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V recenziách festivalov mi osobne chýbali 
Slovenské historické organy. Podujatie, 
organizované s podporou MK SR Spol-
kom koncertných umelcov v Bratislave, 
sa od r. 1992 koná posledný augustový, 
výnimo ne prvý septembrový týžde  
(2001). Cie om je upozorni  domácu, ale i 
zahrani nú verejnos  na vzácne historické 
organy, a najmä podnieti  systematickú 
starostlivos  o ne. Festival od 3. ro níka 
(1994) obsahuje 6 koncertov na rôznych 
nástrojoch. Nako ko v za iatkoch bolo 
len málo dobre opravených historických 
organov, vo výbere sa objavili i také, 
ktoré sa dali pripravi  aspo  núdzovo. 
V sú asnosti sa festival viac orientuje na 
nedávno komplexne zreštaurované alebo 
aspo  opravené organy. Na 114 koncer-
toch sa v rámci SHO doteraz rozoznelo 
71 organov domácich i zahrani ných 
organárov, pri om prvenstvo v po te za-
stúpených nástrojov suverénne pripadá 
Martinovi Šaškovi seniorovi z Brezovej 
pod Bradlom. 
Do 13. ro níka festivalu (24. 8.—29. 
8. 2009) bolo zaradených 6 nástrojov, 
z ktorých sa v histórii festivalu objavili 
len nástroje M. Šaška v Ev. a. v. kostole 
v Dolných Salibách a v Rím. kat. kostole 
v Mostovej. Ostatné boli predvedené 
prvýkrát. Vyzdvihnú  treba, že všetky 
nástroje boli nedávno opravené, pri om 
1-manuálové organy v rím. kat. kostoloch 
v Tužine a v Rím. kat. kostole Nepoškvr-
neného po atia Panny Márie v Kysuc-
kom Novom Meste boli komplexne 
reštaurované (aj s organovými skri ami). 
V nástrojoch v Rosine, Tužine, Mostovej 
a v D. Salibách boli ku koncu 1. svetovej 
vojny zrekvirované pôvodné prospektové 
píš aly z cínovo-olovenej zliatiny na voj-
nové ú ely a nahradené píš alami z menej 
hodnotného zinku. Pôvodné prospektové 
píš aly sa zachovali v Kostole sv. Barbory 
v Žiline a v mariánskom kostole v Kysuc-
kom Novom Meste, tu však boli pri po-
slednej oprave, rovnako ako nepôvodné 
prospektové píš aly v kostoloch v Tužine, 
Rosine, Mostovej a D. Salibách, nahrade-
né novými píš alami z cínovo-olovených 
zliatin. S výnimkou 2-manuálového or-
gana v Rosine boli ostatné nástroje 1-ma-
nuálové s pedálom, v bývalom františkán-
skom kostole v Žiline išlo o pozitív. 
Úvodný koncert zaznel na 2-manuálovom 
organe z dielne banskobystrického orga-
nára Karola Kisela z r. 1869 v Rím. kat. 
farskom Kostole sv. Kataríny v Rosine. 
Nástroj  stál pôvodne v Rím. kat. farskom 
Kostole Najsvätejšej Trojice v Žiline, od-
kia  ho okolo v roku 1936, po postavení 
vä šieho organa, preniesli do Rosiny. Na 
organe hral Francúz Fabrice Pitrois sklad-
by J. S. Bacha, J. P. Sweelincka, Francka 
a G. Mu  ata. Nasledoval koncert  v Rím. 
kat. farskom Kostole sv. Jakuba staršieho 
v Tužine. Tamojší organ postavil slovenský 

organár Samuel Wagner zo Slovenského 
Pravna v r. 1858. Wagner bol žiakom M. 
Šaška seniora, nevytvoril si vlastný orga-
nársky štýl, všetko prebral od u ite a, jeho 
práca je však ve mi svedomitá a kvalitná. 
Za pomerne krátky život nepostavil ve a 
nástrojov, viaceré navyše zanikli. Jednoma-
nuálový organ s pedálom v Tužine patrí k  
najzachovalejším, preto zvláš  oce ujem, že 
bol komplexne zreštaurovaný. Predstavil ho 
Peter Sochu ák, pedagóg na Konzervatóriu 
v B. Bystrici a banskobystrický katedrálny 
organista. Program zostavil z diel Mu  ata, 
Buxtehudeho, Mozarta, Pachelbela, G. 
Böhma a C. Ph. E. Bacha. Na 1-manuálovom 
organe M. Šaška sa predstavila dánska or-
ganistka Rikke Møller Kursch. Predviedla 
skladby Buxtehudeho, Pachelbela, Franza 
Xavera Schnizera, Anna Englisha, C. Nielse-
na a nedávno zosnulého po ského skladate a 
Mariana Sawu. V r. 2009 opravený organ M. 
Šaška v D. Salibách je z r. 1878, patrí teda 
do poslednej etapy jeho tvorby. Upozorni  
treba na špeci  cký zvuk, ktorým sa odlišuje 
od ostatných nástrojov tohto vynikajúceho 
majstra, považovaného za vedúcu osob-
nos  slovenského organárstva 19. storo ia. 
Marta Gáborová hrala na 1-manuálovom 
organe v rím. kat. Kostole Nepoškvrneného 
po atia Panny Márie v Kysuckom Novom 
Meste. Nástroj postavili v chýrnej organár-
skej dielni Pažických z Rajca koncom 18. 
stor. ako 6-registrový pozitív, neskôr viac-
krát prestavaný. Pri jednej z úprav bol roz-
šírený o 3 pedálové registre, pri poslednej 
prestavbe posunutý do zadnej asti chóru 
a vybavený klaviatúrami umiestnenými na 
bo nú stenu nástroja. Našli sa tam stopy 
sved iace, že i v minulosti sa istý as nachá-
dzal tu. Pri tej príležitosti nástroj dostal aj 2 
nové klinové mechy vyrobené pod a zvyklos-
tí dielne Pažických v období vzniku nástroja. 
Gáborová, pedagogi ka Konzervatória 
v Žiline a na Katedre hudby Žilinskej uni-
verzity, zostavila program z diel J. S. Bacha, 
L.-C. Daquina, Sweelincka, D. Zipoliho 
a B. Galuppiho. alší 1-manuálový organ 
M. Šaška predstavil Imrich Szabó. Organ 
v Mostovej vznikol v r. 1866, teda skôr ako 
v D. Salibách. Szabó je docentom organo-
vej hry na VŠMU, venuje sa tiež výskumu 
a opravám historických nástrojov. V jeho in-
terpretácii zazneli skladby S. Marckfelnera, 
G. Mu  ata, Pachelbela, Gaetana Valerjho, 
J. G. Albrechtsbergera, Liszta a Francka. 
Najstarším nástrojom festivalu bol pozitív 
z dielne františkánskeho organára, brata 
Peregrína Wernera v Kostole sv. Barbory 
v Žiline, postavený okolo polovice 18. storo-
ia. Len 6-registrový pozitív je mimoriadne 

zaujímavý tým, že je rozdelený do 2 samo-
statných organových skrí , zakomponova-
ných po stranách hlavného oltára, o je rie-
šenie unikátne aj v rámci Európy. Nástroj bol 
nieko ko dekád v nepoužívate nom stave, 
okrem prospektových píš al chýbali takmer 
všetky ostatné. Obnovený bol postupne v r. 
2004—2009. Na pozitíve predviedol talian-
sky organista Diego Cannizzaro diela A. 
a D. Scarlattiho, D. Cimarosu, Paola Altieri-
ho, J. Haydna a Mozarta. 

AD HŽ 11-12/2009:
Organové festivaly

Záverom možno skonštatova , že situácia 
s historickými organmi sa u nás pomaly, ale 
predsa zlepšuje. Nemožno však zabúda , 
že máme stále ve mi ve ký po et cenných 
nástrojov, ktoré sú nielenže dlhodobo v ne-
hrate nom stave, ale dokonca je ohrozená 
aj ich existencia. Aj preto festivalu prajem 
v alších ro níkoch o najviac doteraz ne-
predvedených, vzácnych a najmä dobre 
zreštaurovaných historických organov. 

Marian A. MAYER

AD HŽ 11-12/2009:
M. Horyna: E. Krák: Viachlas v hudbe Eu-
rópy. Bratislava: HC, 2008. 

V recenzii M. Horynu pod a môjho názoru 
dominuje subjektívny názor nad objektív-
nym. Ak v úvode konštatuje „pokud je však 

mezi neskromnými ambicemi a faktickým 

zvládnutím velmi obtížné látky zcela zjevný 

rozpor, nepovažuji to za korektní“ a s ubuje 
pomenovanie problémov, nedá mi nevstúpi  
do polemiky. Ke  recenzent píše, že „skute -

ný tónový systém spo íval na systéme osmi 

církevních mod “, pre o nespomenul aj 12 
cirkevných modov, ktoré ho dop ajú? Kni-
ha nemôže obsahova  všetko! Pritom nie je 
pravdou, že Krák operuje len tetrachordmi, 
ktoré mimochodom nie sú vôbec podružné 
v kontexte vývoja formovania európskeho 
viachlasu. Na rozdiel od recenzenta si mys-
lím, že solmizácia nebola len intona ná po-
môcka v alšom vývoji a tvrdenie, že v knihe 
je „pojata jako tónový systém“, recenzent 
ni ím nedoložil.
V texte na str. 38 v súvislosti s popisom 
techniky fauxbourdon je štylistická chyba: 
„Jeho všeobecné rozšírenie ... dokazuje 

jeho ... majestátnos , ím anticipuje do istej 

miery conductus notredamskej epochy.“ 
Správne namiesto sloví ka ím, malo by  
sloví ko o (to zásadne mení význam, ale 
samozrejme nie je vecou recenzenta). Noto-
vá ukážka Dufay je potom úplne namieste. 
Zbierka Cypriot-French Repertory of the 

Manuscript Torino J. II. 9 obsahovala diela 
až z tridsiatich predchádzajúcich rokov 
a štýl nie je ars nova, ako píše recenzent 
ale ars subtilior! („Often the term is used in 

contrast with ars nova, which applies to the 

musical style of the preceding period from 

about 1310 to about 1370.“ In: http://
en.wikipedia.org/wiki/Ars_subtilior) To, že 
pod a popisu ligatúr by nebolo možné hud-
bu z menzurálnej notácie transkribova , že 
text je nezrozumite ný a že itate  nemôže 
ma  jasnú predstavu o podobe polyfónneho 
hudobného jazyka, je subjektívny názor. 
Autora knihy, ktorý je dlhoro ným spolu-
pracovníkom vedeckého tímu v Centre de 
Musique Baroque de Versailles a spoluau-
torom viacerých rekonštitúcií barokových a 
starších hudobných pamiatok, sotva možno 
podozrieva  z neznalosti faktov, ktoré v kni-
he uvádza. Záver recenzie je prekvapivý, 
avšak zárove  aj ve avravný. Drobné omyly 
v latinských výrazoch (správne je causa ne-

cessitatis a causa pulchritudinis, ascendit in 

caelis pritom, výraz tempus perfectus je na-

písaný správne) autor recenzie vypointoval 
na záver, aby  dokázal „neznalos “ autora 
knihy. Moja otázka znie: položil si recenzent 
otázku, aké sú pozitíva knihy? Ak áno, bol 
by ich aj uvidel... 

Zuzana MARTINÁKOVÁ

Short Circuit – A mosaic. 
Electronic Music in Slovakia 
2006–2009

Hudobné centrum deviatykrát orga-
nizuje národný stánok na hudobnom 
ve trhu MIDEM vo francúzskom meste 
Cannes. Ide o prezentáciu slovenskej 
hudby a umelcov s cie om podpori  ich 
export do zahrani ia. Pri tejto príležitosti 
vychádza aj nepredajné CD Short Circuit 

– A mosaic. Electronic Music in Slovakia 

2006 – 2009, ktoré je k dispozícii ako 
príloha pre predplatite ov Hudobného 
života. Kompilácia predstavuje prierez 
tvorbou experimentálnej elektronickej 
hudby na Slovensku v rozpätí rokov 
2006–2009, pri om rozhodne nemožno 
hovori  o jednej scéne a jednoliatom 
žánri. CD predstavuje rôznorodé autor-
ské po iny, techniky hry a prostredia, v 
ktorých je hudba reprodukovaná. Máme 
možnos  po u  a vzájomne konfrontova  
elektronickú tvorbu vyštudovaných 
skladate ov (Lukáša Borzíka, Petry 
Oliveiry-Bachratej, Marka Pia eka 
s triom Voice over Noise) a DIY – „Do 
It Yourself“ prekopníkov (Urbsounds), 
nekompromisných „noiserov“ (JackJack, 
Sigi Tobias, Rbnx, Ladislava Mirvalda), 
zábavných popových dekonštruktérov 
(Voice Over Noise), autorskú premiéru 
jedného z improviza ne najpohotovejších 
hrá ov, Sláva Krekovi a, až po temný 
(1/x) a hedonistický ambient (Pjoni 
a Casi Cada Minuto) alebo úderný 
elektrometalový background (Karel Boh, 
0n0). „Experimentálnos “ v ich tvorbe 
predstavuje nárok po h adaní nových 
zvukových a nástrojových kombinácií 
a v kone nom dôsledku nesmeruje 
k elektronickému mainstreamu. Vydava-
te om je Hudobné centrum, ktoré svoje 
zameranie na vydávanie vážnej hudby 
a jazzu týmto samplerom rozšírilo aj 
o elektronickú tvorbu. Dokazuje to, že 
sú asná experimentálna tvorba postupne 
získava aj na Slovensku inštitucionálnu 
a spolo enskú akceptáciu. Ide o prirodze-
nú reakciu na prúd hudby, ktorý má u nás 
silnú a rôznorodú autorskú základ u. 

Miro TÓTH
Autor je zostavovate om kompilácie. 

CD príloha
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SPRAVODAJSTVO, KONCERTY

Prelom rokov patrí pravidelne 
atraktívnym hudobným podujatiam. 
Tradíciu novoro ných koncertov 
ani tentoraz nevynechala Slovenská 
filharmónia, ktorá v prvý de  roku 
2010 ponúkla dokonca koncerty 
dva. Na rozdiel od minulých rokov 
bola však ich dramaturgia limitova-
ná. S najvä šou pravdepodobnos ou 
to bolo spôsobené tým, že „ve ký“ 
Orchester Slovenskej filharmónie 
so sólistami ubicou Vargicovou 
a Vladimírom Chmelom ú inkoval 
práve na Nový rok v Salzburgu, kde 
pod taktovkou talianskeho dirigenta 
Carla Tenana spolu predviedli ve er 
operných árií. Bratislavské vítanie 
roka 2010 sa tak odohralo v komor-
nejšej atmosfére,  v spolo nosti diel 

Wolfganga Amadea Mozarta. 
Hlavným ú inkujúcim bol Slovenský 
komorný orchester Bohdana War-
chala, v podaní ktorého najskôr za-
znelo Divertimento F dur KV 138. Po 

om vymenil umelecký vedúci SKO 
Ewald Danel na celý zvyšok progra-
mu husle za taktovku. V nasledujúcom 
Koncerte pre klavír a orchester d mol 

KV 466 sa – v sprievode trochu rozší-
reného orchestra – sólového partu bez 
problémov zhostil Matej Arendárik. 
Slávnostnú Omšu C dur „Korunova -

nú“ KV 317 možno zaradi  k astým, 
takpovediac „obligátnym“ Mozarto-
vým vokálno-inštrumentálnym dielam, 
patrí tiež k stabilnému repertoáru 
Slovenského filharmonického zboru 
(zbormajsterka Blanka Juha áková). 

V tento de  bolo teleso zastúpené síce 
komornejšie, no pri tomto Mozarto-
vom diele to prekážku nepredstavuje. 
Sólistické kvarteto reprezentovali 
Martina Masaryková (soprán), Eva 
Garajová (mezzosoprán), Otokar Kle-
in (tenor) a Gustáv Belá ek (bas). 
Programy „novoro ných“ koncertov  
sa povä šine vyzna ujú istou od ah e-
nos ou, ale najmä radostnou „iskrou“ 
a pompéznos ou, aké v sebe nesú 
napr. viedenské „val íkové bonbóni-
ky“, preto ma vo ba takéhoto progra-
mu prekvapila. Mierne rozpa ité doj-
my z celého ve era akosi nerozplynuli 
ani po pokuse o „oživenie“ prídavkom 
v podobe Alleluja z Händlovho Mesi-

áša... 
Eva PLANKOVÁ

Pod patronátom primátora A. urkov-
ského, v aka spolupráci hlavného ga-
ranta a organizátora podujatia doc. Evy 
Fischerovej s Magistrátom hl. mesta 
Bratislavy a k azom Antonom Srhol-
com sa 12. 12. v Zrkadlovej sieni Prima-
ciálneho paláca už tradi ne uskuto nil 
predviano ný bene  ný koncert Spo-
lo nosti pre vedy a umenia. Vý ažok 
akcie v prospech bezdomovcov sa dostal 
na sumu viac ako 1600 eur. V programe, 
ktorý uvádzal klavirista František Per-
gler, sa predstavili žiaci ZUŠ, Komorný 
zbor ZUŠ M. Ruppeldta, spevá ky  Jana 
Pastorková a Helga Varga-Bachová, 
klaviristka Dana Šašinová-Satury, ale aj 
hostia z Brna: klavírne duo profesorov 
konzervatória Renata a Milan Bialasovci 
a pedagóg JAMU Jan Jirský. 

V. ížik

Pri príležitosti vzniku Slovenskej repub-
liky udelil prezident Ivan Gašparovi  vy-
soké štátne vyznamenania osobnostiam 
vedy, kultúry a športu. Na slávnostnom 
odovzdávaní 7. 1. si Rad udovíta Štúra 
II. triedy za mimoriadne zásluhy o roz-
voj v oblasti kultúry a za šírenie dobrého 
mena SR prevzala profesorka operného 
spevu Eva Blahová. 

(hž)

2. 12. zaradila Slovenská televízia do 
programu na STV2 oratórium Petra 
Martin eka Memento pod a literárnej 
predlohy Radka Johna. Dramatický 
príbeh z prostredia toxikomanov získal 
v roku 1989 hlavnú cenu na televíznom 
festivale v kanadskom Ban  e.   

(hž)

Prestížne spolo enské ocenenie Krištá-
ové krídlo už pozná nominácie v ka-

tegórii hudba za rok 2009. O výbere 
troch interpretov rozhodlo internetové 
hlasovanie a rozhodovanie odbornej 
poroty ( ubica ekovská, Adrian 
Rajter, Peter Lipa, Július Kin ek) pod 
vedením prof. Mariána Lapšanského. 
Na Krištá ové krídlo sú nominovaní 
operný spevák Peter Mikuláš, diri-
gentka a zakladate ka Bratislavského 
chlap enského zboru Magdaléna Rov-

áková a multižánrový hudobník, skla-
date  Oskar Rózsa. Na Cenu za celo-
životné dielo bola navrhnutá folklórna 
spevá ka Darina Laš iaková. Držite a 
ocenenia Krištá ové krídlo bude mož-
né spozna  na slávnostnom ude ovaní 
cien, ktoré odvysiela STV1 v priamom 
prenose 12. 4. o 20.15 hod.

(www.kristalovekridlo.sk)

10. 3. o 19.00 hod. sa v Historickej 
budove SND uskuto ní Slávnostný 
koncert ku D u výskumu rakoviny, 
na ktorom o. i. vystúpia SKO Bohda-
na Warchala a vokálna skupina Close 
Harmony Friends. Sú as ou podujatia 
bude ocenenie ví azov Sú aže mladých 
onkológov.

(www.nvr.sk)

Hudobná a tane ná fakulta VŠMU 
usporiadala 11. 12. pod týmto ná-
zvom podujatie pri príležitosti okr-
úhleho jubilea dlhoro nej pedagogi -
ky, na ktorom vystúpili deviati bývalí 
študenti prof. Idy erneckej. Neboli v 
ahkej situácii, pretože hrali asto len 

jednu skladbu a na udomácnenie sa 
na nástroji nebol as. Napriek tomu 
podali všetci reprezentatívne výkony 
a presved ili o jedine nej kvalite er-
neckej pedagogického rukopisu. Ten 
dnes dokazuje aj výrazný vklad týchto 
umelcov do vývoja slovenskej klavír-
nej interpretácie a pedagogiky. 
František Pergler s citlivým, medita-
tívnym poetizmom, ale aj suverénnou 
a vkusnou bravúrou interpretoval 
náro né Chopinovo Nocturno c mol 

op. 48, . 1. Kamil Mihalov, ktorý 

Pri klavíri s absolventmi profesorky erneckej
program aj moderoval, imponoval vir-
tuóznym zvládnutím Rachmaninovo-
vho Moment musicaux op. 16. Zuzana 
Zamborská stvárnila pre jej naturel 
priliehavý svet osobitej lyriky Chopi-
novho Nocturna Des dur op. 27, . 2. 
Robert Kohútek sa úspešne vyrovnal 
s virtuozitou i lyrickos ou Chopinovej 
Fantázie-impromptu cis mol op. 66 i 
s pulzáciou tane ných rytmov skladby 
New York, New York Johna Kandera. 
V Debussyho Prelúdiu „Oh ostroj“ pre-
zentovala Jaroslava Šimeková široké 
zvukové spektrum, zmysel pre farebné 
tie ovanie, ale aj bravúru. Branislav 
Malatinský sa zaskvel vo virtuóznej 
Toccate E. Sucho a. Jana Nagy-Juhász 
zahrala 1. as  Schumannovej Sonáty 

g mol op. 22, s ktorou sa pred asom 
zú astnila na sú aži v Zwickau. Mag-

daléna Bajuszová v asti Shimmy z 
Hindemithovej Suity 1922 upútala tem-
peramentom a zvukovou prieraznos ou. 
Daniel Buranovský sa predstavil troma 

as ami z Orffovho oratória Carmina 

burana (upr. Eric Chumachenko), z 
ktorého výber uviedol minulý rok aj na 
matiné v Mirbachu. Musím vyzdvihnú  
príkladnú inteligenciu, rozvahu i zmysel 
pre vykres ovanie atmosféry, ovládané-
ho, ale vždy prítomného citu i strhujúcej 
dramatickosti zvukovo exponovanejších 
úsekov. Skvelá bodka za týmto pozoru-
hodným sledom skladieb. 
Sledoval som rast prof. erneckej od zá-
vere ného recitálu na vtedajšej ŠU až 
po jej akademickú kariéru, preto bol pre 
m a celý ve er hlbokým a dojímavým 
zážitkom. Gratulujem!

Vladimír ÍŽIK

kurzíva
Andreja
ŠUBU

Závere ný ve er BBC 

Proms i Novoro ný kon-

cert z Viedne s vynikajúcim 

francúzskym dirigentom 

Georgesom Prêtrom. Aj 

takúto klasiku v atraktívnom 

sviato nom balení venovala 

eská televízia na prelome 

rokov milovníkom hudby. 

Mimochodom, tradi nú 

val íkovú apoteózu z Viedne 

vysielali aj v Ulanbátare. 

V Slovenskej televízii samo-

zrejme nie. Namiesto ustupova-

nia podobnej komercii sa STV 

podarilo udrža  obvyklú drama-

turgickú líniu. Pod záhadnými 

názvami Koncert z Kežmarku 

a Koncert z diel Eugena Sucho a 

ponúkla prehistorické záznamy 

vystúpenia Musiky aeterny z ias, 

kedy ešte „zají kovci“ hrali na 

moderných nástrojoch, a koncert 

Viktora Šim iska, Milana Telec-

kého, Juraja Alexandra s Ivanom 

Gajanom. Ni  proti kvalitným 

archívnym ro níkom – pointa je v 

tom, že sa ako obvykle dostali na 

program v ase, kedy aj najvä ší 

fanúšikovia histórie domáceho 

interpreta ného umenia dajú 

prednos  Morfeovi pred Orfeom. 

Mimochodom, v era som pozeral 

na T2 magazín Terra mu-
sica (pre spravodlivos : tiež 

v pokro ilom no nom ase). 

Premiéra produkcie Tane ného 

konzervatória hl. m. Prahy 

Bohemia Balet v Stavovskom 

divadle, Figarova svadba v Ústí 

nad Labem, výlet Komornej 

filharmónie v eských Bud jo-

viciach do sveta world music... 

Raz za 14 dní 30 minút hudob-

ných aktualít. Len o pár hodín 

skôr sa verejnoprávna STV v 

prime time pokúšala k ovito 

zauja  nenáro ného diváka na-

blýskanou prezentáciou zmesi 

nevkusu a gý a, ktorý má s 

hudbou len málo spolo né. Ani 

Euro ani Vízia. 
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Klavírne trio Animé (Pavla Rei  ersová 
– klavír, Maroš Potokár – husle, Kristína Ja-
ni kovi ová – violon elo) venovalo 11. 10. 
svoj program Haydnovi, Mendelssohnovi a 
Antonínovi Dvo ákovi. Z ich prejavu bolo 
napriek neformálnemu prístupu a nadše-
niu z komornej hry cíti  zodpovednos  za 
seriózny interpreta ný vklad. Kvality tria sa 
prejavili v . 1 a . 6 z Dvo ákových Dumiek. 
Hoci je toto dielo frekventovane uvádzané, 
hudobníci dokázali zauja  nekonven ným 
prístupom. Silnou stránkou tria Animé je 
schopnos  vytvori  kultivovaným prejavom 
príjemnú atmosféru. 
Klavirista Branislav Malatinský, ktorý sa na 
koncertných pódiách neobjavuje asto, sa 
v rámci svojho recitálu prezentoval náro -
nou dramaturgiou (18. 10.). Demonštroval 

ou pomerne širokú paletu štylistiky klavír-
nej hry a tiež schopnos  hudobno-štýlovej 
diferenciácie. Pozoruhodne vyznela Toccata 
Eugena Sucho a, v ktorej interpret istou zdr-
žanlivos ou prejavu zdôraznil barokovú pred-
lohu tejto formy. V Malatinského naštudovaní 
Sucho a vystúpili do popredia dva rozmery 
diela: istá inštruktívnos  a bezprostredná ly-

Nede né matiné v Mirbachovom paláci
rickos . Zdržanlivos  klaviristu zohrala kladnú 
úlohu i v Danzas Argentinas op. 2 u nás sotva 
hraného argentínskeho skladate a Alberta 
Evarista Ginasteru (1916–1983). Nemenej 
pozoruhodné boli dve z Debussyho Prelúdií 
a Fantasia quasi Sonata, Après une lecture du 

Dante Franza Liszta. Dramaturgia je zodpo-
vednos ou interpreta, no myslím si, že rozsiah-
le, na klavírny úder citlivé a na koncentráciu 
náro né dielo Valses nobles et sentimentales 
Mauricea Ravela nemalo v tomto prípade tvo-
ri  úvodnú skladbu koncertu.  
Atraktívnym bolo vystúpenie umelcov na 
matiné 8. 11. (Katarína Du aiová – zobcová 
 auta, Helmut Schaller a Nikolaj Tarasov – 

zobcová  auta a akan, Lýdia Kašlík – gitara 
a Zuzana Biš áková – klavír). Toto svojráz-
ne zoskupenie predviedlo príkladne inter-
pretovanú ukážku salónnej hudby obdobia 
biedermeieru: diela Antona Diabelliho, 
E. Krähmera, L. von Calla. Pre vä šinu po-
sluchá ov bol novinkou dychový nástroj 
akan, timbrovo nie o medzi o málo objem-

nejším zvukom zobcovej  auty a mäkkšie 
znejúcim hobojom. Skladby ozna ené ako 
salónne neznamenajú automaticky bezcen-

nú hudbu. Ur ené boli pre denné hranie 
v domácom prostredí. Pôvab tohto reper-
toáru znásobil prístup interpretov, ktorí 
presved ili profesionalitou.
Za iatkom decembra priniesli matiné hudob-
nými i interpreta nými kvalitami výnimo ný 
projekt huslistu Davida Danela, hrá a na 
lesnom rohu Vojtu P emysla (obaja z es-
kej republiky) a klaviristu Ivana Šillera. 
Nádherné Trio pre klavír, husle a lesný roh 

Es dur op. 40 Johannesa Brahmsa (v Brati-
slave uvedené prvýkrát) muselo opätovne 
vzbudi  obdiv k skladate ovi. Hoci zdanlivá 
timbrová „absurdnos “ provokuje niekedy 
k prílišnej vzájomnej kontrole, prejav inter-
pretov pôsobil tak prirodzene, akoby spolu 
hrávali odjakživa. Druhým dielom bolo trio 
„Hommage à Brahms“ pre rovnaké obsa-
denie od Gÿorga Ligetiho. Štvor as ová, ryt-
micky nápaditá skladba, naplnená technic-
kými  nesami, je raz inven ne viazaná k tra-
dícii, inokedy úplne vo ná, detinsky naivná i  
starecky vážna. Pre interpretov je neustálou 
výzvou, v tomto prípade zaznela sústredene, 
výrazovo vyvážene a technicky bezchybne. 

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Umelecké naplnenie o akávania, spoje-
ného s Adventom môže ma  rôznu podobu, 
napríklad hudobnú vo forme rozsiahleho 
klavírneho cyklu Oliviera Messiaena Dvad-

sa  poh adov na die a Ježiša. Máme ich 
k dispozícii na doposia  asi neprekonanej 
nahrávke Petra Hilla a pred nieko kými 
rokmi zazneli v Bratislave v podaní Rogera 
Murara. Predviano ný bene  ný koncert 
Nory Škutovej v Dvorane HTF VŠMU (16. 
12.) teda so sebou prirodzene niesol istý 
moment o akávania.
Messiaenova monumentálna partitúra ob-
sahuje takmer všetko, o ponúkajú možnosti 
klavírnej hry. Prináša bezmála ni ím neohra-
ni ený priestor na realizáciu ve kého množ-
stva emocionálnych a farebných odtie ov. 
Škutová sa prostredníctvom Messiaenovej 
hudby pozerala na die a Ježiša bez zbyto -
ného sentimentu, zárove  však s pokorou, 
ktorá je pri interpretácii diela takej technic-
kej náro nosti skôr ojedinelým javom. O jej 

Messiaenovský recitál Nory Škutovej
zvrchovanej technickej pripravenosti niet po-
chýb; energickú presved ivos  jej výkonu po 
jeden a pol hodine hudby dozaista náležite 
ocenil každý posluchá . Moje jediné výhrady 
sa týkajú skôr výrazovej stránky. Prvý poh ad, 
Poh ad Otca, bol krásnou meditáciou; zvole-
né rýchlejšie tempo však ukrátilo skladbu 
o velebnú dôstojnos , ktorú tak obdivujem 
u Petra Hilla. Stále ju však nadnášala ahkos  
Messiaenových módov. To platí rovnako aj 
pre ostatné meditatívne asti. Ohromujúcu 
dynamickú disciplínu bolo možné pozoro-
va  v Zámene, kde prechod z pianissima do 
vyšších zvukových hladín bol taký plynulý, 
že na konci skladby som mal pocit, akoby 
som sa ocitol v úplne inej krajine. Jasná i-
tate nos  a dôsledné oddelenie jednotlivých 
zvukových vrstiev v Poh ade Syna na Syna 
ma zase nútia uvažova , ako asi znie Škutovej 
Bach... „Nesystémovým prvkom“ v kontex-
te celého cyklu sa mi zdal by  až prehnane 
sladký Bozk Jezuliatka. Korunovaný klavír-

nou ekvilibristikou (napr. Všemohúce Slovo 
alebo závere ný Poh ad Cirkvi lásky) bol jej 
výkon prekvapujúcim naplnením v úvode 
spomenutého o akávania, i ke  v porovnaní 
s Hillom po emocionálnej stránke možno nie 
až takým širokým, najmä o sa týka typických 
messiaenovských rozložitých zvukových 
plôch. Tie však nestratili svoju krehkú vrat-
kos , ktorá doslova nadnáša. A povznáša...
Viac ako jeden a pol hodiny Messiaenovej 
hudby je nepochybne za ažkávajúcou skúš-
kou nielen pre interpreta, ale aj pre poslu-
chá a, najmä ak nevie, o o akáva . To sa 
v spojení so slabou medializáciou odrazilo 
v žalostnom poh ade do poloprázdnej sály, 
kde bolo obecenstvo z ve kej asti zastúpe-
né odbornou verejnos ou. A to je pri bene-
 nom koncerte, ktorý pri mimoriadnom 

umeleckom kredite pripisuje Nore Škutovej 
na ú et aj ohromný kredit morálny, naozaj 
škoda.

Alexander PLATZNER

Koncert sú asných i bývalých študentov 
profesora Jozefa Zsapku sa v Mirbachovom 
paláci v rámci nede ných matiné uskuto -
nil už druhýkrát, 20. 12. Zostavený bol 
z diel významných gitarových skladate ov a 
z transkripcií klavírnych diel.
Na úvod zaznela v podaní Michala Slezáka 
skladba Invocación y danza, za ktorú v roku 
1961 získal Joaquín Rodrigo 1. cenu  ORTF 
Coupe de la Guitare. Technicky i výrazovo 
náro nú kompozíciu predviedol Slezák 
s nadh adom i potrebným „španielskym“ tem-
peramentom. Druhé íslo koncertu patrilo 
gitarovému duu Jana Babuljaková a Martin 
Kraj o. Zo suity Detský kútik, ktorú Debussy 

napísal pre sólový klavír, zahrali dve asti: The 

Little Shepherd a Golliwogg´s Cake-walk. 
Hra dua sa vyzna ovala kultivovaným tónom 
a dôslednou prepracovanos ou fráz. Dušan 
Vrúbel sa predstavil skladbou Rollanda 
Dyensa s názvom Hommage à Villa-Lobos. 
Po nej zaznel jazzový štandard Felicidade 
od Jobima v úprave Dyensa. U Vrúbela bola 
zrejmá inklinácia k Dyensovej tvorbe, zna -
ne ovplyvnenej jazzom, oho dôkazom sú i 
po etné úpravy štandardov. Skladby s nády-
chom jazzu boli interpretované ve mi štýlovo 
nielen vo výraze, ale i vo farbe tónu, miestami 
pripomínajúcej jazzovú gitaru. V poradí druhé 
gitarové duo Zuzana Bednárová, Hana Vý-

tisková predviedlo skladby od Isaaca Albé-
niza Cordoba a Cataluña zo suity Española, 
pôvodne skomponovanej pre klavír. Záver ich 
vystúpenia patril vtipnej kompozícii Circus 

music Carla Domeniconiho. Hudobní ky tu 
prejavili cit pre rytmickos  – hlavne v pasá-
žach, kde sa hudba spoma ovala a následne 
rozbiehala – a dokonalú súhru.
Na záver koncertu vystúpili všetci študenti 
spolo ne s profesorom Jozefom Zsapkom, 
aby zahrali viano né koledy z rôznych kútov 
sveta v úprave Carla Domeniconiho. Bola to 
pekná bodka za príjemným predviano ným 
koncertom.

Vladimír ONDREJ ÁK

Na koncertoch 28. a 29. 1. sa prvýkrát 
v úlohe šéfdirigenta so Slovenskou 
 lharmóniou predstavil Francúz 

Emmanuel Villaume. 
Na svoju premiéru v novej funkcii 
si zvolil diela Berlioza (Fantastická 

symfónia) a Ravela (Moja matka hus). 
O týžde  neskôr uviedol v Historickej 
budove SND 4. symfóniu Johannesa 
Brahmsa a Gloriu Francisa Poulenca 
(Slovenský  lharmonický zbor, sólo: 
H. Becseová Szabóová). Posledné 
koncerty s orchestrom v tejto sezóne 
absolvuje E. Villaume 25. a 26. 3., 
kedy budú na programe diela Wag-
nera a Mahlera. Rozhovor s novým 
šéfdirigentom a recenziu koncertov 
prinesieme v marcovom ísle Hudob-
ného života.

(hž)

S programom, ktorý zaznel 10. 2. v his-
torickej budove SND pod taktovkou 
nemeckého dirigenta Othmara Mágu 
(Janá ek: Taras Bulba, Proko  ev: 
Koncert pre husle a orchester . 1 D 

dur op. 19, Dvo ák: Symfónia .8 G 

dur op. 88), sa Slovenská  lharmónia 
predstavila o de  neskôr v Großes 
Festpielhaus v Salzburgu. Sólistkou 
v Proko  evovom koncerte bola nemec-
ká huslistka Christiane Edingerová.  

(sf)

Ob ianske združenie Ars ante portas 
pozýva 21. 3. o 16.00 hod. do Evan-
jelického kostola Bratislava – Prievoz 
na Slávnostné ude ovanie Ceny 
Sebastian za roky 2008�2009. Cena 
Sebastian je ude ovaná za mimoriadny 
prínos k odkazu diela J. S. Bacha. 
Laureátov vyberá z verejnos ou nomi-
novaných osobností porota (Amantius 
Akimiak, Miroslav Cipár, Ladislav 
Ka ic, Ivan Kadle ík, Jela Kr méry-Vr-
te ová, Ján Schulz, Ján Valach). V mi-
nulosti Cenu Sebastian získali Miro 
Bázlik, Karol Med anský, Ján Slávik 
a Stanislav Šurin. Sú as ou ude ovania 
cien bude koncert violon elistu 
J. Slávika a organistu S. Šurina.

(www.juras.sk) 
 

Klaviristovi, aranžérovi a skladate ovi 
Jurajovi Berczellerovi udelili 20. 
januára 2010 pri príležitosti nedo-
žitých 95. narodenín v jeho rodnom 
meste Cenu Mesta Šahy in memo-
riam. Umelec, známy aj ako George 
Best (1914–2008) viedol v 50. rokoch 
inštrumentálny súbor v bratislavskej 
Redute, zostavil big band pre potreby 
PKO a bol kapelníkom legendárneho 
kabaretu Tatra revue. Po emigrácii 
v roku 1968 pôsobil v Austrálii.

(hž)
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Približne pred rokom sa k perspektív-
nym domácim komorným zoskupeniam 
pridalo FACES piano trio v zložení Ivana 
Pristašová (husle), Boris Bohó (violon e-
lo) a Ladislav Fan ovi  (klavír). Debutový 
koncert trojice hudobníkov, ktorí sa me-

dzi asom predstavili na viacerých zahra-
ni ných pódiách, bol viac než s ubný, pre-
to som bola zvedavá aj na ich vystúpenie 9. 
12. v Komornom štúdiu Slovenského roz-
hlasu. Sála bola slušne obsadená i napriek 
faktu, že komorné koncerty stále zostávajú 
skôr záležitos ou skúsenejších posluchá-
ov.  FACES piano trio bolo v programo-

vom bulletine charakterizované ako „ini-

ciatíva a umelecká realizácia výrazných 

interpreta ných osobností v rámci atrak-

tívneho komorného zoskupenia – klavír-

neho tria“. Trio s klavírom ako druh ko-

FACES piano trio v Slovenskom rozhlase
mornej hudby prešlo historickým vývojom, 
je výsledkom tradície pestovania komornej 
hry v privátnom, domácom prostredí. Pre-
to ho treba chápa  najmä ako hudobne a 
sociálne podmienený fenomén a je ažké 
poveda , i je viac alebo menej atraktívne 

ako napríklad klavírne kvarteto. Hovori  
možno o atraktívnosti komornej hudby, 
ktorá tkvie v psychologických a hudobných 
odlišnostiach lenov konkrétnych zosku-
pení. ažko by sme h adali  rozdielnejšie 
hudobné osobnosti ako sú vo FACES piano 
triu. Decentná, miestami akoby utiahnutá 
Pristašová, vyrovnaný Bohó s pekným, 
sýtym tónom a v každej hudobnej situácii 
sebaistý Fan ovi .  o viedlo týchto výraz-
ných interpretov k spojeniu?  Odpove   pri-
šla už v Haydnovom Klavírnom triu C dur 

Hob. XV . 21. Pri príležitosti Haydnovho 

výro ia zaznelo nemálo formálnych inter-
pretácií jeho diel, to však nebol tento prí-
pad. Haydnova hudba naplno vyznela v sú-
hre, v líniách hlasov a v komplementárnosti 
motívov.  Škoda, že u nás v takejto podobe 
nezaznieva astejšie. Klavírne trio c mol . 

2 op. 66 Felixa Mendelssohna-Bartholdyho 
a Schumannovo Klavírne trio d mol . 1 op. 

63 boli hudobným priestorom, v ktorom sa 
interpreti cítili evidentne sebaisto. Ich in-
terpreta ný prejav bol prirodzený, bez for-
sírovania, s kontrolou súhry a kvality tónu 
v slá ikoch. Muzikalita, disciplína, spolo ný 
umelecko-interpreta ný zámer, v aka kto-
rému vzniká pôsobivý hudobný celok, sú 
charakteristické rty hry FACES piano tria 
v ich osobitom, možno trochu odmeranom, 
no pôsobivom prejave. 

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Štátna  lharmónia Košice 
Prvý januárový koncert ŠfK (21. 1.) bez 

komer ného i príležitostného charakteru 
(viano né, novoro né koncerty) ponúkol 
netradi ný program. Na úvod zaznela, 
v Košiciach prvýkrát, Toccata e due canzoni 
Bohuslava Martin . Slovenskú premiéru 
mal aj Koncert pre hoboj, 2 gitary, slá iky a 

organ Jaroslava Pelikána. 
Martin  napísal Toccatu e due canzoni 
v Amerike v roku 1946 na objednávku 
Bazilejského komorného orchestra k 20. 
výro iu jeho vzniku. Skladate  zvolil formu 
concerta grossa, slá ikový orchester doplnil 
klavírom, drevenými dychovými nástrojmi, 
trúbkou a bicími. Dielo má zvukovo a ob-
sahovo skôr symfonický charakter, zvláš  
v tokáte, kde je prenikavý zvuk telesa 
stmelený razantnými tónmi klavíra. Zvláštne  

kombinácie nástrojov tvoria neobvyklé, 
prekvapujúce farby. ŠfK mala pri štúdiu diel 
oporu v šéfdirigentovi Zby kovi Müllerovi. 
Klavírny part obdivuhodne interpetoval 
Peter Pažický.  Výsledok bol kompaktný, 
presved ivý a s potrebným napätím. Dra-
matizmus tokáty vystriedali impresia klavíra, 
kantilény fagotu a klarinetu, inokedy  auty 
a hoboja. Dielo zaujalo citlivým vyjadrením 
hudobných myšlienok prostredníctvom or-
chestrálnych farieb a výrazovej sily. Výkon 
orchestra možno ozna i  za výnimo ný. 
Dirigent sa prejavil ako výrazná osobnos  
i v nasledujúcej skladbe, ktorú J. Pelikán 
(1970) vytvoril pre jeho absolventský kon-
cert (pozn. red. šéfdirigent ŠfK je hobojis-
ta). Koncert je introvertným, vážnym 
dielom, plynie v hudobných obrazoch, 

využíva neobvyklé nástrojové kombinácie. 
Výkon eského sólistu Vladislava Borovku 
vynikal farebnos ou, technikou a pôsobivou 
kantilénou. Gitarových partov sa zhostili 
Zuzana Bednárová a Hana Výtisková, na 
organe hral Peter Rajnoha.
Závere ná skladba, ajkovského suita z bal-
etu Labutie jazero, poskytla príležitos  kon-
certnému majstrovi Marošovi Potokárovi, 
ale i alším lenom orchestra (harfa, 
 auta, hoboj, plechové dychové nástroje) 

predvies  pekný tón a presved ivý výraz. 
Všetky nástupy a frázy sa ozývali presne, 
v adekvátnom tempe a uchopenie diela 
pôsobilo štýlovo. Orchester hral sústredene 
a bez najmenších chýb, vyrovnane v sk-
upinách i v sólových vstupoch.

Lýdia URBAN ÍKOVÁ

B. Bohó, L. Fan ovi  a I. Pristašová foto: J. L rintz

55  rokov  Žilinského  
miešaného  zboru

Do histórie Žilinského miešaného 
zboru neodmyslite ne patrí osobnos  
prof. Antona Kállaya. Uvo nenie 
koncom 60. rokov, kedy zbor viedol, 
mu umožnilo získa  3 z najprestížnejších 
ocenení európskych sú aží zborového 
spevu (Spittal, 1968: 1. cena, Llangolen, 
1969: 1. a 2. cena , Cork, 1970: 1. a 2. 
cena). Normalizácia potom na dlhých 
20 rokov prerušila možnosti zú astni  
sa na zahrani ných sú ažiach. alšie  
zaslúžené ocenenia tak prišli až po roku 
1989 (1. Spittal, 1992: 1. cena , Kardits, 
1995:  2. a 3. cena, Llangolen, 1997: 2. 
cena, Festival G. P. da Palestrinu v Ríme, 
1998: 2. cena, Grand Prix Slovakia, 
1999: 2. a 3. cena). Triumfom možno 
nazva  1. cenu vo svojej  kategórii, titul 
laureáta a ocenenie najlepšieho dirigenta 
na 14. ro níku Festivalu zborového spe-
vu v Prahe (2000). Titul laureáta získal 
zbor aj v roku 2008 v po skom  Bialsko 
Biala. V roku 2001 sa ŽMZ s ve kým 
úspechom zú astnil na nesú ažnom fes-
tivale v mexickom Pueble. V posledných 
rokoch úspechom v zahrani í žia  bráni 
nedostatok  nan ných prostriedkov. 
Amatérske teleso, aj ke  na špi kovej 
úrovni, nemá systematickú podporu 
a je úplne závislé od sponzorov a príleži-
tostných príjmov z koncertov. Aktuálne 
kvality zboru, ktorý už  20 rokov vedie 
Štefan Sedlický, potvrdil aj koncert 
k 55. výro iu zboru 22. 11. v Kostole 
obrátenia sv. Pavla v Žiline. Ako hos  
programu, v rámci ktorého zazneli aj 
kompozície leniek zboru (Ot e náš 
Kataríny Goliášovej, Dies Irae Anny 
Bomborovej), sa predstavil  komorný 
spevácky zbor Cantica Collegium Musi-
cum  z Martina. 

Petr VA OU EK
(Príspevok bol redak ne krátený.)

9.—21. 11. sa v aka inciatívam 
muzikologi ky Anny Schirlbauer-Gros-
smannovej, riadite a ZUŠ P. M. Bohú a 
Leonarda Vajduláka a hudobného 
historika Ladislava Ka ica v Dolnom 
Kubíne uskuto nila medzinárodná 
muzikologická konferencia Joseph 
Haydn, Mikuláš Zmeškal a hudobná 
kultúra na Slovensku, na ktorej sa 
zú astnili poprední odborníci z Rakúska, 
Nemecka, Ma arska, eska a Slovenska. 
Sú as ou podujatia bol aj koncert súbo-
ru Solamente naturali, na ktorom zazneli 
Zmeškalove slá ikové kvartetá.  

(hž)

Oprava
V predcházajúcom ísle Hudobného 
života neboli uvedené mená autorky 
recenzií koncertov Štátneho komorné-
ho orchestra Žilina (Lýdia Dohnalová) 
a autora fotogra  í v lánku NEXT 
2009 (Miroslav Hudák). Autorom sa 
ospravedl ujeme.
(red)
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Štátny komorný orchester Žilina
Na posledný októbrový koncert (29. 

10.) zavítal do Žiliny dirigent, ktorý s ŠKO 
spolupracuje už nieko ko rokov. Švaj iar 
Urs Schneider, umelec s úctyhodným 
zoznamom aktivít po celom svete, sa vrátil 
s programom pripravovaným na alšie 
spolo né turné. Dvo ákova eská suita D 

dur op. 39 na úvod vcelku uspokojila, no 
znela trochu indiferentne. Hudba akoby 
prichádzala z partitúry mierne „zapadnutej 
prachom“. Myslím si, že tento typ skladieb 
potrebuje neustále interpreta né oživovanie 
a aktualizovanie. 36. žilinská sezóna priala 
violon elu. Tentokrát sa predstavila mladá 
Rakúšanka Anna Maria Pfanner v ajkov-
ského Rokokových variáciách op. 33. Vzh a-
dom na viaceré kongeniálne interpretácie 
sa iba ažko možno vyhnú  porovnávaniu 
i prepadnú  falošnej zhovievavosti. A. M. 

Pfanner je nesporne talentovaná, disponuje 
pekným tónom, muzikalitou, inteligenciou 
aj technickou zdatnos ou, jej interpretácia 
Variácií však ešte nedozrela. Nenadobu-
dla ani kontúry a parametre porovnate né 
aspo  s kvalitným štandardom, aký je v sú-
vislosti s touto kompozíciou akceptovate ný. 
Mladá umelky a má nesporne perspektívu, 
ktorá však v dnešnom svete obrovskej kon-
kurencie a neustáleho progresu v oblasti 
koncertného umenia vyžaduje okrem talen-
tu množstvo tvrdej práce. Ve kým prekva-
pením bola druhá as  koncertu, Symfónia 

. 7 A dur op. 92 L. van Beethovena. Pre o 
prekvapením? Dirigent pôsobil zdanlivo 
nezaiteresovane. Jeho gestá boli minimálne, 
komunikácia  neokázalá. Všetko však bolo 
presné a zmysluplné, nasýtené hudbou. 
„Sedmi ka“ bola excelentná. Komplexná, 
presved ivo vystavaná, s elegantne tvaro-
vanými frázami. Orchester hral vyrovnane 
a plasticky, podal jeden z najlepších výko-
nov, aké si pamätám. Znelý tvar a dokonalá 
koncepcia v protiklade k asketickým gestám 
dirigenta  pôsobili navonok diskrepantne. 
Išlo však o alší z dôkazov, že spôsoby ko-
munikácie sú rozli né.  
Hos ujúcim telesom 36. žilinskej sezóny bola 
12. 11. Filharmonie Bohuslava Martin  
Zlín s dirigentom Stanislavom Vav ínkom 
a sólistkou, alšou violon elistkou tohto-
ro ného cyklu, Dominikou Hoškovou. 
Zlínski  lharmonici sú s ŠKO spriaznení, 
ich spolupráca funguje priebežne, o možno 
hodnoti  nanajvýš pozitívne. Zlín ania prišli 
s pomerne neobvyklým programom a až na 
koncertantnú skladbu prezentovali diela, 
ktoré sa na pódiách príliš asto „nesklo u-
jú“. Už v úvodnej symfonickej básni V ste-

piach strednej Ázie od A. P. Borodina mohlo 
auditórium zachyti  prís ub, že nesklamú. 
Orchester a dirigent (vedie teleso od roku 
2008) zapôsobili ako kompaktný, harmo-
nický celok. Vav ínkov prístup, jeho zmysel 
pre architektonické bloky, ale aj detaily, jeho 
presné, vecné gesto a koncep ná logika sú 
kvality, s ktorými orchester o ividne po í-
ta a pohotovo na ne reaguje. Borodinova 
skladba zaznela v optimálnej podobe s plas-
tickým tónom  a akcentom na charakteristi-
ky ruských i ázijských intonácií a farebných 

osobitostí. O Dvo ákovom Koncerte pre 

violon elo a orchester . 2 h mol op. 104 
platí to, o o ajkovského Rokokových va-

riáciách: zaväzujúca skladba a pre sólistku, 
ktorá je nasledovní kou svojho skvelého 
otca, violon elistu Ji ího Hoška, aj zaväzu-
júca pozícia. Violon elistka k Dvo ákovmu 
Koncertu pristúpila zrelo a s nadh adom. 
Zapodieva  sa detailnejšie zložkami inter-
pretácie považujem za zbyto né, vnímala 
som skôr  lozo  ckú a umeleckú rovinu, silu 
tvorby a prieniku do jadra obsahu kompozí-
cie. Hošková svojím vkladom presved ila, jej 
Dvo ák znel muzikantsky plnokrvne, vrúc-
ne, s itate nou vnútornou logikou. Zden k 
Fibich zanechal vo svojom tvorivom odkaze 
o. i. aj tri pomerne zriedkavo uvádzané 
symfónie. Zlín ania priniesli 3. symfóniu e 

mol op. 53 a upozornili v nej na svoje silné 
stránky: kultivovaný zvuk, vyrovnané sek-
cie a cit tvori  dynamické stupne. Symfónia 
v ich podaní zaujala romantickou dikciou,  -
bichovskými krehkými víziami, idylkami, ná-
ladami a spevom „o živote, ktorého nápl ou 

a zmyslom je láska“ (cit. bulletin). V kvalit-
nej interpretácii zaznela pekná hudba, ktorá 
vo viacerých smeroch splnila azda viac než 
len rolu informa ného média... Ak kritika 
hodnotila posledné vystúpenie ŠKO v Zlíne 
superlatívmi, zlínska Filharmónia B. Marti-
n  v Žiline za ou nezaostala.   

alšie dva koncerty boli mimoriadne. Prvý, 
slávnostný (26. a 27. 11.),  pripomenul 
35. výro ie vzniku ŠKO Žilina, ktorý svo-
jím umením kultivuje prostredie nielen 
v regióne i na Slovensku, ale úspešne 
vo svete  šíri dobré zvesti o našej hudob-
nej kultúre. Programová skladba ve era 
niesla pe a  slávnostnosti. Za dirigentským 
pultom vládol Oliver Dohnányi, sólistom 
ve era bol „klasik“ nášho klavírneho umenia 
Marián Lapšanský. „Cikkerove Spomienky 
op. 25 odzneli na slávnostnom otváracom 

koncerte innosti ŠKO 4. novembra 1974 

a stali sa jedným z najfrekventovanejších 

diel v repertoári orchestra. Do dnešného 

d a ich uviedol 116-krát, z toho 62-krát v za-

hrani í...“ (cit. bulletin). Tak znejú štatistika 
a fakty, ku ktorým treba ešte pripomenú , že 
práve Ján Cikker bol „patrónom“ orchestra, 
ve kou mierou sa zaslúžil o presadenie jeho 
založenia, stál pri telese a podporoval ho 
najmä v po iato nom štádiu. Netreba preto 
zdôraz ova , akú pozíciu v repertoári telesa 
zastáva majstrova tvorba, obzvláš  Spomien-

ky. Aj tentokrát sme boli svedkami absolútne 
stotož ujúcej sa interpretácie, v ktorej každý 
tón, každá fráza mali svoje miesto a opod-
statnenie. Neobjavil sa ani náznak rutiny. 
Skladba je pre orchester sacrum, relikt aj stá-
la hodnota, ktorá ho sprevádzala a zrejme 
bude navždy sprevádza  na jeho umeleckých 
cestách. 2. koncert pre klavír a orchester G 

dur op. 44 P. I. ajkovského odznel na sláv-
nostnom koncerte SF a dramaturgia ho ako 
reprezentatívnu vzorku operatívne zaradila 
aj do žilinského slávnostného koncertu. Na 
margo interpretácie, sólistu i orchestra, sa 
možno vyjadri  len pochvalne. Lapšanský 
udivuje kondíciou, vitalitou a kreatívnos ou. 

Jeho ajkovskij bol harmonickou ukážkou 
bravúry, intelektu, emócií a imaginácie. 
Druhá as  programu bola „od ah enejšia“. 
Na pódiu sa striedali sopranistka Mária 
Porub inová a barytonista Martin Babjak 
v programe-sklada ke skoncipovanej z or-
chestrálnych ísel a populárnych árií a duet 
z opier Mozarta, Rossiniho, Pucciniho, Ver-
diho, Smetanu, Gounoda a Francesca Cileu. 
Obaja speváci si muzikantskú pohodu zjavne 
vychutnávali, vytvárajúc tak neformálnu at-
mosféru. Tú znásoboval spontánny M. Bab-
jak, ktorý svojím hravým espritom o arúva 
publikum (nekonven ný vstup – „výskok“ 
na pódium...) mnohokrát azda vä šmi ako 
vokálnym prejavom. Porub inová zažiarila 
a presved ila. Jej cie avedomá práca prináša 
plody a umelky a sa dostala na zaslúžené 
výslnie. Disciplinovaný prejav, kultúra a mu-
zikalita sú korunované nosným, saténovo 
hebkým hlasom, ktorý dokáže da  do služieb 
lyrickej kantilény i dramatického výrazu. Bol 
to koncert plný zážitkov, príjemný ve er, aký 
k okrúhlemu jubileu pristane...                    
Druhou mimoriadnou udalos ou sezóny 
bolo koncertné predvedenie operety Jo-
hanna Straussa ml. Die Göttin der Vernunft 
(Bohy a múdrosti) 3. a 4. 12. Takýto spôsob 
prezentácie hudobnodramatických opusov 
nie je v žilinských programoch zvláštnos ou, 
operné a operetné diela v koncertnej verzii 
sú pravidelne zara ované a suplujú tak 
v meste chýbajúce hudobné divadlo. Uda-
los ou však bolo aj to, že opereta zaznela po 
112 rokoch v Žiline ako obnovená premié-
ra. Leví podiel na tom mal rakúsky dirigent 
Christian Pollack, špecialista a priekopník 
v oblasti scénických žánrov, odborník na 
tvorbu Johanna Strausa st. aj ml., spolu 
so Spolo nos ou J. Straussa v Rakúsku, 
Ve kej Británii a R a s podporou Dr. E. 
Straussa, dedi a slávnej dynastie. Posledné 
desa ro ia sa opereta v našich kon inách 
vyskytuje naozaj sporadicky. Tento ahký 
žáner, v sú asnosti „vytes ovaný“ módnym 
muzikálom,  žije azda len v aka nieko kým 
„staro ubcom“. Ak dnešný posluchá  argu-
mentuje naivnými, sladkobô nymi sujetmi, 
stereotypnou dramaturgiou, klišéovitou 
štruktúrou i prežitou hudobnou dikciou, 
možno ahko vytiahnu  protiargumenty, 
ktoré v tomto zmysle nechvália fabrikovaný 
módny muzikál, skôr naopak, okrem spomí-
naných priložia mu navrch ešte alšie, nie 
vždy lichotivé epitetá... Žilinské predvedenie 
bolo dôkazom, že klasickú operetu sa vzh a-
dom na po et obdivovate ov kriesi  oplatí. 
Dirigent priviedol so sebou medzinárodný 
sólistický ansámbel (V. Groiss, M. Equiluz, 
K. Cortes, F. Fodlinger, I. Ma-Zach, W. 
Veith, E. Kumpfmüller, A. Mittermayr...) 
a s naším orchestrom naštudoval hudobné 
„podklady“, zrejme celkom ahko, aspo  tak 
to vyznievalo z „hladkého“ priebehu. Viac 
než dej s „povinnou“ výbavou bizarných až 
absurdných zápletiek, epizód, š astlivých 
rozuzlení však pre dnešného posluchá a 
znamená hudba so sledom sól, duet, an-
sámblov, intermezz a zborov. Hudba straus-
sovská, spevná, trblietavá, ahko strávite ná, 

vo svojich žánrových limitoch inven ná, no 
v každom prípade profesionálna. Jednou 
z menej š astných volieb bol komentár deja 
Tomasom Jelinowiczom, znalcom a pro-
pagátorom Straussovej tvorby. Verbálne 
vstupy ve er brzdili a zbyto ne predlžovali. 
Napokon, dej diela našiel každý posluchá  
v bulletine. Predvedenie Straussovej ope-
rety malo opodstatnenie: demonštrovalo 
potenciálnu životnos  žánru, upozornilo na 
driemajúce bohatstvá hudobných archívov, 
sprístupnilo a prezentovalo hudbu, ktorá 
– ako sa ukázalo – má stále svojich stúpen-
cov. A ak k nim niekto nepatrí, poskytlo mu 
aspo  cennú historickú informáciu. A za to 
všetko treba realizátorov, no najmä pružný 
žilinský dramaturgický tím chváli .

