Hudobného života uverejnila v �ísle 
7–8 /2015 kritické resumé Dní starej hudby. 
Na ich hodnotenie sa podujal organista Vla-
dimír Rusó. Pozorne som si prešla všetky 
detaily týkajúce sa môjho organového re-
citálu v Primaciálnom paláci. Niektoré ma 
podnietili zamyslie� sa nad koncepciou hry, 
iné si vyžadujú korekciu, ke�že tvrdenia 
autora textu obsahujú viaceré nesprávne 
údaje. Hudobný život je odborný �asopis, no 
pri všetkom rešpekte k tomuto médiu i k au-
torovi �lánku, ich považujem za potrebné 
uvies� na pravú mieru. Pojem „Bas de trom-
pete“, správne „Basse de trompette“ (to isté 
„Récit“) sa nikdy neuvádza v spojení so špa-
nielskou, ale s francúzskou hudbou, ktorá 
na koncerte nebola zastúpená. Registrácia 
v diele Juana Cabanillesa, ktorú kritik Rusó 
popisuje francúzskou terminológiou, nemoh-
la by� realizovaná nielen preto, že skladate� 
neuvádza v Pasacalles ni� konkrétne, ale tiež 
z dôvodu, že v katedrále vo Valencii, kde od 
roku 1665 pôsobil, jednoducho nepoznal tzv. 
„delené registre“. Organárstvo v Aragonskom 
krá�ovstve, pod ktoré patrilo i Katalánsko, 
Mallorca, Aragon a Valencia, bolo odlišné 

od tzv. kastílskej školy. Katalánska škola ne-
poznala delené registre až do roku 1693, ke� 
Roque Blasco dosadil v katedrále vo Valencii 
„Trompeta real“, teda nie „chamade“. Jediný 
chamade register, ktorý Cabanilles spoznal 
až na sklonku života, bol „Clarín“. Tejto regis-
trácii venoval nieko�ko skladieb, napríklad 
Tientos partidos de mano derecha de Clarínes. 
Pasacalle nepatrí k tomuto druhu kompozí-
cie, nevyžaduje dvojmanuálový nástroj. To, 
�o píše autor recenzie, nie je teda absolútne 
zdôvodnite�né. Rovnako nie je zdôvodnite�-
né karha� interpreta za to, že si dovolil hra� 
Scarlattiho na organe. Bolo úplne bežným 
zvykom interpretova� klávesové skladby na 
rôznych nástrojoch. Samozrejme, vhodnos� 
interpretácie niektorých sonát na organe 
môže by� diskutabilná, preto musia interpret 
i kritik organ pozna�. O tom som písala nie 
tak dávno na podnet redakcie Hudobného 
života, ktorý požiadal interpretov, aby napí-
sali svoj poh�ad na „umenie kritiky“. Jedným 
z hlavných kritérií hodnotenia organovej 
interpretácie sú pre kritika dostato�né infor-
mácie o nástroji. Možno bol Ricercar od Gab-
rieliho „odšmírovaný“, lebo mala organistka 
„lenivú“ �avú ruku alebo mal organ problém 
so vzdušnicou... Tak ako? Neprotire�í si 
potom autor, ke� o nieko�ko riadkov �alej 
napíše, že interpretka bola dobre technicky 
pripravená? A �o tá „lascívnos�“? Publikum, 

ktoré zostalo až do konca koncertu, sa do-
zvedelo aj názov témy improvizácie autorom 
ozna�enej za lascívnu. Ide o známe Canto 
Llano de la Inmaculada Concepción zo 16. sto-
ro�ia (Spev k Nepoškvrnenému po�atiu Pan-
ny Márie). Túto tému spracoval okrem iných 
aj Francisco Correa de Arauxo a je škoda, že 
autor recenzie po�ul tému len v sopráne. Kri-
tike organistu Vladimíra Rusóa som venovala 
ve�kú pozornos�. Vä�šina umelcov �íta svoje 
hodnotenia, hoci to nepriznáva. Považujem to 
za správne a pou�né v prípade, ak kritik pou-
žíva správnu terminológiu, je dostato�ne in-
formovaný o stave a charakteristike nástroja, 
nevyhýba sa interpretovi. �o je na kritike 
zaujímavé? Diskusiami, výmenou názorov 
rastieme, „podpichneme“ interpreta, pýtame 
sa ho, pre�o si zvolil tú �i onú koncepciu, 
súhlasíme alebo odmietneme. Na koncert ale 
máme prichádza� s dobrým úmyslom analy-
zova� interpretáciu a reakcie publika. Okrem 
tejto recenzie vyšlo v rovnakom �ísle aj hod-
notenie recitálu Stanislavom Tichým. Na roz-
diel od neho, ktorý píše o pozitívnej reakcii 
znalcov aj bežných posluchá�ov, organistu 
Rusóa tento fakt irituje. �akujem Vladimírovi 
Rusóovi za �as, ktorý venoval tejto recenzii 
a redakcii Hudobného života za zverejnenie 
týchto mojich „errát“ a prajem ve�a konštruk-
tívnej kritiky na jeho stranách.

Monika MELCOVÁ

Kontroverzný Bach
Nedávno sme boli v rámci festivalu Dni 
starej hudby svedkami interpretácie 
Bachových Goldbergových variácií v poda-
ní Mahana Esfahaniho, ktorá rozpútala 
menšiu kontroverziu oh�adom estetickej 
vhodnosti jeho interpreta�nej koncepcie. 
�alší sólový inštrumentálny recitál k pocte 
dvojvýro�ia tohto skladate�a – velikána sa 
odohral 28. 7. (presne 265 rokov od úmr-
tia skladate�a) v koncertnej sieni Klarisky 
v rámci festivalu Kultúrne leto a Hradné 
slávnosti Bratislava. Na koncerte v inter-
pretácii Michala S�ahela zazneli prvé tri 
zo šiestich Bachových Suít pre sólové vio-
lon�elo (�. 1 G dur BWV 1007, �. 2 d mol BWV 
1008, �. 3 C dur BWV 1009) doplnené Partitou 
a mol pre sólovú � autu (BWV 1013), transkri-
bovanou pre violon�elo do tóniny d mol. 
Koncert pútal pozornos� posluchá�ov okrem 
iného aj vzácnym zapoži�aným nástrojom 
Antonyho Poscha (Viede	 1728), teda sú�as-
níka predvádzaných diel.
Na úvod zaznela transkribovaná Partita, 
ktorej nedostatky boli po�ute�né prakticky 
okamžite. Pôvodne ve�mi živá, príjemne 
francúzsky a baletne znejúca skladba pre 

 autu sa na violon�ele zmenila na nepoz-
nanie. Rýchle � guratívne pasáže, �asto 
v staccate a s �ažiskom na artikulácii, zneli 
na violon�ele ve�mi �ažkopádne a málo 
zrete�ne. Výsledku nepomohli ani po�etné 

intona�né zaváhania interpreta. Bachove 
Suity pre sólové violon�elo (ako aj iné jeho 
známe diela) sa neraz stávajú obe�ou sen-
timentálnych interpretácií s typickým 
preafektovaným výrazom v pomalých 

tempách, ktoré sú ur�ené pre tých, ktorých 
Adorno nazval „emocionálnymi poslu-
chá�mi“. Michal S�ahel si ale zvolil opa�ný 
prístup, a to mimoriadne rýchle tempá. 
Problémom sa tak stala nezrozumite�nos� 
melodických línií a prepracovanej moti-

vickej práce v bachovskej polyfónii. Tento 
problém ešte preh�bilo silné akcentovanie 
basových tónov v arpeggiách a tichšia hra 
� gurácií. V�aka tomu nebolo možné dobre 
vníma� základné afekty tancov, akými sú 
napr. sviežos� a veselos� typické pre alle-
mande alebo rustikálne znejúce kontrastné 
úseky s burdónmi vychádzajúce z �udového 

charakteru gigue. Treba podotknú�, 
že hrá�i ako napr. Jaap ter Linden 
vykres�ujú tento kontrast výrazne 
a suity plné akordických rozkladov 
a stupnicových behov získava-
jú príjemný „exotický“ nádych. 
Silnejšou stránkou interpretácie 
boli pomalšie �asti (predovšetkým 
sarabandy), kde bola hra Michala 
S�ahela koncep�nejšia a rytmicky 
presnejšia. Bolo po�u� prácu s vý-
razom, celok dokres�ovala vku sná 
agogika, hoci sa vo výsledku strá-
cali zvyšky kontúr francúzskej 
hudby, ktoré Bach v dielach �ias-
to�ne zachoval. Menuety boli za-
hrané v tempách a s výraznejšími 
akcentmi, ktoré mierne prekrývali 
kantabilný charakter melódií. 
Na záver treba doda�, že napriek 

relatívne dobrej akustike Klarisiek dobový 
nástroj znel mierne nestabilne a vzdialene. 
Koncert tiež rušili skupinky posluchá�ov, 
ktorí koncertnú sie	 opúš�ali – v tom lep-
šom prípade medzi �as�ami.

Patrik SABO

M. Sťahel (foto www.michalstahel.com)
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Melos-Étos 2015: 
nová hudba, súbory, multimédiá, 
Ázia, domáca tvorba...
... tak znejú k�ú�ové slová, v skratke vysti-
hujúce obsahovú nápl	 aktuálneho ro�níka 
najstaršieho dodnes existujúceho festivalu 
sú�asnej hudby na Slovensku. Ak bolo v mi-
nulosti ideou tohto podujatia hra� hudbu, 

ktorá u nás najmä z ideologických prí�in 
nezaznievala, a ako hostí pozýva� známe 
skladate�ské osobnosti, ktorých diela tvorili 
stredobod dramaturgie, tento ro�ník bude iný. 
Namiesto „dohá	ania zameškaného“ sa festi-
valový výbor pri zostavovaní programu zhodol 
na základnej idei uvies� diela staré maximál-
ne pä� rokov.
�alšou dramaturgickou dominantou sú 
ansámble � jednoducho preto, lebo po�núc 
60. rokmi sa stali hlavnými aktérmi v inter-

pretácii hudby sú�asných skladate�ov a po-
stupne vytesnili prevažne málo 
 exibilné 
(a drahé) symfonické orchestre, a sú�asný 
vývoj tento trend iba potvrdzuje. Po�as týž-
d	a medzi 7. a 13. novembrom sa v Bratislave 
predstavia skuto�ne rôznorodé súbory � do-

máce aj zahrani�né, pozostávajúce zo šty-
roch �i piatich �lenov, ale aj vä�šie zostavy, 
�isto akustické alebo aj s elektronikou... 
Program Muchovho kvarteta skonfrontuje 
kvartetové novinky dvoch anglosaských 

a dvoch slovenských autorov, podobne aj 
program skvelého belgického kvinteta Het 
Collectief sa bude obrazne pohybova� v zá-
padno-východných (konkrétne belgicko-slo-
vensko-pobaltských) súradniciach.
Z domácich telies nemôžu chýba� Melos Ethos 
Ensemble a Quasars Ensemble, v programe 
ktorých zvláštnou zhodou okolností � gurujú dve 
scénické monodrámy, navyše ideovo spriaznené 
v�aka autorom svojich námetov: Melos Ethos 
Ensemble uvedie Le voyage Johannesa Mariu 
Stauda na text Charlesa Baudelaira s francúz-
skym hercom Cédricom Thiolletom v titulnej 
úlohe, o de	 neskôr predstaví Quasars Ensemble 
so sopranistkou Evou Šuškovou a v réžii Maje 

Hriešik na doskách SND monodrámu Havran 
Toshia Hosokawu, ktorá zaujímavým spôsobom 
prepája svet poeovskej strašidelnej fantasti-
ky s prvkami tradi�ného japonského divadla 
nó. Hosokawova hudba (konkrétne skladba 
Hika) bude znie� aj na koncerte mladého telesa 
Sinfonietta Bratislava a z�aleka nepôjde o jedi-
ného ázijského skladate�a na festivale � ochut-
návku hudby (nielen) kórejských autorov pripra-
ví juhokórejský Ensemble TIMF.
Mimoriadne bohato bude zastúpená aj tvor-
ba slovenských autorov, pri�om vo vä�šine 
prípadov pôjde o premiéry. Genera�ný aj štý-
lový záber je ve�mi široký � od skladieb pre 
súbor barokových nástrojov (závere�ný kon-
cert v podaní Solamente naturali) od Mira 
Bázlika �i Petra Zagara cez kompozície Petra 
Machajdíka, Jána Zacha, Viery Janár�ekovej, 
Mariána Lejavu a uboša Bernátha až po 
skladby autorov a autoriek mladej a najmlad-
šej generácie � Lucie Chu�kovej, Želislavy 
Sojak Suboti� a skupiny tvoriacej pre štu-
dentský Ensemble Spectrum pôsobiaci pri 
VŠMU � Mateja Slobodu, Petra Javorku, Lenky 
Novosedlíkovej a Alexeja Temnova. Tvorba 
niektorých z nich zaznie tiež v rámci per-
formancie festivalu na Hlavnom námestí 
v podaní Joystick Orchestra v spolupráci 
s francúzskym multimediálnym umelcom 
Sergeom de Laubierom. Ešte predtým však 
ako mimoriadny koncert zaznie recitál skve-
lého taliansko nemeckého akordeonistu 

Teodora Anzellottiho, ktorý uvedie rad sloven-
ských premiér.
Tak ako po minulé ro�níky, ani teraz nebudú 
na Melose chýba� multimediálne projekty. 
Okrem spomenutého otváracieho podujatia 
to bude zaujímavý „dvojkoncert“ v priesto-
roch a4, na ktorom svoj nový, priamo pre 
Melos-Étos pripravený audiovizuálny projekt 
predstavia Ján Šicko a Jonatán Pastir�ák a po 
nich bude miesto na pódiu patri� Tarantino 
Études a Hitchcock Études kanadskej sklada-
te�ky Nicole Lizée.
Viac informácií na: www.hc.sk/melos-etos/
program

Robert KOLÁŘ

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Het Collectief (foto: E. Maes)

Pjoni (foto: O.Skalicky)

Ensemble TIMF (foto: Ensemble TIMF)
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REPORTÁŽ

Slovenská filharmónia 
v krajine vychádzajúceho slnka
O Japonsku sa hovorí, že je krajinou vychádzajúceho slnka. Čo však vravia Japonci na 
svoju krajinu ostrovov? Legenda spomína, že Stvoriteľ rozčeril vodu zázračným mečom 
a kvapky, ktoré z neho spadli späť do mora vytvorili ostrovy, ktoré sa neskôr stali súos-
trovím a pravlasťou Japoncov. Japonsko je nielen kolískou legiend o samurajoch, histórie, 
súzvuku dvoch náboženstiev, ale aj veľkého záujmu o kultúru, hlavne európsku klasickú 
hudbu. Svoje „kvapky“ v krajine vychádzajúceho slnka prežívali aj členovia orchestra 
Slovenskej filharmónie počas dvoch týždňov (1.–13. 7.), ktoré boli prezentáciou nášho 
prvého orchestra v tejto krajine.

Prvá kvapka: Koncertné turné sym-
fonických orchestrov neza�ína v autobuse, 
lietadle ani prípravnými skúškami. Málokto 
tuší, že „kvapkami“, ktoré dávajú život kon-
certom, sú kontakty, nekone�né jednania 
a mailové komunikácie s organizátormi. Ma-
nažér orchestra približne s poldruharo�ným 
predstihom detailne pripraví s japonskou 

stranou celý zájazd, vystúpenia, cesty, prácu 
technického personálu, skúšky, � nancie... 
Je to nesmierne zodpovedná práca jediného 
�loveka. K príprave patrili aj skúšky or-
chestra s dirigentom Leošom Svárovským 
a sólistami – violon�elistami �udovítom 
Kantom a Daiom Miyatom a huslistkou 
Yoé Miyazaki. Poslednú skúšku sprevádza-
jú atmosféra doladenia umeleckej stránky 
prípravy telesa a nervozita panujúca všade 
naokolo medzi hudobníkmi i technickým 
personálom, ktorý zabezpe�uje prevoz ná-
strojov a všetkého potrebného do Japonska 

nieko�ko dní dopredu. Ani nie tak nervozita, 
sná� zodpovednos� každej zložky personálu 
SF, zodpovedajúcej za svoju �as� prípravy. 

Druhá kvapka: Po�as 12-hodinového 
letu sledujeme na informatívnych obrazov-
kách �as príletu do Tokia. Sedenie v lietadle 
je všetkým, len nie príjemným a zábavným, 

obzvláš� pri to�kých hodinách. Tak ako vždy, 
aj tento rok sa japonskí usporiadatelia snažili 
pripravi� celé turné organiza�ne na profe-
sionálnej úrovni: od prejazdov autobusmi, 
vlakmi, cez ubytovanie... �asový harmono-
gram je dôležitý, aby nedošlo k nežiaducim 
prestojom �i akýmko�vek iným organiza�ným 
problémom. Po�as prvej skúšky, tak ako po-
�as všetkých, bojujú �lenovia orchestra so 
sedemhodinovým �asovým posunom. Ke� 
v Tokiu ra	ajkujete, na Slovensku je hlboká 
noc. �asový posun ide proti biorytmu Stredo-
európana, aklimatizácia si vyberá svoju da	 

v podobe únavy, migrén, nervozity �i žalúdo�-
ných �ažkostí, �o samozrejme posluchá�ov 
na koncertoch nezaujíma. Ostáva jedine na 
profesionalite hrá�ov, ako sa s tým dokážu 
vyrovna�. Zvládnu� tieto nežiaduce problémy 
nás �asto stojí mnoho síl a sebazaprenia.

Tretia kvapka: Japonské koncertné sály 
sú vo všeobecnosti známe – architektonicky, 
akusticky �i výbavou sú na špi�kovej úrovni. 
Skúšky aj prvé koncerty v Matsumoto a Utsu-
nomiya sprevádzal pocit súzvuku medzi orche-
strom a sólistami, obzvláš� s violon�elistom 
udovítom Kantom, ktorý svojho �asu pôsobil 
v SF ako koncertný majster violon�iel. Už via-
cero sezón žije a pracuje v Japonsku ako kon-
certný umelec a špi�kový orchestrálny hrá�. 
Je pozitívne po�as turné stretáva� známe tváre 
organizátorov japonskej agentúry, ktorí sú 
ochotní za každej okolnosti s úsmevom pomôc� 
�i vyjs� v ústrety pri riešení problému. Koncert 
dopadol fantasticky s nadšenými ováciami 
publika. Pre nás Európanov je nevšedný spôsob, 

akým japonské publikum reaguje na atmosféru 
a náladu hudby a ako im bada� na tvári všetky 
emócie a záujem o hudbu slovanských náro-
dov. Japonci sú úžasní posluchá�i, milujú slo-
vanskú hudbu a kultúru, ale, prosím, nepýtajte 
sa pre�o. Pre nás je to záhada, ktorá je úžasná 
a na koncertoch v Japonsku neopakovate�ná.

Štvrtá kvapka: Hurá! Kone�ne do To-
kia, po�u� v orchestri po skon�ení druhého 
koncertu za neutíchajúceho potlesku pri 
odchode do šatní. Prvý vo�ný de	, aj ke� daž-
divý, je pre hudobníkov ve�mi dôležitý hlav-
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ne kvôli na�erpaniu síl na najdôležitejšie 
koncerty tohtoro�ného turné v Suntory Hall. 
Mnohí ho trávili oddychom, prechádzkami 
�i návštevami turistických zaujímavostí, ale 
aj výh�admi z 24. poschodia hotela, v ktorom 
boli � lharmonici ubytovaní, na jednu z naj-
vä�ších vlakových staníc Tokia. 
Vyvrcholením sú jednozna�ne tri koncerty 
– dva v tokijskej Suntory Hall a jeden v Nagoji. 

Suntory Hall patrí k svetovým koncertným sá-
lam, najznámejšie orchestre, súbory a sólisti 
sa pred domácim publikom prezentujú práve 
tu. Žiaden špi�kový orchester ju na japon-
skom turné nemôže obís�. Na oboch koncer-
toch vypredaných na 90 % (sála s kapacitou 
3000 posluchá�ov) zatajil dych každý, kto vys-
túpil na pódium, vidiac to�ko hudbychtivých 
Japoncov o�akávajúcich umelecký zážitok. Na 
tom prvom sa orchester prezentoval s typic-
kým programom pre japonské publikum – Vl-
tavou Bed�icha Smetanu a Violon�elovým kon-
certom h mol op. 104 Antonína Dvo�áka spolu 
s úžasným Daiom Miyatom. Na druhom sa 
SF predstavila japonskému publiku s dielami 
Piotra I�ji�a �ajkovského (Koncert pre husle 
a orchester, Symfónia �. 5) spolu s japonskou 
huslistkou Yoé Miyazaki. Oba koncerty do-
padli nad o�akávania aj napriek nezvyklému 
pocitu hra� pred to�kými posluchá�mi. Vio-
lon�elista exceloval neuverite�ne krásnym 
tónom na Amatiho nástroji z roku 1640, ktorý 
mu zapoži�ala nadácia japonskej banky pre 
najtalentovanejších inštrumentalistov. Prí-
davky si obecenstvo vyžiadalo neutíchajúcim 
potleskom a orchester ich odohral bravúrne. 
Ešte k japonskému publiku: odráža naturel 

domácich, je nadmieru v�a�né a s úsmevom 
na tvári �i výkrikmi „bravó“ odmie	a orches-
ter a sólistov...
Po náro�ných presunoch celého telesa i nástro-
jového vybavenia, ktoré vždy zabezpe�ujú naši 
aj japonskí manipulanti (ich nenahradite�nou 
prácou je po každom koncerte orchester zbali�, 
skontrolova� nástroje a pripravi� koncertné ob-
le�enie na prevoz do �alšieho mesta), sa orches-

ter pripravil na predposledný koncert zájazdu 
v Nagoji. Tu sme spolu s miestnym orchestrom 
odohrali 1. symfóniu Gustava Mahlera, napriek 
minimálnym skúškam a náro�nosti partov na 
vysokej profesionálnej úrovni spolu s dirigentom 
Leošom Svárovským, ktorý je zhodou okolností 
šéfdirigentom tamojšieho orchestra. Po koncerte 
nás milo prekvapili japonskí usporiadatelia roz-
lú�kovou párty, na ktorej nám �akovali riadite� 
umeleckej agentúry �i manažment orchestra 
v Nagoji. Bola tu veselá nálada, spolo�né fotenie, 
smiech a rados� po náro�nom ve�ere, po�as kto-
rého sa spojili dva symfonické orchestre. Japon-
ské sály sú naš�astie rozmerné a takéto obrovské 
teleso mohlo bez problémov odohra� nezvy�ajný 
koncert pred naplnenou sálou. 
Posledný de	 býva najnáro�nejší – prejaz-
dy, skúška a únava si vyberú svoju da	, ale 
všetci s rados�ou o�akávajú � nále. Koncertné 
turné Slovenskej � lharmónie kon�í v Osake 
so smetanovským a dvo�ákovským progra-
mom a sólistom Miyatom, ktorého publikum 
s rados�ou a zados�u�inením odprevadilo, 
podobne ako celý orchester. Po koncerte na-
stupujeme do autobusov a vlakom následne 
absolvujeme dlhší prejazd na tokijské letisko 
Narita. Cestovanie v japonských rýchlovla-

koch je príjemnou skúsenos�ou, aj vä�šie 
vzdialenosti sa takto dajú zvládnu� v pohodlí 
a bez zbyto�ných �asových strát, �o unavení 
� lharmonici s rados�ou uvítali. A to aj na-
priek tomu, že sa nám pri prejazde stratili 
dvaja hrá�i, ktorí sa nakoniec za pomoci ja-
ponskej agentúry našli. Svetlá no�ného Tokia 
sme si už vychutnávali v o�akávaní návratu 
domov. Ešte letiskové kontroly pasov a ba-

tožiny, a nastupujeme do lietadla, s ktorým 
po 12 hodinách pristávame vo Viedni. Hurá 
domov. „Milí cestujúci, práve sme pristáli na 
letisku Viede�-Schwechat. Vitajte v Európe.“ 
Kone�ne skoro doma.

Posledná kvapka: Tak ako manažér 
orchestra pripravuje koncertné turné s ve�kým 
�asovým predstihom, poslednými pracujúcimi 
po skon�ení závere�ného koncertu v Japonsku 
i po príchode na Slovensko sú manipulanti 
orchestra. Servis zabezpe�enia a prípravy 
prenosov nástrojov, balenia, prípravy a úpra-
vy koncertných sál, rozsadenia hudobníkov 
v sále a zabezpe�enia pultov �i nôt, je jednodu-
cho nevyhnutný. Koncertné výkony sú najpod-
statnejšie, no bez práce mnohých „nehudob-
níkov“ by orchester neodohral koncerty doma 
ani v zahrani�í. Od nás koncertných umelcov 
im patrí v�aka za námahu a nadštandardné 
úsilie ponúknu� v maximálne možnej miere 
špi�kové podmienky, ktoré profesionálny or-
chester k umeleckému výkonu potrebuje. 

Jarolím Emmanuel RUŽIČKA 
1. koncertný majster SF

Fotografie: Ľudovít KARA, Jozef GREGOR, Tibor ZLIEVSKY
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Za peknou hudbou opäť 
do Banskej Štiavnice
Vždy, keď odchádzam z Banskej Štiavnice, keď sa za serpentínami stráca silueta mesta, 
intenzívne myslím na návrat. Asi nie som jediná, komu toto mesto učarovalo. Nielen 
preto (ale aj preto), že v ostatných rokoch skrásnelo, povstalo, zbavuje sa devastačnej 
šede. To ešte viac znásobuje jeho auru a príťažlivosť. V sezóne sa hemží turistami, svoje 
stabilné miesta tu našli mnohí novousadlíci, medzi ktorými azda prevažujú umelci, najmä 
výtvarníci, literáti, iniciátori mnohých akcií a tvorivých stretnutí.

Pred rokmi toto magické miesto inšpirovalo 
Eugena Procháca a Lele Zemanovú k myšlien-
ke na „nejaké“ hudobné podujatie. Najskôr 
skusmo, postupne s cielenou gurážou za�ali 
budova� rozsahom komorný festival, ktorý 
sa vypro� loval do stabilnej dramaturgickej 
mustry. Posledný júlový týžde	 (23.–26. 7.) tak 
opä� štiavnické a pri�ahlé  historické priestory 
hostili (už po sedemnásty raz!) peknú hudbu. 
Sériu koncertov otvoril recitálom v Kostole 
sv. Kataríny klasik našej pianistiky Marián 
Lapšanský s programom, ktorý treba chvá-

li� aj obdivova�. Klavirista v skvelej tvorivej 
pohode ponúkol zo svojho širokého reper-
toáru delikátne zostavenú dramaturgickú 
vzorku. Zo sledu zdanlivých drobností (výber 
z Fibichovej málo hrávanej série Nálady, doj-
my a upomínky a z Griegových Lyrických ku-
sov, Brahmsove Intermezzá a štyri kusy Isaaca 
Albéniza) vytvaroval nádielku výre�ných, hu-
dobnícky a obsahovo atraktívnych kompozícií. 

Pocta Salvovi
V ostatných ro�níkoch sa dramaturgia festi-
valu primkla k tematickým konceptom a už 
v minulosti obrátila pozornos� na skladate�-
ské osobnosti (naposledy �ekovská a Godár). 
Aktuálny bol zasvätený Tadeášovi Salvovi 
(1937–1995), mnohovrstvovej múzickej osob-
nosti. Od jeho pred�asného odchodu uplynulo 
dvadsa� rokov a nielen táto okolnos� stimu-
lovala Procháca pripomína� neoby�ajne tvo-
rivého a originálneho skladate�a. Náš skvelý 
violon�elista okrem koncertných predvedení 
jeho opusov realizuje a iniciuje nahrávky 
(napríklad CD vo vydavate�stve Naxos), cez 
expozície revitalizuje Salvov výtvarnícky od-
kaz, z komplexu tvorivosti upozor	uje aj na 
literárnu zložku jeho osobnosti. Konštantnou 

sú�as�ou štiavnického festivalu býva vernisáž 
na Starom zámku. Tentokrát boli sprístup-
nené Salvove gra� ky a rukopisy, ako inak, 
doplnené hudobnou kódou (Milan Pa�a, Ján 
Berky Mrenica, Eugen Prochác). Okrem �í-
tania zo Salvových zápiskov (24. 7. v podaní 
básnika a prekladate�a Mariana Hatalu) 
patrili k autorom inšpirovaným podujatia 
Ve�er s Tadeášom Salvom s participáciou 
„mocnej h�stky“ interpretov. Popri Cappelle 
Istropolitane ú�inkovali sopranistka Eva 
Šušková, huslisti Milan Pa�a, Marián Svetlík 

a Ján Berky Mrenica, 
 autistka Irmgard 
Messin, klarinetista Ronald Šebesta, kla-
viristka Nora Škutová, cimbalista Martin 
Budinský a violon�elista Eugen Prochác. Som 
presved�ená, že vä�šina posluchá�ov sa ve�er 
v Kostole sv. Kataríny stretla s kompozíciami 
Tadeáša Salvu po prvý raz. Preto bol fascinu-
júci úspech, pochopenie a stotožnenie sa au-
ditória s autorovou tvorbou. Prekvapením pre 
m	a bolo bezvýhradné akceptovanie sklada-
te�ových predstáv, ktoré práve v�aka bezbre-
hej morfologickej fantazijnosti neraz zasadia 
posluchá�a do pomerne delikátneho percep�-
ného terénu. Po�núc inštrumentálnymi bala-
dami a áriami (skladate�om favorizovanými 
obsahovo-formovými konceptmi) s aleato-
rickými plochami, akcentom na sonoristické 
efekty, punktualizmy �i fragmentárne for-
mulácie s pregnantnou metrikou, sa priebeh 
postupne posunul k archaizujúcej forme con-
certa grossa s neodmyslite�ným prídomkom 
slovenské. A napokon zneli sugestívne, živelné 
kusy, ktoré dedikoval skladate� SUK-u: celky 
vyvolávajúce v auditóriu nefalšované, frene-
tické odozvy. Tadeáš Salva zaznel taký, aký 
bol. Ponorený do svojich imaginácií, vystu-
žený zemitým hudobným arzenálom, spätý 

s folklórom, ktorému dôverne rozumel a kto-
rý bol predobrazom jeho kompozi�nej výbavy. 
A taký nám ostal, azda ako nedocenená, no 
cenná devíza, ktorú treba pestova� a živi� 
v znelých skupenstvách pamäti.

Návraty Miroslava Vitouša
Baroková kaplnka kaštie�a vo Sv. Antone 
tentokrát poskytla priestor výbornému zosku-
peniu hrá�ov na basetových rohoch, známe-
mu Lotz Triu (Róbert a Ronald Šebestovci, 
Sylvester Perschler). Skvelú atmosféru danú 
skvostným prostredím aj prí�ažlivým hudob-
ným obsahom znásobil koncízny, zasvätený 
slovný sprievod, približujúci špeci� ká histo-
rického nástroja a doby, v ktorej mu priali 
autorská aj interpreta�ná pozornos�. 
Je zrejmé, že bez jazzu (ako jednej z a� nít 
dramaturgie) sa štiavnická Pekná hudba ne-
zaobíde. Závere�né matiné v Hudobnom al-
tánku v Sklených Tepliciach patrilo zoskupe-
niu Nothing but Swing trio (Klaudius Ková�, 
Róbert Ragan, Peter Solárik). Hviezdnu 
dominantu tohto žánru však ohlasoval 

predchádzajúci ve�erný 
program v lapidáriu na 
nádvorí Starého zámku. 
Ak umelecký riadite� fes-
tivalu prisúdil podujatiu 
prívlastok �i podtitul 
Návraty, ten sa iste (popri 
M. Lapšanskom ú�inkujú-
com aj na minulých ro�ní-
koch) vz�ahoval na osob-
nos� Miroslava Vitouša. 
Vynikajúci kontrabasista 
pred dvoma rokmi práve 
na festivale v Banskej 
Štiavnici ohlásil po dlhej 
dobe neprítomnosti v do-

movine svoj comeback a záujem o jeho aktu-
álny koncert hovoril za všetko. V prvej �asti 
Tales from my Diary sa diala pocta Janá�kovi, 
oslava slováckym folklórnym reliktom, hom-
mage spontánnej hudobnosti. Zoskupenie 
Polajka (Róbert Pospiš, Eva Šušková, Martin 
Sillay, Boris Lenko, Roman Harvan) zopako-
valo „naživo“ výber z obsahu nedávneho CD. 
Uhran�ivé piesne, znalá, noblesná interpre-
tácia spevákov (bizarná, atraktívne farebná 
kombinácia vokálnych hlasov), hudobne 
inšpirovaný výklad a komentovanie inštru-
mentalistov, to všetko – a ur�ite aj viac – vy-
tvorilo skvelú jednotu prejavu, ktorý presved-
�il. Výdatná búrka však pre�ala dej koncertu 
a návrat Miroslava Vitouša sa nekonal. Ako 
bonus (�i odškodné) zaznelo zopár vstupov 
�lenov Nikolaj Nikitin Ensemble (E. Prochác, 
�uboš Šrámek). Najmä saxofón lídra súboru 
zaznel ako tichý a nástoj�ivý apel návratov. 
Podma	ujúci, nostalgicky vlá�ny zvuk plá-
val medzi kvapkami... �osi ako symbol. Som 
presved�ená, že takto avizoval �alšie návraty. 
Do Banskej Štiavnice za Peknou hudbou.

Lýdia DOHNALOVÁ
Fotografie: Ľubomír LUŽINA

M. Lapšanský Večer s T. Salvom
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Steve Hackett: 
Komponujem vždy a všade
Pokiaľ k vrcholom minuloročného Festivalu peknej hudby patril klavírny recitál člena 
legendárnej skupiny Yes Ricka Wakemana, prekvapením aktuálneho 16. ročníka bola 
účasť gitaristu Steva Hacketta, ktorého priaznivci poznajú predovšetkým z obdobia jeho 
účinkovania v artrockovej skupine Genesis (1970–1977). V Banskej Štiavnici bol Hackett 
špeciálnym hosťom maďarskej skupiny Djabe a v skladbe Steppes si zahral aj s violonče-
listom Eugenom Prochácom. 

