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Fínska skladate�ka

Kaija SAARIAHO
hos�om 12. Medzinárodného festivalu 
sú�asnej hudby Melos-Étos

Garth KNOX:
„Svet sa stal konzervatívnejší.” 



8. NOV. 17:00
Malá sála Slovenskej fi lharmónie
Melos Ethos Ensemble
Daniel Gazon, dirigent
Boris Vaitovič, light design
Sabine Kezbere: Monologue
Alexey Shmurak: In the chasm of ouzel
Kári Bæk: Askur & Embla   
Eric Nathan: Paestum*
Juraj Vajó: San Michele*
Jean-Pierre Deleuze: Et les sonances montent du 
temple qui fut 

8. NOV. 19:00
Historická budova SND
Umelecký súbor Opery SND
Christopher Ward, dirigent
Nicola Raab, režisér
Ľubica Čekovská: Dorian Gray, opera*

9. NOV. 13:00
Dóm sv. Martina
Marek Štrbák, organ
Tecwyn Evans: Dedica 
Hugi Guðmundsson: Haf 
Iris Szeghy: Spring Sonata (iii., iv.)
Dariusz Przybylski: Schübler Choräle 
für Orgel (i., iv.)
Andrew Batterham: Out There

9. NOV. 14:00
Kamenné námestie, pod hodinami OD Tesco My
Jonáš Gruska: Kolokoly, 
skladba pre 12 zvonov na Kamennom námestí*

9. NOV. 17:00
Malá sála Slovenskej fi lharmónie
Stadler Quartet
Luciano Berio: Glosse
Quartetto 
Luca Francesconi: Sláčikové kvarteto č. 1 
György Kurtág: 6 Momenti Musicali 
Secreta in memoriam László Dobszay
Jana Kmiťová: Sláčikové kvarteto č. 3 „Strmé 
mosty“ 
Jozef Malovec: Tre bagatelli

9. NOV. 19:30
Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Slovenská fi lharmónia
Zsolt Nagy, dirigent
Camilla Hoitenga, fl auta
Jukka Tiensuu: Vie 
Kaija Saariaho: Aile du songe
Peter Kolman: Tri eseje* 
Roman Berger: Transformácie, štyri skladby 
pre veľký orchester 

9. NOV. 21:00
Koncertná sieň Klarisky
Jonáš Gruska, elektronika
Kateryna Zavoloka, elektronika
Odrazy / ВІДОБРАЖЕННЯ*

10. NOV. 10:30
Mirbachov palác
Koncert víťazov Medzinárodnej interpretačnej 
súťaže žiakov ZUŠ Rajecká hudobná jar
Tomáš Boroš, Víťazoslav Kubička, Jana Kmiťová, 
Daniel Chudovský, Michal Paľko, Július Letňan, 
František Kadera, Pavol Krška, Ján Zach, Miloš Betko

10. NOV. 13:00
Koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie
Monika Melcová, organ
Rhian Samuel: Fel Blodeuyn
Richard Lane: Reflection
Juraj Filas: Fresko

10. NOV. 17:00
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Quasars Ensemble
Ivan Buff a, dirigent
Camilla Hoitenga, fl auta
Eva Šušková, soprán 
Lionel Peintre, barytón
Kaija Saariaho: Lichtbogen 
Tempest Songbook
Terrestre
Sombre

10. NOV. 19:30
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Chungki Min, dirigent
Valentina Coladonato, soprán
Georgij Dorochov: Deconstruction
Andrej Slezák: Pangaea*
Ivan Parík: Hudba k baletu. Štyri fragmenty 
pre veľký orchester
György Ligeti: Atmosphères
Unsuk Chin: Snags & Snarls 