 Lýdia DOHNALOVÁ  

Ilja

Vzácny dokument o vzácnom loveku 
– asi tak by sa dali opísa  bezprostred-
né dojmy z návštevy predpremiéry 
približne polhodinového dokumentár-
neho  lmu režiséra Ivana Ostrochov-
ského s jednoduchým názvom Ilja. 
Dokument venovaný Iljovi Zeljenkovi 
vznikol na sklonku jeho životnej dráhy, 
no nemá ambíciu bilancova  i dô-
kladne mapova  jeho život a tvorbu 
z muzikologickej perspektívy. Bol skôr 
podnietený záujmom  lmára o osob-
nos  jedného z najplodnejších autorov 
 lmovej hudby v histórii slovenského 
 lmu. Preto namiesto chronologických 

preh adov i analytických prienikov do 
štruktúry skladieb ponúka mozaiku 
poh adov na Zeljenku ako loveka 
v najrozmanitejších situáciách – pri 
skúškach Symfónie in C a kantáty 
Osvien im, pri improvizovaní na 
klavíri alebo v rozhovore s manželkou 
v prostredí svojho „úto iska“ v Harmó-
nii. Dop ajú ju materiály z archívov 
STV a zábery zo súkromného archívu 
skladate a. Ilja Zeljenka rozpráva 
s typickým zmyslom pre humor a 
s nenapodobite nou mimikou a dik-
ciou. Jeho osobný šarm a charizmu 
cíti  z každého slova i posunku, ím 
sa dokument stáva prí ažlivým a zá-
bavným aj pre laického diváka. Vanie 
z neho smútok loveka zmiereného 
s blížiacim sa koncom, no jeho humor 
a (mne osobne nesmierne sympatický) 
sklon k sebairónii naš astie bránia 
tomu, aby upadol do sentimentality 
i pátosu. Film sa zjavil vo vhodnej 

chvíli: po fyzickom odchode autora sa 
totiž z koncertných pódií ve mi rýchlo 
stráca aj jeho hudba a postupne mizne 
zo všeobecného povedomia. Fakt, že 
iniciatíva vzišla zo strany  lmárov a nie 
hudobníkov, hovorí sám za seba...

Robert KOLÁ

glosa
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Po letných koncertoch v slovenských mestách a jesennej asti festivalu v Bratislave uzavreli Konvergencie 10. ro ník bonusovým „minifesti-
valom“ v Košiciach. 

Konvergencie v košických Kasár ach
Festival komornej hudby Konvergencie, 5.—17. decembra, Košice, Kasárne/Kulturpark

Okrem repríz úspešných projektov 
(Chassidic Songs Project, PaCoRa, Trio) 
priniesli Konvergencie do metropoly výcho-
du i novinky: hudobno-tane né predstave-
nie Dotkni sa tanca a inovovaný skladate -
ský dvojportrét Haydn-Iršai. Organizátori 
využili znovuotvorené priestory Kasární/
Kulturparku s vlastnou koncertnou sálu pre 
približne 150 návštevníkov. Komplex býva-
lých kasárenských skladov z konca 19. sto-
ro ia, nachádzajúci sa v širšom centre Košíc, 
sa má pod a zámerov projektu Košice Inter-

face 2013 (Európske hlavné mesto kultúry) 
sta  moderným kultúrnym centrom. 
Na otváracom koncerte Haydn-Iršai (5. 12.) 
sa so sprievodom brnianskeho komorného 
orchestra Czech Virtuosi predstavili dvaja 
slovenskí sólisti. Violon elista Jozef Lup-
ták, zakladate  a umelecký riadite  Konver-
gencií, sa zhostil sólových partov v Hayd-
novom Koncerte pre violon elo a orchester 

C dur a v Iršaiovej skladbe Penetration pre 

violon elo a slá ikový orchester. Lupták sa 
ukázal ako virtuózny hudobník s výnimo -
nou muzikalitou, tvorivos ou a vycibreným 
zmyslom pre štýl. Náro ný Haydnov kon-
cert vyznel v jeho interpretácii presved ivo 
a s nadh adom. Interpretácii nechýbal (u 
Haydna taký potrebný) správny pomer 
galantnosti, dramatickosti a citu. Pôvabné 
Adagio bolo krásne rozospievané, brilant-
né Finále strhujúce. Skladba Penetration, 

ktorú Jevgenij Iršai skomponoval na podnet 
J. Luptáka pri príležitosti Haydnovho výro-
ia, mala premiéru na otváracom koncerte 

Kovergencií v Bratislave (17. 9.). Už názov 
skladby (penetration,  angl. prenikanie) 
nazna uje skladate ov zámer „spoji  svet 

sú asnej hudby so svetom hudby Haydna“, 
ako to on sám vysvet uje vo festivalovom 
bulletine. Hudobná re  diela je zakorenená 
v tradícii, vyzna uje sa dômyselnou drama-
turgickou a tektonickou výstavbou s využí-
vaním efektných kontrastov a gradácií. 
Virtuozita a nespútaný temperament – tieto 
dva atribúty sná  najviac vystihujú huslistu 
Milana Pa u, druhého sólistu ve era. V pr-
vej polovici koncertu uviedol v premiére 
Iršaiovu kompozíciu Shinui Tsura pre husle 

a slá ikový orchester. Sólista so sprievod-
ným ansámblom raz viedol dialóg, inokedy 
stál vo i nemu v príkrom kontraste. Toto 
expresívne vypäté dielo oplýva technicky 
exponovanými pasážami a náhlymi har-
monickými, tempovými i výrazovými zme-
nami. Iršai ho písal pre Pa u, poznajúc jeho 
hrá ske kvality. A skuto ne: pre toto dielo 
si sotva možno predstavi  iného interpreta. 
V Haydnovom Koncerte pre husle a or-

cester . 1 C dur bola Pa ova hra rovnako 
bravúrna, jediným problémom bolo akcep-
tova  prehnanú expresívnos . Dravos  až 
agresivita, prevládajúce v jeho po atí diela, 
Haydnovmu koncertu príliš nesved ili. 
Po polhodinovej prestávke patril neskorý 

sobotný ve er v Kasár ach hudobno-
tane nému projektu Dotkni sa tanca (i 

cella). Šiestim tane níkom Štúdia tanca 
z Banskej Bystrice sa pod vedením choreo-
grafky Zuzany Hájkovej podarilo vytvori  
dynamické improvizované predstavenie, 
ktoré sa odvíjalo od hudobných improvi-
zácií violon elistu Jozefa Luptáka. Tvorivý, 
slobodný pohyb bol tvarovaný aj priesto-
rom, hrou svetla a reakciami divákov. 
Necelú hodinu trvajúce predstavenie bolo 
rozdelené do viacerých blokov, v ktorých 
sa prelínali rozdielne výrazové polohy: 
lyrické pasáže sa striedali s dramaticky 
vypätými momentmi, inokedy sa k slovu 
dostali hravos  a vtip. Vo svojich improvi-
záciách Lupták nápadito použil aj známe 
témy z udových piesní i klasickej hudby, 
zapojil spev a ústne rytmy. Preukázal pri 
tom obdivuhodnú schopnos  prinies  vždy 
nie o nové, nápadité. 
Pre Koši anov boli najatraktívnejšie Cha-

sidské piesne (15. 12.): ve ká sála Kultur-
parku sa zaplnila do posledného miesta. 
Unikátny projekt, premiérovaný v Brati-
slave na Konvergenciách 2008, bol ideou 
bratislavského rabína Barucha Myersa. 
S nápadom najskôr oslovil Jozefa Luptáka, 
neskôr k spolupráci prizvali alších dvoch 
vynikajúcich hudobníkov: huslistu Miloša 
Valenta a akordeonistu Borisa Lenka. 
Výsledná podoba piesní je spolo ným 
dielom, pri om sa im podarilo vystihnú  
podstatu chasidských piesní ako radostnej 
oslavy Stvorite a a života. Rozprávanie 
rabína Myersa, ktorý v ten ve er nielen 
hral na klavíri, ale tiež spieval, priblížilo 
posluchá om príbehy ukryté v pies ach. 
V programe prevládali inštrumentálne 
piesne bez slov – tzv. nigunim (pl.). Nigun 
má v chasidizme ve ký význam: pod a chá-
pania veriacich slová obmedzujú duchovné 
vyjadrovanie, no melódie môžu vyjadri  
hnutia ducha tak, ako to slová nedokážu. 
Pomalé melancholické nápevy sa striedali 

s temperamentnými tane nými melódiami 
klezmerového charakteru. Zaznelo aj nie-
ko ko piesní so slovami, rozprávajúcimi 
metaforické príbehy plné múdrosti a du-
chovnej h bky. 
Po chasidských pies ach nasledoval kon-
cert z celkom iného „súdka“. PaCoRa trio, 
ktoré je ob úbeným hos om Konvergencií, 
tvoria výnimo ní hudobníci: Stano Pa-
lúch – o tomto fenomenálnom huslistovi 
už bolo vyslovených mnoho superlatívov; 
moldavský cimbalista Marcel Comendant, 
dodávajúci svojou nádherne farbistou hrou 
zoskupeniu nádych „exotiky“, a spo ahlivo 
hrajúci kontrabasista Róbert Ragan. 
Pacora sa vymyká všetkým kategóriám: 
nachádza podnety v jazze, folklóre, v kla-
sickej i populárnej hudbe – a toto všetko sa 
jej darí pretavi  do unikátneho štýlu. Vždy 
vkusne, takže výsledok znie skvele... 
Závere ný koncert (17. 12.) s jednodu-
chým názvom Trio bol silným zážitkom. 
Išlo o inšpirujúci dialóg hudobníkov mimo-
riadnych kvalít, ktorí si na pódiu evidentne 
ve mi dobre rozumeli. Prirodzeným lídrom 
bol Igor Karško, huslista s dokonalou 
technikou a nevšednou hudobnou inteli-
genciou. Na jeho hru je ažké použi  kla-
sické hodnotiace kritériá – v ten ve er do 
nej vniesol osi ažko opísate né – úplný 
ponor do hudby, ktorým uchvátil svojich 
partnerov i publikum. Nora Škutová je 
klaviristkou, disponujúcou obdivuhod-
nou hrá skou  exibilitou a muzikantskou 
empatiou, o z nej robí ideálnu partnerku 
v komornej hudbe. Aj v tomto prípade bola 
úplne v službách hudby. Jozef Lupták so 
svojím violon elom túto ideálne fungujúcu 
symbiózu ešte umocnil. Program pozostá-
val z diel skladate ov spätých s regiónom 
strednej Európy. Klavírne trio . 39 G dur 

„all´Ongarese“ Josepha Haydna, skladba 
plná hravosti a expresie, mala o arujúce 
 uidum. Za jedno z najpôsobivejších diel 

Bohuslava Martin  býva ozna ované Kla-

vírne trio . 2 d mol. Do programu nebolo 
zaradené náhodne – opä  nachádzame 
spojitos  s viedenským majstrom: vznik 
tria spadá do tvorivého obdobia, kedy bol 
Martin  zaujatý Haydnovou hudbou. Fas-
cinovali ho na nej „rados  a ten pokorný, 

nenáro ný postoj, znak prostého loveka“, 
ktorý by pod a jeho slov mal by  v hudbe 
vždy prítomný. „Haydnovská“ je aj maj-
strovská inštrumentálna faktúra tohto tria. 
Interpreta ne mimoriadne náro né dielo 
zaznelo bez najmenšieho zaváhania. Bra-
vúra, maximálna koncentrácia a nasadenie 
spôsobili, že o arené publikum chví ami 
nedýchalo – hlavne v strhujúcej závere nej 

asti, plynúcej v nespútanom tane nom 
duchu. Po tomto výkone by sa žiadala pre-
stávka, no ešte pred ou zaznelo Klavírne 

trio Es dur op. 12 Johanna Nepomuka 
Hummela. Hummelovo trio bolo pôvabné, 
ale hudobníkom neumožnilo dosiahnu  vý-
šiny, do akých ich vyniesli predchádzajúce 
skladby. Záver ve era i festivalu patril ve -
dielu Antonína Dvo áka – Klavírnemu triu 

. 4 e mol „Dumky“. Dumky boli v ten ve er 
výnimo ným zážitkom potvrdzujúcim kva-
lity súboru. V prejave tria sa snúbili váše , 
spontánnos  a entuziazmus s výborným 
rytmickým cítením a technickou precíznos-
ou. Opä  nie po etné, no vnímavé publi-

kum ho ocenilo standing ovation a výkrik-
mi: „Bravo!“. Zaslúžene... 
Konvergencie sú výnimo ným festivalom, 
ktorému vládne rados  z hudby a muzicíro-
vania v osobnej, priate skej atmosfére. Ve-
rím, že jeho „prenesenie“ do Košíc nebolo 
ojedinelým po inom a že v nasledujúcich 
rokoch si aj tu získa široký okruh priaz-
nivcov. Napokon, titul „Európske hlavné 
mesto kultúry“ by mal Košiciam prinies  
kvalitné umelecké produkcie, ktoré dopl-
nia chýbajúce kúsky v mozaike kultúrneho 
života mesta. 

Jana ŠARGOVÁ

M. Valent, B. Myers, J. Lupták a B. Lenko foto: P. Struckel
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Galéria hudby 2009

Minuloro ný jesenný cyklus koncer-
tov bol orientovaný prevažne na hudobnú 
avantgardu 20. storo ia. Koordinátorka 
projektu a pracovní ka galérie Lucia Va-
delová v spolupráci s dramaturgom aj 
interpretom, klaviristom Ivanom Šillerom 
túto hudbu cie avedome zara ujú do dra-
maturgie, pri om prezentujú aj tvorbu slo-
venských skladate ov. Pre posluchá ov je to 
stále skôr neznámy terén, pretože hudobná 
skúsenos  v Nitre je založená najmä na kla-
sickej hudobnej tradícii.
Hudbe 20. storo ia boli venované tri zo 
siedmich koncertov cyklu. Prvým bol 
klavírny recitál Ivana Šillera zo skladieb 
Alvina Currana a Charlesa Edwarda Ivesa 
s názvom Ve er americkej hudby (7. 10.), 
druhým koncert súboru VENI ensemble 
(21. 10.) s názvom Before and after Silence 

6 (D. Matej, M. Feldman, J. Cage, G. Scelsi, 
E. Brown). Posledným koncertom cyklu 
bolo vystúpenie Moyzesovho kvarteta s 
dielami Martina Burlasa, Ivana Hrušov-
ského, Juraja Beneša a Dušana Martin eka 
(16. 12.). 
VENI ensemble sú nosite mi špeci  ckej 
hudobnej poetiky (estetiky i  lozo  e) 
odrážajúcej sa i v repertoárovej orientácii. 
Poetiku VENI, vyjadrujúcu i názov série 
koncertov Before and after Silence, opísal 
zakladate  a dirigent súboru Daniel Matej 
ako „rezonujúcu s tradi ným orientálnym 

ponímaním umenia ako prostriedku na 

utíšenie našej mysle a srdca a ich uspô-

sobenie na vnímanie božských vplyvov“. 
Ide teda o chápanie hudby ako duchovnej 
katarzie. Tento prístup, ktorý reprezentu-
je v programe VENI hudba Johna Cagea 
inšpirovaná budhistickou  lozo  ou, za-
siahol pomerne radikálnym spôsobom do 
nazerania na západoeurópsku hudobnú 
tradíciu. Zmenil ponímanie hudobných 
foriem, melodiky, vz ah tvorcu ku svojej 
výpovedi. V skladbách sa experimentuje 
s tichom, zvuky a ticho sa stávajú hudobne 
významotvornými prvkami, hoci sa ocitajú 
mimo klasického rámca tvarových kategó-
rií ako melódia, harmónia, metrorytmika. 
Chápanie hudby ako osobnej subjektívnej 
výpovede tu prestáva plati . Koncertná sie  
sa po as koncertu Veni akoby chví ami me-
nila na experimentálne štúdio: v Cageových 
skladbách Branches  a Four6 sa experimen-
tovalo s rôznymi zvukovými kombináciami 
a pásmami generovanými ozvu enými 
prírodnými objektmi, ako i celou škálou 
idiofónov; skladby D. Mateja NICE (akorde-
ón Milan Osadský) a Scaravege využívajú 
ako zvukový zdroj CD-prehráva  a synteti-
zátor. V programe sa ocitla i slávna skladba 
4´33” alebo pointilistické minimalistické 
skladby Feldmana (4 Intermissions pre 
klavír zahral František Király). V Scelsiho 
skladbe Ixor ú inkoval Ronald Šebesta. 
Ivan Šiller sa už nieko ko rokov výrazne 

a s ve kým nasadením podie a na nitrian-
skych koncertoch ako spoludramaturg, ale 
aj ako sólový a komorný hrá . Do povedo-
mia návštevníkov nitrianskych koncertov 
sa zapísali predovšetkým jeho interpreta -
né výkony v hudbe 20. storo ia. Preto aj 
tentokrát bol jedným z najatraktívnejších 
podujatí jeho klavírny recitál. Názov Ve er 

americkej hudby evokoval vä šie spektrum 
autorov, no dramaturgia bola postavená na 
dvoch skladate och a dvoch skladbách: Cur-
ranovej For Cornelius a Klavírnej sonáte . 

2 „Concord“ od Ivesa. A. Curran (1938) 
patrí podobne ako Teitelbaum alebo Feld-
man ku skladate om tzv. „environmentálnej 
zvukovosti“ a priekopníkom v používaní 
syntetizátora a elektroniky. Jeho cyklická 
dvoj as ová skladba je moderná, svojsky 
po atá verzia francúzskych smúto no-
nostalgických rameauovských a ravelov-
ských skladieb typu tombeau. Šiller po al 
skladbu ako vyhrotený tempový a výrazový 
kontrast ravelovsky noblesného val íka  v 1. 
asti s „nekone nou“ motorickou tokáto-

vou pulzáciou, ostinátnymi opakovaniami 
2. asti a chorálovej kódy na jej konci.
Zriedkavo hrávaná Ivesova sonáta stavia 
pred interpreta i posluchá a problém kraj-
nej „symfonickej“ heterogénnosti materiá-
lu. Skladba je plná citácií Beethovenových 
diel, striedajú sa v nej tonálne a atonálne 
štruktúry. Táto tendencia súvisí s Iveso-
vým programovým zámerom evokova  
hudbou  lozo  cké idey amerického trans-
cendentalizmu 19. storo ia z diel americ-
kých  lozofov Thoreaua, Emersona a spiso-
vate a Hawthorna, ktorých mená nesú asti 
skladby. S týmto kompozi ným problémom 
sú spojené špeci  cké nároky na interpreta: 
integrova  a dynamicky zvládnu  hetero-
génnos  a udrža  kontinuitne pozornos  
posluchá a. Svojím intelektuálnym a ana-
lytickým prístupom k hudbe Šiller tieto 
vysoké nároky splnil.  
Koncert Moyzesovho kvarteta (Stanislav 
Mucha, František Török, Alexander La-
katoš, Ján Slávik) bol posledným v sérii 
jesenných koncertov a tretím podujatím 
venovaným hudbe 20. storo ia. V tomto 

prípade slá ikovým kvartetám sloven-
ských skladate ov rôznej štýlovej orientá-
cie (Martin Burlas: Lament (Nenia), Ivan 
Hrušovský: Slá ikové kvarteto . 1, Juraj 
Beneš: Quartetto d´archi No. 3, Dušan 
Martin ek: Slá ikové kvarteto). Výkon 
Moyzesovho kvarteta možno v kontextoch  
nitrianskej série koncertov považova  za 
vynimo ný komornou zvukovou  kultúrou, 
homogénnos ou, kompaktnos ou a zvuko-
vou vyváženos ou hudobného prejavu vo 
všetkých štyroch partoch. Týmito kvalitami 
sa vyzna ovali najmä kvartetá Burlasa a 
Hrušovského, hoci hudobníci z Moyzesov-
ho kvarteta dokázali zauja  posluchá ov aj 
pretlmo ením silnej  expresivity v Benešo-
vej a Martin ekovej hudbe.       
Na tomto mieste sa ponúka porovnanie 
s koncertom dvoch eských hudobníkov 
(David Danel – husle, P emysl Vojta – lesný 
roh) a Ivana Šillera (2. 12.), na ktorom za-
zneli Brahmsovo Trio Es dur op. 40 a Trio pre 

husle, lesný roh a klavír Györgya Ligetiho. 
V porovnaní s Moyzesovým kvartetom bolo 
v prípade tohto „ad hoc“ súboru najmä v 
Brahmsovi zrejmé, že nejde o stabilné te-
leso. Výkonu nechýbali pohotovos  a pro-
fesionalita, rezervy boli v koncepcii, ob as 
sa v rýchlo zvolených tempách objavil i 
rytmický nesúlad. 
Na koncerte Dua Šašina (Radoslav Šašina 
– kontrabas, Dana Šašinová – klavír) 23. 
9. zaradili interpreti do programu aj sklad-
bu Ladislava Kupkovi a Sonata Funebre 
(Trauermusik), ktorú im skladate  dediko-
val. Kompozícia predstavuje v spektre hud-
by 20. storo ia klasicisticko-neoromantické 
a harmonicko-tonálne štýlové reminiscen-
cie, radikálne kontrastné vo i hudobnému 
svetu Cagea, Feldmana i Ivesa. Aj ostatné 
skladby sa pohybovali v štýlovom okruhu 
romantizmu, resp. neoromantizmu i po-
pulárnych transkripcií, fantázií a variácií 
(Giovanni Bottesini: Elégia a variácie 

„Nel cor piu non mi sento“, Max Bruch: 
Kol Nidrei, Frank Proto: Carmen Fanta-

sy, Astor Piazzolla: Kicho). Kupkovi ova 
skladba evokujúca smúto ný chorál, ktorú 
Šašinovci premiérovali a nahrali, pôsobila 

v tomto kontexte príliš kontrastne. Napriek 
tomu bola jej interpretácia najpresved ivej-
šou. V Bottesiniho a Protových variáciách, 
zameraných primárne na efektný technic-
ko-virtuózny a kantabilný prejav, pôsobila 
rytmická a dynamicko-pohybová zložka 
Šašinovej hry menej hodnoverne, nevyrov-
nane a bez výrazových nuáns.
Hudbu 20. storo ia v konfrontácii 
s brahmsovským klasicizujúcim romantiz-
mom, prepojenú iba špeci  ckou farebnos-
ou violy, priniesol sólový recitál violistu 

Júliusa Šošku (4. 11.), na ktorom zaznel 
„klasický“ violový repertoár (Paul Hinde-
mith: Sonáta pre violu op. 11 . 5 (Passa-

caglia), Max Reger: Suita pre violu g mol 
op. 131) v spojení s Tromi kusmi pre violu  
Ilju Zeljenku. Hudba pre sólovú violu nesie 
v zásade vo svojom výrazovom potenciáli 
sólového slá ikového nástroja viac alebo 
menej dedi stvo latentnej polyfónie Ba-
chových sólových Sonát a partít. V tomto 
zmysle sú pre interpreta úskalím i výzvou 
aj „neobarokové“ skladby Hindemitha a Re-
gera. Zeljenka predstavuje v skladbách pre 
violu inú výrazovú polohu: hudobný svet 
sarkazmu a intelektuálneho odstupu. Zo 
Šoškovej interpretácie vyznievalo, že sú mu 
všetky výrazové a štýlové polohy dramatur-
gie koncertu blízke.     
Hudobnými kvalitami a repertoárom bol 
výnimo ným embalový recitál Petra 
Gu asa. Hudba koncertu sa pohybovala 
v oblasti raného, stredného a vrcholného 
baroka (John Bull, Johann Jakob Froberger, 
J. S. Bach, J.-N.-P. Royer), jedným z diel 
bola slávna Bachova Chromatická fantázia 

a fúga d mol. K týmto skladbám pridal Gu-
as aj vlastnú, v rámci recitálu premiérovanú 

kompozíciu Toccatu pre embalo a skladbu 
Jozefa Sixtu Etuda pre embalo. Virtuóznou 
a zasvätenou interpretáciou Gu as otvoril 
svet barokových tokát, fantázií a typických 
embalových drobnokresieb. V interpretá-

cii prejavil mimoriadny zmysel nielen pre 
mikrodetailné štruktúry, ale aj pre vä ší 
výrazový oblúk. 

Vladimír FULKA

4. ro ník cyklu komorných koncertov, Nitrianska galéria

Cyklus komorných koncertov Galéria hudby získal v hudobnom živote Nitry popredné miesto. Nielen v aka dramaturgii, špi kovým inter-
pretom, ale aj atmosfére, ktorú dokážu organizátori uprostred výtvarných diel vytvori . 

Moyzesovo kvarteto foto: archív Nitrianskej galérie
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Koncerty otvorilo podujatie nového sub-
cyklu Sú asná pies ová tvorba zameraného 
na prezentáciu tvorby 20. storo ia i sú as-
nej hudby, ktorého zámerom je stimulova  
tiež utlmenú autorskú produkciu. Okrem uvá-
dzania domácej a svetovej vokálnej tvorby patria 
k cie om projektu aj podpora a prezentácia spe-
vákov venujúcich sa tejto sfére interpreta ného 
umenia. Na dvoch koncertoch predstavil štyri 
mladé výrazné spevá ky.
Na prvom (21. 5.) sa v Štúdiu 12 na Jakubovom 
námestí predstavili sólistky Lucia Ducho o-
vá (mezzosoprán) a Silvia Adamíková (sop-
rán). L. Ducho ová participovala v dielach 
Iris Szeghy De Profundis (inštrumentálny 
súbor v zložení klarinet a viola) a Jevgenija Ir-
šaia Lost Wor(l)ds pre mezzosoprán a klavír, 
S. Adamíková v Dickinson-songs pre soprán 
a preparovaný klavír a v premiére Five Kókin-

shú songs s ansámblom (Martin Mosorjak – 
klarinet/basklarinet, Peter Zwiebel – viola 
a Zuzana Biš áková – klavír) od autora tohto 
lánku. Príležitostné zoskupenie skúsených 

interpretov zaujalo spolo ným cítením a profesi-
onálnym nadh adom. Popri participácii vo varia-
bilných obsadeniach jednotlivých vokálnych cyk-
lov ponúklo trio inštrumentalistov aj Kurtágo-
vu skladbu Hommage à R. Schumann op.15. 
Druhý koncert v priestoroch Slovenskej národ-
nej galérie, s ktorou za al SOOZVUK spolu-
pracova , nadviazal na sériu sólových recitálov 
z roku 2008. Pozvanie prijal vynikajúci akor-
deonista Peter Katina. Tento akordeonista 
po VŠMU pokra oval v štúdiu na Hudobnej 
akadémii Carla Nielsena v dánskom Odense, 
odkia  si priniesol zaujímavý repertoár sú asnej 

SOOZVUK 2009

škandinávskej hudby, ktorý nahral i na debuto-
vé CD Flashing (2006). Program z diel sever-
ských i domácich autorov obohatil nový rozmer, 
v úlohe moderátora ve era vystúpil Peter Groll. Po 
úvodnej skladbe Flashing  Arne Nordheima na-
sledovala premiéra Accordion solo autora lán-
ku. Interpret pokra oval dielami Aufschwung od 
Jukka Tiensuua, Ground Boška Milakovi a a 
vygradoval vystúpenie dvojicou diel od Erkkiho 
Jokinena (Alone) a Magnusa Lindberga (Jeux 

d´anches). Spolo ným menovate om všetkých 
kompozícií bolo individuálne uchopenie ná-
stroja s využitím jeho charakteristických mož-
ností. Kým severania prezentovali akordeón 
z aspektu virtuozity, slovenskí skladatelia praco-
vali najmä so zvukom a asom. P. Katina podal 
výrazný výkon, ktorý doplnil zasvätenými infor-
máciami o dielach a tvorbe pre svoj nástroj. Kto 
zmeškal príležitos  spozna  tvorbu severských 
skladate ov, mohol navštívi  januárovú reprízu 
koncertu (16. 1.).
Druhé podujatie cyklu Sú asná pies ová tvor-

ba (18. 11.) predstavilo alšie dve výrazné spe-
vá ky: Helgu Vargovú-Bachovú a Evu Šuš-
kovú, ktoré vystúpili spolu s  violistom  Petrom 
Vrbin íkom. Nebýva zvykom otvori  koncert 
výkonom, ktorý pôsobí ako vrchol a tento pocit 

alej stup ova . H. Varga-Bachová predvie-
dla Áriu Johna Cagea s ve kou bravúrou a šar-
mom. Premiérou skladby autora lánku Eluana 

Englaro fragment pre hlas a nástroj(e) vstúpila do 
programu E. Šušková dramatickým podaním prí-
behu mladej Talianky. Skladba je akousi matricou 
vä šieho divadelného útvaru, ktorej 10-minútový 
priebeh tvorí sujetovú kostru. Spoluú inkujúci 
P. Vrbin ík nadviazal na dramatizmus drama-

turgie sugestívnym stvárnením premiéry Play 

viola P. Grolla, ktorá nezaprie autorov cit pre dra-
matický oblúk vystavaný z jednoduchého materi-
álu. Skladate  obsluhujúci softvér dotváral sklad-
bu interaktívnym spracovávaním znejúcej hud-
by. Odchádzanie Lucie Ko akovskej na pódium 
opä  priviedlo H. Vargovú-Bachovú. Skladba, 
ktorej názov vyjadruje jej priebeh a ideu, prináša 
dialóg hlasu (skladate ka používa iba vokály) a 
violy pomaly sa vzdia ujúci v ase a priestore. Na 
záver E. Šušková predstavila výrazný pilier sólovej 
vokálnej tvorby 20. storo ia. S nadh adom pred-
viedla skladbu Sequenza III  Luciana Beria. Jeden 
z majstrovských cyklov tvorí 15 skladieb rovnaké-
ho názvu pre rôzne sólové nástroje. Základným 
princípom cyklu je virtuozita ponímaná v šir-
šom kontexte od technickej zru nosti a intelektu-
álnej výbavy interpreta až po využitie konštruk -
ných vlastností jednotlivých nástrojov, vytvárajúc 
tak súbor predispozícií a idiomatík. 
Na poslednom koncerte (2. 12.) vystúpil Milan 
Pa a, ktorý na podujatiach SOOZVUK-u partici-
poval aj v minulosti. Program priniesol premiéry. 
Úvodná Sonáta Ivana Paríka existovala doposia  
len ako autograf. Pa a sa k materiálu dostal a na-
študoval ho bez akýchko vek interpreta ných po-
známok skladate a. Invencia Antona Steineckera 
bola pôvodne skomponovaná pre violu. Nová, 
hus ová verzia kládla na interpreta nesmierne 
technické nároky, s ktorými sa Pa a presved ivo 
vyrovnal. Sólo husle 1997 Lucie Ko akovskej (po-
dobne ako ostatné skladby autorky) svojou štruk-
túrou preverilo výdrž interpreta udrža  proces prá-
ce s asom až do konca. Pa a dielo po al dramatic-
ky a naplnil ho napätím až po posledný tón. In-
tímna výpove  Jevgenija Iršaia v skladbe from 

nowhere with love... zanechala množstvo otázok. 
Jej hlboký ú inok potvrdil charakteristickú rtu au-
tora pracova  s imagináciou a koncentráciou 
posluchá a, vtiahnu  ho do svojho sveta aj v rámci 
menšej formy. Dlhoro ná spolupráca skladate a 
s interpretom sa odzrkadlila v absolútnom zaujatí  
a nadh ade nad partitúrou. Na záver zaznelo dielo 
Františka Gregora Emmerta Poslední soud, ktoré-
ho vznik M. Pa a inšpiroval a inicioval. Na ploche 
takmer 30 minút autor v 7 rozsiahlych úsekoch 
reflektuje asti Evanjelií pod a sv. Matúša a sv. 
Lukáša. Skladba je akýmsi tour de force et dis-

positions nástroja. Neutíchajúce grada né vlny 
exponujú maximálny výraz a technické možnos-
ti nástroja. V extatickom predvedení zarezonovalo 
posunutie možností nástroja.
Po predchádzajúcich skúsenostiach sa lenovia 
SOOZVUK-u rozhodli oživi  svoje podujatia slo-
vom. Moderované koncerty obsahujúce edu-
ka ný rozmer sa v poslednej dobe opä  stávajú 
ob úbenými. Úlohu moderátora prijal P. Groll, 
ktorý v prvých troch rokoch fungovania združe-
nia (2002—2005) organizoval a viedol stretnutia 
a besedy s osobnos ami hudobnej kultúry. Ako 
komentátor prejavil svoju schopnos  pohotovej 
reakcie, otvorenos , znalos  problematiky a istú 
dávku novinárskej drzosti.
Na záver nemôžem nespomenú , že neú as  štu-
dentov hudby i profesionálnych hudobníkov je 

alším smutným dôkazom „súdržnosti“ a vz a-
hov v hudobnej komunite na Slovensku. SO-
OZVUK si však naš astie získava posluchá ov 
z iných oblastí.

Marián LEJAVA
Autor je zakladajúcim lenom združenia 
SOOZVUK.

Minuloro ná „koncertná sezóna“ SOOZVUK-u (Fu ek, Groll, Ko akovská, Lejava, Milakovi , Papanetzová) oživila dramaturgiu a pro-
dukciu novej hudby cyklom venovaným sú asnej pies ovej tvorbe a nadviazala aj na tradíciu sólových recitálov.

J e krátko po osemnástej hodine a ja vstávam od partitúry Wagnerovej hu-
dobnej drámy Ježiš Nazaretský, na ktorú sa už asi dve hodiny nedokážem 
vôbec sústredi . Myšlienky mi zabiehajú na nábrežie, k novému oper-

nému divadlu, kde si dnes ve er opä  pozriem 
Meyerbeerovho Proroka. Po as obliekania sa v 
duchu vraciam k dvojstranovej kritike predstave-
nia v opernej prílohe Ve erníka. Opera v tomto 
meste zažíva neoby ajnú renesanciu. Za krátky 
as sa stala nová budova opery neo  ciálnym 

symbolom nášho malého ve kého mesta, kde 
pre obrovský záujem verejnosti hrajú každý de , 
sedem dní v týždni a tristošes desiatpä  dní v 
roku.  Stavbu novej opery si vyžiadali obyvatelia 
masívnymi protestami a demonštráciami. Na 
pozemku opusteného nákupného parku vyrástla 

v rekordnom ase elegantná budova v biomorfnom architektonickom štýle. Pri 
poh ade z mosta vyzerá ako kríženec obrovskej chobotnice a skarabea, ktorý 
sa vo ve kolepom ve ernom osvetlení jagá ako nejaká secesná broš a. V jej 
útrobách sa skrýva nieko ko divadelných sál najrozmanitejších ve kostí a tva-
rov. H adisko tej najvä šej pojme sedemtisícdvestojeden divákov, ktorí aj dnes 
ve er obsadia divadlo do posledného miesta. Špecialitou je divadelná sála s 
iasto ne zakrytým orchestriskom a špeciálne koncipovanou akustikou, v kto-

rej sa hrávajú výlu ne opery a hudobné drámy Richarda Wagnera. Opera u nás 
už naš astie dávno nie je tým zanedbaným najdúchom, intrigánskou staj ou, 
pe azožrútskym molochom, ktorý v aka rozhádanému umeleckému kolek-
tívu a chýbajúcemu záujmu o kumšt ponúkal len nezáživné predstavenia mu-
zeálne ladených foriem, ktorých výprava, dychtiaca v prvom rade po duchovi 
skladate a, prilákala do h adiska nanajvýš osamelých nostalgikov a audio  lov 

bez schopnosti interpretácie divadelnej 
inscenácie. Novému, nestraníckemu 
ministrovi kultúry, ktorý bol ob anmi 
priamo zvolený na sedemro né ob-
dobie, sa podarilo vybudova  opernú 
scénu svetového formátu. Novým 
národným športom sa namiesto naku-
povania stalo chodenie do opery. Niek-
toré obchodné re azce museli pre pre-
trvávajúci nezáujem verejnosti vyhlási  
bankrot. Predava ky a pokladní ky 
skrachovaných supermarketov našli 
po krátkom školení miesta v zboroch a 
komparzoch hudobných divadiel, kto-
ré po celej republike vyrašili ako huby 
po daždi. Môj známy, ktorý má na 
starosti organizáciu týchto školení, mi 
rozprával o nejednej skrytej Violette, 
Norme i Donne Anne a talentoch, kto-
ré aká obrovská kariéra. Krá am ná-
mestím a v hlave mi znie Korunova ný 
pochod zo štvrtého dejstva. Pod pa-
zuchou stískam objemnú programovú 
knižku inscenácie, ktorú aj dnes zdobia 
zvu né mená. Po ceste preplneným 
nábrežím mí am móla s pristáva-
júcimi lo ami, ktoré húfne vyp úvajú 
zahrani ných návštevníkov. Prednášky 

dramaturgov o predstaveniach 
ve era s následnou diskusiou na 
jednom z parníkov mestskej  otily 
sa tešia ve kej ob ube. Obzor roz-
svecujú záblesky ne alekej ra  né-
rie a do nosa mi udiera ahký pach 
nespracovanej ropy. Jej novoob-
javené náleziská na juhozápade 
krajiny spôsobili prednedávnom 
malú senzáciu a náhly záujem 
nielen olejárskych kartelov. Už 
z aleka vidie  postávajúce sku-
pinky tínedžerov hádajúcich sa o 
to, ktoré z operných predstavení 
dnešného ve era je viac cool. 
Ich smiech sa mieša s cinkaním 
pohárov a ja dostávam chu  na 
kvapku šampanského. Opätu-
júc v údny úsmev uvádza iek 
vk znem do svetla vestibulu divad-
la mí ajúc pestrofarebné vejúce 
banery s Degasovým citátom: „Na 
opere je všetko falošné. Svetlo, de-
korácie, ú esy baletiek, ich prsia i 
úsmevy. Pravé sú len dojmy, ktoré 
vyvolávajú.“

Autor je teatrológ, žije v Mníchove.

Roberta BAYERA

SPRAVODAJSTVO, KONCERTY
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Dve Andriessenove podoby 
politickej hudby

Naposledy som sa ocitol na dvoch ex-
perimentálnych umeleckých festivaloch zá-

-
-

-

-

-

Mausoleumm -
De Staatt

-

-
sadenie VENI ensemblee

taktovkou Mariána Lejavu
-

-

-

-

-

-
Mausoleum sa 

drsným minimaliz-

-
Jána

 a Ondreja Šalinga -

-
ký návrat k prvému dielu s textom novinára 

-
-

tivácii uvedenia tohto Mausolea porozumel a

-
-

-
senov kus De Staattt -

Štáttt -

„Lebo nikde 

Štát, IVV

-

-

Helgy Vargovej-Bachovej Evy Šuškovej
Silvie Adamíkovej a

chromatizmy (realizované primárne sekciou 

v polovici ktorých De Staatt

Melos-Étos
Peter BRENKUS

MELOS-ÉTOS 2009

melos_2009.indd   3 21. 2. 2010   14:36:44



Vystúpenie renomovaného rakúskeho 
súboru (9. 11.) zameraného na komornú 
tvorbu 20. storo ia zaujalo najmä zarade-
ním skladieb dvoch slovenských autorov.
Hudba Slá ikového kvarteta . 2 s podti-
tulom „Refrén“ Petra Kolmana nesklama-
la. Na rozdiel od predchádzajúceho diela 
pre kvartetové obsadenie, pochádzajú-
ceho z konca 60. rokov a pozna eného 
vtedajším autorovým záujmom o elektro-
akustické zdroje sónickosti, preukazuje 
nedávno napísaný opus (2006), ktorý 
mal vo výbornom podaní Stadlerovho 
kvarteta v Bratislave svetovú premiéru, 
pôsobivé rty Kolmanovho naturelu roz-
víjajúceho inven ným spôsobom tradi né 
zdroje kontrastu (pod tradíciou myslíme 
poetiku 2. viedenskej školy). Rondový 
pôdorys striedania ritornelov a epizód 
je vonkajším rámcom pre rozvinutie kon-
trastných situácií na báze rovnocennosti 
prísnej štruktúry, využitia farebných dis-
pozícií slá ikových nástrojov a expresív-
neho náboja, ktoré tento proces (autorom 
v bulletine poeticky nazvanom „entomo-
logickým“) usmer ujú. Bol som zvedavý, 
do akej miery sa rakúsky súbor vyrovná  
s dielom Jozefa Sixtu, ktoré svojho asu 
(1965) predstavovalo autorov rezolútny 
rozchod s konvenciami vtedajšieho kom-
pozi ného školenia na VŠMU a predzna-
menalo jeho rýchle osobité dozrievanie. 
Slá ikové kvarteto . 1 si pamätám ešte 
z premiérovej nahrávky Bratislavského 
kvarteta, v sú asnosti je dielo k dispozícii 
na CD s výberom zo Sixtovej komornej 
tvorby v zasvätenom podaní Moyzesovho 
kvarteta. A predsa, „Stadlerovci“ doká-
zali v Sixtovej originálnej textúre objavi  
ešte alšie momenty, ktoré v interpretácii 
slovenského telesa zostali skryté, možno 
kvôli úcte k jeho tvorbe. „Kontrapunkt“ 
disciplíny, farebnej mnohotvárnosti ply-
núcej z navonok jednoduchého kánonic-
kého princípu a tektonickej zrete nosti, 
taký charakteristický pre skladate a, bol 
umocnený dramatickým podaním pod-

iarkujúcim vnútorné napätie Sixtovej 

hudby, ktoré vygradovalo vo  nálnej asti 
cyklického diela.
Po prestávke odznelo v skromnejšie za-
plnenej Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca v slovenskej premiére Slá ikové 

kvarteto . 3 „Grido“ (2001) renomované-
ho nemeckého skladate a Helmuta Lachen-
manna. Tento autor vstúpil do hudobného 
života 60. rokov uplynulého storo ia ako 
presved ený zástanca vtedajšej „Novej 
hudby“ a drží sa jej kritérií až dodnes. Na 
rozdiel od svojho vrstovníka Laca Kupko-
vi a i prirodzeného vývoja kompozície v 2. 
polovici 20. storo ia som v jeho diele – rov-
nako zanietene interpretovanom rakúskym 
telesom – nepostrehol rty „originálnej in-

vencie a expresívnosti“, o ktorých sa píše 
v bulletine. Až na výnimo né epizódy to 
bola repetícia mnohých zdrojov nápadnej 
zvukovej exhibície plynúcich z rozšíreného 

spektra artikula ných  nes slá ikových 
nástrojov, ktoré kedysi mohli zauja . Dnes 
ich „ aro“, skladate om ostentatívne zdô-
raz ované, zna ne vyprchalo a po etné 
glissandá, klopkania a alšie „novosti“ pô-
sobia ako zastaralé klišé.     

ubomír CHALUPKA

Stadler Quartet vs. klasici 
slovenskej avantgardy

Improvizátori a noiseri — 
nová festivalová skúsenos

zaváhaniam v perkusívnej a pozaunovej 
sekcii) vedený nesmierne sústredeným 
dirigentom Mariánom Lejavom. Posledný 
ve er Ve erov novej hudby nám tento sú-
bor sprostredkoval dve z ažiskových diel )
Louisa Andriessena, ktorých hudobná arti-
kulácia politického (pod)textu sa aj z odstu-
pu viac než 30 rokov od ich vzniku a dvoch 
desa ro í po našom zamatovom Novembri 
‘89 javí ako ve mi podnetná. Najmä v sú-

asnosti, ke  odvšadia  zase po úvame, že 
by  vzdorovito a protestne angažovaný sa 
ani v hudbe vôbec nevypláca...

Július FUJAK

Dva navzájom rozdielne koncerty (trio 
Ikue Mori, Okkyung Lee, Dj Olive a zo-
skupenie zeitkratzer) znamenali pre fes-
tival novú a zaujímavú hudobno-sociálnu 
skúsenos . Prvý koncert odznel v pondelok 
9. 11. v A4 – nultom priestore a druhý 
v piatok 13. 11. v Divadle Aréna. A práve 
výber A4 – nultého priestoru bol dobrou 
vo bou. Alternatívny priestor umožnil žán-
rové a sociálne rozšírenie festivalu k no-
vému publiku. Koncert bol v porovnaní 
s konzervatívnejším zameraním festivalu v 
minulosti nekonven nejší. Zrejme je to dô-
sledok nového vedenia festivalu, ktoré dra-
maturgiu otá a novým smerom. V každom 
prípade sa stal festival ako celok progra-
movo pestrejším. Paradoxne prekvapením 

vystúpenia tria japonskej improvizátorky 
Moriovej, kórejskej violon elistky Leeovej 
a amerického diskdžokeja a turntablis-
tu DJ Olivea (vlastným menom Gregor 
Asch) nebol ich (ne)tradi ný prejav, ale 
plná sála zvedavého publika. A nešlo iba o 
známe tváre, ktoré pravidelne navštevujú 
predstavenia tohto typu. Predošlé dni 
som bol svedkom poloprázdnych alebo 
takmer prázdnych sál (vystúpenia slá i-
kových kvartet), o samozrejme nehovorí 
o kvalite predvádzanej hudby, ale skôr 
o diváckom záujme. Je dobrou správou, 
že vo ne improvizované hranie pomocou 
laptopu, gramofónov a violon ela dokáže 
priláka ... Na druhej strane, koncert tria 
nepatril k vrcholom festivalu a myslím, že 
sa na  kládli vä šie hudobné o akávania, 
ako bol schopný splni . Všetky tri mená 
sú v hudobnom svete rešpektované, par-

ticipovali na formovaní experimentálnej 
scény hlavne v 90. rokoch minulého storo-

ia. Vystúpenie sa odvinulo od dvoch prav-
depodobne improvizovaných vstupov. 
Po hudobnej stránke bola rozhodujúcou 
detailná práca vrstvenia elektronických 
zhlukov a samplov od Moriovej dop aná 
pohotovými reakciami DJa a postupne 
gradujúcou hrou violon elistky. Bolo to 
príjemné a pohodlné po úvanie, ale málo 
prekvapujúce, miestami „nekone né“ a už 
dávno nie experimentálne.

alším prekvapením dramaturgie festiva-
lu bolo piatkové vystúpenie súboru zeit-
kratzer. Tvorí ho 9 hudobníkov, zvukový 
inžinier a osvet ova , ktorí sa stretávajú 
v Berlíne. Nieko ko dní pred za iatkom 
festivalu som zahliadol v programe meno 
noisového umelca Merzbowa, ktorého 
hudbu má zoskupenie v repertoári. Ne-
vedel som, i sa mám smia  pri predstave 
reakcií prekvapeného (postaršieho) publi-
ka festivalu na túto hudbu... Priznávam, že 
– až na pár prípadov divákov so zapchatý-
mi ušami – som ich podcenil. Samostatné 
vystúpenia japonského Merzbowa (rod. 
Masami Akita) sa blížia k povestnej „de  -
nitívnej“ hladine 130 decibelov. Nejde iba 
o hluk (noise), ale skôr o hudobnú skúse-

nos  vnemovo fungujúcu na princípe teles-
nosti. Lepšie sa to vysvet uje na príklade 
návštevníka metalových koncertov, ktorý 
doslova cíti silu zvukového úderu „kopáku“ 
v partiách hrudníka. Podobný hudobný zá-
žitok býva na koncertoch noisových zosku-
pení. Ale ani z aleka to tak nebolo v Aréne. 
Niektorí posluchá i zažili síce hlukový šok, 
ale pre zastúpenie slovenskej noisovej scé-
ny bol koncert príliš potichu. Zaujímavé 
je, že zoskupenie hrá pod a partitúr, ktoré 
de  nujú priebeh skladieb, a tak to bolo aj 
pri jednom z posledných ísiel prvej asti 
programu, skladbe od Jamesa Tenneyho 
Critical Band z roku 1988. Hudobný ma-
teriál vychádza z komorného a, pri om 
dochádza k astej frekven nej oscilácii 
okolo spomínaného tónu. Tá je zámerná, 
no ažko poveda , i po predchádzajúcich 
dlhých fortissimových skladbách neboli 
tieto oscilácie možno aj dôsledkom únavy 
hrá ov v dychovej sekcii. V každom prí-
pade išlo aj o divácky vtipný moment, ke  
po vypäto disonujúcich skladbách nastala 
tichá chví a komorného a. Medzi vrcholy 
koncertu (možno aj festivalu) patrila druhá 

as , v ktorej odznela skladba Xenakis [a]

live! (2007) nemeckého skladate a Rein-
holda Friedla. Predtucha „piatka trináste-
ho“ sa nenaplnila, práve naopak; festival 
sa programovo posunul smerom k tým pre-
stížnejším.

Miro TÓTH

Nora Skuta 
& The Bad Boys Collective

Cageovský maratón (10. 11.) na fes-
tivale Melos-Étos otvorilo vystúpenie kla-
viristky Nory Škutovej. Pamätám si, ako 
predviedla Sonáty a interlúdiá vášnivého 
mykológa a presved eného vyznava a zen 
budhizmu pred nieko kými rokmi na festi-
vale Dni starej hudby. Medzi asom vznikla 
v jej interpretácii oce ovaná SACD nahráv-
ka pre košický label Hevhetia (2006), kto-
rú anglický kritik Roger Thomas zaradil do 
knihy 1001 Classical Recordings You Must 

Hear Before You Die. Osobne by som pred 
odchodom na onen svet však rozhodne 
odporú al navštívi  aj koncert, pretože 
bezprostredný zážitok z tejto hudby ur ite 
stojí za to. Cyklus pre preparovaný/upra-
vený klavír, vytvorený v rokoch 1946 až 
1948, bol pod a skladate ových slov poku-
som vyjadri  8 základných emócií indickej 
kultúrnej tradície (zmyselnos , hrdinskos , 
odpor, hnev, veselos , strach, útos , úžas) 
a ich tendenciu by  v rovnováhe. Neviem 
ve a o prežívaní radosti i hnevu v Indii, 
no rovnováha a vyváženos  sú ur ite tými 
kvalitami, ktorými možno charakterizova  
aj výkon klaviristky. N. Škutová fascinova-
la absolútnou koncentráciou a ponorom 
do diela, ktoré v aka precíznemu naštu-
dovaniu zaznelo v tej najpriezra nejšej 
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Preplnená Dvorana VŠMU potvrdila, 
že interpreta né umenie Daniely Varínskej 
a jej dlhoro ný profesionálny vz ah k domá-
cej klavírnej tvorbe si zasluhujú pozornos  
a úctu. Prednedávnom sa vyskytla možnos  
obdivova  Varínskej pochopenie rozmani-
tosti sveta Beethovenových sonát a tejto 
dáme slovenskej klavírnej interpretácie 

sme v a ní aj za vynikajúce CD nahrávky 
dovtedy, žia , málo známych klavírnych 
sonát Jána Levoslava Bellu a Alexandra 
Albrechta. Interpretka zaradila do svojho 
programu (12. 11.) staršie diela sloven-
ských skladate ov (Pavol Šimai: Sonáta, 
Roman Berger: Sonáta 1960, Juraj Hatrík: 
Sonáta ciacona), novší opus (Vladimír 
Bokes: Sonáta pre klavír . 4) i premiéru 
novinky (Jevgenij Iršai: Caspase Ten).   Kaž-
dá z uvedených skladieb predstavuje inú 
autorskú poetiku, ktorá bola muzikantsky 
presved ivo tlmo ená. V takmer zabudnu-
tej Šimaiovej Sonáte, napísanej v r. 1959, 
odhalila Varínska jej neoklasicistickú prie-
zra nos , autorskú úctu k tradi nej troj as-
ovej stavebnosti, vtip i stopy vplyvu hudby 

S. Prokofjeva (ktorý svojho asu o aril napr. 
aj I. Zeljenku). Bergerova jedno as ová So-

náta 1960 je zasa svedectvom originálne 
nasmerovaného skladate ovho dozrievania 
na pôde racionálne premyslenej dvanás tó-
novej modality a napriek striedmosti gesta 

m a v každom okamihu koncertu rovnako 
zaujímavá. A možno som len nebol dosta-
to ne zenovo naladený. Aj preto sa mi asi 
ob as zdalo, že tých pä  minút do dvanás-
tej, ktoré od za iatku koncertu ukazovali 
hodiny na stene v Štúdiu 12 na Jakubovom 
námestí, plynie neuverite ne dlho.   

Andrej ŠUBA

Paradoxom dnešnej doby s jej rozvinu-
tým a preorganizovaným hudobným živo-
tom je permanentný zápas o koncertného 
posluchá a, ktorý má nefalšovaný záujem 
o hudbu svojich sú asníkov. Jednou z ciest, 
ako si ho získa , je starostlivos  o najmladších 
adeptov hudobného umenia. Proces aktívne-
ho vnímania sú asnej hudby za ína ur ite už 
na ZUŠ, medzi žiakmi jednotlivých nástrojo-

Klavírny recitál 
Daniely Varínskej

Tri festivalové impresie

podobe. Ktovie, ako vyzerali prvé Cageove 
pokusy s preparovaným klavírom (nástroj 
treba pripravova  na vystúpenie nieko ko 
hodín), ke  ho niektorí kritici opísali ako 
rozladené honky-tonk piano, ktoré treba 
vyšmari  z okna, resp. ako detské hry pre 
dospelé uši. V Štúdiu 12 znela v každom 
prípade hudba podma ujúca svojou éte-
rickou impresionistickou farebnos ou 
a perkusívnymi efektmi v interpretácii, 
ktorá legitimuje miesto tohto Cageovho 
diela medzi najvýznamnejšími klavírnymi 
cyklami dejín hudby.
Cagea – klasika vystriedal v druhej polovici 
koncertu Cage – nekonven ný inovátor. 
Keby sa Rolling Stones venovali alternatív-
nejšej tvorbe, mohli by pod a m a znie  ako 
partia zlých chlapcov The Bad Boys Col-
lective (Daan Vandewalle – klavír, Arne 
Deforce – violon elo, Jean-Marc Monte-
ra – elektrická gitara, Chris Cutler – bicie 

nástroje). Kvarteto po as vyše hodinového 
koncertu pracovalo so skladbami Varia-

tions III, Ryoanji a FOUR
6

. Povrchne by sa 
ich spolo ná produkcia, prerušovaná sólo-
vými „kúskami“ (Deforce – Etudes Boreales, 
Vandewalle – Music of Changes, Book 1, 

Cutler – Child of Tree), dala opísa  najmä 
ako vytváranie hutných zvukových plôch, 
v ktorých sa spájali timbrová hudba, alea-
torika, pointilizmus s rozli nými ruchmi, 
šumami a live electronics (a ur ite ešte so 
všeli ím iným a zárove  všetkým možným). 
So  stikovanú zvukovos  (Variations III) 
striedala energická rocková priamo iaros  
(ešte stále mi zvonia v ušiach Monterove 
gitarové „antisóla” alebo púš anie re aze 
na struny a sníma e gitary) a vizuálne pô-
sobivé exhibície (Cutlerova hra na ampli-
 kovanom kaktuse v Child of Tree, po as 

ktorej prišla exotická rastlina o nieko ko 
ost ov). Hoci najmä pri sólach bolo zrej-
mé, že hudobníci sú špi koví inštrumenta-
listi, informácia, ktorú priniesli, nebola pre 

vnútorne vzrušivo plynúcej hudby. Je dobre, 
že toto svedectvo Bergerovho talentu žije 
v podaní viacerých slovenských interpretov 
(popri Varínskej ju skvele interpretuje aj 
Ivan Bu  a). Hatríkova skladba zas potvr-
dzuje, ako bola v jeho vývoji – aj v búrlivých 
60. rokoch – zakódovaná úcta k tradícii, kto-
rá je dobre tlmo ená formovou disciplínou, 
vierou v diatoniku i náklonnos ou využi  
v tvarovaní klavírneho diela aj virtuózne mo-
menty. Bokes písal 4. sonátu, ktorú zakrátko 
po jej vzniku (1985) premiérovo uviedla 
práve D. Varínska, v znamení potvrdzovania 
svojej tvorivej cesty charakteristickej racio-
nálnym vz ahom k tradi nej dodekafonickej 
technike, drsnos ou zvuku a plastickos ou 
kontrastov a ústiacej (v priestore klavírnej 
kompozície) do zaujímavého cyklu prelúdií 
a fúg. Závere ným íslom koncertu bola 
premiéra Iršaiovej kompozície nanovo tlmo-
iacej autorovu fanatickú snahu po jednote 

symbolickej idey a jej hudobného stvárnenia. 
(Kaspázy v podtitule skladby sú enzýmy za-
bezpe ujúce v udskom organizme o istný 
proces). Iršaiova hudba je gestická i dyna-
mická, nenecháva posluchá a, ktorý má 
vz ah k hudbe ako k dramatickej a vitálnej 
výpovedi, ahostajným. Varínskej tlmo enie 
skladate ovej predstavy bolo nato ko suges-
tívne, že musela celú skladbu zopakova .          

ubomír CHALUPKA

Sú as ou festivalu Melos-Étos 2009 
bolo aj slávnostné odovzdávanie Ceny 

udovíta Rajtera, ktorú  na koncerte 
11. 11. v Slovenskom rozhlase prebral 
z rúk riadite ky Hudobného centra O gy 
Smetanovej a Dr. Alžbety Rajterovej 
Milan Pa a.  Pa a sa pri tejto príležitosti 
predstavil so Symfonickým orchestrom 
Slovenského rozhlasu pod taktovkou 
Lukasza Borowicza v Koncerte pre 

husle a orchester . 3 Gra iny Bacewicz.  
Od po skej skladate ky zaznel tiež 
Koncert pre violon elo a orchester . 1 
v podaní mladého po ského violon elistu 
Marcina Zdunika. Ve er rámcovali diela 
slovenských autoriek ubice ekovskej 
(Adorations) a O gy Kroupovej (Judit).

(hž)

Po as festivalu sa už tradi ne uskuto nilo 
medzinárodné muzikologické sympó-
zium (10.—12. 11. ), tentokrát s názvom 
„Melos“ a „Étos“ : v era, dnes..., zajtra?, 
na ktorom vystúpili renomovaní domáci 
a zahrani ní muzikológovia a skladatelia 
(Peter Andraschke, Wolfgang Dömling, 
Klaus Döge, Na a Hr ková, Regina 
Ch opicka, Helmut Loos, Peter Kolman, 
Krzystof Meyer, Frieder Reininghaus, 
Vladimír Zvara, Jaroslav Š astný a .).  
Témami podujatia boli Nová hudba – 

Étos, Hudba a utrpenie, Hudba a politika 
a Skladatelia, osudy, poetiky, diela.  V 
rámci sympózia sa uskuto nili prednáška 
L.  Andriessena a moderovaný koncert 
Chopin ako novátor Mareka Keprta. 