 Rovnakú otázku som minulý rok položil 
vášmu priateľovi Rickovi Wakemanovi: Phil 
Collins o Genesis tvrdí, že hudobne nemá 
veľa spoločného s kapelami Yes či King 
Crimson. Ako to vnímate vy?
Všetky tieto kapely sa vzájomne ovplyv	ovali 
a inšpirovali, hoci, samozrejme, každá z nich 
kládla vo svojom prejave dôraz na rozdielne 
elementy. Vo svojom fundamente však mali 
ve�a spolo�ného.

 Členov kapely Yes nedávno prekvapila 
smrť basgitaristu Chrisa Squirea...
Chris bol ve�kým basgitaristom, bohužia�, 
išiel proti všetkým limitom. Pri ve�eri pokoj-
ne vypil tri litre vína, potom v štúdiu ešte �al-
šie dva. Napriek tomu bol však vždy schopný 
úžasne hra�. 

 Tolerovali mu spoluhráči tento životný 
štýl?
V zásade ako šéfovi museli, bol totiž de facto 
i de iure vlastníkom zna�ky Yes.

 Prednedávnom na kurzoch v Banskej 
Štiavnici vyučoval významný kubánsky gita-
rista Leo Brouwer, ktorého ako svoj inšpirač-
ný zdroj uvádzajú nielen klasickí, ale aj jazzo-
ví či rockoví gitaristi. Stála klasická hudba aj 
pri počiatkoch vašej kariéry?
Klasická hudba ma ovplyvnila rovnako, ako aj 
ostatné žánre �i štýly. Táto kombinácia bola 
pre m	a vždy dôležitá a prirodzená.

 Spomínali ste, že vaším domovom je ces-
tovný kufor. Máte počas neustálych presunov 
dostatočnú pohodu na komponovanie?
Komponujem kedyko�vek a kdeko�vek! Cestovanie 
ma inšpiruje, pretože sa ocitám na rozli�ných 
miestach, rovnako ma oslovuje rozdielnos� jed-
notlivých kultúr. Na turné býva naopak dostatok 
�asu na tvorenie, sta�ia pero a papier.

 Okolo seba dnes pozorujeme množstvo re-
meselne dokonalých hudobníkov, no málo indi-
vidualít rozpoznateľných po niekoľkých tónoch.
Ak zotrváte pri svojom hraní dostato�ne dlho 
a budete dôsledný i nekompromisný, k svoj-
mu individuálnemu jazyku sa �asom ur�ite 
dopracujete.

 Bývate sentimentálny pri pohľade na 
éru vinylov a „zlatých časov“ na prelome 60. 
a 70. rokov, alebo si užívate muziku rovnako 
ako zamlada?
Hoci mi chýbajú ve�ké obaly LP platní, dá-
vam prednos� �istému zvuku CD. Aj preto sa 
usilujem svoje projekty vydáva� na všetkých 
dostupných formátoch.

Pripravil Eugen PROCHÁC 

rozhovor

Jubilant Ľubomír Chalupka
Významný slovenský muzikológ a pedagóg 
ubomír Chalupka prednedávnom oslávil 
okrúhle životné jubileum. Rodák zo Senice 
(nar. 14. augusta 1945), absolvoval v roku 
1967 štúdium hudobnej vedy na Filozo� ckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
diplomovou prácou Melodicko-harmonická 
štruktúra Bartókových slá�ikových kvartet vo 
svetle vplyvu slovenského folklóru. Jeho meno 
sa spája predovšetkým s dlhoro�ným peda-
gogickým pôsobením na Katedre hudobnej 
vedy (predtým Katedra estetiky a vied o ume-
ní), kde nastúpil v roku 1974. Za štyri desa�-
ro�ia sa na tomto pracovisku vypro� loval 
na jedného z najlepších odborníkov v oblasti 
novších dejín slovenskej hudby, metodológie 
hudobnej vedy, hudobnej teórie a hudobnej 
analýzy v stredoeurópskom kontexte. Bol 
nielen �astým ú�astníkom, ale tiež iniciáto-
rom, organizátorom a vedeckým garantom 
medzinárodných muzikologických konferen-
cií. V roku 1996 sa habilitoval a od roku 2001, 
ke� bol menovaný za profesora, stál na �ele 
Katedry hudobnej vedy FiF UK ako jej vedúci 
(do 2007) a aj po odchode do dôchodku tu 

na�alej pôsobí na poste externého pedagóga. 
Ako hos�ujúci profesor prednášal aj na �al-
ších domácich a zahrani�ných univerzitách, 
od roku 2014 je pedagógom na Katedre hudby 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku.

Každý, kto sa zaoberá dejinami slovenskej 
hudby 20. storo�ia, nemôže obís� ich teore-
tickú re
 exiu bohato saturovanú ubomírom 
Chalupkom. Popri stovkách štúdií, odborných 
�lánkov, analýz diel slovenských skladate�ov, 
recenzií a obsažných textov v koncertných 
bulletinoch �i bookletoch CD je nateraz jeho 
najvä�ším publicistickým po�inom monogra-
� a Slovenská hudobná avantgarda (2011). Sebe 
vlastným, tzn. obsažným, vysoko náro�ným, 
faktogra� cky presným, no pre zanieteného 
�itate�a ve�mi pútavým štýlom v nej autor 
sumarizuje výsledky svojho dlhotrvajúceho 
výskumu o tejto významnej skladate�skej 
generácii. Je až neuverite�né, že napriek svoj-
mu rozsahu (takmer 700 strán) kniha stále 
pojednáva o jedinej generácii hudobných 
skladate�ov a jedinom decéniu (60. roky) dejín 
slovenskej hudby. Máme sa preto ešte na �o 
teši�, lebo onedlho sa do�káme �alšej knižnej 
monogra� e z pera jubilanta.
Považujem za �es� i svoje š�astie, že som mo-
hol by� žiakom ubomíra Chalupku. Najmä 
v�aka nemu som objavil �aro slovenskej 
hudobnej tvorby a vybral som si ju za oblas� 
svojho profesionálneho záujmu. V�aka, pán 
profesor. Ad multos annos!

Juraj BUBNÁŠ

Ľ. Chalupka (foto: archív)

S. Hackett (foto: Ľ. Lužina)
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USA & Kanada 2015: 
Kolkovič, Breiner, Godár, Valčuha
Aký bol mesiac pobytu za oceánom? Bol o poznávaní prírody, o vyhľadávaní zážitkov 
spojených s umením a o splynutí s ruchom veľkomiest. Na letisku v Los Angeles som 
sa cítil ako v Tokiu; neuveriteľné množstvo turistov z Ázie, čakanie na vstup do krajiny 
trvalo poldruha hodiny. S požičaným autom v LA sa začala štrnásťdňová poznávacia 
cesta Kaliforniou a okolím: na pobreží oceánu v Santa Monike som sa fotil pri konci 
legendárnej Route 66 a v Santa Barbare ma zastihol Deň nezávislosti (Independence 
Day). Tisíce ľudí čakalo na slávnostný ohňostroj, tešilo sa a oslavovalo na pláži.

San Francisco ma uchvátilo hne� v prvý 
ve�er vynikajúcou jazzovou kapelou na uli-
ci. Hrali s obrovským nadšením. Samozrej-
me, okrem turistických zaujímavostí som 
si nenechal ujs� návštevu Louise M. Davies 
Symphony Hall, sídlo orchestra San Fran-
cisco Symphony. Na moje ve�ké prekvape-
nie má ich nahrávka 7. symfónie Ludwiga 
van Beethovena z roku 2012 s dirigentom 
Michaelom Tilsonom Thomasom podobný 
prírodný motív na obálke ako naše beet-
hovenovské CD s Dankou Varínskou z roku 
1995. Akurát Studenovodský vodopád z Vy-
sokých Tatier supluje Lower Yosemite Falls 
z Yosemitského národného parku. Ako �len 
Slovenskej � lharmónie som si v San Fran-
ciscu s úsmevom kúpil tri�ko s nápisom 
I Love SF...
Nasledovali krásy národných parkov Yose-
mity a Sequoia. Tých sekvojí tam bolo naozaj 
ve�a a obrovských. Nechcelo sa mi veri�, že 
v podmienkach Death Valley, v absolútnom 
teple a suchu, možno zaži� krásnu farebnú 
prírodnú scenériu. Las Vegas v Nevade ma 
ohúrilo bláznivým celodenným životom. 
Nie je to moja šálka kávy, ale pre mladých, 
zábavychtivých to je raj. Grand Canyon mi 

vyrazil dych obrovskými rozmermi – neuve-
rite�ný prírodný úkaz. Na konci pobytu som 
sa v LA stretol s hudobníkom a skladate�om 
Jožom Kolkovi�om, ktorý tam pôsobí už 
roky. Za�ínal v San Diegu, hrával v rockovej 
kapele, pracoval v hudobnej knižnici, dnes 
píše hudbu k � lmom. Príjemné bolo spo-
mínanie na naše znovuobnovené hudobné 
kontakty: už pred 11 rokmi som naštudoval 

a nahral jeho Time and Distance pre sólové 
violon�elo a potom sme v Primaciálnom 
paláci premiérovali skladbu Rock Moon pre 
osem violon�iel. Nebolo to vôbec jednoduché 
a radšej sme si zavolali na pomoc dirigenta 
Ivana Buffu. Som ve�mi rád, že mi Jožko 
Kolkovi� s�úbil do roka a do d	a napísa� vio-
lon�elový koncert... Nemohol som si necha� 
ujs� návštevu prekrásnej Walt Disney Con-
cert Hall, sídla Los Angeles Philharmonic. 
Momentálne tam vládne interpreta�né maj-
strovstvo Gustava Dudamela. 
Po Kalifornii nasledovalo východné pobre-

žie. Opä� poži�ané auto 
a washingtonská návšteva 
Igora Stacha, zakladate�a 
fanklubu Moyzesovho 
kvarteta v USA. Igor je 
takým obdivovate�om 
Antonína Dvo�áka, že má 
jeho meno na poznávacej 
zna�ke svojho auta. Zahral 
som si u	ho na gitare, aby 
mi úplne neochabli prs-
ty. Vo Washingtone, D. C. 
mimochodom dlhé roky 
pôsobil ako dirigent a hu-
dobný riadite� Národného 
symfonického orchestra 
Mstislav Rostropovi�. 
Nasledovala cesta, ktorá 
kopírovala koncertné tur-
né Moyzesovho kvarteta 
po USA a Kanade v rokoch 
1994 a 2001. Pri príležitosti 
40. výro�ia vzniku súboru 
mi to pripadalo celkom 
výstižné. Z Filadel� e do 
Buffala a na Niagarské 
vodopády. Neuverite�ná 
sila prírody. Ve�ná, mimo 

S G. Gouldom

Walt Disney Concert Hall
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nás. Bol som nimi rovnako fascinovaný ako 
pred rokmi. Z Niagary smer Mississauga pod 
Torontom a ubytovanie u priate�a Milana 
Horvaya, lídra amatérskej rockovej kapely 
Lavína, ktorá koncertuje po okolí (v jeho 
štúdiu som cvi�il na bicích...). V Toronte, kde 
hrali Moyzesovci pre Women’s Club, som si 
v centre mesta na lavi�ke „posedel“ s Glen-
nom Gouldom. Ni� nehovoril, no aj tak to bol 
silný zážitok. Pozdravil som režisérku Ingrid 

Veninger, ktorá nato�ila pekný � lm o Modre 
a cez Montreal a Hartford (Múzeum Marka 
Twaina) sme prišli do Norwalku, ne�aleko 
New Yorku. Nasledujúci týžde	 som tam bý-
val u bratancovho syna Fera Bakoša a pred 
sebou mal sýty týžde	 zážitkov v „Big Apple“. 
Najskôr to bol koncert z komornej tvorby 
Vladimíra Godára (autor bol prítomný), kto-
rý zorganizoval Peter Breiner. V priliehavom 
komornom prostredí rezidencie ve�vyslanca 
SR pri OSN odznelo sedem skladieb, hrali 
mladí americkí interpreti, medzi nimi i vi-
olista zo Slovenska Peter Királ. Najviac na 
m	a zapôsobili klavirista David Godár, vnuk 
skladate�a, ktorý hral Emmeleiu pre klavír 
a huslista Nicholas Pappone. Najvy�aženej-
ším však bol violon�elista Eric Allen, ktorý 

s klaviristom Emilom Blondelom zanietene 
predniesol závažnú violon�elovú Sonátu na 
pamä� Viktora Šklovského. V premiére odzne-
li Variácie na slovenskú �udovú piese� pre dve 
violy, ktorú poznám vo violon�elovej verzii. 
Je skuto�ne obdivuhodné, že to�ko skladieb 
slovenského autora zodpovedne naštudovali 
americkí interpreti. A stretnutie s priate�mi 
Petrom Breinerom a Vladom Godárom v New 
Yorku malo zvláštnu príchu� výnimo�nosti...

V centre New Yorku som navštívil aj ateliér 
slovenského husliara Štefana Val�uhu, ktorý 
tam pôsobí už nieko�ko rokov. Je uznávaným 
opravárom špi�kových slá�ikových nástrojov 
a sám vyrába aj nové. Zahral som si na jeho 
violon�ele s vynikajúcim vyrovnaným zvu-
kom a obdivoval Stradivariho nástroje – husle 
i otvorené violon�elo. Kedysi u	ho celé Moyze-
sovo kvarteto hralo na starých talianskych 
nástrojoch. Teraz ma prekvapil informáciou, 
že si drevo necháva vozi� zo severu Talianska 
a zo Slovinska. Také urastené javory vraj na 
Slovensku �ažko nájdeme. Prácu Val�uhu-
profesionála pozná celý svet, spolu s bratom, 
dirigentom Jurajom Val�uhom, reprezentuje 
našu krajinu na najvyššej úrovni. Kultúrne 
zážitky pokra�ovali návštevou MoMA (Múze-

um moderného umenia), v Carnegie Hall som 
spomínal na koncert Emerson String Quartet 
v roku 2001 (hrali Bacha, Beethovena a Kurtá-
ga), nahliadol som i do Juilliard School, Met-
ropolitnej opery, na bicykli prebrázdil Central 
Park a poklonil sa pamiatke Johna Lennona. 
Potešila ma aj návšteva Guggenheimovho mú-
zea, kde ako riadite� 27 rokov pôsobil bratislav-
ský rodák Thomas Messer, bratanec Hansiho 
Albrechta. Svet je malý...

Muzikál nie je mojou srdcovou záležitos�ou, 
ale možnos� vidie� a po�u� Ameri�ana v Paríži 
Georgea a Iru Gershwinovcov na Broadwayi 
som si nenechal ujs�. Divadlo s kapacitou 
tisíc posluchá�ov bolo plné, výkony spe-
vákov a tane�níkov vysoko profesionálne. 
Reprodukcia hlasov cez mikroporty bola tak 
dokonalá, až mi to prekážalo, no orchester 
hral vynikajúco. Ke�že sme poznali �lenku 
baletného súboru Heather Lang, mali sme 
možnos� nahliadnu� i do zákulisia divadla, 
�o sa každému nepodarí. Krajšiu rozlú�ku 
s USA som si ani nemohol pria�. Amerika je 
skuto�ne krajinou otvorenou všetkým, naj-
mä šikovným �u�om. �as ukáže, �i ju zaži-
jem znovu...

Text a fotografie: Ján SLÁVIK

V Los Angeles s J. Kolkovičom Po koncerte s V. Godárom a P. Breinerom

Skúška nového violončelaU Š. Valčuhu Nástroje v newyorskom ateliéri Š. Valčuhu



Organizátor:   Moyzesovo kvarteto, komorný súbor mesta Skalica 

9. september
Moyzesovo kvarteto 
Vyberte si svoju hudbu
Od Bacha po Beatles
Autorské čítanie z pripravovanej knihy  
Veroniky Šikulovej - Moyzesovo kvarteto 40

14. október
Moyzesovo kvarteto
Miriam Rodriguez Brüllova - gitara
J. Haydn, S. Bodorová, O. Hunt, B. Smetana

11. november
Moyzesovo kvarteto
Daniela Varínska-klavír
Branislav Dugovič-klarinet
J. Cikker, R. Berger, S. Prokofiev, R. Schumann

9.december
Moyzesovo kvarteto
Eva Šušková-soprán
Ľ. Rajter, M. Burlas (premiéra), O. Respighi, M. Ravel

Pálffyho palác - Zámocká ul. 47 - 19:00 hod.
Vstupné: dospelí - 4€, €

foto
otototo: : Le

 Lenkaka
Rajč
Rajččanov

anov
no

áá

foto: Miroslav Minďaš
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 Si všestranná hudobníčka: 
skladateľka „vážnej“ hudby, ale 
tiež pesničiek a hudby k divadlu, 
ako speváčka a klaviristka pôso-
bíš vo formácii Katka & Kamará-
ti, ktorá zaujímavým spôsobom 
spracúva stredoslovenský folk-
lór... Vymenoval som všetko, čo 
tvorí tvoj hudobný svet?
Ešte som profesionálna drum-
blistka! (Smiech.) Chcela som 
si vyskúša� všetko, �o ma kedy 
zaujímalo a pri�ahovalo, aby 
som si napokon mohla vybra�, 
�o mi ide najviac a v �om vidím 
najvä�šiu perspektívu. Rada 
tiež spievam jazz, ale na to už 
nemám ve�mi �as. Ale ke� mi 
za tým srdce zapiští, zájdem si 
zaspieva� na jam session.

 Vnímaš tieto sféry svojej 
činnosti oddelene?
Samozrejme, to musím. Ke� 
komponujem, snažím sa v sebe 
objavova� nie�o nové, vytiahnuté 
z h�bky m	a a prekra�ova� latku 
poslednej napísanej skladby. Vte-
dy nemyslím na pesni�ky. A zase, 
ke� píšem piesne a aranžujem pre 
kapelu, možno sa mi ob�as podarí 
vytvori� aj nie�o, �o sa vymyká 
z pop-žánru a je to „šmrncnuté“ 
vážnou hudbou, no piese	 by 
nemala vybo�i� zo svojich zák-
ladných fyzikálnych zákonov na-
to�ko, že by 	ou prestala by�. Vždy 
som tá istá Katka Máliková, ale aj 
ona má rôzne polohy a dimenzie 
osobnosti. Stále sa nemôžem zba-
vi� diferenciácie nižšieho a vyš-
šieho žánru. Vážna hudba bude 
pre m	a vždy vrchol, progres, 
nie�o ve�ké, k �omu pristupujem 
s úctou. Aj ke� si dávam záleža� 
na aranžmánoch piesní, nikdy sa 
na tom nenarobím tak, ako na tej 
„dospelej“ hudbe.

 Dokážeš pomenovať, kto ťa 
v tvojej tvorbe najviac ovplyvnil?
Každý, kto ma kedy u�il a s kým 
som prišla do kontaktu, mi nie�o 
dal. udsky aj profesionálne ma 
napríklad ve�mi o�aril Wojciech 
Wid�ak, ktorý okrem toho, že je 
vynikajúcim skladate�om, má 
v sebe nie�o ve�mi �isté, rozpráv-
kové, neporušené... V našom 
prostredí ma ve�mi inšpirujú 
myšlienky Romana Bergera. A tiež 

hudba pri tvorbe dobrým smerom, 
je napríklad aj to, že sa v danom 
momente z�aknem. Niekedy sa mi 
stane, že sa zah�bim až nato�ko, 
že v záblesku narazím na nejaký 
prvok vo svojom vnútri, o ktorom 
som nevedela, alebo som ho nech-
cela vidie�. Skladanie je ob�as také 
nahliadanie do vlastného vnútra, 
ktoré nie je vždy práve tým, �ím 
by sme chceli, aby bolo.

 Ako vzniklo zoskupenie Katka 
& Kamaráti? Do povedomia ste sa 
dostali najmä vďaka Demovnici_
FM, tento rok ste boli medzi no-
mináciami na objav roka v rámci 
Radio_Head Awards.
S mojou dlhoro�nou najlepšou 
kamarátkou Katkou Lepkovou 
a Andrejom Tur�inom, kamará-
tom z detstva, hráme spolu už od 
�ias štúdia na konzervatóriu. Vte-
dy som ešte nespievala, ale písala 
som skladby, ktoré mi povä�šine 
hrali oni, ak sa bolo treba zhosti� 
partu huslí a 
 auty. Sú so mnou 
v dobrom aj v zlom a za každého 
po�asia, nahrávali sme spolu hud-
bu do divadelných hier a � lmov. 
Je len logické, že ke� som za�ala 
písa� pesni�ky, stali sa toho sú�as-
�ou. Akordeonistu Ondreja Drugu 
sme k nám zavolali až neskôr 
a ve�mi rýchlo sme zistili, že bude 
s nami na podobnej vlne. Znásobil 
vo mne inšpirácie folklórom a ve�-
mi nám pomohol aj manažérsky, 
ke�že má na to vlohy.

 Ako ďaleko ste s projektom 
vášho prvého CD? Prekvapilo ma, 
ako rýchlo sa vám podarilo cez 
internetovú crowdfundingovú 
kampaň vyzbierať peniaze na 
jeho realizáciu.
CD je v štádiu prípravy, nesie 
tajomný názov – Pustvopol. Bude 
zna�ne ovplyvnené folklórom 
Horehronia, ale nie prvoplánovo. 
Aj ke� tam máme pár úprav �u-
dových piesní, skôr v 	om bude 
cite�ný folklórny duch a kód toho, 
v �om som vyrastala a �o tvorí 
základnú vrstvu mojej osobnosti, 
tvorivosti, kde mám korene. Ve�mi 
ma fascinujú divokos� a drsná prí-
roda v stredne chladnom podnebí. 
Aj Pustvopol bude taký.

Pripravil Juraj BUBNÁŠ

skladba
Štúdiá: 2006–2010 Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici (klavír – 
A.  Solárik, skladba – K. Kore�ová, V. Didi), 2010–2011 VŠMU v Bratislave 
(J. Iršai), 2011–2012 Hudobná akadémia v Krakove (M. Chyrzy�ski, 
W. Z. Zych), 2011–2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici (J. Iršai, J. Filas)

Kompozi�né kurzy: Kalevi Aho (2011)

Ocenenia: Sú�až študentov konzervatórií Slovenskej republiky (2009 – 1. miesto)

Umelecké spolupráce: Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Katka & 
Kamaráti, Divadlo Štúdio tanca (Veselosti minulosti – 2012), Bábkové divadlo 
na Rázcestí (Diagnóza: slovo – 2013), Dominika Doniga (autorské predstave-
nie OMYLOM)

Katarína MÁLIKOVÁ
* 1990

(foto: T. Chlapečka)

mi sta�í stretnú� ubicu �ekovskú a mám podnety na rozmýš�anie na 
�alší týžde	. Rada sa obklopujem �u�mi, ktorí sú na seba prísni a k tvor-
be a životu pristupujú zodpovedne a s �istým štítom. Ale neinšpirujú ma 
len hudba a skladatelia, ktorých som si �asom ob�úbila a ktorí ma v da-
nom momente remeselne �i hudobne ovplyvnili. Inšpirujú ma príroda, 
život, �udia i krása, ktorá je �astokrát zhmotnená aj v úplnej banalite.

 Aká je tvoja hudba k divadelným predstaveniam? Zo spomenutých 
kategórií sa prikláňa skôr k pesničkovému alebo vážnemu typu?
To vždy závisí od predstavenia. V divadle nemám hlavné slovo ja, ke�-
že tvorím len jednu zložku predstavenia. Každá inscenácia bola iná. 
Najspokojnejšia som asi s mojou prvou scénickou hudbou, ktorú som 
robila pre Divadlo Štúdio tanca v spolupráci s choreografom Milanom 
Tomášikom. Ve�mi som sa toho bála a bol to pre m	a strastiplný boj, no 
spolupráca bola vydarená, priate�ská. Ukazovate�om toho, �i ide moja 
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Známa pravda, že nové a zaujímavé veci vznikajú tam, kde sa stretajú 
rôzne kultúry, sa potvrdila aj v tomto prípade. Adaptácia orientálnych 
námetov má v dejinách západného umenia bohatú tradíciu. V obráte-
nom garde je však situácia trocha odlišná; isto by sa našli jednotlivé 
prípady, nie sú však (aspo	 na Západe) sú�as�ou bežného kultúrneho 
povedomia. To sa nevyhnutne musí zmeni� vzh�adom na to, že do tohto 
povedomia v povojnovom období za�ali nezastavite�ne prenika� umelci 
z východoázijskej oblasti. Nejde pritom len o brilantných virtuózov, ale 
aj skladate�ov, ktorých tvorba si nachádza v západnom kontexte �oraz 
vä�šiu rezonanciu. A ak si napríklad Unsuk Chin zvolí za námet opery 
Alicu v krajine zázrakov alebo Toshio Hosokawa siahne po kultovej básni 
Edgara Allana Poea a h�adí na 	u optikou japonského tradi�ného hudob-
ného divadla, výsledok bude zákonite „iný“.
Rodák z Hirošimy (narodil sa desa� rokov po zni�ení mesta atómovou 
bombou) Toshio Hosokawa je dnes pravdepodobne druhým najznámej-
ším skladate�om pochádzajúcim z Japonska (tým prvým je, prirodze-
ne, T�ru Takemitsu) a asociácie s divadlom nó sa v jeho tvorbe objavili 
ešte predtým, ako svoju pozornos� obrátil k Havranovi. V máji 2011 mala 
v Bruseli premiéru jeho opera Matsukaze na námet rovnomennej nó-
hry stredovekého japonského autora Zeamiho o �úbostnom trojuholní-
ku – dve sestry zamilované do toho istého muža márne o�akávajú jeho 

návrat a zomierajú nenaplnite�nou túžbou. V jednej z úloh ú�inkovala 
švédska mezzosopranistka Charlotte Hellekant a jej interpretácia skla-
date�a zaujala nato�ko, že sa rozhodol skomponova� pre 	u monodrámu 
a za námet si zvolil Poeovu slávnu báse	. Tým dvojnásobne porušil kon-
vencie – jednak divadla nó, kde aj ženské postavy reprezentujú mužskí 
herci (ženy do	 postupne prenikli až v priebehu 20. storo�ia), a tiež sa-
motnej básne, ktorej lyrickým subjektom, rozpráva�om príbehu, je muž, 
hlboko ponorený do žia�u za m�tvou milenkou...

H���� �
� ������


Hne� po tom, �o Havran v januári 1845 po prvýkrát vyšiel tla�ou, stal sa 
senzáciou. Poe nadobudol štatút ikonickej � gúry najmä v�aka Baude-
lairovi, ktorý prekladal jeho básne a napísal o 	om životopisnú štúdiu, 
a literárna história ho zvykne radi� na za�iatok hnutí �i -izmov v poézii 
sklonku 19. storo�ia, obzvláš� v spojitosti s líniou Baudelaire – Mallar-
mé – Valéry. Jeho význam sa však neobmedzuje iba na túto epochu; 
Havran fascinuje dodnes – jednak temnou, mrazivou atmosférou, jed-
nak neuverite�nou dômyselnos�ou použitých básnických prostriedkov, 
absolútnou dokonalos�ou formy. Dejová situácia je jednoduchá: muž 
zavretý vo svojej kutici a ponorený v starých knihách, aby zahnal smú-
tok za m�tvou Lenore, je po�as decembrovej noci vyrušený klopaním. 
Spo�iatku sa v polospánku a v stave blízkom blúzneniu nazdáva, že ide 
o ducha zosnulej, no ke� otvorí, do izby vletí ve�ký �ierny vták (v sku-
to�nosti krkavec, hoci sa v �eskej aj slovenskej prekladate�skej tradícii 
už azda navždy zaužíval „havran“). Uvelebí sa na buste Pallady nad dve-
rami a na všetky otázky udiveného pozorovate�a odpovedá zakrákaním 
osudového slova „nevermore“. Situácia spo�iatku vyzerá strašidelno-
groteskne, no so stup	ujúcou sa vážnos�ou kladených otázok sa tón 
básne preklápa do tragickej roviny. Havran odmieta odletie�, odmieta 
vytiahnu� zobák metaforicky zabodnutý do mužovho srdca, jeho duša 
(alebo havraní tie	? – záver ponúka obe interpretácie) sa nikdy nepo-
vznesie, nestretne sa s dušou milovanej na onom svete. Odpove� je 
vždy rovnaká: „Nikdy viac!“
Osudový jednoslovný refrén prestupuje bás	ou ako �ervená ni�, v každej 
z osemnástich strof si nachádza rýmy a „krákavé“ zvukové odozvy a má 
nezastupite�nú úlohu v stavbe básne, v prepracovanom systéme jej kon-
cových aj vnútorných rýmov. „Refrén tejto básne – ,nevermore‘ – predsta-
vuje tvrdý prekladate�ský oriešok. Okrem toho musí zo zvukovej stránky 
pripomína� krákanie havrana. ,Nevermore‘ (doslovne ,už nikdy viac‘) je 
nie�o ako padací most, ktorý �loveka navždy oddelil od prežitého š�astia, ku 
ktorému sa ,už nikdy viac‘ nevráti, a zanecháva ho na území melanchólie, 
odkia� ,už nikdy viac‘ neodíde,“ 2 poznamenala Jana Kantorová-Báliková, 
autorka jedného z novších prekladov Havrana do sloven�iny.
Územie melanchólie však nie je jedinou doménou mnohozna�nej bás-
ne. Je udivujúce,  ako  majstrovsky a pritom nenápadne Poe prejde od 
úvodnej neo�akávanosti a nepredvídate�nosti k absolútnej predvídate�-
nosti (spôsobenej mu�ivo otrockým opakovaním refrénu) v posledných 
strofách. Zárove	, nepriamo úmerne tomuto presunu, prebieha pohyb 
v opa�nom smere – od racionálneho re
 ektovania javov k totálnej ira-
cionalite. S tým súvisí aj Poeovo priam kúzelnícky umné premiešanie 
groteskného s tragickým: na�uchraný vták, ktorý uletel svojmu majite-
�ovi a ktorý sa ako papagáj nau�il kráka� jediné slovo, pôsobí spo�iatku 
smiešne a adekvátne tomu volí muž jazyk, ktorým sa mu prihovára; na 
konci ho však opakovane nazýva „prorokom“, poslom zla, „vtákom, a �i 
diablom“. V origináli má báse	 úžasný rytmický spád, ktorého „hra-
vos�“, zvýraznená opakovaním krátkych fragmentov veršov �i jednotli-
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„Keď som si prečítal Havrana od Edgara Allana Poea, 
pripomínal mi hru japonského divadla nó. Pohľad na svet 
v divadle nó nie je antropocentrický. Hlavnými postavami 
v nó sú často zvieratá a rastliny, niekedy nadpozemskí 
duchovia. Poe popisuje proces zrútenia moderného 
racionálneho sveta v dôsledku invázie čudného zvieraťa, 
„havrana“, žijúceho v inom svete. Báseň som pochopil ako 
príbeh v kontexte nó a vyjadril som ho v podobe monodrámy 
pre mezzosoprán a inštrumentálny súbor,“ napísal japonský 
skladateľ Toshio Hosokawa o svojom diele.1

Toshio Hosokawa (*1955)

Havran monodráma pre mezzosoprán a 12 hráčov

T. Hosokawa [foto: archív]

Robert KOLÁ�



vých slov („And the Raven, never � itting, still is sitting, still is sitting / On 
the pallid bust of Pallas...“ a pod.), nazna�uje akýsi konštantný spodný 
prúd od�ah�ujúcej irónie. Alebo je to rytmus akéhosi „danse macabre“, 
spolu s ktorým sa hlavný hrdina zosúva rovno do pekiel...?

E��
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K zaujímavému javu dochádza, ak sa �itate� bezprostredne po Havrano-
vi oboznámi s Poeovým prozaickým textom Filozo� a básnickej skladby, 
v ktorom do detailu popisuje, ako skladal svoju slávnu báse	. Logicky, 
racionálne a s matematickou dôslednos�ou vysvet�uje každy krok, vo�bu 
d�žky básne, metra, rytmu, náladového tónu; predostiera, že na po�iat-
ku vytvoril jej klimax a tomu podriadil obsah predchádzajúcich strof, 
starostlivo dávkujúc gradáciu; vysvet�uje, ako a pre�o si za refrén vy-
bral práve slovo „nevermore“. To všetko za ú�elom dosiahnutia želané-
ho efektu. Popiera moment akejsi mystickej 
inšpirácie predchádzajúcej tvorivému aktu, 
pod strhnutou maskou iracionality a myste-
rióznosti sa odha�uje chladný kalkul. Efekt 
náhleho „odkúzlenia“ je však prinajmenšom 
rovnako pôsobivý ako báse	 samotná a v ko-
ne�nom dôsledku jej ú�inok ešte umoc	uje. 
Bez oh�adu na to, že pokojne môže ís� o �alšiu 
z Poeových mysti� kácií – ve� tento literárny 
dobrodruh sa po vä�šinu svojho života snažil 
uživi� ako autor detektívnych, hororových 
a vedeckofantastických poviedok (de facto 
stál pri zrode týchto žánrov) a v jeho portfó-
liu � guruje viacero podvrhov – dôkladnos� 
jeho autoanalýzy je viac ako impozantná. A je 
nápadné, že v mnohom pripomína analýzu 
kompozi�ného procesu hudobného sklada-
te�a. Niet preto divu, že sa týmto brilantným 
textom nadchýnal napríklad Maurice Ravel.
Poe upozor	uje, že metaforu prvýkrát pou-
žil až v samotnom závere básne a že v tejto 
fáze možno havrana považova� za „symbol“. 
Nešpeci� koval však, akým symbolom má 
havran by�. Popri okamžitých asociáciách, 
zvä�ša vychádzajúcich z �udovej pover�ivosti, 
ktoré môže vyvoláva� havran �i krkavec svo-
jím vzh�adom, tu básnik necháva dokorán 
roztvorené dvere k širokej škále interpretácií. 
Táto otvorenos� je jedným z dôvodov nad�aso-
vej apelatívnosti Havrana, dodnes lákajúceho 
�i priamo vyzývajúceho k �alšiemu umeleckému spracovaniu. Výtvarné 
umenie, hudba a neskôr � lm priniesli za 170 rokov od publikovania bás-
ne celú plejádu havraních motívov. Pokia� však ide o hudbu, je zaujíma-
vé, že poeovským námetom sa darilo viac mimo klasickej sféry. Generá-
cia skladate�ov tvoriacich okolo prelomu 19. a 20. storo�ia, v atmosfére 
� n de siècle, kedy si Poe nachádzal mimoriadne silnú rezonanciu, akoby 
nedokázala nájs� správny k�ú� k ich uchopeniu – Claude Debussy márne 
zápasil s operným projektom Pád domu Usherovcov, Jean Sibelius odlo-
žil a nikdy nedokon�il svoj pokus o zhudobnenie Havrana... Re
 exiami 
Poea ako básnika a ako �loveka však oplýva album The Raven Loua Reeda 
(2003), ktorý oživuje postavy jeho najznámejších básní a príbehov a záro-
ve	 mnohonásobne „reinkarnuje“ básnikovho ducha.