(viac na www.hc.sk/melos-ethos)

Melos-Étos 2009 
–  v znamení  genera nej výmeny?
Vznik festivalu pred 10 rokmi bol naplne-
ním túžby po vyjadrení umeleckej slobody 
a hodnôt silnej skladate skej generácie 
60. rokov, ktorej na Slovensku v ase 
kulminácie tvorivých síl táto sloboda do-
priata nebola (viac v eseji  V. Bokesa).  as 
plynie a dnes pôsobia vo výbore festivalu 
osobnosti (Daniel Matej, Ivan Bu  a, 
Slavomír Krekovi , Marián Lejava, O ga 
Smetanová, Ronald Šebesta, Ivan Šiller), 
ktorých životné skúsenosti  a umelecké 
predstavy sú pochopite ne iné. V prípade 
podujatia sú asnej hudby sa azda nepatrí 
podlieha  nostalgii.  Zvláš  ak ostáva 
zámerom, „aby sa tvorila a hrala DOBRÁ 

HUDBA […], ktorá autenticky vypovedá 

o stave sveta, v ktorom žijeme […], 

ktorá si váži minulos   a zárove  skúma 

sú asnos  a zárove  chce z nej vybra  a 

prezentova  to, o sa zdá by  zaujímavé, 

neošúchané a inšpiratívne.”  (úvod D. 
Mateja k festivalovému bulletinu) Bude 
zaujímavé sledova , ako sa idey podujatia 
budú nap a  v nasledujúcich ro níkoch. 

(aj)
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menty) a Lucie Chu kovej (Desertshore) 
zaujala posluchá ov presným tlmo ením 
náro ných skladieb, zmyslom pre asocia-
tívnos  a nápaditou registrovou architek-
túrou. Hra na akordeóne si vyžaduje naozaj 
zasvätený prístup k hudobnému materiálu, 
aby boli plne využité zvukovo-sonoristické, 
dynamické a sadzbové možnosti nástroja. 
Z uvedených skladateliek ani jedna nepod-
cenila akordeónovú kompozíciu. Aj v aka 
tomu Pavlákovej výkon upozornil na neprá-
vom obchádzanú oblas  akordeónovej tvor-
by. Nako ko som cítila, že vynikajúci výkon 
interpretky vychádzal z dobre napísaných 
skladieb, moje potešenie z koncertu bolo 
o to vä šie. V podobe, v akej bol koncert 
realizovaný – vrátane výborne zostavené-
ho poradia skladieb –, by Ema Pavláková 
mohla nahra  CD album. Doplnila by si tak 
skvelú poves  zo sú aží a koncertov v zahra-
ni í (Po sko, Taliansko, eská republika).  

Okrem iného ma zaujal aj fakt, že to ko 
vtipných a originálnych akordeónových diel 
„spáchali“ skladate ky strednej a mladej 
generácie. Akordeónový recitál bol, popri 
dvoch klavírnych koncertoch, výrazným 
osviežením festivalu.
Podobne som vnímala aj tesné zaradenie 
dvoch kvartetových recitálov 8. a 9. 11., 
teda vystúpenia vynikajúceho Stadler Quar-
tet a Moyzesovho kvarteta. Hudobná lite-
ratúra pre slá ikové kvarteto má v sloven-
skej hudbe pevné miesto. Celé desa ro ia 
sa o tento žáner staralo zopár slovenských 
kvartetových súborov po núc legendárnym 
Slovenským kvartetom. Aj ke  ich nikdy ne-
bolo to ko ako v echách, vždy mal kto hra  
premiéry slovenských skladate ov. V kaž-
dom prípade, monotematický koncert zo sú-
asnej hudby každého slá ikového kvarteta, 

ktoré prežilo viac ako štyri ro né obdobia, 
je ve kou udalos ou. Moyzesovo kvarteto 
má na svojom konte desiatky vystúpení s li-
teratúrou troch storo í. A predsa aj v tejto 

etape ich 34-ro nej existencie je koncert so 
skladbami výlu ne slovenských skladate ov 
príležitos ou preukáza  stav vnútornej ho-
mogenity súboru, interpreta nej zrelosti 
a schopnosti dešifrova  autorov zápis. 
S týmto o akávaním som išla na koncert 
„Moyzesovcov“ v Zrkadlovej sieni a ušiel sa 
mi „recitál“ štyroch slá ikárov. Slovo recitál 
je celkom namieste, vystihuje vysokú úro-
ve  ich spolo ného výkonu v exkluzívnom 
výbere náro ných slovenských kvarteto-
vých opusov z 2. polovice 20. storo ia. Pre 
štvoricu uvedených diel boli charakteristic-
ké odlišné kompozi né a obsahové výcho-
diská; prvé dve boli inšpirované tragickými 
udalos ami a mali podobu tryzny.
Skladbou od najmladšieho autora na tomto 
koncerte bol Lament od vtedy 24-ro ného 
Martina Burlasa (1979, rev. 1993). In-
terpreti pod iarkli meditatívny charakter 
skladby, ale odkryli aj jej vnútorné rozpory, 

kontrastujúce úseky rôzne štrukturovaných 
motívov vnášajúcich do diela zaujímavé od-
bo enia a prekvapenia. Autor pripomína, 
že v skladbe sa zameral na „dvojintervalové 
vz ahy medzi tónmi“ a zapísanú polymetri-
ku. Skladbu pod a vlastných slov venoval 
priate ovi Jánovi Palákovi, ktorý tragicky 
zahynul pri autonehode.  Je podivuhod-
né, s akým porozumením a kompozi nou 
intuíciou ovládol autor v mladosti žáner 
lamento. 
Aj Ivan Hrušovský skomponoval skladbu 
typu lamento. Hrušovský skomponoval 
iba tri kvartetá, ale už to prvé z roku 1983 
je autobiogra  ckým solitérom, otcovskou 
boles ou pozna enou skladbou s idée  xe 
v podobe vysokého a

3

. Slá ikové kvarteto 

. 1 venované „Nezabudnute nej pamiatke 

môjho syna Romana“ je skladbou 56-ro -
ného autora, v ktorej okrem kompozi ných 
otázok riešil  únik pred traumou siahnuc po 
odvekom princípe katarzie prostredníctvom 
umenia. Vz ahy medzi jednotlivými zložka-

mi hudobnej re i nazna ujú, aké dramatické 
boli vnútorné sily. Prvá as  (Sostenuto) 
ponorená do emócie smútku si vyžadovala 
od interpretov zvukovú plasticitu melodic-
kých fragmentov a sonórnu súzvu nos  pod 
nánosom disonancií. Aj toto bolo akési „la-
mento“ i h adanie možného úniku z ažoby. 
Druhá as , Allegro ma non troppo, prináša 
rozmanitos  výrazov, sadzby, simultánnych 
procesov a kontradikcií, množstvo detailov 
a aleatorických riešení.  Až tretia, krátka as  
(Adagio) dáva na 7-taktovom krátkom úse-
ku možnos  vyniknú  harmóniám, akordom, 
istej spevnosti a legátovej súdržnosti, ale pod 
povrchom ukrýva spodné tóny základnej 
bolestnej emócie; je to len iné vyjadrenie 
smúto nej rezignácie, zmierenia a výdychu. 
To všetko bolo cíti  z prejavu hrá ov, v ich 
podaní to „prebolelo“ aj udí v sále. Som pre-
sved ená, že skladba tohto typu neskon ila 
posledným ahom slá ika...

Odlišný model slá ikového kvarteta si 
zvolil Juraj Beneš na prahu svojej pä de-
siatky. Quartetto d’archi No. 3 pochádza 
z pamätného roku 1989. Ak boli predošlé 
dve skladby náro né svojimi výrazovými 
zložitos ami, v tejto prevládala náro nos  
technická. Prechromatizovaná hudobná 
re  s množstvom rytmických záludností je 
komplikovaná aj požiadavkou mikrointer-
valovej intonácie s aleatorickou vo nos ou. 
Kto nehral na nástroji, na ktorom alfou 
a omegou úspechu je h adanie istého tónu, 
ten ani netuší, o prežíva interpret, ke  musí 
pod a pokynov autora upusti  od istého 
tónu a h ada  jemnejšie nuansy výškového 
rozpätia tónov, aj ke  v rámci aleatoric-
kého princípu. Ale bol to autorský zámer 
a interpreti ho zrealizovali. Ako celok však 
skladba poskytuje nekone né možnosti po-
tešenia z objavne tvarovaných tém, ich vy-
hrotenia, ako aj zvukovej inovácie. Po núc 
glissandami, zahus ovaním a zrie ovaním 
štyroch línií, cez aforistické hudobné pointy 

vých odborov, teda aj medzi klaviristami.
Ukazova  prí ažlivú tvár moderných kompo-
zícií bolo zámerom vizionárskeho projektu, 
ktorý od nápadu až po  nálny koncert zre-
alizoval klavirista Ivan Šiller. Dopoludnie 
v Zrkadlovej sieni (14. 11.) bolo venované 
výberu z cyklu Hry  Györgya Kurtága. Podu-
jatie si Šiller starostlivo naplánoval, investo-
val ve a asu a energie do osobných stretnutí 
s pedagógmi ZUŠ i žiakmi, a napokon zrea-
lizoval s výdatnou pomocou hlavných inter-
pretov – žiakov základných umeleckých škôl 
nielen z Bratislavy (ZUŠ M. Ruppeldta, ZUŠ  
Exnárova, ZUŠ Hálkova, ZUŠ . Rajtera), 
ale aj z Rajca a Žiliny (ZUŠ F. Špániho). V 2. 
asti koncertu spoluú inkovala aj klaviristka 

Andrea Bálešová-Mudro ová. Výber z mi-
niatúr jedného z najdôležitejších kompendií 
modernej pianistiky pre malých klaviristov 
bol vynikajúcim nápadom už v rovine ná-
vrhu. Po vypo utí koncertu „zuškárskych 
klaviristov” som však pochopila, že tu ide 
o viac, než len o zoznámenie sa s tvorbou 
majstra, z ktorej zaznel výber 19 kusov v 
podaní žiakov a spolo né vystúpenie I. Šil-
lera a A. Bálešovej-Mudro ovej vo výbere 
zo štvorru ných Hier a Kurtágových úprav 
chorálov J. S. Bacha. Cyklické dielo odkrýva 
pred klaviristom v postupných segmen-
toch rozmanitos  poetiky, klavírnej sadzby 
a technickej obtiažnosti. Miniatúry riešili 
ubúdanie a pribúdanie tónov, hru päs ou, 
dla ou, pedálovanie, dynamické kontrasty, 
sonoristiku a pod. Mnoho skladbi iek nies-
lo venovanie konkrétnym osobám, hudob-
níkom formou „hommage“,  i jednoducho 
hudobným  emóciám vyjadreným formou 
miniatúry. Deti aj starší žiaci sa toto všetko 
usilovali pretlmo i  do klavírnej hry; boli 
zaujatí, bez strachu z pokazených tónov, 
emocionálne uvo není, v mnohých prípa-
doch interpreta ne na pozoruhodnej úrovni 
(J. Boroš, V. Kassai, V. Lelkesová, I. Hron, 
K. Brunová, P. Šmatláková a .) Pochvalu 
si však zaslúžia všetci klaviristi Kurtágov-
ského koncertu. Zav šenie koncertu vystú-
pením I. Šillera a A. Bálešovej-Mudro ovej 
potvrdilo poznanie, aká je táto „zastávka“ 
mladých klaviristov dôležitá na ceste k mo-
dernej pianistike, ale najmä sú asnej hudbe. 
Kurtágova klavírna knižka má sedem dielov, 
z ktorých zaznel iba malý výber, ale hádam 
„Kurtágovo klavírne semienko” padlo Šille-
rovou zásluhou na úrodnú pôdu.
Výrazný feministický „dramaturgický imi-
dž“ mal okrem orchestrálneho koncertu 
SOSR  (Bacewicz, ekovská, Kroupová; 11. 
11.) i nede ný komorný koncert (15. 11.). 
V Mirbachovom paláci sa predstavila akor-
deonistka Ema Pavláková. erstvá absol-
ventka tohto odboru na VŠMU preukázala 
neuverite ný pódiový perfekcionizmus a in-
terpreta nú zdatnos  tak v rovine techniky, 
ako aj výrazového výkladu diel. Na koncerte 
z tvorby ubice ekovskej (Fragment a elé-

gia), Lucie Papanetzovej (Imaginácie), Iris 
Szeghy (Canticum), Jany Kmi ovej (Frag-
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v priezra ných úsekoch a iné prekvapenia. 
Avšak bohatstvo Benešových štruktúrnych 
riešení vystihuje toto všetko len ve mi málo. 
Pritom zjavne každý nápad je odvodený od 
slá ikového nástroja a jeho možností, hoci 
asto za hranicami tradície, nie však samo-

ú elne i nevkusne. Ani chaos, jeho zmiz-
nutie a ani generálna pauza vás nezasko í, 
skladba má silnú vnútornú logiku a odvíja 
sa ako nepokojný  lm.
Poslednou skladbou ve era bolo Slá iko-

vé kvarteto Dušana Martin eka z rokov 
1982–1985. Tradíciou podkutý skladate  
uplatnil v 4 astiach tradi ný rámec na 
prezentáciu mnohovrstvovej re i.  Martin-
ek rozohráva v každom diele iný proces 

– niekde sa hrá na rozširovanie diatoniky, 
polyrytmiky, interpunk nú pestros , inde 
preferuje sonoristiku i brilantnú zvukovú 
skrumáž s dôrazom na technickú zložitos . 
Pohybuje sa od polyfonických postupov a 

melodiky s využívaním  ažoletov až po ex-
perimenty s prekomponovaným rytmom. 
Martin ek tu podáva dôkaz jasnej pred-
stavy o fungovaní hudobného materiálu 
v žánri slá ikového kvarteta. Na koncerte 
sa v aka interpretácii Moyzesovho kvarte-
ta ni  zo zamýš aných hudobných predstáv 
nestratilo. 

Melánia PUŠKÁŠOVÁ

Hudobná fabrika 
pod vedením Anu Tali

To, že Quasars Ensemble patrí medzi 
súbormi sú asnej hudby na Slovensku 
k absolútnej špi ke, sa potvrdilo aj v rámci 
festivalu Melos – Étos, na koncerte v so-
botu 14. 11. v Zrkadlovej sieni Prima-
ciálneho paláca. Program bol venovaný 
ažiskovému repertoáru súboru, teda 

hudbe francúzskych spektralistov. Pred 
dielami Muraila a Griseyho však v premié-
re zaznela skladba Noneto Viery Janár e-
kovej, skladate ky bytostne spätej s týmto 
štýlovým prúdom. Tónový materiál diela 
pozostával z komplexného systému priro-
dzených harmonických radov slá ikových 
nástrojov so skordatúrami a mikrointer-

Quasars Ensemble

valov dychových nástrojov doplnených 
zvukmi klavíra a bicích nástrojov. Zaujalo 
ma nieko ko samostatných momentov, no 
musím prizna , že ako celok mi skladba 
pripadala pomerne difúzna a akosi vo 
mne nezanechala hlbší dojem. Ak predsa, 
tak len krátko, pretože v okamihu, ke  sa 
vedúci súboru Ivan Bu  a ujal klavíra, aby 
predniesol Territoires de l‘oubli Tristana 
Muraila, som na u celkom zabudol... Mu-
railova takmer polhodinová, kontinuálne 
so stla eným pedálom plynúca skladba 
z roku 1977 patrí k jeho najvýznamnejším 
prácam. Myslím, že vo francúzskej klavír-
nej literatúre ide po Messiaenovi o jedno 
z k ú ových diel (hoci Messiaenova tvorba 
v tom ase ešte nebola uzavretá). Okrem 
iného je v om krásnym spôsobom riešený 
problém formy a modelovania hudobného 
materiálu, ktorý musí by  dostato ne nos-
ný na vyplnenenie takého ve kého aso-

vého úseku. Francúzska klavírna tradícia, 
letmé asociácie hudby Debussyho, Ravela, 
Messiaena, bohatá  guratívnos  a orna-
mentálnos  – to všetko náležite vyniklo v 
brilantnej interpretácii Ivana Bu  u. V aka 
jeho schopnosti odlíši  jednotlivé vrstvy 
faktúry dynamickým tie ovaním a arti-
kuláciou ma Murailova hudba vyslovene 
fascinovala. Prirodzene, pre posluchá ov, 
ktorí majú k francúzskej klavírnej poetike 
vlažnejší vz ah, nemusela by  pri svojej 
d žke práve v a ným sústom...
Po prestávke a nevyhnutnom preladení 
nieko kých strún klavíra zaznelo alšie 
k ú ové dielo francúzskej hudby 2. polovi-
ce uplynulého storo ia. Vortex Temporum 

pre klavír a 5 nástrojov Gérarda Grisey-
ho je – ak opä  použijem Messiaena ako 
referen ný bod – po Kvartete na koniec 

asu azda v poradí druhou francúzskou 
skladbou pre komorné obsadenie, ktorá 
výraznejšie zarezonovala aj za hranicami 
Francúzska. K interpretácii tohto kom-
plexného a zárove  zvukovo atraktívneho 
(pri om nemenej percep ne náro ného) 
cyklického diela môžem podotknú  len 
to ko, že som rád, že zaznelo v podaní 
Quasars Ensemble. Ve kú zásluhu pri-

Posledný koncert festivalu (15. 11.) bol 
skuto ne reprezentatívnou udalos ou hod-
nou zav ši  jeho jubilejný 10. ro ník. Pred-

stavil sa na om medzinárodne obsadený 
kolínsky súbor musikFabrik, ktorý viedla 
estónska dirigentka Anu Tali. Dve neskoré 
diela dvoch relatívne nedávno zosnulých 
skladate ov, dnes už klasikov hudby 2. po-
lovice 20. storo ia, zazneli v podaní tohto 
telesa na výnimo nej interpreta nej úrovni. 
Po uzavretí monumentálneho cyklu Licht v 
roku 2003 za al Karlheinz Stockhausen 
tvori  cyklus Klang venovaný 24 hodinám 
d a. Dokon i  ho už nestihol; smr  ho za-
siahla pred dvoma rokmi. 9. hodina z tohto 
cyklu nesie podtitul Ho  nung (nádej) a je 
ur ená klasickému slá ikovému triu. Dielo 
využíva aj netradi né techniky hry na ná-
strojoch a tiež scénickú akciu vytváranú 
samotnými interpretmi – vstávanie, zmena 
priestorovej konštelácie, tiché unisonové 
skandovanie textu („Dank sei Gott...“), 
odchod z pódia v závere at . –, no jeho 
podstatu tvoria tradi ný materiál a jeho 
motivické spracovanie, o odkazuje k hud-
be Arnolda Schönberga a jeho školy. Žeby 
sa Stockhausen na sklonku života vrátil 
k svojim po iatkom? Možno, aspo  ja som 
tak jeho hudbu v danom okamihu chápal. 
Nebola pre m a prekvapením, miestami 
dokonca pôsobila trochu zd havo, avšak 

v temnom priestore divadla Aréna a v pre-
sved ivej interpretácii Judithy Haeberli-
novej, Axela Poratha a Dirka Wiethegera 
silne zapôsobila.
Lahôdkou bolo predvedenie vokálno-in-
štrumentálnej kompozície (v podstate 
monodrámy) In der Matratzengruft Mau-
ricia Kagela. Dielo, ktorému dal skladate  
podtitul „pokus o opis na slová Heinricha 

Heineho pre tenor a inštrumentálny sú-

bor“, vzniklo na prelome rokov 2007 
a 2008. Neskorý Kagel sa tu stretáva s ne-
skorým Heinem, ktorý svoj pobyt v Paríži 
po fatálnom nervovom kolapse roku 1848 
nazýval pobytom v „hrobke z matracov“. 
Okrem tušenia blížiaceho sa konca spájajú 
básnika a skladate a aj zmysel pre humor, 
jemná irónia a neochabujúca ostros  in-
telektu. Preto mohol sotva niekto iný ako 
Kagel da  Heineho veršom priliehavejšie 
hudobné stvárnenie. Text monológu je 

montážou z Heineho básní s nieko kými 
Kagelovými vsuvkami. Britský tenorista 
Martyn Hill si obstojne poradil s výslov-
nos ou nem iny a dokonale sa vysporiadal 
s úskaliami svojho partu, ktorý popri speve 
obsahuje aj svojský Sprechgesang i expre-
sívne chrlenie nezrozumite ných slabík a 
neartikulovaných zvukov. Dokonca aj jeho 
výzor, gestá a pohyby skvelo korešpondo-
vali s rozpoložením loveka zmietaného 
ažkými duševnými stavmi. Pre Kagela je 

však typické, že hranica medzi tragickos ou 
a grotesknos ou je ve mi hmlistá a viac-
menej zostáva na divákovi, ako konkrétne 
momenty dešifruje. Zjavná komika bola 

itate ná v inštrumentálnej zložke, as-
to už len nástrojovými kombináciami i 
technikami hry. Súbor, ktorý je v podstate 
zoskupením sólistov, bol prefeknte skoordi-
novaný. Každý hrá  suverénne ovládal svoj 
part, nehovoriac o prvoriednej technickej 
zru nosti a zvukovej kultúre. Pravda, na to, 
aby lovek dielo prijal a dokonale „strávil“, 
je okrem istej znalosti nem iny potrebné 
pozna  Heineho iróniu, ale aj kagelovský 
humor. Ja osobne som sa popri zážitku z in-
terpretácie zabával naozaj skvelo.

Robert KOLÁ

kladám najmä Ivanovi Bu  ovi, ktorý má 
v aka skladate skému, klavírnemu aj diri-
gentskému vzdelaniu vynikajúci vh ad do 
partitúr tohto typu. Suverénna orientácia 
v štruktúre a zárove  hrá ska zru nos  sú 
zárukou ich kvalitnej interpretácie.
Na záver zaznel prídavok, ktorý ale ne-
chcem bližšie komentova ; myslím, že by sa 
za Griseyho skladbou viac hodilo oby ajné 
ticho a Quasars Ensemble si ho pokojne 
mohli ponecha  na inú, možno vhodnejšiu 
príležitos ...

Robert KOLÁ
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Melos-Étos v era, dnes a zajtra

esej

Festival, pri zrode ktorého stáli Ilja 
Zeljenka a Roman Berger, postupne 
dov šil dvadsiate výro ie svojej exis-
tencie. Je to príležitos  bilancova  a 
zárove  sa vráti  k myšlienkam, ktoré 
stáli pri jeho vzniku. Bulletin prvého 
ro níka završuje Bergerova  Meditácia 

o festivale. Pozostáva zo šiestich kapi-
tol. Prvá pripomína genézu podujatia: 
prípravu medzinárodného festivalu sú-

asnej hudby v roku 1968, jeho zmare-
nie v ase normalizácie a návrat k tejto 
myšlienke po novembri 1989. Druhá sa 
zamýš a nad otázkou, i je tento návrat 
umeleckou variantou vtedy populár-
neho „návratu do Európy” alebo ná-
vratom k vlastnej duchovnej slobode. 
Kritikou vznikajúcej kultúry „celebrít” 
je tretia kapitola, štvrtá formuluje hy-
potézu (nazvime to dnes radšej kate-
góriou) zmysluplnosti festivalu. Piata 
zdôraz uje význam transcendencie v 
umení a nevyhnutnos  jej akcentácie vo 
 lozo  i i dramaturgii festivalu, šiesta je 

stále aktuálnym zamyslením nad slo-
vom „étos” v názve festivalu („mal by 

sa sta  živou bunkou v nekrotickom a 

nekro  lnom prostredí”).
Kardinálnou otázkou ostáva vz ah 
festivalu sú asnej hudby a celkového 
stavu spolo nosti. Ve  už spomínané 
roky 1968 a 1989 upozor ujú na zá-
važné súvislosti sved iace o tom, že 
festival sú asnej hudby je nie ím, o 
sa kedysi v estetike nazývalo „obrazom 
skuto nosti”. Skuto nos , že festival 
má dnes svoju kontinuitu, je sama ose-
be povzbudzujúca, hoci všetci, ktorí s 
ním mali a majú do inenia, vedia, aké 
ažké je podie a  sa na jeho pro  lovaní 

v našich podmienkach. 
Prvým, dnes už menej zrete ným zna-
kom festivalu je teda sprístupnenie 
hodnôt, zakazovaných i marginalizo-
vaných estetikou socialistického rea-
lizmu. o Melos-Étos v tomto smere 
doteraz vykonal, je celkom iste zásluž-
né. alšie pokra ovanie v oneskore-
nom uvádzaní svetovej a slovenskej 
hudobnej kultúry je spolu s genera -
nou zmenou a presadzovaním nových 
umeleckých tendencií podmienkou 
zachovania jeho zmyslu. as ukázal, že 
škody spôsobené polstoro ím totality 
sú vä šie, než sa zdalo a netýkajú sa len 
jednej generácie. 
Návrat do Európy teda za al a hne  
prvý ro ník festivalu vyvolal polemiku 
o jeho smerovaní. Sved ia o tom hlavné 
témy konferencií –  Hudba a totalita, 

Hudba a posolstvo, Medzi Východom a 

Západom. Ligeti, Lutos awski, Messiaen, 
Boulez, Xenakis, Stockhausen, Globokar, 
Górecki... mená skladate ov dokazujú 
široký dramaturgický záber prvých ro -
níkov, hoci medzi doterajšími hos ami 
Melosu-Étosu mi chýbajú viacerí autori, 
ktorí už medzi nami nie sú. Zameranie na 
po ských skladate ov (Górecki, Penderec-
ki, Krauze), skladate ov z krajín bývalého 
Sovietskeho zväzu (Pärt, Gubajdulina, 
Kan eli) a v poslednej dobe predstavite-
ov minimalizmu (Reich, Andriessen) má 

svoju výpovednú hodnotu. 
Najvä šie organiza né problémy boli 
vždy s orchestrálnymi koncertmi. Or-
chester pozostáva z hudobníkov s roz-
li nými skúsenos ami, predstavami a 
poznatkami vo vz ahu k sú asnej hudbe. 
Adaptácia na nový vyjadrovací jazyk trvá 
v orchestri tradi ne dlhšie ako v špecia-
lizovanom komornom súbore. Výsledok 
však vždy prospel vz ahu orchestrov k 
novej hudbe, ako o tom sved il naprí-
klad koncert Štátnej filharmónie z Brna 
s Arturom Tamayom (Messiaen, Berger, 
Boulez, Xenakis) v roku 1993, predvede-
nie Beriovej Sinfonie so Synergy Vocals, 
Slovenskou filharmóniou a Zsoltom 
Nagyom v roku 2003, a samozrejme i 
mnohé iné koncerty. Preto ma mrzí zni-
žovanie po tu orchestrálnych koncertov 
v posledných rokoch. Tvrdenie, že or-
chester nepatrí na podujatie venované 
novej tvorbe, považujem za falošné. 
Magnetom festivalu bolo od za iatku po-
zývanie významných zahrani ných skla-
date ov, dirigentov, sólistov a komorných 
súborov zameraných na interpretáciu 
sú asnej hudby. Už predvedenie Ligetiho 
klavírnych diel v podaní Pierra-Laurenta 
Aimarda v roku 1991 bolo udalos ou a 
nasledovali Moving Music Theatre, El -
bieta Chojnacka (1993), Vinko Globokar, 
Arditti Quartett (1995), Ensemble 2e2m, 
Daan Vandewalle (1997) a mnohí iní. Pre-
sved ivá úrove  interpretácie povzbudila 
aj našich sólistov a súbory venova  sa viac 
sú asnej hudbe. Festival nachádza svoj 
ohlas i na pôde umeleckých škôl. Melos-
Étos mal v rokoch 1993–1999 vo svojej 
dramaturgii koncert Spolku slovenských 
skladate ov. Pozoruhodnou iniciatívou 
vtedajšieho vedenia Slovenskej sekcie 
ISCM boli od roku 1995 projekty Musica 
Danubiana nachádzajúce bohaté kontex-
ty v tvorbe stredoeurópskych skladate ov. 
Tieto projekty, pôvodne smerujúce k za-
mýš anému regionálnemu festivalu ISCM, 
vyústili napokon do projektu mladých 

hudobníkov (Hudba bez hraníc 2003). 
Tí dostávajú priestor pre prezentáciu 
už od roku 1993 na koncertoch, kde sa 
predstavili Veni ensemble, Opera Aperta, 
v posledných rokoch najmä Melos Ethos 
Ensemble a Quasars ensemble. V tom, 
že Slovensko má dnes viacero sólistov 
a súborov, ktorí na medzinárodne po-
rovnate nej úrovni hrajú novú domácu 
i svetovú tvorbu, vidím najvä ší prínos 
festivalu.
Koncepcia každého festivalu sa rodí v 
konfliktoch a polemikách. Prebiehali na 
rôznych úrovniach: medzi tými, ktorým 
na festivale záležalo, ale mali odlišné 
predstavy, ale aj medzi jeho priaznivca-
mi a odporcami. Koncepciu, v zahrani í 
pomerne rýchlo etablovaného medziná-
rodného festivalu sú asnej hudby, ne-
mohlo výrazne ovplyvni  ani v roku 1995 
vytvorené Národné hudobné centrum. 
Jeho doménou bola skôr Nová slovenská 
hudba, s ktorou sa od za iatku Melos-
Étos pravidelne striedal. Po rozklade 
SHÚ v roku 1999 sa reformovaná inšti-
túcia (už len Hudobné centrum) stala 
hlavným organizátorom festivalu Melos-
Étos a po roku 2006, kedy sa uskuto nil 
v mnohom objavný festival Epoché, sa 
Nová slovenská hudba postupne vytráca 
zo scény tak, ako aj Spolok slovenských 
skladate ov. Idey, projekty,  dramaturgie, 
koncerty – výsledky chýbajú. Naš astie 
aktivity v tomto smere prevzala nová 
generácia.
Kritickým problémom bolo od za iatku 
prezentovanie skladate ov, ktorí sú asne 
pôsobia vo festivalovom výbore. Nie je 
to problém výlu ne slovenský, podobné 
otázky riešili nieko ko rokov predtým 
po skí skladatelia pri príprave Varšavskej 
jesene. Samozrejme, ak má by  festival 
na úrovni, v jeho výbore musia pôsobi  
osobnosti. Nekone né polemiky (1991, 
1997, 2003) viedli dramaturgiu k zása-
de, že len výboru nebude zastúpený v 
programe. Proti negatívnym dôsledkom 
tejto zásady sme sa v roku 2003 s prof. 
Ivanom Paríkom ohradili a musím skon-
štatova , že ich v dramaturgii poci ujem 
ešte aj v sú asnosti. Naozaj nevidím inú 
alternatívu a treba ju jasne pomenova : 
bu  vytvoríme priestor pre schopných 
a talentovaných, alebo ho prenecháme 
iným a úrove  festivalu bude klesa .
Problémy vznikajú najmä pre zvláštny 
vz ah slov „étos” a „etika”, ktorý si reali-
zátori festivalu vždy uvedomujú: Roman 
Berger výrazom „étos” zdôraz uje trans-
cendentálnu funkciu festivalu, hudba kto-

rého má tvori  oázu ducha v spolo nosti 
presýtenej sprofanovanou kultúrou. To 
však úzko súvisí s etikou. Darí sa usku-
to ni  podujatie s takýmto náro ným 
imperatívom? Vo svojich vrcholných 
momentoch ur ite, v úsilí rešpektova  
stanovené normy etiky festival ob as 
stráca víziu, dochádza ku kompromi-
som znižujúcim umeleckú úrove . 
Nemožno si takisto nevšimnú  opako-
vané smerovanie k  lozo  i „celebrít” 
práve pri pozývaní zahrani ných hostí 
predstavovaných niekedy ako hviezdy 
sveta rockovej hudby. S tým zárove  
mizne onen bergerovský étos, kto-
rý – zdá sa – dnes málokomu nie o 
hovorí. Nehovoril ni  ani tým, ktorí 
niesli zodpovednos  za stav vecí pred 
rokom 1989 – vi  lánok Z. Nová ka 
Za pevnos  marxleninskej estetiky v 
Hudobnom živote 1978. Veci sa však 
majú inak: ak toto nikomu ni  nehovorí, 
znamená to, že nie o v spolo nosti nie 
je v poriadku. Sprofanovaná kultúra 
„celebrít”, ktorá šikovne a bezcitne 
vyplnila prázdne miesto po zábavkách 
socrealizmu, vyvoláva dnes už prudko 
negatívnu odozvu, napriek tomu sa k 
nej médiá neustále vracajú ako hadom 
zhypnotizovaná myš, aby reagovali 
opä  negatívne. Kto presekne bludný 
kruh? Kto „vysko í” zo systému a kedy? 
Myšlienky o slobode, zodpovednosti, o 
nevyhnutnosti smerovania k duchov-
ným hodnotám v umení boli aktuálne 
pred rokom 1989, sú aktuálne aj dnes 
a budú aktuálne aj zajtra.
Všímam si aj kvantitatívne ukazovatele. 
Prvé ro níky festivalu mali 22 až 24 
koncertov, v roku 2009 celkový po et 
koncertov klesol na 14. Ko ko koncer-
tov bude ma  Melos-Étos v roku 2029? 
Prejde festival z dvojro ného cyklu 
na každoro ný? Alebo zostane už len 
komorný koncert i recitál s názvom 
„Melos-Étos” v rámci Bratislavských 
hudobných slávností, oho sa, dúfam, 
nedožijem... 
Pripomína mi to niekdajšie „úvahy” o 
správnom trvaní sú asnej skladby: 40 
minút je zbyto ne ve a, aj 20 minút je 
príliš, dobré je nanajvýš 10 minút, ešte 
lepšie 5 minút... a napokon sa nehrá ni . 
Pre ítajme si opä  komickú i smutnú ka-
pitolu z Knihy Genesis o málo úspešnom 
vyjednávaní Abraháma s Bohom týka-
júcu sa po tu spravodlivých. S Bohom, 
ktorý sa pre nesmiernu hriešnos  rozho-
dol zahubi  Sodomu...

Vladimír BOKES
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Tvoje hudobné za iatky sa viažu k akordeónu. 
Kedy sa za al intenzívnejšie prejavova  tvoj 
záujem o spev?
Už od mali ka som tancovala a spievala vo folklór-
nom súbore v Levo i a k javisku ma to vždy aha-
lo akosi prirodzene. Na konzervatóriu som štu-
dovala hru na akordeóne u pána uchrana, ale 
spevu som sa vôbec nevenovala. Náhodou som 
sa dostala na predspievanie k prof. Šomorjaiovej. 
Rok som k nej chodila na ná uvy „zis ova “, o 
to vlastne operný spev je, a s prvými tónmi som 
reálne za ala asi v devätnástich rokoch. Za ína  
s akordeónom bolo skvelé, pretože som sa v a-
ka tomu nau ila myslie  inštrumentálne, o je 
pre m a dnes obrovskou výhodou – rýchlejšie 
sa u ím nové veci, vážim si orchester a speváka 
vždy vnímam v tomto kontexte.

Kariéru mnohých ve kých spevákov odštarto-
val úspešný záskok. Ako spomínaš na ten svoj 
v španielskej La Coruñi?
Išla som tam na poslednú chví u ako zboristka. 
Úlohu Mimi som mala naštudovanú, preto-
že som v nej o mesiac neskôr mala debutova  
v SND. Sólistka pred generálkou ochorela a 
zbormajster, ktorý vedel, že mám úlohu v re-
pertoári, ma oslovil, i by som neodspievala 
za u. Nikdy nezabudnem na ten pocit eufórie 
z ve kého javiska, kvalitného orchestra a di-
rigenta, nehovoriac o kolegoch; bol to naozaj 
úžasný zážitok. Zados u inenie prišlo, ke  mi 
ponúkli spieva  Bohému v alšej sezóne. V tom 

ase som už mala materské povinnosti, takže 
som to musela odrieknu .

Ako vnímaš z poh adu spevá ky moderné in-
scenovanie opier?
Ve mi pozitívne. Nebránim sa moderným reži-
sérskym koncepciám, pokia  rešpektujú hud-
bu, jej obsah a sama sa s nimi v rámci procesu 
naštudovania stotožním. Mám rada „vy istené a 
zosú asnené“ inscenácie, myslím si, že estetický 
zážitok je v hudobnom divadle nevyhnutný. Na-
opak, nemám rada statické spievanie „na ram-
pe“; akcia na scéne mi vyhovuje, pretože je pre 
m a impulzom k uvo nenosti a spontánnosti.

Dá sa v dnešnej dobe dodržiava  odporú aná 
hlasová hygiena?
Musí sa da ! (Smiech.) Zatia  som úplne ne-
pocítila stres z neustálych hos ovaní v rôznych 
divadlách, zo záskokov alebo príliš nabitého 
kalendára. Hlasovú hygienu sa snažím dodr-
žiava  v rámci možností. Najdôležitejší je výkon 
na javisku a nikoho nezaujíma, ko ko spievania 
alebo skúšok mal lovek predtým. Podmienky 
nie sú vždy ideálne, ale na hygienu je potrebné 
myslie  – pokia  sa spevák nestará o hlasivky, 
ony si svoju da  raz vyberú. 

minipro  l

stavi . U ila som menšie 
deti, ale to je úplne iné, 
ako vies  loveka, ktorý 
sa chce sta  profesionál-
nym spevákom. Pedago-
gickú prácu považujem 
za ve mi náro nú, preto-
že každý má iné hlasové 
a osobnostné dispozície; 
je tam zodpovednos  za 
každého speváka, ktoré-
ho dostanete do rúk. 

Máš jedenapolro ného 
syn eka Maximiliána. Je 
náro nejšia rola matky 
alebo opernej spevá ky?
Ako kedy. (Smiech.) Nikdy 
som nebola š astnejšia 
ako teraz, ke  mám die-
a. Na veci sa pozerám 

s ur itým nadh adom, 
neberiem všetko možno 
tak upäto a úzkostlivo ako 
predtým a aj preto sa cítim 
na javisku omnoho uvo -
nenejšie a slobodnejšie. 
S tou „dvojrolou“ je to ako 
so spojenými nádobami, 
ktoré sa navzájom dop -

ajú, a hoci je to niekedy 
asovo náro né, mám 

obrovskú oporu v mojom 
manželovi. Najvä šou od-
menou je pre m a to, že 
spievam krásne roly, mám 
nádhernú rodinu a pocit 
š astia, ktorý mi dáva silu 
zvládnu  aj náro né mo-
menty.

Na o sa tešíš v budúc-
nosti?

akajú ma krásne postavy 
v SND a ve mi sa teším, že 
môj syn za ína rozpráva . 
V marci budúceho roku 
budem spieva  Gouno-
dovu Margarétu v réžii 
Gintarasa Varnasa, od 
ktorého o akávam opä  
nie o nové, inšpiratívne. 
Teším sa na život ako taký 
a možno aj na alšiu š ast-
nú náhodu, aká prišla vte-
dy v Španielsku...

Pripravila 
Janka KUBANDOVÁ
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Máš recept na trému?
Trému príliš nemávam, pretože javisko milujem a pocit pri spie-
vaní je jedným z najpríjemnejších pocitov, aké zažívam, ak to 
neporovnávam s láskou k rodine. Niekedy však, samozrejme, 
tréma príde, najmä ke  ide o záskoky. To však nie je strach zo 
samotného spievania, skôr obava, i vyjdem na správne miesto 
na javisku. Spievanie je pre m a vždy obrovským zážitkom a ra-
dos ou.

Plánuješ sa neskôr venova  i pedagogickej innosti?
V budúcnosti ur ite áno, momentálne si to však neviem pred-
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soprán
Štúdiá: 1995–2002 Konzervatórium v Košiciach (akordeón – 
V. uchran, spev – . Šomorjaiová), 2002–2007 Vysoká škola 
múzických umení v Bratislave (H. Štolfová-Bandová, Z. Livorová)

Majstrovské kurzy: Medzinárodné spevácke kurzy P. Dvorského 
a Z. Livorovej (2007)

Sú aže: Medzinárodná spevácka sú až M. Sch.-Trnavského, Trnava 
– Cena za interpretáciu piesne (2002), Medzinárodná spevácka 
sú až I. Godina, Vráble – 1. miesto (2004), Competizione dell‘ 
Opera, Dráž any – semi  nalistka (2006), Medzinárodná spevácka 
sú až, Bayreuth –  nalistka (2006), Medzinárodná spevácka sú až 
Hans Gabor Belvedere, Viede  –  nalistka (2007)

Spolupráca: vokálno-inštrumentálne diela V. Kubi ku 
Znovuzrodenie, Martin Luther, Requiem (2005), Palacio de la 
Ópera de La Coruña, Španielsko – Mimi (2007), Staatstheater 
Braunschweig, Nemecko – Mimi (2008), Opernair Gars/Kamp, 
Rakúsko – Ma enka (2009); Slovenské národné divadlo, Bratislava 
(od 2006) – Grófka, Echo, Mimi, Ma enka, Elvíra, Pamina, Prvá 
dáma

EVA HORNYÁKOVÁ (1980)

[foto: archív E. Hornyákovej] 
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Medzi nezabudnute né zážitky aktuálneho 
ro níka BHS patril nepochybne aj koncert jedného 
z najvýznamnejších talianskych orchestrov – Orches-
tra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (21. 
11.). Pod taktovkou hudobného riadite a Antonia 
Pappana, pôvodom britského dirigenta s taliansky-
mi kore mi, sa orchester s vyše storo nou tradíciou 
predstavil na Slovensku po prvýkrát. 
Dramaturgickú líniu koncertu tvorili tri hudobné 
diela stvár ujúce obrazy mora, jeho neustálu 
premenlivos , pri om sa v programe paradoxne 
neobjavilo dielo talianskeho skladate a. Už od ias 
baroka bolo more ob úbeným inšpira ným zdrojom 
mnohých skladate ov, no z množstva takýchto skla-
dieb si miesto na koncertných pódiách získali najmä 

tri diela, ktoré zazneli i v rámci koncertu – Štyri 

morské interlúdiá z opery Peter Grimes op. 33a Ben-
jamina Brittena, More, tri symfonické skice Clauda 
Debussyho a Šeherezáda op. 35 Nikolaja Rimskeho-
Korsakova. Spojenie kvalitného symfonického tele-
sa, renomovaného dirigenta a atraktívnej dramatur-
gie tak prirodzene vyvolalo vysoké o akávania, ktoré 
koncert dokonca ešte prekonal. 
Orchester národnej Akadémie Santa Cecilia spolu-
pracoval s najvýznamnejšími svetovými umelcami 
a pod taktovkou osobností ako Mahler, Toscanini 
alebo Bernstein. Zárove  bol prvým orchestrom 
v Taliansku, ktorý sa za al venova  výlu ne sym-
fonickému repertoáru. Od roku 2005 stojí na ele 
telesa A. Pappano, ktorý len nedávno oslávil 50. 
narodeniny. Nieko koro ná spolupráca a umelecká 
„zohratos “ dirigenta s orchestrom sa odrazili i v mi-
moriadne kvalitnej, zvukovo vyváženej a farebnej 
interpretácii programu. Silný umelecký potenciál or-
chestra bol zrete ný už pri prvých zvukomalebných 
nástupoch slá ikov, drevených dychových nástrojov 
a hárf v prvom z Brittenových Štyroch morských 

interlúdií (Snenie, Nede né ráno, Mesa ný svit, 
Búrka). Pappano viedol orchester temperament-
ným, no zrozumite ným gestom. Odlišné charak-
tery jednotlivých astí suity prízna ne dynamicky 
i farebne odtie oval a nechal vyznie  závere nú 
efektnú gradáciu v poslednom interlúdiu Búrka. 
Nepochybne najznámejšou „morskou“ kompozíciou 

Orchestre, dirigenti, sólisti... v dejinách hudby je Debussyho More (Od rána do 

poludnia na mori, Hry v n, Rozhovor vetra s morom), 
odrážajúce skladate ov vz ah k tomuto nespútanému 
prírodnému živlu. Po as takmer 24 minút orchester 
s dirigentom opä  rozohral pestrú impresionistickú 
zvukovú koláž, v ktorej vynikli precízne nástrojové 
sóla, zvukovo subtílnejšie lyrické plochy i monumen-
tálne tutti pasáže. 
Po prestávke nasledovala Šeherezáda. Hoci sa 
ob úbená symfonická suita objavuje v koncertných 
programoch u nás pomerne asto, bolo zaujímavé 
vypo u  si toto azda najznámejšie a najhrávanejšie die-
lo ruskej hudby v „talianskom prevedení“. Majstrovsky 
napísaná a zinštrumentovaná skladba je v a ným 
repertoárovým kusom každého orchestra. Pappanova 
koncepcia bola zvukovo pestrá, hudobne vyvážená a 
logicky vystavaná. Podporením kontrastov jednot-
livých úsekov dodal skladbe ešte viac dynamickosti 
a výrazových nuáns a v aka podpore kvalitného or-
chestrálneho telesa mohol svoju interpreta nú pred-
stavu opä  realizova  v najvyššej umeleckej kvalite.

Janka KUBANDOVÁ

Žilinská pocta Haydnovi

Príjemný zážitok s uboval popolud ajší koncert 22. 11., 
ktorý pod názvom Hommage à Haydn ponúkol Ceciliánsku 

omšu C dur Hob. XXII: 5. Možno predpoklada , že progra-
movanie skladby na de  sv. Cecílie nebolo náhodné, de  
patrónky hudby svätia i dnes hudobníci v mnohých európ-
skych krajinách. Na pódiu SND sa stretli Štátny komorný 
orchester Žilina, Spevácky zbor mesta Bratislavy (zborm-
ajster Ladislav Holásek), sopranistka Martina Masaryk-
ová, mezzosopranistka Terézia Kružliaková, tenorista 
Tomáš Ko ínek, basista Martin Gurba  a za dirigentským 
pultom stál Jaroslav Kyzlink. Haydnova omša predstavuje 
prí ažlivý hudobný priestor pre interpretov i posluchá ov. 
Na rozsiahlej ploche tradi ného omšového ordinária, ktoré 
pozostáva v každej asti z menších úsekov (typ íslovanej 
omše), sa striedajú a variujú kombinácie obsadenia, o ga-
rantuje v organizme rozsiahlej kompozície dynamický náboj 
a robí hudobný dej kinetickým. Nad pevným haydnovským 
orchestrálnym skeletom s pôsobivými inštrumentálnymi 
expozíciami sa vznášajú vokálne línie sólistov a zboru 
ažiace z dobového výrazového arzenálu. Dirigent bdel nad 

konštrukciou omše, formoval jej kontúry. Štvorica sólistov 
podala relatívne uspokojivý výkon, no nepôsobila celkom 
vyrovnane. Kvalitou presved ila viac dámska polovica, 
v ktorej súzvuk subtílneho sopránu s jadrným, farebným 
mezzosopránom tvoril pôsobivú komplementárnu jed-
notku. Popri solídnom výkone basistu zaostával tenorista, 

ktorý z kvarteta predstavoval azda najslabšie ohnivko. Vždy 
dobre pripravený zbor neprekvapil, potvrdil svoj štandard, 
podobne ako spo ahlivý a tvárny žilinský orchester. Napriek 
uspokojivým iastkovým výkonom, kone ný výsledok nena-
plnil o akávania. Pod „rezervu“ sa v plnej miere podpísali 
priestorovo-akustické parametre: ansámbel sa tiesnil  na 
javisku v nepreh adnom celku, zvuk miestami unikal, mi-
estami zas v neopodstatnených akcentoch v nejednotných 
dávkach prekrýval ostatné zú astnené zvukové vrstvy. 
Komu sa ušlo miesto v parteri, nemohol ma  z produkcie 
ur ite adekvátny zážitok, nedokázal omšu bezo zvyšku 
vníma  ako dielo v komplexe jeho vznešenej hudobnej aj 
duchovnej krásy.  

Lýdia DOHNALOVÁ

Mahlerova 9. symfónia v Bratislave

Deviata symfónia Gustava Mahlera nie je v Bratis-
lave uvádzaná asto. V Redute zaznela od roku 1971 na 
ôsmich koncertoch pod vedením piatich renomovaných 
dirigentov: Kyrila Kondrašina s Moskovskou  lharmóniou 
(1971), Libora Pešeka (1989), Ondreja Lenárda (1995) a 

Nicolaea Moldoveanua (2003) so Slovenskou  lharmóniou 
a Claudia Abbada s Mládežníckym orchestrom Európskeho 
spolo enstva (1986) a s Mládežníckym orchestrom Gustava 
Mahlera (2004).
Program BHS uvádzal ako ú inkujúce teleso „Filharmon-
ický orchester Londýn“, v britskej metropole však pôsobí 
aj London Philharmonic Orchestra (v preklade Londýnsky 
 lharmonický orchester), preto by asi v záujme ich rozlíšenia 

bolo priliehavejšie uvádza  originálny názov Philharmonia 
Orchestra. Teleso, založené významným priekopníkom nah-
rávania klasickej hudby Walterom Leggem, uskuto nilo svoj 
prvý koncert 27. októbra 1945, dirigentom bol Thomas Bee-
cham. Už o dva roky neskôr hos oval na ele Philharmonia 
Orchestra Richard Strauss, ktorý ho neskôr dokonca poveril 
premiérovým uvedením svojich Štyroch posledných piesní. 
V tre om roku existencie orchestra sa za pultom vystriedali 
Herbert von Karajan, Wilhelm Furtwängler a Otto Klem-
perer, pri om najmä posledný z menovaných v om zanechal 
svojou dlhoro nou prácou výraznú stopu. Medzi dôležitých 
dirigentov 64-ro nej histórie Philharmonia Orchestra pa-
tria aj Lorin Maazel, Riccardo Muti, Vladimir Ashkenazy, 
Giuseppe Sinopoli, Christoph von Dohnányi, Kurt Sander-
ling, Sir Charles Mackerras i sú asný hlavný dirigent a um-
elecký poradca Esa-Pekka Salonen. Philharmonia Orchestra 
sa od svojho vzniku intenzívne venuje uvádzaniu novej 
britskej i svetovej tvorby (mnohé kompozície vznikajú na 
priamu objednávku orchestra). Pracovné penzum tohto 81-
lenného telesa je obrovské, ro ne ú inkuje na 150 koncer-

toch doma i vo svete a realizuje po etné štúdiové nahrávky. 

Orchester národnej Akadémie Santa 
Cecilia
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A. Pappano L. Maazel fascinoval svojou interpretáciou Mahlera
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Má reputáciu najnahrávanejšieho svetového orchestra, na 
svojom konte má okolo 1000 hudobných nosi ov (zdroj: 
www.philharmonia.co.uk).
Hudobníci Philharmonia Orchestra priniesli so sebou 
neopakovate nú energiu prameniacu z tejto ve kej tradície 
i prítomnosti a od okamihu vstupu na pódium vytvárali  u-
idum a atmosféru ve kých svetových koncertných siení. Bolo 
by ur ite fantastické po u  tento skvelý orchester vedený 
jedným z najvýznamnejších dirigentov dneška s podporou 
kvalitnejšej akustiky, ale posluchá i v auditóriu historickej 
budovy Opery SND mali možnos  presved i  sa, že aj v nepri-
aznivej akustike, ktorá sa vyzna uje prakticky neprítomným 
dozvukom a odha uje každý detail, sa dá hra  strhujúco a že 
aj v takýchto podmienkach je možné vytvori  kompaktný, 
jednoliaty a sú asne transparentný zvuk s bohatou dynam-
ickou a farebnou škálou. Jedine v prvej asti som zaregistrov-
al nieko ko drobných, celkový dojem nerušiacich nepresností 
v súhre i dynamickú nevyrovnanos  nástrojových sekcií, o 
však pripisujem h adaniu orientácie v akustike. Po núc 2. 
as ou všetko fungovalo bezchybne.

Hru orchestra charakterizovala pozornos  venovaná 
každému hudobnému detailu i sledovaniu jeho fungovania 
v kontexte. V sólach žiarili individuálne výkony hrá ov na 
dychových nástrojoch i vedúcich hrá ov na slá ikových 
nástrojoch, vnútorná prepojenos  hudobníkov, jednotlivých 
nástrojových sekcií aj celého organizmu orchestra bola 
vidite ná i po ute ná.
Popri celostnom zvládnutí hudobnej matérie a ve kej kon-
centrácii, ktorá vyžarovala z  interpreta ného aparátu, 
som registroval astý, neraz úsmevom sprevádzaný o ný 
kontakt medzi jednotlivými hudobníkmi. Uvedomil som si, 
že som svedkom umeleckého výkonu, ktorý nie je pozna-
menaný negatívnym vplyvom rutiny, diktátu prevádzky, 
nedostato nej pripravenosti i únavy.
Súhra orchestra bola koncentrovaná do špi ky dirigentskej 
taktovky Lorina Maazela, ktorý mal na pamäti drobné detaily 
i celkovú architektúru diela, pritom však nikdy neupozor oval 
na vizuálnu stránku svojej práce, nerobil ni  „pre oko”. Maa-
zel pôsobil ako koordinátor umeleckej koncepcie, ktorej spo-
lutvorcami a realizátormi boli hudobníci orchestra.
Deviata symfónia býva interpretovaná ako hlboká emo-
cionálna výpove  jej tvorcu, tentoraz som ju vnímal viac 
ako grandiózne dielo ve kého hudobného myslite a, ktorý 
vytvoril fascinujúcu súhru rozmanitých hudobných detailov 
a štruktúr. Paradoxne, pod a môjho názoru aj v aka suchej 
a nev údnej akustike, sa Lorinovi Maazelovi v spolupráci 
s hudobníkmi orchestra podarilo odhali  nielen dianie vo 
všetkých vrstvách partitúry, ale aj celkovú štruktúru a ar-
chitektúru diela, jej komplexnos  a vyváženos . Suchá akus-
tika nesporne podporila aj intenzívne vyznenie drsných, 
bizarných polôh a pasáží najmä v 2. a 3. asti symfónie. 
Vzh adom na akustické pomery považujem sugestívne vysta-
vanie ve kých klenieb závere ného Adagia za dôkaz mimori-
adneho interpreta ného majstrovstva. 
Možno, že Mahlerova Deviata nepriniesla takú hlbokú ka-
tarziu ako v prípade Abbadovej interpretácie spred piatich 
rokov. Zážitok, ktorý sprostredkoval Lorin Maazel a Philhar-
monia Orchestra však napriek tomu zara ujem do kategórie 
nezabudnute ných a medzi najsilnejšie v uplynulých dvoch 
desa ro iach v Bratislave.

Adrian RAJTER

Ma arský národný  lharmonický orchester

Vystúpenia ma arských orchestrov na BHS patrili vždy 
k vrcholom festivalu, aj ke  ich možno na programových 
plagátoch zatienili na poh ad zvu nejšie mená. Pamätám 
sa, aké reakcie publika dokázali vyvola , ke  v Bratislave 
pod vedením Ivána Fischera i Tamása Vásáryho pred-
viedli nie o zo svojho kme ového repertoáru, naj astejšie 
z Bartóka a Kodálya. Precíznos , disciplína a zanietenos  
interpretácie (navyše neza aženej nadmernou okázalos ou 
a pódiovým exhibicionizmom) sú kvality, ktoré publikum 

celkom spontánne ocenilo. Inak to nebolo ani v prípade 
Ma arského národného  lharmonického orchestra na 
koncerte 24. 11. pod taktovkou alšieho vynikajúceho 
klaviristu Zoltána Kocsisa.
Program, v ktorom už tradi ne  gurovala hudba Franza 
Liszta a Bélu Bartóka, otvorila v úvode premiéra skladby 
Jozefa Kolkovi a Zátišie pre symfonický orchester. Dielo 
inšpirované úvahami Witolda Lutos awského o vz ahoch 
medzi harmóniou a orchestrálnymi farbami na m a pôso-
bilo ako rad rozli ných typov zvukových textúr uložených 
za sebou.  Miestami možno aj zaujímavo riešených, no 
bez toho, aby ma hlbšie oslovili ako celok. Najvä šmi mi 
asi chýbal pocit nejakého uzavretia alebo zakotvenia na 
konci – akoby autor túto inak remeselne poctivo napísanú 
skladbu dodato ne skrátil, aby sa vmestila do nejakého 
predpísaného asového limitu.
Omnoho suverénnejšie interpreti pôsobili v nasledujúcom 

ísle – v suite pôvodne klavírnych skladieb Franza Liszta 
inštrumentovaných Zoltánom Kocsisom. Boli zostavené 
s oh adom na symetriu: úvod a záver tvorili hlu né a príle-
žitostné skladby (Festmarsch zu Goethe‘s Jubiläumsfeier 

a Mazurka brillante), stredobodom bolo Vallée d‘Ober-

mann obklopené dvoma Zabudnutými val íkmi a Ave 

Mariou. Moja obava, i bude Kocsisov pokus prenies  
vyslovene klavírnu faktúru najmä posledne menovaných 
diel do symfonického orchestra úspešný, sa ukázala ako 
zbyto ná – Kocsis je nielen klavírnym virtuózom, ale aj 
ve mi zru ným a duchaplným aranžérom. Jeho úpravám 
vo vlastnom dirigentskom naštudovaní možno sotva nie-

o vy íta . Jediným problémom bola z môjho poh adu ne-
vyrovnaná kompozi ná úrove  skladieb, z ktorých suitu 
zostavil. Jej d žka mi (v spojení s nie práve naj ahšie dý-
chate ným ovzduším v Historickej budove SND) v závere 
pripadala doslova neznesite ná.
Je ve ká škoda, že viacerých návštevníkov koncertu to od-
radilo od toho, aby zostali aj na druhú polovicu. Pripravili 
sa tým o vynikajúce a v mnohých oh adoch nekonven né 
podanie Bartókovho Koncertu pre orchester. Kocsis 
je – ako klavirista aj dirigent – známym odborníkom na 
hudbu svojho krajana a v tento ve er si jedno z jeho naj-
populárnejších orchestrálnych diel doslova vychutnal. 
Zo všetkého najviac prekvapili odvážne rýchle tempá, 
predovšetkým v 2. asti a vo  nále, kde dirigent akoby 
chcel využi  nepriaznivú akustiku priestoru v prospech 
diela. Napriek závratnému tempu ostávala artikulácia 
v unisonách slá ikov vždy precízna a celkom zrozumite -
ná. Samozrejme, krátky dozvuk v sále v tomto prípade 
nebol tým rozhodujúcim faktorom, ale len malým plus... 
Povestný ma arský temperament usmernený príkladnou 
disciplínou teda bohato vynahradil všetky príkoria prvej 

asti ve era.
Robert KOLÁ

Symfonický orchester Norrköping

Festivalové stretnutie so švédskym Symfonickým 
orchestrom Norrköping a jeho dirigentom Alanom 
Buribayevom (25. 11.) bolo konfrontáciou švédskej 
a eskej hudby v asovom horizonte rozprestierajúcom 
sa od 1. polovice 19. storo ia až po polovicu 20. storo ia 
(Franz Berwald (1796—1868), Martin , Grieg). Úvodná 

as  koncertu patrila Griegovej Suite . 2 op. 55 Peer 

Gynt. Ybsenov „ve ný pútnik a svetobežník“ vystupuje 
v Griegovej suite ako nordický pendant duchovného 
bezdomovca. Griegova hudba dokonale posvätila túto 
postavu, vdýchla jej mýtické tajomstvo a vznikla tak 
hudba plná inotajov, ktorá je i dnes úplne jedine ná. 
Okrem postavy Peera Gynta vniesol Grieg do svojej suity 
nordický rozprávkový svet, hudobnú báse , akú nikto 
predtým ani potom nevytvoril. Je celkom prirodzené, že 
orchester ítal a vykladal túto hudbu ako svoj vlastný prí-
beh, o ešte umocnilo zážitok z hudby. Škoda, že druhá 

as  suity zaznela až po prestávke, ím sa narušila konti-
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Huslist i  na BHS

Ak sa ob as hovorí  o  kl išéovitost i  kme o-
vého repertoáru klasickej  hudby a interpre-
tácie,  ktorá (hoci  majstrovsky) preš apuje 
na mieste,  potom husl ist i  na BHS mohli  by  
referen nou vzorkou.
Zatia  o Izrael an Vadim Gluzman  (Dráž-

anská f i lharmónia ,  Rafael  Frübeck de 
Burgos,  1.  12.)  zapadá do obrazu hus o-
vého virtuóza,  prejavom je  dnes málo za-
uj ímavý.  Jeho muzikal i ta  je  dopredu ahko 

i tate ná,  dominujú technická bri lancia 
a  mimoriadny nástroj .  Tento potenciál  sa 
dá využi  pri  a jkovskom i  Paganinim, 
Brahms potrebuje v iac.  Aj  preto viac zaujal i 
severania:  Fín Pekka Kuusisto  a  Lotyška 
Baiba Skride .
Kuusisto je  interpretom budúcnosti ,  kto-
rý v ie  do sveta klasiky prit iahnu  nové 
publ ikum. Má živelný prejav,  neboj í  sa  v 
neskororomantickom repertoári  hra  bez 
vibrata i  pr i  kobylke a  s  dávkou „špiny“. 
S  jazzmanmi ho spája zmysel  pre frázova-
nie  a  „t iming“.  Držanie s lá ika nezvy ajne 

aleko od žabky odkazuje na vplyvy udovej 
tradície.  Toto všetko však nie  je  samoú-

elným popretím klasickej  interpreta nej 
konvencie,  a le  plnohodnotným výrazovým 
prvkom. Na BHS predviedol  objavnú dra-
maturgiu –  Humoresky  (op.  87  a  89)  a  Se-

renády  (op.  69)  Sibel ia.  Najmä Humoresky 
nepatria  k  bežným salónnym kusom. Mladý 
Fín s  natural ist ickou vervou dokonale pre-
zentoval  ich bohatý vnútorný svet. 
Vrcholom ponuky husl istov bol  výkon B. 
Skrideovej  v  Šostakovi ovom 2.  koncerte 
cis  mol  op.  129  na záver BHS (Slov.  f i l -
harmónia,  SFZ, Adriana Kohútková,  Eva 
Garajová,  udovít  Ludha,  Peter Mikuláš, 
Aleksandar Markovi ,  8.  12.).  Len 29-ro -
ná husl istka sa predviedla ako zrelá  umel-
ky a.  Šostakovi ovskej  nekone nej  melo-
dike ur ovala presné významy – správne 
hierarchizovala vybrané tóny v  abstraktnej 
splet i  a  v  intelektuálne náro nej  part i túre 
nachádzala logiku je j  krásy.  Koncert  ne-
mal  v  je j  podaní  oddychový as,  neustále 
udržiavala  napätie,  a  to aj  v aka kooperu-
júcemu výkonu Slovenskej  f i lharmónie pod 
taktovkou Markovi a.  Skride zúro i la  svoju 
ženskos  a  nedovol i la,  aby sa prejavi la  ako 
s labos ,  a le  ako múdros  a  vznešenos .  No 
ani  v  expresivite  nezaostala  za mužskými 
r ivalmi.  Diabolsky mrazi l i  i ronické úšk abky 
3.  ast i ,  je j  dynamický arzenál  bral  dych. 
Nikdy však ni  nepreexponovala.  Zmysel 
pre mieru z  nej  robia aristokratku husl í . 
Všetky koncerty patr i l i  k  zauj ímavým prí-
spevkom posledných BHS, vrátane výkonu 
Slovenskej  f i lharmónie a   sól istov v  Beetho-
venovej  9.  symfóni i .