K��� ����������

V Havranovi možno rozozna� dva spodné motivické prúdy, ktoré naz-
na�ujú cestu k jeho porozumeniu. Jeden je osobný, autobiogra� cký 
(busta spomenutá v básni je reálnym objektom; pred�asne zosnulej 
mladej žene menom Lenore venoval eponymnú báse	 v roku 1831...), 
druhý spolo�ensko-kritický. Je to akoby diagnostika neduhov doby s jej 
krízou priemyselnej spolo�nosti, stratou viery v racionalitu a pokrok. 
Tento rozmer u Poea identi� koval už Charles Baudelaire, ke� v Nových 
poznámkach o Edgarovi Poeovi napísal: „Neunikol mu samozrejme ani 

ten ve�ký blud chátrajúceho sveta – pokrok. �itate� sám uvidí na rôznych 
miestach, akými termínmi ho charakterizuje.“ 3 Príkladom je zámerný 
kontrast havrana, ktorý svojimi �iernymi peru�ami zakrýva zrak bledej 
busty Pallady – zosobnenia klasickej u�enosti a racionality.
Nemenej atraktívnym pre našu dobu je však aj prvý z týchto prúdov – 
kolaps racionality na pôde individuálnej skúsenosti. Zážitok, ktorý po-
pisuje lyrický subjekt, do ve�kej miery identi� kovaný s autorom, nabáda 
interpretova� báse	 v rovine sna �i halucinácie; vyskytujú sa dokonca 
pokusy vidie� ju ako produkt alkoholického delíria, ako to predostrel 
jeden z prekladate�ov Havrana do �eštiny Miroslav Macek, ke� báse	 
ozna�il za „vyjadrenie vlastného Poeovho zážitku – predelirantného a de-
lirantného stavu s typicky paranoickými prejavmi alkoholika typu del-
ta.“ 4 Akoby spres	oval to, �o nazna�il už Baudelaire: „... domnievam sa, 
že v mnohých prípadoch, hoci iste nie vo všetkých, bolo Poeovo pijanstvo 
mnemotechnickým prostriedkom, pracovnou metódou, ráznou a smrtia-

cou, no zodpovedajúcou jeho náruživej povahe. 
Básnik sa nau�il pi�, ako sa starostlivý literát 
cvi�í, ke	 plní zošity poznámkami. (…) To, �o 
ho kedysi zabilo, je dnes sú�as�ou nášho pote-
šenia.“ 5 Významnú úlohu tu tiež zohráva mo-
ment zlyhávania komunikácie, ako upozornil 
Roman Jakobson, ke� v Havranovi pozoroval 
„... odvážny experiment s komunika�nými pro-
cedúrami, komunikáciou o prerušení všetkej 
komunikácie“ a konštatuje tu „rozštiepenie ho-
voriaceho“. 6

V takomto duchu poníma Havrana aj Toshio 
Hosokawa: rozpráva�, m�tva Lenora aj havran 
mu splývajú do jednej, navonok rozštiepenej 
osoby. Je tu len jedna variácia: v hlavnej úlo-
he namiesto faustovského u�enca vystupuje 
žena. Ona je výsostne sú�asným symbolom 
modernej racionality.

E����� ���������

„Japonskí umelci tradi�ne chápu prepojenie 
medzi �lovekom a prírodou ako tému. Mám po-
cit, že v umení h�adajú ono kone�né rozplynutie 
�loveka v prírode a extázu zjednotenia sa s �ou,“ 
napísal Hosokawa v komentári k svojmu 
hornovému koncertu Moment of Blossoming 
(2010). 7 V týchto intenciách možno chápa� aj 
jeho videnie situácie v Poeovom Havranovi. 
Básnik, duch jeho zosnulej milej a zvierací 

„posol z iného sveta“, uzavretí v klaustrofóbnom priestore malej chyž-
ky, bolestne, tragicky, a pritom mysteriózne splývajú do jedného. Žena 
v titulnej úlohe vzh�adom na tento kontext pôsobí celkom prirodzene. Je 
možné, že Hosokawa podvedome nadväzuje na európsku tradíciu, ktorú 
za�al Arnold Schönberg svojím Pierrotom a v ktorej pokra�oval napríklad 
Pierre Boulez podobne koncipovanými dielami pre ženský hlas a pestro 
obsadený inštrumentálny súbor – minimálne tým, že v palete použitých 
vokálnych texhník v Havranovi nechýba schönbergovský Sprechgesang. 
No v prvom rade Hosokawa nadväzuje na seba samého, svoje vlastné 
opery Hanjo a Matsukaze, priamo vychádzajúce z divadla nó. Aj tu je prí-
tomný ten istý (rituálny, ceremoniálny) typ vokálneho prejavu, ve�mi 
podobný charakter inštrumentálnych gest a zvukových textúr, rovnaký 
spôsob narábania s hudobným �asom a citom pre dramati�no, ktoré aj 
pri všetkej svojej intenzite neprekra�uje hranicu diskrétnosti a nestáva 
sa násilným. A tiež kompromis medzi rytmom tradi�ného japonského 
divadla, ktoré môže trva� nieko�ko hodín, a zvyklos�ami a o�akávania-
mi západného diváka. V tomto prípade vyhovel aj požiadavke Poea, vy-
slovenej vo Filozo� i básnickej skladby, že báse	 nemá by� príliš dlhá, aby 
sa jej ú�inok neštiepil.
Sú�as�ou produkcií divadla nó je aj hudba – obvykle v podaní zboru 
a štvor�lennej inštrumentálnej skupiny. Zbor skladate� vynechal, no 
nástrojový ansámbel rozšíril na 12 hrá�ov: 
 auta (striedajúca všetky 
štyri obvyklé rozsahové mutácie), klarinet (s povinnos�ou basklarinetu), 
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Ilustrácia V. Hložníka k publikácii Havran (1946)



saxofón (tenorový aj altový), trúbka, trombón, klavír, slá�ikové kvinte-
to (s kontrabasom) a bicie. Medzi bicími sa miešajú klasické európske 
a tradi�né japonské nástroje. Za zmienku stoja budhistické misky po-
ložené na blanách tympanov �i japonské zvon�eky fûrin, ktoré spolu 
s antickými �inelmi dotvárajú typickú hosokawovskú, surrealizmom 
dýchajúcu atmosféru.

K��������
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Otváracím gestom je spo�iatku takmer nepo�ute�né unisono na tóne 
a s postupne sa premie	ajúcou zvukovou kvalitou. Je vyjadrením Ho-
sokawovho zenového videnia sveta, vstupom do „ticha naplneného 
energiou“. 8 Tento tón �oskoro nachádza svoj protipól v tóne es. Táto tri-

tónová kostra (a jej transpozície, napríklad h-f) tvorí, spolu s �alšími, 
septimovými �i nónovými skokmi, základ intervalovej skladby tónového 
materiálu. Podobným gestom s funkciou stme�ova� formu je opakované 
zaznievanie tichého, hlbokého, no „�ažkého“ klastra s pred�ženou rezo-
nanciou v slá�ikových nástrojoch, ktoré pôsobí ako analógia k ozvene 
„Lenore – nevermore“ v texte. Okrem toho Hosokawa buduje sprievod-
né zvukové plochy pomocou po�etných prísnych kánonov a inverzií (vi� 
príklad �. 1). Zabezpe�uje sa tým homogenita materiálu a zvuková aj 
dramaturgická plynulos�, nemožno tu však h�ada� dôsledne vybudovaný 
systém; prvok intuície v kompozi�nom procese je pre Hosokawu k�ú�ový. 
Vyjadrenie „chcem, aby moja hudba neovplyv�ovala �udskú inteligenciu, 
ale telo a ,�chi‘. A ke	 hovorím o ,�chi‘, mám na mysli životnú energiu, 
ktorá hýbe rovnako �lovekom, ako aj prírodou“, možno poklada� za jasne 
de� nované umelecké krédo.9

Hudobnú formu monodrámy predur�uje text básne, prevzatý doslova, 
bez úprav. V duchu tradície divadla nó sú tu vložené tri inštrumentál-
ne intermezzá, plné ve�mi ra� novaných nuáns, rozšírených hrá�skych 
techník, mikrointervalov a pod., no do celku sú zapustené tak organic-
ky, že ich ani nemožno chápa� ako tektonické predely. Prím tu hrajú 
dejové udalosti predostreté v básni.
Text básne, a s ním aj sólový mezzosoprán, je absolútnou dominan-
tou, vždy odlíšite�nou od zvukového pozadia, stredobodom diania. 

Spevá�ka musí plynule strieda� rôzne typy hlasového prejavu – šepot, 
rytmizovanú deklamáciu na jednom tóne �i v úzkom intervalovom 
ambite (opä� v duchu nó), vo�nú recitáciu, ale aj plnokrvný ariózny 
spev. Vždy pod�a potreby výrazu. Obradná, ceremoniálna deklamácia 
dominuje v pomerne dlhej úvodnej fáze, kde hlavná hrdinka (bás-
nik a duch Lenory splývajú do jednej osoby) analyzuje svoje zvláštne 
duševné rozpoloženie. Situácia sa zna�ne mení s fyzickým prícho-
dom havrana (hoci ten je prítomný už od po�iatku svojím �ukaním), 
kedy sa do hry dostáva záblesk grotesky. Vokálne línie sa stávajú 
melizmatickejšie a bohaté na ornamenty, podobne ako línie spre-
vádzajúcich (zvä�ša dychových) nástrojov. Je to akoby letmý ohlas 
barokovej štylistiky, �osi na spôob árie s obligátnym sólovým nástro-
jom. Baroková ornamentika splýva s ornamentikou umenia �aleké-

ho východu. �lenitos� a ozdobnos� in-
štrumentálnych línií v Hosokawovom 
ponímaní re
 ektuje tradíciu japonskej 
alebo �ínskej kaligra� e 10 a je vyjadre-
ním �istej, abstraktnej krásy. Okrem 
toho tu aj hlasy nástrojov symbolicky 
reprezentujú osoby, ich línie sú poní-
mané ako „príbehy“ tvoriace kontra-
punkt k príbehu rozprávanému hlav-
nou postavou. Vo�ba tenorsaxofónu 
ako „obligátneho“ nástroja (vi� príklad 
�. 2) pritom pôsobí ako výrazný efekt 

odcudzenia. Hosokawa sa nezrieka ilustratívnosti, niekedy do-
slovnej, no aj to patrí k jeho estetike, je to sú�as� rozprávania 
príbehu: „Mnohí sú�asní skladatelia nemajú radi takéto uvažo-
vanie, mne je však rozprávanie príbehov blízke.“ 11 Všetky ilus-
tratívne momenty majú svoj symbolický význam. Presne tak 
aj závere�né aleatorické plochy s glissandami, ruchmi a šra-
motmi na prahu po�ute�nosti. udský hlas sa rozplynul v tichu, 
podobne ako akáko�vek ur�itá tónová výška. Hosokawov osobi-
tý štýl im vracia výrazovú moc, o ktorú takmer prišli „odkúzle-
ním“ v dôsledku nadužívania „mnohými sú�asnými skladate�-
mi“, a zárove	 dokonale súznie s kvalitou poézie, ktorú krásne 
vystihol Baudelaire: „... Poe rád uvádza do pohybu svoje postavy 
na na� alovelých alebo nazelenalých pozadiach, odkia� vanie fo-
sforeskovanie hniloby a vô�a búrky.“ 12

A k tomu tu ešte ostávajú nespo�etné – partitúrou nijako nepre-
dur�ené – možnosti scénického stvárnenia. Toho sa v prípade 
slovenskej premiéry Havrana, ktorá sa odohrá v rámci festivalu 
Melos-Étos 11. 11. na doskách SND, ujme režisérka Maja Hriešik. 
V hlavnej úlohe sa predstaví Eva Šušková v sprievode Quasars En-
semble pod vedením Ivana Buffu.

Literatúra:

PAŠTEKA, Július (ed.): Edgar Allan Poe. Havran. Preklady. Petrus, Bratislava 
2004.
POE, Edgar Allan: Poe aneb Údolí neklidu. �eskoslovenský spisovatel, Praha 
1972.
KATINA, Peter: Toshio Hosokawa: „Pracujem s tichom naplneným energiou“. 
In: Hudobný život 3/2014, str. 12-13.

Poznámky:

1 Autorský text uverejnený na webovej stránke vydavate�a partitúry: http://
www.schott-music.com/shop/9/show,305256.html

2 Edgar Allan Poe. Havran. Preklady..., str. 74-75.
3 Cit. pod�a: P oe aneb Údolí neklidu..., str. 104.
4 Edgar Allan Poe. Havran. Preklady..., str. 17.
5 Poe aneb Údolí neklidu..., str. 105.
6 Tamtiež, str. 84.
7 Autorský text v booklete CD Thoshio Hosokawa (b. 1955). Orchestral Works 1. 

Naxos 8.573239, 2014, str. 2.
8 Toshio Hosokawa sa takto vyjadril v rozhovore s Petrom Katinom pre Hu-

dobný život; vi� literatúra.
9 Autorský komentár ku skladbe Ancient Voices. In: 28. Muzi�ki biennale 

Zagreb (festivalový bulletin), Zagreb 2014, str. 310.
10 Tamtiež, str. 60.
11 V rozhovore pre Hudobný život; vi� literatúra.
12 Poe aneb Údolí neklidu..., str. 109.
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Plochy vytvorené z kánonov a inverzií
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Pokladnica ŠfK/ BOX OFFICE – Dom umenia, Moyzesova 66, Košice | tel./ phone 055 622 07 63 | vstupenky@sfk.sk |od/ from 24. 8. do/to 18. 9. Po/Mo – Št/Thu: 13.00 – 17.00, Pi/Fr: 13.00 – 16.00, from 
21. 9. Po/Mo 14.00 – 16.00 Ut/Tue – Št/Thu 14.00 – 17.00 (v piatok zatvorené/ on Friday closed) a hodinu pred koncertom na mieste jeho konania/ and one hour before the concert at the concert place. 
Vstupné na koncerty v Košiciach 5 €, študenti, dôchodcovia a ZŤP vstupné 3 €. Vstupenky budú v predaji aj v Mestskom informačnom centre (Hlavná 32)/ Ticket sale are also in the MIC (Hlavná 32).

Reklamní partneri:Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR 

a s fi nančnou podporou Mesta Košice

Hlavný organizátor:

KOŠICE | Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho
17. 9. 2015 o 19.00
László FASSANG, Maďarsko

KOŠICE | Seminárny kostol sv. A. Paduánskeho 
4. 10. 2015 o 19.00
Imrich SZABÓ, Slovensko

SABINOV | Kostol sv. Jána Krstiteľa
19. 9. 2015 o 19.30
László FASSANG

BUXTEHUDE
BACH

SPIŠSKÁ NOVÁ VES | Evanjelický kostol
23. 9. 2015 o 18.00
Charles ANDREWS

BACH

KEŽMAROK | Drevený artikul.  kostol 

25. 9. 2015 o 19.00
Arjen LEISTRA
BACH

ROŽŇAVA |
30. 9. 2015 o 18.00
Stanislav ŠURIN, Slovensko

BACH

POPRAD | Konkatedrála 
Sedembolestnej Panny Márie 
2. 10. 2015 o 18.00
Imrich SZABÓ
BACH

KOŠICE | Kostol sv. košických mučeníkov
27. 9. 2015 o 19.30
Arjen LEISTRA, Holandsko

KOŠICE | Dominikánsky kostol
21. 9. 2015 o 19.00
Charles ANDREWS, Veľká Británia

Organové recitály 45.  MOF  mimo Košíc:

Hlavný reklamný partner:
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SPRAVODAJSTVO

Slovenské historické organy 
Výnimo�né postavenie v rámci každoro�nej 
letnej ponuky organových podujatí v rôznych 
regiónoch Slovenska má medzinárodný festi-
val Slovenské historické organy organizovaný 
Spolkom koncertných umelcov. Jeho 24. ro�-
ník (21.–30. 8.) predstavil v interpretácii troch 
zahrani�ných a troch slovenských organistov 
zaujímavý výber historických nástrojov rôzno-
rodej stavebno-technickej a zvukovej koncepcie. 
Najstaršími boli dva pozitívy organára Martina 
Podkonického (1709–1771) pôsobiaceho v Banskej 
Bystrici. Na nástroji z roku 1749 (4 registre, 
rekonštrukcia Gabriel Bies 2014) v rímskoka-
tolíckom farskom Kostole sv. Gála v Žaškove 
(okres Dolný Kubín) koncertoval mladý po�ský 
organista Marcin Arma�ski (23. 8.). Ponúkol 
výber z organovej tabulatúry Jana z Lublina, 
Bergamascu G. Frescobaldiho, Ariu tertiu zo 
zbierky Hexachordum Apollinis J. Pachelbela 
a Malé prelúdium a fúgu F dur BWV 556 pripi-
sované J. S. Bachovi. Mladší pozitív Martina 
Podkonického v Evanjelickom a. v. kostole 
v obci Pôtor (okres Ve�ký Krtíš, 6 registrov, rok 
postavenia 1763/1764, oprava Jozef Galla 2013) 
rozozvu�al slovenský organista Mário Sedlár 
(21. 8.). Vynikajúca dramaturgia koncertu pre-
zentovala pestrú mozaiku hudobných foriem, 
ktoré vo svojej tvorbe pre klávesové nástroje 
pestovali nemeckí evanjelickí kantori a skla-
datelia prelomu 17.–18. storo�ia. Úvod patril 

známemu Capricciu B dur „Sopra la lontanaza 
del suo fratello dilettissimo“ (pre odchádzajú-
ceho milovaného brata) BWV 992 J. S. Bacha 
s programovými podtitulmi jednotlivých úsekov 
a podobne „programovej“, ale charakterovo 
odlišnej Sonáte prima „Il Combattimento trà 
David e Goliath“ (súboj Dávida s Goliášom) z cyk-
lu šiestich Biblických sonát J. Kuhnaua. �alej 
zazneli chorálové variácie (G. Böhm), ciacona 
a ricercar (J. Pachelbel), chorálové predohry 
(G. Ph. Telemann) a skladby J. G. Walthera 
inšpirované talianskou inštrumentálnou hud-
bou (variácie na basso continuo A. Corelliho 
a transkripcia koncertu od Gentiliho).
Trojica prezentovaných organov z 19. storo-
�ia pochádza približne z rovnakého obdobia 
(1866–1876). Najstarším z nich bol nástroj 

vtedajšej vedúcej osobnosti slovenského orga-
nárstva Martina Šašku seniora z Brezovej pod 
Bradlom v rímskokatolíckom farskom Kostole 
Nanebovzatia Panny Márie v Sládkovi�ove 
(2 manuály a pedál, 18 registrov, rok postave-
nia 1866, posledné ve�ké opravy Ján Valovi� 
2010–2011 / Jozef Galla 2013–2015). Švédsky 
organista Per Ahlman (30. 8.) predstavil 
zvukové možnosti nástroja s citlivým regis-
tra�ným vkusom v dielach D. Buxtehudeho, 
Sonáte III F dur C. Ph. E. Bacha, v roman-
tickej hudbe svojich severských rodákov 
Otta Olssona a Kurta Atterberga i Francúzov 
L. Vierneho a A. Guilmanta. �alšie dva orga-
ny z 19. storo�ia boli menšie (jednomanu-
álové s pedálom), ale vo zvuku i dispozícii 

pomerne odlišným nástrojom. 
Menší z nich z bývalej organár-
skej dielne Sándora Orságha sa 
nachádza v rímskokatolíckom 
� liálnom Kostole sv. Michala 
Archanjela v �akanoch (8 regis-
trov, rok postavenia 1874, reštau-
rovanie Ján Valovi� 2014 a Peter 
Gregvorek – organová skri	a). 
V priestoroch malého kostolíka 
ne�aleko Bratislavy sa lahodne 
znejúci nástroj rozozvu�al pod 
prstami slovenskej organistky 
Márie Magyarovej Plšekovej 
(29. 8.) v dielach majstrov 

18. storo�ia (G. Muffat, F. X. Brixi, J. Stanley, 
G. F. Händel, F. W. Marpurg). O nie�o vä�ší 
nástroj postavil Martin Šaško senior v roku 
1876 v Evanjelickom a. v. kostole v Necpaloch 
pri Martine (12 registrov, posledná oprava 
Peter Franzen). Bohato disponovaný manuál 
nástroja obsahuje okrem 4 registrov v základ-
nej 8-stopovej polohe a dvoch v 4-stopovej 
polohe aj superoktávu 2‘, štvorradovú mixtúru 
a – �o je u Martina Šaška vzácne – register 
Bourdon 16‘ (s vlastnými píš�alami v tejto po-
lohe od c po f3). Pedál má klávesový aj tónový 
rozsah 18 tónov chromaticky (C–f) na rozdiel 
od mnohých iných nástrojov M. Šašku a jeho 
sú�asníkov, ktoré majú znejúci rozsah pedá-
lu len 12 tónov chromaticky (C–H, ako napr. 
spomínaný nástroj v �akanoch). V poslu-

chá�sky náro�nom programe s dôrazom na 
hudbu 20. a 21. storo�ia (Jenö Takács, Alfred 
Mendelsohn a vlastné improvizácie) organ 
vo zvukovo pestrých registráciách predstavila 
rumunská organistka Erzsébet Windhager-
Geréd (28. 8.), pôsobiaca v evanjelickom 
Stadtkirche vo Viedni. Z tvorby starších skla-
date�ov zaradila do programu skladby Daniela 
Cronera, R. Schumanna a J. Brahmsa.
Najmladším a zárove	 najvä�ším nástro-
jom predstaveným na festivale bol organ 
� rmy Rieger, Krnov v rímskokatolíckom 
Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom 
Podhradí (2 manuály, pedál, II. man. v ža-
luziovej skrini, 21 registrov, rok postavenia 
1912, posledná vä�šia oprava – Peter Franzen 
a kolektív 2004). Na rozdiel od ostatných 
nástrojov festivalu so zásuvkovými vzduš-
nicami a mechanickou traktúrou disponu-

je nástroj v Spišskom Podhradí traktúrou 
pneumatickou a kuželkovými vzdušnicami 
s registrovými kancelami. Významná slo-
venská organistka Bernadetta Schlichting-
Šu�avská (22. 8.), ktorá v sú�asnosti vyu�uje 
na Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst v Saarbrückene sa predstavila v dielach 
nemeckých barokových majstrov (N. Bruhns, 
J. Pachelbel, J. S. Bach) a najmä vo výbere de-
viatich skladieb z cyklov Maxa Regera (op. 59, 
op. 65, op. 80), ktoré dokonale zvukovo koreš-
pondovali s daným nástrojom.
V úvodnom slove ku každému z koncertov or-
ganizátor festivalu prof. Ján Vladimír Michalko 
po�akoval duchovnému správcovi a �lenom 
miestnej farnosti (resp. cirkevnému zboru) za 
ochotu � nan�ne sa podie�a� a spolupracova� pri 
záchrane a reštaurovaní historického organu 
v ich kostole. Výborná návštevnos� koncertov 
odzrkad�ovala pozitívny vz�ah obyvate�ov jed-
notlivých obcí ku organovej hudbe. Dvojjazy�ný 
slovensko-anglický programový bulletin festi-
valu priniesol tento rok vyššiu gra� ckú kvalitu 
fotogra� í jednotlivých nástrojov a okrem prog-
ramu a pro� lu ú�inkujúcich tradi�ne ponúkal 
organologické štúdie PhDr. Mariana Alojza 
Mayera. Popri podrobnostiach o jednotlivých 
nástrojoch (prípadne ich prestavbách a spät-
ných rekonštrukciách) obsahovali aj informá-
cie o osudoch jednotlivých organárskych dielní, 
ktoré na Slovensku pôsobili.

Stanislav TICHÝ

Koncert v Čakanoch (foto: G. Molnár)

M. Magyarová Plšeková v Čakanoch (foto: G. Molnár) Organ M. Šašku v Necpaloch (foto: archív HC)
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Úspech Ľudovej hudby 
Stanislava Baláža 
Laureátstvo Ľudovej hudby Stanislava Baláža z Raslavíc na Medzinárodnom folklór-
nom festivale Strážnice (25. 6.–28. 6.) je vzácnym ocenením slovenskej ľudovej hudby 
na jubilejnom 70. ročníku významného podujatia v Českej republike so štatútom CIOFF 
(Medzinárodnej rady organizátorov festivalov folklóru a ľudového umenia). Titul Laureát 
Strážnice a Cenu MFF udeľuje od roku 1983 odborná porota. 

udová hudba Stanislava Baláža vznikla v roku 
2007 s ambíciou aktívne podporova� sú�asné 
postavenie regionálnej �udovej kultúry hor-
ného Šariša. Pôsobí popri folklórnej skupine 
Raslavi�an, patriacej k najpozoruhodnejším 
skupinám východného Slovenska, ktorej po-
�iato�né aktivity siahajú až do 20. rokov mi-
nulého storo�ia. V roku 1927 Raslavice upútali 
aj zberate�a �udových piesní, profesora Karola 
Plicku z Matice slovenskej a ten folklórnu 
skupinu za�lenil do kultúrnych podujatí, ktoré 
spoluorganizoval v Bardejove a v Bardejovských 
kúpe�och, v roku 1931 aj v Prahe. Jej vedúcim 
bol v tom �ase Andrej Jusko.
Raslavice patria k najstarším obciam na hor-
nom toku rieky Sek�ov a názov, údajne pochá-
dzajúci od slovanského mena Raslav, poukazuje 
na jej existenciu už v období Ve�kej Moravy. V su-
sedstve sa nachádzali aj Ma�arské Raslavice, 
ležiace východne od Sek�ova oproti Slovenským 
Raslaviciam. Obe patrili v stredoveku viacerým 
zemianskym rodom. V dnešnej obci s 2500 oby-
vate�mi žije približne 350 Rómov, ktorí sa po�as 
16. a 17. storo�ia usadili vo viacerých východoslo-

venských obciach. Do ne�alekých �ergovských 
lesov chodili Raslavi�ania páli� uhlie, ktoré 
využívali najmä Rómovia na kovanie lemešov 
(radlíc) a rozli�ného náradia. Po�etné zastúpe-
nie mala aj židovská komunita. V roku 1848 žilo 
v obci a jej blízkosti približne 270 Židov, mali 
synagógu, rabína, šochéra, bitúnok i cintorín. 
Ne�udo, že tradi�né folklórne prejavy Raslavíc 
absorbovali aj prvky iných etnicít (rómskej, ži-
dovskej, rusínskej). 
Z etnomuzikologického h�adiska je zaujíma-
vé, že sa v obci nadväzne vystriedalo viacero 
významných �udových hudieb (muzikantov) 
rómskeho pôvodu. Spomedzi nich treba 
spomenú� udovú hudbu predníka Martina 
Žoltáka (1921–1982), ktorá bola sú�as�ou folk-
lórnej skupiny Raslavi�an. Jej základom boli 
traja hudáci so slá�ikovými nástrojmi: pred-
ník, kontrista-violista (brá�) Rudolf Némath 
a basiar-kontrabasista Ján Gab�o, ku ktorým 
sa pripájal cimbalista Vojtech Žolták. Zvlášt-
nos�ou bola trojstrunová viola kontráša (la-
denie g – d´ – a), ktorou vytváral tmavé hutné 
trojzvuky s metrorytmickými osobitos�ami 

lokálnej štýlovej hry. Mal som š�astie spozna� 
predníka i jeho spoluhrá�ov pri nahrávke do 
rozhlasového cyklu Klenotnice �udovej hudby 
(1968), v tom �ase patrila k najlepším hornoša-
rišským hudbám. Martin Žolták vynikal vy-
cibrenou varia�nou technikou, ornamentikou 
melódií a štýlovou hrou vyplývajúcou z folk-
lórneho zdroja lokality. Ako sám tvrdil, najrad-
šej hrával v Raslaviciach k tancom: krucena, 
verbunk, bašistovska, polka, sóloma�ar, moj-
še, �erana... Melódie k tancom cifroval (skra-
covaním hodnôt, prírazmi, obalmi, triolami, 
synkopami, ozvlášt	oval fogašmi-dohrami). 
Mal štyroch bratov, všetkých muzikantov, u�ili 
sa hra� od otca. Hrával na svadbách, v dedine 
i v kr�me, vždy ochotne sledoval, kto a �o si 
pred „hudakmi“ rozkáže. Usiloval sa hra� ta-
ne�níkom „pod nohy“, napríklad sóloma�ar, 
ktorý vynikajúco tancoval Štefan Uderman 
(vedúci folklórnej skupiny od r. 1956), mar-
ha	skú parobkom v kruhu s vojenskými 
povelmi, bašistovskú k odzemku, mojše k žar-
tovnému tancu (tane�níci napodob	ovali po-
hyby židovského kr�mára Mojšeho). Ne�udo, 
že v Raslaviciach v druhej polovici minulého 
storo�ia uskuto�nili viaceré výskumy aj pra-
covníci Etnomuzikologického oddelenia SAV, 
umeleckých telies (Lú�nica, SUK), rozhlasu �i 
televízie. Na túto hudbu nadviazal genera�ne 
mladší predník Štefan Žolták (1946). Jeho otec 

Štefan (bratanec predníka Martina) bol kon-
trabasistom, matka cimbalistkou. S hudbou 
Martina Žoltáka hrával Štefan ml. od svojich 
dvanástich rokov a postupne si osvojoval spô-
sob hry i štýlové osobitosti predníka. Genera�-
né výmeny aj v �udových hudbách prinášajú 
zmeny, a tak pod jeho vedením vzniklo širšie 
obsadenie: predník Štefan Žolták, sekund Ján 
Sivák, kontra Karol Sivák, kontrabas Jozef 
Žolták, klarinet Milan Bílý, cimbal Karol Sivák. 
Štefan Žolták pokra�oval so svojou hudbou tak 

(foto: V. Droblienka)



19

FOLKLÓR

ako jeho predchodca, aj v programoch folklór-
nej skupiny Raslavi�an. A tá neustále dotvá-
rala i menila svoj program v procese vývoja 
a premien tradi�nej kultúry. Zú�astnila sa na 
mnohých folklórnych podujatiach �i festiva-
loch doma i v zahrani�í (v roku 2002 v USA). 
S �alšou genera�nou výmenou hudakov nasta-
li výrazné zmeny.   
udová hudba Stanislava Baláža prerušila 
v roku 2007 nadväznos� na rodinnú kontinu-
itu rómskych muzikantov, ktorí si repertoár 
osvojovali tradi�ne sluchovou cestou (bez 
znalosti nôt). Jej �lenmi sú odborne vzdelaní 
hudobníci: predník Stanislav Baláž je peda-
gógom na Inštitúte hudobného a výtvarného 
umenia FF Prešovskej univerzity, kontraba-
sista Jozef Hrušovský riadite�om Základnej 
umeleckej školy Jána Pöschla v Prešove, vi-
olista Jozef Franek pedagógom na Základnej 
umeleckej škole v Raslaviciach, akordeonista 
Michal Germuška u�ite�om hudobnej výcho-
vy na ZŠ a MŠ v Kapušanoch. Ovládajú hru na 
viacerých hudobných nástrojoch, svoj reper-
toár obohacujú spevom a miernou štylizáciou 
(hudobné spracovania Jozef Hrušovský). 
Na MFF v Strážnici sa udová hudba Stanisla-
va Baláža prezentovala dvoma programovými 
blokmi: regrútskymi pies	ami z Raslavíc – 
Marcinov fogaš / Chlopci kano�ire / Abo me 
pobiju / Umer Jan�i, umer (pod�a interpre-
ta�ného štýlu Martina Žoltáka) i Rómskym 

smúto�ným pochodom a troma rómskymi 
�ardášmi (pod�a interpreta�ného štýlu Šte-
fana Žoltáka). „Balážovci“ sa prezentujú vý-
bornou virtuóznou technikou hry predníka, 
umelecky a esteticky pôsobivým komorným 
zvukom a štýlovou interpretáciou v nadvä-
znosti na �udové hudobné tradície obce Ra-
slavice. Folklórnu skupinu Raslavi�an, ktorej 
je H sú�as�ou, vedie od roku 1987 zanietený 
folklorista, spevák a tane�ník Anton Kontura, 
tane�nú zložku vedie Monika Balážová, vedú-
cim hudobnej zložky je predník Stanislav Ba-
láž. FS Raslavi�an je laureátom celoslovenskej 
prehliadky folklórnych skupín (2008, 2013), 
H Stanislava Baláža získala 1. miesto a titul 
laureáta celoslovenskej sú�ažnej prehliadky 

hudobného folklóru v Košiciach (2007), ako aj 
1. miesto v rámci sú�aže �udových hudieb na 
Medzinárodnom folklórnom festivale v Za-
kopanom (2008). V posledný de	 aktuálneho 
ro�níka festivalu sa dostala aj do vysielania 
�eského rozhlasu (28. 6.), kde v priamom 
prenose programu Se Strážnicí 70 let na spo-
le�ných vlnách ú�inkovali aj Cimbálová mu-
zika Danaj zo Strážnice, Cimbálová muzika 
Valašský vojvoda z Kozlovic, Lidová muzika 
z T�emošné, Ensemble FLAIR z Ostravy a Br-
n�nský orchestr lidových nástroj�. udová 
hudba Stanislava Baláža si ako laureát tohto-
ro�nej Strážnice zasluhuje pozornos� aj našej 
kultúrnej verejnosti. 
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Siedme pokra�ovanie seriálu musíme za�a� 
opravou a spresnením údajov o zberate�skej 
�innosti Vikárovcov na Slovensku. Hoci Béla 
Vikár nahrával �udové piesne aj na území 
Slovenska, venoval sa výlu�ne ma�arskému 
folklóru. Nahrávanie slovenských piesní zve-
ril do rúk svojmu nevlastnému synovi Már-
tonovi Vikárovi. Ten u nás pracoval takisto 
o� ciálne ako jeho otec, s � nan�nou podporou 
Ministerstva kultúry Uhorského krá�ovstva. 
Jeho zbierka fonogramov z tren�ianskeho 
Považia a z Kysúc je uložená v Národopisnom 
múzeu v Budapešti. Béla Bartók z nej transkri-
boval 145 piesní, ktoré zaradil do svojej zbier-
ky Slovenské �udové piesne.

Zoltán Kodály na Slovensku

Hudobný skladate�, etnomuzikológ a hudob-
ný pedagóg Zoltán Kodály, �len Ma�arskej 
akadémie vied, sa narodil v Kecskeméte 
16. decembra 1882, zomrel v Budapešti 6. mar-
ca 1967. Kodályovci boli nadšení amatérski 
muzikanti. Otec Frigyes, železni�iar, bol 
huslistom, matka Paulina (dcéra Poliaka 
Franciszka Ja�owieckého) hrala na klavíri. 
Z hontianskej Soby (Szob) sa Kodályovci 
21. novembra 1885 pres�ahovali do Galanty, 
kde bol otec prednostom stanice až do roku 
1892. O Kodályovom detstve prežitom na 
Slovensku máme pomerne bohaté vedomos-

ti v�aka výskumom hudobného pedagóga 
a folkloristu Alexandra Melichera. Na pro-
stredie malého meste�ka, galantskej želez-
ni�nej stanice a �udovej školy sa viazali aj 
prvé hudobné zážitky a spomienky Zoltána 
Kodálya. Jeho otec si poži�iaval noty vo Vied-
ni, ktorá bola bližšie ako Budapeš�, a niekedy 
aj medzi dvoma vypravenými vlakmi prišiel 
do bytu a zahral si na husliach. So ženou 
hrával Mozartove a Haydnove sonáty. Nie-
kedy si na spolo�né muzicírovanie pozvali aj 
železni�ného úradníka, ktorý hral na 
 aute, 
a miestneho u�ite�a, ktorý hral na violon�ele.
„Raz v letný ve�er, ke	 do izby vnikalo zlato-
�ervené svetlo a rodi�ia muzicírovali, mohol 
som ma� tri alebo štyri roky, ležal som na 
dlážke pod klavírom. Vtedy som zažil svoj 
prvý a najvä�ší hudobný zážitok. Neskôr som 
sa dozvedel, že skladba, ktorú hrali, bola Mo-

zartova Hus�ová sonáta F dur. Nezdá sa mi, že 
by som sa bol stal hudobníkom, akým som, 
a �i by som sa vôbec bol stal hudobníkom, 
keby vtedy moji rodi�ia boli hrali nejaký po-
pulárny šláger.“
V Galante mal Kodály aj prvé skúsenosti so 
školským systémom hudobnej výchovy, ktorý 
ho neskôr priviedol k intenzívnemu úsiliu 
o jeho prepracovanie, z �oho sa po rokoch na-
pokon zrodila svetoznáma Kodályova metóda: 
„Nevhodné piesne, ktoré viem, som sa nau�il 
v materskej škole alebo v škole. Bu	me však 
spravodliví. Nie všetky boli zlé. Ani tie texty, 
ktoré sa spievali na známe melódie. Aj dnes 
(v roku 1941) po�ujem, ako vrúcne spievala bá-
se� Pála Lukácsa tá dobrá stará pani v mater-
skej škole v Galante.“
Aj v roku 1960 sa Kodály hlásil k svojim ka-
marátom z �udovej školy, s ktorými sa u�il 
spieva� ešte „po starom“: „Moji bosonohí pria-
telia z národnej školy v Galante – mysliac na 
vás som písal tieto cvi�enia. Vaše hlasy vo mne 
znejú aj cez hmlu pä�desiatich rokov. Kde ste 
sa podeli? Vy roztopašníci, bitkári, vtá�kári, 
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vy, �o ste sa ni�oho nez�akli, junáci, vy spevá�-
ky, tane�ní�ky, poslušné a pracovité diev�ence.
Keby nás vtedy boli takýmto a iným veciam 
nau�ili, iný život by sme boli vytvorili v tomto 
malom štáte. A tak táto práca zostáva na tých, 
ktorí si teraz za�ínajú uvedomova�, že nie je 
ve�mi cenné, ke	 pre seba spievame. Je krajšie, 
ak spievame dvaja, potom viacerí, stovky, ti-
síce, kým sa neozve ve�ká Harmónia, sú�as�ou 
ktorej sme my všetci.“
Tieto slová napísal Kodály ako sprievodný text 
k svojim Malým biciniám, dvojhlasným cvi�e-
niam pre žiakov základnej školy, ktoré vychá-
dzajú aj z �udových piesní zapísaných v okolí 
Nitry a Galanty. Aj s týmito pies	ami sa zo-
známil ešte skôr, ako ich chodieval zapisova� 
po dedinách. V�a�il za to najmä diev�atám 
z okolia Galanty, ktoré slúžili u Kodályovcov: 
„Róza, Agneša... a 	alšie spevavé diev�ence, 
bývalé �e�adnice mojich rodi�ov, moje prvé 
nezabudnute�né u�ite�ky hudby... Od vás som 
sa nau�il po ma	arsky spieva�... Nikdy by som 
sa nebol mohol sta� skladate�om ma	arskej 
hudby bez slúžok z nášho domu.“
Zoltán Kodály vždy zdôraz	oval, že aj inštru-
mentalisti by sa mali najprv venova� spevu. 
Je zaujímavé, že napriek muzikantským pod-
netom v rodine sa aj u neho v detstve najprv 
prejavil záujem o spev: „Hoci klavír tam stál, 
nemal som nejakú mimoriadnu chu� cvi�i�. 
Ove�a radšej som len tak pre seba, bez textu, 
spieval v prírode. Zrejme to boli moje prvé 
kompozície, ktoré mi vtedy priniesli viac ra-
dosti ako neskôr hociktorá moja skladba. [...] 
Skôr som za�al spieva� ako hovori� a viac som 
spieval ako hovoril. Prvý hudobný nástroj som 
si zhotovil sám. Nemal som ani štyri roky, ke	 
som vzal mami�ke cedidlo a natiahol som na� 
povrázok. Na týchto strunách som hral a pri-
tom spevom improvizoval rôzne melódie. Vždy 
som si hne	 zapamätal všetko, �o som po�ul. 
Rodi�ia ma už ako troj-štvorro�ného predsta-
vovali hos�om. Pod�a po�utia som si zapamätal 
dos� zložité melódie. Vtedy som prvý raz videl 
violon�elo a hral som na �om tak, že ležalo na 
pohovke. Pán u�ite� Waldmann mi dal do ruky 
slák, ja som �ahal a on na C strune �ahal prst 
raz vyššie, raz nižšie. Vznikali tak zvuky, ktoré 
sa podobali na bru�anie medve	a.“
Zoltán Kodály sa v Galante stretol aj s jednou 
z podôb �udovej inštrumentálnej hudby, ktorá 
na neho zapôsobila tak silno, že v roku 1933 
ho inšpirovala na napísanie orchestrálnej 
suity. Tance z Galanty sú spomienkou na 
slávneho primáša Jánoša Mihóka, ktorý sa 
v Galante narodil i zomrel (1858–1904). Mihók 
mal dvanás��lennú cigánsku muziku, ktorá 
bola v službách Esterháziovcov v Galante, ale 
s úspechom hrala aj na švédskom krá�ovskom 
dvore. Mihókovci mali v repertoári najmä ver-
bunky. Kodály uviedol svoju skladbu slovami: 
„V Galante pôsobila slávna Mihókova kapela. 
Pred sto rokmi tu bola iste ešte slávnejšia. Dnes 
už o nej niet ani chýru. Toto dielko chce nad-
viaza� na staré galantské tradície.“
V Galante v š�astnom prostredí prežil Zoltán 
Kodály spolu s rodi�mi, so staršou sestrou 
Emíliou (dobrou klaviristkou) a s mladším 

bratom Pálom, so svojimi kamarátmi a s pria-
te�mi a známymi rodi�ov, celých sedem ro-
kov, ktoré hodnotil ako najš�astnejšie obdobie 
svojho detstva a po�as ktorých získal aj prvé 
podnety na svoj záujem o �udové piesne, o ich 
zbieranie a nahrávanie. V roku 1892 preložili 
Frigyesa Kodálya za prednostu železni�nej 
stanice do Trnavy. Tak sa Kodályovci 10. mája 
pres�ahovali do vä�šieho mesta s bohatými 
kultúrnymi tradíciami. V septembri za�al 
Zoltán navštevova� gymnázium, kde pôsobili 
kvalitní hudobní pedagógovia. Intenzívne sa 
za�al u�i� hra� na husliach a onedlho vedel 
zahra� hus�ový koncert Felixa Mendelssohna 
Bartholdyho. Nepokladal za dôležité venova� 
sa jednému hudobnému nástroju. Neskôr 
spomínal, že už vtedy viac komponoval, ako 
hral. Ke� však potrebovali violon�elistu, aby si 
so spolužiakmi mohli zahra� Haydnove kvar-
tetá, Kodály sa nau�il hra� aj na violon�ele. 
Rodi�ia sa usilovali obmedzi� synov záujem 
o hudbu, hoci ju sami mali radi – jednoducho 
nechceli, aby sa z neho stal muzikant. Preto 
sa musel venova� predovšetkým štúdiu, na 
hudbu mu ostával vo�ný �as. Ale v rodine sa 
na�alej muzicírovalo a do domácich koncer-

tov sa zapájali aj hostia. Sestra �asto hrala na 
klavíri. Kodály sa nau�il nieko�ko Beethoveno-
vých sonát naspamä� iba tak, že ju po�úval zo 
susednej izby, ke� sa mal u�i� gré�tinu. 
Na Trnavskom arcibiskupskom gymnáziu sa 
zrodilo aj Kodályovo celoživotné priate�stvo 
s jeho spolužiakom Mikulášom Schneidrom-
Trnavským. Profesor hudby Vojtech Toldy ich 
ako hudobne nadaných žiakov zapájal do �in-
nosti školského orchestra i zboru.
„Kodályov otec bol prísny, svedomitý pred-
stavený. Jeho syn mal po kom zdedi� ambície, 
vytrvalos�, no i vlohy. Kodály vychovával syna 
k prísnej disciplíne. Chlapec nemal kamarátov, 
poznal len dve cesty: cestu z domu do školy 
a zo školy domov. Bol málovravný a uzavretý. 
My ostatní sme už dávno chodili k starému 
Matzenauerovi, regenschorimu dómu, hra� 
a spieva� na chórus, ke	 on o týchto muzikant-
ských radostiach nemal ani tušenia. František 
Otto Matzenauer, zvaný Fotti, mal trinás� detí, 
všetky spievali a hrali na chóre dómu. Do tejto 
muzikantskej spolo�nosti, do ktorej sa pridružil 
celý rad kamarátov, podarilo sa nám privábi� aj 

nášho samotára Zoltána. Cítil sa v tomto pro-
stredí ako v novom svete,“ – spomínal na tieto 
�asy Mikuláš Schneider-Trnavský.
V tomto inšpiratívnom prostredí sa Kodály 
za�al ešte intenzívnejšie venova� kompo-
novaniu. Na jeho prvé skladate�ské poku-
sy sa viaže aj �alšia spomienka Mikuláša 
Schneidra-Trnavského: „Béla, syn starého 
pána Matzenauera, chcel raz do repertoáru 
chóru prepašova� Kodályovo Ave Maria pod 
Güttlerovým menom. Starý Fotti sa na skladbu 
pozrel a povedal: Toto nekomponoval Güttler, 
to sa hra� nebude.“
Okrem praktického muzicírovania získaval 
Kodály dôležité vedomosti najmä v�aka štúdiu 
partitúr v archíve speváckeho zboru. Vznikla tak 
Predohra d mol, ktorá bola verejne predvedená 
vo februári 1898 a v bratislavských novinách 
Westungarischer Grenzbote vyšla priaznivá 
recenzia na Kodályovu premiéru.
Zoltán Kodály mal okrem hlbokého vz�ahu k �u-
dovej piesni aj ve�ký záujem o turistiku, hory, 
cestovanie. S tým súvisí aj významný zážitok 
z jeho trnavského obdobia, v ktorom sa tieto 
dva záujmy stretli a ovplyvnili jeho �alšiu zbe-
rate�skú �innos� spojenú s nahrávaním �udo-

vých piesní: „Vždy žila vo mne túžba po horách, 
ale iba neskôr som mohol svoju túžbu naplni�. 
Malé Karpaty som videl z Galanty vzdialené, 
modrasté, z Trnavy boli už bližšie. Pochodi� som 
ich však mohol až neskôr. Vtedy nebolo zvykom 
chodi� na výlety. [...] Závažným nedostatkom 
vtedajšej výchovy bolo, že nás nepobádala k výle-
tom. Spolužiaci okrem najbližšieho okolia nepoz-
nali krajinu. Otec vzal na svoje letné cesty m�a 
a môjho brata. Tak sme videli Považie, Košice, 
Kluž, Brašov a miléniovú Budapeš�.“
Vieme, že práve na Miléniovej výstave v Buda-
pešti v roku 1896 sa Kodály oboznámil so zbe-
rate�skou �innos�ou Bélu Vikára a ak aj Vikár 
v tom �ase ešte nemal fonogra� cké nahrávky, 
dozaista už hovoril o svojich plánoch s fono-
grafom. Mladý Kodály sa iba utvrdil vo svojom 
presved�ení o potrebe zbiera� �udové piesne 
a dozvedel sa aj o novej technickej vymoženosti, 
ktorá by mu pri tejto práci pomohla. 
Zoltán Kodály zmaturoval na gymnáziu v Tr-
nave v júni 1900, vo všetkých predmetoch do-
siahol výborný prospech. V novom školskom 
roku za�al študova� na Hudobnej akadémii 

Kodály vo Vysokých Tatrách v roku 1915 Kodályove spomienky – ku koncu píše aj o cestách 
s otcom po Slovensku a na Miléniovú výstavu



22 9 | 2015

SERIÁL

v Budapešti a na želanie rodi�ov aj ma�arský 
a nemecký jazyk na � lozo� ckej fakulte. Jeho 
stály pobyt na území Slovenska sa skon�il, ale 
práve sem ho o nieko�ko rokov neskôr viedli 
jeho prvé uvedomelé cesty za folklórom.

Kodály a ľudová pieseň

udové piesne z okolia Galanty zaujali Kodá-
lya už v detstve a ako gymnazista v Trnave 
poci�oval potrebu zapísa� každú melódiu, 
ktorú po�ul. Prirodzene, zasa to boli pre-
dovšetkým �udové pesni�ky, ktoré spievali 
spolužiaci, a piesne z okolia Trnavy. Už vtedy 
za�al uvažova� o vz�ahu �udí k starej �udovej 
piesni, o spolo�enskej funkcii �udovej piesne 
a o vz�ahu umelej piesne 19. storo�ia k �udovej 
piesni. Tak sa zrodila aj zbierka slovenských 

�udových piesní z okolia Trnavy, ktorú potom 
dal k dispozícii Bartókovi. Hoci sa neskôr 
Kodályovo etnomuzikologické bádanie do-
stalo trochu do úzadia za Bartókove výskumy 
(Kodály celú svoju zbierku poskytol Bartókovi 
a sám využíval �udové piesne predovšetkým 
ako inšpiráciu pri komponovaní a pri vy-
pracovaní metódy výu�by spevu), už vtedy si 
uvedomil potrebu porovnáva� ma�arský folk-
lór s folklórom susedných národov. Neskôr 
túto myšlienku explicitne vyjadril Béla Bartók 
v úvode k 1. zväzku svojich Slovenských �udo-
vých piesní. Štúdium ma�ar�iny a nem�iny na 
� lozo� ckej fakulte v Budapešti zakon�il Kodá-
ly dizerta�nou prácou Stro� cká výstavba ma-
	arských �udových piesní (1906). Vtedy mal už 
preštudované viaceré zbierky �udových piesní 
a uvažoval o napísaní dejín �udovej hudby. Tej-
to myšlienky sa vzdal práve pre neuspokojivú 
úrove	 starších zbierok – �asto boli nepresné, 
so zlými zápismi, neobsahovali melódie alebo 
to boli iba zápisy v podobe klavírneho sprievo-
du. Bolo teda treba zbiera� a nahráva�. Kodály 
vyh�adal Bélu Vikára, o ktorého zberate�skej 
�innosti vedel už od návštevy Miléniovej vý-
stavy v roku 1896. Vikárovu dôveru nebolo o�i-
vidne �ahké získa�:
„Vikár sa nazdával, že chcem vytvori� novú 
teóriu o �udovej hudbe, �o bolo v tých rokoch 
v móde. Ubezpe�il som ho, že sa nezaoberám te-
óriou, pripravujem sa za hudobného skladate�a. 
Na toto povolanie, ale aj z vedeckého záujmu, 
sa chcem dôkladne zoznámi� so živou �udovou 
pies�ou, lebo zápisy, ktoré som našiel v rôznych 

zbierkach, ma neuspokojujú, a aj sám sa chcem 
venova� zbieraniu. Pomaly som ho presved�il, 
zaviedol ma do svojej malej izbietky v múzeu, 
kde boli poukladané fonogra� cké valce a malý 
klavír vo ve�mi zlom stave, ktorý sa len horko-
�ažko vmestil do miestnosti. Pýtam sa ho, na�o 
je tu klavír. Vraj ho potrebuje István Kereszty, 
ktorý tu prepisuje piesne z fonogramov. Nau�il 
ma narába� s fonografom a potom ma nechal 
samého. Mnoho š�astných hodín som prežil 
v tej malej tmavej izbi�ke. Striedavo som po-
�úval nahrávky �udových piesní a hral som na 
klavíri svoje skladby, ktoré vznikali pod vplyvom 
vypo�utých melódií.“
Do tohto obdobia patrí aj zoznámenie sa 
s Bélom Bartókom. Obaja mladí muži mali 
uzavretú, neprístupnú povahu a na základe 
ich záujmu o hudbu ich zoznámila budúca 

Kodályova manželka Emma 
Gruberová-Schlesingerová: 
„Navštevovali sme tú istú 
školu. Od roku 1900 sme celé 
roky chodili obaja do tej istej 
Hudobnej akadémie. A predsa 
sme sa nikdy nestretli, lebo 
Bartók tam chodieval v iné 
dni ako ja. Okrem toho bol 
ve�mi utiahnutý a nekama-
rátil sa ani so spolužiakmi zo 
svojej triedy... Aj ja som bol 
dos� nedôver�ivý a napokon 
aj pre ve�kú zaneprázdnenos� 
som sa vyhýbal družnosti... 
Do bližšieho kontaktu s Bar-

tókom som sa dostal od roku 1905.“
A práve v tomto roku sa Kodály, vyzbrojený 
fonografom (ešte skôr ako Bartók), vybral 
na svoju prvú zberate�skú cestu za �udovou 
pies	ou do Matúšovej zeme (okolie Galanty 
ohrani�ené Malým Dunajom a Váhom). Už sa 

oboznámil s Vikárovými fonogramami, preto 
sa rozhodol, že bude sám zaznamenáva� nefal-
šované �udové piesne z pier „stromov piesní“, 
ako volali Ma�ari dobrých informátorov, nosi-
te�ov tradície s bohatým repertoárom. Za jeden 
mesiac zozbieral v okolí Galanty stopä�desiat 
piesní. Trinás� z nich uverejnil v �asopise Eth-
nographia pod titulom Pies�ová zbierka z Ma-
túšovej zeme (1906) a využil ich spolu s �alšou 
tisíckou piesní aj pri písaní spomínanej di-

zertácie. Kodály prišiel do Galanty v roku 1905 
a vyh�adal tu svojich bývalých spolužiakov, na 
ktorých bude spomína� aj neskôr: „Pri svojich 
cestách do zahrani�ia vždy som mal pred sebou 
plejádu otrhaných, bosých detí s �rtami mojich 
bývalých spolužiakov z Galanty, ktorí zborovo 
volali: ,Nenechaj nás tu!‘... Tí ma usmernili 
spä�, zbyto�ne ma lákal �ahší, krajší a pokojnej-
ší život vzdialených štátov. Tí udržiavali vo mne 
vieru, že aj doma možno a treba takýto život 
vytvori�... Vždy som žil v nádeji, že tu raz bude 
krajší život ako predtým.“
Spolužiakov a známych poprosil o pomoc pri 
výbere obcí, do ktorých sa potom vybral pešo 
s chlebníkom cez plece a s fonografom. Na 
tomto prvom výskume z Galanty navštívil 
Kodály Sere�, Ve�kú Ma�u, Sládkovi�ovo, Vá-
hovce, Košúty, Mostovú, Matúškovo, Horné 
a Dolné Saliby, Tomášikovo, Ša�u, Diakovce, 
Tešedíkovo, Krá�ov Brod, Žihárec, Trstice, Vl-
�any, Neded a Kollárovo.
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Crescendo
Crescendo je produktom americkej spoločnosti NCH Software, ktorá ponúka rôzne soft-
véry pre prácu s audiom, videom, grafikou či dokonca účtovný softvér. Crescendo existuje 
iba vo voľne dostupnej verzii, ktorá štandardne podporuje inštaláciu pre Windows a Mac. 
Navyše umožňuje aj inštaláciu pre Android a dokonca aj Kindle, nie však Linux. Filozofia 
firmy NCH je postavená na tom, že ak sa vám tento softvér páči, tak si k nemu zakúpite 
aj iné softvéry – napríklad na editovanie, nahrávanie alebo digitálnu transkripciu hudby. 
Okrem platených softvérov ponúka aj voľne stiahnuteľné rozšírenia v podobe ladičky pre 
gitaru, digitálneho metronómu a softvéru pre nácvik techniky.

Inštalácia a prvé spustenie
Crescendo je možné stiahnu� na stránke 
výrobcu www.nch.com.au. Inštalácia je jed-
noduchá, softvér nemá žiadne špeci� cké 
technické požiadavky, ale vzh�adom na to, že 

je zadarmo, vysko�í po�as inštalácie nieko�ko 
ponúk nainštalova� �alšie produkty od NCH 
software a Google Chrome. Samozrejme, ich 
inštalácia nie je povinná. Crescendo neponú-
ka žiadne úvodné tutoriály, �o sa môže zda� 
ako nevýhoda. Tie ale nie sú vôbec potrebné. 
Softvér je nato�ko intuitívny, že bežný použí-
vate� sa po nieko�kých klikoch dokáže zorien-
tova� a za�a� s notovým zápisom. K dispozícii 
je manuál s popisom jednotlivých funkcií.

Notový zápis
Užívate�ské prostredie pôsobí ve�mi jednodu-
cho. Na �avej strane sa nachádza panel s nás-
trojmi pre vkladanie nôt a poml�iek. Na pravej 

strane je panel s dynamickými zna�kami. 
Hore sa nachádza menu, kde sú k dispozícii 
�alšie nástroje na pridávanie textu, vytváranie 
triol at�. Zmenou oproti iným softvérom je 
absencia sprievodcu pre vytvorenie novej par-

titúry. Upravi� nastavenia novej partitúry po 
jej vytvorení je možné v Score settings, ktoré 
sa nachádzajú v hlavnom menu. Zaujímavým 
je riešenie samotného notového zápisu. Prvým 
krokom je výber noty alebo poml�ky z nástro-

jového panelu na�avo. 
Potom je možné prida� 
noty na notovú osno-
vu kliknutím myšou. 
Výber nôt a poml�iek 
je možné ovláda� aj 
klávesovými skratkami. 
Ich popis je v manuáli 
k softvéru. Po kliknutí 
na notovú osnovu sa 
zobrazí rozhranie so 
šiestimi kruhmi, kde 

je možné navoli� �alšie 
parametre pre pridanú 
notu � predznamenie, ar-
tikula�né znamienka, or-
namentáciu at�., bez toho, 
aby bolo nutné prepnú� do 
iného panelu s nástrojmi. 
Umiest	ovanie nôt, takto-
vých �iar a ostatných ele-
mentov prebieha manuál-
ne. Kam sa nota (alebo iný 

element) umiestni, tam aj zostane, bez toho, 
aby ju softvér automaticky zarovnal. To môže 
by� výhodou pre hudobných editorov, ale ne-
výhodou pre skladate�ov alebo hudobníkov. 
Zmeny k�ú�ov, metra a ostatných zna�iek, 

ktoré nemajú vlastné menu, prebiehajú klik-
nutím pravého tla�idla myši. Softvér nepodpo-
ruje notový zápis pomocou MIDI inputu.

Zvuk, prehrávanie 
a podporované formáty
Prehrávanie v softvéri Crescendo prebieha 
štandardne pomocou MIDI klavíra. Nevýhodou 
je absencia �alších zvukov a mixpultu. Softvér 
podporuje import a export v MIDI, tla� partitúr 
bez akýchko�vek obmedzení a export v podo-
be PDF. Zaujímavou možnos�ou je aj export 
súborov v gra� ckej podobe, teda ako obrázok. 
Na výber sú rôzne formáty: psd, png, jpeg, gif, 
tiff a �. Jediným obmedzením je kvalita ob-
rázka, ktorú je možné nastavi� maximálne na 
400 DPI. Množstvo gra� ckých formátov využi-
jú hlavne hudobní editori, napríklad pri vytvá-
raní zložitejších notových príkladov, ktoré je 
nutné �alej upravi� v gra� ckom programe.

Výhody a nedostatky
Vo�ne dostupný softvér Crescendo ponúka jed-
noduché prostredie s dostato�ným množstvom 
nástrojov pre intuitívne vytváranie jednoduch-
ších, ale aj zložitejších partitúr. Manuálne 
umiest	ovanie jednotlivých elementov bez 
automatického zarovnávania vytvára možnos-
ti pre editorov jednoducho vytvára� napríklad 

notové incipity. Zárove	 ale môže komplikova� 
tvorbu zložitejších partitúr, v ktorých je presné 
zarovnanie jednotlivých elementov nevyhnut-
né. Nevýhodou sú tiež obmedzené možnosti 
MIDI inputu, prehrávania a absencia verzie 
pre Linux. Zaujímavým prvkom je gra� cký ex-
port, ktorý ponúka možnos� uklada� partitúry 
v obrázkovej podobe v rôznych formátoch, �o 
je taktiež výhodou pre editorov. Pozitívom je 
aj možnos� spoji� softvér s �alšími produktmi 
od spolo�nosti NCH, s ktorými sa rozšíria jeho 
možnosti pri využití v hudobnej pedagogike. 
Uplatnenie nájde aj v oblasti hudobného edi-
torstva a využijú ho aj skladatelia pri kompo-
novaní jednoduchších skladieb.

Vlado KRÁL

HUDBA & IT

Rozhranie so šiestimi kruhmi

Zmena predznamenania

Menu so softvérovými rozšíreniami
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Bilancujeme sezónu 2014/2015
Ako tradične každý rok, i dnes vám na štartovacej čiare novej opernej sezóny 
prinášame hodnotenie tej predchádzajúcej. Na redakčné otázky odpovedajú 
v korešpondenčnom rozhovore kritici a kritičky Vladimír Blaho, Michaela Mojžišová, 
Pavel Unger a Terézia Ursínyová. 

1. Ako by ste charakterizovali uplynulú 
sezónu i celkovú situáciu v slovenských 
divadlách? 

Michaela Mojžišová: Ak som sezónu 
2013/2014 vnímala ako kompaktné plátno, 
z ktorého výraznejšie nevy�nievala žiadna 
nitka – v negatívnom ani pozitívnom zmysle 
slova, látka tej dnes hodnotenej už vykazuje 
pár dier. Na Slovenské národné divadlo (SND) 
ako „vlajkovú lo�“ slovenskej opernej kultúry 
sa právom vz�ahujú najvä�šie o�akávania. 

Situáciu v 	om považujem (najmä s oh�adom 
na Friedricha Haidera ako umeleckého ga-
ranta hudobných naštudovaní a tiež v zmys-
le utíšenia rozvírenej personálnej hladiny 
z predchádzajúcich období) za stabilizovanú. 
Teraz sná� dôjde aj na odvážnejšie �iny a dl-
hodobejšiu koncepciu. Štátne divadlo Košice 
(ŠDKE) si za ostatné tri roky stavalo latku 
�oraz vyššie, tento rok ju po prvýkrát za sta-
ronového vedenia Karola Kevického podliezlo. 
Štátna opera Banská Bystrica (ŠOBB) sa drží 
osved�enej a v danom regióne dobre fungujú-
cej dramaturgickej koncepcie, ktorá stavia na 
vyvažovaní exkluzívnych kúskov diváckymi 
tutovkami. Pri�om „vyfúknutie“ slovenskej 
premiéry Marie Stuarda Slovenskému ná-
rodnému divadlu, tobôž, ak hlavnú zásluhu 
na úspechu naštudovania mali jeho vlastné 
sólistky Adriana Kohútková a Jolana Fogašo-
vá, bolo „husárskym“ kúskom. 
Pavel Unger: Kladiem si principiálne otáz-
ky: �o o�akáva� od pro� lu prvej scény? Kam 
ju v medzinárodnom kontexte zaradi�? Ako 
vníma� postavenie dvoch súborov mimo cen-
tra? Ak chcem, azda oprávnene, vníma� Operu 
SND ako výkladnú skri	u slovenskej kultúry, 

divadlo s �itate�nými dramaturgickými rys-
mi, verejne deklarovanou víziou, s inovatív-
nymi ambíciami a schopnos�ou konkurova� 
porovnate�nému svetu, tak k spokojnosti 
chýba nemálo. �iasto�né úspechy nesta�ia, 
divadlo potrebuje tvár. ŠOBB zakotvila v po-
zícii zdravo sebavedomej slovenskej dvojky, 
pretože Koši�ania ponúkli po každej stránke 
cite�ne menej.  
Vladimír Blaho: Uplynulá sezóna sa od predo-
šlých líši hlavne dramaturgicky. Divadlá ne-
naštudovali ani jednu z „populárnych“ opier, 

ktorými je (alebo by mal by�) náro�nejší divák 
už presýtený. Zo šiestich mnou hodnotených 
inscenácií (nevidel som detské a operetné 
tituly mimo SND) boli dve celoslovenskými 
a jedna bratislavskou premiérou! Pre SND sa 
stáva charakteristickým prizývanie cudzích 
režisérov (v tejto sezóne traja zahrani�ní 
a �inoherec Juraj Nvota). Pôsobenie Friedricha 
Haidera prináša plody. Prejavilo sa to v oboch 
jeho inscenáciách, ale aj v Štúrovom naštu-
dovaní Romea a Júlie. Zato stále chýbajú dra-
matické hlasy, pri�om tento de� cit ako-tak 
zmenšuje hlasový vývoj niektorých domácich 
sólistov (Kohútková, Fogašová, Lehotský). 
V ostatných dvoch divadlách spevácku úrove	 
zvyšujú najmä hostia.
Terézia Ursínyová: V opernom svete (nevy-
nímajúc ten náš) sa povyšuje režisérska tak-
tovka nad dirigentskou. Roky sa na túto tému 
vedú diskusie na odborných fórach, interne-
tových portáloch, ba vznikajú aj polemické 
knižky, ktoré zatracujú recenzentov akcentu-
júcich v pojme hudobné divadlo najmä prvé 
slovo. S novátorskými režijnými tendenciami 
sme sa v uplynulej sezóne stretli aj v Opere 
SND. Naproti tomu, ŠOBB vychádza z celkom 

iného návštevníckeho (i rozpo�tového) záze-
mia. A tak pracuje najmä s domácimi režisér-
mi, scénografmi i kostýmovými výtvarníkmi. 
Netvrdím, že jedno je dobré a druhé zlé, taká 
je realita. No najvýraznejšiu stopu na operno-
-hudobných zážitkoch minulej sezóny za-
nechali práve dirigentské osobnosti (Haider, 
Štúr, Valentovi�, Vach, Bulla) a spolu s výni-
mo�nými sólistami vytvorili ve�ké operné 
ve�ery, plné hudobnej drámy. O hudobnom 
vedení v SND niet pochýb. Friedrich Haider je 
silná osobnos�. Možno mu však osobnostne/
�udsky chýba �o i len náznak jazykovej úcty 
k národnému divadlu (a tým aj národu), kto-
rému umelecky oddane slúži. V SND je ve�a 
nádejných sólistov, viacerí však v ostatnom 
�ase odišli. Niektoré inscenácie by zaiste 
oživili aj hos�ujúci speváci z Košíc �i Banskej 
Bystrice. Aj nazeranie SND len do nemeckých 
inscena�ných vôd je krátkozraké vo�i domá-
cim talentom. ŠOBB vychováva vlastný tvorivý 
tím: režisérku/choreografku Danu Dinkovú, 
kostymérku Adrienu Adamíkovú, scénograf-
ku Luciu Šedivú. Pri obmedzenom po�te do-
mácich sólistov úspešne oslovuje slovenské 
spevácke hviezdy, ktoré prídu (!) hos�ova� aj 
do repertoárových predstavení (Lovci perál, 
Rusalka a i.), prípadne nového titulu (Maria 
Stuarda). 

2. Čo vás v sezóne 2014/2015 najviac 
zaujalo/potešilo? 