Andrea SERE INOVÁ
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ovládanie sólového partu bohato vyvážili tých zopár prehreš-
kov v intonácii i istý exhibicionizmus, ktorý síce pôsobil zdravo 
a nenútene, no predsa len nemusel vždy korešpondova  s po-
vahou Sibeliovej hudby. Zvláštnu pozornos  publika si sólista 
získal dvomi pomerne nekonven nými prídavkami, ke  sa 
predviedol aj ako spevák i nefalšovaný (nech mi Fíni odpustia 
germánsky výraz...) spelman.
Druhá as  koncertu bola zasvätená spomenutej Symfónii 

d mol. Tu orchester predviedol svoje kvality – kompaktnú 

skupinu drevených dychových nástrojov, z ktorých vynikli 
nádherne znejúce hoboje (najmä v spojení s klarinetmi a har-
fami), plechové nástroje, ktoré síce nedostali mnoho priestoru, 
no v k ú ových momentoch boli skvele pripravené, a slá iky s 
pekne znejúcou skupinou violon iel... Symfónia bola po atá 
skôr ako komorné dielo, o považujem za celkom správne. Je 
pravda, že po vy erpávajúcom dni bolo u hrá ov najmä v zá-
vere cíti  únavu a ob asné po avenie v koncentrácii, ni  im však 
nezabránilo v tom, aby hudbu milovaného Sibelia hrali vášnivo 
a s odovzdaním. Nevyhnutný Valse triste ako prídavok (s nád-
hernými hrobovými pianissimami) bol vydýchnutím po inten-
zívnom a poctivom výkone.

Robert KOLÁ

Beethoven a ex-Beatle

Britský dirigent Andrew Parrott si v aka excelentným vý-
konom získal v Bratislave ve ký okruh obdivovate ov. Všestran-
ný umelec s hlbokými znalos ami v oblasti starej hudby venuje 
pozornos  i sú asným dielam. Oboznámený je aj so slovenskou  
tvorbou, pri predchádzajúcich hos ovaniach v Slovenskej 
 lharmónii naštudoval, uviedol aj nahral nieko ko skladieb, 

vrátane premiér (J. L. Bella, V. Godár). Na BHS (29. 11.) po-
núkol „klasickú“ kompozíciu slávneho lena legendárnych The 
Beatles Paula McCartneyho.  Pred touto skladbou však zaznel 
Koncert pre klavír a orchester . 5 Es dur op. 73 „Cisársky“ 
Ludwiga van Beethovena. Ako sólista vystúpil mladý kórej-
ský klavirista Ian Yungwook Yoo, držite  najvyšších ocenení 
z prestížnych svetových sú aží. Nie zoznam cien a uznaní, ale 
samotné vystúpenie umelca bolo presved ivým certi  kátom 
jeho nevšedného talentu a schopností. Interpreti z Ázie už celé 
desa ro ia „úto ia“ na najvyššie pozície, dobýjajú impérium eu-
rópskej klasiky a zárove  do koncertného umenia vnášajú pr-
vok inej optiky a  lozo  e. Tak možno de  nova  i výkon I. Yun-
gwook Yooa. Sólový part akoby podrobil minucióznej analýze, 
v ktorej každá tónová, motivická jednotka prešla separátnym 
procesom zvažovania a dôsledného vyvažovania, konštrukcia 
koncertu bola z jeho strany budovaná induktívne, „trpezlivo“, 
s oh adom na každý detail. Technická drobnokresba, prefero-
vanie nižšej stupnice dynamických hodnôt a agogická zvlnenos  
vdýchli Beethovenovi nevšedný, heroizmu a robustnej rétoriky 
pozbavený rozmer. Vieme, že exkurzy Paula McCartneyho na 

pôdu klasických foriem nie sú v poslednom ase ojedinelé. Sti-
mulované sú vždy silným vnútorným impulzom. Tak vznikol aj 
rozsiahly projekt, vokálno-orchestrálna freska s názvom Ecce 

cor meum/Behold my Heart pre soprán (Katarína Štúrová), 
organ (Bernadetta Šu avská), trúbku (Rastislav Suchan), 
miešaný zbor (Slovenský  lharmonický zbor, zbormajster 
Jozef Chabro ), detský zbor (Detský spevácky zbor Slo-
venského rozhlasu, zbormajster Adrián Kokoš) a orchester 
(Slovenská  lharmónia). Skladba je roz lenená do štyroch 

astí (Spiritus, Gratia – Interlude /lament/, Musica, Ecce cor 

meum),  v priebežných kombináciách dáva priestor zú ast-
neným vokalistom na deklamovanie zhudobnenej duchovnej 
aj apelatívnej poézie. McCartney sa tu legitimuje ako profe-
sionálny tvorca akceptujúci vo svojej výbave aj klasickú výra-
zovos . Skladba v po iato ných fázach oslovila pôsobivými, 
nápaditými postupmi a epizódami, s asovým narastaním a 
„nadstavovaním“ však za ala stráca  na prí ažlivosti, invencia 
sa na rozsiahlej ploche roztápala. Hudobné idiómy, v ktorých 
aj pri všetkej snahe viac presvitajú prvky vlastné rockovej kon-
vencii, sa obsedantne vracajú, rotujú bez toho, aby exponovali 
a konfrontovali potrebný kontrast a napätie. Desiatky minút 
pohybujúci sa hudobný proces tak postupne naberá na únave 
z redundancie. Pochvalu za naštudovanie a predvedenie však 
rozhodne treba vyslovi  zú astneným interpretom, špeciálne 
dirigentovi, za sprístupnenie nového, dosia  nepoznaného 
hudobného terénu. Auditórium kompozíciu akceptovalo 
s nadšením... 

Lýdia DOHNALOVÁ

Komorný orchester Franza Liszta

V rámci posledného ro níka BHS som sa zú astnil na 
štyroch koncertoch pred záverom festivalu. Mal som š astie, 
pretože všetky mali skuto ne vysokú úrove  s minimom ruši-
vých momentov. Na druhej strane to bolo „neš astie v š astí“, 
pretože o kvalitných koncertoch sa píše ažšie ako o tých so 
zjavnými nedostatkami.
Najprv som mal tú es  by  svedkom hos ovania Komorného 
orchestra Franza Liszta (Liszt Ferenc Kamarazenekar) z Bu-
dapešti. Pod a môjho názoru ide v posledných desa ro iach 
o najlepší komorný orchester v strednej Európe, minimálne v 
kontexte krajín V4. Zárukou kvality je neúnavný János Rolla, 
ktorý vedie teleso od roku 1979. Pravda, aj v Lisztovom ko-
mornom orchestri medzi asom došlo k omladeniu, no jeho 
zvuk to nepozna ilo. Na koncerte 2. 12. v Moyzesovej sieni 
predniesli ma arskí umelci v prvej polovici slovenský a v 
druhej polovici ma arský repertoár. Autorovi tohto nápadu 
všetka es , sám sa o osi také v rámci Koncertov porozume-
nia už dva roky pokúšam.  A bol to repertoár vysoko náro ný 
interpreta ne i posluchá sky (Albrecht, Zeljenka, A. Moyzes, 
Liszt, Bartók!) 

nuita príbehu a celistvos  tejto hudobnej rozprávky. V prvej 
asti koncertu zaznelo Concertino pre klavír a malý orchester 

H. 173 s brazílskou klaviristkou Patriciou Bretasovou. Hra-
vos  a harmonická vynaliezavos  sú prízna nými rtami tejto 
hudby. Sólistka postavila svoj výklad na živej, itate nej muzi-
kalite, dynamickom spáde hudby a pôsobivom „rozhovore“ 
s orchestrom a dirigentom, z oho sa zrodil skuto ný dialóg. 
Juhoamerický temperament vniesol do tejto hudby nový roz-
mer nespútanej vo nosti a vitality. Kazašský dirigent nepred-
stupoval pred orchester autoritársky, skôr ako sú as  telesa, 
jeden z hudobníkov. Ve mi živo, spontánne a presved ivo cítil 
hudbu, jeho taktovka bola „nástrojom“, dokázal strhnú  celý 
orchester a vy aži  z neho maximum.
Ak sa švédski hostia rozhodli prezentova  u nás Berwaldovu 
Symfóniu . 3 C Dur (Sinfonie singulière), mali k tomu mno-
hé dôvody. Predovšetkým chceli poukáza  na svoju kultúrnu 
minulos , ktorá bola vždy charakterizovaná istou duchovnou 
izoláciou. Berwald však potvrdil, že mosty medzi Škandiná-
viou a kontinentálnou Európou existovali i v období roman-
tizmu. Berwaldovo dielo to dokazuje ve mi presved ivo. Je to 
však skôr hudba „pou ená“ než h adajúca nové cesty alebo 
hlbšiu zakorenenos  v domácej pôde. Neodohráva sa v nej 
vzrušujúce smerovanie do sveta vlastného, jedine ného, neo-
pakovate ného jazyka. Netreba to chápa  ako vý itku, len ako 
konštatovanie, ve  v každej slohovej epoche môžeme doku-
mentova  ve ké množstvo takýchto diel. Hos ujúci orchester 
spolu s dirigentom zanechal i v tejto skladbe ve mi dobrý do-
jem a pripravil tak skuto nú festivalovú atmosféru.

Igor BERGER

Symfonický orchester Lahti

Je možno malým zázrakom, že symfonický orchester 
z provin ného fínskeho meste ka Lahti úspešne funguje už 
takmer sto rokov a za túto dobu sa vypracoval na jedného 
z najvýraznejších reprezentantov hudobnej kultúry severnej 
Európy vo svete. Predstava, že by niektorý z našich „provin -
ných“ orchestrov ú inkoval na svetových pódiách, dostával 
prestížne ocenenia, nahrával pre renomované spolo nosti 
alebo koncertoval vo vlastnej, špeciálne navrhnutej sále, mi 
pripadá ako sen, no v prípade Fínov z Lahti ide skuto ne 
o realitu... Podobne ako Ma ari na utor ajšom koncerte, aj 
Fíni na koncerte v piatok 27. 11. predstavili tvorbu svojich 
autorov.
Jedno as ová orchestrálna skladba Corrente II Magnusa 
Lindberga z po iatku 90. rokov na prvý poh ad pôsobila 
ako sple  rozli ných prvkov prevzatých z rôznych štýlov, 
ktoré sa objavili v európskej hudbe v priebehu 20. storo ia. 
Miestami som sa neubránil dojmu, že ide o zapísanú a znova 
interpretovanú orchestrálnu improvizáciu. Napriek tomu 
mala kompozícia jasne postihnute nú formu a nieko ko 
dobre rozvrhnutých a aj interpreta ne vydarených vrcholov. 
Orchester vedený skúseným Jukkom-Pekkom Sarastem 
hral celkom suverénne; ak bol zvukový výsledok miestami 
trochu fádny a ažšie itate ný, bolo to pod a môjho názoru 
vinou akustických podmienok priestoru, v ktorom sa konali 
tohtoro né BHS.
Za dramaturgicky ve mi š astný po in považujem to, že si 
mladý, charizmatický huslista Pekka Kuusisto miesto obli-
gátneho, možno až príliš asto hrávaného Koncertu pre husle 

d mol, zvolil radšej Sibeliove drobnosti pre husle a orchester. 
Zriedkavo uvádzané Humoresky op. 87 a 89 a dve Serenády 

op. 69 totiž štýlovo vynikajúco korešpondovali s hlavným bo-
dom programu, Symfóniou . 6 d mol op. 104. Podobnos  
úvodu prvej z Humoresiek s úvodom symfónie je nápadná, 
no tým sa ich spriaznenos  nekon í; všetky tieto diela svojou 
úspornou inštrumentáciou a priezra nou faktúrou pred-
stavujú Jeana Sibelia ako klasika, nie neskorého romantika 
a „národného“ skladate a. Kuusisto v týchto nesmierne 
šarmantných a zvukovo delikátnych miniatúrach s chu ou 
muzicíroval; jeho frázovanie a agogické nuansy boli pomerne 
odvážne, no v podstate celkom prirodzené a dodávali hudbe 
iskru. Spontánna komunikácia s orchestrom a suverénne 

ovlovlovládaádaádanienienienie só sósó lovlovlovovéhoéhoéhoého pa pa pa parturturt  bo bobohathathh oooo vyvážili tých zopápárpárárá pr pr prprehrehrehreh eš-ešeš-eš
kovkov v intintonáonáciiciiii i isistý tý exhexhxhibibiibiciociocionizniznizmmus, kkktortortorýýý síce pôsobsobobil zdravoo 
a nenútene, no prepr dsadsa le len nn nemuemusel vždy korešpe ondovaov  s po-
vahva ou u SibSibelielioveov j hudby. Zvláštnu pozo orno os  pu publika si si sólsólistista a
í k lk dd i k ýý i íd k i k

pôdpôdpôdôdu kuuu lasickkých fo foorieiem nnnieieieie sú súsúsú v pv pv pv oslosloslednednednomomom asase oe ojedjedineinelé.lé. StSti-i
mulmulmulované sú vždy sssilnilnlnýmým ým vnúvv torným immmpulpulp zomzo . Tak a vznikol aj 
rozsiahly projekt, vokálno-orchestrálna freske a s názvom Ecce 

corr memeum/um/BehB oldd my my HeHearta  prep  sosopráprán (n (Katarína Štútúrovrováá), )
Š

nuinunuiitata tata príprpríríbehbehbehebehu au au au a celistvos   tejtejtto hudobnej rozprávky. VV prp vejve  
asasasti titi konkonncercertutu zazzaznelnene o ConConC certino pre klak vír a malý orchester 

H. 173173 s brabrazíllskoskou kkllaviristkou 33 Patriciouo  Bretaetasovou. Hra-
vos  a harmonická vynvynalia ezavos  sú prízna nýmnými i rtartami mi tejjto to 
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Po viac-menej folklórne ladenom Scherze Alexandra Albrech-
ta (1949) nasledovali expresívno-meditatívna Elégia pre husle 

a slá ikový orchester Ilju Zeljenku (1972) a vzápätí Sonatína 

giocosa pre husle a slá ikový orchester od Alexandra Moyze-
sa (1962). Keby som disponoval kompetenciou dramaturga, 
poradie Zeljenkovej a Moyzesovej skladby by som vymenil. Po 
tragicky vypätých, pomalých a sústredených gestách Zeljen-
kovej Elégie, evokujúcej ducha normaliza nej pochmúrnosti, 
som totiž nedokázal celkom efektívne vníma  ve koryso kon-
cipovanú, ale tradi nejšie a akosi „banálnejšie“ ladenú evolu -
nos  Moyzesa. Domnievam sa, že v tomto kontexte hodnota 
výpovede zakladate a slovenskej hudobnej moderny trochu 
„vybledla“. Napriek tomu  sa  Lisztovci s istou „slovenskos ou“ 
vyrovnali na najvyššej profesionálnej úrovni, a to vo všetkých 
troch dielach. Myslím si, že vä šina našich komorných i sym-
fonických orchestrov by im autentickos  a živos  v interpretácii 
slovenskej hudby mohla len závidie , v lepšom prípade sa z nej 
i pou i . 
Ma arská tvorba prišla k slovu v druhej polovici ve era. Najprv 
Lisztov Angelus (transkripcia z 3. zošita Rokov putovania pre 
klavír), ktorý ma do diametrálne odlišnej polovice koncertu 
uvádzal dos  rozpa ito. Hlboká askéza starého Liszta a modli-
tebný charakter diela pôsobili fádne, málo prerážali výrazové 
krivky a zlomy diela. Bartókovo populárne a geniálne Diver-

timento nechalo naopak v plnej kráse vyniknú  muzikantský 
potenciál orchestra, jeho súdržnos , zvukovú homogénnos , 
neomylný zmysel pre výstavbu, nebojácnu energickos  i 
absolútnu technickú suverenitu. Ešte populárnejšia Uhorská 

rapsódia . 2 Liszta bola svojím uvo neným muzicírovaním pl-
ným virtuóznej ohnivosti a vášnivej výbojnosti už len š aha kou 
na torte. Plnej sále sa produkcia mimoriadne pá ila a Lisztovci 
sa nenechali príliš prosi  o prídavky, medzi ktorými sa objavili 
Bartókove Rumunské tance a alšie evergreeny klasiky.

Tamás HORKAY

WDR rozhlasový orchester Kolín

Príkladom naplnených o akávaní bol predposledný kon-
cert BHS (5. 12.), na ktorom sa pod taktovkou nemecko-bra-
zílskeho dirigenta Marcusa Boscha predstavil kolínsky WDR 
rozhlasový orchester s mladým slovenským klaviristom 
Jakubom ižmarovi om, ktorý naposledy koncertoval na 
Slovensku v roku 2008. Na javisku tak došlo k zaujímavému 
genera nému stretnutiu medzi synom a otcom  – koncertným 
majstrom kolínskeho orchestra Jurajom ižmarovi om. Na 
programe bola popri Gershwinovom Koncerte pre klavír 

a orchester F dur u nás takmer nehrávaná orchestrálna rumba 
Archipelago W. 172 amerického skladate a Georgea Antheila, 
Gershwinovho sú asníka. Druhá polovica koncertu sa niesla 
v atmosfére najob úbenejšieho tanca 19. storo ia – val íka. Po 
prestávke zaznel populárny val ík Geheime Anziehungskräfte 

(Dynamiden) op.173 Josefa Straussa a na záver Suita z ope-

ry Gavalier s ružou AV 145 Richarda Straussa, považovaná 
za jednu z „najkrajších (a najdojemnejších) apoteóz vieden-

ského val íka, vytvorených na prahu moderného veku“ (cit. 
z bulletinu koncertu).
„Americkú“ polovicu koncertu otvorila rumba Archipelago. 
Efektná nieko kominútová skladba so zrete nými inšpirá-
ciami v poetike skladate ov Parížskej šestky, predovšetkým 
Milhauda, býva asto prirovnávaná k jeho baletu Vôl na stre-

che. Sviežo interpretovanú hudobnú „lahôdku“ plnú typickej 
latinsko-americkej rytmiky vystriedal Gershwinov koncert, 
ktorý sa dnes radí k najreprezentatívnejším dielam americkej 
hudby. Je syntézou všetkého, o jeho autora v dobe vzniku 
diela obklopovalo – amerického jazzu, populárnej hudby i od-
kazov na brilantné klavírne koncerty neskorého 19. storo ia. 
Mladý ižmarovi  zvládol náro ný klavírny part po technic-
kej i výrazovej stránke s absolútnym preh adom. Rytmicky 
pregnantným rýchlym pasážam dodal potrebnú hravos  a 
ahkos , v pomalých úsekoch nechal naopak vyniknú  spevné, 

legatové línie a v aka spo ahlivej taktovke M. Boscha našiel 
v orchestri rovnocenného partnera. Ví az nieko kých sveto-
vých klavírnych sú aží (napr. International Music Festa Ueda 

v japonskom Nagane alebo Premio Internazionale di inter-
pretazione pianistica Giuliano Pecar v Taliansku) disponuje 
prirodzenou muzikalitou, bohatou hrá skou skúsenos ou a 
sympatickým vystupovaním. Ako 25-ro ný už má za sebou 
po etné ú inkovania i koncertné turné so svetovými dirigent-
mi a orchestrami a nepochybne patrí medzi najvä šie talenty 
svojej generácie.
Dramaturgické „od ah enie“ v podobe pôvabného op. 173 
Josefa Straussa, mladšieho brata svetoznámeho Johanna 
Straussa ml. – hoci v bezchybnej interpretácii – evokovalo 
na za iatku druhej polovice ve era skôr náladu novoro ného 
koncertu než podujatia BHS. Zaradenie skladby do drama-
turgie však bolo zámerné a úzko súviselo s nasledujúcou Sui-

tou z opery Gavalier s ružou, do ktorej Richard Strauss vložil 
priame hudobné odkazy na hlavnú tému tohto ob úbeného 
val íka. Bosch viedol orchester výrazným, temperamentným 
gestom. Interpretácii nechýbalo nasadenie ani primeraný 
tane ný charakter. Dirigent zrete ne pod iarkol odlišnú výra-
zovú poetiku jednotlivých skladieb a skôr ako na detail sa viac 
sústredil na výstavbu hudobného celku. Výsledkom vzájom-
nej tvorivej spolupráce s kvalitným orchestrálnym aparátom 
tak bol alší z pozoruhodných hudobných ve erov v rámci 
minuloro ných, mimoriadne vydarených Bratislavských hu-
dobných slávností...

Janka KUBANDOVÁ 

Jordi Savall & Hesperion XXI

Svetobežník Jordi Savall (1941) kone ne zavítal aj 
do Bratislavy (22. 11.). Z pôvodného súboru Hesperion 
XX s ním prišla iba manželka, sopranistka Montserrat 
Figueras. Od roku 1974, kedy na Schole Cantorum 
v Bazileji obaja založili spolu s hrá om na dychových 
a bicích nástrojoch Lorenzom Alpertom a lutnistom 
Hopkinsonom Smithom Hesperion XX, 
Savall do medzinárodného súboru anga-
žuje rôznych virtuózov. 
Hesperion je grécky výraz, spolo ne 
ozna ujúci polostrovy apeninský a 
iberský. Názov vystihuje stredomorský 
základ repertoáru súboru. Nové íselné 
ozna enie XXI znamená, že stará hudba 
je živá aj v 21. storo í a jej odkaz je pre 
nás pou ný a užito ný. Od svojho vzniku 
Hesperion XXI nahral vyše stovky CD na 
labely EMI, ASTRÉE, Philips, DB-Archiv, 
Fontalis a Alia Vox. Savall založil aj zbor 
a orchester La Capella Reial de Catalu-
nya a v 1989 Le Concert des Nations pre 
interpretáciu renesan nej a barokovej 
hudby. Všetky súbory sú finan ne pod-
porované Generalitat de Catalunya. S 
týmito zoskupeniami Savall naštudoval 
takmer všetko zo španielskej stredovekej 
a renesan nej literatúry, no siahol aj po 
anglickej (Dowland, Tye, Coprario, Jen-
kins), nemeckej i francúzskej hudbe. 
Na viole da gamba J. Savall nahral viac-
menej kompletnú francúzsku gambovú 
literatúru (Marais, Saint Colombe, Cou-
perin), za o mu v roku 1988 francúzske 
ministerstvo kultúry udelilo Rád umenia 
a v 1990 Generalita de Catalunya Kríž 
svätého Jordi. 
Sú as ou Savallových programov sú 

asto sefardské romance, ktoré po roku 
1492, ke  katolícki králi Ferdinand a 
Izabela vyhnali židov z Iberského polo-
strova, starostlivo uchovávali sefardskí 

Stará hudba

židia na rôznych miestach stredomoria (Maroko, Alžír-
sko, ostrov Džerba, Egypt, Turecko, Balkán). Spolo ným 
jazykom romancí je judeo-latino, stredoveká španiel ina 
s prímesou hebrejských slov. Podobne to bolo aj na BHS 
v Bratislave. Savall hral na originálnom tadžickom al-
tovom rebabe, ozdobenom v stredoázijskom štýle a na 
stredovekej altovej vielle. Hral virtuózne a ve mi expre-
sívne, naštudovanie všetkých Livres de Viole Maraisa ho 
vybavilo technickou bravúrou, takže skoky cez struny 
v rýchlom tempe a podobné technické záludnosti hral 
s úplným nadh adom. 
Palestínsky hrá  na úde (orientálna lutna bez pražcov s 
viacerými rozetami na rezonan nej doske) nepatril k vý-
razným virtuózom, no jeho hra, napriek ob as pridlhým 
sólam, zaujala. Begona Olavide, spevá ka s temným 
hlasom, hrala aj na prekrásnom obrovskom psaltériu, 
ktorého najdlhšia strana mala najmenej 140 cm. To 
znamená, že basové struny museli ma  aspo  120 cm. 

osi nevídané. Montserrat Figureas tiež hrala na roz-
mernom psaltériu, ktoré malo formu iránskeho kánúnu. 
Obe používali strieborné návleky na prsty, umož ujúce 
rýchlu hru, drobné ozdoby a bezprostredný kontakt so 
strunami. Figueras spievala melizmatickým spôsobom s 
mnohými ozdobami. Tento ve mi emotívny spôsob spevu 
je dodnes živý v krajinách Maghrebu, Egypte, Turecku 
a na Balkáne. Perkusionista David Mayoral je virtuóz 
na poh adanie. V jednom z tancov si dvakrát zasóloval 
a veru bolo o po úva ! Blysol sa aj rytmom dva proti 
trom, hral ve mi jemne, pri om ani raz nesk zol k banál-
nym popovým rytmom. Stme oval celú kapelu a jemne 
dokázal podpori  aj najtichší nástroj. Basové tóny hral 
na ve kom cylindrickom rámovom bubne s dvomi blana-
mi, vyššie na dvoch ve kých darabukkách a tamburíne. 
Na darabukkách dokázal vylúdi  najrozmanitejšie farby 
a výšky tónov. Hral iba prstami, o je pri virtuóznej hre 
samozrejmos ou. 
Dimitri Psonis hral na tambure (dlhokrká lutna) zo 
strednej Ázie a na krásnom santire (cimbal) z Perzie, 
ktorý sa samozrejme ni ím nepodobá na dnešné ve ké 
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cimbaly na štyroch nohách. Mal isto drevenú kon-
štrukciu a jemný spevný tón. Oba nástroje ovládal 
virtuózne. V strednej Európe sme zvyknutí na Rómov, 
ktorí na cimbale zahrajú aj Bacha – takýto rómsky vir-
tuóz by bol dobrý úlovok aj pre Savalla. 
Bulhar Nedyalko Nedyalkov hral na kavale, tradi nej 
bulharskej flaute. Predstavil sa ako majster majstrov. 
V obrovskom tempe hral nespo etné množstvo nôt, 
ktovie, kedy ten žonglér vlastne dýchal...  V niektorých 
partiách hral dokonca osi ako dvojhlas (!). o je však 
dôležitejšie, výraz jeho hry bol taký fascinujúci, že pub-
likum by za alo tancova , keby bolo kde. 
V programe Pelerinages de l´Ame (Putovanie duše) 
Hesperion XXI uviedol už spomínané sefardské ro-
mance z ostrova Rhodos, z tureckého Izmiru, z Galície, 
Maroka a Sofie. Pospájali ich orientálnymi tancami: 
Berberským tancom, tancami z Istanbulu, Iránu, Tu-
recka, Afganistanu a Bulharska. Siahli aj po tane ných 
suitách, ako bol makam Rast Murass´a´ a zahrali tiež 
najslávnejšie stredoveké tance – Lamento di Tristano a 
jednu z estampií z Codexu Toscana (v programe bolo 
napísané saltarello). Spojením týchto skladieb chceli 
dokáza  spolo né korene hudby stredovekej strednej 
Ázie, krajín Maghrebu a Stredomoria. Aký bol ú el do-
kazovania týchto spolo ných kore ov? Jordi Savall to 
vyjadril takto:„Pevne veríme, tak ako po stáro ia verili 

minstreli a hudobníci, že napriek našim náboženským a 

kultúrnym rozdielom prostredníctvom hudby pozdvih-

neme naše duše k odvahe a sile š achetnosti a ve kory-

sosti...“ Máloktorý umelecký program má takéto ciele a 
ešte zriedkavejšie ich dosiahne. Dlhoro né skúsenosti 
hudobníkov bolo cíti  v každej skladbe a v sebavedomej 
istote, s ktorou zvládali akéko vek virtuózne úseky. Ich 
výkon sa jednoducho vymyká akejko vek kritike. 
Koncert sa za al tým, že v h adisku historickej budovy 
zhasli svetlá a tí, o si nestihli pre íta  dva úvody a po-
prezera  zaujímavý program, texty v ladino s anglickým 
i slovenským prekladom, mohli už len sedie  a po úva ; 
pre tmu nebolo možné sledova  poradie skladieb a 
program bol nani  (žia  anglický preklad bol ve mi po-
vrchný a stratili sa v om mnohé súvislosti. Napríklad 
v romancero Una matica de ruda/A spring of flowers/
Vetvi ka s kvetmi ide konkrétne o vetvi ku ruty. Ruta 
vo avá – Ruta graveolens bola v stredoveku symbolom 
vyznania lásky a žiadosti o ruku. Preto sa zdesená mat-
ka pýta dcéry: „Hija mia mi querida di me a mi quén 

te la dio“/Ach, dcéra moja najdrahšia, kto ti ju dal?). 
Ke  Hesperion hral makam, všetci chceli vedie , o 
je to za fantastickú hudbu. Ale ako, ke  bola tma? V 
bulletine bol uvedený iný hrá  na úde, J. Savall síce z 
pódia oznámil jeho meno, ale bez mikrofónu to bola 
informácia iba pre blízko sediace publikum. Hudobní-
ci sedeli na rampe a vä šina zvuku unikala dozadu do 
javiska. Nemohli „dežurnyje“ zatiahnu  oponu, ktorá 
by zmenšila priestor a zvuk by sa tak šíril iba dopredu, 
do h adiska? Nemohli za kapelu da  drevené paravany, 
ktoré by zmenšili priestor a odrážali zvuk? Nemohli, 
lebo by nebolo vidno emblém BHS! Nemohli, lebo bola 
nede a a kto by ich v alekom sklade h adal a doniesol 
do divadla... Hudobníci mali položené psaltériá a santir 
na mäkkých stoli kách od klavíra, ni  iného v divadle 
nenašli. Tie však tlmili zvuk nástrojov a zneli iba struny. 
Obrovské psaltériá niekedy ani nebolo po u . Ke  D. 
Psonis hral na tambure, bolo ho viac vidie  ako po u . 
Nebolo to vôbec jeho vinou! Nebolo po u  ani kaval 
v spodnej oktáve, ak náhodou nehral úplné sólo. Obi-
dve spevá ky i Palestín an spievali na mikrofón, o je 
v starej hudbe absolútne nemyslite né. Lepšie ako les 
mikrofónov pred súborom by boli paravány alebo ho-
cijaká stena za nimi. A nástroje mali by  položené na 
drevených stol ekoch, ktorých musí by  v divadle ha-
badej. V tom organizátori úplne zlyhali. Naozaj sa to 
nedalo rieši  inak? Š astnejší boli tí, o sedeli bližšie, i 
tak bolo farebné spektrum nástrojov zna ne ochudob-

nené. Bratislavské divadlo totiž nie je žiadnym gréckym 
amfiteátrom. V  tom by sa malo vedenie BHS pou i , že 
ak sa v programe objaví súbor starej hudby, potrebuje 

o najlepšiu a najprirodzenejšiu akustiku, inak sa fareb-
nos  a sýtos  starej hudby stratí. A na mikrofóny treba 
zabudnú . 
Napriek tomu bol program Hesperionu ako silná spolo-

enská sedatívna droga. Súbor hral celý program attacca 
s kratu kou pauzou uprostred a tromi prídavkami. Bolo 
by fantastické, keby BHS pozvali aj La Capella Reial de 
Catalunya alebo Le Concert des Nations. To by sme udi-
vene po úvali i pozerali! (Dúfam, že nie v tme.) Le Con-
cert des Nations je totiž lullyovský orchester. Každý iný 
barokový orchester, ktorý hrá Lullyho a iné francúzske 
opery, ich len žalostne znetvorí, lebo barokové orchestre 
nemeckého typu (aké sú aj u nás), sú 4-hlasné, no lul-
lyovský orchester je 6-hlasný (violino primo, violino se-
condo, dessus de violon, hautes-contre de violon, basse 
de violon, viola da gamba). K tomu ešte musíme priráta  
barokové hoboje (hoboje bez klapkového systému) a 
drevené prie ne flauty (tiež bez klapkového systému), 
barokový fagot, prirodzené trúbky s úzkou menzúrou a 
nástroje continua: organ, embalo, teorba a k Lullyho 
tane ným skladbám aj bicie nástroje. Už ste nie o po-
dobné po uli? Iba ak Savallovu nahrávku alebo podobný 
francúzsky súbor. Ale po u  ich naživo! To by bola pastva 
pre uši! A aj pre o i, ak by nebola – tma! 

Vladimír RUSÓ

Hommage à Hummel

Do dejín hummelovskej recepcie na Slovensku v po-
sledných rokoch výrazným spôsobom vstúpil riadite  
Francúzskeho inštitútu v Bratislave, dirigent Didier Tal-
pain. V roku 2007 zostavil spolu s huslistom Milošom 
Valentom orchester z dobových nástrojov, ktorý pod 
zna kou Solamente naturali uviedol na Korunova ných 
slávnostiach v Bratislave Hummelovo Te Deum D dur 

pre zbor a orchester, Missu solemnis z roku 1806 a ofer-
tórium Alma virgo. V rovnakej dobe vznikla i nahrávka 
(svetová premiéra týchto diel na dobových nástrojoch), 
ktorá nedávno vyšla vo vydavate stve Pavian records.  
O rok neskôr nasledovali koncerty D. Talpaina so So-
lamente vo Francúzsku s operou Mathilde de Guise (v 
januári tohto roku dielo uviedlo SND) i spolupráca na 
koncertoch a nahrávke Hummelovej komornej tvorby. 
Na programe BHS (26. 11.) sa okrem Te Deum, ktoré 
nesie pre náš kultúrny priestor zaujímavý podtitul „pour 

la Paix de Presbourg“, objavili aj novodobá svetová 
premiéra Kantáty na po es  svadby cisára Napoleona 

s Máriou-Lujzou Rakúskou S. 87 z roku 1810 a sloven-
ská premiéra oratória pre sóla, zbor a orchester Prechod 

cez ervené more S. 33 z rovnakého obdobia ako pred-
chádzajúca skladba. Hummelovo Te Deum  je príkladom 
sakrálneho diela na prelome epoch, ktorého štýl a sláv-
nostný,  v tomto prípade aj intenzívny dramatický výraz, 
súvisiaci zrejme s dedikáciou, má korene v klasicizme, no 
absencia sólistov a ažisko na zbore už poukazujú na me-
niaci sa vkus v cirkevnej hudbe. Hoci tento typ reperto-
áru nie je v sú asnosti príliš frekventovaný, posluchá  si 
môže štýl Hummelovho diela da  do súvislosti napríklad 
so známym Cherubiniho Rekviem c mol (1816). Skladbe 
v nev a nej akustike prospeli svižné tempá, brilantná 
súhra slá ikov i kompaktný zvuk Viedenského komor-
ného zboru (zbormajster Michael Grohotolsky). Zvláš  
pôsobivé boli vypracované fugátové pasáže a finálna 
gradácia s prekvapivou moduláciou pred záverom. Hum-
melova „svadobná kantáta“ demonštrovala skladate ovu 
mimoriadnu zru nos  v narábaní s hlasmi a obsahovala 
skuto ne peknú hudbu (najmä duetá a ansámble). Ako 
30-minútový celok bolo však dielo, nepochybne štedro 
honorovaná objednávka, skôr historickou kuriozitou než 

bezprostredným hudobným zážitkom. Ove a viac ma 
zaujalo pomerne krátke dvoj as ové oratórium Prechod 

cez ervené more na nemecký text, ktoré  dramatickou 
silou (úvodný zbor Aus der Tiefe unser Elends, parafráza 
De profundis clamavi; ária so zborom Ich schwebe auf 

des Todes Fittich) poskytlo adekvátny výrazový priestor 
kvartetu spo ahlivých sólistov (Isabelle Philippe, Hjör-
dis Thébault, Philippe Do, Pierre-Yves Pruvot). Spo-
medzi sólistov boli výraznejší muži, vynikol najmä Pru-
vot v úlohe Mojžiša. Spo iatku nenápadný soprán I. Phi-
lippeovej zasvietil v nieko kých koloratúrnych pasážach 
(náro né kadencie sopránu spolu s dychovými nástrojmi 
v klimaxe diela Und Moses streckte aus die Hand). Zá-
žitok z koncertu umocnil zaujímavý text D. Talpaina, o 
mi naopak chýbalo, boli libretá kantáty a oratória, ktoré 
by tento raritný hudobný zážitok (nielen dielami, ale aj 
plne obsadeným orchestrom dobových nástrojov) urobi-
li ešte zaujímavejším. 

Andrej ŠUBA 

Tradícia domáceho muzicírovania bola pod a Zoltána 
Kodálya v Bratislave a Trnave ve mi rozšírená. O dnešku 
sa to však už asi poveda  nedá, lebo milovníkov komornej 
hudby je ve mi málo: na koncerte Tria EIS (21. 11.) bola 
Zrkadlová sie  Primaciálneho paláca poloprázdna. Nie-
koho možno odradilo „menu“ tohto koncertu, hudba od 
roku 1905 do 2008, alebo meno Schönberg, hoci to práve 
naopak malo priláka  – ve a možností vypo u  si naživo ex-
travagantnú hudbu tohto velikána nie je. Pritom práve jeho 
Slá ikové trio op. 45 zaznelo na tomto koncerte ve kolepo. 
O dôležitosti tohto diela vypovedá i Stravinského výrok: 
„Keby Schönberg napísal iba Trio op. 45, Herzgewächse, 

Mojžiš und Áron a Jákobov rebrík, aj tak by bol veliká-

nom.“ Skladate  takmer ku každej note napísal údaj o dy-
namike, prízvuku, artikulácii, smyku a spôsobe hry – takže 
sta í po íta  a realizova  zápis, o sa síce ahko povie, no 
nie je to vôbec jednoduché! Trio EIS však túto výzvu zvládlo 
perfektne, minuciózny zápis ho viedol k vytvoreniu mno-
hých nádherných kaleidoskopických úsekov plných drámy z 
hrôz 2. svetovej vojny, holokaustu a atómovej bomby na Hi-
rošimu, ale aj krehkej nádhery. lenovia Tria EIS preukázali 
výbornú zvukovú predstavivos  a technickú pripravenos , 

o im umožnilo realizova  ve mi náro nú partitúru.
V druhej polovici koncertu zaznela novinka, Sedem tvárí 

sveta Jozefa Kolkovi a, ktorú si objednalo Neues Wupper-
taler Streichtrio a premiérovo skladbu predviedlo 21. 5. 
2008. Dielo získalo cenu na kalifornskej skladate skej sú aži 
Lee Ettelson Composers Award (2009). Rozmerná kompo-
zícia (30 min.) je na prvé po utie ahko zrozumite ná: v 2. 

asti (Niekde pri Jordáne) Kolkovi  použil orientálnu syna-
gogálnu melódiu, ktorú hrá violon elo vo vysokej polohe s 
krásnym jemným tónom, v druhom dieli ju prevzali husle, 
aby sa na záver len na okamih vrátila do violon ela. V 5. 

asti (Ohne Sahary) sú použité krátke ostinátne melódie 
a rytmy Tuaregov (melódiu na za iatku zveril viole), autor 
tiež využíva jazzový idióm. V 6. asti (Ke  rieka bola žltá) 
sa objavujú náznaky ínskej melodiky. Pomerne dlhé, no 
prekrásne sólo tu majú husle. Objavuje sa aj zvukoma ba: 
akcentované pizzicata violy spolu s tremolom violon ela v 
unisone pripomínajú ínske gongy. Tieto exotické prvky, 
ve mi prí ažlivé pre publikum, aj napriek svojej rozdiel-
nosti (Jordán, Sahara, ína, jazz) neroztrieštili štýl sklad-
by, Kolkovi  dokázal udrža  kompozíciu koherentnú. V 1. 

asti (Fúzia) použil motorický motív prechádzajúci z h bky 
do výšky, ktorý sa sporadicky mení swingovým rytmom. 
Posledná as  Dlhá cesta do Európy predstavuje krátky 
prierez dejinami hudby. Má dva úseky: v prvom hrá violon-

Komorné koncerty a recitály

Trio EIS - neoby ajný zážitok 
z komornej hudby 

cimcimcimmbalbalbabaly ny ny nny na ša ša ša štyrtytyty och nooháchách. Mal isto drevenú ú konkon-
štrštrštrukcukcukciu iuiu a ja jemnemnný sý sý pevpevný tón. Oba b nástroje ovládal 
virtuótuóznezne. V ststrerednej Európe sme zvyv knuk tí í na Rómov, 
ktorí na cimbale zahrah ajú aj Bacha – takt kýtoýto rórómsksky vy vir-ir-
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elo rozklad akordu, viola a husle ho dop ajú najprv iba 
kvintami (stredovek) a husle hoketovým spôsobom opisujú 
melódiu, neskôr ho dop ajú kvintakordmi (baroko), ktoré 
sa zas neskôr zahus ujú (klasicizmus a romantizmus) až 
prechádzajú k moderne; v druhom úseku sú proti sebe po-
stavené dve veli iny ur ujúce štýl: disharmónia a harmónia. 
Celé dielo sa kon í tritónom, no nie v dvojhmate, ale divisi – 
vibrato huslí a violy ho zjemnia, takže stojí kdesi na polceste 
medzi disharmóniou a harmóniou (alebo medzi dobrom a 
zlom). Táto skladba je objavom a Trio EIS ju zahralo trans-
parentne, vo výborných tempách, bravúrne a ve mi farebne 
(Kolkovi  v nej použil množstvo rôznych spôsobov hry a 
ich kombinácie – pizzicata, glissandá, sul tasto,  ažolety, 
violon elo con sordino, tremolá...)
Na úvod koncertu zahral súbor Intermezzo pre slá ikové 

trio (1905) Zoltána Kodálya a po om Šes  malých skla-

dieb (zaznelo 5) a Andante amoroso (1958) Alexandra Al-
brechta. Kodályova skladba z doby po absolutóriu u Hansa 
Koesslera má jemnú expresívnu melodiku a dos  zložitú 
textúru, kde sú novoromantická melodika a moderna na 
hrane. Albrechtove diela, ktoré skladate  upravil zo starších 
kompozícií pre trio, sú už oslobodené od novoromantizmu, 
no v Scherze po u  novouhorské rytmy a v Spievankách 
udovú piese  alebo mestský šansón. Andante amoroso 

je skladba, ktorú slepý a hluchý skladate  diktoval svojmu 
synovi. Skladby Kodálya a Albrechta sú nesmierne náro né, 
hoci by zdanlivo pre ich krátkos  mal by  pravdou opak. Ob-
dobie, v ktorom vznikli, bolo komplikované a taká je aj ich 
výpove . Trio EIS tu malo výbornú príležitos  ukáza  jem-
nos  pri formovaní týchto krátkych, no zložitých skladieb. 
Sympatické bolo aj to, že sa dostali do programu v konfron-
tácii s velikánom Schönbergom. Bárs by takých príležitostí 
bolo viac! Aj s Triom EIS alebo hoci Kvartetom Hisis.

Vladimír RUSÓ 

Slovenské spevy 

Dramaturgicky širokospektrálny festival, akými sú 
BHS, má šancu do svojej dramaturgickej štruktúry za leni  
aj pies ovú literatúru, na ktorú sa po as sezóny zabúda. 
Vo svojej histórii má vpísané pamätné recitály Hermanna 
Preya, Helen Donathovej, Jessye Normanovej, Petra Schre-
iera i Thea Adama v 70. a 80. rokoch 20. storo ia, ale aj 
koncerty niektorých slovenských umelcov. Ve ká škoda,  že 
sa táto kontinuita prerušila. Aktuálny ro ník išiel odlišnou 
cestou a stavil na tematickú dramaturgiu. Program Slo-

venské spevy podal obraz o inšpiráciách udovou pies ou 
v tvorbe 17 (!) skladate ov. Pochopite ne, že v rámci popo-
lud ajšieho koncertu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho pa-
láca mohli odznie  iba vzorky, v lepšom prípade malé bloky. 
Dve sólistky, sopranistka Eva Šušková a mezzosopranist-
ka Petra Noskaiová (sprevádzané klaviristom Ivanom 
Koskom), sa striedali v krátkych výstupoch, pri om pub-
likum tlieskalo po každom ísle, dokonca aj v rámci piesní 
z jedného cyklu. Vznikla tak atmosféra na míle vzdialená od 
typických pies ových koncertov.
Dramaturgia mala pod a m a skôr vzdelávací charakter, 
neumožnila hlbší prienik do diel jednotlivých autorov. 
Zvä ša zneli piesne známe, v menšine boli ísla objavné. 
Obe asti otvorili klavírne skladby. Úvodnú Písn  sv tské 

lidu slovenského v Uh ích od Martina Suchá a, tú druhú 
sedem miniatúrnych skladbi iek od Jána Levoslava Bellu. 
Interpretácia I. Kosku bola strnulá, chýbali jej kreativita, di-
ferencovanos  dynamiky, oduševnenie výrazu. V pies ach 
sa potvrdilo, že ím sú jednoduchšie, tým zložitejšie je ich 
výrazové odkrytie. Z dvoch sólistiek je interpreta ne zrel-
šia mezzosopranistka Petra Noskaiová. Jej neve ký hlasový 
fond ju vedie ku komornej literatúre, tón dokáže mäkko 
nasadi  a vies  v plastickej línii. Za ala Brahmsovou pies-

ou O Felsen, lieber Felsen, drobnými pies ami eských 
autorov Egona Krausa a Jana Maláta prešla k minibloku 
z tvorby Bohuslava Martin . Dovtedy skôr zdržanlivejší 
výraz obohatila o istú dávku vtipu a fantázie, hoci piese  

Zjedzte ma, v ky sa dala vypointova  ešte spontánnejšie. 
V druhej polovici koncertu predniesla jedno íslo Viliama 
Figuša-Bystrého a po tri piesne Alexandra Moyzesa a Dezi-
dera Kardoša. Zvláš  v prípadoch, kedy mohla zaspieva  
viac než jedinú piese  (napriek rušivému potlesku po kaž-
dej z nich!), Noskaiová preukázala, že vie narába  aj s kon-
trastmi, meniacimi sa náladami a vy ari  z hlasu bohatšie 
spektrum farebných odtie ov. 
Na roztrieštenos  dramaturgie doplácala ešte vä šmi E. 
Šušková. Ani jej nebol dopriate vä šie plochy. Z Dvo ákov-
ho cyklu V národním tónu zazneli aspo  tri asti, po nich 
nasledovali po dve piesne od Aloisa Jiránka a Vít zslava 
Nováka. Šuškovej hlas, zakotvený na pomedzí sopránu 
a mezzosopránu, má zdatnejšiu nízku polohu, vo výškach 
najmä v prvej polovici koncertu znel príliš široko, ostro 
a vibra ne. Lepšie sa jej darilo po prestávke (Schneider-
Trnavský, Sucho , Cikker, Bartók), ke  sa tón stal koncen-
trovanejším, viac pracovala s dynamikou, hoci v Cikkerovi 
sa mohli objavi  aj náznaky mezza voce. Celkovo však 
interpretácia piesní potrebuje vä šiu dávku introvertnos-
ti, komorného muzicírovania a osobnostného nasadenia. 
Obe umelkyne klavirista príliš nepodporil, svoju úlohu 
po al skôr ako korepetítor než umelecký a tvorivý part-
ner. Neúnosná bola dvojhodinová d žka koncertu. Nielen 
vzh adom na jeho termín (popoludnie v pracovnom dni), 
ale aj na istú náladovú uniformitu. Menej by bolo azda viac 
a najviac by znamenal návrat ku „klasickým“ pies ovým 
recitálom. BHS si ich zaslúžia.

Pavel UNGER

Sérgio a Odair Assad – návrat ku kore om 

Koncert dua Sérgio a Odair Assad (28. 11.) bol 
mimoriadnou udalos ou. Assadovci sa na pódium Brat-
islavských hudobných slávností vrátili po 30 rokoch. 
Ke  tu v roku 1979 hrali a zví azili na 5. ro níku medz-
inárodnej tribúny mladých interpretov TIJI UNESCO, 
bolo to ich prvé vystúpenie v Európe. Na tohoro né BHS 
prišli výnimo ní hudobníci majúci na 
konte ocenenia, desiatky nahrávok 
a stovky vystúpení po celom svete. 
Koncert bol beznádejne vypredaný 
nieko ko týžd ov v predstihu. Do po-
sledného miesta zaplnená Zrkadlová 
sie  Primaciálneho paláca o akávala 
mimoriadny zážitok. Assadovci potvr-
dili svoju schopnos  zauja  a vtiahnu  
posluchá a do vlastného, mimoriadne 
silného a zaujímavého hudobného sve-
ta. Pre mnohých, ktorí poznajú úskalia  
komornej hudby, bolo ich vystúpenie 
opä  len potvrdením, že dokonalá 
súhra a absolútne jednotný výrazový 
prejav sú možné aj bez náznaku vizu-
álneho kontaktu i mimohudobných 
prejavov, alebo posunkov. 
Assadovci uviedli repertoár, zamera-
ný s výnimkou Albénizovej Cordóby 
najmä na brazílsku a argentínsku 
hudbu 20. storo ia a sú asnosti v 
dielach Heitora Villu-Lobosa, Astora 
Piazzollu, Radamésa Gnattaliho, Lea 
Brouwera,  Antonia Carlosa Jobima, 
Egberta Gismontiho i Sérgia Assada. 
Za zmienku stojí zaradenie Villa-Lobo-
sovej skladby A Lenda do Caboclo, kto-
rá zaznela aj po as vystúpenia na BHS 
v roku 1979. Naopak nová Sonata del 

Caminante pre sólovú gitaru kubán-
skeho skladate a Lea Brouwera, ktorú 
ako jedinú uviedol O. Assad sám, bola 
ur ite slovenskou premiérou. Prídavky 
potvrdili juhoamerický repertoárový 

okruh a po Venezuelskom val íku Antonia Laura zaznela 
na záver Farewell z Assadovej suity Natsu No Niwa. Ne-
možno a zrejme ani nemá význam komentova  jednotlivé 
skladby samostatne. Celý koncert sa niesol v znamení mi-
moriadnej koncentrácie publika, o je, v prípade nám po-
merne vzdialenej hudobnej re i latinskoamerickej hudby, 
znakom potvrdzujúcim mimoriadne silný zážitok. Ak by 
som mal uvies  za seba, vrcholom koncertu bola Assadova 
skladba Tahhiyya Li Ossoulina (Pocta našim kore om), 
ktorou vzdávajú hold svojim predkom, libanonským a sýr-
skym kres anom, ktorí na konci 19. storo ia utekali z Oto-
manskej ríše a usadili sa v Brazílii.
Koncert Assadovcov dostal však aj iný, mimoriadne 
dôležitý rozmer. Pred ním, po as prestávky, ako aj po 
koncerte bolo možné pozorova , že sa tu stretli kolegovia, 
bývalí spolužiaci, u itelia so svojimi bývalými študentmi, 
starí priatelia i otcovia so synmi, z ktorých mnohí sa nevi-
deli aj nieko ko rokov. Pricestovali z mnohých kútov Slov-
enska aj eskej republiky. Kombinácia krásnej a mimori-
adne kvalitnej hudby s atmosférou príjemných stretnutí 
po rokoch i desa ro iach dodala tomuto festivalovému 
ve eru výnimo nú atmosféru. Napriek tomu, že si uvedo-
mujem, že k recenzii koncertu podobný postreh nepatrí, 
domnievam sa, že táto „pridaná hodnota“ koncertu nie je 
zanedbate ná ani náhodná.
Vystúpenie Assadovcov však nebolo výnimo né a mimo-
riadne len pre posluchá ov. Aj samotní umelci priznali, že 
ich návrat do Bratislavy znamenal pre nich viac ako len 
bežný koncert v rámci turné. V poslednom ase sa ich 
myšlienky oraz viac zameriavajú na návraty a opätovné 
spoznávanie svojich kore ov a umeleckých za iatkov. 
Bratislava, konkrétnejšie BHS, k nim ur ite patria. Bolo 
zaujímavé pozorova , ako pri návrate do priestoru brat-
islavskej Reduty, ktorú navštívili pred odchodom z mesta, 
detailne komentovali udalosti spred 30 rokov. Myslím 
si, že bratislavský koncert Assadovcov znamenal pre 
posluchá ov — gitarové, i negitarové publikum, no aj pre 
samotných hostí, ve a. 

Martin KRAJ O 
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Klavírne recitály

Klavírny recitál Martina Levického (26. 11.), 
posluchá a 5. ro níka pražskej AMU, priniesol dramatur-
giu atraktívnu nielen pre milovníkov recitálov. 
Na úvod zazneli Tri intermezzá op. 117  J. Brahmsa, sug-
estívna hudba lú enia a rekapitulácie. U Brahmsa, tvorivo 
zah adeného do minulosti, je v klavírnej tvorbe niekedy 
ažké ur i  hranicu medzi klasickou disciplínou a ro-

mantickou vo nos ou. V sonátach, ale aj v op. 117 spája 
klavírny „symfonizmus“ s okamihmi komornej kontem-
plácie neraz ve mi prudko, prekvapivo a náhle. A to bol 
k ú ový problém Levického. V klavírnej poetike Brahmsa 
musí by  rovnako ako u Beethovena horizontálna i ver-
tikálna zložka hudobnej štruktúry krištá ovo istá, inak 
sa Brahmsova hudba ocitá v opare, v hmle... V Ravelovej 
Sonatíne pre klavír  s mol sa už nedalo Levickému ve a 
vytknú . Preferoval by som však ešte výraznejšiu úderovú 
diferenciáciu, zrete nejšie dynamické kontrasty. 
V druhej asti programu zazneli najskôr Tri eské tance 

H. 154 B. Martin . Nikdy som nepo ul hra  Martin  
s takým nasadením ako v prípade Levického, ktorý sa stal 
v roku 2007 ví azom Sú aže B. Martin  v Prahe. Umelec 
vy ažil maximum z búrlivého vitálneho folklórneho hedo-
nizmu skladate a a rozohral klavír priam do symfonických 
rozmerov. Bol to presved ivý príklad toho, ako nestrati  
vlastný rukopis a zárove  sa ponori  do duchovného sveta 

eských tancov s priam choreogra  ckou fantazijnos ou.
Zo spomínaného klavírneho recitálu ur ite 
najpresved ivejšie vyznela interpretácia hudby 20. 
storo ia. Proko  evova Sonáta pre klavír . 6 A dur op. 82 
bola fascinujúca. Levický správne vystihol všetko, o táto 
hudba vyžaduje: klasicistickú vyváženos , grotesknos , 
iróniu i meditatívnos . Martina Levického by som rád 
po ul i videl na našich koncertných pódiách aj v budúc-
nosti.