Vladimír Blaho: „Objavenie“ opery Šperky 
Madony, ale aj uvedenie Straussovej Salo-
me. Inscenácie oboch diel boli zárove	 tým 
najlepším, �o divadlá ponúkli. Oce	ujem tiež 
odvahu Banskobystri�anov, ktorí si trú
 i na 
Donizettiho Mariu Stuarda. 
Pavel Unger: V Opere SND výrazný dirigentský 
rukopis Friedricha Haidera. Jeho naštudova-
nia Salome a Šperkov Madony dvíhali latku 
kritérií (na inom fronte �rta nepozorovaná), 
motivovali ansámbel, siahali po kvalite, aká 
by mala by� normou. Aj vizuálne oba tituly 
pod nemeckým režijným vedením zodpoveda-
li modelu neprovokatívneho, no nie muzeál-
neho operného divadla. Pomer dva vydarené 
k trom priemer s�asti podliezajúcim prí-
rastkom (najmä Zem úsmevov a Krá� Teodor 
v Benátkach) však nie je lichotivou bilanciou. 
Bystri�ania opä� pripravili sériu prvých slo-
venských uvedení. Ani úrov	ou naštudovaní 
neklesli pod svoj štandard, ob�as ho aj prekro-
�ili. Oce	ujem ich júnové gala ve�ery s exklu-
zívnymi speváckymi hos�ami. Prvý Kocánov 
Vodník a Bršlíkov Nadir na Slovensku zazneli 
práve tam.
Terézia Ursínyová: Najviac ma uchvátila scé-
nicky a kostýmovo aktualizovaná, no najmä 
hudobne adekvátna inscenácia Salome. Ne-
mecký tím v nej aplikoval z Biblie vychádzajúci 
mravou�ný dej na sú�asnú presexualizovanú 
spolo�nos�. Nad všetkým sa zaskvel orches-
ter SND pod taktovkou Friedricha Haidera. 
Prenikol do najjemnejších farieb Straussovej 
opernej symfónie a úžasnej expresivity diela, 

Šperky Madony v SND (foto: J. Barinka)

HUDOBNÉ DIVADLO
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pri�om rešpektoval hlasy sólistov. Tak to bolo 
u Haidera aj pri premiére Šperkov Madony. 
V novej inscenácii klasickej operety Zem úsme-
vov ma zaujalo muzikantsky živé, dynamicky 
pestré a nástrojovo precízne naštudovanie 
Petra Valentovi�a. V banskobystrickom Pria-
te�ovi Fritzovi demonštroval Marián Vach 
lyrické jemnosti partitúry i pravý verizmus 
v medzihre. Potešili ma ve�ké spevácke výkony 
v Marii Stuarda i �arovný detský titul Kocúr 
v �ižmách vo vydarenej réžii Dany Dinkovej. 
Z iného než operného diania vítam perspektív-
ny cyklus koncertov SND Voci da camera. Je to 
výzva sólistom, ktorí majú ambíciu preniknú� 
aj do sveta pies	ovej literatúry. 
Michaela Mojžišová: Principiálne ma teší, 
že všetky slovenské operné domy venujú 
pozornos� najmladšiemu divákovi: Koši�a-
nia uviedli operno-bábkovú verziu Rossiniho 
Popolušky, Banskobystri�ania Montsalvatge-
ho Kocúra v �ižmách, Bratislav�ania doplnili 

sériu Opera je zábava o detskú verziu �arovnej 
� auty. Výsledky síce nie vždy sp�	ajú najvyš-
šie kvalitatívne požiadavky, ale už skuto�nos�, 
že divadlá vnímajú existenciu tejto cie�ovej 
skupiny (v prípade SND si dovolím poveda� 
„kone�ne!“), považujem za pozitívny signál.

3. A čo najviac sklamalo/zarmútilo? 

Terézia Ursínyová: Sklamala ma minima-
listicko-moderná réžia Gounodovho Romea 
a Júlie. Od slovinského režiséra Diega de Breu 
sme oprávnene �akali viac. Bez stotožnenia 
s romantickou partitúrou išiel so scénogra-
fom proti hudbe. Obaja bezvýhradne uverili 
otvorenému, takmer prázdnemu javisku 
a v „balkónovej“ scéne prešpekulovanému 
scénickému riešeniu, ktoré titulných predsta-
vite�ov pohybovo a spevácky dekoncentrovalo. 
Poéziu diela suploval aspo	 dirigent Rastislav 
Štúr, ktorý prenikol do najjemnejších záchve-
vov Gounodovej hudby. 
Michaela Mojžišová: Je mi �úto, že spojenie 
slovinského režiséra Diega de Breu so shake-
spearovskou látkou neprinieslo vä�šiu delika-
tesu než nemastno-neslanú inscenáciu Gouno-

dovho Romea a Júlie. Mrzí ma tiež útlm v ŠDKE 
– chcem veri�, že je len prechodným a že v na-
sledujúcej sezóne Koši�ania nadviažu na stú-
pajúcu krivku uplynulých troch-štyroch rokov. 
A nadovšetko ma zarmútil zánik opernej �asti 
Zámockých hier zvolenských (ZHZ). Hoci, ke� 
som si pre�ítala slová riadite�ky Slovenskej 
národnej galérie, že „akustika nádvoria už 
nevyhovovala potrebám operného festivalu“ 
(pri�om práve akustika patrila k tomu najcen-
nejšiemu, �o Zvolenský zámok dokázal oper-
ným predstaveniam poskytnú�), tak sa vlastne 
prestávam �udova�. Je to len jeden z mnohých 
kamienkov do smutnej mozaiky na tému, 
pre�o sme si tento festival nezaslúžili.
Pavel Unger: Najviac ma zarmútil zánik oper-
nej �asti ZHZ, jediného letného festivalu pod 
holým nebom. Žia�, nik o	 nezabojoval, ne-
pokúsil sa pokori� prekážky, ktoré pri�inením 
�udského faktora ZHZ generovali. V Opere SND 
ma šokovalo ignorovanie storo�nice Márie 

Kišonovej-Hubovej. Po vla	ajšej stabiliza�-
nej sezóne sa o�akávaný progres nedostavil. 
Šéfovský tandem Haider - Jakubek zotrval 
na opatrníckom postoji v dramaturgii (dve 
rarity nespasia chýbajúce piliere, najmä súce 
by� pre súbor výzvou), nové projekty bu� vyšli 
napoly (cyklus Voci da camera), alebo boli ka-
mu
 ážou da�oho vysnívaného, ba zbyto�ného 
(tzv. Operné štúdio). V tvrdohlavom odmietaní 
úspornejšieho a efektívnejšieho blokového 
režimu prevádzky ostáva bratislavská opera 
už úplne osamotená. Divadlo nemá prive�a 
chuti otvori� sa, niet lektorských úvodov pred 
predstaveniami, niet zmienky o plánoch 
a prípadných víziách. Tla�ová konferencia 
k nasledujúcej sezóne sa nekonala. A nadobro 
ma roz�arovala sezóna v Košiciach. Jediná 
regulárna operná premiéra (Manon Lescaut) 
vážne krívala v základoch profesionality.
Vladimír Blaho: Sklamalo ma, že režiséri 
snažiaci sa artikulova� modernejší názor, 
ho nevedia z teoretickej roviny prenies� do 
javiskovej podoby. Ve�a re�í a „skutek utek“, 
�o platí najmä o réžii Romea a Júlie v SND. 
Hanbou je zánik ZHZ, zrejme si letný operný 
festival nezaslúžime.

4. Ktorú inscenáciu/inscenácie považujete 
za lídra/lídrov sezóny? 

Pavel Unger: Pri komplexnom zvážení 
aspektov dramaturgie, hudobných a režijných 
naštudovaní mi vychádza na prvom mieste 
Straussova Salome (SND) a nad priemerom, 
odhliadnuc od výtvarnej zložky, Donizettiho 
Maria Stuarda (ŠOBB) a Šperky Madony 
Wolfa-Ferrariho (SND). 
Vladimír Blaho: Za lídra sezóny by som ozna-
�il Salome, a to tak v rovine dramaturgického 
po�inu (hoci sa mohlo uvažova� nad inou 
Straussovou operu), ako aj inscena�ne. Réžia 
prišla s �itate�nou myšlienkou (i ke� osobne 
by som dal prednos� „dekadentnejšiemu“ po-
	atiu), Haiderov orchester bol skvelý a zažili 
sme aj výborné spevácko-herecké výkony.
Michaela Mojžišová: Popri – vo všetkých 
zložkách pozoruhodnej - inscenácii Salome 
stoja za pozornos� Šperky Madony. SND je 
malé divadlo, ktoré v európskom kontexte 
�ažko prerazí slávnymi režisérskymi �i in-
terpreta�nými menami, zato môže zauja� 
dramaturgiou. Friedrich Haider podstúpil 
nemalé riziko. Ak by projekt z hudobno-insce-
na�ného h�adiska nedopadol dobre, bola by 
zrejme oslabená jeho dôveryhodnos� a �elil 
by obvineniam z tvrdohlavosti �i využívania 
ansámblu na osobné ambície „oživovate�a“ 
wolf-ferrariovského repertoáru. Teším sa, že 
sa táto hrozba nenaplnila a risk priniesol zisk 
v podobe kvalitnej inscenácie. 
Terézia Ursínyová: Najvyššie hodnotím bra-
tislavskú Salome a banskobystrickú Mariu 
Stuarda. Tu, hoci réžia talianskeho nestora 
Gianfranca de Bosia bola tradi�ná, sa spojila 
tradícia s vkusným kostýmovo-scénickým 
riešením (Jaroslav Valek a Peter �anecký). 
Dirigent Igor Bulla zanechal výnimo�ne pre-
cízny dojem z naštudovania náro�nej roman-
tickej partitúry. Nadovšetko však dominovali 
dve koloratúrne hviezdy: dramatická Jolana 
Fogašová a lyrická Adriana Kohútková.

5. A ktorú/ktoré za jej „prepadák/y“? 

Terézia Ursínyová: Viac som o�akávala od in-
scenácie nového Operného štúdia SND, ktoré 
sa predstavilo diskutabilným naštudovaním 
Krá�a Teodora v Benátkach.
Michaela Mojžišová: Sklamala ma pilotná 
inscenácia Operného štúdia SND Krá� Teodor 
v Benátkach. Výsledok projektu, ktorý v rovi-
ne idey vítam, vyznel vo všetkých zložkách 
– dramaturgickej, režijnej i hudobno-vokál-
nej – ako splnená povinná jazda, nie ako 
ambiciózny �in, na ktorý sa oplatí nadviaza�. 
Napriek tomu dúfam, že prvá lastovi�ka 
nebude zárove	 i tou poslednou a že SND 
namiesto rezignácie na myšlienku Operného 
štúdia bude ma� v budúcnosti š�astnejšiu 
a koncep�nejšiu ruku pri jej naplnení. �al-
ším sklamaním bola košická Manon Lescaut 
– smutný príklad toho, kam ústi tvrdohla-
vos� divadelného vedenia, ak nadradí chcené 
nad možným (v tomto prípade myslené 
najmä vo vokálno-interpreta�nej zložke). 

HUDOBNÉ DIVADLO

J. Vacík a J. Fogašová v bratislavskej 
Salome (foto: J. Barinka)
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Pavel Unger: Jednozna�ne dve inscenácie. 
Manon Lescaut v premiérovom obsadení bola 
zlyhaním, za ktoré sa v regulárnom systéme 
vyvodzujú dôsledky. Krá� Teodor v Benátkach 
predstavil skôr virtuálne Operné štúdio. Ne-
presved�ili ani vo�ba Henzeho verzie Paisiel-
lovho diela a bezradná réžia, u sólistov chý-
balo to, �o bolo cie�om zamýš�aného projektu  
– zrete�né talenty. 

Vladimír Blaho: Košickú Manon Lescaut by 
som jednozna�ne neozna�il za „prepadák“, 
no je faktom, že režisér nepochopil predlohu. 
Spevácke obsadenie a hudobné naštudo-
vanie prezentované na prvej premiére boli 
len priemerné a výkon hos�ujúceho Taliana 
v tenorovej úlohe priam katastrofálny. Tak-
že pojem „prepadák“ by som adresoval skôr 
jemu (a tým, �o ho do úlohy angažovali) než 
inscenácii ako celku.

6. Čo považujete za najlepší/ie výkon/y 
sezóny? 

Pavel Unger: Z dirigentských obe bratislavské 
Haiderove naštudovania, ale aj precítený Gou-
nodov Romeo a Júlia pod taktovkou Rastislava 
Štúra. V Banskej Bystrici štandardne poctivý 
Marián Vach v Mascagniho Priate�ovi Fritzo-
vi a radostne napredujúci Igor Bulla v Marii 
Stuarda. Zo sólistov v ženských hlasoch naj-
vä�šmi presved�ila Jolana Fogašová ako Salo-
me a Adriana Kohútková ako Maria Stuarda. 
V mužskej kategórii Kyungho Kim (Gennaro), 
Michal Lehotský (Fritz), Jan Vacík (Herodes) 
a Pavol Remenár (Jochanan). 
Terézia Ursínyová: Za top výkony sezóny 
považujem Jolanu Fogašovú ako expresívnu 
Salome i belcantovú Elisabettu v Donizettiho 
banskobystrickej inscenácii a Adrianu Kohút-
kovú vo vokálno-technicky i výrazovo per-
fektnom vypracovaní roly Marie Stuartovej. 
V Salome popri Fogašovej predviedol herecko-
-spevácky koncert aj dramatický tenorista Jan 
Vacík ako Herodes. Pozoruhodná je i stúpajúca 

úrove	 Zboru Opery SND pod vedením Pavla 
Procházku – �i v Šperkoch Madony, alebo 
v Gounodovej opere Romeo a Júlia, resp. v Le-
hárovej Zemi úsmevov.
Vladimír Blaho: Výborného Jana Vacíka ako 
Straussovho Herodesa (ani nie tak z rýdzo spe-
váckeho h�adiska, ale v zmysle skvelej javisko-
vej štúdie slabocha) a až prekvapujúco zdatnú 
Jolanu Fogašovú v postave Salome. Hoci som 
zvyknutý na dramatickejšiu predstavite�ku 
titulnej roly, spevá�kina koncepcia mala gra-
dáciu a zárove	 ideálne harmonizovala s re-
žijným zámerom prezentova� ju ako trucovité 
ve�ké decko. Tiež ma potešilo, že ubica Vargi-
cová našla v Gounodovej Júlii kone�ne úlohu, 
v ktorej sa mohla opä� „blysnú�“.
Michaela Mojžišová: V prvom rade výkony 
Orchestra SND pod vedením Friedricha Haidera. 
Medzi speváckymi výkonmi vyzdvihujem naj-
mä vokálne a herecky maximálne kompetent-
nú Jolanu Fogašovú vo vypätej postave Straus-
sovej Salome i Jana Vacíka v skvelej kreácii 
pološialeného Herodesa, �alej Adrianu Kohút-
kovú priam rozkošnícky si užívajúcu belcantový 
part Donizettiho Marie Stuartovej  �i Kyungha 
Kima, ktorého rezervovanému herectvu a ne-
afektovanému vokálnemu prejavu dokonale 
sadla postava Wolfovho-Ferrariho Gennara.

7. K čomu v nasledujúcej sezóne vzťahuje-
te najväčšie očakávania?

Terézia Ursínyová: O�akávam najmä Vec 
Makropulos a Beethovenovho Fidelia, režijno-
-hudobný oriešok pre všetkých doterajších 
tvorcov v SND.
Michaela Mojžišová: Som zvedavá na návrat 
režisérov, s prácou ktorých sme sa dlhšie 
nestretli – Zuzany Gilhuus (Trubadúr v ŠDKE) 
a Martina Bendika (Fidelio v SND). Aj na to, 
ako Koši�ania v rovine inscena�nej i diváckej 
strávia Händlovu Alcinu, prvú barokovú ope-
ru seria v sedemdesiatro�nej histórii ŠDKE. 
V ŠOBB sa moje o�akávania upierajú k Cikke-
rovmu Jurovi Jánošíkovi, v SND k Veci Makro-
pulos – prvej „autonómnej“ bratislavskej réžii 
Petra Konwitschného.  
Pavel Unger: Nie som veštec a známe sú 
obsadenia len do polovice sezóny. V Ko-
šiciach ani to�ko. Nenadchýnam sa málo 
kontrastnou dramaturgiou Opery SND (po 
sebe idú tituly, ktorých vznik delí pätnás� 
rokov). Vzh�adom na avizovaný tím s náde-
jou �akám návrat Veci Makropulos. Teší ma 
vzkriesenie Jura Jánošíka v Banskej Bystrici 
v kontexte vyváženej dramaturgie. Dúfam, 
že z letargie sa preberú aj Košice. A nerád by 
som bol opä� svedkom blamáže pri výsled-
koch mužskej speváckej kategórie v amatér-
skej ankete SND.
Vladimír Blaho: Teším sa na Jura Jánoší-
ka, ktorého naše divadlá neprávom dlhšie 
obchádzali pod zámienkou poplatnosti dobe 
(politickej i hudobno-estetickej). V SND vítam 
Simona Boccanegru – pod�a mojej mienky je 
to tretia najlepšia Verdiho opera a konfron-
tácia novej inscenácie s vydarenou predošlou 
verziou (Gyermek, Lenárd) bude zaujímavá. 

Ve�a o�akávaní vkladám tiež do Konwitschné-
ho Veci Makropulos, pri�om dúfam, že sa 
nepotvrdia slová dirigenta salzburského Fi-
delia o tom, že dnešní diváci sa v opere už len 
dívajú a nepo�úvajú. V SND sa mi nezdá ako 
najš�astnejšie prepojenie Mozarta a Beetho-
vena v jednej sezóne, hoci Così fan tutte mám 
po Donovi Giovannim z Mozarta azda najrad-
šej. V ŠDKE popri Rimskom-Korsakovovi vypl-
ní pol ve�era aj nová opera Mariána Lejavu, 
�o popri banskobystrickom Jurovi Jánošíkovi 
zachra	uje �es� slovenských operných diva-
diel v uvádzaní pôvodnej tvorby. A tiež dúfam, 
že po Josém Curovi príde do SND ešte zopár 
kvalitných hostí.

Spracovala: Michaela MOJŽIŠOVÁ

Operné premiéry 2014/2015
Opera Slovenského národného divadla

Wolfgang Amadeus Mozart: O �arovnej � aute 
a iných kúzlach 
Premiéra 12. 10. 2014. Hudobné naštudovanie 
Dušan Štefánek, réžia Svetozár Sprušanský

Richard Strauss: Salome 
Premiéra 14. 11. 2014. Hudobné naštudovanie 
Friedrich Haider, réžia Hans-Joachim 
Ruckhäberle

Franz Lehár: Zem úsmevov 
Premiéra 17. 1. 2015. Hudobné naštudovanie Peter 
Valentovi�, réžia Juraj Nvota

Charles Gounod: Romeo a Júlia 
Premiéra 6. 3. 2015. Hudobné naštudovanie 
Rastislav Štúr, réžia Diego de Brea

Ermanno Wolf-Ferrari: Šperky Madony 
Premiéra 29. 5. 2015. Hudobné naštudovanie 
Friedrich Haider, réžia Manfred Schweigko
 er

Giovanni Paisiello: Krá� Teodor v Benátkach 
Premiéra 24. 6. 2015. Hudobné naštudovanie 
Marián Lejava, réžia Lenka Horinková

Štátna opera Banská Bystrica 

Pietro Mascagni: Priate� Fritz 
Premiéra 17. 10. 2014. Hudobné naštudovanie 
Marián Vach, réžia Dana Dinková

Emmerich Kálmán: �ardášová princezná 
Premiéra 12. 12. 2014. Hudobné naštudovanie 
Ján Procházka, réžia Imre Halasi

Gaetano Donizetti: Maria Stuarda 
Premiéra 20. 3. 2015. Hudobné naštudovanie 
Igor Bulla, réžia Gianfranco de Bosio

Xavier Montsalvatge: Kocúr v �ižmách 
Premiéra 16. 5. 2015. Hudobné naštudovanie 
Ján Procházka, réžia Dana Dinková

Štátne divadlo Košice

Emmerich Kálmán: Grófka Marica 
Premiéra 17. 10. 2014. Hudobné naštudovanie 
Igor Dohovi�, réžia Dagmar Hlubková

Gioachino Rossini: Popoluška
Premiéra 23. 1. 2015. Hudobné naštudovanie 
Igor Dohovi�, réžia Pavel Uher

Giacomo Puccini: Manon Lescaut 
Premiéra 13. 3. 2015. Hudobné naštudovanie 
Marián Lejava, réžia Peter Gábor

A. Kohútková a J. Fogašová 
v Marii Stuarda (foto: J. Lomnický)
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Od ZHZ k Operalii
Kráľ zomrel, nech žije kráľ! Tak by sa dal nazvať prechod od letného operného festivalu 
na zvolenskom zámockom nádvorí k rodiacemu sa opernému festivalu v Banskej Bystrici. 

Nesta�í však vyroni� pár povinných slzi�iek 
za opernými Zámockými hrami zvolenský-
mi, ktorých 35 ro�níkov významne obohaco-
valo slovenský operný život po interpreta�nej 
i dramaturgickej stránke, patrí sa zamyslie� 
nad prí�inou ich zániku. Z viacerých problé-
mov ZHZ vypichnem aspo	 jeden. Paradox-
ne, popri domácom i turistickom (bohužia�, 
nie príliš po�etnom) publiku na ZHZ takmer 
pravidelne chýbali odborníci z radov hu-
dobných pedagógov, muzikológov, drama-
turgov i širšie zastúpenie budúcich alebo už 
etablovaných operných spevákov. Bola to 
pohodlnos�? �i prehnané sebavedomie, že sa 
pod zvolenským nebom niet �omu priu�i�? 
Alebo pretrvávajúca pronemecká orientácia 
v odborných úsudkoch, ktorá vo Zvolene 
naj�astejšie prezentovaných talianskych 
skladate�ov považuje za verklikárov? Pritom 
ZHZ objavili pre Slovensko (aj ke� niekedy 
v koncertnej verzii) nielen celý rad diel ra-
nej Verdiho tvorby, ale i neuvádzané diela 
Donizettiho, Belliniho, Mascagniho a Rossi-
niho. Speváci, ktorí na Zvolenskom zámku 
oslovovali svojimi výkonmi nadšené publi-

kum, spievali v rovnakom �ase vo veronskej 
Aréne (Martha Colalillo, Olivia Stapp), v La 
Scale (Paolo Gavanelli, Mario Malagnini, 
Carlo Guel� , Dimitra Theodossiou), vo Viedni 
(Alberto Gazale), Paríži (Iano Tamar) alebo 
nahrávali s Riccardom Mutim (Riccardo Za-
nellato) a Riccardom Chaillym (Chiara Taigi). 
Stretnutie s neznámymi, no podnetnými 
partitúrami a pravými profesionálmi opernej 
interpretácie vynieslo dirigenta Mariána Va-
cha do pozície ozajstného znalca talianskej 
romantickej opery. Toto všetko už zostáva 
minulos�ou a okrem spomienok nieko�kých 
fanúšikov opery a kritikov pomaly zapadne 
prachom. 

Organizátori Operalie 2015 zo Štátnej opery 
Banská Bystrica nepod�ahli mediálnej ve�ko-
hubosti a nový operný festival koncipovali 
ako nultý ro�ník. Verbálne (v o� ciálnych 
príhovoroch a tla�ovinách) a �iasto�ne 
i v charaktere programu sa snažili vytvori� 
dojem kontinuity so ZHZ, ktorých nielen 
organiza�ná, ale v zna�nej miere aj umelecká 
�archa i predtým spo�ívala na banskobys-
trickom opernom súbore. Tentoraz pripravili 
pre divákov iba jedno divadelné predstavenie 
a dva koncerty, pri�om sa odrazili od zvolen-
ských skúseností.
�o iné sa dalo ponúknu� banskobystrickému 
publiku ako Verdiho operu Nabucco, ktorá 
azda jediná zaru�uje vysokú návštevnos� 
a na ZHZ odznela mnohokrát v perfektnom 
speváckom obsadení? Réžia Michala Babia-
ka prenosom do iných priestorov (na rozdiel 
od orchestra vedeného Mariánom Vachom) 
nijako neutrpela a hlavné spevácke trio s�u-
bovalo ve�ký zážitok. Daliborovi Jenisovi síce 
k pravému verdiovskému barytónu (hoci �asto 
interpretuje práve diela majstra z Busseta) 
chýbajú isté atribúty materiálu, ako interpret 

je však perfektný. Muzikálny umelec dokázal 
part dynamicky a hlavne výrazovo diferenco-
va�, aj herecky si po�ínal suverénne. Heroínou 
ve�era sa stala ma�arská sopranistka Csilla 
Boros, ktorá vládne úžasným dramatickým 
sopránom. Ani skuto�nos�, že pri atakoch na 
najvyššie tóny zavše neintonuje celkom pres-
ne, napodiv z celkového dojmu ni� neuberá. 
Rolu má ú�inne vystavanú a od fúrie (akú 
chcel ma� Verdi nielen pre Lady Macbeth ale aj 
pre Abigaille) sa dokáže v závere opery prenies� 
do polôh sklamanej ženy. Slávny taliansky 
basista Roberto Scandiuzzi si dodnes uchoval 
krásnu farbu a objemnos� basu, no mal isté 
problémy s vysokými tónmi, ktoré bu� vyrá-

žal, alebo sa im vyhýbal. Fenenu a Ismaela 
osved�eným spôsobom vytvorili Michaela 
Šebestová a �udovít Ludha.
Prvý z koncertov koncipovali organizáto-
ri v duchu niekdajšieho cyklu Mlados� na 
zámku, v rámci ktorého sa v minulosti pre-
zentovali mnohí, v sú�asnosti už etablovaní 
speváci. Dnes sa v trojici mladých umelcov 
spievajúcich na koncerte Operalia talent 
v modernom podkroví historickej radnice jed-
nozna�ne najlepšie uviedol barytonista Pavol 
Kubá�. Jeho interpretácia je mimoriadne „po-
u�ená“, pripomínajúca špecialistov na pies	o-
vú tvorbu. Ide o obrovský talent, doma zatia� 
nepovšimnutý. Sopranistka Katarína Flórová 
zaujala mladodramatickým fondom, me-
nej už prive�mi spontánnou interpretáciou, 
mezzosopranistka Judita Andelová s temnou 
hlbokou polohou doplatila na nevhodne zvo-
lený repertoár (Santuzza, Eboli). 
Aj závere�ný koncert Operalie 2015 má svojho 
predchodcu: pred pätnástimi rokmi vo ve�kej 
sále Zvolenského zámku spievali operní vy-
slanci Vyšehradskej štvorky. Najvä�šia slabina 
aktuálneho gala podujatia spo�ívala vo výko-
ne orchestra (dirigent Igor Bulla). Ma�arský 
tenorista Attila Fekete uspokojil lesklým 
fondom, no mal problémy s intonáciou. �eský 
barytonista Jakub Kettner frázoval vzorne, 
jeho tón sa však v priestore akosi neniesol. 
Po�ská sopranistka Katarzyna Mackiewicz 

nezopakovala pekný výkon z bansko-
bystrickej premiéry Lovcov perál, tak-
že divou ve�era sa bez diskusie stala 
slovenská mezzosopranistka Terézia 
Kružliaková.
Organizátori Operalie 2015 vyvinuli 
nemálo úsilia pre úspech nového 
podujatia (vzorná propagácia v meste, 
starostlivos� o divákov, náro�né roko-
vania a h�adanie adekvátnych priesto-
rov pre festival a pod.), no tri zásadné 
problémy ešte �akajú na doriešenie. 
Umiestnenie úvodného predstavenia 
a závere�ného koncertu na nádvorie 
Univerzity Mateja Bela má tú výhodu, 
že areál sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti divadla, �o v prípade zlého 
po�asia umožní rýchly presun do inte-
riéru. V budúcnosti však treba dorieši� 
otázku akustiky. Fakt, že v areáli chýba 
do uzavretosti priestoru bo�né krytie, 

spôsobuje únik zvuku, na �o doplatil najmä or-
chester pri predstavení Nabucca. V závere�nom 
koncerte, ke� bolo teleso umiestnené priamo 
na javisku, sa akustický problém eliminoval, 
o to viac sa však odhalili nedostatky vo zvlád-
nutí partitúr. Aj hlasy sólistov pôsobili trocha 
menej monumentálne než v divadle alebo na 
zvolenskom nádvorí, stále však v miere tole-
rancie. Druhým problémom je �asové zaradenie 
festivalu ako celku (koniec augusta) i neskoré 
za�iatky predstavení (21.00). Dlhodobým otáz-
nikom preneseným zo ZHZ zostáva problém 
sprístupnenia podujatia zahrani�nému publiku 
a prepojenia na turistický ruch.

Vladimír BLAHO

Nádvorie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (foto: J. Lomnický)
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BAYREUTH

Ako sa tkajú mýty
Bayreuth už nie je, čo býval, vzdychali v ostatných rokoch zarytí wagneriáni. Z niekdajšieho 
lesku, ktorým sa skvela mekka umenia Richarda Wagnera, zostali po starom už len škan-
dály. Keď začali fejtóny mienkotvorných denníkov nemecky hovoriacej oblasti sýtiť jóbovky 
z Bayreuthu o pletkách Wagnerovie klanu, každému opernému fanúšikovi bolo jasné, že 
popri lete a uhorkovej sezóne sa blíži aj otváracia premiéra Festivalu Richarda Wagnera na 
bayreuthskom Zelenom vŕšku. 

Aj tohto roku si bulvár pochva�oval výdatnú 
žatvu – od názorových potý�ok medzi sester-
ským indentantským duom Evy a Kathariny 
cez chvatné zmeny obsadenia pred premiérou 
nového Tristana až po domnelý klesajúci 
dopyt po vstupenkách �i spolkovú kancelár-
ku, pod ktorou sa po�as prestávky rozpadla 
stoli�ka. Pre Slovensko bol tohtoro�ný Bay-
reuth historický. Otváracej premiéry festivalu 
(Tristan a Izolda v réžii Kathariny Wagnerovej 
a hudobnom naštudovaní Christiana Thie-
lemanna) sa prvýkrát zú�astnil aj prezident 
Slovenskej republiky Andrej Kiska. 

S prihliadnutím na novonaštudovaného Tris-
tana a tohtoro�né obsadenie Nibelungovho 
prste�a treba skonštatova�, že dojem po tohto-
ro�nom Bayreuthe zanechala najmä vysoká 
kvalita režijného, hudobného i speváckeho 
umenia. Zdá sa, že po rokoch konsolidácie 
spojenej s výmenou vedenia po smrti dlhoro�-
ného riadite�a festivalu Wolfganga Wagnera 
chytil jeden z najstarších operných festivalov 
na svete druhý dych.

Psychologický Tristan
Aj vo svojej druhej produkcii na domovskej 
scéne (prvou boli Majstri speváci norimberskí, 
2007) zaujala Katharina Wagner dramatur-
gickou ideou skúmajúcou motiváciu konania 
postáv, ich psychológiu a vz�ahy. V súlade 
s poznatkami z výskumu o hudbe a drama-
turgii Wagnerovho „opus metaphysicum“ 
inscenovala príbeh dvoch ute�encov zo spo-
lo�enských konvencií. Jej výklad Tristana 
a Izoldy ako mileneckého páru, ktorý vzplanul 
citmi dávno pred vypitím ominózneho nápoja 
lásky, samozrejme, nie je nový. Peter Konwit-

schny (Mníchov) �i 
Claus Guth (Zürich) 
tiež správne pochopi-
li, že zázra�ný nápoj 
vyvolávajúci za�úbe-
nie je u Wagnera len 
symbolom. Izolda sa 
do Tristana zamiluje 
ešte v Írsku, hne� po 
tom, ako on zabije jej 
snúbenca. Zraneného 
Tristana mala pôvod-
ne v pláne „dorazi�“ 
na nemocni�nom 
lôžku, namiesto toho 
ho však vylie�i. Na 
oplátku ju Tristan od-
vle�ie do cudziny, kde 
sa má sta� manželkou 
jeho starnúceho strý-
ka Markeho, krá�a 
Cornwallu.
U Kathariny Wagne-
rovej vidíme v prvom 
dejstve prepletené 
schodisko (azda pod-
palubie), na ktorom 
sa Tristan s Izoldou 
ako v bludisku snažia 
nájs� k sebe cestu. Ich 
služobníci Kurwenal 
a Brangäne sa im 
v tom celý �as snažia 

zabráni�. Tu sklopí Kurwenal spájajúce scho-
dy, tam zase Brangäne násilím drží Izoldu. 
V�aka technike a hydraulickému vý�ahu 
však v nestráženej chvíli predsa len dôjde 
k stretnutiu na vyvýšenom mostíku v stre-
de scény, vysoko nad hlavami a zdesením 
Kurwenala a Brangäne. Vášnivo sa objíma-
júci pár od seba neodtrhne ani príchod krá�a 
Markeho (aj tu inscenovaný „tutti“ osvetle-
ním scény). 

Takáto konštelácia postáv samozrejme mení 
dramaturgickú situáciu druhého dejstva. 
Záhrada krá�a Markeho je väzením, v kto-
rom sa Tristan a Izolda snažia ukry� pred 
sliediacimi svetelnými kuže�mi, umiestne-
nými na galérii nad väzením. Izoldina zúfalá 
túžba po Tristanovi aj po intímnom prítmí 
(spev o zhášaní fakle) vyznieva v takomto 
scénickom kontexte obzvláš� nástoj�ivo. Žia�, 
napínavý dojem oslabil trochu neš�astne vy-
riešený nápad so „železnou pannou“ – v stre-
doveku rozšíreným mu�iacim nástrojom. 
Porozostavované rady obru�í totiž pôsobili raz 
ako stojany na bicykle, inokedy ako nepoda-
rené telocvi�né náradie. 
K režijne zaujímavo stvárneným momentom 
patrila koncepcia postavy krá�a Markeho ako 
cynického vládcu, ktorý síce spieval o láske 
a ve�korysom odpustení, no v skuto�nosti 
bola pre neho dôležitejšia jeho póza poli-
ticky aj spolo�ensky korektného štátnika. 
Ke� Melot zabije Tristana dýkou od chrbta, 
krá� sa len �ahostajne prizerá. Pre Tristanov 
zd�havý monológ, ktorý dokáže by� divadel-
ne nesmierne nudný, vymyslela Katharina 
Wagner originálnu mizanscénu. Tristano-
vo blúznenie, v ktorom chví�ami preklína 
i zbož	uje Izoldu, inscenovala kompletne 
za závojom. Do namodro nasvietených troju-
holníkov, ktoré sa objavovali vždy na inom 
mieste scény, umiestnila Izoldu – raz ako 
Madonu, inokedy v postave bez hlavy �i ako 
bábku, ktorá sa pod Tristanovým objatím 
rozpadne. Inscenované vízie Tristanovej 
agónie tak dodali (inak ak�ne chudobné-
mu) tretiemu dejstvu divadelnú pôsobivos�. 
Podobne prekvapivo bol po	atý aj Izoldin 
Liebestod. Do posledných taktov zmierlivého 
H dur ju Marke �ahá pre� zo scény, pre� od 
már s m�tvym Tristanom. Jej duša zomrela 
s ním, telesne však musí fungova� na�alej 
ako krá�ova manželka.  
Hudobné naštudovanie podporilo polemic-
kú a apelatívnu naráciu režijného výkladu. 
Christian Thielemann v novovytvorenej 
funkcii šéfdirigenta festivalu na �ele vynika-
júceho Bayreuthského festivalového orches-
tra ubral z pátosu a epickosti dramatických 
oblúkov, dynamiku po	al skôr zádum�ivo, 
partitúru nechal vyznie� komornejšie a štíh-
lejšie. Evelyn Herlitzius ako textovo zrozumi-
te�ná Izolda, ktorá po odstúpení Anje Kampe-
ovej nastúpila do produkcie len pár týžd	ov 
pred premiérou, vydala zo seba všetko. Jej 
hranatejší soprán je vecou vkusu, vhodne 
však naplnil koncept postavy zmietanej zú-
falstvom. Izoldinmu Liebestod v jej podaní 
nechýbali znelá dolná poloha ani kultivované 
piano vo výškach. Stephen Gould kreoval 
Tristana s trochu priamo�iarejším výrazom, 
než je posluchá� u tejto postavy zvyknutý. 
Exceloval najmä v choreogra� cky i spevácky 
náro�nom tre�om dejstve. Christa Mayer bola 
svojou Brangäne takmer priamou konkurent-
kou Herlitziusovej, v postave úzkoprsej slúžky 
zaznela trochu kovovejšie a nástoj�ivejšie než 
zvy�ajne.  