Igor BERGER

Na rozdiel od vla ajšieho, nepríliš vydareného sólového 
vystúpenia vyhasnutej hviezdy Dang Thai Sona si v prípa-
de koncertu mladej vychádzajúcej hviezdy Piotra Ander-
szewského (3. 12.) mohli prís  priaznivci klavírneho ume-
nia i aktívni klaviristi skuto ne na svoje. Rodák z Varšavy 
žije striedavo v Paríži a Lisabone. Anderszewski (v kon-
traste so svojím skromným zjavom) zanechal dojem, že 
sú mu srde ne ukradnuté všetky konvencie. Na za iatok 
zaradil prakticky neznámy, predposledný klavírny cyklus 
Roberta Schumanna Gesänge der Frühe op. 133 (Pä  
jarných spevov). Chápanie cyklu plne odkrylo podstatu 
klaviristovej ars poetiky: znepokojujúco odvážne h ada-
nie, experimentátorstvo, extrémne protiklady zvukovej 
senzitívnosti a expresívnej drsnosti. Pravda, Schuman-
novo dielo bolo skôr o h bavom zamyslení zrelého muža 
na sklonku kariéry. 
V Bachovej Anglickej suite . 5 e mol BWV 810 vystúpili 
do popredia pochybnosti: je toto objavné nachádzanie 
nových poh adov alebo samoú elný subjektivizmus? 
Klavirista narábal so všetkými prvkami výrazu priam no-
vátorsky, vytváral výrazové a dynamické vlny, pohrával 
sa s pedálom a s artikuláciou. Jeho Bach bol intenzív-
ny, romantický a moderný, introvertný a aktualizovaný 

lovekom 21. storo ia. Takýto poh ad však považujem 
za podstatne prínosnejší a prirodzenejší ako pokusy na-
podobni  na klavíri organ i embalo! V druhej polovici 
sa Anderszewski vyrovnával s Janá kom a vzápätí s Be-
ethovenom. V Janá kovom cykle V hmlách bolo možné 
obdivova  spojenie zdravej rudimentárnosti a poeticky 
zuš achteného intelektu a v Beethovenovej predposled-
nej Sonáte As dur op. 110 zase všetky prednosti tohto 
umelca sú asne: originalitu a nadh ad, prepracovanos  
detailov, zvukové extrémy nikdy nestrácajúce rozmer 
kultivovanosti, éterickú lyrickos  a výbušný tempera-

ment (celkom jedine ná druhá as  Allegro molto). Po 
skon ení koncertu som si prial, aby bolo v našich kon i-
nách viac takýchto klavírnych ve erov.
Naplnenie môjho želania nenechalo na seba dlho aka . 
Hne  na alší de   (4. 12.) zaplnili priaznivci klavírnej 
hudby Dvoranu VŠMU, aby boli svedkami recitálu Mag-
dalény Bajuszovej. Bajuszová sa už nieko ko rokov inten-
zívne a chvályhodne venuje propagácii novšej slovenskej 
hudby, na tento recitál si však vybrala pä  enormne náro -
ných diel európskej klasiky minulého storo ia – suitové 
kompozície, ktoré exkluzívne nechávajú nazrie  do k ú o-
vých kompozi ných trendov obdobia rokov 1920–1935. 
Obecenstvo Dvorany mohlo s údivom sledova , ako táto 
krehká mladá žena s fascinujúcou suverenitou zvládala 
najbizarnejšie, najkrkolomnejšie technické a výrazové 
úskalia všetkých piatich skladieb. Za ala s Hindemithovou 
Suitou „1922“ op. 26, ktorú nechápala len ako silovo-ma-
terialistické zú tovanie s romantizmom i jazzovú etudu, 
ale vniesla do nej tiež množstvo jemnosti, humoru, lyrické-
ho pôvabu a pochopite ne i spontánnej odviazanosti. Po-
dobne komplexne a diferencovane pod jej rukami pôsobili 
aj alšie diela, pri om ich ve kolepá a starostlivá výstavba 
bola vždy samozrejmos ou.
Suita op. 25 Arnolda Schönberga je dodekafonickým 
dielom a ur ite sa príliš neteší priazni vä šiny klaviris-
tov. Pre Bajuszovú však znamená (nezávisle od tónových 
systémov) predovšetkým emotívne vyhrotenú hudbu 
plnú osobitých nálad a charakterov. Nachádzala v om a 
sprostredkovala z neho to ko výrazu a energie, až som na 
chví u uveril, že dvanás tónová hudba mohla by  reálnou 
alternatívou k tonálnej. Poulencovu Francúzsku suitu, in-
špirovanú tane nou zbierkou C. Gervaisa zo 16. storo ia, 
chápala klaviristka skôr stredoveko-pochmúrne ako v zna-
mení renesan nej od ah enosti a vzdušného pôvabu; aj 
takýto poh ad je však legitímny a výsledné znenie presved-

ilo. Ešte viac platí posledné konštatovanie o Stravinského 
Serenáde A dur, zábavnom neoklasicistickom štvor as o-
vom cykle, ktorého zdanlivú „suchos “ Bajuszová  opä  
pretransformovala na nie o dokonale isté, jednoducho 
krásne a v kone nom dôsledku aj citovo pôsobivé.
Na konci tohto mimoriadneho recitálu sa ocitol Bartókov 
pä as ový cyklus Szabadban (doslova „vonku“, iže v 
prírode). Na záver to najlepšie. Bajuszová sa k Bartókovej 
poetike priblížila na hranici kongeniality a v poslednej as-
ti Hajsza (nepresne preloženej ako „po ova ka“, doslovne 
ide o „nahá a ku“) sa vypla k priam elektrizujúcemu vý-
konu v strhujúcom tempe, o naozaj dvíhalo zo sedadiel. 
Aj potlesk bol patri ne silný a dlhý. Najvä ším pozitívom 
tohto koncertu je však rehabilitácia ur itého druhu kla-
vírneho repertoáru pre širší okruh odborníkov a laikov. 
Recitál Magdalény Bajuszovej preto možno ozna i  za 
výnimo ný dramaturgický a interpreta ný po in. 

Tamás HORKAY

Quasars Ensemble 

Komorný súbor Quasars Ensemble, sformovaný 
„ako prirodzená reakcia na dlhoro nú vzájomnú 

umeleckú innos  jeho lenov, ktorí už nieko ko ro-

kov pôsobia vo viacerých zoskupeniach“, existuje 
pomerne krátko. O to vzácnejšie je, že interpreta ná 
úrove  súboru, ktorého ve ká as  lenov pochádza z 
východného Slovenska, dosahuje pod vedením ambi-
ciózneho Ivana Buffu vynikajúce parametre. 
Dramaturgia koncertu v Moyzesovej sieni (3. 12.) 
zoh adnila overené hodnoty západoeurópskej medzi-
vojnovej hudby 20. storo ia a do programu zaradila 
i premiéru diela Petra Machajdíka na objednávku 
BHS. Skladba sa ocitla v prvej polovici programu v 
spolo nosti Ravelovej Introdukcie a Allegra pre har-

fu, flautu, klarinet a slá ikové kvarteto. Opä  som 
sa musel vyrovnáva  s problémovou dramaturgickou 
konfrontáciou, otázniky vyvolávalo najmä zaradenie 
Machajdíkovej skladby. Ravelovo neoklasicisticky 
orientované, jasné, stru né, frapantné a mimoriadne 
farebné dielo (na harfe spoluú inkovala Adriana An-
talová) s trvaním okolo 10 minút vytvorilo pre Ma-
chajdíkovu Vnútornú zbierku pre violon elo a komor-

ný orchester (sólista Jozef Lupták) ne ahkú pozíciu. 
Je to iste i otázka vkusu, no naladený v ravelovských 
intenciách som dokázal len ažko ú inne vníma  
rozsiahlu (asi trikrát dlhšiu) kompozíciu v znamení 
pomalého redukcionizmu. Ni  na tom nezmenilo ani 
zaangažovanie „ukazovate a“ (pohyb a gestá Daniela 
Ra ka), pretože v Moyzesovej sále možno vizuálne 
prvky vníma  z prvých dvoch radov. Inak skladba, 
mnoho nazna ujúca už názvom, zapôsobila citovos-
ou a komunikatívnou lenitos ou viac než sympatic-

ky a výmena poradia by jej ur ite pomohla.
Z hroziaceho polospánku ma po pauze prebral dravý 
Koncert pre embalo, flautu, hoboj, klarinet, husle a 

violon elo od Manuela de Fallu. Sólistom bol jeden z 
našich najagilnejších a najvirtuóznejších embalistov 
Peter Gu as. V tejto skladbe, ako i v Komornej hudbe 

. 1 Paula Hindemitha, zaujala interpreta ná vyspe-
los  Quasars Ensemble pod suverénnou „taktovkou“ 
Ivana Buffu. Táto kvalita sa  prejavila v optimálnej 
zohratosti oduševnených a rovnako suverénnych 
muzikantov, v asovej a priestorovej odlíšenosti 
zvukových vrstiev, v ohnivom eláne, v disciplinova-
nej presnosti a v dôvernej znalosti partitúry. Obidve 
skladby priviedli do hudobného sveta, pre širší okruh 
posluchá ov nie najznámejšieho a najob úbenejšie-
ho, o ktorom mnohí ani netušili, že dokáže by  taký 
prí ažlivý. 

Tamás HORKAY

KlKlavavírírnee r reeciti ály

KlaKlavírvírny ny rececitáitáll MarMartintina La evického (26. 11.1.), ),

menmment (t (celcelcelkomkomkom je jejedindindine ne ne á dá dá dá druhruhruhhá ass   AllAlAl egro mmmololto). ). Po Po P
skon ení ní konkoncercertu tu somsom sii si prpr prialiai , aby bolo v našicici h kh on i-
nách viac takýchhto klk avírnych ch vev erov.
NapNaplnelnenienie mô môjho žeželania nennenechechaloalo na na se sebaba dlhdlho o akaaka . 

Quasars EnEnsemble

KoKomomornrnýý súsúboborr QuQuasasararss EnEnsesembm lee, , sfforormmovaanýý 
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Pripravil Andrej ŠUBA, fotografie Peter BRENKUS/archív HC

Minulý rok spolupracoval v Slovenskom národnom divadle na naštudovaní Haydnovej opery Opustený ostrov 
s Andrewom Parrottom, na D och starej hudby premiéroval melodrámu Antona Zimmermanna Androméda a Perzeus 
a pre festivaly Ve ery novej hudby/Melos-Étos pripravil pro  lový koncert  z diel holandského skladate a Louisa 
Andriessena.  Vyh adávaný dirigent, skladate  a propagátor sú asnej hudby Marián Lejava komentuje neuspokojivý stav 
uvádzania sú asnej hudby na Slovensku a otvorene hovorí o problémoch uplatnenia  mladých dirigentov.  

Marián Lejava: 
Na Slovensku sa za ína vždy od nuly

  Sú asná hudba, vlastne vä šina hudby 2. polovice 
20. storo ia, je v koncertných sálach stále v „menšine“. 
Aké je jej postavenie, respektíve aké sú špeci  ká scény 
sú asnej hudby na Slovensku? 
Ak si za akýsi východiskový bod pre „sú asnos “ 
na Slovensku ur íme za iatok existencie festi-
valu Ve ery novej hudby Daniela Mateja a vznik 
VENI ensemble, tak približne o desa  rokov 
neskôr prišli aktivity alších udí, ktorí prebrali 
štafetu – Ivan Šiller alebo súbor Opera Aperta. 
Tá síce už dlhšie nefunguje, no jej lenovia (Ivana 
Pristašová, Nora Škutová, Ronald Šebesta, Jozef 
Lupták, Peter Šesták) sú stále aktívni i v oblasti 
sú asnej hudby. Viacero z týchto osobností svoje 
aktivity rozšírilo i na organizovanie hudobného 
života a rôznych festivalov. Príkladom môže by  
Ivan Šiller, ktorý má, o sa týka štýlovej orientá-
cie, asi najrôznorodejšie aktivity. 

 Spomenul si organiza ný rozmer, ktorý akoby sa 
v slovenskom kontexte stal neodmyslite nou sú as ou 
umeleckej práce. Okrem istej slobody je to pre inter-
preta ur ite zá až.  Ako by mala i mohla vyzera  orga-

niza ná báza pre sú asnú hudbu?
Je obdivuhodné ako Dano Matej dokázal 20 
rokov „ aha “ Ve ery novej hudby, hoci by sa 
mohlo zda , že „nízkorozpo tový“ festival s nie-
ko kými koncertmi  nepredstavuje takú zá až 
ako Melos-Étos. No vies  agendu festivalu alebo 
združenia, akým je napríklad aj náš SOOZVUK, 
si v skuto nosti vyžaduje ve a síl. Vtedy sa priro-
dzene priestor pre umeleckú innos  zmenšuje. 
„Komorný“ charakter spomínaných projektov 
však ich aktérom pod a m a ponechával priestor 
i slobodu na umeleckú sebarealizáciu. Podobne 
vznikol aj SOOZVUK. Po absolvovaní VŠMU 
sme sa ocitli v „prázdnom“ priestore a pochopili 
sme, že ak chceme alej pokra ova  v umelec-
kých aktivitách, musíme sa bu  pridruži  k ne-
jakej fungujúcej platforme, alebo vytvori  novú 
– vlastnú.

 Aké boli možnosti? Spolok slovenských skla-
date ov?
Možnos  spolupracova  so Spolkom bola, no 
výsledky neboli celkom pod a našich predstáv. 

Ani bienále Nová slovenská hudba a Melos-Étos 
neposkytovali dostato ný priestor. Napriek tomu 
som v a ný, že sme dostali ako mladí skladatelia 
možnos  prezentova  naše diela v rámci Novej 
slovenskej hudby i Melosu. Uvedomili sme si 
však, že bude pre nás výhodnejšie, ak si vytvo-
ríme vlastný priestor na uvádzanie našich diel. 
Ro ne pripravíme v priemere 4 až 5 koncertov, 
no po istej dobe prišiel zákonite moment, kedy sa 
organizovaním významne zúžil priestor pre vlast-
nú tvorbu. Po ur itom ase nám chýbali premiéry. 
Pôvodné skladby nášho zoskupenia, ktoré tvorí 5 
skladate ov, sa koncertmi vy erpali a dopracova  
sa dnes k dvom premiéram na koncert je ve mi 
ažké  z asových dôvodov, pretože každý z lenov 

má aj iné, na prežitie potrebné, aktivity. 

 Z oho vlastne žije sú asný skladate ?
V našich podmienkach sa zo skladby vyži  nedá. 
Systém tantiém a objednávok vôbec nefunguje. 

 Možno komponova  na „plný úväzok“ v okolitých 
krajinách? 

ROZHOVOR
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Pred pár rokmi Zsolt Nagy na dirigentských 
kurzoch hovoril o skladate och, ktorí sa v 
Európe dokážu uživi  komponovaním. Padli 
vtedy mená Hans Werner Henze, Karlheinz 
Stockhausen a Elliott Carter. Dnes ich pod a 
m a tiež nebude viac. 

 Impulzom k založeniu SOOZVUK-u bolo teda 
vytvorenie organiza nej bázy. Možno ale hovori  aj 
o nejakej spolo nej estetickej orientácii v rámci tohto 
zoskupenia?
Hlavnou ideou bolo, resp. stále je, vytvorenie 
platformy pre mladých skladate ov a interpre-
tov. Interpretov sa nám žia  nepodarilo integ-
rova  do takej miery, ako sme si pôvodne pred-
stavovali. Cie om bol teda priestor pre mladé-
ho skladate a, ktorý skon í školu a potrebuje 
sa za leni  do hudobného života. Chceli sme 
vytvori  akúsi „medzistanicu“. 

 O tvorbe vašej generácie sa málo píše, pretože au-
tori venujúci sa recenzovaniu sú asných diel takmer 
absentujú. o by si ty sám povedal o hudbe svojich 
kolegov? 
Odpove  nie je ahká, pretože vyžaduje detailnú 
znalos  práce kolegov.
Naša hudba je síce ve mi rozdielna a každý z nás 
má vlastnú poetiku, no predsa máme nie o ažko 
de  novate né spolo né. V hudbe to cíti .

 V om napríklad? Ke  sa pozrieme do minulosti, 
na Slovensku bola silná s avantgardou spätá generácia 
60. rokov, potom prišli 70. roky, kedy sa objavili tvor-
covia, ktorí bývajú zara ovaní do vágnej „škatu ky“ 
postmoderna.  Ako by si štýlovo zaradil hudbu tvojho 
genera ného okruhu? Možno ju vôbec uchopi ?

Asi by som ešte spomenul bezprostredne pred-
chádzajúcu generáciu (D. Matej, P. Zagar, M. 
Pia ek, . Burgr), v súvislosti s tvorbou kto-
rej mi najviac rezonuje pojem minimalizmus 
v najrôznejších podobách. Je to samozrejme 
ve mi zovšeobec ujúce. No priamy vplyv 
na nás mala predovšetkým táto generácia. 
Naším znakom môže by  povedzme „dobeh-
nutie“ Západu... 

 Môžeš by  presnejší? Kto sú napríklad autori diel, 
ktoré považuješ za „referen né“?
Osobne ve mi inklinujem k vetve Webern – 
Ligeti – Lachenmann. Ak mám poveda  len 
jedno meno, potom Lachenmann – hoci som 
k nemu dlho h adal cestu. Spo iatku ma fasci-
novala len jeho zvukovos , postupne som po-
chopil aj alšie vrstvy. Ke  na Melose zahralo 
Stadlerovo kvarteto jeho 3. slá ikové kvarteto, 
bol to pre m a  pravdepodobne najvä ší do-
terajší hudobný zážitok. Uvedomil som si, že 
toto je „môj skladate “. Helmut Lachenmann 
má však dnes už 75 rokov a v prostredí zá-
padnej hudby je ikonou, jedným z najvä ších 
majstrov. Nemyslím si ale, že na Slovensku je 
k ú ovou témou vyrovnávanie sa s tradíciou 
hudby 2. polovice 20. storo ia. Máme predsa 
rok 2010... 

 Nesúvisí menšinové postavenie sú asnej hudby 
aj s tým, že presadenie hodnôt vyžaduje istý asový 
odstup? Navyše všetko ešte komplikuje zvä šujúca 
sa „fragmentárnos “ scény sú asnej hudby. Je vôbec 
možné zorientova  sa v hudbe 21. storo ia?
Isté je, že ju je oraz ažšie sledova . Nadvia-
žem na to, o si povedal, myšlienkou, že hod-
nota autorov minulosti sa zvyšuje pôsobením 
nasledujúcej generácie. Tá nejakým spôso-
bom re  ektuje ich tvorbu, nadväzuje na u 

alebo ju komentuje. Vezmi si ako príklad Be-
ethovena, ktorého si ja osobne cením najviac. 
Keby neprišlo množstvo skladate ov 19. sto-
ro ia, ktorí nadviazali na jeho tvorbu, možno 
by sme na neho dnes nazerali inak...

 Takže akýmsi zrkadlom, ktoré dielu nastavujú alší 
autori, akoby sa zostroval obraz pôvodnej hodnoty... 
Neviem to teraz sformulova  inak. Trochu, 
možno okrajovo, to súvisí s komponovaním 
s modelom, o ktorom píše Vladimír Godár. 
Niekde spomína tiež skupinu Oasis, ktorú 
mám rád aj ja. Oasis o sebe vyhlásili, že sú 
druhí Beatles. Nie sú, ale vo svojej hudbe 
pracujú s ur itými modelmi, napríklad aj od 

Beatles. Ide vlastne o špirálu, v ktorej každý 
nie o získa... 

 Dalo by sa poveda , že radikalizmus avantgardy 2. 
polovice 20. storo ia je dnes v novej hudbe minulos-
ou? Imperatív novosti, presved enie, že hudba musí 

vyjadrova  nepokoj doby...
Avantgarda, ako sa sformovala na za iatku 2. 
polovice 20. storo ia, je jedným zo štýlových 
a estetických smerovaní, medzi asom pribudli 

alšie. V sú asnosti je pod a m a stále obdo-
bie spracovávania materiálu a vytvárania no-
vých kontextov. as nastolenia „nových ciest“ 
v umení ešte len príde. 

 Mám pocit, že s asovým odstupom sa z toho, o 
bolo kedysi považované za štýl, stáva technika. Schön-
berg bol ve ký autor, ktorý si myslel, že kladie základy 
štýlu. Dnes je dodekafónia skôr jednou z techník...
Schönberga vnímam jednozna ne ako tvorcu, 
ktorému bolo dopriate posunú  hranice alej. 
Nebol jediným autorom 12-tónovej techniky, 
paralelne s ním boli aj alší. Ich odkaz spraco-
vala avantgarda v 50. rokoch. 

 Ktoré diela skladate ov, ku ktorým inklinuješ, by si 
ur ite chcel dirigova ? 
Opusy skladate ov, ktorých som spomínal. Aj 
Webernove tri kantáty alebo jeho Orchestrálne 

variácie op. 30, všetko sú to fantastické veci. Ne-
viem, i sa vôbec u nás niekedy hrali. Tiež klasic-
ké partitúry Ligetiho zo 60. rokov, jeho posledné 
koncerty –tiež neviem, i u nás vôbec nie o z toho 
zaznelo. Keby sa nám vôbec podarilo vlastnými 
silami naštudova  oko vek z Lachenmanna, bol 

by to ur ite „lokálny“ úspech – napríklad Tanz-
suite mit Deutschlandlied pre slá ikové kvarteto a 
orchester. Ve kým snom je pre m a aj Ligetiho Le 
Grand Macabre alebo Lachenmannovo Diev a so 
zápalkami. Sú to samozrejme obrovské výzvy, ale 
sny sú potrebné... 

 Ako u teba vlastne vznikla paralelná orientácia diri-
govanie – kompozícia? 

Základným problémom je systém vzdelávania. Už dlhé roky tu nefunguje orchester, ktorý by bol mladým dirigen-
tom k dispozícii. 
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V aka pôsobeniu v chlap enskom  lharmo-
nickom zbore som spieval vo ve kých vokálno-
inštrumentálnych dielach hudby 20. storo ia 
– Carmina burana Carla Orffa, v Stravinského 
Žalmovej symfónii, Honeggerovej Jeanne d’Arc. 
Fascinoval ma svet zvukov a nástrojov, ktoré som 
vtedy nevedel ani pomenova . Ku kompozícii 
som sa dostal najskôr ako autodidakt. Po nástupe 
na Konzervatórium v Bratislave som od 2. ro ní-
ka za al paralelne študova  aj dirigovanie, k omu 
ma motivovali rodi ia, profesionálni hudobníci. 
Spo iatku som sa bránil, pretože v puberte sa mi 
pán, o rozhadzuje pred orchestrom rukami, zdal 
smiešny a takmer zbyto ný. Dnes sú pre m a di-
rigovanie a komponovanie rovnocenné innosti. 

 O dirigovaní sa hovorí, že je predovšetkým 
o komunikácii. 
Je to tak a spo iatku to nie je ahké. lovek sa ocit-
ne pred 80- lenným orchestrom a musí sa ve mi 
rýchlo zorientova . Dirigent musí spoji  nieko ko 
desiatok individualít. Jedinou cestou je komuni-
kácia, ktorá by mala by  o najotvorenejšia. Aj 
u ve kých majstrov som videl, že dnes je ve mi 
dôležité, akým spôsobom lovek komunikuje. 
Už nežijeme v Toscaniniho asoch... Uprednost-

ujem otvorený partnerský vz ah, rád prijímam 
podnety aj od interpretov. Samozrejme dirigent 
musí ma  ve mi jasnú predstavu o tom, o robí. 
Rád pracujem s  menšími ansámblami, kde je 
ideálne prostredie a vzniká tam akési hudobné 
laboratórium. Príkladom môže by  VENI en-
semble, kde sú ve mi skúsení interpreti, ktorých 
si vážim. asto ani neskon í skúška a už sa teším 
na alšiu. Toto prostredie sa vyzna uje túžbou 
tvori , uvažova  v kontextoch. Keby som sa sna-
žil nastoli  len vlastný poh ad, bola by to len ne-
jaká as  možného poh adu na dielo. Spolupráca 
s nimi je úžasnou príležitos ou u i  sa, o je pre 
m a aj ako skladate a ve mi podnetné. 

 Hovoril si o otvorenosti malých ansámblov. No 
zdá sa, že tie ve ké sú už nieko ko rokov dirigentom 
tvojej generácie zatvorené. Ako prebieha u nás vzde-

lávanie v tejto oblasti, aké sú perspektívy po skon e-
ní školy? o by sa malo zmeni ?  Stále sa hovorí, že 
nemáme výrazné dirigentské osobnosti. Sotva sa ale 
niekto stane výraznou dirigentskou osobnos ou bez 
kontaktu s orchestrom. Kde je pod a teba problém?  
Základným problémom je systém vzdelávania. 
Už dlhé roky tu nefunguje orchester, ktorý by bol 
mladým dirigentom k dispozícii. 

 Pre o je to tak? 
Orchester na VŠMU nepracuje pravidelne. Je to 
iný typ koncepcie školského orchestrálneho tele-
sa, ktorý funguje projektovo. Možno je to atrak-
tívnejšie pre inštrumentalistov, ktorí si môžu zvo-
li  programy od baroka až po sú asnú hudbu. 

 Projektový model je v poriadku. Na druhej strane 
by ur ite malo existova  stabilné teleso, ktoré by vy-
chovávalo nielen dirigentov, ale aj orchestrálnych hrá-
ov. Po ul som, že niektorí pedagógovia sú proti tomu, 

aby študenti dirigovania dirigovali ich žiakov...
Argumentujú tým, že inštrumentalisti sa majú 
zoznámi  s orchestrálnou hrou, preto by ich 
mal vies  profesionál. No mnohí vyu ujúci sú 
dokonca aj proti tomu, aby ich študenti v ta-
komto orchestri vôbec hrali. Je to absurdné. 

 Nebola by riešením spolupráca tútora, garanta 
profesionála so študentmi dirigovania?
Niekedy to tak aj bolo, no ja som to už nezažil. 
Ale takto by to mohlo by . Riešením by bol tiež 
stály dirigent orchestra, pedagóg dirigovania, 
ktorý by zodpovedal za študentov. Mladým diri-
gentom by pomohli aj delené skúšky, kde sa pra-
cuje so základmi, zoznamuje sa s materiálom. 
Bohužia , takto to u nás nefunguje. V zahrani í 
pritom existujú inštitúcie, kde je na výuku diri-
gentov platený orchester profesionálov.

 Myslím, že Peter Feranec spomínal, že takto 
prebiehalo jeho štúdium v Petrohrade.
Ke  som mu robil asistenta, hovoril mi, že v škol-
skom orchestri mali to ko príležitostí, že ob as ani 
nevedeli, o ešte dirigova ...  Študent má možnos  

vyskúša  si a zoznámi  sa s ve kým množstvom 
repertoáru, o považujem za ideálne. 

 Takže u nás študent pä  rokov cvi í prevažne 
techniku taktovania na skladbách so sprievodom 
klavíra, resp. CD prehráva a.  Aké sú perspektívy 
takéhoto dirigenta po skon ení školy?
Je to za arovaný kruh. Práve preto, že je známe, 
ako to na škole funguje, vie sa aj to, že absolven-
ti vä šinou nemajú dostatok skúseností postavi  
sa pred „naozajstný“ orchester. Muselo by ís  o 
ve ký talent. A tým sa aj argumentuje. Mladí di-
rigenti sa u nás len ve mi ažko dostanú k príleži-
tostiam. Prvýkrát som dirigoval orchester až na 
absolventskom koncerte. Mal som výhodu, že už 
od konzervatória som dirigoval sú asnú hudbu 
–  najskôr kvintetá, sextetá až po VENI ensemble. 
To mi vlastne suplovalo prax a prinieslo ve a diri-
gentských príležitostí a skúseností.

 Ko ko študentov kon ilo s tebou dirigovanie?
Myslím, že dvaja. 

 o robia teraz?
Sná  ešte dirigujú, ale ur ite nie orchestre. A ve-
nujú sa tiež inej innosti. 

 Nie je luxus vychováva  dirigentov, ktorí nedi-
rigujú? 
Nie je to luxus, je to tragédia. Nie sú podmienky 
na formovanie alšej generácie. Potom to naozaj 
vyzerá tak, že na Slovensku neexistuje generácia 
mladých dirigentov. Existuje, ale ve mi ažko sa 
prebíja a skôr sa dostane k práci v zahrani í ako 
doma. Bohužia  je to tak. Osobne sa nemôžem 
s ažova , mám príležitosti v SND i vo Filhar-
mónii. No mladý dirigent potrebuje dirigova  o 
najviac. U nás na to nie sú vytvorené podmienky. 
Keby v inštitúciách existoval pravidelný cyklus 
koncertov, matiné alebo operných predstavení... 
Tak by mohlo prís  k vypro  lovaniu talentov.

 Kto by mal by  iniciátorom?  Zaregistroval si 
záujem v SND alebo vo Filharmónii?
Tendencie dáva  príležitos  mladým dirigentom 
existujú, ale nemám pocit, že by boli systémové. 
Na Slovensku lovek vždy za ína od nuly, o je 
dôsledok zlého systému. Nefunguje to tak, že ak 
urobíš dobrý projekt, niekam a to posunie. Mô-
žeš ma  dobré recenzie, budú a pot apkáva  ešte 
polroka po pleci, ale ke  príde alší projekt, si stá-
le na tom istom bode. 

 Okrem teba registrujem výraznejšie ešte 
dirigentské aktivity Martina Leginusa. alšie 
mená by som h adal ažko... 
Je to smutné. Niekto si môže poveda , že ch-
cem prácu. Áno, aj to. Ale v zásade ide o to, aby 
sa tu vytváralo podhubie, ktoré vytvorí priestor 
pre výnimo ný talent, ke  sa raz za as ukáže. 
Musí ma  motivujúce prostredie. Najvä šie 
talenty odchádzajú pre . Potom pla eme nad 
tým, ke  ich chceme spä  a už sú drahí. To sa 
mi zdá ako luxus, na ktorý možno ani nie sú 
zdroje... O týchto otázkach by sa malo disku-
tova  na kompetentných miestach. Bohužia  
sa tak zjavne nedeje.
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Marián LEJAVA – dirigent, skladate , zakladajú-
ci len združenia SOOZVUK. Vyh adávaný špe-
cialista na sú asnú hudbu študoval na Konzer-
vatóriu a na VŠMU v Bratislave (O. Lenárd, B. 
Režucha, R. Stankovský, S. Macura), zú astnil 
sa viacerých dirigentských kurzov (A. Wilheim, 
R. Houlighan, G. Herbig, P. Eötvös), pôsobil 
ako asistent O. Lenárda, Z. Nagya a P. Feranca.  
Ako hlavný, resp. hos ujúci dirigent pravidelne 
spolupracuje so súbormi sú asnej hudby Melos 
Ethos Ensemble, VENI ensemble, Vapori del cu-
ore, ale aj so Slovenskou  lharmóniou a Operou 
SND (o. i. premiéra opery Kóma M. Burlasa), 
dirigoval tiež Symfonický orchester Slovenské-
ho rozhlasu, ŠKO Žilina, Janá kovu  lharmó-
niu v Ostrave a Symfonický orchester VŠMU. 
Predstavil sa na festivaloch Melos-Étos, Ve ery 
novej hudby, Ostravské dni novej hudby, Dni 
starej hudby a Pohoda. Pedagogicky pôsobí na 
VŠMU, kde v sú asnosti vedie Operné štúdio. 

 Za posledný rok si mal nieko ko ve kých projektov: 
s Andrewom Parrottom si naštudoval Haydnov Opus-
tený ostrov, s Musikou aeternou melodrámu Antona 
Zimermanna Androméda a Perzeus, posledným bol 
pro  lový koncert z tvorby Louisa Andriessena na Me-
lose-Étose. Akú si mal skúsenos  s jeho tvorbou?
Vo VENI ansámbli sme už hrali jeho Workers 
Union. Obe diela na Melose boli však výnimo né 
rozsahom a náro nos ou. Myslím si, že to vzh a-
dom na možnosti dopadlo ve mi dobre. Cítili sme 
ur ité limity, ktoré nedovo ovali posunú  sa alej. 
Jedným z nich bol priestor, v ktorom sme cvi ili. 
Malá koncertná sála na VŠMU, predstav si to 
s tým obsadením. Bolo to ako napcha  slona do 
po skej  atky. V sále sa tiesnilo 40 udí, zvuková 
hladina bola kriticky vysoká.

 Pre o ste necvi ili v Dvorane?
Nepodarilo sa to napokon vybavi . Dvora-
na (pozn. red.: novootvorená koncertná sie  
VŠMU) sa prenajíma za ve mi nevýhodných  -
nan ných podmienok. Takže by to bolo pridra-
hé. No ani ona nie je na tento typ obsadenia ide-
álna, bola by zvukovo ve mi predimenzovaná. 
Vhodné priestory v Rozhlase sme bohužia  ne-
získali. Treba si uvedomi , že to bolo obrovské 
obsadenie, ktoré sa doteraz azda ešte nikdy ne-
podarilo da  dokopy. Štyri trombóny, osem les-
ných rohov, dva klavíry, dve harfy, dve gitary... 
Projekt bol ve mi náro ný aj tým, že Mausoleum 
i De Staat predložili ur itý typ úloh, s ktorými 
sme sa ešte na takej ve kej ploche nestretli... 

 Konkrétne?
Najvä šou výzvou v Mauzóleu bolo zvládnutie An-
driessenovej hoketovej techniky. Hudobný prúd 
prechádza z hlasu do hlasu, pri om jeden hlas hrá 
niekedy až 15 udí. Bloky, z ktorých je skladba vy-
budovaná, by mali znie  absolútne plynule, o je 
ve mi ažké zahra . Autor bol s naším výsledkom 
nadmieru spokojný. Nechcem poveda , že všetko 
bolo úplne dokonalé, ale mali sme napríklad k dis-
pozícii live nahrávku, kde to vôbec nefungovalo. 
De Staat je 35 minút kontinuálnej „postminima-
listickej“, resp. andriessenovskej minimalistickej 
štruktúry. Keby som to mal zjednoduši : je to 35 
minút neustálej pulzácie šestnástin vo ff, o si 
vyžaduje obrovské nasadenie interpretov. Vo ve -
kých dielach, akými sú Brucknerove alebo Mah-
lerove symfónie, je štruktúra tvarovaná tak, že 
sa zá až interpretov istým spôsobom vyrovnáva. 
V tejto skladbe je však každá sú as  ansámblu, 
t. j. každý hrá  jednotlivo vy ažený od za iatku do 
konca. V asovo obmedzenej dobe na skúšanie to 
bolo skuto ne ve mi náro né.  

 Nedostatok asu je na Slovensku zna ne limitujúci 
faktor a pre prezentáciu prostredníctvom prehliadok a 
festivalov typický. Ako by sa dalo zabezpe i  kontinuit-
né predvádzanie sú asnej hudby?
Približne pred piatimi rokmi sa mi do rúk dostal 
bulletin sezóny Newyorskej  lharmónie. Mys-
lím, že minimálne 50 percent všetkého, o hrali, 
bola  hudba 20. storo ia, vrátane množstva pre-
miér. Samozrejme, orchester hrá koncerty skoro 
každý druhý de . Ke  je režim nastavený takto, 
Nová hudba alebo hudba 20. storo ia (u nás ešte 

stále „Nová hudba“) je na dennom poriadku. 
Tak môže prirodzene vzniknú  návyk i u „bež-
ných“ posluchá ov. Pred pár rokmi som sa zú-

astnil na festivale Antona Weberna vo Viedni. 
V priebehu pár dní zaznelo na 15 koncertoch 
jeho kompletné dielo. Len 60 km od Bratislavy 
som na koncertoch okrem skladate ov a odbor-
níkov videl aj po etné „laické“ publikum. Sú as-
ná hudba sa u nás stále obchádza, nerozumiem 
pre o. Pod a tohto prístupu by sme mali ešte 
stále svieti  petrolejkami. Je rok 2010, v roku 
2013 bude storo nica Svätenia jari, diela u nás 
stále považovaného za ultramodernú skladbu – 
„chef-d‘oeuvre“ orchestra. 

 Hovoríš o tom, že naše symfonické orchestre 
ešte stále „narážajú“ na repertoár 1. polovice 20. 
storo ia...
 Nie je to o tom, že tento repertoár naše orchestre 
nevedia hra . Videli sme, že u nás Filharmónia 
v rámci festivalu Melos-Étos hrala Beriovu Sin-
foniu i Varèseho Ameriques. Sú to klasické diela 
hudby 20. storo ia, napriek tomu sa uvádzajú 
málo. 

 Navyše u hrá ov asto nie sú práve najpopulár-
nejšie...
To je iná otázka. V takomto prípade musí prís  
silná dirigentská osobnos , ktorá dokáže hu-
dobníkov strhnú . Diela, ktoré som spomínal, 
naštudoval Zsolt Nagy a on je umelcom, ktorý 
dokáže zauja . Ur ite sa možno stretnú  s od-
porom, pretože chýba návyk. Hudobníci nie 
sú zvyknutí hra  takúto hudbu. Keby sa hrala 

astejšie, bolo by to iné... 

 Argumentom býva, že ide o hudbu, o ktorú „ne-
špecializované“ publikum nemá záujem...
Dnes sa niekedy príliš uvažuje o tom, ko ko udí 
príde na aké dielo i interpreta. V Ostrave pre-
bieha festival Ostravské dni novej hudby, s kto-
rým spolupracuje aj Janá kova  lharmónia. 
Spo iatku tam bol tiež trochu problém, no dnes 
už možno oh adom ich vz ahu k sú asnej hudbe 
hovori  o zmene postoja. Pravidelné ú inkova-
nie na takýchto podujatiach vytvára návyk, sú 
tam kvalitní dirigenti i sólisti. To je to, o moti-
vuje. 

 Mám skúsenos , že v špi kovej podobe dokáže 
vhodne zvolená sú asná hudba prekvapivo oslovi  
aj „nepripraveného“ laika...
No je to ur ite aj otázka vzdelávania publi-
ka. V rámci SOOZVUK-u sme za ali od mi-
nulého roku robi  moderované koncerty. Aj 
klasiku je potrebné primeranou formou pri-
bližova  slovom, ako to kedysi robil Leonard 
Bernstein. Nemusí ís  nevyhnutne o muziko-
logický rozbor diela, skôr vytvorenie kontex-
tu, predstavenie skladate a. Podanie informá-
cií, ku ktorým sa bežný posluchá  nedostane. 
A máme dobrú spätnú väzbu. Na januárovom 
koncerte Petra Katinu sa rozprúdila diskusia, 
ktorú sme len ažko dokázali preruši  alším 
hudobným íslom. Chceme, aby vznikla in-
terakcia tvorca – interpret – posluchá . Re-
cenzentom by sa „kruh“ uzavrel. 

 Teraz si hovoril ako pedagóg. Na VŠMU pôso-
bíš ako odborný asistent, aké máš skúsenosti s to-
uto prácou?
Je to ve ká zodpovednos , ak to lovek chce robi  
úprimne a poctivo. Na škole vediem Operné štú-
dio, pracujem so spevákmi, dirigujem predstave-
nia. Som asistentom v dirigentskej triede, takže 
pracujem aj s dirigentmi. Chcel by som na škole 
nejakým spôsobom zastreši  aj uvádzanie sú as-
nej hudby, iniciova  vznik špecializovaného štu-
dentského ansámblu. Vidím, že je ím alej tým 
viac študentov, ktorí vyh adávajú sú asnú hudbu, 
ktorá je výrazom doby, v ktorej žijeme. 

 Navyše isto z pragmatického h adiska je to 
spolu s tzv. starou hudbou jedna zo špecializácií, 
kde sa po skon ení školy možno uplatni ...
Bolo by dobre, keby vzniklo prostredie, v kto-
rom by mohli vyrasta  mladí interpreti a venova  
sa starej alebo sú asnej hudbe. Potom by mohli 
nastúpi  do súborov, ktoré tu fungujú, i ke  nie 
na pravidelnej báze. Viackrát sme mali problém 
nájs  interpretov. Práve teraz prichádza generá-
cia mladých, ktorí nás vyh adávajú a chcú hra . 
Pozorujem tiež, že cítia potrebu vytvori  a zorga-
nizova  nie o vlastné. Je pozitívne, že sa za dlhé 
obdobie, o ktorom sme hovorili, podarilo dosiah-
nu  takýto stav. Že to nie je len pár nadšencov, ale 
širší okruh udí vyh adávajúci tento typ hudby s 
cie om pochopi  a tlmo i  prítomnos  aj prostred-
níctvom nej. 
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Prekrásna ako anjel nebeský, ako démon stivá a zlá...
(Lermontov, Tamara)1

Robert KOLÁŘ

Milij Balakirev (1836–1910) 

Tamara, symfonická báse  (1867–1882)

Pravdepodobne najsymptomatickejšie uchopenie tematiky vášnivej lá-
sky v hudbe druhej polovice 19. storo ia predstavuje Tristan a Izolda 
Richarda Wagnera. Hudobná dráma, ktorej myšlienkový svet a hudob-
ná re  mocne ovplyvnili celú generáciu skladate ov, sa stala na istý as 
takmer normou pre každého, kto sa dotkol tejto témy. Nietzsche – po 
náhlom precitnutí z ošia u – našiel liek proti wagnerovskej „nákaze“ 
v Bizetovej Carmen. Vášnivá láska dvoch temperamentných postáv 
s rôznym sociálnym a kultúrnym pozadím, navyše ozvláštnená farbis-
tým lokálnym koloritom, sa mu videla ako dostato ný protiklad k po-
nurej Wagnerovej dráme. Celkom iný poh ad však v približne rovna-
kom ase prináša ojedinelé dielo – Balakirevova Tamara. Jedno as ová 
symfonická báse , venovaná pôvodcovi tohto žánru Franzovi Lisztovi, 
je inšpirovaná rovnomennou bás ou Michaila Lermontova. Jej výni-
mo nos  v prvom rade spo íva v samotnom námete – váše  Tamary je 
otvorene fyzická; náznak hlbšieho myšlienkového rozmeru toho, o sa 
odohráva, sa v básni objavuje až v samom závere. Všetko predtým je 
zobrazením no ných hier rozkoše, ktoré majú pre mužského ú astníka 
vždy rovnako fatálny následok. Pravdaže, nie je to jediná významová 
rovina básne a ani hlavný dôvod, pre o si ju skladate  zvolil za námet 
svojho diela, s oh adom na dobové kontexty omnoho významnejšieho 
než by sa dnes, sto rokov po jeho smrti, mohlo zda .

 Démon a Tamara

Kaukaz bol pre ruských umelcov prvej polovice 19. storo ia z kultúr-
neho h adiska ve mi prí ažlivým teritóriom. Stal sa objektom roman-
tických túžob, ktoré možno ozna i  za obdobu Sehnsucht, fenoménu 
typického pre nemecký romantizmus prvej polovice storo ia. Michail 
Lermontov našiel na Kaukaze duchovné úto isko. Vzdialenos  od 
prostredia petrohradskej spolo nosti akoby pre ho bola oslobodzujú-
cim nádychom erstvého vzduchu; kaukazská tematika celkom ovládla 
jeho myse  a prenikla do jeho lyriky aj prózy. Z tohto zdroja vyviera aj 
jeho azda najznámejší opus, rozsiahla báse  Démon. Lermontovov 
Démon, stelesnenie duše naplnenej sklamaním a nenávis ou ku všet-
kému okolo seba, sa nepokojne vznáša nad kaukazskými vrchmi, bez-
cie ne blúdi, a za jedinú možnos  zvrátenia svojej situácie pokladá lásku 
krásnej Tamary. Svojím konaním jej však prináša len záhubu a sám je 
odsúdený k ve nej nenávisti. Výpove  loveka, ktorý sa cíti by  ve ným 
vyhnancom, je dokreslená pestrým „lokálnym koloritom“ – básnik 
spomína konkrétne geogra  cké lokality (Kazbek, Darjal, Terek) alebo 
opisuje svadobné veselie a menuje tradi né hudobné nástroje, evokuje 
zvuk spevu, rytmus tanca.
Tieto evokácie mali nesporne zna ný ú inok na hudobníka, ktorý sa 
vydal po Lermontovových stopách o vyše dve desa ro ia neskôr. Milij 
Balakirev, v ase svojej prvej kaukazskej cesty roku 1862 už skladate  
s istým renomé, bol vášnivým ctite om Lermontova. V Piatigorsku ítal 
Hrdinu našich ias, navštívil miesta spomenuté v jeho bás ach. Bala-
kirevovou hlavnou úlohou bol zber udových piesní a kontakt s kau-
kazským folklórom bol významným stimulom pre jeho vlastnú tvorbu. 
Projektov bolo viacero, no nie všetky boli realizované – príkladom môže 
by  zamýš aná programová symfónia Mcyri (taktiež pod a Lermonto-

va) alebo Lezginka, ktorej materiál sa neskôr stal sú as ou Tamary. Dve 
diela však dokon ené boli a napokon azda najviac preslávili Balakire-
vovo meno. Orientálna fantázia Islamej, dodnes pokladaná za jedno 
z technicky najobtiažnejších diel v klavírnej literatúre vôbec, vznikla 
pomerne rýchlo v priebehu roku 1869, kým zrod rozsiahlejšej a kompo-
zi ne aleko komplikovanejšej Tamary bol ove a zd havejší.
Dôvodov výberu práve tejto Lermontovovej básne mal skladate  zrejme 
viacero. Oproti lenitému, formálne aj obsahovo ve mi rôznorodému 
Démonovi má Tamara dokonale preh adnú formu. Jej 12 štvorverší je 
z obsahového h adiska usporiadaných symetricky; dramatická pointa 
sa sústre uje v štyroch strofách v strede básne – štyri strofy predtým by 
bolo možné, použijúc hudobnú terminológiu, nazva  introdukciou, kým 
štyri posledné zasa kódou. Navyše je tu na k ú ových miestach moment 
opakovania slov (opis darjalskej rokliny, ktorou v tichosti preteká rieka 
Terek), o hudobníkovi evokuje reprízu. Balakirev sa teda mohol oprie  
o formu básne, ke  koncipoval formu svojej kompozície. Sná  mal na 
pamäti aj Démona, no toho si v tom ase za námet operného diela zvolil 
Anton Rubinštejn, rival, ktorého však Balakirev rešpektoval a zrejme sa 
chcel vyhnú  konfrontácii.

 Femme fatale na orientálny spôsob

Tamara z rovnomennej Lermontovovej básne nie je totožná so svojou 
menovky ou z Démona – tu ide o stredovekú gruzínsku krá ovnú opra-
denú mnohými legendami. Týkajú sa aj jej povestnej krásy, o zrejme 
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viedlo básnika k tomu, aby ju zredukoval na sirénu uväznenú vo svo-
jej úzkej veži symbolizujúcej neuhasite nú túžbu. No nou krajinou sa 
rozlieha jej vábivý spev, ktorým láka pocestných, aby s nimi strávila 
orgiastickú noc. Po na rtnutí temnej, romantickej scenérie nasledujú 
verše takmer evokujúce prostredie nevestinca, ke  žiadostivos ou ovlá-
daného neš astníka eunuch uvádza ku krásne odetej krá ovnej. Brokát, 
perly, mäkká páperová poste , dve aše šumiaceho vína a slová „ akala 
hos a“ hovoria jasne. alšie dve strofy sprostredkúvajú v aka zmys-
lovým asociáciám priebeh samotných orgií, no bez sk znutia do príliš 
obscénnej popisnosti. So svitaním kruté radovánky náhle kon ia; Ta-
marinu obe  unášajú vlny Tereku a krá ovná kýva bezvládnemu telu na 
pozdrav, s vedomím, že je odsúdená na ve né opakovanie toho istého. 

To všetko je však len symbolicky nazna ené, nedopovedané...
Motív zmyselnej, fatálne prí ažlivej ženy orientálneho pôvodu nie je 
v ruskej hudbe 19. storo ia ojedinelý. Objavuje sa už v Glinkovom 
Ruslanovi, na rtnutý v orientálnych tancoch v 3. a 4. dejstve. Typickým 
príkladom je Borodinov Knieža Igor, ale aj symfonický obraz V stepiach 
Strednej Ázie. Z tohto motívu sa samozrejme postupom asu stalo 
isté klišé – Rimskij-Korsakov necháva vo svojej symfónii Antar hlav-
ného hrdinu doslova rozplynú  sa v objatí orientálnej krásavice, alšia 
variácia motívu sa neskôr objavuje v slávnej Šeherezáde a napokon v sil-
no skarikovanej podobe (kde už ide o vedomé narábanie s klišé) v jeho 
poslednej opere Zlatý kohútik.2

 Dlhý as dozrievania

Balakirevov tvorivý proces bol, pokia  išlo o rozsiahlejšie kompozície, 
vždy komplikovaný a ve mi zd havý. Mimoriadne sebakritický sklada-
te  dlho premýš al nad každým detailom, dlho nechával svoje skladby 
dozrieva  a asto ich prepracovával, kým nebol spokojný s výsledkom. 

K niektorým dielam sa vracal s odstupom desa ro í, viaceré zostali ne-
dokon ené. Úpravy a vylepšenia sa však týkali prevažne inštrumentá-
cie, prípadne formy, nie štýlu. Balakirevov osobný štýl bol sformovaný 
koncom 60. rokov a nezaznamenal výrazné premeny dokonca ani po 
prelome storo í. To je aj prípad Tamary – napriek tomu, že medzi za a-
tím práce a dokon ením partitúry uplynulo okolo 15 rokov, ide o štýlovo 
jednotné dielo. 
Nie je bez zaujímavosti, že pri minimálnej zmene štýlu došlo k zásadnej 
premene osobnosti tvorcu diela. Na po iatku 70. rokov Balakirev totiž 
prešiel vážnou duševnou aj materiálnou krízou, po as ktorej sa celkom 
stiahol z dovtedy ve mi aktívneho verejného pôsobenia, a jej prekonanie 
sprevádzal ne akaný príklon k pravosláviu. Tento krok bol balakirevov-

sky radikálny a nekompromis-
ný: niekdajší ateista presiaknu-
tý lermontovovským vzdorom 
a pesimizmom si teraz vyzdobil 
príbytok ikonami, prestal jes  
mäso a nosi  kožušiny, denne 
navštevoval chrámy a hodiny 
trávil v modlitbách. Prerod bol 
dôkladný a doživotný, o nevy-
hnutne znamenalo postupné 
odcudzenie od starých priate ov 
z prostredia Mocnej h stky. Vz a-
hy so Stasovom ochladli, rozchod 
s Rimským-Korsakovom bol 
de  nitívny. Na naliehanie zná-
mych, ktorým asto prehrával 
úryvky z Tamary, dokon il dávno 
zapo até dielo a nechal ho uvies  
roku 1883 – bez oh adu na to, ako 
sa mohol zmeni  osobný postoj 
k jeho myšlienkovému obsahu.

 Orientalizmus 
 a ilustratívnos

Balakirev bol azda prvým vý-
znamnejším ruským skladate-
om, ktorý poznal hudbu Orientu 

( iže Kaukazu) z vlastnej skúse-
nosti, no jeho Tamara z aleka 

nie je etudou v orientálnom štýle. Nenájdeme tu vysoko štylizovaný 
orientalizmus Borodina alebo Musorgského, ani hýrivé farby orches-
trálnej palety Rimského-Korsakova. Lokálny kolorit Tamary je omno-
ho striedmejší, je viac-menej len symbolicky nazna ený na ur itých 
miestach. Niet tu ani stopy po unikátnej gruzínskej vokálnej polyfónii 
a aj ke  tu pravdepodobne nájdeme citáty autentických melódií, hudba 
Tamary nemá ambíciu imitova  folklór. Podobné je to aj s ilustratívnos-
ou. Lermontovova báse  ponúka viacero v a ných príležitostí prenies  

akustické i pohybové evokácie do hudby, k otrockej popisnosti však 
Balakirev príliš asto nesiaha. Jeho hudobná re  je vä šmi abstraktná 
a „absolútna“ ako deskriptívne programová. Okrem pripojenej básne 
nemá skladba alší verbálny komentár. Tamara má v tomto zmysle bliž-
šie k symfonickým bás am Liszta ako Smetanu.

Výraznejšie ilustratívnou je najmä obsiahla introdukcia, kde je na rt-
nutá scenéria s ticho te úcou riekou. Z programového h adiska je ahko 
dešifrovate ná a znesie porovnanie s úvodom Smetanovej Vltavy – tu 
však v omnoho temnejšom zafarbení, v hlbokých registroch sordinova-

ných violon iel a kontrabasov, 
doplnených najhlbšími regis-
trami trombónu a tuby. Celkom 
v súlade s veršom „ ernejúc sa 
na iernej skale“ mieša Balaki-
rev dva typy temných orches-
trálnych farieb. Celá situácia sa 

Príklad . 1: Motív Tamary v parte  auty
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potom objavuje v transpozícii z pôvodného h mol do dis mol a nasledu-
je krátky úsek s dominanciou drevených nástrojov, ktorý je prípravou 
na prechod k sonátovému allegru.
Dlhá introdukcia je modelom odkazujúcim k Berliozovým symfóniám, 
predovšetkým k Haroldovi v Taliansku3 – práca so slá ikmi v úvode i 
anticipácia neskoršieho motivického materiálu sú v oboch dielach 
riešené podobne. Kým však u Berlioza je postavenie tém v sonátovom 
allegre jednozna né, u Balakireva už nato ko jednozna né nie je. Al-
legro non troppo ma agitato prináša nepochybne expozíciu sonátovej 
formy (v Balakirevovej ob úbenej Des dur, hlavnej tónine skladby), no 
ažko poveda , o vlastne zohráva úlohu hlavnej a ved ajších tém. Re-

petitívny descenden ný motív vo violách ako aj sekvencovitý triolový 
pohyb, v sólovom fagote a klarinete (krásne ibersky sfarbený v aka 
frygickému módu) sa síce v rôznych transformáciách zjavujú aj na al-
ších miestach, no nemajú váhu hlavnej témy. Ve a svetla sem nevnáša 
ani poh ad na motivický materiál 
introdukcie. V úvode prinášajú dy-
chové nástroje motív (najprv v in-
verzii, v základnom tvare), ktorý 
sa neskôr ukáže ako jeden z najdo-
minantnejších v skladbe (Príklad 

. 1). Je to pravdepodobne motív 
Tamary, motív jej túžby. Pri opako-
vaní introduk nej hudby v dis mol 
sa zjavuje ešte jedna melodická myšlienka: bohato  guratívny udový 
nápev v sólovom klarinete a potom v istejšej podobe v sólovej  au-
te. Je to téma Šeherezády, ktorú Rimskij-Korsakov prevzal do svojho 
najznámejšieho orchestrálneho diela 5 rokov po premiére Tamary, 
dokonca ju uvádza v sprievode podobných harfových arpeggií... (Prí-
klad . 2) Tento nápev akoby vysvet oval pôvod úvodných  gurácií 
a rytmicky z neho vychádza mnoho alšieho materiálu Tamary, no ako 
taký sa tu už viac neobjaví. Druhá skuto ne výrazná myšlienka sa zja-
ví až v priebehu allegra. Jej nástup je rytmicky anticipovaný už pred-
tým, jej nastolenie však znamená 
skuto ný zlom v priebehu skladby. 
Uvádza ju malý bubienok (dochá-
dza tu k zaujímavému kombinova-
niu 12/8 a 6/4 metra) a je fakticky 
jedinou témou v celej skladbe. 
Melodickú líniu v h mol, tvoriacu 
periodické osemtaktie, predná-
ša sólový hoboj, ktorý sa doslova 
ovíja chromatickými postupmi 
okolo držaného dominantného 
 s2 vo  autách. Tamburína, malý 

bubienok a prázdne kvinty v pizzi-
cate slá ikov dotvárajú podmanivú 
scenériu nápadne pripomínajúcu 
úvodný tvar témy Ravelovho Bolera. Je to hudobný ekvivalent Tama-
rinho spevu? Nemožno to tvrdi  so stopercentnou istotou. Balakirev tu 
zjavne parafrázuje prax kaukazskej inštrumentálnej hudby: melizma-
tické sólo zurny improvizované nad držaným tónom alšieho dycho-
vého nástroja (naj astejšie duduka), podporené strunovými a bicími 
nástrojmi. Rytmus tanca – dravej lezginky – ovláda prakticky celú alle-
grovú as  Tamary; možno poveda , že je to lenitá, bohato prekompo-
novaná tane ná fantázia. V Lermontovovej básni však o nijakom tanci 
nie je ani zmienka. Bu  tu došlo ku kontaminácii obrazmi z Démona, 
kde sa spomína tanec pri hre zurny a tamburíny, alebo Balakirev chápe 
rytmus tanca ako symbolické zobrazenie orgie, metaforické nazna e-
nie milostného aktu...

 Kontrast mužského a ženského

Dynamizmus formy Tamary nespo íva v protipostavení kontrastných 
tém, ale skôr v kontraste charakterov, ktoré na seba v danej chvíli berú. 
V spomenutom Borodinovom symfonickom obraze proti sebe stoja 
dve kontrastné myšlienky – ruská a orientálna – a ich charakterové 

vlastnosti sú stabilné. U Balakireva sa však premie ajú, prechádzajúc 
širokou škálou možných výrazov, o v kone nom dôsledku znemož-

uje pokusy o programový výklad diela. Melodické myšlienky môžu 
ma  v jednej chvíli dravý, robustný, vyslovene maskulínny charakter 
a v alšej zasa omamne nežný, ženský. Zápas mužského a ženského ele-
mentu tu prebieha celkom inak ako napr. v Smetanovej Šárke – nedá 
sa rozdeli  na epizódy roztopašného veselia, prudkého vzplanutia váš-
ne a pomsty. Je skôr pozvo ným presúvaním dominancie od mužského 
smerom k ženskému. Dochádza k nieko kým impozantným orchestrál-
nym tutti pasážam, no chýba tu, v romantickej symfonickej, skladbe 
akosi automaticky o akávaný, moment extatického vyvrcholenia, po 
ktorom by malo nasledova  dlhé doznievanie. Okamžité zmeny tóniny, 
dynamiky, faktúry a tempa majú miestami charakter takmer  lmového 
strihu a predstavujú pomerne tvrdý interpreta ný oriešok. To robí Ta-
maru nev a ným a navonok málo efektným kusom.

Zmierenie mužského a ženského prináša až kóda s nádherne inštru-
mentovanými chorálovými akordickými sekvenciami v pp tutti orches-
tra, ktoré harmonicky aj zvukovo vzdialene anticipujú Debussyho (za 
porovnanie s Tamarou stojí prvá as  jeho Mora, tak v introdukcii ako 
v kóde). Ak úplný záver v Des dur vyznieva podobne ako ten z Dvo á-
kovej Rusalky, nie je to len podobným vyústením príbehov, ale aj prí-
slušnos ou oboch autorov k tej istej hudobnovyjadrovacej estetike – 
európskej a všeobecne zrozumite nej, bez oh adu na lokalitu pôvodu 
inšpira ných zdrojov.