Tristan a Izolda, tretie dejstvo (foto: © E. Nawrath)
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M. Hagen a S. Vinke v Siegfriedovi (foto: © E. Nawrath)

Najvýchodnejší Prsteň
Bayreuth �loveka opantá. Po týždni s Trista-
nom a kompletným Prste�om Nibelungovým 
sa �ahko môže sta�, že jeden stratí pojem 
o �ase. Sie� leitmotívov utkal Richard Wag-
ner nielen hudobno-dramaturgicky, ale aj 
psychologicko-esteticky ú�inne. Najmä ak ju 
rozvinie dirigent s hudobnou inteligenciou 
Kirilla Petrenka. Priznávam, že po Zlate Rýna 
som mu aj napriek profesionálnemu odstupu 
dokonale sadol na lep. Trúbenie motívu Wal-
hally z balkóna festivalového divadla, ktoré 

ohlasuje koniec poslednej prestávky tetraló-
gie, a teda za�iatok � nálneho dejstva Súmra-
ku bohov, znelo melancholicky nielen svojou 
tóninou. V tom momente sa mi zažiadalo 
prídavku. Celý Prste�. Ešte raz.
Sú�asná produkcia Ringu sa na Zelenom v�šku 
uvádza už tretí rok. V intencii „bayreuthskej 
dielne“ sa na nej sústavne pracuje. Nielen pre 
meniace sa obsadenie, ale aj s cie�om zdokona-
�ova� réžiu a scénu sa produkcie skúšajú a vylep-
šujú každý rok. Po tom minulom, ktorý hlavne 
po speváckej stránke rozniesla kritika na kopy-
tách, oven�ilo publikum aktuálnu ekipu Ringu 
ováciami v stoji a dlhotrvajúcim potleskom po 
každom zo štyroch ve�erov. Réžia však aj tento 
rok márne �akala na vavríny. 
A pritom sa Frankovi Castorfovi s oh�adom na 
rozsah, � lozo� ckú a divadelnú komplexnos� 
diela podaril ve�mi pozoruhodný výklad. So 
silnými i slabšími stránkami. Na rozdiel od 
predchádzajúceho, vizuálne vcelku pá�ivého, 
no na pointy prázdneho naštudovania v réžii 
Tankreda Dorsta, ponúkal Castorfov nemenej 

vizuálne atraktívny koncept (fantastická scé-
nogra� a Aleksandara Deni�a) skvelú pôdu pre 
vášnivé debaty po�as prestávok. Samotný fakt, 
že na Zelenom v�šku sa opä� diskutuje o ume-
ní i spolo�nosti, ktorej kritika je obsiahnutá už 
v samotnej Wagnerovej partitúre, treba zhod-
noti� ako obrovské pozitívum. 
Castorf posunul príbeh inšpirovaný nordický-
mi ságami a mýtmi do ne�alekej minulosti 
20. storo�ia. Zlato, ktoré bolo u Wagnera kri-
tikou kapitálu, dešifroval ako ropu a zemný 
plyn. Diváci boli konfrontovaní s �erpacou 

stanicou „v strede ni�oho“ 
nevadskej púšte sedem-
desiatych rokov (Rýnske 
zlato), naftovými poliami 
s vrtnou vežou kdesi v Azer-
bajdžane (Valkýra), fantas-
tickým „Mount Rushmore“ 
s vytesanými hlavami Mar-
xa, Lenina, Stalina a Maa 
(Siegfried, Súmrak bohov), 
východoberlínskym Ale-
xanderplatzom (Siegfried) 
a zastr�eným paneláko-
vým dvorom v legendárnej 
západoberlínskej štvrti 
Kreuzberg po páde železnej 
opony a napokon new-
yorskou burzou (Súmrak 
bohov). 
Detailné scénické stavby 
neboli len pozadím, divadlo 
sa odohrávalo chví�ami aj 
v ich útrobách. Toto dianie 
sprístup	ovali divákom 
decentne sa pohybujúci 
a takmer nevidite�ní kame-
ramani prenosom obrazu na 
rozli�né plochy a strieborné 
plátna, ktoré boli zakompo-
nované do scény. Publikum 
sa tak mohlo sta� svedkom 
nezvy�ajných perspektív (sex 
medzi Wotanom a Erdou na 

toalete motelu nad �erpacou stanicou, po�as 
ktorého pod�a legendy splodia Brünnhilde) 
a mikrohereckej akcie (Sieglinde miešajúca 
uspávací nápoj pre Hundinga), ktoré sú pre 
operné divadlo atypické. Castorf nimi na jednej 
strane vysvet�oval motiváciu postáv na scéne, 
obsiahnutú v predpríbehu tetralógie, na druhej 
strane ironizoval, kontrakarikoval, duplikoval 
alebo ilustroval príbeh odohrávajúci sa na 
proscéniu. Mnohých divákov takýto vizuálne 
náro�ný koncept odpútaval od hudby. Pochopi� 
pointy „politicky najvýchodnejšieho“ Prste�a 
vyžadovalo vysokú pozornos� a znalos� parti-
túry i libreta. O to viac, ke� sa na projek�ných 
plochách objavili skryté citácie ikon svetovej 
kinematogra� e, ktoré by sa dali vníma� ako 
transmediálna kritika uponáh�anej popovej 
kultúry s jej a� nitou k samplingom a stieraniu 
hraníc intimity. 
Castorfov politicky a spolo�ensky kritický kon-
cept však �asto pokrivkával v oblasti personál-
nej réžie. Spievanie na rampe a prílišná static-
kos� miestami rušili. Momenty, v ktorých sa 

Castorf prejavil nielen ako zapálený kritik kapi-
talizmu a režisérsky búrlivák berlínskej legen-
dárnej �inohry Volksbühne, však naopak patrili 
k žiarivým momentom tejto podnetnej produk-
cie. Lesné vtá�a, ktoré si zvykne so Siegfriedom 
švitori� len z povraziska, rozohral Castorf ako 
revuálnu tane�nicu z Friedrichstadtpalast, kto-
rá na ne�alekom Alexanderplatz h�adá nielen 
stratené �rievice, ale aj priaze	 hrdinského 
Siegfrieda. 
Pokrivkávajúcu réžiu na mnohých miestach 
podchytila hudba. Kirill Petrenko, designo-
vaný šéfdirigent Berlínskych � lharmonikov, 
v bayreuthskej „mýtickej priepasti“ priam 
�aroval. Ak sa Castorf na javisku snažil o de-
mýtizáciu Wagnerovho Ringu, Petrenko svojou 
elegantnou, dramaticky exaltovanou, perfekt-
ne vyartikulovanou a vždy štíhlou interpretá-
ciou vytvoril nový mýtus. V scéne Zvestovania 
smrti (Valkýra) sa premysleným nasadením 
dynamiky a napínavou formuláciou leitmo-
tívov podarilo napnú� oblúk s nesmierne sil-
ným dramatickým nábojom. 
Zaslúžené, až frenetické ovácie uštedrilo 
publikum aj sólistom. Catherine Foster pre-
sved�ila ako textovo zrozumite�ná Brünnhilde. 
Jej dramatický soprán tmavo bl�al v každom 
registri tónového rozsahu, popri znelej hlbokej 
a �istej strednej polohe sa jej vydarili najmä 
pekne zaokrúhlené lesklé výšky. Stefan Vinke 
po vla	ajšom katastrofálnom Lancovi Ryanovi 
spieval Siegfrieda markantne mužne, nedosta-
to�ne zrozumite�nú strednú polohu osprave-
dlnili žiarivé výšky, ktoré nevyrážal, lež na-
sadzoval vo ve�korysej kondícii. Z fantasticky 
fungujúceho ansámblu vy�nievali po speváckej 
ale i hereckej stránke Claudia Mahnke (Fricka, 
Waltraute, druhá Norna) s rozsiahlym a kulti-
vovaným mezosopránom, Wolfgang Koch ako 
sonórny Wotan (po�as celého cyklu!), hrozivo 
duniaci Stephen Milling (Hagen) a najmä Anja 
Kampe a Johan Botha v lyrických postavách 
súrodenecko-mileneckého páru Sieglinde 
a Siegmunda, ktorí momentálne nemajú ni-
kde vo svete konkurenciu. Za zmienku stojí 
aj hlasovo zamatová, elegantná a �inoherne 
nadšená Nadine Weissmann (Erda, Schwert-
leite) a artikula�ne presný Andreas Conrad, 
ktorý postavu Mimeho podal s charakterovo 
prízna�nou, v jeho prípade však intelektuálne 
prikorenenou tragikomickos�ou.
Bayreuth je opä� na výslní. Lístkov nie je 
stále dos�, estetická debata nezm�kla. V sú-
vislosti s postavením festivalu po�as nacis-
tickej diktatúry neutícha ani diskusia poli-
tická. Zodpoveda� na tieto otázky sa pokúša 
i novootvorené zrenovované múzeum Ri-
charda Wagnera vo vile Wahnfried, ktorého 
sú�as�ou sa od tohto leta stala aj expozícia 
o umelo vytvorenej a nacistami zneužitej 
ideológii za umením Richarda Wagnera. 
Jedine�nos� Bayreuthu neprestáva fascino-
va�. Napriek klebetám, krízam a vnútorným 
sporom je stále miestom s jedine�nou akus-
tikou, zaujímavými divadelnými konceptmi 
a fórom pre podnetné umelecké, estetické 
a intelektuálne zážitky.

Robert BAYER
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SALZBURG

Kombinácia klasiky a moderny
Hoci by komerčný mozartovský kult v rodisku Wolfganga Amadea mohol nabádať 
k dojmu, že na Salzburskom festivale tvorba domáceho génia dominuje, v opernej časti 
to vonkoncom neplatí. Ba mám až pocit, že aj trocha na škodu veci. Ostatný ročník 
priniesol totiž jedinú mozartovskú inscenáciu. Novú podobu Figarovej svadby.

Celková repertoárová ponuka bola široká. Od 
Purcella, Glucka, Mozarta a Beethovena cez 
Belliniho, Verdiho a Masseneta po Richarda 
Straussa a sú�asníka Wolfganga Rihma. 
Práve jeho dielo Die Eroberung von Mexico 
(Dobytie Mexika) otváralo prestížny festival 
v opernej sekcii (premiéra 26. 7., písané z re-
prízy 1. 8.). 
Nejde o novinku, „hudobné divadlo pod�a 
Antonina Artauda“ (ako ho žánrovo ozna-
�il autor) malo premiéru pred 23 rokmi 
v Hamburgu a príležitostne po 	om siahli 
viaceré zahrani�né scény. Od tradi�nej oper-
nej formy sa Rihmova partitúra (skladate� 
je zárove	 aj libretistom) skuto�ne líši, �i 
už dejovou osnovou, alebo hudobnou archi-
tektúrou. Napriek názvu i dvom hlavným 
a zárove	 jediným pomenovaným hrdinom 
(Montezuma a Cortez) nemá dielo priamo do 
�inenia s historickou porážkou Aztékov a za-
braním územia dnešného Mexika Španielmi. 
Rihmovou myšlienkou bolo premeni� posta-
vy zo za�iatku 16. storo�ia na dnešné (možno 
nad�asové) a na pozadí vz�ahu Montezumy 
(z aztéckeho panovníka je žena) a Corteza 
otvori� tému súžitia, �i tentokrát skôr zlyha-
ní, medzi oboma pohlaviami. 
Napriek tomu, že v librete nenájdeme kon-
zistentnú dejovú linku, sple� monológov má 
� lozo� ckú h�bku s poukazom na špeci� ká 
ženského a mužského princípu. Rihm popri 
dvoch ústredných postavách využíva dvojicu 
�alších bezmenných (vysoký soprán a alt), 
ktoré sú sú�as�ou orchestra, ale ob�as vstupu-
jú na javisko, aby podporili „ženský princíp“. 
Cortezovými nahráva�mi sú dvaja �inoherní 
hovorcovia, prednášajúci v neartikulovanej 
podobe svoje party tiež z priestoru ur�ené-
ho inštrumentalistom. Navyše, tri desiatky 
mladých mužov sú roztrúsené v h�adisku, 
aby v istých chví�ach ne�akane vstali z radov 
a pod�iarkli javiskové dianie.
Tvorcovia inscenácie dirigent Ingo 
Metzmacher, režisér Peter Konwitschny 
a scénograf Johannes Leiacker naplno vy-
užili špeci� ká �asti festivalového komplexu 
Felsenreitschule. Neve�ký, štyridsa�osem-
�lenný orchester rozdelili do nieko�kých 
skupín. Zvuk z troch vysunutých podest 
(dominovali perkusie) a dvoch postranne 
posadených sólových huslí (tiež s úlohou 
vstupova� do deja) vytvárali spolu so zá-
kladným telesom kompaktnú, rytmicky 
a kontrastmi inštrumentácie miestami ohu-
rujúcu, texty podporujúcu akustickú kulisu. 
Rozhlasový symfonický orchester ORF hral 
pod Metzmacherovým vedením bravúrne. 
Zborový part však znel z nahrávky.

Peter Konwitschny využil vo�né pole pre 
svoju bezhrani�nú fantáziu a s výtvarníkom 
Johannesom Leiackerom vtiahli publikum do 
víru udalostí už pri vstupe do h�adiska. Stereo 
zvuk bicích nástrojov i špeciálne vysvietenie 
auditória mali za cie� navodi� atmosféru kra-
jiny pred búrkou. Vo svetlej, moderne zariade-
nej obýva�ke so symbolickým obrazom zrane-
ného jele	a so ženskou tvárou, postavenej na 
vrakovisku áut a doplnenej prirodzenou kuli-
sou kamenných arkád, sa v expresívnej krivke 
odvíjala búrka vo vz�ahoch. Vz�ah Montezumy 
a Corteza ústi do bezvýchodiskovej krízy (tak 
to ur�uje predloha surrealistického avantgar-

distu Antonina Artauda) a závere�ný dvojspev 
spievajú hrdinovia na �úbostné verše me-
xického básnika Octavia Paza už ako m�tvi. 
Konwitschny predostrel celý rad vzrušujúcich 
javiskových akcií, nevynímajúc sexuálne or-
gie a v druhej �asti po�íta�ové besnenie – akú-
si apokalypticko-virtuálnu vojnovú projekciu. 
Ak si k tomu prirátame skvelé obsadenie na 
�ele s Angelou Denokeovou (Montezuma) 
a Boom Skovhusom (Cortez), niet divu, že 
inscenácia Rihmovho diela sa stala hitom 
ostatného ro�níka.

Po trojro�nej odmlke sa na program 
Salzburského festivalu vrátila Mozartova 
Figarova svadba (premiéra 28. 7., písané z re-
prízy 2. 8.). V rámci aktuálneho bloku dosiahla 
dvestopä�desiatu reprízu. Pod jej hudobnú 
podobu sa podpísal dirigent Dan Ettinger, diva-
delný tvar jej vtisli sú�asný umelecký riadite� 
festivalu Sven-Eric Bechtolf so scénografom 
Alexom Ealesom a kostýmovým výtvarníkom 

Markom Boumanom. Zrodila sa inscenácia, 
ktorá nepobúrila konzervatívnu ani moderne 
orientovanú �as� diváckej a kritickej obce. Mala 
vtip, konvenovala delikátnej poetike partitúry, 
neobtierala sa o ošúchané klišé.
Na javisku Haus für Mozart sa príbeh odvíjal na 
dômyselne zostavenej konštrukcii Almavivovho 
mierne ošumelého zámku, kde viaceré akcie 
prebiehali simultánne. Umožnila to vertikálne 
aj horizontálne bohato �lenená scéna, situa�ne 
sa meniaca v každom dejstve. �o nový obraz, to 
osvieženie. Zvy�ajné trampoty s ukrýva�kami 
(druhé a závere�né dejstvo) vyriešila réžia po-
mocou ve�korysej výpravy hravo a prirodzene. 
Rez príbytkom grófskeho páru, vínna pivnica 
a v poslednom dejstve skleník boli priestormi, 
v ktorých mohol Bechtolf kresli� pro� ly postáv 
i situácie. Nielen Pisaroniho živý psík, ale hlav-
ne �udské portréty (obzvláš� Grófka �i rebelská 
Barbarina) dostali ve�mi presné �rty. Nebolo 
hluchého miesta. 
Hudobnú koncepciu založil Dan Ettinger na 
širokom, nie však do extrémov vyhrotenom 

spektre temp (pomerne ve�a vo�ne te�úcich 
pasáží), na prirodzenej gradácii oboch ve�-
kých � nále a výrazovom pointovaní detailov 
partitúry. Dirigent sám zabezpe�il na kla-
divkovom klavíri secco recitatívy, �ím posil-
nil bezprostrednos� kontaktu so sólistami. 
Viedenskí 	 lharmonici lahodili uš�achtilým 
zvukom a bezchybnou súhrou.
Vo vyrovnanom sólistickom obsadení sa zho-
dou okolností stretli dve osobnosti �eskej ope-
ry. Martina Janková (Zuzanka) uplatnila svoj 
okrúhly lyrický soprán a vytríbený zmysel pre 
štýl. Adam Plachetka síce trocha dlhoval h�b-
kam, bol však Figarom s espritom vo farbe hla-
su i výraze. Mladý, v hádkach náruživý grófsky 
pár tvorili Anett Fritsch (s perspektívou vývoja) 
a Luca Pisaroni, ktorý stvárnil samo�úbeho 
záletníka opojným timbrom a majstrovským 
herectvom. Príjemného Cherubina vykreslila 
Margarita Gritskova, výborne obsadené boli aj 
menšie � gúrky.

Pavel UNGER

Die Eroberung von Mexico (foto: © M. Rittershaus) 
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BREGENZ

Festival pre turistov 
i fajnšmekrov 
Festival v rakúskom Bregenzi má bohato štruktúrovanú cieľovú skupinu. Výpravné open-
-air predstavenia na scéne Bodamského jazera sú určené širokému „letnému“ publiku, 
interiérové inscenácie vo Festspielhause zase mávajú vysoké divadelné ambície. Kredit 
podujatia dvíhajú opusy súčasných autorov a prostredníctvom prizývaných operných 
štúdií sa nezabúda ani na najmladšiu umeleckú generáciu. Tento rok (22. 7. – 23. 8.) sa 
v programe stretli Pucciniho Turandot, Offenbachove Hoffmannove poviedky, Eötvösov 
Der goldene Drache (koprodukcia s frankfurtskou operou) a Mozartove Così fan tutte 
(Operné štúdio Štátnej opery Berlín). 

Open-air predstavenia v podhorskom 
prostredí determinujú rozmary po�asia. 
V priebehu mnou navštívenej reprízy (29. 7., 
premiéra 22. 7.) sa naš�astie umúdrilo – kým 
prvé minúty sme absolvovali v pršipláš�och, 
zvyšok ve�era sme už vychutnávali pod vy-
jas	ujúcou sa oblohou. 
Marco Arturo Marelli, režisér a scénograf 
v jednej osobe, vztý�il na jazere efektnú 
a zárove	 maximálne funk�nú scénu. Do-
minovalo jej ve�ké torzo �ínskeho múru 
s dvomi vysokými vežami. Otá�avý segment 
pod ním slúžil ako variabilný priestor: raz 
bol brúsiar	ou katových nástrojov, inokedy 
laboratóriom, kde ministri archivovali hla-
vy obetí, až napokon jeho zdvihnutý poklop 
poskytol projek�nú plochu pre Altoumove ci-
sárske insígnie �i meniacu sa masku tváre 
zavraždenej babi�ky Lou-Ling. Režisér vyu-
žil nielen možnosti dômyselnej scény, ale 
i vodný živel okolo nej. Princezná Turandot 
vplávala do deja na pôvabnej lo�ke s bielym 
hodvábnym stanom, neš�astného perzského 
princa eskortovali do paláca na �lne, jeho 
bezhlavé telo vzápätí dopadlo do vôd jazera. 
Marelli sa však neobmedzil len na javis-
kové kúzlenie – jeho inscenácia priniesla 
autonómny výklad Pucciniho autorského 
epilógu. Calafovu lásku k nedosiahnute�nej 
princeznej prepojil režisér s túžbou umie-
rajúceho skladate�a dokon�i� vzpierajúce 
sa dielo: v malej izbe umiestnenej pod ilu-
zívnym pódiom bojoval predstavite� Calafa, 
ktorého maska jasne odkazovala na Pucci-
niho, o partitúru Turandot. 
Napriek nutnému ozvu�eniu exteriérovej 
produkcie, ktorá sa dotkla predovšetkým 
poddimenzovaného orchestrálneho zvuku 
(ten sa technicky prenášal zo susediacej di-
vadelnej sály Festspielhausu, hrali Viedenskí 
symfonici pod vedením Paola Carignaniho), 
vokálna zložka naštudovania stojí najmä 
v ženskej �asti za ocenenie. Otázkou ostáva, 
ako by výkony Katrin Kappluschovej obda-
rúvajúcej Turandot krásne zvonivým, ne-
forsírovaným tónom a Ytian Luanovej (Liù) 
s lahodne rezonujúcimi zamatovými piana-
mi vyzneli bez ampli� kácie. Medzi mužmi 
sa popri korektnom, no nijako výnimo�nom 
tenore Arnolda Rawlsa (Calaf) presadil 
príjemný, technicky istý barytón Andrèho 
Schuena (Ping).

Pod�a Stefana Herheima, režiséra festivalo-
vých Hoffmannových poviedok (premiéra 23. 7., 
navštívená repríza 30. 7.), je titulný hrdina 
Offenbachovej opery �lovekom, ktorý „v rozprá-
vaní svojich príbehov h�adá sám seba“. Záro-
ve	 však režisér (súdiac pod�a javiskovej kon-
cepcie) a priori neverí v Hoffmannovu šancu 
na úspech. Javisko ovládli cynizmus, dezilúzia, 
bizarná od�udštená panoptikálnos�.

Úvodná scéna Lindorfovho „masteroffovské-
ho“ kabaretu je esenciou 30. rokov minulého 
storo�ia, tak ve�mi pripomínajúceho rozkla-
dajúci sa dnešok. V Herheimovej inscenácii 
neplatia žiadne tabu, kostýmové riešenie 
stiera rozdiely medzi pohlaviami, uniform-
nos� oberá divadelných hrdinov o identitu. 
Problém rozpozna� jednotlivé postavy bol zjav-
ne sú�as�ou režisérovho zámeru. Základným 
oble�ením bolo béžové negližé s korzetom 
a podväzkami, symbolom (predajnej) žen-
skosti trblietavá strieborná róba a blon�avá 
paroch	a. Takúto podobu postupne obliekli 
všetky postavy: Hoffmann, jeho „lásky“, do-
konca i multi-diabol Lindorf. 
Hoffmannovi kr�moví priatelia sú jeho vizu-
álnym zmnožením. Im (teda sám sebe?) roz-
práva o �úbostných vzplanutiach. No Herheim 
v mužsko-ženskú lásku neverí. Olympia nie 
je sladkou mechanickou bábikou, ale dravou 
erotickou hra�kou, ktorá Hoffmanna v závere 
koloratúrnej árie znásilní – pred divákmi sa 
vzápätí nerozpadne ona, ale Hoffmannova 
bábková kópia. Antonia podlieha vábeniu 

Lindorfa/Miracla, ktorý si na pomoc privolal 
ducha jej matky, zjavujúcej sa v trblietavej 
„uniforme“ famme fatale – aj chorá Antonia 
siaha po trblietavej primadonskej róbe (jedna 
z mála naozaj silných scén predstavenia). 
Giulietta u Herheima vôbec neexistuje – jej 
part si podelia predstavite�ky Olympie, An-
tonie a Niclausa/Múzy oble�ené v lesklých 
šatách (režisérovo posolstvo o tom, že všetky 
ženy sú kurtizány?).
V závere niet na javisku jedinej postavy 
s vlastnou identitou: na schodoch kabaretu 
stojí zbor strieborných nýmf a zmnožených 
Hoffmannov (herecky i spevácky skvelý Praž-
ský 	 lharmonický zbor). On sám sa stotožnil 
s opitým transvestitom, ktorého projektova-
ný obraz sa rozbil na malé kúsky. Následné 
mravou�né � nále, odspievané do zasviete-
ného h�adiska po troch hodinách negovania 
akýchko�vek pozitívnych hodnôt, pôsobilo ako 
(zámerné?) pokrytecké gesto.
Najsilnejšou stránkou kontroverznej inscená-
cie bolo skvelé scénogra� cké riešenie Chris-
tofa Hetzera. Útroby strmého kabaretného 

schodiska ukrývali 
kabinet profesora 
Spalanzaniho s polica-
mi plnými „�udských“ 
sú�iastok, Antoniin 
dom s hudobnými 
nástrojmi i kr�mu 
zapratanú vínovými 
f�ašami. Nehlu�ná to�-
	a a rýchly podzemný 
vý�ah umož	ovali 
neuverite�ne rýchle 
a hladké premeny 
dejstiev aj sporadické 
odskoky do Lindorfov-
ho kabaretu. 
Vokálnemu obsade-
niu dominoval mladý 
švédsky tenorista 

Daniel Johansson (Hoffmann) disponujúci 
príjemným, technicky istým materiálom, úc-
tyhodnou kondíciou i hereckými dispozíciami. 
Aj najznámejšie meno z obsadenia, nemecký 
barytonista Michael Volle, zhodnotil v pätici 
me� stovských podôb (Lindorf, Luther, Coppé-
lius, Miracle, Dappertutto) osobnú charizmu 
i zemitý barytón, aj ke� v závere už bolo cíti� 
umelcovu únavu z mimoriadne náro�nej kul-
minácie partov. Trojica Hoffmannových múz 
�ahala za kratší koniec. Švédskej sopranistke 
Kerstin Avemovej vcelku sved�ala koloratúr-
na exhibícia Olympie, ale v nižších polohách 
pôsobil jej soprán „deravo“. Nemeckej sopra-
nistke Mandy Fredrichovej (Antonia/Giulietta) 
aj izraelskej mezzosopranistke Rachel Frenke-
lovej (Múza/Niclaus) chýbala farebná osobitos� 
materiálu. Hudobné naštudovanie Johanna 
Debusa stojaceho na �ele Wiener Symphoniker 
krá�alo ruka v ruke s režijnou koncepciou. 
Jeho hlavným atribútom bol emocionálny 
dištanc: síce pošteklilo francúzskym šarmom, 
za srdce však nechytilo.

Michaela MOJŽIŠOVÁ

Turandot (foto: P. Horník) 
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AIX-EN-PROVENCE

Triumf žien
Ženy. Ich túžby a trápenia. Ich vôľa a sila meniť ľudí, prinášať harmóniu, dolaďovať svet. 
To bola ústredná dramaturgická línia 67. ročníka festivalu vo francúzskom Aix-en-Provence 
(2. – 21. 7.). Tri z uvedených diel – Händlova Alcina, Čajkovského Iolanta a Stravinského 
Persephone – mali ženské meno priamo v titule. Hrdinka štvrtého, Mozartovho Únosu zo 
serailu, zvádza húževnatý a nekompromisný boj o slobodu. A napokon piaty, Brittenov Sen 
noci svätojánskej, rozpráva o obeti manželovej žiarlivosti, kráľovnej víl Titanii. 

Takmer trojtýžd	ové hodovanie otvorila nová 
inscenácia Händlovej opery seria. �arodejnica 
Alcina (božsky stvárnená pôvabnou Patriciou 
Petibonovou) a jej sestra Morgana (Anna 
Prohazka) sa nudia v sladkej ve�nosti. Aby 
zabili �as, zvádzajú pocestných vojakov, a ke� 
sa im milenci zunujú, premie	ajú ich na zvery 
(evokácia ich vlastnej nátury?). No len do oka-

mihu, kým sa Alcina nezamiluje a nespozná 
pravú lásku. Ruggiero (Philipp Jaroussky) padá 
do jej osídiel, lona a lôžka. Nie náhodou zvolila 
režisérka Katie Mitchell poste� za centrálny 
prvok svojej režijnej i scénogra� ckej koncepcie. 
Práve v nej sa odohrávajú všetky fantazmagórie 
sexuálne nenásytných �arodejníc. 
Alcina Ruggiera úplne ovláda. Za asistencie 
služobní�ok ho vyzlieka vo vysoko erotizova-
nej (stále však pomerne vkusnej) réžii s po-
�etnými sado-masochistickými scénami. Ke� 
však krásne �arodejnice prejdú dverami do 
miestností susediacich so salónom, stávajú sa 
tým, �ím v skuto�nosti sú: ohyzdnými sta-
renami, ktoré sú vo svojich bezuzdných váš-
	ach uväznené rovnako ako ich na zvieratá 
premenení milenci v sklenených vitrínach. 
Nie vždy sa podarí preži� barokovú operu 
bez mrvenia sa v kresle. Aix ponúkol skvelú 

produkciu, ktorá popri erotickej provokácii 
priniesla aj mnoho dôvtipných nápadov a scé-
nogra� ckých nuáns odkrývajúcich paralelné 
svety hrdinov. A predovšetkým – tri hodiny 
strávené s talianskym dirigentom Andreom 
Marconom stojacim na �ele reziden�ného 
Freiburger Barockorchester boli �istým bla-
hom. Jeho hudobná koncepcia umožnila spe-

vákom naplno predvies� vokálne schopnosti, 
bez rizika, že by da capo árie pôsobili zd�havo 
�i nudne. Obsadeniu dominovala excelentná 
Patricia Petibon – najmä ária Ah! Mio cor! fas-
cinovala takmer choreogra� cky stelesnenou, 
úprimnou boles�ou.
Aj kombinácia �ajkovského Iolanty a Stravin-
ského Persephone v elegantne ra� novanej réžii 
Petra Sellarsa bola originálnym príspevkom 
k naplneniu vytý�enej „ženskej“ línie. Slepá 
dcéra provensálskeho krá�a Reného, princezná 
Iolanta, je uzavretá v ochrannej bubline, sta-
rostlivo stráženej jej otcom. Aby mohla naplni� 
lásku k Vaudemontovi (Arnold Rutkowski), 
musí sa vymani� spod otcovej ochrany a pre-
kona� svoj hendikep. Jej vyvolený ju nau�í, 
že o�i nie sú stvorené len pre pla�, ale aj pre 
obdivovanie ruží, �i už bielych alebo �erve-
ných. Vo	avá metafora premeny panenskej 

diev�iny v dozrievajúcu ženu. Sopranistka 
Ekaterina Scherbachenko predostrela jemnú 
metamorfózu Iolanty, pri�om režisér odvážne 
pod�iarkol pasáž jej prechodu z tmy do svetla 
zaradením grandiózneho à cappella �ísla po-
chádzajúceho z �ajkovského Liturgie sv. Jána 
Zlatoústeho.
Kým �ajkovského posledná opera syntetizu-
júca majstrov lyrizmus vznikla v roku 1892, 
Stravinského Persephone už patrí nasledu-
júcemu storo�iu. Vytvorená v Paríži v roku 
1934 na báse	 Andrého Gidea, je závere�nou 
�as�ou vo�ného triptychu spolutvoreného 
opusmi Oedipus Rex a Apollon musagète. Plod 
autorovho „neoklasicistického“ obdobia nad-
väzuje na tradíciu hybridných diel, aké boli 
v móde na prelome 18. a 19. storo�ia: here�ka 
(Dominique Blanc) recituje báse	 na pozadí 
orchestrálno-zborovej melodrámy. 
Gidé vo�ne adaptoval mýtus o Persephone, 

dcére Dia a Demeter. V jeho para-
fráze však nejde o diev�inin ná-
silný únos Hádesom. Persephone 
dobrovo�ne schádza do podsvetia, 
kde žijú �udia neš�astní, terori-
zovaní a vykoris�ovaní, �udia bez 
nádeje. Gidéa pozna�ila trans-
formácia komunistického Ruska 
a jeho dielo je zrejmou metafo-
rou krajiny zakusujúcej politické 
zmeny. „Persephone je odvážna 
a rozvážna žena, ktorá nemôže 
nevníma�, �o sa okolo nej deje 
a pokra�ova� v nevinnej diskusii 
s priate�kami pri šálke �aju. Je 
schopná zdie�a� údel s odsúdený-
mi a slabými v pekle, vystavi� svoj 
život nebezpe�enstvu. Jej vo�ba je 
hymnou na mier a bojom o súhru 
vo svete“, predstavil svoje vníma-
nie opusu režisér Sellars.
V Únose zo serailu nachádza-
me hne� dve odvážne hrdinky. 
Konstanze (Jane Archibald), žena 
silnej vôle vzdorujúca naliehaniu 
pašu Selima (Tobias Moretti) 
a emancipovaná Blonde (Rachele 
Gilmore) sa nebojácne stavajú 

proti mužskej brutalite Osmina (Franz-Josef 
Selig). �o však v roku 1782, sto rokov po posled-
nom osmanskom útoku na Viede	, napísal 
Mozart ako duchom osvietenstva ovplyvnený 
turecký „divertissement“ (t.j. �ahší žáner slúžia-
ci k zábave publika), to Rakúšan Martin Kušej 
v roku 2015 radikálne prenáša do sú�asnosti. Dej 
situuje do púšte, únoscovia nebezpe�ne pripo-
mínajú dnešných teroristov. 
Ak je u Mozarta paša Selim �udsky ve�korysý 
a jeho pravá ruka Osmin viac komický než 
nebezpe�ný, v tejto produkcii neváha strážca 
háremu popravi� rukojemníkov v okamihu, 
ke� ich Selim prepustil. Kušej zobral doslovne 
verše Osminovej vstupnej árie Solche herge-
laufne Laffen. Jej slová o stínaní, vešaní, na-
bodávaní na žeravé ty�e, upa�ovaní, topení �i 
s�ahovaní z kože naozaj až príliš pripomínajú 
hrôzy ostatných mesiacov. Pôvodne mali by� 

P. Jaroussky a P. Petibon v Alcine (foto: © P. Berger)



33

ZAHRANIČIE

v závere Kušejovej inscenácie prezentované na-
pichnuté hlavy popravených mileneckých pá-
rov. Vedenie festivalu však vzh�adom na tero-
ristické udalosti zmietajúce sú�asným svetom 
preferovalo nahradi� od�até hlavy zvyškami 
zakrvaveného šatstva. Aj napriek tomu zna�ná 
�as� premiérového publika hlu�ne prejavila 
svoju nevô�u: Na operný festival sa nechodí pre 
divadelnú verziu televíznych správ.
S drsnou aktuálnos�ou Kušejovho Únosu 
zo serailu ostro kontrastoval Brittenov Sen 
noci svätojánskej v réžii Roberta Carsena. 
Komplikované shakespearovské libreto sleduje 
príbeh krá�ovnej víl Titanie (špi�kovo spie-
vajúca i hrajúca Sandrine Piau), vystavenej 

žiarlivosti manžela Oberona, a štvorice mla-
dých �udí, ktorých život a lásky skomplikuje 
Oberonov �arovný prášok. Do deja sa zapletie 
skupina dedinských divadelných ochotníkov 
nacvi�ujúca predstavenie o Pyramovi a Thisbé, 
predstavenie korení škriatok Puck (skvelý 
komik Miltos Yerolemou). 
Carsenova poetická inscenácia má pre festival 
v Aix priam mýtický význam. Pochádza z roku 
1991 a je považovaná za jeden z jeho umelec-
kých vrcholov. Mali sme š�astie zaži� ju už 
v roku pôvodnej premiéry a dnes s rados�ou 
konštatujeme, že ani po 24 rokoch sa nestratilo 
ni� z jej �ara. Medzitým prešla poprednými 
svetovými scénami (Londýn, Paríž, Barcelona, 

Lyon, Štrasburg, Miláno a i.), no dekorácia 
Michaela Levina s ideou multiplikovaných 
postelí sa nezunovala ani najnáro�nejšiemu 
publiku. Nie je obvyklé, aby si výprava vyslúžila 
ovácie na otvorenej scéne: postele vznášajú-
ce sa nad javiskom pravidelne žnú divácky 
potlesk. Aj teraz zapôsobilo �aro nekone�ne 
pôvabnej inscenácie, násobené horúcou letnou 
nocou v open-air divadelnom priestore arcibis-
kupského paláca, ktoré Titania zh�	a v slovách 
lásky: „Nech víly rozhodia rosu požehnania na 
všetky lôžka tohto paláca, aby pokolenia, �o 
v nich vzídu, boli š�astné.“

Luc EVRARD
Zuzana BOJNANSKÁ

ORANGE

O osude, ktorému sa nedá ujsť
V krásne zachovanom antickom divadle v provensálskom Orange sa už takmer poldruha 
storočia koná open-air festival, ktorý od roku 1902 nesie meno Chorégies. Program 
tohto ročníka tvorili tri večery s Bizetovou Carmen, dve predstavenia Verdiho Trubadúra 
a štvorica vokálnych i symfonických koncertov, rovnomerne rozvrhnutých do štyroch 
horúcich letných týždňov (7. 7. – 4. 8.).

Jedno zo svetovo najprestížnejších podujatí 
pod holým nebom hostilo vo svojej histórii 
slávnych dirigentov a interpretov – Karla 
Böhma, Lorina Maazela, Zubina Mehtu, Nella 
Santiho, Montserat Caballé, Rugiera Raimon-
diho, Leonie Rysanek a mnohých �alších. 
Aj dnes sa na jeho javisku striedajú renomova-
ní svetoví speváci. �ahákom ro�níka 2015 bol 

nemecký tenorista Jonas Kaufmann v Bizeto-
vej Carmen – titule, ktorý je (nielen) vo Fran-
cúzsku sám o sebe zárukou úspechu. 
Hoci antický am� teáter v Orange pôsobí v po-
rovnaní s veronskou Arénou komorne, pojme 
takmer devä�tisíc divákov. Tí v mnou navští-
vený ve�er vyskúšali jeho osobitú akustiku 
ako prví: predstavenie 14. 7., na výro�ie doby-
tia Bastily, sa nemohlo za�a� inak než Mar-
seillaisou. Nasledujúca inscenovaná predohra 

k opere predzna�ila � lozo� u inscenácie: 
exteriérová lokácia neinšpirovala dvorného 
festivalového tvorcu Louisa Désirého (autor 
scénických i kostýmových návrhov a režisér 
v jednej osobe) k opulentnému realistickému 
divadlu, ale k zvnútornenej vz�ahovej dráme. 
Nemennému javiskovému priestoru popri 
samotných reáliách am� teátra dominovali 

nadrozmerné hracie karty ako metafora 
osudu, ktorému sa nedá uniknú�. 
Vzplanutie Carmen a Dona Josého vyložil Dési-
ré ako omyl. Krásnu Cigánku zaujme smutný 
utiahnutý vojak preto, že si ju ako jediný nevší-
ma. Ke� po dlhom odolávaní pod�ahne jej šar-
mu a po�as zatýkania ju nechá celkom okato 
utiec�, Josého kolegovia si znechutene poklep-
kávajú na �elá. V kr�me u Pastiu je už jasné, že 
introvertný mládenec nemôže Carmen zauja� 

nadlho. Ke� Zunigom pristihnutému Donovi 
Josému neostáva iná možnos�, než sa prida� 
k pašerákom, je neskoro. Ich vz�ah s Carmen 
sa rozpadol prv, než sa stihol za�a�. Pri�aho-
vaná perspektívnejším Escamillom, opúš�a 
diev�ina tohto slabocha s porazeneckým výra-
zom a odhodiac zlé karty sa vydáva za svojím 
š�astím. Rovnako ako vzplanutie k Josému je 
aj Carmenina smr� nedorozumením. Roztrase-
ný chudák ju neplánoval zabi�, len ako no�ný 
motý� �ahaný k svetlu nemohol ži� bez jej prí-
tomnosti: ich hádka na pozadí jasania arény sa 
stáva Carmen osudnou.
Désirého inscenácia sa od obvyklých koncep-
cií vášnivého opusu líšila redukciou popisno-
-realistických prvkov, pomerne statickým 
aranžovaním zboru a maximálne disciplino-
vaným herectvom celého ansámblu. Kvanti-
tatívna striedmos� gestického aparátu však 
dala o to viac vyniknú� charakterom postáv 
i vz�ahovým pointám. Inscenácia bola bez 
trápnej prvoplánovosti taká zrozumite�ná, že 
by ju bez titulkovacieho zariadenia pochopil aj 
debutujúci divák. 
Akustika divadla bola v mnou navštívený 
ve�er výborná (ob�as ju vie naruši� búrlivejšie 
fúkajúci mistrál), takže sme si mohli neru-
šene vychutna� napospol dobre disponované 
vokálne obsadenie. Jonas Kaufmann podal 
zintímnenú kresbu neš�astného Josého. 
V prvej lyrickejšej �asti hladkal uši krásnym 
mezzavoce farebne prí�ažlivého tmavého 
tenoru, v dramatickom � nále by sa však už 
žiadalo viac razancie a kovu, najmä vo vy-
sokej polohe. Kate Aldrich vybavila titulnú 
hrdinku krásnym vzh�adom i štruktúrova-
ným herectvom, vokálne však ide o málo 
zmyselnú a charizmatickú Carmen. Inva 
Mula bola neobvykle aktívnou, temperament-
nou a vokálne sýtou Micaelou, Kyle Ketelsen 
timbrovo prí�ažlivým Escamiliom. Príjemným 
prekvapením boli dva krásne mužské hlasy 
v menších partoch: svieži, pomerne tmavý 
lyrický barytón Argentín�ana Armanda No-
gueru (Morales) a zvu�ný mužný bas Francú-
za Jeana Teitgena (Zuniga). Dirigent Mikko 
Franck na �ele Orchestre Philharmonique de 
Radio France pripravil lyricky odpatetizovanú 
koncepciu diela, zvukovo ladiacu s intímnos-
�ou Désirého výkladu. 

Michaela MOJŽIŠOVÁ

J. Kaufmann a K. Aldrich (foto: Gromelles)
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Majstri speváci rossiniovskí
Počas dvoch augustových týždňov si dali na jadranskom pobreží ďalšie rande 
najoddanejší interpreti a najvernejší konzumenti hudobného odkazu Gioachina Rossiniho. 
V skladateľovom rodisku Pesare sa uskutočnil 36. ročník Rossini Opera Festival 
(10. – 22. 8.). Bol venovaný pamiatke nedávno zosnulého režiséra Lucu Ronconiho, 
ktorého umenie v rokoch 1984 – 2014 zdobilo festival dvanásťkrát.  

Tri dominantné inscenácie (Straka zlodejka, 
Noviny, Š�astný omyl), každoro�ná repríza 
Cesty do Remeša v rámci seminára Accademia 
rossiniana, vokálno-inštrumentálne opusy 
(Messa di Gloria, Stabat Mater, kantáty) a sólis-
tické recitály tvorili programovú os tohto uni-
kátneho monotematického podujatia. Azda sa 
do programovej štruktúry premietol úsporný 
režim, ke� novou bola len jedna inscenácia, no 
návraty starších zasa osviežili zmenené hu-
dobné naštudovania a obsadenia. Pesaro ostá-
va nielen tribúnou revitalizácie menej hraných 
Rossiniho opusov a ich uvádzania v nových 

kritických edíciách, ale aj otvoreným priesto-
rom pre objavovanie speváckych talentov. 
Pochopite�ne, najsilnejším magnetom festiva-
lu sú ve�ké spevácke osobnosti, špecializované 
na belcantovú literatúru.
Opera semiseria La gazza ladra (Straka zlodej-
ka) sa na javisko Adriatickej arény vrátila po 
ôsmich rokoch, v pôvodnej vizuálnej podobe 
režiséra Damiana Michieletta a scénografa 
Paola Fantina. Opä� zaujala svojou stried-
mou modernos�ou, sviežos�ou a decentným 
vtipom. Kradnúcu straku s prvkami pohybo-
vej akrobacie zosob	ovala mladá tane�nica 
(Sandhya Nagaraja), každému z interpretov 
umožnili inscenátori sústredi� sa na vypäté 
vokálne party, ale zárove	 uvo�ni� sa herecky 
a vytvori� pestré charaktery. Štvorhodinové 
predstavenie nemalo hluché miesto aj v�aka 
precíznemu a v gradáciách ohnivému naštu-
dovaniu Donata Renzettiho na �ele orchestra 
a zboru bolonského Teatro comunale.

Tie isté kolektívne telesá, tentoraz pod taktov-
kou Enriqueho Mazzolu, tvorili hudobnú bázu 
pre novú podobu komickej opery La gazzetta 
(Noviny). V poradí osemnásty javiskový opus 
dvadsa�štyriro�ného Rossiniho sa na festivale 
objavil v režijnom naštudovaní Marca Carniti-
ho a na scéne Manuely Gasperoniovej. Navyše, 
premiérovaná verzia je obohatená o nedávny 
muzikologický objav Philipa Gossetta (jeden 
z najprominentnejších špecialistov na Rossini-
ho tvorbu), stratené kvinteto z 1. dejstva. Dielo 
teda zaznelo kompletne s radostne muzicíru-
júcim orchestrom a v delikátnom vizuálnom 

tvare. Pre zaujímavos�, predohra k Novinám je 
totožná s o štyri mesiace mladšou Popoluškou. 
Mnoho hudobných motívov predošlých opier 
Rossini zopakoval, iné vzišli práve z Novín. 
Vzdušná scéna sa menila pomocou malého 
po�tu kulís, zato s obrovským spektrom pastelo-
vých farieb a svetiel. Celé dianie na javisku bolo 
hravé, graciózne tane�né a aj v�aka nápaditým 
modernizujúcim kostýmom pestré.
Po vyše dvoch desa�ro�iach si vedenie festivalu 
spomenulo na jednoaktovku ani nie dvad-
sa�ro�ného Gioachina Rossiniho L’inganno 
felice (Š�astný omyl) v pôvodnej réžii Grahama 
Vicka. Jej podoba, dnes vnímaná ako inscena�-
ný retro štýl (Vick medzitým riadne roz�eril 
hladinu svojím Mojžišom v Egypte), aj napriek 
iluzívnosti javiskového vzh�adu oslovila vku-
som a oddychovou atmosférou. Hoci premiérou 
roku 1812 zožal skladate� v benátskom Teatro 
San Moisè svoj prvý ve�ký úspech, cez pri-
zmu jeho komplexnej tvorby treba považova� 

partitúru skôr za žriedlo geniálneho talentu. 
Symfonický orchester Gioachina Rossiniho 
hral pod vedením Denisa Vlasenka s �ahkos-
�ou, presnos�ou a švihom.
Tri inscenácie ponúkli celý rad bravúrnych 
speváckych výkonov. V Strake zlodejke na festi-
vale debutovala trojica hlavných predstavite�ov. 
Po rozpa�itejšom úvode zaujala pohyblivos�ou 
i sýtos�ou sopránu Nino Machaidze (Ninetta), 
štýlovou frázou a istou výškou René Barbera 
(Gianetto) a kovovým basovým leskom Marko 
Mimica (Gottardo). Za vokálneho ví�aza ve�era 
však treba považova� brilantného Alexa Esposita 
v postave Fernanda. V Novinách popri technicky 
istej koloratúre Hasmik Torosyanovej (Lisetta) 
dominovalo pánske trio. Modelová belcantová 
kultúra a žiarivé výšky zdobili tenor Maxima 
Mironova (Alberto), barytónovú š�avu dal Fi-
lippovi Vito Priante a ve�kolepým materiálom 
v spojení s hereckým talentom a nezvy�ajne 
korpulentnou postavou pútal Nicola Alaimo ako 
Don Pomponio. V jednoaktovke Š�astný omyl sa 
vhodne uplatnili najmä hlasy Mariangely Sici-
lia (Isabella), Davida Luciana (Batone) a Carla 
Leporeho (Tarabotto). 
Skuto�ným bonbónikom sa stala po dvoch de-
sa�ro�iach vzkriesená Rossiniho Messa di Glo-
ria pre sólistov, zbor a orchester. Partitúra 
spájajúca spiritualitu s oslnivo spevnou melo-
dikou ponúka v hodinovej d�žke h�bavé i vir-
tuózne pasáže. Donato Renzetti s bolonským 
orchestrom a zborom jej odovzdal (aj napriek 
silnej búrke nad dejiskom koncertu) obsahovú 
pokoru i pátos. Fenomenálny Juan Diego Fló-
rez v tenorovom parte znova dokázal, že jeho 
neopísate�ne krásny a technicky bezchybný 
hlas nepozná rozsahové hranice. Zárove	 
nadchol emotívnym výrazom. S istým odstu-
pom udržiavali krok Jessica Pratt, Victoria 
Yarovaya, Mirco Palazzi a Dempsey Rivera. 
V druhej polovici koncertu zaznela kantáta 
La morte di Didone (Smr� Didony), kde Jessi-
ca Pratt predviedla zvláš� vo vysokej polohe 
pevne znejúci soprán. Absolútnou raritou 
bola kantáta šestnás�ro�ného Gioachina (po 
prvýkrát zaznela na školskom koncerte v bo-
lonskom hudobnom lýceu roku 1808) Il pianto 
d’Armonia sulla morte d’Orfeo (Pla� Harmónie 
nad smr�ou Orfeovou) v skvostnej interpretá-
cii bezkonkuren�nej speváckej jednotky Juana 
Diega Flóreza.  
Cesta do Remeša s ú�astníkmi prestížneho inter-
preta�ného kurzu Accademia rossiniana nebýva 
vždy rovnakou liah	ou talentov. Tohto leta sa 
ich v prvom obsadení našlo viacero: sopranistky 
Giuseppina Bridelli, Salome Jicia, Ruth Iniesta, 
tenorista Sunnyboy Dladla, barytonista Vincen-
zo Nizzardo �i basista Pablo Ruiz.
Bilancia 36. ro�níka usporiadate�ov potešila. 
Návštevnos� aj príjmy zo vstupeniek stúpli. Fes-
tival sledovalo 15 810 divákov z 34 štátov sveta. 
Cudzinci tvorili vyše 64 %. Recenzenti prices-
tovali z 26 krajín. Budúci ro�ník pozýva na dve 
nové inscenácie – La donna del lago (Jazerná 
panna) a Il turco in Italia (Turek v Taliansku), 
vracia sa mladícky Ciro in Babilonia. 

Pavel UNGER 

La gazzetta (foto: studio amati bacciardi) 
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FORFEST 2015
Jednou z dôležitých udalostí tohtoročného Medzinárodného festivalu súčasného 
umenia s duchovným zameraním FORFEST Czech Republic bolo udelenie prestížnej 
Ceny Českej hudobnej rady a vstup do širšieho európskeho projektu EFFE (Europe for 
Festivals, Festivals for Europe). FORFEST sa opäť odohrával vo veľkolepých priestoroch 
Arcibiskupského zámku v Kroměříži, v znamení zdravého hudobného experimentovania 
a v príjemnej atmosfére záhrad talianskeho architekta Tencalliho.

Pocty Bergerovi a Emmertovi
Na aktuálnom 26. ro�níku (10. 4. – 1. 7.) 
participovali popredné �eské aj zahrani�né 
inštitúcie, umelecké asociácie a hostia z de-
siatich krajín Európy i zámoria. Uskuto�nilo 
sa 14 koncertov s 18 premiérami, trojd	ová 
medzinárodná konferencia „Duchovné prúdy 
v sú�asnom umení 2015“, pä� posluchových 
koncertov (R. Berger, J. Hanuš, R. Hejnar, 
A. Pärt, A. Pi	os), dve výstavy, dvojica perfor-
man�ných projektov a kompozi�né kurzy pre 
mladých skladate�ov.
Posluchový koncert k jubileu slovenského 
skladate�a Romana Bergera uviedol premiéry 
elektroakustickej skladby Transgressus a jem-
ne prekomponovaného Epitafu pre Kopernika. 
Transgressus, ako aj následnú diskusiu na 
tému štvr�storo�ia histórie festivalu FORFEST 
naživo prenášal �eský rozhlas.
Organový koncert Karla Martínka v olomouckej 
katedrále sv. Václava priniesol realizáciu 
štvor�as�ového diela Františka Gregora 
Emmerta Piese� Šalamúnova (Jana Kraj�o-
vi�ová – soprán, Bára Kozáková – husle), 
ktorou si FORFEST uctil nedávno zosnulého 
skladate�a, jedného z najvýznamnejších 
�eských symfonikov povojnovej doby, autora 
26 symfónií! Martínek priam ohromil ra-
dikálne a dynamicky vystavanou skladbou 
Volumina klasika hudby 20. storo�ia Györgya 
Ligetiho, ktorou vy�erpal takmer celý zvuko-
vý potenciál dómskeho organa. Nasledovala 
v�a�ná virtuózna Toccata Miloša Sokola. 
Až mystické sopránové zafarbenie mala 
harmónia skladby Le jardin suspendu Fran-
cúza Jehana Alaina s messiaenovskou at-
mosférou, hoci pochádza ešte spred obdobia 
zrodu Messiaenovho kompozi�ného jazyka. 
Prínosom koncertu boli hodnotné závere�né 
improvizácie Karla Martínka na šes�tónovú 
tému FORFEST.

Sólové recitály
K významným po�inom patril hus�ový recitál 
Marie Pet
íkovej-Gajdošovej, ktorá predvied-
la komplet Šiestich hus�ových sonát Ji�ího 
Matysa. Cyklus náro�ných kompozícií oplýva-
júcich bohatstvom motivického a rytmického 
cítenia vyžaduje maximálnu koncentráciu. 
Sólistka ich predniesla s neuverite�nou �ah-
kos�ou, presved�ivos�ou a istotou, precíznou 
intonáciou a frázovaním. 
Jedným z vrcholov festivalu sa stal violon�e-
lový recitál vynikajúceho nemeckého sólistu 
Friedricha Gauwerkyho. Program bol sku-

to�ne dobre premyslený: za�ínal sa Bachovou 
Suitou pre sólové violon�elo �. 1 G dur, pokra-
�oval Johnom Cageom a najlepšou skladbou 
ve�era – Az Hit (Verím) Györgya Kurtága 
– cez Karlheinza Stockhausena (Amour 
v transkripcii Gauwerkyho) a kon�il zásad-
ným dielom Austrál�ana Petera Sculthorpa 
Requiem z roku 1979. Nádherná skladba 
s oduševneným záverom a zrelé interpre-
ta�né majstrovstvo boli dôstojnou bodkou za 
koncertom vzácneho hos�a.

Experimentálna hudba
Experimentálny projekt autorskej dvojice 
Sáry a Iva Medkovcov sa pre svetelné efekty 
konal v neskorých no�ných hodinách. Pre-
miéra skladby For Piano od výsostne poetic-
kej Sáry Medkovej uviedla jej recitál. Zaujala 
aj zvukovo vynaliezavá Inside I, v ktorej 
obaja interpreti vyludzovali sonoristické až 

mystické štruktúry, používajúc klávesovú aj 
strunovú �as� klavíra. Vrcholom ve�era bolo 
uvedenie 24-minútovej „neoromantickej“ 
a typicky americkej skladby De Profundis Fre-
derica Rzewského, s divadelnými element-
mi a textami premietanými na obrovskom 
plátne, spievaným slovom a videom. Farebné 
experimenty so zvukom boli hlavným ak-
centom koncertu autorskej dvojice Michal 
Rataj – Ivan Boreš (elektronika a gitara) s ti-
tulom Sounds in the Veil of Silence. Kvadro-
fónne usporiadanie zvukovej a tónovej masy 
bolo rozumne rozvrhnuté v trochu zradnej 
akustike najvä�šej rokokovej sály v �eskej 
republike.
Dnes už preslávený protagonista �eského 
hudobného minimalizmu Vít Zouhar opä� 
prekvapil novou polohou svojej tvorby. Mul-
timediálny projekt zaHRAda bol vytvorený 
pre Rotundu Kvetnej záhrady. Posluchá�ov 

zaujal až terapeutickými ú�inkami. Tí mohli 
leža� na sedacích vakoch a plne sa venova� 
zvukom prírody, spevu vtákov, šíriacim sa 
do priestoru z troch bodov prostredníctvom 
troch mixpultov, ktoré ovládal tím auto-
rových spolupracovníkov. Dlhej skladbe 
nemožno uprie� vtip, fantáziu a nasme-
rovanie posluchá�ov opä� k prírode a jej 
prirodzenému rytmu. Autor tu nenápadne 
nastolil otázku hraníc hudby, podobne ako 
kedysi Cage, a ambivalenciu podobnosti 
umelo vytváranej kompozície a skuto�ných 
prírodných zvukov. Ide opä� o prekvapujú-
ce konotácie s barokovou tradíciou, ktorú 
Zouhar vzkriesil vo svojich operách a iných 
skladbách.

V znamení klavíra
Ladislav Doležal v rámci klavírneho recitálu 
vzorne a spo�ahlivo naštudoval premié-
ru Klavírnej sonáty �. 5 na fragment z W. 
A. Mozarta od Pavla Zemka Nováka, riešiacu 
problém hry �avou rukou pri materiáli no-
tovanom na troch osnovách. Basová poloha 
sa však pod pedálom v náro�nej štruktúre 
so skokmi do extrémnych polôh trochu strá-
cala. Celý koncert hral sólista naspamä� (!), 
vrátane raných, romanticko-impresionistic-
kých Piatich klavírnych skladieb Vít�zslavy 
Kaprálovej a Gargoyles op. 29 Ameri�ana 
Lowella Liebermanna, ktoré uviedol v �eskej 
premiére.

�esko-slovenský klavírny dvoj-
recitál Jana Stojánka a Dušana 
Šujana ponúkol pomerne vzác-
nu príležitos� porovnania dvoch 
rozdielnych prístupov – razant-
nú a lyrickú Bagatelu Valentina 
Silvestrova v podaní Stojánka 
verzus suverénnu a vášnivú 
Moyzesovu Sonátu z roku 1944 
s rozsiahlou fúgou v Šujanovej 
interpretácii. Nasledoval výber 
z poetických a kompozi�ne svoj-
ských Prelúdií 12+1 Petra Mar-
tin�eka ‚van Grob‘, kde zavážili 
dynamika a kvalita každého 

tónu. V zrelom a oduševnenom podaní Du-
šana Šujana tiež premiérovo zaznelo Štvoro 
impresií od Petra Machajdíka.
FORFEST patrí k najstarším kultúrnym uda-
lostiam v �eskej republike od pádu komuniz-
mu. Doteraz ponúkol desiatky výstav, stovky 
koncertov, stovky nahrávacích hodín pre 
�eský rozhlas a �eskú televíziu, stovky pre-
miér (20 až 30 na každom ro�níku). Koncerty 
sa tento rok konali v štyroch mestách – Kro-
m��íži, Olomouci, Brne a Bratislave a popri 
nich prebehlo aj trojd	ové medzinárodné 
bienále hudobno-výtvarného kolokvia na 
tému „Duchovné prúdy v sú�asnom umení“ 
so stru�ným podtitulom „Vízia budúcnosti“. 
Ú�astníci sa zamýš�ali nad prí�inami teraj-
šieho stavu umenia, smerovaním sú�asného 
vývoja a o�akávaniami, ktoré má dnešný 
�lovek od umenia.

Elena LETŇANOVÁ

K. Martínek (foto: D. Sedlák) 
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Perpetual Delirium 
Andreas Schaerer me-
ets Arte Quartett & 
Wolfgang Zwiauer
CD+DVD/ BMC 2014

Album Perpetual Delirium je výsledkom 
unikátnej spolupráce šiestich renomova-
ných umelcov zo Švaj�iarska: multižán-
rového vokalistu Andreasa Schaerera, 
aktuálneho držite�a ceny Echo Jazz 
Award za tento rok, 	alej vynikajúceho 
saxofónového ansámblu Arte Quartett, 
zameraného na sú�asnú klasickú hudbu 
a napokon jazzového basgitaristu Wolf-
ganga Zwiauera. Po predošlej úspešnej 
spolupráci oslovili �lenovia Arte Quartett 
Andreasa Schaerera, aby pre nich vytvo-
ril nový koncertný program, na ktorom 
by participoval nielen ako autor, ale aj 
ako interpret. Schaerer najskôr starostli-
vo študoval zvuky nástrojov jednotlivých 

Pavel Morochovič Trio
Awakening
Hevhetia 2015

Máloktorý jazzový klavirista má možnos� 
nahra� debutový album s hudobníkmi 
svetového formátu a elitou slovenského 
jazzu, do ktorej nepochybne patria Juraj 
Griglák a Martin Valihora. Klaviristovi 
Pavlovi Morochovi�ovi sa to podarilo, 
�o vypovedá nie�o o obsahu CD ešte 
pred jeho vypo�utím. Ve�kú zásluhu na 
vzniku tria má huslista, producent Ivan 
Dimitrov. Morochovi�a a jeho skladby 
predstavil Martinovi Valihorovi, ktorý 
sa ich s nadšením ujal. Ten v poslednom 
období nemal pri svojom koncertnom 
a štúdiovom vy�ažení ve�a príležitostí 
hra� pôvodnú domácu tvorbu v po-
dobnej kvalite. V	aka Awakening tak 
dostal možnos� pripomenú� si slávne 
obdobie ú�inkovania v triu s klaviristkou 
Hiromi. Ideálnym tretím kusom skla-
da�ky projektu je Juraj Griglák, ktorému 
sadli zemité groovy a ideálne dotvoril 
rytmiku súboru. Niektoré kompozície 
mal Pavel Morochovi� na�rtnuté už 
so svojím predchádzajúcim zoskupením, 
vä�šina skladieb však bola otvorená 
a dokon�il ich tesne pred nahrávaním 
s novou zostavou. Samotné nahrávanie 
bolo hotové za štyri hodiny (!) a usku-
to�nilo sa ešte na jese� roku 2013 
v štúdiu LOFT. Zmixoval a zmastroval 

Giuseppe Verdi 
Simon Boccanegra
D. Hvorostovsky, 
B. Frittoli
I. Abdrazakov, S. Secco
Kaunas City Symphony
C. Orbelian
2CD Delos 2015/Divyd

Hudobný priemysel pravdepodobne 
v pomerne krátkom �ase príde o jednu 
zo svojich najcennejších žánrových 
kategórií – operný komplet. Pod týmto 
pojmom vä�šinou chápeme zvukový 
záznam operného diela realizovaný 
štúdiovo. V menšej miere sa za operný 
komplet považuje aj záznam živého 
predstavenia, samozrejme za predpokla-
du, že sa kvalitou snímania a elimináciou 
ruchov snaží �o najviac priblíži� štúdiu. 
Druhý variant je pochopite�ne lacnejší 
a v sú�asnosti, ke	 je hudobný priemysel 
v kríze (predaj nosi�ov klesá, o
 ciálne 
s�ahovanie a streamovanie hudby stag-
nuje), prevláda. Štúdiový operný kom-
plet sa tak pomaly, ale isto, stáva vzác-
nos�ou a ak sa vôbec realizuje, musí ma� 
vydavate�stvo na to dobrý dôvod v po-
dobe speváckej hviezdy prvej kategórie 
(Bartoli, Kaufmann, Flórez), ktorej 
meno zabezpe�í okamžitý zisk. Americké 
vydavate�stvo Delos u nás nie je ve�mi 
známe, ale okrem pomerne obsiahlej 
diskogra
 e symfonickej a komornej 
hudby obdobia romantizmu je zaujíma-
vé svojím operným katalógom, ktorému 
dominujú recitály zvu�ných speváckych 
mien. Jedným z najžiadanejších je ruský 
barytonista Dmitri Hvorostovsky, kto-
rému sa tentoraz jeho domovský label 
rozhodol vyda� operný komplet jeho 
pro
 lovej úlohy, s ktorou slávil kolosálny 
úspech v Metropolitnej opere v New 
Yorku i na 	alších svetových scénach 
– Verdiho Simon Boccanegra. Je pr-
votriednym Simonom, od prológu, kde 
sviežim hlasom predstavuje mladého 
korzára, cez charakterovo detailne pre-
pracovaného sebavedomého dóžu, až po 
starca tragicky umierajúceho s boles�ou 
v hlase v závere opery. Titulného hrdinu 
na novej nahrávke obklopili nemenej 
zvu�nými menami i v 	alších úlohách. Je-
den z najžiadanejších basov sú�asnosti, 

Ildar Abdrazakov, v úlohe Jacopa Fiesca 
taktiež exceloval, technicky dokonale, 
pritom bez náznaku exhibície, s nádher-
ným zamatovým hlasom pri odkrývaní 
vášne, žiarlivosti, intríg a nenávisti. Bar-
bara Frittoli v elegantnej kreácii Amelie/
Marie ako žena milujúca, introvertne 
silná, vo farebne plnom výraze s jasno 
žiariacimi kovovými výškami. Jej milenec 
Gabriele Adorno v podaní Stefana Secca 
ju š�astne doplnil svetlou farbou prieraz-
ného timbru s viacerými dramatickejšími 
momentmi. Paolo Albiani Marca Cariu 
menej výrazne, no korektne podporil 
kompaktnú hlavnú štvoricu. Kaunas 
City Symphony Orchestra, Kaunas State 
Choir a dirigent Constantine Orbelian 
však na novej nahrávke akoby plnili 
iba funkcie sprevádza�ov speváckych 
hviezd, ich výkon je bezfarebný až fádny, 
chýba v �om dráma, v prípade dirigenta 
absentuje interpreta�ný názor a zmysel 
pre odkrytie nuansí jednej z najlepších 
Verdiho partitúr. Aj napriek týmto 
výhradám patrí vydavate�ovi ve�ká 
v	aka za uchovanie famózneho výkonu 
Hvorostovského, ktorý bol nútený pred 
�asom pre vážne zdravotné problémy 
preruši� svoju kariéru. Verme, že sa 
k nej vráti. 