 Recepcia a interpretácie

Uvedenie Tamary prijala domáca kritika pozitívne; vý itky sa týkali 
jedine istej formovej a dramaturgickej rozdrobenosti4. Nebránilo to 
však tomu, aby spolu s práve vtedy silnejúcou vlnou ruského hudob-
ného exportu do západnej Európy prenikla na tamojšie koncertné 
pódiá. Vo Francúzsku a Belgicku zaznamenala na konci 19. storo ia 
zna ný ohlas a nie je prekvapujúce, že jej odkaz rezonuje aj v dielach 
Debussyho a Ravela. Recepcia na sklonku 20. storo ia je už nepo-
rovnate ne užšia. Tamara nepatrí k asto uvádzaným a nahrávaným 
dielam. Dostupné interpretácie sú prevažne ruské – pre porovnanie 
spomeniem nahrávku Jevgenija Svetlanova s niekdajším Štátnym 
symfonickým orchestrom ZSSR pre spolo nos  Melodija (1978), na-
hrávku jeho žiaka Igora Golovš ina s Ruským štátnym symfonickým 
orchestrom pre Naxos (1993) a napokon nahrávku Vasilija Sinaiské-
ho s BBC Philharmonic Orchestra pre Chandos (2005). Prvá z nich je 
interpreta ne aj zvukovo typickou nahrávkou „zo starých ias“; tem-
pá su pomerne svižné a hudba má zna ný ah predovšetkým vo zvu-
kovo robustných epizódach s tane ným charakterom. Toto naštudo-

Príklad . 2: Motív  auty v introdukcii, ktorý sa neskôr stane motívom Šeherezády Rimského-Korsakova 

Príklad . 3: Línia hoboja odvíjajúca sa okolo držaného tónu  áut v sprievode bicích nástrojov
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vanie je presved ivé v aka zápalu a extro-
vertnému temperamentu, pokrivkáva však 
vo vypracovaní detailov a najmä v kultúre 
zvuku. Oproti tomu pôsobí novšia nahráv-
ka Svetlanovovho odchovanca trochu mdlo 
a unavene. Je pomerne málo odvážna a po 
zvukovej stránke mierne „šedivá“ a fádna. 
Sinaiského podanie je naproti tomu ve mi 
uspokojivé v aka detailne vypracovanému 
frázovaniu, ktoré kone ne dáva vyniknú  
všetkým subtílnostiam partitúry. Originálne 
a odvážne narábanie dirigenta s agogikou 
v spojení s krásnym, priezra ným zvukom 
hárf a výborne zladených dychových ná-
strojov dodáva Tamare príjemnú sviežos . 
Filharmonikom z BBC nechýba v lyrických 
pasážach vrúcnos  a šarm, o s preh adom 
neguje mnohokrát opakovaný stereotyp o 
„slovanskej vrúcnosti“, ktorá akoby bola 
vo výhradnom vlastníctve orchestrov spoza 
pravého brehu rieky Odry.

1. úryvky Lermotnovových veršov sú uvede-
né v preklade autora s prihliadnutím k bás-
nickému prekladu Juraja Andri íka. Vi  
použitú lit.
2. k tejto problematike pozri aj: MAES, str. 
80 a nasl., TARUSKIN, str. 184 a nasl., 
FROLOVA-WALKER, str. 153-160
3. toto Berliozovo dielo bolo v kruhu Moc-
nej h stky dobre známe – Balakirev pripra-
voval jeho štvorru ný klavírny vý ah a Rim-

skij-Korsakov z neho zjavne vychádza v 
koncepcii svojej Šeherezády.
4. pozri kritiku moskovskej premiéry 
(1890) S. N. Kruglikova. In: CAMPBELL, 
str. 97-99
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Ostatné mozartovské inscenácie na scéne Sta-
vovského divadla nastavili latku kritérií pre 
Prahu azda až privysoko. S inscena nými tvar-
mi nemeckých manželov Herrmannovcov v La 
clemenza di Tito a Záhradní ke z lásky bežne 
súperi  nemožno a aj úrove  hudobných naštu-
dovaní oboch sa dohá a len ažko. Presved ila 
o tom i januárová premiéra Così fan tutte (23. 
1.), ktorá sa do kategórie sviato ných nedoká-
zala zapísa . Nie je však posledným premiéro-
vým Mozartom v tejto sezóne, v máji pribudne 
do repertoáru Idomeneo s exkluzívnym tímom 
tvorcov.
Oslovením Martina i váka pre Così fan tutte 
zrejme uverila dramaturgia Národného divadla 
v erstvé impulzy, ktoré by slovenský režisér in-
tenzívne využívaný v i-
nohrách oboch metro-
pol, vniesol do opernej 
branže. Ani v nej nie 
je pritom nová ikom, 
plzenské inscenácie sú 
však už staršieho dáta. 
Pre pražský debut do-
stal pridelený ne ahký, 
ale v a ný materiál. 
A spo iatku sa zdalo, 
že si s ním aj porozu-
mie. Piatich zo šestice 
sólistov vypravil na ja-
visko z bo ných dverí 
auditória. V sú asných oblekoch a tvárou k di-
vákom sledovali a medzi sebou komentovali 
predohru. Po zdvihnutí opony sa objavil naklo-
nený oválny obchvat, svetlou farbou kontrastu-
júci s iernym horizontom. Takmer všetko sa 
dlho odohráva na om, i pod ním. Až neskôr 
sa z jeho stredu zdvihne kruhová nadstavba, 
obopnutá ervenou oponou. Ani to však nebola 
scénogra  cká „barli ka“ (skôr tak pôsobilo v 2. 
dejstve vyslovene gý ovo kašírované kvetinové 
zátišie) a celé rozohrávanie situácií napokon 
ostalo výlu ne na sólistoch. i vák si jedno-
ducho na seba uplietol bi . A ten ho v priebehu 
ve era zopárkrát preplieskal. Minimalistická 
výprava Toma Cillera a kostýmy Marije Hav-
ranovej, raz sú asné, v maskovacom preob-
le ení však rutinne starooperné, réžii spravili 
„medvediu službu“. V takomto po atí nesmie 
osta  sólista bez akcie, bez nápadu, bez väzby 
na partnera. i vákovi ob as dochádzali práve 
invencia a pointy. Ak vypadli, nastúpilo auto-
maticky klišé, priam ukážkové v oboch scénach 
prestrojenia Despiny, o do moderne sa tvária-
cej réžie nepatrí. Závere ná pointa však vyšla 
celkom vtipne. No nie ví azstvom pokušite a 
Dona Alfonsa, ale obrazom objímajúceho sa 
štvoruholníka s prepletenými rukami. Così fan 
... všetky i všetci.     
Mladý dirigent Robert Jindra (od februára 
nástupca Olivera Dohnányiho na poste šéfa 

Praha
Così fan... všetky i všetci

ostravskej opery) ostal tiež mozartovskej par-
titúre istým dlžníkom. Volil síce ve mi svižné 
tempá a ansámble sa vä šinou držali rytmicky 
pokope, zato na nuanse v dynamike a agogike 
bola jeho koncepcia skúpejšia. Slá iky zneli už 
v predohre o osi tvrdšie než si mozartovská 
poetika žiada a lesné rohy sa po as druhej árie 
Fiordiligi vôbec nevyznamenali. Secco recitatí-
vy, sprevádzané kladivkovým klavírom v poda-
ní Zdenka Klaudu, mali zvä ša spád a pointu. 
Ku cti dramaturgie patrí, že zazneli aj alšie 
árie protagonistov (v Bratislave sa vždy škrta-
li), v prvom dejstve Guglielmova Rivolgete a lui 
lo sguardo, v druhom Fiordiligina Per pieta, 
Dorabellina Smanie implacabili a Ferrandova 
Tradito, schernito. 

Sexteto sólistov sa až na jednu výnimku zhos-
tilo partov technicky a štýlovo pozoruhodne. 
Adam Plachetka (Guglielmo) opä  dokázal, 
že nie náhodou ho pozývajú na Salzburský 
festival. Spieval vrúcnym, farebným tónom, 
v každej polohe mocným a zárove  plastic-
kým, pri om aj herecky bol prirodzený, vtipný 
a dokonca milo roztancovaný. Vo Viedni žijúca 
Estónka Annely Peebo vložila do Dorabelly 
plný a okrúhly mezzosoprán, sýty v h bkach 
a bezpe ný v sopránovej polohe druhej árie. 
Technická bravúra koloratúr a vysokých po-
lôh zdobila Fiordiligi Marie Fajtovej, ktorá 
však ani extrémne h bky neobrala o farbu. Obe 
boli aj po štýlovej stránke priliehavé, podobne 
ako vokálne tvárny Peter Mikuláš v postave 
Dona Alfonsa. Príjemný a vo ne znejúci soprán 
Kate iny Kn žíkovej mohol vnies  do pro  lu 
Despiny aj viac vokálnej zalie avosti. Kame-

om úrazu bol Jaroslav B ezina, tenor skôr 
charakterový i buffo, ktorý v boji s lyrickou 
kantilénou Ferranda (navyše, v árii Tradito, 
schernito vypichnutý pred spustenú oponu) 
ostal celkom bezmocný. 
Divácke prijatie premiéry bolo iba zdvorilost-
né. Ojedinele sa ozvalo nesmelé bravo, no po 
standing ovations, ktoré na Slovensku spre-
vádzajú aj nepomerne slabšie produkcie, ani 
stopy. Publikum hodné nasledovania...

Pavel UNGER 

ZAHRANIČIE

Fabio Luisi, hudobný riadite  dráž anskej 
štátnej opery a jej prominentného orchestra 
Staatskapelle Dresden, spôsobil rozruch 
svojou náhlou rezignáciou. Luisiho sa dotklo 
jednanie a rozhodnutie vedenia o najbližšom 
novoro nom koncerte orchestra za jeho 
chrbtom. Navyše, lukratívny koncert pre tele-
víznu spolo nos  ZDF má dirigova  Christian 
Thielemann, ktorý Luisiho nahradí na jeho 
poste r. 2012.  Taliansky dirigent, ktorému 
mala zmluva v Dráž anoch skon i  na konci 
budúcej sezóny, nemal záujem o jej pred ženie 
a dal prednos  postu hudobného riadite a 
Zürišskej opery. Svoju misiu v Dráž anoch 
však nedokon í – operu i orchester opustil 
náhle za iatkom februára uprostred skúšok 
Wagnerovho Prste a Nibelungov. Luisi je v 
sú asnosti aj šéfom Viedenských symfoni-
kov a stále astejším dirigentom produkcií 
newyorskej MET.

(as, nytimes.com)

Balet moskovského Ve kého divadla sa vo 
februári po 30 rokoch vrátil na Kubu. Jeho 
poprední lenovia sa predstavili v Luská-

ikovi, Giselle a alších kusoch klasického 
baletného repertoáru. Posledným významným 
hos ovaním bolo minuloro né vystúpenie 
britského Krá ovského baletu. Ú inkovanie 
renomovaného ruského súboru na Kube je len 
jedným z výsledkov snáh ruskej diplomacie 
o zintenzívnenie kontaktov nielen s bývalým 
komunistickým spojencom, ale s celým latin-
skoamerickým kontinentom. 

(as, reuters.com)

Ve ké dlhy v dôsledku ekonomickej krízy 
má losangelská opera – globálne  nan né 
problémy sa premietli do nižších príspevkov 
sponzorov a darcov i do zhoršeného predaja 
vstupeniek. Konkrétne však operu ruinujú 
aj náklady na pripravovanú inscenáciu 
Wagnerovho Prste a Nibelungov, ktorá bude 
na programe v máji a v júni. Naš astie, pä  
mesiacov pred premiérou bola predaná viac 
než tretina vstupeniek a s pomocou prišla 
losangelská samospráva, ktorá opere odsú-
hlasila pôži ku vo výške 14 miliónov dolárov. 

(as, classicalmusic.about.com)

Horúcou správou zo sveta hudby je aj zistenie, 
že modré ve ryby „spievajú“ každý rok v o 

osi nižšej „tónine“. Americký vedec, dlho-
dobo pozorujúci modré ve ryby, zistil, že hlasy 
ve rýb sú z roka na rok nižšie. Potvrdilo mu 
to aj porovnanie jeho záznamov z posledných 
rokov so záznamami zo 60. rokov. Výsledok: 
po 40 rokoch nastal pokles takmer o pol oktá-
vy. Zostáva už len zisti , pre o je to tak. Popri 
ošúchanej asociácii s globálnym otep ovaním 

i výstrednej teórii o „móde“ v rámci „kultú-
ry“ ve rýb bude asi najlogickejším predpo-
klad, že výška ve rybieho „spevu“ má priamu 
úmeru s vnímaním ich životného bezpe ia. 
V aka medzinárodným reštrikciám lovu sa 
totiž populácie ve rýb zvýšili desa násobne a 
dnes sú si bližšie: na vzájomnú komunikáciu 
už nemusia používa  také prenikavé, vysoké 
registre ako pred 50 rokmi...

(as, latimes.com)

M. Fajtová, P. Mikuláš a A. Peebo v pražskej inscenácii Così fan tutte. foto: D. Zehetner
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Pripravil Jozef ERVENKA

Nová inscenácia Mozartovej arovnej flauty 
v Opere SND, plná farieb, významových vrstiev 
a odkazov smerov k iným, asto „ ahším“ ume-
leckým žánrom, prezradila, že za ou stojí 
osobnos  s ve kou obrazotvornos ou. Svetozár 
Sprušanský, známy z inoherných a muzikálo-
vých projektov, využíva svoju fantáziu nielen na 
realizáciu vlastných predstáv, ale aj preto, aby 
jeho inscenácie zaujali a pritiahli pozornos  rôz-
norodého publika. Stojí o každého diváka, naj-
mä ak ide o „krá ovský divadelný žáner“, akým 
je opera...

HUDOBNÉ DIVADLO
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Do opery 
patrí aj smiech 

 Vyštudovali ste divadelnú vedu. o vás priviedlo k 
réžii?
Moja cesta k divadelnej réžii viedla od divadelnej 
vedy cez divadelnú dramaturgiu. Tej som sa naj-
skôr venoval ako dramaturg rozhlasových hier 
v Dramaturgii hier pre deti a mládež Slovenské-
ho rozhlasu, neskôr ako divadelný dramaturg 
v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Ke že v ase 
môjho nástupu do DAB nemalo divadlo interné-
ho režiséra, snažil som sa z tejto núdze vytvori  
cnos . Takže som k daným predlohám vyberal 
nielen témy, texty, ale aj režisérske osobnosti. 
Boli to krásne a inšpiratívne stretnutia so sloven-
skými aj zahrani nými režisérmi. Pri nich som si 
za al utvára  vlastný poh ad na divadlo. A ke že 
v Nitre bola vždy silná tradícia tzv. aktivít mimo 
hlavného dramaturgického plánu, na žiados  
nieko kých hercov, ktorí práve v danom ase ne-
skúšali a mali chu  pracova , som využil ich výzvu 
a požiadal vedenie o možnos  zrealizova  svoju 
prvú réžiu. Išlo o echovove jednoaktovky Pyta -
ky / Medve . Predstavenie si našlo svojho diváka 
a dostalo sa do o  ciálneho repertoáru divadla. 
Bolo dokonca ocenené v Doskách, pozvané na 
domáce aj zahrani né festivaly. Táto práca mi 
„zachutila“, našla si odozvu u kritikov, kolegov, 
divákov – a tak sa to za alo...
Hlavnou motiváciou však bola moja snaha o 
najkonkrétnejšie tvarova  vlastnú, výrazne indi-
viduálnu predstavu o podobách divadla. Dokáza  
ju sformova  a prenies  na javisko, do prí ažlivé-
ho divadelného tvaru s jasnými a vlastnými este-

tickými a etickými normatívmi. Aby zaujal nielen 
mojich spolupracovníkov, ale predovšetkým di-
váka. Stretnutie s témou, s textovou predlohou 
zhmotnenou prostredníctvom interpreta (herca 
alebo speváka), s pomocou iných zložiek a spo-
lupracovníkov na javisku ma tak fascinovalo, až 
som pri tomto procese zotrval. 

 Pracujete aj na komer nejších projektoch, ko-
médiách, muzikáloch. o vám to prináša? 
Pocit slobody. Keby som sa mal sústredi  a ob-
medzi  len na jeden žáner, asi by som sa zbláznil. 
Neviem si predstavi , že by som povedzme po ná-
ro nom Bernhardovi alebo echovovi, mal za a  
pracova  na Dostojevskom, alebo Shakespearo-
vi. Mám rád prekvapenia, zmenu. Ale aj provo-
káciu, h adanie, nejednozna nos , objavovanie. 
Mám rád neošúchanos  tém aj formy v sú asnej 
dramatike, hry myšlienkovej náro nosti a divác-
kej vynaliezavosti. Ale aj zžieravú optiku dneška 
a h ada stvo v textoch klasiky, ktorú mimocho-
dom razantne už roky prevetrávam a ni  jej ako 
sú asník 21. storo ia nedarujem! Našiel som si 
vz ah aj k zábavnej dramatike a verím v zmyslu-
plnos  jej predstavení. Tá práve v dnešnej šedivej 
dobe dokáže divákom prinies  pocit uvo nenia, 
spontánnosti, radosti z hravosti a hrania samot-
ného. Mám rád, ke  divák odchádza z divadla 
spokojný. Už len kvôli tomu, že si príjemne oddý-
chol; bol vtiahnutý do iného, krajšieho sveta. Do 
inej dimenzie. A niekedy zasa divák odchádza 
plný otázok, myšlienok, vnútorného znepokoje-

nia... Inokedy plný pocitov povznesenia, silného 
emocionálneho prežitku... Ide len o to, aby divák 
mal šancu a možnos  výberu.

 Jedným z problémov operných scén – na rozdiel 
napríklad od muzikálu – je malý záujem mladých 
udí. V om to pod a vás spo íva, ako to rieši  ?

Pod a môjho názoru by sa opera mala vzda  aké-
hosi (neraz aj nespravodlivo vnucovaného) pocitu 
apriórnej vznešenosti. Možno nadradenosti? Iste, 
opera je svet, ktorý má svoje pravidlá, zákonitosti. 
Mnohé sa nedajú a ani nemôžu zmeni . Vychádzajú 
z fundamentu princípov fungovania daného žánru. 
Tomu rozumiem. Ale je tu šanca opusti  nezmysel-
né konvencie vonkajších podôb „tvárenia sa“ oper-
ného sveta. Otvori  sa predovšetkým vo i novým 
výrazovým prostriedkom, inscena nému jazyku. 
Vo i novým technológiám, nara ným štruktúram 
vrstvenia javiskového tvaru, ktoré prináša táto doba 
a s ou aj alšie druhy umení. Ale aj životná skúse-
nos  nových generácií i civiliza né prejavy sveta. 
Myslím si, že je ve mi zavádzajúce domnieva  sa, že 
ke  naši predchodcovia pred sto-dvesto rokmi vy-
pestovali ružu, ktorá sp ala parametre vtedajšieho 
ideálu, tak teraz by sme túto ružu mali zalia  do skla 
a dogmaticky tvrdi , že ona je tou jedinou podobou 
ideálu, ktorú už nikdy nemôžeme meni . Našou 
úlohou je neustále h ada  nové a nové podoby krás-
nej ruže! Opery... Naši predkovia to predsa robili 
– inak by sme dodnes ma ovali po stenách jaský  
hieroglyfy. Takže: je tu ve ká šanca, aby sa opera 
otvorila novým výrazovým prostriedkom a novým 

foto: archív S. S.
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formám komunikácie s divákom. Nemám však na 
mysli samoú elné sebauspokojovanie egoistických 
režisérskych predstáv, bez rešpektu hudobného 
charakteru diela, jeho obsahovej náplne.
Treba da  priestor fantázii, novým kontextom. Je to 
ponuka k úvahám o sebe, o loveku, dobe, širších 
spolo enských, udských súradniciach. Treba na-

úva  a pozna  rovnako priame inšpira né zdroje, 
ako aj h ada  paralely s prejavmi a aktuálnymi po-
dobami dnešného sveta. Tie prichádzajú napríklad 
prostredníctvom po íta ových hier, kinematogra-
 e, virtuálneho sveta, do ktorého sa asto dostáva-

me alebo sme nemilosrdne v ahovaní. Mladí udia 
sú dnes otvorení prijíma  predovšetkým nie o silne 
autentické, vo svojej podstate neformálne a slobod-
né. osi, o sa na ni  – alebo ak chcete „na nie o“ – 
nehrá. A aj ke  opera má už vo svojom rodokmeni 
prvok silného predstierania, svojou emocionálnou 
silou stojí na pozíciách nie oho až archetypálneho. 

istého, neotrasite ného a silného. A to diváka, aj 
toho mladého, dokáže fascinova .  Možno treba 
prehodnoti  marketingové stereotypy a stratégiu 
v oslovovaní a pritiahnutí mladej generácie do 
divadelných javísk. Nepodce ova  ich jazyk a spô-
sob komunikácie. Možno je to cesta, ktorá na prvý 
poh ad vyzerá ako operu znevažujúca a dehones-
tujúca. Ale možno by sa aj takýmto spôsobom zá-
ujem u mladých divákov o operu zvýšil. O skuto né 
hodnoty a pocity, ktoré dokáže – ako zvrchovaný 
a krá ovský divadelný žáner – ponúknu  a v diváko-

vi vyvola . Sú nimi silné emócie, i hudobný zážitok 
podnecujúci loveka k jeho udsky kvalitnejším 
prejavom, ktoré v om driemu. 

 Vä šina operných divákov však ažko znáša progre-
sívnejšie smery v opernej réžii...
Na Slovensku sa pristupuje k opernému dielu man-
tinelovo. Ke  som pripravoval inscenáciu arovnej 
 auty, neustále sa ma mnohí udia pýtali: „Budete 

to robi  klasicky, alebo tak moderne – avantgard-

ne?“ Ale ve  to je neuverite ne zjednodušujúce 
a zavádzajúce vnímanie divadelného tvaru. Akoby 
existovali len dva modely inscenovania opery. Prvý 
– akože avantgardný: dielo zasadíte do o najpro-
tikladnejšieho a najneo akávanejšieho prostredia 
ku klasickej predlohe, najlepšie do priemyselne 
vyzerajúcich, pritom neur ito pôsobacich priesto-
rov. Znepreh adníte jednoduché vz ahy medzi 
postavami, premeníte alebo aspo  zahmlíte cha-
raktery postáv. Vymyslíte postavám prekvapujúce 
a nepredvídate né konanie, ktoré nesmie súvi-
sie  s tým, o om a ako sa v danom opuse spieva. 
Druhý model – klasický; uctievajúci dielo v jeho 
historickej vernosti a hudobnej odióznosti: spevák 
v historizujúcom kostýme, ktorý váži minimálne 
30 kilogramov a je ušitý z ažkej zamatovej lát-
ky, na „slušivú“, zvä ša po krajoch okašírovanú 
scénu, chytí sa za srdce, alebo sa oprie o portál, 
upriami svoj poh ad na dirigenta a prekrásne, bez 
akéhoko vek pohybu alebo poh adu, odspieva áriu 

i inú as  diela. A potom tak, ako na scénu prišiel, 
tak vznešene aj odíde... Domnievam sa, že medzi 
týmito dvoma krajnos ami môže fungova  aj tretia 
možnos  prístupu k inscenovaniu operného die-
la. Tvorca vychádza z charakteru a ducha hudby, 
z primárnej logiky príbehu. Vz ahov, ktoré nie sú 
vždy psychologicky zložité a zvrásnené, ale predsa 
len ponúkajú isté fyzické a emocionálne snaženia 
sa hrdinov v zápase, ktorý v deji vytvára drama-
tické napätie, komický efekt, samotný príbeh. To 

vás ako tvorcu môže inšpirova  aj k tomu, že dielo 
zasadíte do doby, prostredia alebo do  lozo  c-
kých, myšlienkových súradníc, ktoré sú vám alebo 
dnešnému divákovi blízke. Ale ktoré logiku príbe-
hu nemusia deformova  i drvi . A už vôbec nemu-
sia ís  proti hudbe. Takáto inscenácia nechce ís  
proti libretu, proti hudbe i skladate ovi, ani proti 
divákovi. Ale, na druhej strane, o s divákom, ktorý 
príde na predstavenie rozhodnutý a „zacyklený“? 
Ortodoxný znalec toho, o mu dielo má prinies ! 

Má jasne vymedzenú predstavu, ako má inscenácia 
vyzera , ako má na neho pôsobi . Pre m a je to je-
den z naj ažších divákov, akého v h adisku môžete 
ma . Takéhoto diváka nijako nepresved íte o zmys-
luplnosti predstupujúcej podoby diela – ani keby 
ste prichádzali s tou najprepracovanejšou koncep-
ciou, najúprimnejšou snahou dialógu diela s ním. 
On totiž nedokáže a ani nechce vníma  javiskový 
tvar otvorene a slobodne. 

 Do akej miery vás zaujíma reakcia bežného diváka na 
jednej strane a odborníkov na strane druhej? 
Pre m a je každý divák (jeho prežitok, reakcia na 
inscenáciu) rovnako dôležitý. Ak niekto povie, že 
robí predstavenie len pre seba, tak asi nehovorí úpl-
nú pravdu. Ak niekto tvrdí, že pri vzniku inscenácie 
myslí výlu ne na diváka, na uspokojenie jeho túžob 
a predstáv o diele, tak asi tiež nie je úplne úprimný. 
A ak niekto povie, že ho absolútne nezaujíma názor 
divadelnej kritiky, že nie je zvedavý na odbornú re-
 exiu svojej práce, asi tiež nie je všetko v poriadku. 

M a zaujíma, aký názor na moju prácu majú moji 
kolegovia, alebo odborná kritika (o ktorej si však 
myslím, že by mala by  výrazne znalejšia diela, ako 
ja). Vtedy posúvajú dielo, aj m a samotného o krok 

alej. Ja chcem ma  základnú rados  pri práci, 
musím naplni  predovšetkým vlastnú predstavu 
o konkrétnom tvare diela. Teda, vytváram dielo pre 
seba. A ke  sa mi to podarí, prenesiem tú rados  aj 
na druhých a vtedy sa teším z radosti druhých. Zau-

jíma ma aj to, že v h adisku asto sedí divák, ktorý je 
v opere prvýkrát, alebo taký, ktorý príde na operné 
predstavenie zriedka. Chcem sa pokúsi  zauja  ho, 
o ari , pritiahnu  k dielu. Zaujíma ma, i je sála plná 
alebo poloprázdna. I ke  sú predstavenia, o ktorých 
vopred vieme, že svojou náro nos ou, charakterom 
nebudú láma  rekordy v návštevnosti. 
Vôbec sa nehanbím za to, že zadanie vedenia Ope-
ry SND znelo, aby arovná  auta bola inscená-
ciou rodinného typu, na ktorú môže prís  rodi  aj 

Zábery z inscenácie arovnej  auty v Opere SND,  réžia S. Sprušanský. foto: C. Bachratý
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so svojimi de mi. Aby vzniklo predstavenie, ktoré 
s rados ou navštívi aj divák, ktorý nie je znalcom 
opery i Mozarta. Bolo by nezmyslom, ak by sa di-
vadlo robilo len pre divadelných fajnšmekrov a od-
borníkov. Stojím o každého diváka, aj o toho, ktorý 
príde iba s ambíciou zabavi  sa. Chcem si ho získa  
a zauja , a zárove  ho nebadane kultivova , alebo 
ak chcete: vychováva . Fascinova  ho a ovplyvni  
nato ko, že príde znovu a zvolí si napríklad aj ná-
ro nejší titul.

 ím je pre vás arovná  auta? Rozprávkou, 
komédiou...? 
Pre m a je magickým podobenstvom, rozprávkou 
pre dospelých. Divákom ponúkame možnos  aké-
hosi návratu do sveta detstva. Spomienok na to, 
o om sme ešte pred pár rokmi snívali. A možno 
aj miernej rekapitulácie, i sa nám – aj ke  možno 
len iasto ne – podarilo naplni  vlastné ideály. i 
sme dokázali vo svojom reálnom živote nájs  vlast-
né zhmotnenie rozprávkovej predstavy o tom, že 
pravda, láska a krása zví azia! i po sebe zanechá-
me hodnoty a spomienky, za ktoré sa nebudeme 
musie  hanbi . Ako sme prežili napríklad uplynu-
lých dvadsa  rokov v manželstve, v partnerských, 
rodi ovských vz ahoch, i vieme v našom bežnom 
správaní nájs , alebo skôr opätova  tú ideálnu po-
dobu lásky... 
Predstavenie by sa mohlo sta  istou formou kon-
frontácie s tým, i naozaj chceme a vieme pod a 
takýchto zásad aj konkrétne ži . Pritom Mozart 
ani Schikaneder nás k tomu osvetársky nenútia. 
Nekárajú nás, nepou ujú, ni  nám neprikazujú, 
nehodnotia. Skôr nás zabávajú, s humorom pripo-
mínajú, podpichujú, ponúkajú priestor k úvahám, 
pozastaveniu... Ocitáme sa akoby na húsenkovej 
dráhe vo viedenskom Pratri. Chví a meditatív-
nejšieho zamyslenia, hlbšieho ponoru – scény so 
Sarastrom – sa striedajú s výstupmi, pri ktorých si 
pripomenieme, že život nie sú len knihy, ale aj búr-
livé a prehýrené noci, životný optimizmus, pôžit-
kárstvo, telesnos  – scény s Papagenom. Konfron-
tujeme sa aj so vz ahom Tamina a Paminy, s láskou 
skúšanou, krehkou, vznešene idealizovanou. Ke  
Pamina spieva k Taminovi, plná žia u a smútku, 

pre o sa na u nepozrie – vtedy si uvedomíte, aká 
silná je tá scéna, hovoriaca o samote. 
V arovnej  aute je množstvo polôh a hudba je 
leitmotívom, spájajúcim všetko do arovného 
náhrdelníka. Ten je aj zamatovo hladivý, aj temne  
zafírový. A niekedy sa leskne ako správna bižu-
téria z koloto a. Ako pú ová atrakcia... arovná 
 auta pri ahuje diváka nízkym i pokleslým, ale 

aj temne hlbokým a vysokým zárove . Ale predo-
všetkým výsostne love enským. Práve tá zdanli-
vá ne istota je to, o bude divákov a divadelníkov 
na arovnej  aute vždy láka . 

 K Mozartovi ste sa zachovali celkom pietne, 
v porovnaní s inohernými réžiami, v ktorých za-
obchádzate s predlohami pomerne vo ne a asto 
realizujete svoje vlastné úpravy...
Musím poveda , že pôvodne bolo nachystaných 
z mojej strany i zo strany dramaturga inscenácie 
Petra Zagara viacej zásahov, no napokon sme 
zrealizovali len dva. A to po vzájomnej dohode 
s dirigentom Friedrichom Haiderom. Nebol to 
však žiaden zápas i boj. Pán dirigent usúdil, že 
škrt dielo v jeho celkovom vyznení posilní a úpra-
vu sme aj realizovali. Išlo však skuto ne o mini-
málne škrty a jeden presun slávnej zborovej scény 
na iné miesto. Ten si vyžadovala vnútorná logika 
sledu jednotlivých scén, aj komplexné vyznenie 
inscenácie. Mnohí hudobníci si to po premiére 
ani nevšimli. My v inohre sme nastavení na iné 
plynutie javiskového asu, ako vy v opere. Vy si 
svoj as ove a viac chránite.  

 Pri spolupráci režiséra a dirigenta asto vznika-
jú ostrejšie konfrontácie...
V prvom rade som chcel, aby bol dirigent o mojej 
predstave inscenovania diela  vopred informova-
ný. Vedel som, že pán Haider má s Mozartom ob-
rovské a praktické skúsenosti. Chcel som predís  
eventuálnym nedorozumeniam a kon  iktom. 
Spolu s dramaturgom sme pána dirigenta nav-
štívili takmer pä  mesiacov pred za atím skúšob-
ného procesu, oboznámili sme ho s našou insce-
na nou predstavou. Detailne sme mu predstavili 
náš interpreta ný k ú  k opere, vizuály jednot-

livých scén, výklad postáv a ich konania. Objas-
nili sme mu zámer interpreta ných posunov pri 
výklade niektorých motívov. Napríklad Sarastra 
a Krá ovnú noci sme zasadili do binárnej dvojice 
otec a matka. A Pamina, ako die a, ktoré sa ocitlo 
uprostred zápasu o jeho privlastnenie. Podobné a 

alšie dramaturgické zmeny sme mu odprezento-
vali a on hne  po prvom stretnutí prejavil pre našu 
koncepciu pochopenie. Vtedy sme ho požiadali aj 
o realizáciu nami zamýš aných škrtov. Na niekto-
rých sme sa dohodli, na iných nie. On argumento-
val zo svojho hudobníckeho poh adu a ke že jeho 
argumenty boli oprávnené a rozumné, prijali sme 
ich. K žiadnemu dramatickému stretu i rozporu 
neprišlo. Pán Haider je ve ký profesionál, vedel, o 
od hrá ov aj spevákov chcel a bol schopný pocho-
pi  i akceptova  aj naše inscena né predstavy o die-
le. Aj v tom sa preukázala jeho profesionalita.  

 Aká bola spolupráca so spevákmi? 
Vynikajúca! Nielen preto, že boli vynikajúco pri-
pravení, vyzbrojení trpezlivos ou, ochotní pra-
cova , bláznivo h ada , alebo ís  cestou, na ktorú 
možno doposia  neboli zvyknutí. Ale dokázali sa 
pre prácu neuverite ne nadchnú . Okrem ve kej 
dávky profesionality, sú to udia s neoby ajnou 
dávkou tvorivosti a kreativity, sebairónie a hu-
moru. asto sa stalo, že detaily, ktoré som mal 
vymyslené, sme po as skúšok posúvali ešte alej. 
Spolo ne sme našli nové súvislosti, možnosti, 
ktorými sme mohli zámer vyjadri  lepšie. Skú-
šobné obdobie bolo naozaj arovné. Všimol som 
si, že ve akrát vstupovali do hudobne i spevácky 
náro ných scén otvorení vo i mojim neraz neob-
vyklým mizanscénickým i pohybovo náro ným 
riešeniam. Napríklad v úvodnej scéne Troch dám 
s Taminom je dámsky part taký mimoriadne 
rytmicky aj harmonicky náro ný, že by sa nemal 
od spevákov požadova  vä ší pohyb i nebodaj 
tanec. Moje interpretky boli skvelé a tento pred-
sudok nepotvrdili. Naopak, do scén vniesli nielen 
život, pohyb, tanec, ale predovšetkým humor, 
ktorý vychádza z ich premyslenej charakterok-
resby napätých vz ahov v zápase o Tamina. Jed-
noducho, cítil som zo strany spevákov úprimnú 

1-2    2010
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Svetozár SPRUŠANSKÝ
Absolvoval Filozo  ckú fakultu Univer-
zity Komenského (odbor kulturológia) 
a inohernú a bábkarskú fakultu VŠMU 
(odbor divadelná veda). V sú asnosti 
pôsobí ako šéfdramaturg Divadla A. 
Bagara v Nitre a Divadla Nová scéna 
v Bratislave. Ako divadelný režisér sa 
špecializuje na uvádzanie hier ruských 
klasikov ( echov, Gogo , Gorkij) a na 
texty sú asných autorov (Zelenka, Villq-
ist, Sauter, Lukasinska). Je autorom 
libreta a režisérom tane nej fantázie 
s hereckými seniormi DAB na motívy 
diela I. Stravinského Svätenie jari s do-
komponovanými as ami P. Zagara. 
V britskom Cardiffe režíroval vlastnú 
kompozíciu z diel W. Shakespeara, 
T. Stopparda a V. Holana Hamlet Variati-
ons. Najvä šiu pozornos  a najvýraznej-
šie ocenenia získali jeho osobité inter-
pretácie hier A. P. echova. Je držite om 
divadelného ocenenia DOSKY 2003 za 
inscenáciu Tri sestry (najlepšia réžia, 
najlepšia inscenácia sezóny – DAB) a 
DOSKY 2008 (dramaturgia monotema-
tickej sezóny slovenskej klasiky Rodinné 
striebro – DAB). 
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snahu h ada  cesty zdivadelnenia istých scén, 
vz ahov a som im za to nesmierne v a ný.  

  Mali ste predstavu o vizuálnej podobe budúcej insce-
nácie, alebo je vyslovene prácou scénografky? 
S Alexandrou Gruskovou spolupracujem už vyše 
trinás  rokov. Je to moja dvorná scénografka. asto 
jej len dvoma slovami nie o nazna ím a ona všet-
kému porozumie. Niekedy prídem s nápadom, 
ktorý je neu esaný, isto pocitový a ona už vie, ako 
ho chápa , uchopi , pretvori  i zavrhnú . Jedno-
ducho, o ním chcem dosiahnu . Fungujeme na 
jednej vlnovej d žke. Ale to neznamená, že nemá-
me na niektoré veci rozdielny názor. Saša už vie, 
ako niektoré z mojich „obžerských a megaloman-
ských“ nápadov korigova . Chápe, kam smerujem 
poznámkou alebo návrhom a dá im tú správnu po-
dobu. Základnú ideovú predstavu arovnej  auty, 
geometrické riešenie, princíp masiek, som prinie-
sol sám. Ale konkretizáciu alších riešení prinášala 
a do ahovala Saša. Scénogra  cké riešenie v tomto 
prípade vznikalo pomerne dlho a pomaly, vo vzá-
jomnom dialógu po as mnohých pracovných stret-
nutí. Práca s Alexandrou Gruskovou je ako špi ko-
vá šachová partia. Základné mantinely ideových 
zámerov vyznenia diela zade  nujem zvä ša ja, ale 
konkrétnu podobu partie rozohrávame vo dvojici. 
Základom sa stal výlet troch detí po as ve kej pre-
stávky školského vyu ovania do sveta detstva. To 
bol aj k ú , i skôr vysvetlenie slovenského znenia 

inoherných pasáží v tejto opere. Deti vstupujú do 
príbehu, stávajú sa jeho sú as ou, sú alter egami 
postáv na scéne. A zárove  sú strojcami, sú as ou 
jednotlivých „zázrakov“ deja. V ich predstavách sa 
rodí konkrétna vizualizácia hrdinov príbehu... 

  Slovenské dialógy ste teda použili kvôli detské-
mu divákovi? 
Slovenské dialógy sme použili nielen preto, aby im 
rozumel detský divák. Základným motívom tohto 
riešenia bol fakt, aby divák mal možnos  s dielom 
komunikova  s o najmenšími prekážkami. Do-
mnievame sa, že aj ten, kto nesleduje slovenské 
titulky po as hudobných ísiel na titulkovacom 
zariadení, vie si na základe slovenských dialógov 

posklada  príbeh. Ide nám aj o diváka, pre ktoré-
ho by bola nezrozumite nos  jednou z prekážok 
návštevy nášho predstavenia. Študovali sme, ako 
inscenácia vyzerala napríklad pri prvom naštu-
dovaní autorskej dvojice Schikaneder–Mozart. 
Vychádzajúc z charakteru prapremiéry, kde bolo 
všetkého až až – humor, vtipy, zvieratá, akrobati, 
menažéria, živé ohne at . – h adali sme adekvát-
ne paralely v dnešnom svete divadla. Stavili sme 
na živos , až živelnos , fantáziu, hravos , rados  
– zvýraznenú divadelnos . To bola pre nás cesta; 
pri nej sme mali v procese tvorby najvä ší pocit 
radosti aj my. Videli sme viaceré inscenácie, ktoré 
boli celé preložené do domáceho jazyka a uvedo-
mili sme si, že divák ove a živšie reaguje, ak rozu-
mie tomu, o sa odohráva na javisku. 

  Pri vašej arovnej  aute sa diváci asto smejú. 
Patrí smiech do operného h adiska? 
Ur ite! A to nielen, ke  to inscenátori o aká-
vajú, ale aj v okamihoch, ke  vás smiech pre-
kvapí. Možno to vyzerá nepochopite ne, ale 
smiech je pre m a akýmsi signálom, že divák 
vníma predstavenie pozorne a reaguje na . 
Žiadne predstavenie by sa takémuto prejavu 
vzájomnej komunikácie nemalo vyhýba ...

  Akú operu by ste ešte rád režírovali? 
V poslednom ase po úvam Belliniho Náme-
sa nú. Je v nej dnes pre m a osi fascinujúce 
a povznášajúce. A ešte by som sa rád vrátil 
k Wertherovi...

  o ponúknete divákom najbližšie? 
V Divadle Andreja Bagara v Nitre chystám sú as-
nú hru švédskeho dramatika Stefana Lindberga 
LAVV, o je fonetický prepis anglického slova 
láska. Je to sled scén zo života sú asných 15- až 
17- ro ných hrdinov, prežívajúcich svoje problé-
my s dospievaním. Je to text pre m a neuverite ne 
otvorený a úprimný. Motívom k uvedeniu tejto 
hry bol fakt, že do divadla chceme pritiahnu  aj 
divákov vekovej kategórie tínedžerov. A v Nitre 
sme si uvedomili, že v repertoári pre nich nemá-
me tituly, ktoré by hovorili o ich problémoch, ich 

témach a najmä ich jazykom. Po skon ení insce-
nácie budú ma  diváci možnos  porozpráva  sa 
s odborníkmi – psychológmi o témach, nastole-
ných v predstavení. Inscenácia obsahuje pesni ky 
od punku, cez alternatívny rock až po rap. Takže, 
trošku iná hudobná parketa než Mozart. Na No-
vej scéne to bude zasa sú asný hit muzikálového 
Westendu pod názvom Boyband. Hra o vzniku 
a fungovaní chlap enskej vokálnej skupiny vo sve-
te šoubiznisu. Zaznejú najslávnejšie hity známych 
kapiel ako Backstreet Boys, Take That, Westlife... 
Je to inscenácia, ktorej primárnou ambíciou je 
publikum pobavi . Na záver sezóny ma aká tvo-
rivé stretnutie s vynikajúcimi hercami rusínskeho 
Divadla Alexandra Duchnovi a v Prešove, kde na-
študujem inscenáciu na základe poviedok ruských 
a sovietskych autorov. Dej, odohrávajúci sa po as 
jednej noci v istom komunálnom byte v Moskve, 
bude plný snov, nádejí a sovietskych piesní...

ítajte recenziu na arovnú  autu v Opere SND na str. 38

...pri závere nej kla a ke s P. Bršlíkom. 
foto: C. Bachratý
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Š astné spojenie kvality a diváckej atraktivity
W. A. Mozart: arovná  auta / réžia: S. Sprušanský / hudobné naštudovanie: F. Haider / scéna a kostýmy: 
A. Grusková / premiéry: 2. a 3. decembra 2009, Opera SND, Bratislava

Opera Slovenského národného divadla 
siahla po arovnej  aute tri roky od derniéry 
poslednej inscenácie Miroslava Fischera ako 
po titule rodinného, diváckeho charakteru. 
Vizuálnou stránkou novej inscenácie poverila 

inoherného režiséra Svetozára Sprušan-
ského. Jeho meno sa doteraz spájalo predo-
všetkým s dlhoro ným dramaturgickým a 
režisérskym pôsobením v Divadle Andreja 
Bagara v Nitre a s úspešnou spoluprácou s 
rusínskym Divadlom Alexandra Duchnovi a 
v Prešove. Sprušanského režijná koncepcia si 
za východisko stanovila akýsi pomyselný „ná-
vrat ku kore om“ vzniku opery a o istenie od 
interpreta ných nánosov, ktoré sa na dielo od 
jeho vzniku nabalili. Pestrý háv textu skrýva hl-
bokú základnú myšlienku, prostý rozprávkový 
motív boja dobra a zla, ve ný, no zrejme tro-

cha naivný sen o zjednotení udstva. Režijná 
interpreta ná tradícia za ala v arovnej  au-
te odkrýva  alšie vrstvy a motívy, na základe 
odkazov, ktoré sa v diele nachádzajú, no nie 
sú nosné. Pravdepodobne najrozšírenejším 
javom inscenovania tejto opery sa stala sna-
ha o potla enie rozprávkovosti a zdôraznenie 
údajných, pod povrch zašifrovaných hlbokých 
myšlienok. Sprušanský svojím „návratom ku 
kore om“ arovnej  auty ukázal, že medzi 
rozprávkou a závažnejšími myšlienkami diela 
vládne absolútna jednota. Tá sa nachádza prá-
ve v istej detskej naivite predlohy. Naopak, 
práve asté úporné snahy o vážnos  a vynáša-
nie hlbokých myšlienok pôsobia v tomto diele 
mimoriadne naivne a k ovito. Ústredným 
motívom Sprušanského koncepcie sa tak stali 
hra a smiech, v opernom h adisku taký zried-
kavý hos . Režisér neskrýva ambíciu svojho 
diváka bavi , pri om seriózne momenty diela 

v podobe ústrednej rozprávkovej myšlienky 
sú mimoriadne markantné. Trocha nesúrodý 
a miestami protire iaci si dej sa mu podarilo 
spreh adni . Papageno a Papagena so svojím 
svetom rozprávkových postavi iek nap ajú 
ideu udového divadla, Sarastro a jeho svet 
sú zase dôstojným nosite om uš achtilých 
myšlienok v chráme svetla, do ktorého po ab-
solvovaní skúšok vstúpia Tamino s Paminou. 
Krá ovná noci a jej suita jednoducho steles u-
jú negatívum. Dobrým rozhodnutím zjavne 
bolo použitie upravených hovorených dialó-
gov v sloven ine, o na jednej strane prispelo 
k lepšiemu porozumeniu u detského diváka, 
na strane druhej odbremenilo spevákov, ktorí 
neovládajú nemecký jazyk nato ko dobre, aby 
nepôsobili v dialógoch trápne (ako sa asto 
stávalo v minulej inscenácii). Oceni  treba aj 

fakt, že režisér ponechal dostatok priestoru 
spevákom a neza ažoval ich v exponovaných 
miestach hereckou akciou, ktorej ve kú as  
sústredil do hovorených dialógov. Scéna 
Alexandry Gruskovej vychádza z troch zá-
kladných geometrických tvarov: trojuholníka, 
štvorca a kruhu a napriek svojej jednoduchos-
ti pôsobí inven ne, výpravne a mimoriad-
ne dynamicky. Kostýmy tej istej autorky sú 
funk né, preh adné, veselé a hravé, mnohé sú 
sami o sebe nosite mi gagu. 
Hudobného naštudovania novej inscenácie sa 
ujal renomovaný rakúsky dirigent Friedrich 
Haider. Špecialista na bel canto (dlhoro ný 
spolupracovník Edity Gruberovej), Richarda 
Straussa a Ermanna Wolf-Ferrariho pristúpil 
k Mozartovi so znalos ou historicky pou enej 
interpretácie a na nadštandardnom výkone 
Orchestra Opery SND to bolo cíti . Od ah-

ený tón, komornejší zvuk, precíznos , štýlo-

vé frázovanie, redukcia vibrata, to sú hlavné 
klady Haiderovho naštudovania. Prevýšili aj 
trocha absentujúce emócie a príliš racionálny 
prístup dirigenta. Vo ve mi dobrom svetle sa 
uviedol Zbor Opery SND, tentoraz predo-
všetkým jeho mužská as , v precíznom naštu-
dovaní zbormajstra Pavla Procházku. Dola-
di  by však bolo treba pohybovú prezentáciu 
zboru, mnohí jeho lenovia pôsobia k ovito a 
strnulo, akoby na predstavení najradšej nebo-
li. To je však úloha skôr pre režiséra. 
Výber sólistického obsadenia stavil hlavne na 
mladšiu spevácku generáciu a ukázal kvalit-
ný potenciál operného súboru. Hviezdou pr-
vej premiéry sa stal pod a o akávania Pavol 
Bršlík (v zahrani í vystupujúci pod menom 
Breslik), tenorista európskeho formátu. Jeho 
Tamino je mozartovsky štýlovo presný, pritom 
emotívne angažovaný, vládne príjemnou far-
bou hlasu a suverénnym herectvom. Za kratší 
koniec v tomto smere ahal na druhej premié-
re Oto Klein, ktorého hlas sa síce na Mozarta 
materiálovo hodí, no štýlovo mu nesedí. Jeho 
herecké stvárnenie je príliš ovplyvnené ve ko-
opernou manierou 70. rokov. Spevácky i he-
recky sú vynikajúce obe premiérové Paminy: 
Eva Hornyáková (silná lyrická poloha a nád-
herné piana) a Helena Becse-Szabó (skvelé 
dramatické momenty a úprimné herectvo). 
Peter Mikuláš ako Sarastro predviedol doko-
nalú lekciu mozartovského speváckeho štýlu 
svetovej úrovne. Jozef Benci sa prezentoval 
efektným basovým tónom a mocným „ruským“ 
volumenom. Krá ovná noci ubice Vargicovej 
nedopadla celkom pod a o akávaní, zaváhanie 
v druhej árii však evidentne spôsobilo nedo-
rozumenie s dirigentom. Jej hereckej kreácii 
však nechýbala sila a viacvrstvovos . Martina 
Masaryková po trocha neistom za iatku brilantne 
zvládla aj naj ažšie miesta exponovaného kolo-
ratúrneho partu. V a nú úlohu zabáva a ve e-
ra si s chu ou užili obaja Papagenovia – Daniel 

apkovi  a Pavol Remenár, obaja vo výbornej 
speváckej i hereckej dispozícii. Nesmierne milú 
hereckú kreáciu Monostata s istými rezervami 
v spodnej speváckej polohe predviedol Róbert 
Remeselník. Poves  špi kového telesa potvr-
dili vynikajúci sólisti Bratislavského chlap-

enského zboru v postavách troch chlapcov 
(T. Farský, S. Horváth, J. Klinko, M. Smažák, 
A. Svoboda, T. Turner).
V arovnej  aute prinesla Opera SND silné 
hudobno-divadelné a vizuálne atraktívne pred-
stavenie s potenciálom oslovi  širokú divácku 
obec v pozitívnom zmysle slova. Kvalitné hu-
dobné naštudovanie a výborné spevácke ob-
sadenie len pod iarkujú ambície inscenácie na 
divácky úspech. 

Jozef ERVENKA
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D. aplovi  a P. Bršlík ako Papageno a Tamino. foto: C. Bachratý
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Inscena ný preš ap 
J. Strauss: Indigo / réžia: J. Gyermek / dirigent: A. Kokoš / scéna: J. Kuchárek / kostýmy: H. Bezáková / choreogra  a: 
J. Dolinský / premiéra: 11. decembra 2009, Štátna opera Banská Bystrica

Žia , ani kostýmová výprava renomovanej 
Heleny Bezákovej, ktorá sa predsa len najviac 
priblížila konvenciám klasickej operety a lure-
xom i inými pestrofarebnými trblietkami za-
chytávala neodmyslite nú arómu orientálneho 
príbehu, nezachránila dramaturgický omyl 
a inscena né  asko v Štátnej opere v Banskej 
Bystrici na poslednej premiére v minulom ka-
lendárnom roku. Indigo alebo Alibaba a šty-
ridsa  zbojníkov, prvá zo sedemnástich operiet 
Johanna Straussa ml. v uvedenom premié-
rovom tvare a podobe rozhodne na javisko a 
plagát opery nepatrí. Na neš astne napísa-

nom librete „o ni om“ (priznám sa, že až po 
pre ítaní operetného obsahu som pochopila 
o o išlo) z pera divadelného nadšenca Maxi-
miliána Steinera sa podpísali pod a dobových 
viedenských kaviarenských vtipov práve „tí 
zbojníci“ z pôvodného titulu operety, ktorí ako 
„spoluautori“ rýchlo prisko ili na pomoc. Pod 
poslednú libretistickú retuš a preklad s odob-
rením držite ov autorských práv (uvádza to 
bulletin) sa podpísal režisér inscenácie Július 
Gyermek, dlhoro ný len SND v Bratislave, 

len významných hudobných európskych 
spolo ností, Straussovu z Viedne nevyníma-
júc. Treba poveda , že niektoré „aktualizácie“ 
vyšli skôr ako násilné, neorganické a príliš 
lacné vsuvky, než vtipné „slovenské“ opravy 
poslednej rakúskej úpravy. A to, i sa hrá dielo 
v dvoch alebo troch dejstvách, je v jeho cel-
kovej prázdnote a naivite úplne jedno. Indigo 
alebo Tisíc a jedna noc alebo už spomínaný 

Alibaba a štyridsa  zbojníkov je vždy tá istá 
orientálna zlátanina o nejakej deve Fantaske 
(prípadne Leyle, milo subretná Katarína 
Perencseiová), ktorá pri stroskotaní lode 
padne do rúk sultána Indiga (pred asne cha-
rakterový a nevkusne senilný Martin Popo-
vi ) a narobí vetry korpulentným bajadéram 
(diferenciácia kostýmov by rozhodne neza-
škodila!) v jeho zatuchnutom háreme. Pointa 
je pochopite ne v happyende a každý si toho 
„svojho“ nájde. Okrem nieko kých hudob-
ných ísel, ku ktorým patria úvodný kuplet 
nahlúpleho Alibabu (v skvelej životnej úlohe 

Peter Schneider), val íková predohra a in-
štrumentálne intermezzo (pozorný dirigent 
Adrián Kokoš) a dobový šláger Ja, so singt 
man, in der Stadt, wo ich geboren. Vieden-

anmi vnímaný ako dobový symbol offenba-
chovskej konkurencie, nemá partitúra žiadne 
iné hudobné kvality a postupne sa z divadiel 
vytratila. S odstupom viac ako sto rokov tre-
ba súhlasi  s Eduardom  Hanslickom,  ktorý 
ozna il dielo za „vy erpaný talent“ autora. 
Jeho kritický hlas však zanikol v príliš ve kom 
hluku a ošiali Viedne, ktorá kone ne mala 
šancu detronizova  Offenbacha a kompromi-
tova  Hanslicka. 
Rozprávkové vysvetlenie, pre o sa vytiahla 
na javisko „podozrivá“ Straussova prvotina, 
viac ako rok zahalená na strednom Sloven-
sku závojom tajomstva, podal osobne pred 
premiérou prasynovec krá a val íkov. Dok-
tor Eduard Strauss vysvetlil, že  Európu „za-

siahol“ straussovský medzinárodný festival 
(Europäische Johann Strauss Bühnenwerke 
Festival) už roku 2004 a spolo nos  Johanna 
Straussa so sídlom vo Viedni nielen vedecky 
skúma dielo a odkaz významného príbuzného 
(Wiener Institut für Strauss-Forschung), ale 
má aj zámer postupne uvies  všetkých 17 ja-
viskových titulov. Kto by neveril, môže sa  cez 
portál www.johann-strauss.at. k vedeckým 
výskumom a tímom prípadne prida . A o bude 
ma  za tento inscena ný neúspešný in súbor 
Štátnej opery? Hypoteticky: možno rakúsky 
zájazd, možno sponzorský dar, možno medai-

lu za významný po in.  Možno nie o celkom 
iné, prekvapujúco rozprávkové. A možno, že  
skúsený bratislavský režisér iba skúsene za-
loboval a dielo sa dostalo do plánu s nateraz 
nezverejnenou perspektívou alšieho osudu. 
Súvislosti sú však viac–menej itate né. Pre 
dnešného diváka je ale gyermekovský krasopis 
ažko zrozumite ný. Prvoplánovos  sa snúbi 

s nedostatkom odvahy posunú  príbeh do inej 
polohy, ktorá sa priam núka na inscenovanie. 
Ve  nie nadarmo existujú dve verzie rozprávok 
Tisíc a jednej noci – pre deti aj dospelých. 
Gyermekova inscenácia, paradoxne, nemá ad-
resáta. Je samoú elným naplnením poslania 
pozostalých, ktorí sa rozhodli pre oživenie od-
kazu skladate a, objavujúceho sa na javiskách 
v iných nesmrte ných a divadelne skvelých ti-
tuloch. Ktovie, o by na tieto snaženia rodiny 
povedal ich slávny predok? 

Mária GLOCKOVÁ
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Návšteva z Paríža
É. Pataki: Edith a Marlene / réžia: I. Holub / hudobné naštudovanie, úprava piesní: . Dolný / scéna: P. Jank  / kostýmy: 
S. Vachálková / choreogra  a: E. Záhoráková / premiéra: 15. januára, Nová scéna, Bratislava

Pred šiestimi rokmi videli javiskovú podobu „vy-
braných obrazov zo života Edith Piaf“ v komornom 
muzikáli Edith a Marlene od Évy Patakiovej Prešov-
ania, ke  ju v slovenskej premiére uviedlo Divadlo 

Jonáša Záborského. Edith Piaf a Marlene Dietrich, 
dve odlišné umelkyne – jedna pochádzajúca z pa-
rížskeho podsvetia, druhá z nemeckej dôstojníckej 
rodiny – sa po šiestich rokoch dostali aj na javisko 
bratislavskej Novej scény. Hra ma arskej autorky 
má podtitul „komorný muzikál“. Je to však skôr hra 
s pies ami. Celkový tvar je komponovaný najmä z i-
noherných akcií a separátnych, do deja vsadených 

slávnych šansónových piesní oboch umelký  – až na 
music-hallové obrazy z ias amerického a parížskeho 
pôsobenia Edith Piaf (v podstate zostavených tiež na 
pôdoryse piesní Piaf a Dietrichovej). 
Hlas Edith Piaf ako zvon roznášal po svete posolstvá 
lásky, blúdenia, udských nádejí i pádov. Bol to hlas 
rozozvu aný vždy na maximálnu mieru: v sile, farbe  
i emóciách. Možno ho napodob ova , ale už nikdy 
nie do detailov. To nie je výhrada – iba konštatovanie. 
S týmto vedomím pristupujú k pies am Edith Piaf 
(ale aj iných osobností šansónu) dnešní speváci. Ani 
dramaturgickým cie om Novej scény nebolo ponúka  
inovácie v hudobnej interpretácii, skôr oboznámi  
mladšiu verejnos  s dvomi výnimo nými umelky ami 
nedávnej doby a starších posluchá ov poteši  neza-
budnute nými melódiami. Predstavi  dva osudy, ktoré 
boli od seba vzdialené aspo  tak, ako severný pól od 
južného. V tomto zmysle bol titul vybraný dobre. Je 
divadelne dobre – i ke  v hrubších životných iarach 

– zvýraznený, no dáva príležitos  najmä predstavi-
te ke Edith, aby sa zaskvela v životnej role. Aj ke  sa 
pôvodne po ítalo v tejto postave s inou (viac muziká-
lovo-speváckou) osobnos ou, napokon ju zverili nit-
rianskej inohernej here ke Kristíne Turjanovej. Tá 
sa podobou tváre, drobnou postavou a najmä nerv-
ným prejavom stotožnila s Piaf – najmä vo vypätých 
životných situáciách. V jej dramatických epizódach  
(približne od 16 do 46 rokov  postavy) obdivuhodne 
rozvinula nadanie pre expresívne herectvo. Popri pre-
žívaní trpkých osudov francúzskej šansoniérky v ino-
herných astiach, našla Turjanová primeranú parketu 

aj na prezentovanie svojho kovového, nosného hlasu 
v jej desiatich najslávnejších šansónoch, ktoré obsaho-
vo adekvátne, ale najmä poeticky prí ažlivo prebásnil 
do sloven iny Daniel Hevier. Ove a menej šansónov 
Marlene Dietrichovej mal na starosti rovnako básnic-
ky úspešný udovít Petraško. 
Hlas Kataríny Turjanovej je síce neškolený, naturálny 
– ale v mnohom pripomína farbu a zvonivos  voká-
lov slávnej šansoniérky. Otázkou je, dokedy vydržia 
nápor vypätého spievania hlasivky tejto mladej he-
re ky. Na to som myslela pri každom potlesku za in-
terpretáciu piesní. Ale tiež na to, že niekedy sta í ne-
badané spomalenie, menší akcent na slovo („šansón 
je spievaný príbeh...“), alebo menšia rytmická výdrž, 
stíšenie dynamiky v oblúku frázy, aby sa spev stal 
neopakovate ným dramatickým príbehom. Nie o 
sa však napodobni  nedá – napríklad jemné vibrato, 
ktorým šansoniérka rozochvievala každý tón. 
V speve mala ove a ahšiu úlohu typovo tiež výborne 

zvolená predstavite ka Marlene Dietrichovej Karin 
Olasová. Jej „chladná“ krása a elegancia (výborne 
dotvorené kostýmom a maskovaním) boli protipólom 
„ iernej“, stále podráždenej Edith. Autorka však na-
delila vä ší diel osudov (i piesní) Edith. Napriek tomu, 
na javisku zaujala na pomerne malom asopriestore 
aj Karin Olasová – intona ne bezchybným spevom  
i správaním odmeranej Nemky, ktorá si zachovala dis-
tingvovanos  a chlad aj vo chví ach, kedy jej protipól, 
Edith, utápala životnú drámu v drogách a alkohole.
Hra – v intenciách života Piaf, ale aj dnešnej divadel-
nej „estetiky“ – je prešpikovaná najhrubšími výrazmi 

z úst útlej ženy a jej spo-
luhrá ov. 
Scéna je úsporne, ale 
lenito riešená, s využi-

tím to ne. Režisér Ivan 
Holub – spolu s vkusom 
kostymérky Simony Va-
chálkovej – vystihol dobu, 
prostredie i charaktery, 
až na niektoré zbyto ne 
zvýraznené vonkajšie 
rty hlavnej hrdinky. Ta-

kou je napríklad tackavá 
chôdza, ktorou sa Piaf 
pohybuje po javisku ako 
starenka už v mladosti. 
Z ved ajších postáv zau-
jal charakterom a hrou 
výstižný Dušan Kaprálik 
(Louis Leplée), nová 
posila Novej scény Ján 
Gallovi  (ako impresario 
Raymond Asso), spevác-
ky istý, zvu ný hlas Pavla 
Plev íka v role Théa Sa-
rapa – poslednej životnej 
lásky Edith Piaf i Andrea 
Kirá ová ako Momone, 

nevlastná sestra hlavnej hrdinky. Ved a starnúcej Piaf 
bol javiskový Marcel Cernan – spevá kina tragická 
životná láska (v podaní P emysla Boublíka) – skôr 
Rómeom než šampiónom v boxe. Vystúpenie štyroch 
music-hallových, resp. varietných tane níc v cho-
reogra  i Eleny Záhorákovej pod iarklo situa né 
obrazy, vnieslo do inscenácie šarm, živos , kostýmo-
vé oživenie, dobovú vernos  a celkovo priblížilo hru 
muzikálovej forme. 
Dramatický príbeh, silná hudba, iskrenie v hre i spe-
ve, a – po dlhých rokoch – kone ne (!) živá kapela 
v muzikálovej produkcii (zostavená najmä z konzer-
vatoristov pod vedením klaviristu kapely a dirigenta 
predstavenia ubomíra Dolného) boli úspešným za-

iatkom trochu oneskorenej divadelnej ouvertúry na 
Novej scéne. asom však budeme aka  od divadla 
aj vlastné dramaturgické objavy. Jeho histórii (i sú-

asnému postaveniu) to  prináleží.
Terézia URSÍNYOVÁ
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Edith a Marlene: K. Turjanová a K. Olasová foto: C. Bachratý
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Andrej Kucharský (6. 1. 1932–17. 1. 2010)

Vladimír BLAHO

Bol jedným z prvých absolventov operného spevu na VŠMU, najprv sólistom a potom stálym hos om Opery SND, 
ktorý prešiel za 30 rokov cestu od najlyrickejších po najdramatickejšie tenorové úlohy najmä ruskej a talianskej 
repertoárovej oblasti. Prvý slovenský tenorista v ére socializmu, ktorý sa uplatnil na najvýznamnejších operných 
javiskách Európy. 

portrét

Tenorista Andrej Kucharský tvoril v dejinách 
Opery SND významný, pokia  ide o asovú 
postupnos  stredný lánok v re azci kvalit-
ných tenoristov, v ktorom majú pred nim 
miesto Janko Blaho, Štefan Hoza, Gustáv 
Papp a po om ( iasto ne aj zárove  s ním) 
Imrich Jakubek, František Livora, Peter 
a Miroslav Dvorskí. S prvým a tretím z uve-
deného radu mal spolo né to, že štúdiu spe-
vu sa venoval až po zav šení „doktorského“ 
vzdelania, ibaže to nebolo vzdelanie právnic-
ké ani medicína, ale štúdium na Veterinárnej 
fakulte. Na rozdiel od prvých troch teno-
rových stálic SND bol Kucharský lenom 
národnej reprezenta nej scény (podobne 
ako Jakubek) pomerne krátko, iba v rokoch 
1956–1961 a 1963–1965, pravidelne sa však 
do SND vracal ako exkluzívny hos  oven ený 
úspechmi na zahrani ných javiskách – v om 
bol predchodcom Petra Dvorského. Hoci sa 
všeobecne traduje, že jeho prvou opernou 
úlohou bol básnik Lenskij z Eugena Onegina 
(1956), v skuto nosti bola jeho javiskovým 
debutom postava Janeka z Blodekovej ope-
ry V studni, ktorú stvárnil na javisku Štátnej 
opery v Košiciach ešte po as svojich veteri-
nárnych štúdií. 
Operný spev absolvoval na VŠMU v triede 
Imricha Godina v roku 1957 a  tí, o zažili 
slávne roky jeho pedagóga, hovorili o om 
ako o tenoristovi s „godinovskými“ výška-
mi. Popri mäkkom a jasnom tóne bola v jeho 
umeleckých po iatkoch nespornou devízou 
práve svietivá vysoká poloha. Preto sme sa 
po as jeho prvých rokov pôsobenia v sú-
bore SND vždy tešili, ako zvládne vysoko 
položený part Vojvodu v kvartete z Verdiho 
Rigoletta, ako bude sú aži  s Jankom Bla-
hom, kto dlhšie podrží vysoké „c“ v druhom 
dejstve Auberovho Fra Diavolo, v ktorom 
stvár oval Lorenza, i ako bude korunova  v 
Rudolfovej árii z Bohémy alšou brilantnou 
výškou. Kucharský sa stal na as služobne 
najstarším z mimoriadne silnej a úspešnej 
generácie prvých absolventov VŠMU, z kto-
rej ho do bratislavského súboru nasledova-
li uba Baricová, Juraj Oniš enko, Pavol 
Gábor, Boris Šimanovský a Anna Pe aško-
vá-Kajabová. O lyrickosti spevákových po-

iatkov sved í už to, že medzi jeho prvými 
úlohami boli aj dve mozartovské (Don Ot-
tavio, Tamino) i Rossiniho Almaviva. Bol 
aj prvým slovenským interpretom Debus-
syho Pelleasa. Koncom 50. rokov jeho hlas 
prenikol aj medzi rozhlasových posluchá-

ov v nahrávke Millöckerovho Žobravého 
študenta, kým nerozvinutos  našej popu-

lárnej piesne nahrádzali v rádiu ním spie-
vané ruské piesne (Leninské hory, Serdce). 
V rokoch 1961–1963 si Kucharský rozšíril 
svoj repertoár pôsobením v Novosibirsku. 
V kratšom druhom období jeho angažmá-
nu v SND síce ešte spieval aj lyrické úlohy 
(Alfréd z La traviata), no už zjavne prechá-
dzal k odboru spinto tenor ako Don José, 
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Cavaradossi v Toske. Ako Onegin s dcérou Andreou...

Canio v Komediantoch. 

...a Otello. 
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Pripravil Peter MOTY KA

Gitarista Pat Metheny nikdy neudržal svoje aktivity v rámci jediného zoskupenia. Pokia  však ve kolepos  Pat Metheny 

Group oce ujú aj rockoví fanúšikovia, komornejšími projektmi oslovuje jazzové obecenstvo. Komu Metheny adresuje 

projekt Orchestrion, s ktorým sa tento umelec prvýkrát predstaví na Slovensku?

Pat Metheny: Orchestrion bola výzva

Ovašom novom projekte diskutovali 
fanúšikovia dávno predtým, ako 
z neho po uli o len notu. Pravdu-
povediac, ažko si bolo predstavi  

osi podobné...
Máte pravdu, sám som do poslednej chvíle 
netušil, ako to „vypáli“, dokonca ani v ase, 
ke  som za ínal nahráva  album. Výsledok 
nakoniec nemal s pôvodnými predstavami 
takmer ni  spolo né. (Smiech.) Táto výzva 
objavova  nové teritóriá nielen predstihla 
moje o akávania, ale v aka nej som sa do-
stal v hudbe na doteraz neobjavené miesta. 
Nebol som prvým z radu hudobníkov, o sa 
pod projekt s rôznorodým a pestrým zvu-
kom podpísali ako sóloví realizátori. Ur ite 
poznáte vynikajúci album Music of My Mind 
zo za iatku 70. rokov, na ktorom všetko na-
hral a naspieval Stevie Wonder. On sám bol 
nástrojom a dokázal, že aj jediný muzikant 

môže zasta  plnohodnotnú kapelu. O nieko -
ko rokov neskôr ma to inšpirovalo k vzniku 
sólového albumu New Chautauqua, v rámci 
ktorého som navrstvil gitarové hlasy. Jedi-
ným problémom bolo zopakova  tento ex-
periment na pódiu. Orchestrion mi to však 
umož uje. 

V sprievodnom texte k minuloro nému albumu 
Quartet Live ktorý ste nahrali spolu s vibrafo-
nistom Garym Burtonom, basgitaristom Stevom 
Swallowom a bubeníkom Antoniom Sanchezom, 
spomína Gary Burton váš záujem prenika  do 
technických špecifík iných hudobných nástrojov. 
Využívali ste tieto znalosti pri komponovaní pre 
orchestrión?  
Gary asto spomína na naše spolo né za iat-
ky: vtedy som si od neho poži iaval vibrafón 
a v prestávkach medzi hraním alebo skúša-
ním som žobronil, aby mi ukázal nie o z tech-

nických záležitostí nástroja. Môj vz ah k la-
deným bicím nástrojom zašiel tak aleko, že 
som za al na vibrafóne cvi i  a onedlho som 
bol po as zvukových skúšok schopný zastúpi  
Garyho. Bolo to pre neho výhodné, pretože 
mohol sedie  pri zvukárovi a korigova  nasta-
venia mikrofónov. (Smiech.) Komponujem 
zvä ša s predstavou konkrétnych nástrojov 
a mnohé nápady si asto overujem v praxi. Pí-
sanie pre orchestrión však bolo v prvom rade 
skúškou mojich doterajších schopností, ale aj 
toho, ako sa dokážem správa  v špeci  ckých 
situáciách. V každom prípade som však ten-
to ansámbel vnímal ako ozajstný orchester 
zložený z nieko kých desiatok nástrojov. Ako 
skladate  som potom využíval obrovské spek-
trum zvukov ktoré poskytuje vrstvenie hla-
sov. Nazdávam sa, že sa mi podarilo vykresli  
množstvo nálad, kontrastných momentov a 
bohatých polyrytmických štruktúr.

výkrýmoj prvýkrát pp , s ktorým sa tento umelec prvýkrát predstaví na SlovenskuosecOrojek torým sa tento umelec prvýkrát predstatt ktorým sa tento umelec prvýkrát predstaví na Slovensku?rchestrionrojekt ým sa tento umelec prvýkrát predstaví na Slovensku?ij

ujny jujojejšaj up oce ujú aj rockoví fanúšikovia, komornejšími proup oce ujú aj rockoví fanúšikovia, komornejšími projektmi oslovuje jazzové obecenstvo. Komu Metheny adresuje Group oce ujú aj rockoví fanúšikovia, komornejšími projektmi oslovuje jazzové obecenstvo. Komu Metheny adresuje

ny i jty ojdy tarista Pat Metheny nikdy neudržal svoje aktivity v rámci jediného zoskupenia. Pokia  však ve kolepos  Pat MethenGitarista Pat Metheny nikdy neudržal svoje aktivity v rámci jediného zoskupenia. Pokia  však ve kolepos  Pat Metheny
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Mali ste už možnos  vyskúša  ú inok an-
sámblu pred obecenstvom, alebo ste doteraz 
nevytiahli orchestrión zo štúdia?
Orchestrión znel doposia  len v štúdiu 
a to, ako sa ujme na pódiu, ukážu prvé 
koncerty štvormesa ného turné. Som zve-
davý nielen na reakcie posluchá ov, ale aj 
na to, ako bude technicky možné zvláda  
takmer každodenné presuny a fungovanie 
celého inštrumentára.  
 
Pre o ste „odložili bokom“ úspešné a výnosné 
projekty Pat Metheny Group alebo Trio a pus-
tili sa do nie oho totálne odlišného?
V prvom rade musím poveda , že som svoje 
domovské kapely nezradil a v blízkej dobe 
sa k nim ur ite vrátim. Mnohí vnímajú 
Orchestrion ako úlet; z môjho poh adu ide 
však o plnenie detských túžob, nie oho, o 

om som sníval od dávnych ias. Za alo to 
v pivnici starých rodi ov v Manitowocu vo 
Wisconsine, kde mal starý otec uschovaný 
mechanický klavír. Bolo tam ako v múzeu 
– nástroj vyzeral starodávne ale na druhej 
strane fungoval ako stroj z budúcnosti. 
Vždy som sa nesmierne tešil na prázdniny, 
ke  sme spolu s bratancami mohli objavo-
va  možnosti tohto nástroja. To bol prvý 
impulz. alší prišiel v 80. rokoch, ke  pre 
m a Steve Reich napísal skladbu Electric 
Counterpoint. Interpretoval som ju sólo-
vo, aj ke  nie celkom, pretože okrem gita-
ry, ktorá znela naživo, zaznievali aj vopred 
nahraté pásy s mojimi gitarovými partmi. 
Netušil som, ako zareaguje publikum, ke  
budem na pódiu sám so zvukom gitarové-
ho ansámblu. Nakoniec som bol prekva-
pený a po premiére mi mnohí vraveli, že 
to bolo úžasné. V tej chvíli som sa uistil 
o zmysle podobného projektu. 

Pred piatimi rokmi ste si na koncertoch k 
sólovému albumu One Quiet Night vysta ili 
s gitarou – aktuálny Orchestrion naopak po-
núka množstvo nástrojov. Máte ako jediný 
živý hrá  na pódiu rešpekt pred mechanickým 
ansámblom?
Nepremýš al som o tom, ke že tento pro-
jekt nevnímam ako súboj loveka s tech-
nikou. Napriek všetkým mašinkám pôjde 
o zosobnenie mojich predstáv o hudbe a o 
riadenom orchestri. Jediný, kto bude môc  
ovplyv ova  dianie na pódiu, budem ja 
a každý zvuk ktorý v súbore zaznie, bude 
pochádza  z môjho impulzu: od najjem-
nejšieho šelestu perkusií, dynamicky od-
stup ovaného úderu na inel, akordov 
na klavíri až po gitarové sóla. Nebude to 
hádka, ale snaha o spolužitie. Pre technic-
kú náro nos  sa o osi podobné doteraz 
nepokúsil nikto! 

Pre o ste na One Quiet Night zaradili aj só-
lovú verziu piesne Don‘t Know Why, ktorú 
preslávila Norah Jones?
Tú piese  milujem ešte z ias, ke  nebo-
la hitom. Norah ju hrávala v newyorskom 

klube McCore oproti môjmu 
bytu. Dva roky som ju po úval 
týžde  o týžde  ke  som sa za-
stavil v klube alebo ke  som pri 
otvorenom okne uspával deti. 
Najskôr sme ju prevzali do re-
pertoáru s kontrabasistom Char-
liem Hadenom a nakoniec som 
ju nahral s harmonicky mierne 
pozmenenou slovnou zásobou.

Akým spôsobom ste v Pat Methe-
ny Group preklenuli hranice medzi 
jazzom, rockovou hudbou, brazíl-
skymi vplyvmi a klasikou?
Nikdy som hudbu neroz le o-
val ani nerozlišoval jej štýlovo-
žánrové hranice, o je na jednej 
strane zvláštne, ke že podob-
né kategorizovanie je sú as ou 
našej kultúry. Pre m a sú však 
pojmy pop, jazz, avantgarda 
alebo country len prázdne slová, 
v krajnom prípade môžu slúži  
ako orienta né body. Práve Pat 
Metheny Group mali by  otvore-
nou platformou pre všetky vply-
vy, ktoré sa okolo m a v danom 

ase vyskytovali. Vonkoncom 
nezáležalo, i to bola priamo ia-
ros  garážových kapiel na pre-
lome 80. rokov, brazílska živel-
nos , ktorá ma opantala o osi 
neskôr, alebo kompaktnejšia po-
doba sú asnej kapely. Mám rád 
veci v pohybe a teším sa, že Pat Metheny 
Group zneli v priebehu svojho fungova-
nia vždy iná .  

o hovoríte na to, že sú asné jazzové školstvo 
produkuje množstvo špi kových, avšak málo 
výrazných a osobitých hudobníkov? Mnohí 
z nich pôsobia ako kópie Pata Methenyho 
alebo Joshuu Redmana…
Pokia  hudobník nenasleduje v ur itom 
štádiu vývoja svoje vzory, nemôže na-
predova . Jedným z mojich osobných 
hrdinov bol Wes Montgomery – okrem 
toho, že jeho sóla sú dodnes u ebnica-
mi jazzovej improvizácie, ako gitarista 
mal neskuto ný cit pre melódiu. Napriek 
tomu, že jeho sóla poznám naspamä , pri 
každom po úvaní dokážem objavi  de-
tail, ktorý som si predtým nevšimol. Na-
zdávam sa však, že ako gitarista som ho 
nikdy nekopíroval; nakoniec, nikdy som 
nepremýš al len v intenciách jediného ná-
stroja, ale vždy som mal na zreteli hudbu 
ako takú. Je dobré nasledova  velikánov, 
avšak individualita je nevyhnutná. Práve 
tú vás nedokáže nau i  nijaká univerzita, 
pretože musí vychádza  z vášho vnútra. 
Technický základ nadobudnutý v škole, 
je len prípravou stavebného materiálu, 
z ktorého môžete vybudova  oko vek – 
typizovaný dom ek alebo katedrálu, akú 
budú obdivova  generácie. 

Odkia  erpáte pozitívnu energiu sálajúcu z 
vašej hudby?
Hudba má úžasnú schopnos  nap a  lo-
veka a som neskonale š astný, že jej patrí 
môj život. Dáva mi neskuto ne ve a a práve 
prostredníctvom nej sa nahromadená ener-
gia dostáva navonok. Je pre m a jednodu-
ché by  naladený pozitívne, pretože hudba, 
ktorá prechádza cezo m a, ma nap a.

Písané pre .týžde  a Hudobný život

Pat Metheny (1954) patrí k najvplyvnejším 
osobnostiam sú asnej hudobnej scény, ako 
gitarista a skladate  je rešpektovaný jazzo-
vými aj rockovými hudobníkmi. Po as svojej 
kariéry nahral desiatky albumov, za ktoré 
získal 17 ocenení Grammy, predovšetkým za 
albumy skupiny Pat Metheny Group (celkovo 
33 nominácií v 12 rozli ných kategóriách!). 
Na prvé pozície rebrí kov magazínu Down-
beat sa prebojovali Methenyho projekty s 
legendárnym saxofonistom Ornettom Cole-
manom (Song X, 1986) alebo klaviristom 
Bradom Mehldauom (Metheny/Mehldau 

Quartet, 2007). 
V rámci cyklu Hviezdy svetového jazzu 
predstaví Metheny v Bratislave 26. februára 
projekt Orchestrion – v reálnom ase riade-
ný ansámbel ovládaný gitarou, robotickými 
technológiami a po íta ovými softvérmi.
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Kapitoly z dejín jazzového klavíra VIII.
Chick Corea
Miro TÓTH

Pri pokuse obsiahnu  tvorbu Chicka Coreu v jedinom texte sa lovek dostáva mimo bezpe nej pôdy, pretože umelec 
oscilujúci medzi mnohými žánrami, štýlmi, technikami a zvukovými polohami je vhodným objektom skúmania pre tím 
muzikológov s rôznym zameraním. Namiesto jediného hrá a sa pred nami predstavuje nieko ko rozli ných v jednej 
osobe, oho dôkazom je kompilácia 10 DVD Rendezvous in New York, ktoré Corea nahral v roku 2003 s úplne 
odlišnými deviatimi zoskupeniami. Samozrejme, je to stále jeho spôsob hry, ale myslenie odvodzuje vždy od aktuálneho 
zoskupenia. Akoby nám on sám ponúkal možnos : „Aha, vyberte si zostavu, ktorá vám najviac vyhovuje.“

A  
rmando Anthony „Chick“ 
Corea (1941) pôsobí na 
hudobnej scéne od za iatku 
60. rokov minulého storo-

ia, ke  hrával s trubkárom 
Blueom Mitchellom,  autis-

tom Herbiem Mannom a perkusionistom Mon-
gom Santamariom. V tých asoch je Corea skôr 
sprievodným hrá om. Ako sólistu a inovátora 
ho môžeme sledova  približne od jeho druhého 
albumu Now He Sings, Now He Sobs (Solid Sta-
te 1968). Titulná skladba albumu bola v roku 
1999 uvedená do siene slávy Grammy Hall of 
Fame. Album znamenal pre mladého pianistu 
raketový kariérny štart, ktorý pretrval s malými 
prestávkami až do dnešných dní.

Matrix – vzory

Dvadsa sedemro ný Corea vniesol spolo -
ne s mladým kontrabasistom Miroslavom 
Vitoušom (emigrantom z eskoslovenska) 
a bubeníkom Royom Haynesom do koncep-
cie akustického tria nový vietor. Medzi ich 
silné stránky patrili sústredenos  na detail, 
zmysel pre drobnokresbu, citlivé vnímanie 
dynamiky a dokonalé vykreslenie každého 
tónu vo virtuóznom podaní. Hoci sa tieto 
prvky objavovali už dávnejšie, v ich hudbe 
sa stali ústrednými. Corea okrem toho obo-
hacuje prejav tria o latinskoamerické prvky, 
vo né improviza né vsuvky a náznaky stri-
hovej metódy umož ujúcej flexibilnejšie 

zmeny charakteru hudby v rámci skladby. 
Hudobníci dokázali na jednej strane nasle-
dova  vopred dané komponované štruktúry, 
inokedy sa púš ali do spontánnych vo ných 
improvizácií (The Law of Falling And Cat-
ching Up). Rozhodujúcu úlohu zohráva-
li Coreov výrazný skladate ský potenciál, 
Vitoušov cit pre mimoakordický sprievod 
a Haynesova rytmická farebnos , niekedy až 
subtílnos . V niektorých smeroch nadviazal 
Corea na svojich predchodcov Buda Powel-
la, Horacea Silvera, Theloniousa Monka ale-
bo Billa Evansa. Bud Powell (1924–1966) 
bol pre mladého Coreu „náhradou“ v tých 

asoch ešte neexistujúceho jazzového škol-
stva (z reproduktorov položených na klavíri 

vyhvyberte si zostavu, ktorá vám najviac vyhovujepenia. Akoby nám on sám p a, vyberte si zostavu,„„„ .. Akoby nám on sám ponúkal možnos : a, vyberte si zostavu, ktorá vám najviac vyhovujeoskupenia. Akoby nám on sám ponúkal možnos erte si zostavu, ktorá vám najviac vyhovujupenia. Akoby nám on sám ponúkal možnos Aha, vyberte si zostavu, ktorá vám najviac vyhovu„„zoskupenia. Akoby nám on sám ponúkal možnos : “á áá á úk l ž i t kt á á j i h ji
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s ahoval sóla z jeho skladieb, 
na ktorých sa u il). Od Powella 
prebral priezra nos  frázovania 
a prepracovanú jednohlasnú 
improvizáciu, na Horacea Sil-
vera (1928) nadviazal využíva-
ním polymetrických posunov 
medzi klavírom a rytmickou 
sekciou. Silverova štruktúra 
sól sa vyzna ovala vytváraním 
metrorytmického napätia, vná-
šaním prvkov funku do hry a 
zárove  latinskoamerickými 
perkusívnymi postupmi, o boli 
tiež charakteristické znaky Co-
reovej hry. Thelonious Monk 
(1917–1982) je Coreovou kom-
pozi nou ikonou, o spoznáme 
pod a toho, že tento priekopník 
bebopu dodnes tvorí jadro jeho 
štandardného repertoáru. Ke  
si vypo ujeme skladbu Matrix 
z albumu Now He Sings, Now 
He Sobs, rozpoznáme Monkov 
vplyv, emancipáciu ve kých in-
tervalových skokov, ako aj asté 
kvartové postupy a perkusívne 
narábanie s disonanciou. Bill 
Evans (1929–1980) na za iat-
ku 60. rokov posúval harmóniu 
za hranice tonálnej únosnosti 

a zjemnil hladinu dynamiky tria, ím otvoril 
nové možnosti pre „vyhrávanie sa“ s nuansa-
mi. Tento spôsob hrania bol „vo vzduchu“ 
takmer desa ro ie a objavujeme ho aj v Co-
reovom triu. Napomohla k nemu aj prítom-
nos  v echách vzdelaného hrá a Miroslava 
Vitouša, ktorý v polovici 60. rokov prichá-
dza do Spojených štátov spolo ne s alším 
kontrabasovým talentom Ji ím Mrázom. 
Vitouš má osi spolo né s Evansovým kon-
trabasistom Scottom LaFarom: obaja sú vý-
raznými sólistickými osobnos ami a basovú 
líniu posúvajú z roviny sprievodu na úrove  
samostatného nezávislého hlasu, ktorý do 
hudby vnáša nové elementy. Spolupráca Co-
reu s Vitoušom sa ukázala ako š astná; oba-
ja sa skvelo dop ali bez toho, aby vznikal 
problém prekrývania prípadne zdvojovania 
basovej linky s klavírom. 

Black Beauty – ostrá sloboda 

Na Coreovom formovaní sa výrazne podpísala 
jeho spolupráca s Milesom Davisom. Corea 
ú inkoval na k ú ových Davisových albumoch 
ako nástupca Herbieho Hancocka – na kon-
certných záznamoch Black Beauty: Live at the 
Fillmore West (Columbia 1977, nahr. 1970) 

i Miles Davis at Fillmore: Live at the Fillmore 
East (Columbia 1970), alebo štúdiových Filles 
de Kilimanjaro (Columbia 1969), In a Silent 
Way (Columbia 1969), Bitches Brew (Colum-
bia 1970), A Tribute to Jack Johnson (Colum-
bia 1971), On the Corner (Columbia 1972) a 
Big Fun (Columbia 1974, nahr. 1969–1972). 
Nahrávanie s Davisom bolo špeci  cké. Doka-
zuje to slávny album Bitches Brew zaznamena-
ný v rokoch 1969–1970, pri ktorom sa do po-
predia dostáva Davisov „laboratórny prístup“. 
Líder testuje rôznorodé nástrojové a hrá ske 
kombinácie a intuitívne vytvára formu. Štú-
dio pre neho v neposlednom rade znamenalo 
formu preniknutia k belošskému publiku. Z 
toho však nebol nadšený, pretože túžil predo-
všetkým po ernošských posluchá och, ktorí 
po úvali hudbu Jimiho Hendrixa alebo Jame-
sa Browna. Štúdiovú prácu charakterizovali 
strihová metóda, ako aj dodato né nahrávanie 
a vrstvenie jednotlivých nástrojov a koncertné 
predvedenia neboli schopné zopakova  túto 
zvukovú jedine nos . Riešenie však ponúkala 
hrá ska živelnos , o bada  na nahrávke Black 
Beauty, ktorá je koncertným predvedením 
tohto slávneho albumu (skladby Bitches Brew, 
Spanish Key, Sanctuary alebo Miles Runs the 

Voodoo Down). Davis dokázal na-
vodi  atmosféru, pri ktorej sa jeho 
spoluhrá i „odviazali“ a pohybova-
li sa za hranicami harmónie, rytmu 
a zaužívanej nástrojovej zvukovos-
ti. Tieto prvky neboli naplno využité 
pri experimentálnych štúdiových 
postupoch, pri ktorých Davis skôr 
skúšal rôznorodé nástrojové kom-
binácie elektrických a akustických 
nástrojov ako aj implantovanie mi-
mojazzových prvkov. Obe Davisove 
polohy však majú nie o spolo né: 
jeho líderskú osobnos , schopnos  
výberu hrá ov, ich kombinovanie 
a používanie intuície, indeter-
minizmu. K využívaniu intuície 
a spontánnosti sa Davis snažil na-
smerova  aj svojich spoluhrá ov. 
V aka tomu vyznievala jeho kapela 
na koncertoch oraz disonantnejšie 
a spontánnejšie; mnohokrát sta-

ilo nadhodi  krátku tému alebo 
fragment a vznikali štvr hodinové 
skladby znejúce vždy iná . U Davi-
sa sa v tomto období striedala (nie-
kedy v rámci jedného koncertu i 
dop ala) dvojica klaviristov: Keith 
Jarrett (1945) a Chick Corea. Jar-
rett priniesol do Davisovej kapely 
neustále prehodnocovanie materi-
álu, bol inven nou zložkou kapely. 

Mal ve mi dobrú kontrolu nad harmonickým 
priebehom, ktorý udržiaval na vážkach tonál-
nosti a disonantnosti. Uvažoval v prvom rade 
vertikálne. Corea bol odlišným typom hrá a, sú-
stre ujúcim sa predovšetkým na horizontálnu 
líniu. Pôsobil ako „rozbuška“; nezoh ad oval 
harmonické hranice, striedal harmonicky a me-
lodicky preh adné úseky s as ami postavenými 
na živelnom sonorizme, experimentoval s klá-
vesami Fender Rhodes. Práve v aka skombino-
vaniu zvuku tohto nástroja s gitarovými efektmi 
a kruhovým modulátorom znel Corea v rámci 
svojej kariéry asi najostrejšie. Posúval tak zvuk 
celej kapely k vä šej hrá skej slobode. Nebolo 
možné hovori  o free jazze, skôr o elektroakus-
tických prejavoch, ktoré sa v hudbe objavovali 
v aka Darmstadtskej škole reprezentovanej 
Karlheinzom Stockhausenom. 
Na Black Beauty sekundujú britský kontra-
basista Dave Holland (toho Davis jedinýkrát, 
po as dodnes trvajúcej kariéry, prehovoril na 
elektrickú basgitaru), bubeník Jack DeJohnet-
te, extrovertný dvadsa jedenro ný sopránsaxo-
fonista Steve Grossman a perkusionista Airto 
Moreira. Základný zvukový pilier však vytvára 
predovšetkým Corea neustále striedajúci polo-
hy od zvukového experimentátora, cez perku-
sívneho hrá a až po improvizátora variujúceho 
tému. Akoby kone ne dostal možnos  zahra  si 
„pekne zostra“. Tento spôsob hry však v jeho 
kariére reprezentuje len krátku periódu. Tá sa 
už nikdy neprejaví v takej plnej miere ako na 
Black Beauty; výnimku predstavuje len freejaz-
zové akustické kvarteto Circle, v ktorom hral 
zárove  po as ú inkovania v Davisovej kapele. 
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Ch. Corea v štúdiu, 1968 foto: archív
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Circle – neuzavretý kruh free jazzu

V roku 1967 napísal saxofonista Wayne 
Shorter pre kvinteto Milesa Davisa skladbu 
Nefertiti, ktorej tému je možné hra  cyklicky 
dookola. Vo výstavbe melódie sa Shorterovi 
podarilo odpúta  od prestarnutej AABA for-
my. Spolo ne s Davisom sa dokonca zriekli 
možnosti improvizácie; neukon enú melódiu 
hrajú dookola najskôr unisono, neskôr káno-
nicky, nikdy však nie varia ne. Improvizáciu 
prenechávajú sprevádzajúcim hrá om Her-
biemu Hancockovi, Ronovi Carterovi a To-
nymu Williamsovi. Téma Nefertiti sa neskôr 
stala predlohou na improvizáciu pre množ-
stvo jazzových hudobníkov. Skuto ná dekon-
štrukcia idey Shorterovej balady nenechala 
na seba dlho aka . Už v roku 1971 vychádza 
v mladom nemeckom vydavate stve sú asnej 
hudby ECM (Edition of Contemporary Mu-
sic) album avantgardného jazzového zosku-
penia Circle (Paris Concert, ECM 1971). Ide 
o zostrih koncertu, kde s Coreom vystúpili 
progresívny freejazzový saxofonista, sklada-
te  a  lozof Anthony Braxton, kontrabasista 
Dave Holland a bubeník Barry Altschul (ten 
o sebe tvrdil, že hrá štýlom „from ragtime to 
no time“1). Nefertiti ako prvú skladbu do-
dnes vydávaného 2CD 
otvára Corea tonálne 
ukotvenou introduk-
ciou, ktorá vôbec nena-
zna uje expresívne po-
kra ovanie po nástupe 
altsaxofonistu. Braxto-
nov po iato ný náznak 
témy a následné „porci-
ovanie“ melódie ústi do 
sónického variovania. 
Nemožno však konšta-
tova , že hrá „iba“ zvuk, 
pretože Braxton sa 
so  stikovane zbavuje 
melodicko-akordické-
ho ukotvenia. Na tento 

pohyb reaguje kvarteto zmenou spôsobu hry, 
pri ktorom formová ustálenos  nie je hlavnou 
konštantou. Forma sa mení na nepredvídate -
né zlomové okamihy, vznikajúce priamo pred 
posluchá om. Len ažko sa dá „odsledova “ 
výstavba skladby na prvé po utie, pretože aj 
pre hudobníka ide o nový druh zážitku. Výber 
hudobného materiálu volí bez prípravy pria-
mo „na mieste“. Za pozornos  stojí aj Brax-
tonova kompozícia 73° Kalvin (Variation 
3), v ktorej môžeme po u  vplyv európskej 
Novej hudby (Karlheinz Stockhausen), ako 
aj americkej avantgardy (John Cage). Co-
rea tieto hudobné smerovania dobre poznal. 
V aka intelektuálnemu rozh adu za al pre-
sahova  hranice jazzu, ím sa menilo aj jeho 
postavenie klaviristu v o iach publika alebo 
hudobnej kritiky, a v aka svojej schopnosti 
absorbova  množstvo žánrových a štýlových 
vplyvov s dokonalým zvládnutím remeselnej 
stránky hry za al by  vnímaný ako klavirista 

schopný zahra  „všetko“. Kto vlastní viacero 
Coreových nahrávok môže porovnáva , ako 
spolu s Friedrichom Guldom hrá Mozartovu 
Sonátu pre dva klavíry D dur, KV. 448 alebo 
jazzrockové fusion. Zárove  dokáže vo ne 
improvizova , inven ne a pohotovo reagova  
pri hraní štandardov. Táto bláznivá predstava 
akéhosi prototypu „nadklaviristu“ nadobudla 
v prípade Coreu reálnu podobu, podobne ako 
v prípade Herbieho Hancocka alebo Keitha 
Jarretta. Hrá sky univerzálny, nestrácajú-
ci schopnos  objavova  nové možnosti hry, 
prekra ova  zaužívané postupy a zárove  

nezavrhnú  hudobnú minulos . Corea sa stal 
ikonou zanechávajúcou rôznorodé projekty; 
každý alší pritom môže by  pre verných fanú-
šikov sklamaním, pretože je vždy iný. V Core-
ovom prípade sú to neskoršie projekty Return 
to Forever alebo Elektric Band.

Album Paris Concert zoskupenia Circle ilustru-
je cestu, akou sa uberal free jazz za iatkom 70. 
rokov. Nebola to už metóda búrania tradícií 
ako u altsaxofonistov Ornetta Colemana alebo 
Erica Dolphyho, ani reakcia na politiku ako u 
bubeníka Maxa Roacha a kontrabasistu Char-
lesa Mingusa, ani pokus o pretavenie spiritua-
lity do expanzívnej energie saxofonistu Johna 
Coltrana v jeho poslednom tvorivom období. 
Kým predchádzajúci umelci spracúvali najmä 
vlastný materiál a dláždili cestu novému jaz-
zovému štýlu, pre tých nastupujúcich sa free 
jazz stáva jednoducho alšou možnos ou, ako 
rozšíri  svoje hudobné a hrá ske schopnosti. 

Z poh adu vývoja jazzo-
vej klavírnej hry nemô-
žeme nespomenú  Cecila 
Taylora (1929), priekop-
níka free jazzu na prelo-
me 50.–60. rokov. Línia 
vo nej improvizácie, na 
ktorú nadväzuje Corea, 
je však skôr ako od Tay-
lora odvodená z klasickej 
hudby – avantgardnej 
moderny. Freejazzoví 
priekopníci ako naprí-
klad Taylor sú v pozícii 
iniciátorov nového spô-
sobu uvažovania a free 

jazzu ostávajú verní takmer po celý zvyšok 
života. V prípade Coreu to však neplatí, pre-
tože v alšom pôsobení nekompromisne pri-
spôsobuje techniku hry daným okolnostiam. 
Bada  to už na jeho prístupe k nástroju Fender 
Rhodes; drsne skreslený zvuk u Davisa (Black 
Beauty) nahradí v alších desa ro iach sladko 
ubozvu ným (Return to Forever). Aj v aka 

týmto hrá skym a štýlovým premenám vzniká 
dojem, že „dokáže všetko“.

Return to Forever – reforma jazzovej 
piesne

V roku 1972 zakladá Corea kultové zoskupe-
nie Return to Forever (RTF) a už dvojica albu-
mov Return to Forever (ECM 1972) – Light as 
a Feather (Polydor 1973) znamenala pre jazzo-
vú históriu nastolenie reformy jazzovej piesne, 
druhu, ktorý má svoje korene v muzikáloch 30. 
rokov minulého storo ia. S pies ovou formou 
predtým experimentoval Max Roach na svojich 
politických albumoch (We Insist! Max Roach's 
Freedom Now Suite, Candid Records 1960) so 
spevá kou Abbey Lincolnovou. Roachov im-
provizovaný free jazz bol bolestivou reakciou 
na dianie vo svete. Corea uplatnil štrukturálny 
kompozi ný princíp a pritom neostal závislý 
na melodickom klišé predošlých muzikálových 
tém. Coreove piesne opä  komplikujú zaužíva-
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B. McFerrin a Ch. Corea, 2003 foto: archív

G. Burton a Ch. Corea, 1972 foto: archív

Return to Forever: L. White, Ch. Corea, 
A. Di Meola, S. Clarke, 1975 foto: archív
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Jazz na Univerzite
Po as októbra 2009 prebiehala na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rámci špeciálneho seminára 

jazzová Univerzitná diel a/University Workshop pod vedením lektorov Lucie Lužinskej a Borisa ellára.

Jazzová osveta na Slovensku v rámci o  ciálnych 
vzdelávacích inštitúcií výrazne zaostáva za tou 
klasickou. K „lastovi kám“ patrilo Konzerva-
tórium v Bratislave, kde od roku 1980 vyu oval 
Bohumil Trne ka jazzovú kompozíciu, aran-
žovanie a viedol Big Band bratislavského kon-
zervatória. Na pôde tejto inštitúcie vychovával 
(nielen) jazzových hudobníkov saxofonista 
Dušan Húš ava, v sú asnosti tam gitarista 
Matúš Jakab ic vyu uje jazzovú kompozíciu, 
aranžovanie a jazzovú harmóniu. Podobne na 
žilinskom konzervatóriu už 15 rokov funguje 
big band Slovak Young Swing Generation, kto-
rého vedenie po smrti zakladate a Miroslava 
Belorida prebral jeho syn Branislav. V rámci 
špecializácie populárna hudba sa jazzu venujú 
aj na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. 
V tomto školskom roku sa jazz v podobe im-
proviza ného workshopu dostal aj na pôdu 
Univerzity Komenského v Bratislave. Doc. 
Yvetta Kajanová už nieko ko rokov vedie na 
Katedre hudobnej vedy Filozo  ckej fakul-
ty UK semináre jazzu, rocku a populárnej 
hudby. Univerzitná diel a 2009 bola nielen 
nadstavbou týchto teoretických a hudobno-
historických seminárov, ale predovšetkým 
praktickým laboratóriom, v rámci ktorého 
mohli študenti za asistencie lektorov apliko-

va  a využi  svoje vedomosti. Spevá ka Lucia 
Lužinská a gitarista Boris ellár patria ku 
generácii slovenských jazzmanov, ktorá po-
chopila význam konfrontácie domácej scény 
so svetom. Obaja boli posluchá mi jazzového 
oddelenia Kunst Universität v rakúskom Grazi 
a s kapelou All Time Jazz pravidelne vystupujú 
nielen doma, ale aj v zahrani í (Rakúsko, Ne-
mecko, ierna Hora). „Akú máme šancu na 
to, aby sa slovenská jazzová scéna dostala na 
úrove  európskej?“ pýta sa Lužinská v rozho-
vore pre Hudobný život. „Logicky sa izolujeme 
pred vonkajším svetom – napríklad aj tým, že 
ako jedna z mála európskych krajín nemáme 
jazzové školstvo. Moje mladšie spolužia ky na 
jazzovom oddelení Hudobnej akadémie v Grazi 
mali oproti mne výhodu v bohatých skúsenos-
tiach z jazzových koncertov, workshopov, hodín 
jazzovej harmónie, klavíra alebo spevu, ktoré 
navštevovali už ako tínedžerky. Mnohí slovenskí 
jazzoví umelci síce reprezentujú svoju krajinu, 
ale v širšom kultúrnom povedomí ako keby ne-
existovali. Budem narieka , že na Slovensku je 
to jednoducho tak, alebo sa pokúsim pre to nie o 
urobi ?“ Dôkazom, že neostalo len pri slovách, 
bola dvojica úspešných ro níkov eduka ného 
projektu pre stredné školy Jazz Goes To School, 
ktoré Lužinská spolu s ellárom zrealizovala 

v rokoch 2008–2009. 
Univerzitná diel a, prebiehala od 28. sep-
tembra do 19. októbra 2009 a na nezáujem 
študentov sa nemohla s ažova . „Nápad pri-
šiel priamo z FiFUK,“ hovorí Lužinská v bul-
letine k závere nému koncertu. „Pri konci-
povaní sme sa snažili vychádza  z toho, o sa 
na univerzite prednáša v rámci dejín jazzu 
a populárnej hudby, spojili sme vedomosti z 
Grazu a samozrejme z praxe. Sústredili sme 
sa na prierez jazzovou históriou, stupnice, 
harmonické analýzy, rytmické zápisy, prístupy 
k textu, melódiu, improvizáciu; to všetko sme 
aplikovali na štyroch skladbách.“ Známe štan-
dardy Blue Monk (Thelonious Monk), I Got 
Rhythm (George Gershwin), Autumn Leaves 
(Johnny Mercer) a So Danco Samba (Antonio 
Carlos Jobim) sa stali platformou, na ktorej 
si študenti mohli vyskúša  možnosti aranžo-
vania, spoznáva  formové a harmonické zá-
konitosti, sledova  rhythm changes... Lektori 
trpezlivo vysvet ovali rozdiely v terminológii 
a harmonickom zna ení jazzovej a klasickej 
hudby, poukazovali na odlišnosti rytmickej 
pulzácie a frázovania pri swingu, straight 
ahead jazze alebo latino. 
Vyvrcholením tvorivých stretnutí bol Záve-
re ný koncert v Moyzesovej sieni (30.11.) 
koordinovaný doc. Yvettou Kajanovou a vedú-
cim Katedry hudobnej vedy doc. Vladimírom 
Zvarom, pod patronátom rektora UK Františ-
ka Gahéra. Rôznorodos  jeho ú astníkov len 
dokazovala, že pestros  a variabilita v hudbe 
nerozde uje, ale spája. Úvodná „dvanástka“ 
Blue Monk prekvapila vokálnym ansámblo-
vým introm (Andrea Bu ková, Samuel To-
me ek, Lucia Fojtíková, Alena Moravcová), 
v alších skladbách sa štvorica spevákov pre-
striedavala, z inštrumentalistov zaujali najmä 
trubkár Michal Rešetka, klavirista Erik Di-
mitrov a bubeník uboš Ambrózai. Dvojica 
posledne menovaných získala Cenu rektora 
Univerzity Komenského za vzorné reprezen-
tovanie UK (Ambrózai) a Cenu Jozefa „Doda“ 
Šošoku ude ovanú Hudobným fondom za akti-
vitu a umelecký výkon (Dimitrov).
V druhej polovici ve era potvrdila svoj status 
dvojica lektorov v rámci zoskupenia All Time 
Jazz (spolu s klaviristom Klaudiom Ková-

om a kontrabasistom Róbertom Raganom). 
„Sná , ke  raz títo hudobní vedci budú písa  kri-
tiky o jazzovej hudbe, budú to zmysluplné fakty 
a znalosti podložené tvrdeniami a nie pseudo-
postrehy,“ dodáva Lužinská. Ostáva len dúfa , 
že zmysluplnos  podobných tvorivých dielní si 
uvedomia viaceré domáce inštitúcie a že ich oje-
dinelos  bude o nieko ko rokov skôr výnimkou.  

Peter MOTY KA
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Univerzitná diel a foto: P. Španko

Vokalisti na koncerte – z ava A. Moravcová, 
S. Tome ek, L. Fojtíková, A. Bu ková 
foto: P. Španko
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Marko Škop
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alea
D. Buranovský – klavír
J. Krigovský – kontrabas
B. Lenko – akordeón
S. Palúch – husle
PAVLIK records 2008/
Edition Slovak Works

„Tango goes the world“ a Astor Piaz-
zolla je jeho prorok. Re  je samozrej-
me o tango nuevo, ktoré argentínsky 
skladate  zade  noval ako podmanivú 
zmes latinskoamerickej vášne, origi-
nálnej imaginácie a európskej kompo-
zi nej so  stikovanosti. Toto spojenie 
vôbec nie je ahké autenticky uchopi , 
ak sa aspo  iasto ne nenachádza 
v génoch. Navyše tým, že Majster 
po etnými nahrávkami zanechal 
jednozna né svedectvo o vlastnom 
chápaní štýlu, situáciu „u eníkom“ (k 
najznámejším patria Gidon Kremer 
alebo Kronos Quartet) nijako neu ah-
il. Výsledky môžu v horšom prípade 

ve mi ahko oscilova  medzi nudným 
epigónstvom, akademickos ou alebo 
neprirodzeným afektom. To naš astie 
nie je prípad súboru alea, ktorý pred 
deviatimi rokmi s cie om dosta  u nás 
do povedomia Piazzollovu hudbu 
založil akordeonista Boris Lenko. 
Atmosféru nahrávky vymedzujú dve 
úvodné skladby: brilantná Fugat a me-
lancholická Tangata, dramaturgickú 
os tvoria populárne Piazzollove „štyri 
ro né obdobia“ (Primavera Porten, 
Verano Porten, Otono Porten a In-

vierno Porten). K ú om k interpretácii 
Piazzollových kompozícií sú spolo né 
cítenie, uvo nenos  a „improviza ná 
ahkos ” typické pre nonarti  ciálnu 

hudbu. Alea nie je zoskupením indi-
vidualistov, navyše lenovia súboru 
majú bohaté skúsenosti z iných žán-
rov, preto výsledok pôsobí prirodzene 
a presved ivo (pocit „naštudovania“ 
sa objavuje len príležitostne). 
Jedinú výraznejšiu výhradu mám 
k nazvu eniu klavíra, ktorý pri akor-
dickom sprievode pôsobí vo vz ahu k 
ostatným nástrojom miestami príliš 
hrmotne a nemá dostato ne transpa-
rentný zvuk. Kvarteto vynikajúcich 

klasika
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inštrumentalistov zaradilo okrem 
Piazzollových kompozícií do reperto-
áru i skladby slovenských skladate ov. 
Vznikol tak inšpirujúci priestor pre 
dedikované diela s „atypickými“ 
poetikami. Na pro  lovej nahrávke, 
kde predstavujú k ú ovú pridanú 
hodnotu, ich reprezentujú nostalgická 
Pesni ka z Ziegelfeldu Ilju Zeljenku 
a hravý etno-minimal triptych Marka 
Pia eka Alea vera (Alea festiva y 

autentica, Alea apasionada y bailab-

le, Alea popular y diverdita), ktorý 
by sa ur ite pá il Ianovi Tiersenovi. 
Vážnejšími protipólmi sú enigmatická 
skladba Jevgenija Iršaia Anstabor-

lindo anagramango s tangovými 
sprievodnými  gúrami, dlhý, smutný 
Bratislavský vzdych Martina Burlasa 
a dráma v Con passione Petra Zagara. 
Sólo Borisa Lenka v Piazzollovej 
skladbe Los suenos je vypointovaným 
epilógom vydarenej dramaturgie 
i výkonov nahrávky. Bonus predsta-
vuje text v booklete od  lozofa Jozefa 
Pia eka. Možno len utova , že exis-
tencia tohto súboru, ktorý pridával 
slovenskej hudobnej scéne na pes-
trosti, je v sú asnosti skôr virtuálna. 
Alebo sa treba za tangom vybra  na 
niektorý z koncertov formácie Porque 

tango Martina Chovanca...
Andrej ŠUBA

Béla Bartók
44 Violin Duos
Angela a Jennifer Chun
harmonia mundi 2010/
distribúcia DIVYD

Ázijskí interpreti klasickej hudby sa 
stali neprehliadnute ným fenoménom 

ale konštatova , že v hudbe a hlavne v 
interpreta nom umení takéto tvrdenie 
nemá presný význam. Zna ne sa na 
tom podie ajú aj médiá, prípadne po et 
vydaných nahrávok. V každom prípade 
ide o zaujímavého interpreta. Jeho hra 
je ve mi vášnivá, miestami priam exal-
tovaná, hlavne v kaden ných úsekoch 
 nálnych astí, o nemusí by  v súlade 

s predstavou rozvážnejšie zmýš ajúcich 
milovníkov Beethovena. Vo vysokých 
polohách znie Baileyho tón sýto, 
a predsa s istou priezra nos ou zvuku.
Hra oboch partnerov je ve mi ener-
gická, hlavne v crescendách, pri hre 
v oktávach, v úsekoch modulácií, 
kde je výrazovo exponovaný vlastný 
hudobno-konštruk ný priebeh. ažko 
rozhodnú , ktorý z umelcov prináša do 
hry vä ší vklad energie – zdá sa mi, že 
je to S. Dinnerstein. Z posluchá skeho 
h adiska je však rozhodujúca ich inter-
preta ná súhra. Obaja majú rovnakú 
predstavu o vo be tempa, doznievaní 
témy, motíve, ktorý chápu v súlade 
s hudobným priestorom, zdôraz o-
vaní dôležitosti poml iek, prízvukov 
a podobný zmysel pre dramatickos . 
Z osobných interpreta ných prostried-
kov umelcov je zrejmé „romantické“ 
ponímanie Beethovenových diel. 
U Baileyho je to asté používanie 
glissandovo nasadeného tónu a cel-
kom zvláštneho legata. Osobne sa 
s podobnou estetikou zvuku v prípade 
Beethovenovej tvorby nestotož ujem. 
Viem si však predstavi , že u niektorých 
posluchá ov môže takýto „emocionál-
ny falzi  kát“ nájs  priaznivú odozvu. 
Všeobecne nahrávka zodpovedá 
tradi nej zvukovej norme a ur ite si 
nájde ve a priaznivcov.
Nahrávka predstavuje praktickú 
ukážku Beethovenovho skladate ského 
vývoja v oblasti komornej hudby, 
ako aj jeho kompozi no-technického 
vkladu do slohu klasicizmu. Dvomi 
sonátami pre violon elo a klavír op. 5 –

. 1 F dur a . 2 g mol z roku 1796 
otvára Beethoven tradíciu tvorby pre 
tento nástroj, o asovo spadá do 
obdobia rozvoja techniky hry violon-
elistom Jeanom-Louisom Duportom. 

Obe sonáty charakterizuje presný 
zápis, takže umelci sa môžu da  vies  
skladate ovou koncepciou. Interpreti 
tento zámer aj pochopili. Ak si po-
sluchá  zvykne na technicky nekon-
trolovaný zvuk ozveny a miestami 
intona ný pokles violon ela, celkový 
dojem z interpretácie je priaznivý. 
Preukazujú to vstupné Adagiá oboch 
sonát alebo Allegro z . 1, pozoruhod-
né aj hudobno-náladovým súznením 
oboch partnerov. V závere nom Ron-

do Allegro, kde Beethoven asi prvýkrát 
dáva najavo svoj hudobný humor, však 

tento zmysel pre náladové nuansy 
úplne chýba.
Vyvrcholením prvého CD by mala 
by  Sonáta A dur op. 69, ktorá je 
dotvorením sonát z op. 5. Sonáta je 
pozoruhodná moduláciami v Allegro 

ma non tanto a violon elista tomu 
mohol necha  vo ný priebeh. Kontrast 
medzi Scherzo Allegro molto a Adagio 

cantabile je ponímaný len ako vonkaj-
ší, a preto celok vyznieva exaltovane. 
Finálne Allegro vivace prináša efekt-
nú, bezchybnú hru con fuoco, kde 
Beethoven pripomína Mendelssohna, 
prípadne revolu ného Schumanna.
Druhé CD obsahuje repertoár málo 
hraných skladieb: 12 variácií G dur, 
12 variácií F dur, 7 variácií Es dur 
z rozpätia rokov 1796–1801. Mimo-
riadnu pozornos  si aj vzh adom na 
súhru interpretov zasluhujú hlavne 
variácie v F dur. Skvostom súboru 
nahrávok sú sonáty op. 102 . 1 C 

dur a . 2 D dur. V Sonáte C dur je 
interpreta ne najkomplexnejšia prvá 

as . Podstata jej poetiky spo íva 
v zachovaní samostatnosti oboch 
nástrojov. Beethoven tu dosiahol 
svojrázny protiklad, ktorý však v in-
terpretácii našiel ve mi prirodzene 
pôsobiaci odraz. Sonáta D dur je 
pozoruhodná interpreta nou sústre-
denos ou na dramatické rozvíjanie 
v Allegro con moto sentimento d’af-

fetto. Interpreti si na nej dali záleža  
asi aj preto, že vyhovuje ich hudobnej 
predstave o Beethovenovom štýle. 
Kladú dôraz na vyznenie hudobných 
tvarov, doznievanie tónu, frázovanie, 
hudobnú dikciu a osobnostným 
interpreta ným prínosom stup ujú 
hudobné napätie až po „oslobo-
dzujúci“ nástup fugata vo  nálnom 
Allegre. Lineárnos  vedenia hlasov 
im tu napokon „vnucuje“ rozvážnejší 
prístup k Beethovenovi.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ
Beethoven
Complete Works for Piano 
and Cello
Zuill Bailey 
Simone Dinnerstein
Telarc 2009/distribúcia DIVYD

Kompletné dielo pre klavír a violon elo 
Ludwiga van Beethovena nahrali pre 
Telarc violon elista Zuill Bailey a klavi-
ristka Simone Dinnerstein.
Klaviristka môže by  verejnosti známa 
už z nahrávky Goldbergových variácií 
J. S. Bacha. Prezentuje sa nám v pod-
state v rovnakom interpreta nom 
štýle, len v prípade tejto nahrávky je jej 
prístup akceptovate ný. Jednozna ne 
vládne brilantnos ou hry, sústre uje 
sa na vedenie hlasu, korektné dodržia-
vanie prízvukov a udržiavanie tempa. 
Baileyho v sú asnosti sprevádza po-
ves  najlepšieho violon elistu. Musím 
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Leoš Janá ek: Z mrtvého 
domu
B. Blachut, I. Žídek,
P. Ko í, J. Horá ek
Orchester Národného diva-
dla v Prahe,Bohumil Gregor
2 CD Supraphon 2008

1-2 2010

posledných desa ro í. Ich nesmierna 
pracovitos  a húževnatos  býva záru-
kou obdivuhodnej technickej perfekcie, 
asto (a v mnohých prípadoch opráv-

nene) sa im však vy íta nedostato né 
štýlové cítenie, mechanickos , chlad 
a pod. Ke že aj moje osobné skúse-
nosti s týmto fenoménom sú pomerne 
rozporuplné, pri poh ade na obal 
celkom erstvého CD z produkcie 
renomovanej spolo nosti, z ktorého 
sa trochu záhadne usmievajú sestry 
Angela a Jennifer Chun, ma zasiahla 
ur itá dávka podozrenia zmiešaná so 
zvedavos ou. Technickú perfekciu som 
vzh adom na zna ku vydavate stva 
pokladal za samozrejmos , i si však 
huslistky poradia so štýlom miniatúr, 
vychádzajúcich prevažne z ma ar-
ských, rumunských i slovenských 
udových nápevov, zostávalo otázne.