Jozef �ERVENKA

�lenov kvarteta, od sopránového saxo-
fónu po tubax, novodobý modi
 kovaný 
basový formát nástroja a pokúsil sa 
svoj nenapodobite�ný vokálny prejav 
prispôsobi� charakteristickému zvuku 
súboru. Do zostavy si Schaerer navyše 
pozval aj Wolfganga Zwiauera, ktorý hrá 
na pä�strunovej francúzskej basgitare 
a ktorý v kombinácii s tubaxom a Schae-
rerovým beatboxom vytvára fascinujúcu 
rytmickú sekciu ansámblu. Album Per-
petual Delirium prináša devä� skladieb, 
v ktorých vyniká predovšetkým zvuk 
skvele hrajúceho dychového kvarteta. 
Obdivuhodný je slobodný pohyb Schae-
rerovej invencie v obrovskom žánrovom 
rozpätí skladieb. Jeho hudba osciluje 
medzi klasikou, improvizáciou a jazzom, 
no vä�šinou sa pohybuje v prísnych 
mantineloch komponovanej hudby, 
naplnených lahodne plynúcimi, rytmicky 
silne pulzujúcimi tonálnymi štruktúrami. 
Kompozície predstavujú interpreta�ne 
extrémne náro�né party, plné ponášok 
na komorné diela Ligetiho a Bartóka, 
citácií gregoriánskeho chorálu �i prvkov 
barokových kontrapunktov a fugátových 
nástupov tém, náznaky blues a soulu 
a dokonca i karibských rytmov, ako 
napríklad v skladbe UGG a sú ukážkou 
vrcholnej virtuozity a hudobnej expresi-
vity. Schaerer využíva vo svojom prejave 
širokú škálu prostriedkov, sprechgesang, 
falzet, koloratúru, opernú kantilénu, 
jazzový spev, divoký scat, rap, mcferri-
novské „jódlovanie“ i striedanie hlaso-
vých polôh a perkusívne efekty. Napriek 
tomu, že je prirodzeným frontmanom 
zostavy, ve�kú pozornos� na seba strháva 
i Arte Quartett svojou dokonalou zohra-
tos�ou, nedostižnou tónovou kultúrou 
a fascinujúcimi farbami a rovnako 
i skvelý Zwiuaer, nenútene sa pohybujú-
ci v nezávislých, fantazijných basových 
linkách. Rytmický beat plný drama-
tických akcií už od za�iatku albumu 
kontrastuje s nádhernými melodickými 
oblúkmi. Osobitú pozornos� si zasluhujú 
najmä skladba Artediem, kombinujúca 
bachovské sekvencie so španielskym 
farebným koloritom v krásne zádum-
�ivej atmosfére. Schaerer tu ako autor 
preukazuje obrovský cit pre vytváranie 
krehkých zvukových obrazov, brilantné 
nástupy tutti sa striedajú s momentmi, 
v ktorých znie delikátne dueto speváka 
s basistom. Zwiauerov zvuk pripomína 
skôr vybrnkávanie španielskej gitary než 
basgitaru. Skvelým divadlom pre uši je 
aj skladba Zirzensisches Mittelstueck, 
fantazijné virtuózne dielo, plné efektov 
a precíznej súhry všetkých hudobníkov. 
Dielo Sampfampfe evokuje atmosféru 
Blízkeho východu a žánru klezmer, zare-
zonuje aj parádny groove v skladbe La 
Rencontre alebo hrozivý gotický chorál 
unisono v titulnej Perpetual Delirium. 
Dvojalbum obsahuje okrem akustickej 

verzie aj live DVD z koncertu v Berne, 
ktorý je strhujúcim zážitkom sprostred-
kujúcim zanietenie a bravúru všetkých 
interpretov. Sledova� Schaerera, ako 
spieva a zárove� hypnoticky diriguje 
súbor, je unikátne vizuálne predstavenie. 
Druhý disk 	alej obsahuje aj krátky 
 lm 
Beyond Perpetual Delirium, v ktorom 
Schaerer i �lenovia kvarteta pomerne 
detailne objas�ujú svoje východiská 
a impulzy pri h�adaní originálneho zvuku 
a obsahovej náplne celého projektu. 
Perpetual Delirium je autorsky, inter-
preta�ne aj zvukovo mimoriadne nápa-
ditý a výnimo�ný album a napriek jeho 
hrozivo znejúcemu názvu ide o ve�mi 
sympatickú, so
 stikovanú a elegantnú 
umeleckú koncepciu.

Peter KATINA
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Villa Verneri
FSk Vernár, ĽH Muzička
Vladimír Michalko, 
obec Vernár 2015

ho Jaro Žigo mladší. S koncertovaním 
za�alo trio až koncom minulého roka. 
Na albume sa ako hos� objavil aj Ivan 
Dimitrov, ktorý nahral hus�ové sóla 
v dvoch pokojnejších skladbách: The 
Ballad_Home a Waltz for Nicole. Awa-
kening otvára zvukomalebná skladba 
Inferno, využívajúca hru na strunách 
klavíra v spodných registroch. Škoda, že 
je to jeden z mála prípadov vo�nejšieho 
experimentovania, ktoré sa na albume 
objaví. Druhým prípadom je za�iatok 
štvrtého tracku – Renaissance II./Para-
dise. Po krátkom úvode sa spustí smrš� 
nakomponovaných grooveov a breakov 
v 7/8 takte. Táto skladba zárove� de
 -
nuje 	alšie smerovanie albumu, ktorý až 
na pár pomalších miest nedá pozornosti 
posluchá�a vydýchnu�. Na nahrávke 
prevažuje melodický jazz plný impro-
vizovaných sól v najrôznejších štýloch: 
od swingu cez blues, waltz, latin, fusion 
až po balady. Napriek tomu pôsobí CD 
uceleným dojmom, �o sa autor snažil 
dosiahnu�: „Zámerom bolo vytvori� kon-
cep�ne jednotný a hudobne pestrý celok 
prepojených, na seba nadväzujúcich 
hudobných motívov v širšom žánrovom 
kontexte. Jadro albumu tvorí 6 úvod-
ných skladieb, ktoré spolu vytvárajú 
akýsi uzatvorený kruh.“  Tento koncept 
je zrete�ne prítomný v skladbe Renais-
sance, ktorej tri tracky spolu zaberajú 
takmer polovicu albumu. Štýlom prejavu 
by sa skladby dali prirovna� k tvorbe 
zoskupenia The Bad Plus �i E.S.T. Z hry 
aj kompozícií klaviristu po�u� skvele 
zvládnutú „európsku“ techniku, miesta-
mi im však chýba jazzová vo�nos� a aj 
vä�šina sól budí dojem ustráženej kom-
ponovanej hry „na istotu“ s rozpozna-
te�nými klasickými vplyvmi neskorého 
romantizmu �i impresionizmu. Album 
možno ozna�i� za mimoriadne vydarený 
autorský debut v oblasti nemainstre-
amového slovenského jazzu. Názov 
Awakening napovedá, že sme boli 
svedkami prebudenia skladate�a.

Tibor FELEDI

�lenovia dedinskej folklórnej skupiny 
z Vernára dali svojmu albumu názov 
pod�a najstaršieho pomenovania svojej 
obce, doloženého v roku 1310. Vernár-
�ania nie sú pred mikrofónom nová�i-
kovia – rozhlas tu nahrával už od roku 
1952, ke	 tunajšie diev�atá naspievali 
dvanás� piesní. Folklórnu skupinu založil 
Ján Harni�ár v roku 1964, vtedy vznikli 
aj dva súbory rozhlasových nahrávok. 
V roku 1965 nahrali šiesti pätnás�ro�ní 
parobci Mládenkovanie. �alšie rozhla-
sové nahrávky sú z rokov 1974, 1981 
a 1982. V roku 1993 vydala folklórna 
skupina prvý album Ten Vernár, ten 
Vernár, na ktorom ju sprevádza �udová 
hudba Štefana Molotu. V tom �ase mali 
už Vernár�ania za sebou mnohé vystú-
penia vo Východnej, Strážnici, He�pe, 
�ervenom Kláštore, Detve i Terchovej. 
Hoci v roku 1975 vznikla pri skupine aj 
vlastná �udová hudba, jej nahrávky v Slo-
venskom rozhlase nie sú. 
�lenom folklórnej skupiny s vedúcim 
Vladimírom Šifrom sa na nový album po-
darilo zhromaždi� vyše tri desiatky piesní 
domácej proveniencie. Prirodzene, nie-
ktoré poznáme aj z iných variantov z Ho-
rehronia a iných oblastí. Sú tu �úbostné, 
regrútske a vojenské piesne, 	alej 
svadobné, rubárske, žartovné a pijanské 
a nechýbajú ani uspávanky a naratívna 
piese� o Šimonovi krá�ovi a Zuzane. 
Pri speve zrete�ne vynikajú staršie hlasy 
sólistov, predspevákov i �lenov skupiny. 
„Zloženie sú�asnej folklórnej skupiny 
vznikalo v druhej polovici 70. rokov 
minulého storo�ia, v období, ke� sa 
ešte spievalo vždy a všade. Bežne medzi 
sebou súperili rôzne generácie v speve, 
tanci a pri rôznych príležitostiach, 
ktoré už zanikli alebo zanikajú,“ píše sa 
v sprievodnom slove. Práve zachytenie 
hlasov týchto autentických spevákov, 
pre ktorých bola piese� neodmyslite�-
nou sú�as�ou všedného i sviato�ného 
d�a, je najvä�šou zásluhou takéhoto 
projektu. Ak týmto starším spevákom 
niekedy treba odpusti� menšie technické 
nedokonalosti, robíme to radi, pretože 
presved�ivos� ich výrazu je ove�a vä�šou 
hodnotou. Pravdaže, posluchá�a poteší, 
ke	 s nimi spievajú aj mladí dedi�ia 
tradície. Škoda, že pri menách spevákov 
na tomto CD nie sú uvedené roky na-
rodenia. Skuto�nos�, že si Vernár�ania 
na nahrávanie svojich pesni�iek pozvali 
bratislavskú Muzi�ku, bolo ur�ite ve�mi 
dobré rozhodnutie. Pre Muzi�ku je vždy 
vítanou príležitos�ou, ke	 si môže zahra� 
s nosite�mi muzikantskej tradície, alebo 
ke	 môže hra� pre autentických �udo-
vých spevákov. Spomenieme tu aspo� 
album �i to šitko pravda, ktorý nahrala 
so spevákmi z Rejdovej. Lenže tomuto 
podujatiu predchádzalo po�úvanie 
nahrávok pôvodných �udových hudieb, 
ktoré tu pôsobili. Pri nahrávaní CD Villa 

folklór

Verneri takáto možnos� zrejme nebola. 
Muzikanti si museli poradi� so svojimi 
znalos�ami horehronskej hudby a o to 
pozornejšie po�úva� tunajších spevákov 
a ich prejav. Dalo by sa teda poveda�, 
že mali viac vo�nosti, ale v skuto�nosti 
to bola ešte �ažšia úloha. A Vernár je 
dedina, ktorá je i nie je na Horehroní. 
So�a Burlasová túto obec vyra	uje zo 
svojej štúdie o �udovej piesni na Hore-
hroní pre prevahu spišských prvkov. 
Oskár Elschek dokonca uvádza Vernár 
iba medzi obcami susediacimi s Ho-
rehroním. (Obaja autori v monogra
 i 
Horehronie z roku 1988.) Zdá sa však, 
že sami Vernár�ania kladú v sú�asnosti 
dôraz práve na horehronské prvky 
svojho spevu – najmä pri skupinovom 
speve pri muzike. Nahrávka sa tak stáva 
dokladom o sú�asnom stave miestnej 
speváckej tradície. To podstatné sa Ver-
nár�anom ur�ite podarilo: zaznamena� 
spevácky prejav tých, �o ešte zažili �asy, 
ke	 „sa ešte spievalo vždy a všade“, 
spolu so spevom mladších, ktorí ponesú 
zodpovednos� za udržanie tradície v bu-
dúcnosti. A to najdôležitejšie sa podarilo 
aj Muzi�ke. Sprevádzala Vernár�anov 
tak, aby sa mohli cíti� ako pri „svojej“ 
muzike. Pre potešenie nás posluchá�ov 
tak vznikol album, ktorý sa ve�mi dobre 
po�úva – a to takisto nie je málo.

Marián MINÁRIK 

Audiokultúra
Texty o modernej hudbe
Ch. Cox, D. Warner (eds.)
I. Koska, P. Zagar (transl.)
Hudobné centrum 2015

Môj nebohý u�ite� a priate� Juraj Beneš 
v 90. rokoch minulého storo�ia �asto 
hovorieval (a nebol to len trpký bon-
mot), že „na Slovensku chýba slovo 
o hudbe“. Kto u nás zažil zlaté 60. roky, 
alebo kto aspo� pozná kvalitu knižných 
publikácií a periodík (napríklad Slo-
venskú hudbu) z tých �ias, ur�ite vie, 
že Juraj mal do ve�kej miery pravdu: 
to, �o nestihla dorazi� normalizácia 
v 70. a 80. rokoch, podarilo sa ma-
terialisticko-pragmaticky zameranej 
slovenskej postkomunistickej spolo�-
nosti. Spisba (najmä) o aktuálnom 

kniha

dianí v hudbe sa u nás postupne 
zredukovala naozaj na minimum. 
O to radostnejšie sa konštatuje fakt, že aj 
zásluhou osobnej iniciatívy Petra Zagara 
a jeho kolegov z Edi�ného oddelenia 
Hudobného centra sa opodstatnenos� 
Benešovho výroku v ostatných rokoch 
postupne stráca a „slova o hudbe“ na 
Slovensku postupne opä� síce pozvo�na, 
ale zato nepochybne pribúda. A záro-
ve� sa tým (aspo� trochu) relativizuje 
jednozna�nos� (nie neopodstatneného) 
bonmotu (vychádzajúceho z parafrázy 
známeho biblického výroku), „�i azda 
môže zo štátom riadenej inštitúcie vzís� 
nie�o dobré?“. V prípade Edi�ného 
oddelenia Hudobného centra ur�ite áno. 
Jedným z jeho ostatných titulov, ktoré 
sa nedávno objavili na trhu, je slovenský 
preklad k�ú�ovej publikácie o sú�asnej 
„zvukovej kultúre“ editorov Christopha 
Coxa a Daniela Warnera Audioculture. 
Po preklade kultovej (v dobe vzniku 
beznádejne rozobranej a následne 
nieko�kokrát znovuvydanej) publikácie 
Michaela Nymana Experimental Music 
– Cage and Beyond (1. vydanie v roku 
1974) prichádza teda do slovenského 
prostredia 	alší titul (po prvýkrát vydaný 
v anglickom origináli v roku 2004), ktorý 
– tak ako Nymanova kniha presne 30 ro-
kov predtým – mapuje dianie v oblasti 
experimentálnej umeleckej tvorby, v dô-
sledku ktorej bolo nevyhnutné tradi�ný 
termín „hudba“ nahradi� výstižnejším 
a ove�a otvorenejším termínom „zvukové 
umenie“ (v angli�tine „sound art“). A ke-
	že lepšie, ako to napísali editori tejto 
publikácie, to asi nezvládnem, dovolím 
si tu na margo obsahového zamerania 
Audiokultúry odcitova� ich vlastné slová: 
„Po�as uplynulého polstoro�ia sa vyno-
rila nová audiokultúra: kultúra hudob-
níkov, skladate�ov, tvorcov soundartu, 
teoretikov a posluchá�ov vnímavých 
vo�i zvukovej substancii, aktu po�úvania 
a vo�i kreatívnemu potenciálu zvukové-
ho záznamu, reprodukcie a transmisie. 
[...] Akademický svet sa stal svedkom 
explózie záujmu o históriu a antropoló-
giu po�úvania zo strany spolo�enských 
vedcov, ktorí obrátili svoju pozornos� 
na zvuk ako príznak �asovej a kultúrnej 
odlišnosti. Sound art sa stal životaschop-
ným umeleckým odvetvím. [...] A �o sa 
hudby týka, celkom mimoriadne množ-
stvo hudobníkov aktívnych na pomedzí 
džezu, klasiky, rocku alebo dancemusic 
si za�alo uvedomova� formujúci vplyv 
predchodcov – vo�akedy marginálnych 
výskumníkov zvuku a sluchu, medzi 
ktorých patria LuigiRussolo, John Cage, 
Pierre Schae� er [...] a i. �ím sa dá 
vysvetli� tento obrat sú�asnej kultúry 
k sluchovému vnemu? [...] Marshall 
McLuhan tvrdil, že vzostup elektronic-
kých médií zaprí�inil zmenu v našom 
zmyslovom aparáte: zrak pozbavil jeho 
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Konzeptionen des 
musikalischen 
Denkens in der 
europäischen 
Musikwissenschaft 
des 20. Jahrhunderts 
M. Štefková (ed.)
ÚHV SAV/Divis-Slovakia 
2014

Zborník z medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie, ktorú 20.–21. 10. 2013 uspo-
riadal Ústav hudobnej vedy SAV a ktorá 
bola venovaná 100. výro�iu narodenia 
popredného slovenského muzikológa 
Jozefa Kresánka, predstavuje kvalitatív-
ne hodnotný súbor referátov domácich 
a zahrani�ných expertov, prezentujúcich 
širokospektrálnos� problematiky hudob-
ného myslenia. Skuto�nos�, že jednotlivé 
príspevky sú písané v anglickom alebo 
nemeckom jazyku, umož�uje prezen-
tova� výsledky výskumu slovenskej 
hudobnej vedy i v zahrani�í. Tematicky 
možno príspevky rozdeli� do dvoch línií: 
prvá prezentuje špeci
 kum konceptu 

zborník
tisícro�nej hegemónie a uprednostnil 
pohlcujúci zážitok sluchového vnímania.  
[...] Prvoradou matériou je opä� zvuk. 
Záznam je pamä�ou zvuku. [...] “ To�ko 
slová editorov v úvode tejto zbierky 
textov o jednej podstatnej sfére nášho 
elektronického veku... Audiokultúra je 
zaujímavá ako celok, aj po „sú�iastkach“. 
Jej ve�kou výhodou je, že texty, ktoré 
obsahuje, sú vä�šinou krátke, a teda 
problém, na ktorý sú zamerané, sa 
„vyrieši“ v rámci 3–4 strán, teda za nie-
ko�ko minút. Znamená to, že ich môžete 
pokojne �íta� v tichu domácich pracovní, 
univerzitných študovní, na lavi�ke v par-
ku, ale aj v autobuse �i elektri�ke. A hoci 
ich radikálny poh�ad na jednotlivé seg-
menty audiokultúry je nespochybnite�ne 
odborne fundovaný, sú povä�šine napísa-
né jazykom, ktorému porozumie aj menej 
(hudobne) vzdelaný �itate�. Na ploche 
zodpovedajúcej približne 500 stranám sa 
stretáva naozaj „zaujímavá spolo�nos�“: 
napríklad Glenn Gould s Brianom Enom 
�i Paulom D. Millerom (ako DJ-om Spo-
okym), Umberto Eco s Masamim Akitom 
(aka Merzbowom) alebo Luigi Russolo 
s Davidom Toopom. „Vysoké“ a „nízke“ 
si tu nažívajú v susedskom mieri, pretože 
už vlastne ani niet „vysokého“ a „nízke-
ho“, je len to „jedno“, podstatné... Želám 
Audiokultúre úspešný život v našom 
stále trochu ospalom a konzervatívnom 
prostredí a verím, že bude – podobne 
ako prednedávnom jej „staršia sestra“, 
Nymanova Experimentálna hudba – 
rýchlo miznú� z pultov našich kníhkupec-
tiev a svojím „slovom o zvukovom umení“ 
sýti� zvedavých �itate�ov.

Daniel MATEJ 

hudobného myslenia Jozefa Kresánka 
v kontextoch jeho profesijnej viacdimen-
zionálnosti a univerzálnosti, druhá priná-
ša sondy do iných modelov uplatnenia 
hudobného myslenia, �i už teoretických 
alebo skladate�ských. Vzniká tak zmyslu-
plný priestor pre komparáciu a systema-
tizáciu sledovanej problematiky. 
V rámci zamerania konkrétnych vedec-
kých príspevkov je v zborníku analyzova-
ná problematika kryštalizácie a etablova-
nia pojmu hudobné myslenie v systéme 
teoretického uvažovania Jozefa Kre-
sánka, ktoré je prezentované �ažiskovo 
v trilógii Základy hudobného myslenia, 
Tonalita, Tektonika a v prácach Sloven-
ská �udová piese� zo stanoviska hudob-
ného a Hudba a �lovek. �ubomír Cha-
lupka v referáte The Polydisciplinarity 
of Jozef Kresánek‘s Concept of “Musical 
Thinking”analyzuje mieru Kresánkovho 
kvalitatívneho vyhodnocovania, ktorá je 
založená na kombinácii ontologických, 
štrukturálnych, sociologických, 
 lozo-

 ckých, estetických a pragmatických 
aspektov. Markéta Štefková rekapituluje 
základné kategórie Kresánkovho kon-
ceptu hudobného myslenia: sonorizmus, 
tematizmus a dynamizmus, ktoré inšpi-
rujúcim spôsobom aplikuje na skladbu 
Gyrgyho Ligetiho Musica ricercata. 
Poukazuje tak na skuto�nos� evolúcie 
hudobného myslenia v konkrétnom 
skladate�skom koncepte. Podnetné je 
aj jej prezentovanie korešpondencií 
Kresánkových ideí konceptu hudobného 
myslenia s predstavami Hansa Heinricha 
Eggebrechta. Vladimír Zvara vo svojom 
príspevku s názvom Bedingter Universa-
lismus Der Musikwissenschaftler Jozef 

Kresánek und „die slowakische Moder-
ne“ pripomína kompozi�nú i teoretickú 
príslušnos� Kresánka ku generácii 
slovenskej hudobnej moderny a všíma si 
premietanie kompozi�nej poetiky tejto 
genera�nej skupiny do jeho teoretického 
konceptu, ktorého výrazným znakom 
je úcta k tradícii. Slávka Kop�áková sa 
vo svojom texte nazvanom Kresánek’s 
Concept of Musical Thinking – the 
Aesthetical Consequences of the Concept 
sústre	uje na estetické konzekvencie 
Kresánkovho konceptu hudobného mys-
lenia. Zárove� vyhodnocuje jeho princíp 
kreovania hudobnej estetiky v systéme 
hudobnovedných disciplín. Analýzu 
Kresánkovej teórie slovenskej �udovej 
piesne, ktorú prezentoval v monogra
 i 
Slovenská �udová piese� zo stanoviska 
hudobného, prezentuje Hana Urbanco-
vá. V referáte nazvanom The Concept 
of Music Thinking in Ethnomusicology 
and Kresánek’s Model konštatuje prínos 
tejto teórie pre slovenskú muzikológiu 
v zmysle kreovania konceptu �udového 
hudobného myslenia, s presahom do 
viacerých muzikologických disciplín 
– historiogra
 e, estetiky, psychológie. 
Na dopad Kresánkovej vedeckej práce 
na slovenských muzikológov, sústrediac 
sa na analýzu vývoja konceptu harmonic-
kého myslenia u Miroslava Filipa a Petra 
Faltina, sa sústre	uje Eva Ferková v re-
feráte Notions of Harmony in the Work 
of Some of Kresánek’s Followers. Adek-
vátne k sledovanému kontextu pridáva 
aj zmienku o skúmaní harmonických 
súvislostí vývoja hudobnej štruktúry, 
ktorú realizoval skladate� a teoretik Juraj 
Beneš. Miloš Hons v štúdii On the Deve-



Do muzikálu ZBOHATIER 
v pop-rockovom štýle 
sponzorovanom PROFINITY, s.r.o. 
v sume 40.000 € 

hľadáme hráčov na nástrojoch:
klavír / spev podmienkou
basgitara / spev vítaný
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vzdelania, bez záväzkov a s ochotou cestovať môžu posielať 
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info: 0905/436 591
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lopment of Czech Thinking on Musical 
Aesthetics rekapituluje vývoj hudobného 
myslenia v �eskom prostredí. Sústre	uje 
sa na obdobie ohrani�ené �innos�ou 
Otakara Hostinského a Antonína 
Sychru. Z širokej škály interpreta�ných 
kontextov pojmu hudobné myslenie sa 
sústre	uje na aspekty myslenia estetic-
ko-kritického. Podnetnou je zmienka 
o vplyvoch Kretzschmarovej hermeneu-
tiky a koncepcie Asa
 eva. Hlavné znaky 
konceptu sémantickej hudobnej analýzy 
v rakúskej a nemeckej hudobnej vede 
sprítom�uje Hartmut Krones. V texte 
nazvanom Konzepte semantischer Mu-
sikanalyse in der österreichischen und 
deutschen Musikwissenschaft pripomí-
na jeho hermeneutické východiská a širší 

 lozo
 cko-umelecký kontext. Muzikológ 
Marcus Zagorski prináša v referáte 
nazvanom Die Folklore-Tradition als 
Musikgeschichte. Gemeinsame und 
divergierende Ideen in den Schriften 
von Béla Bartók und Zoltán Kodály 
vykreslenie pokrokových tendencií 
v západonemeckej hudbe po roku 1945, 
pri�om odkrýva oproti o
 ciálne tradova-
ným historiogra
 ckým konštatovaniam 
a názorom aj menej známe východiská 
a tézy aktívnych skladate�ov v západnom 
Nemecku. Sleduje zárove� kontext 
dobových esejí teoretikov Theodora 
W. Adorna a Carla Dahlhausa. Folklórnu 

tradíciu ako historickú kategóriu pre-
zentuje László Vikárius v texte s názvom 
Die Folklore-Tradition als Musikges-
chichte. Gemeinsame und divergierende 
Ideen in den Schriften von Béla Bartók 
und Zoltán Kodály. Sústre	uje sa na 
pomenovanie spolo�ných a rozdielnych 
znakov vo výklade u Bélu Bartóka 
a Zoltána Kodályho, predovšetkým 
prostredníctvom porovnávania dvoch 
najstarších vedeckých monogra
 í 
o ma	arskej �udovej hudbe. Upozor�uje 
na rozdiely v systematickom prístupe 
v uchopení problematiky. Na inven�ný 
skladate�ský po�in (Mozartove sonáty 
s novovytvoreným sprievodom druhého 
klavíra, ktorého autorom je E. H. Grieg), 
v rámci ktorého dochádza ku konfrontá-
cii dvoch štýlov i autorských prístupov, 
pri�om princípom komunikácie je úsilie 
o empatický hudobný dialóg, upozor�u-
je Patrick Dinslage v referáte nazvanom 
Musste sich Mozart im Grabe umdre-
hen? Zu Edvard Griegs „Klaviersonaten 
von Mozart mit frei hinzukomponierter 
Begleitung eines zweiten Klaviers“.
Sumárne je možné skonštatova�, že 
zborník predstavuje kvalitatívne hodnot-
nú paletu koncep�ne prezentovaných 
názorov, výstupov a prezentácií, ktoré 
s problematikou hudobného myslenia 
v užšom alebo v širšom kontexte súvisia. 

Tatiana PIRNÍKOVÁ

Galéria Nedbalka

Hudobno-literárny cyklus musica_litera 2015 v Galérii Nedbalka

MUCHA 
QUARTET

Lístky v predaji v Galérií Nedbalka, Nedbalova 17, 811 01 Bratislava

ZÁZRAČNÝ MUZIKANT | 17.9.2015 o 18:00 h.
Portrét F. Schuberta

DEKAMERON | 15.10.2015 o 18:00 h.
Vivaldi - Couperin - Rameau - Boccaccio

STRATENÝ SYN SLOVENSKA
19.11.2015 o 18:00 h. | J. L. Bella - Ľ. Zúbek

www.nedbalka.sk        www.musicalitera.sk        www.muchaquartet.sk
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Piatok 25. 9.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Slovenská fi lharmónia
Emmanuel Villaume, dirigent
Olga Borodina, mezzosoprán

Wagner Tristan a Izolda, predohra

Musorgskij Piesne a tance smrti

Dukas Čarodejníkov učeň,
scherzo podľa balady J. W. Goetheho

Debussy Jar, symfonická suita L. 61

Ravel Bolero

Sobota 26. 9.
17.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie

Moyzesovo kvarteto
Beethoven Sláčikové kvarteto f mol op. 95

Moyzes A. Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84

Šostakovič Sláčikové kvarteto č. 3 F dur op. 73

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Symfonický orchester mesta 
Moskvy – Ruská fi lharmónia
Dmitri Jurowski, dirigent
Alexander Sinchuk, klavír

Čajkovskij Koncert pre klavír a orchester 
č. 1 b mol op. 23

Šostakovič Symfónia č. 7 C dur Leningradská 
op. 60

Nedeľa 27. 9.
11.00 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Organový recitál
Dexter Kennedy

Dupré, Langlais, Widor, Albright, Franck, 
Vierne, Durufl é, Messiaen a ďalší

17. 00 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Leoš Svárovský, dirigent
Elena Matušová, zbormajsterka
Martin Chudada, klavír

Beethoven Koncert pre klavír a orchester 
č. 3 c mol op. 37

Janáček Rákós Rákóczy, valašské tance

Pondelok 28. 9.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Konzerthausorchester Berlin
Andrey Boreyko, dirigent
Vadim Gluzman, husle

Bruch Koncert pre husle 
a orchester č. 1 g mol op. 26

Mahler Symfónia č. 5 cis mol

Utorok 29. 9.
19.30  Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Filharmonický orchester 
Monte Carlo

Slovenský fi lharmonický zbor
Gianluigi Gelmetti, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Andrey Yaroshinsky, klavír
Cinzia Forte, soprán
Laura Polverelli, mezzosoprán
Celso Albelo, tenor
Mirco Palazzi, bas

Mozart Koncert pre klavír a orchester č. 21 
C dur KV 467

Rossini Stabat mater

Nedeľa 4. 10.
17.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci, husle
Dalibor Karvay, husle

Dall‘Abaco Koncert č. 6 D dur op. 5

Bach J. S. Koncert pre husle a orchester 
a mol BWV 1041

Kreisler Koncert C dur vo Vivaldiho štýle

Moyzes A. Musica Istropolitana op. 73

Čajkovskij Souvenir de Florence op. 70

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Klavírny recitál    Boris Berezovsky

Beethoven Sonáta č. 3 C dur op. 2

Grieg Sedem lyrických skladieb

Stravinskij Klavírna sonáta (1924)
Tri časti z baletu Petruška

Pondelok 5. 10.
20.00 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Medzinárodná tribúna mladých interpretov

New Talent 2015 fi nále

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Boian Videnoff , dirigent

Koncert troch fi nalistov súťaže

Kardoš Hrdinská balada

Utorok 6. 10.
19.30 Malá sála Slovenskej fi lharmónie

Večer slovenskej klavírnej tvorby
Jordana Palovičová, Veronika 
Lovranová, Daniel Buranovský, 
Maroš Klátik, Ladislav Fančovič, 
Magdaléna Bajuszová

Zeljenka Hry pre Jordanku pre klavír 
a štyri bongá

Beneš Notturni č. 5 a č. 7

Bázlik M. Prelúdiá / výber

Martinček D. Sonáta č. 2 Invencia
Venovania pre klavír č. 6/
J. P. Rameau: La poule

Berger Semplice

Iršai Sonata quasi sonata č. 4

Streda 7. 10.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

NDR Sinfonieorchester Hamburg
Juraj Valčuha, dirigent
Valeriy Sokolov, husle

Čajkovskij Romeo a Júlia, ouvertúra - fantasia

Prokofi ev Koncert pre husle a orchester 
č. 2 g mol op. 63

Strauss R. Don Juan, symfonická báseň op. 20

Ravel La Valse, choreografi cká báseň

Štvrtok 8. 10.
19.30 Malá sála Slovenskej fi lharmónie

Wien 1728
Solamente naturali
Miloš Valent, umelecký vedúci, husle
Michal Sťahel, violončelo

Violončelové koncerty: Perroni, Bononcini, 
Porpora, Werner, Platti, Caldara, Zani a ďalší

Streda 30. 9.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Janáčkova fi lharmónia Ostrava
Heiko Mathias Förster, dirigent
Reinhold Friedrich, trúbka

Janáček Príhody Líšky Bystroušky, 
orchestrálna suita z opery

Tomasi Koncert pre trúbku a orchester

Dvořák Vodník, symfonická báseň op. 107

Aruťuňan Koncert pre trúbku a orchester As dur

Štvrtok 1. 10.
19.30 Malá sála Slovenskej fi lharmónie

Komorný koncert
Pierre Amoyal, husle
Pavel Gililov, klavír

Sonáty: Janáček, Poulenc, Franck

Piatok 2. 10.
Dvorana Vysokej školy múzických umení
Medzinárodná tribúna mladých interpretov

New Talent 2015

17.00 1. komorný koncert/semifi nále súťaže
Yannick Van de Velde, klavír/Belgicko
David Petrlík, husle/Česká republika
Andrzej Ciepliński, klarinet/Poľsko
André Dias, bicie/Portugalsko

20.00 2. komorný koncert/semifi nále súťaže
Victor Fournelle-Blain, husle/Kanada
Katrina Gupalo, klavír/Lotyšsko
David Huang, klavír/Švédsko
Jan Gričar, saxofón/Slovinsko

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Kórejský symfonický orchester
Hun-Joung Lim, dirigent
Yura Lee, viola

Mozart Čarovná fl auta, predohra k opere KV 620

Kim Koncert pre violu a orchester „Ko-Oh“
premiéra

Dvořák Symfónia č. 9 e mol Z nového sveta op. 95

Sobota 3. 10.
17.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie

Komorný koncert
Ivana Pristašová, husle
Boris Bohó, violončelo
Christian Zaugg, klavír

Weinberg Klavírne trio op. 24

Schulhoff  Duo pre husle a violončelo

Schönberg Zjasnená noc op. 4 
(úpr. E. Steuermanna pre klavírne trio)

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Slovenská fi lharmónia
Slovenský fi lharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor
Alexander Rahbari, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Magdaléna Rovňáková, zbormajsterka

Andrea Vizvári, soprán
Oscar de la Torre, tenor
Audun Iversen, barytón

Stravinskij Vták ohnivák

Orff  Carmina burana

Piatok 9. 10.
19.30  Malá sála Slovenskej fi lharmónie

Quasars Ensemble
Ivan Buff a, umelecký vedúci, dirigent
Michele Davide Maggioni, tenor
Matúš Šimko, tenor
Tomáš Šelc, bas     Matúš Trávniček, bas

Joplin Scott Joplin’s New Rag, Palm Leaf Rag, 
Gladiolus Rag pre komorný orchester

Stravinskij Ragtime pre 11 nástrojov
Lišiak
Príbeh vojaka

Sobota 10. 10.
17.00 Malá sála Slovenskej fi lharmónie

Mucha Quartet
Magdaléna Bajuszová, klavír

Albrecht A.  Klavírne kvinteto (1913)

Bartók  Klavírne kvinteto (1904)

19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Filharmónia Rotterdam
Cristian Măcelaru, dirigent
Simon Trpčeski, klavír

Rimskij-Korsakov Májová noc, predohra k opere

Rachmaninov Koncert pre klavír a orchester
 č. 3 d mol op. 30

Sibelius  Symfónia č. 2 D dur op. 43

Nedeľa 11. 10.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie

Slovenská fi lharmónia
Ion Marin, dirigent
Viviane Hagner, husle

Brahms Koncert pre husle a orchester 
D dur op. 77

Prokofi ev Symfónia č. 5 B dur op. 100

online: www.fi lharmonia.sk; www.navstevnik.sk

v sieti Ticketportal a eventim

www.navstevnik.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
v Slovenskej fi lharmónii v budove Reduty, 
Námestie Eugena Suchoňa č. 1

pondelok 9.00 – 14.00 a 15.00 – 19.00 
utorok – piatok 13.00 – 19.00

počas BHS v pracovných dňoch do 19.30, 
v sobotu a v nedeľu hodinu pred koncertom

Tel.: +421 2 20 47 52 93 
e-mail: bhsfest@nextra.sk

51. ročník      25. 9. – 11. 10. 2015
BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI

HLAVNÝ USPORIADATEĽBHS člen 
Európskej
asociácie 
festivalov

PARTNERI A MEDIÁLNI PARTNERI BHS
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Vyhlasovate  ankety
Asociácia sú asného divadla
v spolupráci
so Slovenským centrom AICT

Divadelné ocenenia sezóny
20. ro ník

DOSKY 2015
20. septembra 2015
20.00 hod. 
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