Posluchá sky zážitok bol ve mi prí-
jemným prekvapením. Bartókove 
skladbi ky vznikli prepracovaním astí 
inštruktívneho klavírneho cyklu Pre 

deti, no popri pôvodne pedagogickom 
zameraní majú špeci  ckú estetickú 
hodnotu vzh adom na nezamenite nú 
pe a  osobného štýlu ich autora. Túto 
kvalitu podchytili aj huslistky kórejské-
ho pôvodu a pretože Bartókovo dielo 
tvorí absolútny základ ich spolo ného 
repertoáru, ich uchopenie má potreb-
nú h bku – v prieniku do štruktúry aj 
problematiky výrazu. Na jednej strane 
sa ich interpretácia vyzna uje agogic-
kou disciplínou, zna nou istotou v in-
tonácii a kultivovanos ou vo zvuku, na 
druhej strane nie je chladná, sterilná i 
akademicky nudná. Nechýbajú tu iskra, 
zmysel pre humor a hravos , ani štýlové 
cítenie. Na tom sa zrejme podpísala 
práca ma arského huslistu a bartókov-
ského nadšenca Dénesa Zsigmondyho, 
ktorý sestry Chunové pedagogicky 
viedol a pomohol im odkry  a pochopi  
nuansy rytmu, agogiky a frázovania v 
tejto hudbe. V aka tomu pôsobia mno-
hé z miniatúr prekvapivo „autenticky“ 
– za všetky spomeniem dva príklady: 
populárny Máramorosi tánc ( . 32) 
a Szól a duda ( . 36), kde interpretky 
frázovaním, akcentáciou, ba dokonca 
zafarbením zvuku svojich nástrojov 
dokonale evokujú štylistiku gajdovej 
hry typickej pre náš región. Treba však 
podotknú , že sa tak deje bez sk znutia 
k naturálnosti. Prejav hudobní ok si 
vždy zachováva klasickú gracióznos  
a je podriadený neustálej kontrole. 
Možno sa ich prístup mnohým nebude 
zda  dostato ne bartókovský, ja však 
musím poveda , že táto klasická vyrov-
nanos  a nesentimentálny, nepatetický 
výraz sú mi blízke.
Interpretky hrajú na nástrojoch Do-
menica Montagnanu (1734) a Nicola 

Franz Schubert
Winterreise
Mark Padmore, Paul Lewis
harmonia mundi 2009/
distribúcia DIVYD

Nestáva sa mi asto, aby ma nahrávka 
zaujala nie výkonom hlavného sólistu, 
lež výkonom sprevádzajúceho umelca. 
Viem, že pri diele ako Zimná cesta 
je sporné hovori  o primárnej úlohe 
spevného hlasu, ale predsa... Od 
prvého akordu piesne Gute Nacht 
som znehybnel a Paul Lewis mi už 
nedovolil rozpty ova  sa. Jeho výkon je 
z kategórie tých, ktoré stavajú spory 
o historicky pou enej interpretácii do 
polohy špekulácie: hrá na sú asnom 
nástroji zna ky Steinway a dosahuje na 

om nekone ne plastický zvuk, ktorý 
priam dokonale podporuje a dokres-
uje vokálny part. Rád objavujem nové 

interpretácie notoricky známych diel a 
vyh adám si Lewisove nahrávky Be-
ethovenových i Schubertových sonát.
Mark Padmore je v sú asnosti žiada-
ným sólovým spevákom; jeho kariéra 
sa za ala v súbore The Sixteen, spieval 
v Hilliard Ensemble, Deller Consort, 
Les Arts  orissants i Collegium vocale 
Ghent. Od polovice 90. rokov pribú-
dali sólové roly, napr. Evanjelista v obi-
dvoch Bachových ve kých pašiách. 
Schubertove pies ové cykly spieva od 
roku 2002. Pre m a bola táto nahráv-
ka prvým stretnutím s Padmorovým 
prístupom k Schubertovi. Pri všetkej 
remeselnej vyspelosti a prepracovanej 
koncepcii som touto „zimnou cestou“ 
trocha sklamaný. Padmorov hlas by 
sa dal prirovna  k Bostridgeovmu, na 
rozdiel od neho sa však u Padmora 

Dmitri Shostakovich 
Preludes and Fugues op. 87
Peter Katina
Hevhetia 2009

Slovenský akordeonista Peter Katina, 
o. i. absolvent Hudobnej akadémie 
Carla Nielsena v Odense v Dánsku 
(v triede Owena Murraya), ktorý sa 
špecializuje primárne na interpretá-
ciu hudby 20. storo ia a sú asných 
diel, ve mi príjemne prekvapil už 
svojím debutom Flashing (2006) s 
kompozíciami sú asných, prevažne 
severských autorov. Jeho najnovší 
projekt ponúka koncep ne odlišný, 
no nemenej zaujímavý a originálny 
prístup – siaha totiž po jednom 
z interpreta ne najnáro nejších diel 
klavírnej literatúry 20. storo ia Prelú-

diách a fúgach op. 87 Dmitrija Šosta-
kovi a. Uvádza ich bez akýchko vek 
transkrip ných úprav (!) v osobitej 
akordeónovej podobe (do svojho 
výberu zahrnul ísla 1, 4, 11 – 13, 15, 
17, 18 a 22 – 24). 
Motiváciu tejto sonoristicky trans-
forma nej verzie Šostakovi ových 
kompozícií neh adajte v exhibi nom 
prevádzaní virtuozity, ale v osobnej 

ozývajú na môj vkus príliš „zafarbené“, 
rozvibrované tóny, ktoré v sú innosti 
so svetlou farbou jeho hlasu pôsobia 
niekedy neadekvátne v kontexte 
Schubertovho a Müllerovho temného 
lyrického sveta.
Z nahrávok, ktoré sú momentálne na 
trhu, sa teda táto nezaradila medzi 
moje najob úbenejšie. V tomto žánri, 
a najmä ke  ide o Schuberta, je 
konkurencia silná. Dietrich Fischer-
Dieskau, Thomas Quastho  , Matthias 
Goerne, Ian Bostridge i dokonca 
Brigitte Fassbaender, to všetko sú 
výnimo né výkony a ich porovnávanie 
je isto subjektívnou záležitos ou. 
Možno by bolo adekvátnejšie oddeli  
tenoristov od barytonistov, pretože 
niekomu môže vyhovova  vyššia 
poloha hlasu. Ke  ide o Zimnú cestu, 
mojou vo bou sú Goerne a Fischer-
Dieskau; Fassbaender predstavuje 
výnimku – jej ženské podanie cyklu je 
vskutku kongeniálne.

Peter ZAGAR

fascinácii a umeleckej re  exii kultúrno-
spolo enského a politického kontextu 
krutej stalinskej éry Sovietskeho zväzu. 
Katina to vysvet uje v booklete svojho 
CD nasledovne: „Chcel som nahra  

dielo skladate a – ktorý celý život otvo-

rene i skryte bojoval s režimom a jeho 

mašinériou – na akordeóne, ktorý ... 

steles oval sovietsku propagandu 

a ud; ktorý symbolizoval masy, hrdin-

ský entuziazmus národa, jeho ví aznú 

armádu a pracujúcich v továr ach 

a ich sny a vieru vo ,svetlé zajtrajšky’.“ 
Toto rozhodnutie je z h adiska po-
chopenia a vedomia širších súvislostí 
poetiky Šostakovi ovho diela zaiste 
ve mi sympatické, prináša však so se-
bou nemálo technických a výrazových 
interpreta ných úskalí. Tie tkvejú 
predovšetkým v odlišnom diapazóne 
artikula ných a akustických možností 
klavíra, pre ktorý autor dielo pôvodne 
napísal, a akordeónu. Ide napríklad o 
inú akos  úderu, absenciu pedálovej 
hry, ako aj odlišnos  tvorby tónu 
a z nich vyplývajúce výrazovo-sono-
ristické konzekvencie. Peter Katina 
tieto limitácie preklenul a vyvážil 
nesmierne sústredeným výkonom, 
opierajúcim sa o precíznu prácu 
s celým rozpätím dynamiky nástro-
ja, priliehavou vo bou zvukových 
registrov (siahajúcich od  stulových 
záznejov cez plnokrvné akordické 
rezonancie až po brumendovo basové 
polohy) a citlivým rytmicko-tempo-
vým uchopením jednotlivých dvojíc 
prelúdií a fúg.
Mnohým znalcom tohto Šostakovi-
ovho diela bude možno jeho akorde-

ónový portrét znie  na prvé po utie 
podivne. Avšak po druhom i tre om 
vypo utí v om nájdete skrytý pôvab 
a mnoho netušených polôh, ktoré 
zara ujú toto CD k najzaujímavejším 
po inom sú asného slovenského 
interpreta ného umenia.

Július FUJAK

Amatiho (1662), o v spojení s kva-
litnými zvukovými parametrami na-
hrávky poskytuje hodnotný akustický 
zážitok. Duetá nie sú zoradené pod a 
ísel, ktorými ich skladate  ozna il, ale 

nie je to chyba, ke že pôvodne ani 
neboli ur ené na kompletné koncertné 
uvedenie. Výber skladieb a ich poradie 
je na interpretoch, takže zvolenie funk-
cie náhodného prehrávania je celkom 
legitímne a nijako by nemalo zmenši  
pôžitok z po úvania.

Robert KOLÁ
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Amsterdame a Hamburgu) použil 
pôvodný záver diela, taký dôležitý pre 
jeho celkové vyznenie. Hoci odstránil 
mnoho starších úprav, nevyhol sa 
vlastným retušiam partitúry. Celkovo 
však jeho podanie vyniká štýlovos ou, 
precíznos ou a h bkou v prepracovaní 
detailu i celku. Inscenácia zažila trium-
fálnu premiéru na festivale v Edinbur-
ghu, neskôr bola uvedená na zájaz-
doch pražskej opery vo Viedni, So  i, 
Benátkach a Wiesbadene, vždy s mi-
moriadnym ohlasom. Na úspechu sa 
popri Gregorovi jednozna ne podie ali 
aj výkony dnes už legendárnych sólis-
tov – Bena Blachuta (Filka Morozov), 
Iva Žídka (Skuratov), P emysla Ko ího 
(Šiškov), Jaroslava Horá ka (Placma-
jor), Antonína Votavu (Starý väze ) 
a Heleny Tattermuschovej (Aljeja).  
Do rúk sa nám teda dostáva vskutku 
výnimo ná nahrávka, ktorá zaru uje 
neopakovate ný umelecký zážitok a zá-
rove  je svedectvom o vysokej úrovni 
dobovej janá kovskej interpretácie. 
Komplet získal v Paríži roku 1978 
ocenenie Grand Prix de disque lyrique. 
CD nahrávku dop a obsažný booklet 
so sprievodným textom a libretom 
v štyroch jazykových mutáciách.

Branko LADI

Miroslav Vitous Group
Michel Portal
Remembering Weather 
Report
ECM 2009/distribúcia 
DIVYD

Miroslav Vitouš, eský kontrabasista a 
skladate , predstavil v uplynulom roku 
pod hlavi kou vydavate stva ECM svoj 
najnovší projekt s názvom Remembe-

ring Weather Report. Z textu book-
letu sa môžeme dozvedie , že jeho 
zámerom nebolo opätovné uvedenie 
repertoáru Weather Report, ale skôr 
„kompozi ná” metóda, ktorú presa-
dzoval po as svojho pôsobenia v tejto 
formácii v 70. rokoch minulého storo-
ia. Hlavnými piliermi jeho myslenia 

boli konverzácia medzi hudobnými 
nástrojmi a negácia dovtedajšej otroc-

Henri Texier
Red Route Quartet
Love Songs Re  exions
Label Bleu 2009/distribúcia 
DIVYD

Najnovší album veterána francúzskej 
jazzovej scény, kontrabasistu Henriho 
Texiera, Love Songs Re  exions vo 
mne vyvolal okrem okamžitej sympa-
tie aj otázku, komu je vlastne ur ený. 
Ako nazna uje názov, kostrou jeho 
dramaturgie sú známe štandardy, 
ktorých texty sa viažu k tematike lásky, 
resp. majú toto slovo priamo v názve 
– Beautiful Love, I Love You, Easy to 

Love Cola Portera, Ellingtonova In 

a Sentimental Mood i piesne, ktoré 
preslávili Billie Holiday (God Bless the 

Child) alebo Johnny Hartman (My 

One And Only Love). Tie však dop -
ajú freejazzové, resp. vo ne impro-

vizované úseky, a to neraz pomerne 
expresívne; o autorskej kompozícii 
možno hovori  jedine v prípade Texie-

kej úlohy rytmickej sekcie. Vitoušovými 
spolupracovníkmi na CD sú Franco 
Ambrosetti, trúbka, Gary Campbell, 
tenorsaxofón, Gerald Cleaver, bicie a 
Michel Portal, basklarinet.
Prvá skladba s názvom Variations On 

W. Shorter je založená na fragmentoch 
Shorterovej skladby Nefertiti, ktorá 
Vitoušovi poslúžila ako východiskový 
bod. Prejavujú sa v nej charakteristická 
Vitoušova virtuozita a zmysel pre 
farebnos  tónu nástroja. Fragmenty 
témy sledujeme v nástupoch  dycho-
vých nástrojov, ktoré postupne zahus-
ujú sadzbu. Základným princípom je 

neustále napätie a uvo ovanie v rámci 
výstavby kompozície. Variations On 

Lonely Woman predstavujú akési 
„manželstvo“ medzi ernošskou spiritu-
alitou a slovanskou dušou. Je to jediná 
kompozícia, ktorej autorom nie je 
Vitouš, ale Ornette Coleman. Základná 
téma sa v jej priebehu objaví trikrát a  
strieda sa s úsekmi vyplnenými impro-
vizovanou hudbou. Dominanciu v tejto 
rytmicky komplikovanej a posluchá sky 
náro nej kompozícii preberá Michel 
Portal, ktorý svojím basklarinetom 
citlivo stvár uje to „ ernošské“ na 
jednej strane, ako aj „slovanské“ na 
strane druhej v improvizovaných 
astiach. Skladba s názvom Semina je 

dedikovaná Joeovi Zawinulovi a pri-
náša okrem zaujímavého trojdielneho 
lenenia nieko ko pozoruhodných 

sólových vstupov a prípadov vzájomnej 
interakcie medzi jednotlivými nástrojmi 
(napr. Vitoušova improvizácia v prvom 
dieli, kde používa okrem tradi ných 
techník aj hru  ažoletov a vytvára 
kontrapunkt k ostinátnemu saxofóno-
vému sprievodu, alebo trúbkové sólo 
Franca Ambrosettiho imitujúce zvuk 
Milesa Davisa a dop ané polyfóniou 
ostatných dychových nástrojov). Tretia 
as  skladby má charakter hardbopovej 

improvizácie, kde sa v plnej miere 
prejavil Gary Campbell na tenorsaxo-
fóne. Sur  ng With Michel prináša duet 
Vitouša a Portala. Dialóg vytvorený 
medzi klarinetom a kontrabasom vytvá-
ra dynamické prostredie plné napätia 
a kontrastov. Vitouš sa prezentuje ako 
hudobník skvelo ovládajúci úlohu sprie-
vodného hrá a, ktorú však brilantne 
dop a melodickými líniami, odpoveda-
júc a podporujúc tak Portalovu impre-
sívnu hru. alšou fúziou slovanského 
a amerického je predposledná skladba 
albumu When Dvo ák Meets Miles. Už 
na jej za iatku zaznievajú prostredníc-
tvom kontrabasu alúzie na slovanské 
motívy doplnené zvukovos ou kapely 
Milesa Davisa zo 60. rokov. V jednot-
livých úsekoch skladby sa striedajú 
sólisti, ktorí nadväzujú na spomínané 
motívy. V kompozícii vytvára neustále 

jazz

Milovníkov hudby Leoša Janá ka iste 
potešilo, že roku 2008 sa na našom 
trhu objavila staršia nahrávka  jeho 
poslednej opery Z mrtvého domu 
aj na CD. Ide o reedíciu klasickej 
nahrávky dirigenta Bohumila Gregora 
z roku 1964, ktorá zásadným spôso-
bom ovplyvnila interpretáciu i alší 
javiskový život tohto zaujímavého 
diela. Z mrtvého domu je totiž svojou 
koncepciou i hudobným stvárnením  
jedným z najosobitejších výtvorov v 
dejinách opery. Janá ek zhudobnil 
Dostojevského román Zápisky z m t-

veho domu, pochmúrne dielo odohrá-
vajúce sa v prostredí cárskej trestnice. 
Skladate  ako ve ký ctite  ruskej lite-
ratúry, pracoval na diele so zna ným 
nasadením – sám prekladal Dostojev-
ského originál, hne  ho dramatizoval 
a priamo prenášal do partitúry. Na-
priek „neopernému námetu“, ktorému 
chýba jednotná dejová línia (dej sa 
rozvíja na základe vyrozprávaných 
príbehov jednotlivých väz ov), ženské 
postavy (sopránový part Aljeju je kon-
cipovaný ako „nohavi ková“ úloha) a 
vlastne aj postava hlavného hrdinu, 
dokázala skladate ská individualita 
Leoša Janá ka dielo hudobne naplni . 
Napriek rýchlo postupujúcej práci 
však skladate  dielo nedokon il – po 
krátkej chorobe zomrel 12. augusta 
1928 v Ostrave. Opera teda ostala ne-
dokon ená, o výrazne ovplyvnilo jej 
javiskový život. Už pri prvom uvedení 
v Brne roku 1930 došlo k retušiam 
v partitúre, aby sa zmiernil expresio-
nistický zvuk a prudkos  orchestra, 
zárove  sa výrazne zasiahlo do kon-
cepcie diela – pochmúrny záver opisu-
júci beznádejnos  a bezvýchodiskovos   
postavenia väz ov sa stal apoteózou 
slobody. Napriek týmto úpravám si 
dielo iba ažko razilo cestu na operné 
javiská (do roku 1950 bola napr. Jej 

pastorky a uvedená v 190 rôznych in-
scenáciách, opera Z mrtvého domu sa 
do kala sotva 10 naštudovaní). V aka 
viacerým významným uvedeniam – 
popredné miesto medzi nimi  zaujíma 
aj pražské naštudovanie dirigenta 
Bohumila Gregora, režiséra Ladislava 
Štrosa a výtvarníka Vladimíra Nývlta, 
ktoré je základom tejto nahrávky – sa 
dielo postupne približovalo k svojmu 
pôvodnému zámeru i hudobnému 
šatu a dnes si môžeme dovoli  tvrdi , 
že sa stalo repertoárovým titulom a 
ujímajú sa ho popredné dirigentské 
osobnosti.
Naštudovanie pražského Národného 
divadla z roku 1964 smerovalo k o is-
teniu pôvodnej verzie od dobových ná-
nosov a „vylepšení“. Bohumil Gregor 
(1926 – 2005, popredný eský operný 
dirigent pôsobiaci o. i. v Štokholme, 

napätie Gerald Cleaver svojím sprie-
vodom v double time a podporuje 
tak farebnos  kompozície. iasto né 
uvo nenie prichádza v druhej tretine 
skladby, ktorá dáva priestor pre zachy-
tenie atmosféry Davisovej hry. Záver 
albumu tvorí kompozícia nazvaná 
Blues Report. Jej ústrednou témou je 
parafrázovanie známeho jazzového 
štandardu Satin Doll Duka Ellingtona. 
Hudobníci ponímajú tento materiál 
slobodnejšie, necítia sa by  nato ko 
zviazaní pôvodným harmonicko-melo-
dickým materiálom. Dôsledkom toho 
je vo nejšie narábanie s asom, farbou, 
frázovaním.
Vitouš spolu so svojimi spoluhrá mi 
predstavuje na CD Remembering 

Weather Report hudobný koncept 
s prvkami free jazzu založený na 
vysokej muzikalite zú astnených 
hudobníkov, nadh ade a pokore pri 
práci s hudobným materiálom. Nie je 
to však návrat do minulého storo ia, 
je to paralela s realitou, predstavu-
júcej sú asnos . Posluchá  je pritom 
vystavený ve mi náro nej hudobnej 
skúsenosti, ktorá predpokladá vní-
mavú osobnos .

Michal HOTTMAR
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Puccini Heroines and Lyric Arias

La Bohème, Suor Angelica, Gianni 
-

couvreur, Andrea Chénier, La Wally, 

CD

Smetana
Má vlast

CD

Bach
Goldberg Variations BWV 988, 
Partita No. 5 BWV 829
Glenn Gould
legendárna nahrávka z roku 1955
CD

– digitálne remastrované legendárne nahrávky klasickej hudby

rovej skladby Emouvantes Blues, nos

aj tá sa v závere „rozplynie“ v celkom 

takým lahodným a bezstarostným 

-
-

dvoch navzájom vzdialených svetov. 
Skôr naopak – kvarteto má vlastný 

-
-

-
-

pôvodných harmonických postupov. 

-
tista Sébastien Texier, kontrabasistov 
syn, a gitarista Manu Codjia, známy 

trochu úzky a v podstate klarinetový, 
-

vaný altový klarinet. Tento nástroj mu 

ktorý je zvukovo obohatený vkusným 

bohatou hrou Christopha Margueta.
-

Intuition

je to basový groove, nad ktorým
Dark Song 

Mistreated pravidelný rytmický pulz
a v Nostalgique okrem toho Codjia vye -
tvára nádherné mäkké zvukové plochy. 
V susedstve God Bless the Child alebo 
My One And Only Love teda pôsobia e

-
diska iste nejde o nijaký novátorský 

zvukovo kvalitne zvládnutým produk-kk
-

Robert

Marian Alojz Mayer:
Dejiny organa na Sloven-

Divis – SLOVAKIA a VŠMU

kniha

Publikácie s organovou, resp. orga-
nologickou tematikou nevychádzajú 

Martin

Šaško a jeho organárska školaaa

ponúka jej autor Marian Alojz Mayer 
Dejiny organa 

slovenské historické organy. Na

-

Organy 

a organári na Slovensku je zachytený u
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Nao Higano: Konomichi 
Mikuláš Schneider-Trnavský, 
Kosaku Yamada
Nao Higano, Kuni Soma 
2009 abalART

Organ Romantic in Opava 
Mário Sedlár
2009 Diskant 

vývoj organa od 17. storo ia až po 
sú asnos . Druhá kapitola Vzdušnice 
sa zaoberá touto najdôležitejšou 
as ou každého organa pod a ich 

jednotlivých typov. Nachádzajú sa tu 
fotogra  e a kresby detailov bežných, 
ale aj originálnych riešení na vzdušni-
ciach konkrétnych nástrojov. Množ-
stvo zaujímavých fotogra  í a kresieb 
obsahujú aj alšie kapitoly: Traktúry, 

Hracie stoly, Klaviatúry, Pomocné 

zariadenia. alej sa autor venuje 
dispozi ným zvyklostiam a registrom 
slovenských organov. Túto kapitolu 
delí na podkapitoly pod a dispozícií 
jednotlivých strojov, napríklad dis-
pozície pozitívov, jednomanuálových 
organov a hlavných  strojov, pedálov 
a pod. Podkapitola Mixtúry prináša 
cenné údaje o detailnom zložení 
mixtúr významných slovenských orga-
nárov 17. a 18. storo ia (napr. 
B. Fromm, 1651; M. Zorkovský, 1721; 

Pažický, 1790), ale aj o zložení mixtúr 
významných romantických nástro-
jov (napr. Ve ký evanjelický kostol 
v Bratislave, Bazilika sv. Mikuláša v 
Trnave). Množstvo kresieb detailov 
obsahuje kapitola venovaná špeci  ku 
píš al slovenských organov. Najviac 
fotogra  í vzácnych prospektov 
prináša závere ná kapitola s názvom 
Architektonicko-výtvarné riešenie. 
Prílohy publikácie obsahujú dispo-
zície vybraných organov s detailným 
technickým popisom. V závere sa 
nachádza sumár, ktorý do angli tiny 
preložil Roy Williamson, anglický 
organológ žijúci na Slovensku.  
Kniha, ktorá má aj s prílohou 215 
strán, je výsledkom celoživotného 
profesionálneho záujmu autora 
o organy a organárstvo na Sloven-
sku a je mimoriadnym prínosom 
nielen pre naše domáce milieu. Dr. 
Mayer svojimi náro ným výskumom 

a štúdiom získanými vedomos ami 
nadväzuje na dedi stvo nestorov 
slovenskej organológie Karola Wur-
ma a Otmara Gergelyiho. Od Ger-
gelyiho, ktorý bol jeho strýkom, už 
v detstve získal lásku k slovenským 
historickým organom. Zameraním 
na konkrétnu oblas  organárstva 
v strednej Európe tvorí publikácia 
neoddelite nú sú as  európskej 
odbornej organologickej literatúry. 
Jej vydanie je významným po inom, 
aj ke  obsahovej hodnote by viac 
zodpovedalo viazanie v tvrdých 
doskách, kvalitnejší papier a fareb-
né fotogra  e. Dejiny organa na 

Slovensku od najstarších ias až po 

sú asnos  Mariana Alojza Mayera 
môžeme smelo ozna i  za vademe-
cum pre každého, kto sa chce téme 
slovenských organov a organárstva 
seriózne venova .

Stanislav ŠURIN
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Paulechová- Štiasna;  4. 1. 09: E. 
Let anová, E. Vášaryová; 11. 1. 
09: L. Fan ovi , M. Pa a; 18. 1. 
09: J. Lupták, E. Škutová – 1-2/3
Šišková, I.: Nede né matiné 
v Mirbachovom paláci, 1. 3. 09: 
J. Podhoranský, A. Béresová, 
L. urišová, I. Mociráková, J. 
Severová, M. Rybáriková, Y. 
Uehara, B. Bielik, Y. Inada; 8. 
3. 09: S. Stašková, A. Antalová, 
K. Kleinová; 15. 3. 09: L. 
Kojanová, P. Novotný; 22. 3. 
09: I. Gajan; 19. 4. 09: P. Šaray, 
J. Nagy- Juhász; 26. 4. 09: Z. 
Dunaj anová, R. Šveda, B. Ladi   
–  6/3                                                                                                                        
Šišková, I.: Nede né matiné 
v Mirbachovom paláci, 3. 5. 09: 
I. Buffa, E. Šušková; 31. 5. 09: 
Z. Zamborská, S. Zamborský, 
J. Podhoranský, A. ajová, D. 
Zsapková, Z. Bou ová; 7. 6. 09: 
K. Du aiová, J. Tomanová, Z. 
Biš áková; 14. 6. 09: E. Ginzery, 
I. Šiller;  28. 6. 09: J. Bartoš, L. 
Fan ovi  – 7-8/3                                                                                                                        
Šuba, A.: SF, 29. 10. 09: P. 
Altrichter, M. Lapšanský – 11-
12/3 
Unger, P.: SF, 31. 12. , 1. 1. 09: 

P. Feranec, E. Jenisová, D. Jenis, 
SFZ (B. Juha áková) – 1-2/2                                                                        
Urban íková, L.: ŠfK, 8. 1. 09: Ch. 
Pollack, L. Koroleva; 22. 1. 09: Z. 
Müller, A. Ku erová; 5. 2. 09: A. 
Schwinck, K. Okazi;  19. 2. 09: J. 
Swoboda, M. Ambroš , O. Šoth, L. 
Vysylyevová – 3/ 4                                                                                                     
Urban íková, L.: ŠfK, 7. 10. 09: Z. 
Müller, L. Peterková; 22. 10. 09: 
M. Leginus, L. Fan ovi ; 3. 12. 09: 
P. Gatto, E. D ízgová-Jirušová, L. 
Maestro  – 11-12/6
Vaculová, E.: Nede né matiné 
v Mirbachovom paláci, 1. 2. 09: Z. 
Zamborská, V. Ondrej ák –  1-2/3
Vaculová, E.: Nede né matiné 
v Mirbachovom paláci, 10. 5. 09: 
P. Steidl;  24. 5. 09: Bratislavské 
gitarové kvarteto – 6/ 4

FESTIVALY, SÚ AŽE, 
PREHLIADKY

Alexander, J.: Bratislavská komor-
ná gitara – 7-8/12
Alexander, J.: Bratislavská noc 
komornej hudby (Konvergencie) 
– 11-12/9
Biš áková, Z.: Ostravské dny 09 
– 10/19  
Bubnáš, J.; Kolá , R.; Pastir ák, 
J.: Ve ery novej hudby – 11-12/12

árska, E.: Slovenské historické 
organy – 1-2/8
Dohnalová, L.: Divergencie – 
7-8/13
Dohnalová, L.: Medzinárodný 
gitarový festival J. K. Mertza – 
7-8/14
Fecsková, S.: Organové dni J. 
Grešáka – 11-12/18
Hochel, P.: Nová slovenská hudba 
– 3/9
Hochel, P.: Prehliadka mladých 
skladate ov – 5/8
Hochel, P.: Trnavské organové dni 
– 11-12/15
Kolá , R.: Bratislavské hudobné 
slávnosti 08 – 1-2/4
Kolá , R.: Dva poh ady na festival 
Viva Musica! – 9/4
Kolá , R.: NEXT 08 – 3/11
Kolá , R.: NEXT 09 – 11-12/14
Kubandová, J.: Jubilejný Festival 
peknej hudby – 7-8/8
Kubandová, J.: (New) Music At 
Home – 11-12/10
Lindtnerová, J.: Orfeus 08 – 3/10
Marton, I.: Slávnostný koncert k 
10. výro iu Konvergencií – 11-12/8
Med anský, K.: Prešovská hudob-
ná jar  –  6/11
Mihalov, K.: Stredoeurópsky festi-
val koncertného umenia  – 5/10
Oremová, D.: Komorné dni 

Johanna Nepomuka Hummela – 
7-8/10
Platzner, A.: BHS 08: D. 
Sitkovetsky, H. Demarquette, 
Ensemble Orchestral de Paris – 
1-2/5
Platzner, A.: Dva poh ady na 
festival Viva Musica! – 9/4
Rusó,V.: BHS 08: Collegium 1704 
– 1-2/7   
Rusó, V.: Hammerklavier festival 
– 4/6
Szóradová, E.: Vandrovali hudci... 
od mora k Nitrave – 9/5
Šuba, A.: Poprad sa stane miestom 
inšpirujúceho hudobného dialógu 
– 7-8/9
Šuba, A.: Festival Konvergencie 
oslávil 10. narodeniny – 11-12/8
Unger, P.: BHS 08: P. Altrichter, H. 
Lednárová, E. Garajová, T. erný, 
P. Mikuláš,  SF, SFZ; P. Chiba, P. 
Noskaiová, I. Buffa, D. Cibu ová; 
E. van Evera, M. Kraj o – 1-2/ 6,7
Urban íková, L.: Ars Nova 
Cassoviae 08 – 3/8
Urban íková, L.: Medzinárodný 
organový festival Ivana Sokola 
08 – 1-2/10
Urban íková, L.; Med anský, K.: 
Košická hudobná jar – 6/8
Urban íková, L.: Septembrový 
záver Revúckych augustových 
koncertov – 10/8
Urban íková, L.: Ars Nova 
Cassoviae 09 – 11-12/11
Urban íková, L.: Medzinárodný 
organový festival Ivana Sokola 09  
– 11-12/16
Urban íková, L.: Prehliadka mla-
dých organistov – 11-12/17
Vaculová, E.: Bratislavská komor-
ná gitara  – 7-8/12
Van o, M.: Ars Organi Nitra 09 
– 7-8/6
Vymazal, P.: Trnavské organové 
dni 08 – 1-2/9

HUDOBNÉ DIVADLO

Bendik, M.: Branislav Kriška, 
Šarmantný aristokrat opery – 5/25
Bendik, M.: Viktor Šulc, Prvý 
operný mág na Slovensku – 7-8/36

ervenka, J.: Opera s otáznikom 
(Krá  duchov M. Pia eka, Melos-
Étos) – 11-12/39
Glocková, M.: Bravo pre 
Boccanegru (BB) – 10/18
Glocková, M.: Silvano ako naivita 
inscena ných rybárov (BB) – 3/20
Glocková, M.: Zámocké hry zvo-
lenské – 7-8/39
Glocková, M.: Historizujúca Lucia 
di Lammermoor (KE) – 11-12/40
Glocková, M.: Ve kolepé privítanie 

57

INDEX  2009

index_ok.indd   3 21. 2. 2010   15:15:04



val v znamení jubilea – 9/26
Unger, P.: Praha: Národné diva-
dlo moderne i tradi ne – 4/26
Unger, P.: Viac než pocta 
Benjaminovi Brittenovi – 4/26
Unger, P.: Viede : Ring uzatvo-
rilo Zlato Rýna – 6/27   
Unger, P.: Viede : Leto 
s Rossinim – 7-8/43
Unger, P.: Zürich: Mojžiš 
v maská och, faraón pri sporáku 
– 10/22
Unger, P.: Szeged: Stále origi-
nálny operný festival – 11-12/42
Vaší ek, P.: Berlín: Berliner 
Festspiele- Musikfest  – 10/20
Vaší ek, P.: Berlín: Simon 
Boccanegra s Plácidom 
Domingom – 11-12/44
Zvara, V.: Viede : Pražskí Židia 
vo viedenskej fabrike – 7-8/42   

HISTÓRIA

Conway, D.: Charles- Valentin 
Alkan- génius a samotár – 9/20
Conway, D.:  „Vnuk slávneho 
filozofa“ Felix Mendelssohn 
v Anglicku – 5/15
Klinda, F.: Ladislav Slovák: 
Náro ný k sebe i k druhým... 
– 4/16
Mayer, J. L.: Ohrani enie ako 
estetický koncept? – 6/20
Rusó, V.: Nástroj anjelov a 
krá ov – 11-12/29
Schirlbauer- Grossmannová, 
A.: V tieni Beethovena – M. 
Zmeškal z Domanoviec a Leštín 
– 7-8/ 32
Zají ek, P.: Hommage à Händel, 
Il caro Sassone – 10/14
Zelenay, P.: Juraj Berczeller – 
George Best  – 3/17

O PO ÚVA

o po úva Albert Maren in – 
1-2/34
 o po úva Dado Nagy – 3/35

o po úva Lucia Nimcová – 
4/25

o po úva Ivan Kadle ík – 6/35
o po úva Peter Uli ný – 

7-8/54
o po úva Rudolf Jurolek – 

9/28
o po úva Patrícia Elexová – 

10/35
o po úva Vladimír Balek  – 

11-12/54

FOLKLÓR

Demo, O.: Grand Prix Svetozára 
Stra inu 09 – 5/13

Demo, O.: Rudolf Patrn iak- píš alkár 
z Terchovej – 10/9

JAZZ 

Bianchi, G.: Evan Parker bez kompro-
misov – 1-2/33
Bianchi, G.: Jazzové festivaly: Viede  – 
Bánk – Pieš any – 5/35
Bianchi, G.: Louis Armstrong Jazz 
Festival 09 – 7-8/52
Bianchi, G.: Joe Murányi: „O pä desiat 
rokov bude jazz hrozný!“ – 7-8/53
Bianchi, G.: Sentimentálny Alex 
Hawkins – 1-2/33
Bianchi, G.: Zápisky hudobného 
konzumenta – dva týždne v Londýne – 
1-2/31
Harvan, A.: Jazz vo Filharmónii (M. 
Jakab ic, R. Fraš, . Šrámek, Š. Bartuš, 
D. Novakov, O. Rózsa) – 11-12/53
Kolá , R.: Jazznica 09 – 7-8/50
Kolá , R.: W. Shorter v Bratislave – 
11-12/52
Kuna, J.: Open Jazz Fest 09 – 7-8/51
Moty ka, P.: A. Jackson: „Svet nepo-
trebuje alší z radu zlých basgitarových 
albumov“ –  7-8/49
Moty ka, P.: Basová sága F. Uhlí a – 
4/34
Moty ka, P.: Banskoštiavnická Jazznica 
– 5/33
Moty ka, P.: Jazz Goes to School 09 
– 7-8/52
Moty ka, P.: Jazzový revolucionár 
spoza Uralu – 3/30
Moty ka, P.: Jesenný jazz – 10/29
Moty ka, P.: Letný jazz – 6/28
Moty ka, P.: M. Parker a J. Tacuma na 
„ Jarných jazzákoch“– 3/31
Moty ka, P.: Pocta F. Tugendliebovi 
– 7-8/53
Moty ka, P.: Pohoda J. Abercrombieho 
– 10/30
Moty ka, P.: Jazz bez hraníc (festival 
Jazz FOR Sale) – 11-12/50
Platzner, A.: Al Foster v Bratislave – 
4/35
Tóth, M.: Kapitoly z dejín jazzového 
klavíra I. – 1-2/26
Tóth, M.: Kapitoly z dejín jazzového 
klavíra II. – 3/26
Tóth, M.: Kapitoly z dejín jazzového 
klavíra III. –  4/30
Tóth, M.: Kapitoly z dejín jazzového 
klavíra IV. –  5/30
Tóth, M.: Kapitoly z dejín jazzového 
klavíra V. – 6/30
Tóth, M.: Kapitoly z dejín jazzového 
klavíra VI. – 7-8/46
Tóth, M.: Kapitoly z dejín jazzového 
klavíra VII. – 10/26
Wasserberger, I.: H. Jones v Prahe – 
7-8/50
Wasserberger, I.: . Šrámek: Sonda do 
jazzových ambícií  – 9/30

krá ovnej (Divadlo J. Záborského 
Prešov) 11-12/41
Leška, R.: Lacno predaná nevesta  
(SND-BA) – 4/20
Šuba, A.: Prive a zábavy na opus-
tenom ostrove (SND-BA) – 6/22
Unger, P.: Hry o Márii bez kulís 
a kostýmov (SND-BA) – 10/17
Unger, P.: Bonus sezóny prinieslo 
Brno – 6/23
Unger, P.: Klišé réžie zasiahlo celý 
tím  (KE) – 7-8/40
Unger, P.: Zámocké hry zvolenské 
– 7-8/38
Ursínyová, T.: Strhujúce 
tane né divadlo (BA)                                                 
1-2/ 23
Ursínyová, T.: S UK cez mikro-
porty (BA) – 5/26
Ursínyová, T.: Stravinskij s otáz-
nikmi (BB) – 5/27
Ursínyová, T.: Úspešný „žobrá ik 
z Umbrie“ (BA)  –  6/23 

ZAHRANI IE

as:  Florencia: Úspech slovenského 
speváka – 11-12/45
Blaho, V.: Toulouse: Simon 
Boccanegra bez Francúzov – 11-
12/44
Kolá , R.: Viede : Slovenský fil-
harmonický zbor v Konzerthause 
– 5/29
Knésl, J.: Bayreuth: Parsifal – 9/26
Let anová, E.: Krom íž/
Olomouc: 20. výro ie Forfestu – 
7-8/41
Machajdík, P.: Berlín: 
MacMillanove Jánove pašie  – 5/ 28
Mojžišová, M.: Bordeaux: Tosca 
dnes – 3/22
Mojžišová, M.: Mníchov: Potlesk 
pre Gruberovú a Bršlíka – 3/22
Planková, E.: Zlín: Záver festivalu 
Harmoniae Moraviae – 11-12/45
Polák, P.: Viede : Zaslúžený 
úspech Prste a bez slov – 3/ 21
Schindler, A.: Dráž any: Hommàge 
dvom jubilantom – 5/28
Schindler, A.: Dráž any: Verdiho 
Rekviem v znamení bielej ruže – 
1-2/24
Schindler, A.: Dráž any: V zname-
ní kvality a šarmu – 6/25
Schindler, A.: Dráž any: Verdi 
v Semperovej opere – 10/23
Schindler, A.: New York: Do MET 
bez fraku a smokingu – 4/28
Unger, P.: Berlín – Dráž any: 
Tri tváre romantizmu v nemeckej 
podobe – 3/24
Unger, P.: St. Margarethen 
a Mörbisch: Efektné divadlo pod 
holým nebom – 7-8/44
Unger, P.: Pesaro: Rossiniho festi-
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Kolá , R.: Janá ek: Lachian Dances, The 
Cunning Little Vixien Suite, Taras Bulba 
(Supraphon) – 3/36
Kolá , R.: Kurtág’s Ghosts (Kairos) – 
5/36
Kolá , R.: Ligeti: Lux aeterna, 
Heppener: Im Gestein 90 (harmonia 
mundi) – 1-2/36
Kolá , R.: P. Kaczmarczyk: Complexity 
in Simplicity (ACT) – 9/38 
Kolá , R.: T. Sta ko Quintet: Dark Eyes 
(ECM) – 10/36
Matej, D.: A. Zimmerlin: Euridice  
(ECM) – 6/36
Moty ka, P.: J. Dodo Šošoka Slovak 
Jazz Trio&Percussion Acoustic Music 
(Pavlik Records) – 4/37 
Moty ka, P.: M. Mazur, J. Garbarek: 
Elixir;  J. Surman, H. Moody: Rain On 
The Window (ECM) –  3/37 
Moty ka, P.: P. Baron: Salve Regina, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus (CelEsTis) 
– 5/37
Moty ka, P.: S. Khan: The Suitcase-Live 
in Köln 94 (ESC Records) – 7-8/57
Moty ka, P.: P. J. Ryba & The Fish Men 
(CD+DVD, Hevhetia) - 11-12/56
Platzner, A.: Martin : Sinfonietta La 
Jolla, Toccata e Due Canzoni, Concerto 
Grosso (Supraphon) –    1-2/37
Platzner, A.: Martin : Sonata No. 3, 
Variations on a Slovak Folk Song; 
Eben: Suita balladica, Sluka: Sonata 
(Supraphon) – 1-2/37
Platzner, A.: B. Dugovi , L. Fanzowitz - 
klavír  (Diskant) – 6/36
Platzner, A.: Martin : Legenda 
z dýmu bramborové nati, Mikeš z hor 
(Supraphon) –  10/36
Platzner, A.: Shostakovich: Symphony 
No. 10, Op. 93, Ouverture No. 2 
(Telarc) – 9/34                                        
Platzner, A.: Transmigration: Adams, 
Barber, Corigliano, Higdon  (Telarc) – 7
-8/56                                                 
Rusó, V.: F. M. Bartholdy: Complete 
Works for Cello and Pianoforte 
(Passacaile) – 7-8/55
Sedlár, M.: Slov. historické organy 5 
(Diskant) – 1-2/37
Šuba, A.: Dvo ák: Chamber Works 
(Supraphon) – 3/36
Šuba, A.: Monteverdi: Teatro d Amore  
L’ Arpeggiata  (Virgin Classics) – 9/36
Šuba, A.: Händel: Ode for Birthday of 
Queen Anne, Dixit Dominus (harmonia 
mundi) – 11-12/55
Unger, P.:  Dvo ák: Stabat Mater 
(Naive) – 1-2/36
Unger, P.: N. Higano: Konomichi 
(abalART) – 11-12/55
Ursínyová, T.: Najkrajšie z operiet 
(Slovak Radio Records) – 1-2/38
Vejvodová, V.: Janá ek /P. Breiner: 
Orchestral Suites from the Operas Vol. 2  
(Naxos) – 10/36

Wasserberger, I.: Polstoro ná 
reminiscencia (rozhovor s M. 
Jurkovi om) – 11-12/46

PRÍLOHA: STORO NICA 
EUGENA SUCHO A

Bendik, M.: Krút ava ako oneskore-
ná polemika – 1-2/5
Blahynka, M.: Dopad doktrinárskej 
estetiky na opernú tvorbu E. Sucho a 
– 1-2/8
Hr ková, N.: Dvadsiate roky: ador-
novská dilema Slovákov a 
E. Sucho  – 1-2/13
Chalupka, .: K momentom home-
ostázy v tvorivom odkaze 
E. Sucho a –  1-2/2
Szelepcsényi, J.: S profesorom 
E. Sucho om... – 1-2/17
Zvara, V.: Sucho ovské mýty – 
1-2/10

RECENZIE CD

Bianchi, G.: J. Loussier Plays Bach: 
The 50th Anniversary Recording  
(Telarc) – 5/37
Bianchi, G.: K. Jarrett: Yesterdays 
(ECM) – 3/37

ervenka, J.: Brandenburg 
Concertos: R. Eggar, Academy for 
Ancient Music (Harmonia mundi)                                                  
– 4/37

ervenka, J.: Mozart, Schubert, 
Beethoven, Wagner:  J. Kaufmann 
(DG) – 9/36

ervenka, J.:  Vivaldi, M. Kožená 
(DG) – 7-8/55
Dohnalová, L.: Cellomania, Slovak 
Works for Cello Quartet  (Diskant) 
– 5/36
Golisová, J.: M. Morgen: Until I Met 
You  (Telarc) – 4/38
Golisová, J.: Sh. Copeland: Never 
Going Back  (Telarc)  – 4/39
Hochel, P.: Šeban- Godár- Breiner- 
Kolkovi  (Hevhetia) – 9/37
Hottmar, M.: Aftertee: Journey 
Home (HF) –  4/38
Chalupka, .: D. Kardošová hrá 
klavírne skladby D. Kardoša (A.L.I.) 
–  4/36
Chalupka, .: Sucho : Piano & Violin 
Works: M. Pa a, L. Fan ovi  (Pavlik 
Records) – 9/34
Chalupka, .: Kupkovi : String 
Quartets: Moyzesovo kvarteto, G. 
Be a ková (Diskant) – 4/36
Kolá , R.: AMC Trio & U. Wakenius: 
Soul Of The Mountain (Hevhetia) 
– 1-2/39
Kolá , R.: A. Andersen: Live at 
Belleville  (ECM) – 5/38
Kolá , R.: E. Rava: New York Days 
(ECM) –  7-8/57

Veres, B.: M. Pia ek - M. Skuta, 
Darmstadt Acoustic Breakcore 
(Hevhetia) – 7-8/56
Zagar, P.: H. Górecki: Symphony No. 3  
(Telarc) –  6/36
Zagar, P.: Martin : Nipponari, Magic 
Nights, Czech Rhapsody (Supraphon) 
– 4/37
Záhradník, M.: M. Stern: Big 
Neighbourhood (Heads Up) – 10/37

RECENZIE DVD

ervenka, J.: J. P. Rameau: Les Paladins  
–  5/ 39

ervenka, J.: Mozart: Idomeneo – 6/37
ervenka, J.: Mozart: Mitridate, Re di 

Ponto – 3/38
ervenka, J.: Wagner: Tristan und 

Isolde – 11-12/55
Mojžišová, M.: E. Sucho : V kontexte 
doby a kultúry – 10/ 37
Ursínyová, T.: V. Harapes: primo balle-
rino –  6/37

RECENZIE KNÍH

Grich, S.: Y. Kajanová: Gospel music na 
Slovensku – 9/38
Horyna. M.: E. Krák: Viachlas v hudbe 
Európy - 11-12/58
Martináková, Z.: Krák: Viachlas v 
hudbe Európy - 11-12/58
Ursínyová, T.: K. Med anský: Komorná 
tvorba M. Moyzesa – 10/38  
Schindler, A.: J. Brauer: Musik im 
Konzentrationslager Sachsenhausen 
– 3/39
Schindler, A.: J. Bukovinská: Ferdinand 
Šteller- teliar Známy - neznámy - 11-
12/57
Šišková, I.:  A. Albrecht: Túžby a spo-
mienky – 7-8/57                                             
Ursínyová, T.: P. Zelenay, L. Šoltýs: 
Hudba – tanec – piese  – 6/38
Ursínyová, T.: F. Klinda: Krá ovský 
nástroj a ja - 11-12/57
Turák, F.: . Záborská: Slovenská scéna 
world music - 11-12/56

RÔZNE

hž: Otvorený list M. Chudovského                                                 
1-2/ 3
Alexander, J.: Poznámky disko  la                                                             
9/ 35
Bokes, V.: Reagujete: N. Hr ková – Na 
Slovensku vyzerala normalizácia … – 
11-12/2
Glocková, M.: kurzíva: E lucevan le 
stelle... 7-8/ 38
Hatrík, J.: Reagujete: Nieko ko onesko-
rených poznámok na margo festivalu   
4/ 4
Klein, J.: Reagujete: Ad E. Latzko – 11-
12/2

Latzko, E.: reagujete: Štátna  lharmó-
nia Košice – 40 rokov hudby     10/ 2
Medelský, B.: Bratislava (i hudba) pre 
všetkých 5/ 5
rst: Baladická suita v Toronte – 11-12/2
Unger, P.: kurzíva: Sladkokyslý nápoj 
(lásky) 9/ 3
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Ne  21.02.
S. ápová-Vizváry, klavír
Chopin

Ne  28.02.
L. Kopsová, husle
R. Ardaševová, klavír
Schnittke, Bach, Schubert, Dvo ák

BKIS 
 
Št  18.03.
koncertná sie  Klarisky, 17.00  
secret VOICE
E. Šušková, soprán
von Bingen, Händel, Iršai, Tavener, 
Kagel, Cage, Berio, Berberian, Scelsi, 
Borzík, Bu  a

Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

Št  18.02.
ŠKO, S. Yonezaki
A. Chutný, fagot
J. Hollá,  auta
Rossini, Weber, Mozart, Beethoven

Št  04.03.
ŠKO, N. Muus
B. Bieniková, klarinet
J. Mazán, fagot
Wagner, Stamic, Mozart

Št  11.03.
ŠKO, Ch. Pollack
A. Mital, violon elo
Weber, Boccherini, Schumann

Št  18.03.
ŠKO, K. Kevický
J. erná-Illéšová, husle
M. Gáborová, organ
Dibák, Bach, Mozart

Banská Bystrica

Štátna opera

Ut  23.02. Strauss ml.: Indigo
Št  25.02. Verdi: Simon Boccanegra
Pi  12.03. Musorgskij: Soro inskij 
jarmok – I. premiéra
So  13.03. Musorgskij: Soro inskij 
jarmok – II. premiéra
Ut  16.03. Bregovi , Dinková: Gypsy 
Roots
Št  18.03. Leško, Dinková: Archa 
templárov – derniéra

Košice

Štátne divadlo Košice

St  24.02. Puccini: Madama Butter  y
Pi  26.02. Šoth, Mistríková: M. R. 
Štefánik
Ne  28.02. Bázlik: Polepetko
St  03.03. Donizetti: Nápoj lásky
Št  04.03. Kocáb, Šoth: Odysseus
So  06.03. Kalmán: ardášová 
princezná
Ut  09.03. Dvo ák: Rusalka
St  10.03. Thomas: Charleyho teta
Št  11.03. Thomas: Charleyho teta
Ne  14.03. Bázlik: Polepetko

Štátna filharmónia Košice

Št  25.02.
ŠfK, J. Swoboda
P. Kowalski, klavír                     
Sibelius, Chopin, Rachmaninov

Št  11.03.
ŠfK, Z. Muller
M. Potokár, husle
Borodin, ajkovskij, Sibelius

Uzávierka: 30. 4. 2010 
Info: ard.musikwettbewerb@brnet.de, 
www.ard-musikwettbewerb.de 

Medzinárodná klavírna sú až Ales-
sandro Casagrande 2010
26. 5. – 6. 6. 2010
Terni, Taliansko
Vekový limit: nar. medzi 1. 1. 1980 – 
31. 12. 1994
Vstupný poplatok: 80 EUR
Uzávierka: 1. 3. 2010
Info: fondazionecasagrande@gmail.
com, www.concorsocasagrande.org

Medzinárodná sú až hudobných 
osobností Alexander Tansman 2010
1. – 3. 10, 19. 11. 2010

od , Po sko
Kategória: skladba a. pre inštrumentál-
ny súbor od 14 nástrojov – symfonický 
orchester, b. pre vyššie uvedený súbor a 
inštrumentálne sólo alebo vokálne sólo
bez vekového obmedzenia
Poplatok: 50 EUR
Uzávierka: 5. 9. 2010
Info: wendland@lodz.msk.pl, 
wendland@tansman.lodz.pl, 
www.tansman.lodz.pl

Bratislava

Opera a Balet SND

nová budova

Ne  21.02. Verdi: Aida
Ut  23.02. Verdi: Aida
St  24.02. Rada ovský, Kylián: KY-TI-
ME/Pocta Ji ímu Kyliánovi
Št  25.02. Puccini: Turandot
Pi  26.02. Mozart: arovná  auta
Ut  2.03. Sucho : Svätopluk
St  3.03. Smetana: Predaná nevesta
Št  4.03. Dvo ák: Rusalka
Pi  5.03. ajkovskij, Petipa, Ivanov: 
Labutie jazero
Ne  14.03. Best of Milan Sládek
Po  15.03. Smetana: Predaná nevesta
Ut  16.03. Gluck: Orfeus a Eurydika
St  17.03. Puccini: Bohéma
Pi  19.03. Mozart: arovná  auta
So  20.03. ajkovskij, Petipa, Ivanov: 
Labutie jazero

historická budova

So  20.02. Bizet: Carmen
So  20.02. Patejdl, Vaculík: Snehulienka 
a sedem pretekárov
Po  22.02. Patejdl, Vaculík: Snehulienka 
a sedem pretekárov
So  6.03. Sucho : Krút ava – hos ova-
nie Štátnej opery Banská Bystrica
Pi  12.03. ajkovskij: Eugen Onegin
Ne  14.03. Bizet: Carmen
Ne  14.03. Frešo, Holová : Narodil sa 
chrobá ik

Slovenská filharmónia

Ut  23.02.
Koncertná sie  Dvorana
I. Lajkó, klavír
D. Dingliner, husle
G. Boeters, klavír
Ligeti, Schumann, Debussy, Rota, 
Franck

Št  25.02. – Pi  26.02.
Historická budova SND
SF, A. Rahbari
A. Kohútková, soprán
Beethoven, Mahler                   

So  27.02.
Historická budova SND
SKO Bohdana Warchala, J. Ruži ka
Tane né konzervatórium E. Jaczovej
J. Dolinský, choreograf
Vivaldi

Št  04.03. – Pi  05.03.
Historická budova SND
SF, D. Raiskin
J. Gilad, klavír
Beethoven, ajkovskij          

Ut  09.03.
Koncertná sie  Dvorana
Z. Varga, violon elo
J. Blanken, klavír
A. Cingujev, klavír
Beethoven, R. Strauss, Martin , 
Proko  ev             

Št  11.03. – Pi  12.03.
Historická budova SND
SOSR, K. Kawamoto
R. Luszczewski, klavír
Schumann, Chopin, Schumann    

Hudobné centrum

Nede né matiné v Mirbachovom 
paláci, 10.30

De  organa 2010 – 21. 3. 
De  Bachovej hudby na Slovensku 
–28. 7. 

Evanjelická cirkev a. v. vyzýva všet-
ky kres anské cirkvi na Slovensku,
aby sa v rámci Roku kres anskej 
kultúry 2010 na Slovensku
zapojili do nasledovných aktivít:
Od r. 2000 sa na Slovensku každých 
5 rokov koná festival venovaný J. S. 
Bachovi. V ase, kedy si kultúrny svet  
pripomína 325. výro ie narodenia 
a 260. výro ie smrti génia a hlboko 
veriaceho loveka, sa uskuto ní 
festival Johann Sebastian Bach – 
Slovensko 2010. 
Otvorením festivalu J. S. Bach – 

Slovensko 2010 bude 21. 3. De  
organa, organizovaný ECAV v 
spolupráci s Ekumenickou radou 
cirkví v SR. V tento de  by v  kres an-
ských kostoloch mal znie  organ, a 
to aj mimo pravidelných pobožností. 
Organizátori môžu doda  príleži-
tostné, odborné aj umelecké texty 
o organe i Bachovi. 
28. 7., v de  260. výro ia Bachovho 
úmrtia, sa vo všetkých zapojených 
kres anských kostoloch na Sloven-
sku má kona  podujatie: „Bu  Bohu 
es  na výsosti“ – De  Bachovej 

hudby na Slovensku, na ktorom 
zaznejú variácie Bachovej chorálovej 
predohry Allein Gott in der Hoeh’ 

sei Ehr. 
Informácie a kontakt: www.juras.sk, 
www.ecav.sk

Št  18.03.
ŠfK, Z. Muller
N. Koeckert, husle
Britten, Ravel, Chausson, Debussy

Infoservis Oddelenia 
dokumentácie a informatiky

Zahrani né festivaly

ECLAT – Festival novej hudby 
Stuttgart 2010
12. – 14. 2. 2010
Stuttgart, Nemecko
Info: www.eclat.org 

Schubertiade 2010
7. – 16. 5., 14. – 17. 10. 2010 
Hohenems, Rakúsko 
18. – 27. 6., 27. 8. – 12. 9. 2010 
Schwarzenberg, Rakúsko 
Info: info@schubertiade.at, 
www.schubertiade.at

Medzinárodný zborovo-orchestrálny 
festival 2010
10. – 22. 6. 2010
Budapeš , Viede , Eisenstadt, Brati-
slava, Praha
Kategória: dirigovanie, organ, spev, 
orchestrálny workshop
Info: varnaworkshop@yahoo.com, 
www.varnaworkshop.com

Hudobná akadémia Varna 2010
29. 5. – 9. 6. 2010
Varna, Bulharsko
Kategória: dirigovanie, organ, spev, 
orchestrálny workshop
Uzávierka: 1. 3. 2010
Info: varnaworkshop@yahoo.com, 
www.varnaworkshop.com

Zahrani né sú aže

Medzinárodná dirigentská sú až 
Georga Soltiho
6. – 12. 9. 2010 
Frankfurt nad Mohanom, Nemecko 
Vekový limit: nar. medzi 1975 – 1990
bez vstupného poplatku 
Uzávierka: 2. 4. 2010
Info: info@dirigentenwettbewerb-solti.
de,  www.dirigentenwettbewerb-solti.
de

Európska sú až mladých operných 
spevákov 2010
2. – 6. 3. 2010 
Spoleto, Taliansko 
Vekový limit: do 32 rokov - soprán, 
tenor, do 34 rokov - mezzosoprán, kon-
traalt, barytón, bas k 1. 1. 2010
Vstupný poplatok: 52 EUR 
Uzávierka: 17. 2. 2010
Ur ená mladým umelcom z krajín 
EÚ a krajín Islandu, Lichtenštajnska, 
Nórska. 
Info: teatrolirico@tls-belli.it, 
www.tls-belli.it

Medzinárodná hudobná sú až 
Jeunesses Bukureš  2010
7. – 13. 5. 2010 
Bukureš , Rumunsko 
Kategória: klavír 
Vekový limit: do 10, 14, 18, 30 rokov 
Uzávierka: 1. 3. 2010 
Informácie: o   ce@jmEvents.ro,  
www.jmEvents.ro

Medzinárodná hudobná sú až ARD 
Mníchov 2010
22. 8. – 10. 9. 2010 
Mníchov, Nemecko
Kategória:  auta, violon elo, lesný roh, 
klavírne duo 
Vekový limit: nar. medzi 1981 – 1993 

Termíny na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie tvorivých podpôr 
Hudobného fondu v 1. polroku 
2010 a grantov Hudobného fondu 
v roku 2010

Príspevky na produkciu pro  lového 
CD slovenských koncertných umel-
cov v oblasti vážnej hudby: 30.4.
Prémie za hudobné diela v oblasti 
vážnej hudby: 30.4.
Prémie v oblasti populárnej hudby, 
jazzu a ostatných žánrov hudby 
(okrem vážnej hudby): 12.2., 12.3., 
9.4., 7.5., 11.6.
Študijné štipendiá v oblasti jazzu: 
12.2., 12.3., 9.4., 7.5., 11.6.
Ceny na sú ažiach vo všetkých 
oblastiach hudby: 12.2., 12.3., 9.4., 
7.5., 11.6.
Štipendiá na tvorivé aktivity vo 
všetkých oblastiach hudby: 12.2., 
12.3., 9.4., 7.5., 11.6.
Granty na projekty vo všetkých 
oblastiach hudby, ktoré sa budú re-
alizova  od 1.3.2010 do 30.6.2010: 
12.2. (mimoriadny termín)
Granty na projekty vo všetkých 
oblastiach hudby, ktoré sa budú 
realizova  od 1.7.2010: 30.4.
Granty na projekty vo všetkých 
oblastiach hudby, ktoré sa budú 
realizova  od 1.1.2011: 29.10.

Hudobný fond, Medená 29, 811 
02 Bratislava
Informácie a tla ivá žiadostí: 
www.hf.sk, skorcikova@hf.sk

Konkurz do Slovenskej  lharmónie
Generálny riadite  Slovenskej  lharmónie vypisuje 
konkurz do orchestra Slovenská  lharmónia

- na miesto I. hrá a v skupine viol

Konkurz sa uskuto ní v  Historickej budove Opery Slovenského národného 
divadla d a 24.03.2010 (streda) o 14.00  hod. 
Požadované vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného 
umeleckého smeru.
Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke 
www.  lharmonia.sk a prihláseným uchádza om budú zaslané písomne spolu 
s pozvánkou na konkurz.

Prihlášky so stru ným životopisom a umeleckým pro  lom zasielajte písomne 
alebo e-mailom do 09.03.2010 na adresu:
Slovenská  lharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava 
e-mail: albina.korcekova@  lharmonia.sk

1-2   2010

Zahrani né konferencie 

Medzinárodný kongres Chopin 1810 
– 2010, Idey, Interpretácie a Vplyvy
25. 2. – 1. 3. 2010
Varšava, Po sko 
Info: congress@nifc.pl, mwasowski@
nifc.pl, www.nifc.pl

ArtMusFair 2010
22. – 25. 9. 2010
Varšava, Po sko
Ur ené skladate om sú asnej hudby 
a ich reprezentujúcim organizáciám a 
networkom v Európe ako aj interpretom, 
študentom a pedagógom, manažérom, 
vydavate om, vzdelávacím inštitúciám. 
Iniciované a organizované Európskym skla-
date ským fórom (European Composers‘ 
Forum, ECF), www.composersforum.eu 
v spolupráci so Zväzom po ských sklada-
te ov, Po ským hudobným informa ným 
centrom, Hudobnou univerzitou Fryderyka 
Chopina (pri príležitosti 200. výro ia vzni-
ku univerzity) v rámci Medzinárodného 
festivalu sú asnej hudby Varšavská jese . 
Koná sa v rámci Roka Fryderyka Chopina 
pri jeho 200. výro í narodenia.
Info: www.polmic.pl, www.artmusfair.eu

Kam kedy.indd   2 21. 2. 2010   15:17:02