10. NOV. 22:00
Komorné štúdio Slovenského rozhlasu
Enikő Ginzery, cimbal
Monika Štreitová, fl auta
András Fejér, trombón
Th eo Brandmüller: Bilder der Nacht
István Láng: ConcerDUOtante 
Belma Bešlić-Gál, Bernhard Gál: Flut pre flautu 
a elektroniku
Hans-Joachim Hespos: psallo solo
Jorge Calleja: Tierra de pantanos pre flautu, 
elektroniku a videoprojekciu
Peter Kolman: Molizácia
Patrick Saint-Denis: Trombe pre flautu, 
elektroniku a videoprojekciu

11. NOV. 13:00
Veľký evanjelický kostol
Ján Vladimír Michalko, organ
Peteris Vasks: Te Deum
Roger Steptoe: Sonatina
Roman Berger: Exodus i – musica profana. Dies irae 

11. NOV. 19:30
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Orkiestra Muzyki Nowej
Szymon Bywalec, dirigent 
Agata Zubel, soprán
Petra Noskaiová, mezzosoprán
Jozef Benci, bas
Agata Zubel: Not I
Witołd Lutosławski: Łańcuch/Chain I
Cezary Duchnowski: „I“
Lukáš Borzík: nie si a si*
Juraj Beneš: Préférence per 9 strumenti 
Ilja Zeljenka: Mutácie 

11. NOV. 22:30
A-4 Nultý priestor
Interactive Online Performance
European Bridges Ensemble
Georg Hajdu: MindTrip Reloaded
Kai Niggemann: From the Distance There is 
Harmony
Ádám Siska: 2’45”
Johannes Kretz: Mining
Andrea Szigetvári, Stewart Collinson: ShadowPlace
Ivana Ognjanović: Lonesome Skyscraper

12. NOV. 19:30
Koncertná sieň Dvorana
Österreichisches Ensemble für Neue Musik
Beat Furrer: Presto
Branka Popović: Out of nowhere
Misato Mochizuki: All that Is Including Me
Johannes Maria Staud: Lagrein
Nicolas Tzortzis: Femme-tête-temps
Peter Zagar: Pieseň pre Emöke
Bernhard Gander: Schlechtecharakterstücke

13. NOV. 17:00
Kamenné námestie, pod hodinami OD Tesco My
Jonáš Gruska: Kolokoly, skladba pre 12 zvonov 
na Kamennom námestí

13. NOV. 19:30
A-4 Nultý priestor
Agon Orchestra
Petr Kofroň, dirigent
Ivan Acher: Typornamento 2012
Peter Machajdík: The Immanent Lines 
in Blue Deep
Martin Burlas: Amnesia
Jan Jirucha: Rondo Kvarteto 
pre Ľudovíta Fullu
Petr Kofroň: Transfigurace Manfréda 
pro dvě voči
Marek Piaček: Z korešpondencie (z môjho 
života)
Petr Wajsar: Minimini z cyklu Albumblätter

14. NOV. 19:30
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
La Chambre aux échos
Clément Mao-Takacs, dirigent
Aleksi Barrière, režisér
Karen Vourc'h, soprán
Kaija Saariaho: La Passion de Simone

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

9. – 10. NOV. 
Slovenská fi lharmónia
Kaija Saariaho, Jean-Baptiste Barrière: 
Nox Borealis, multimediálna inštalácia

12. NOV. 10:00
Malá koncertná sála VŠMU
Kaija Saariaho, Camilla Hoitenga – workshopy

13. NOV. 18:00
Pálffyho palác, Zámocká ul.
Prezentácia CD Erika Rothensteina 
Lento ad astra

* svetová premiéra
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Hlavné mesto ožije 
svetovými premiérami

Jesenný oh�ostroj hudby pokra�uje. Ani sme 
nestihli pretriedi� a zhodnoti� dojmy z BHS 
a vzápätí pozorujeme �alšiu scenériu pestrofa-
rebného festivalového oh�ostroja, ktorý je pre 
jesenné ro�né obdobie vyslovene prízna�ný. 
O projektoch orientovaných na sú�asnú 
tvorbu to platí dvojnásobne. Popri menších, 
no pravidelne organizovaných aktivitách 
sa v ostatných d�och dostali do popredia 
tri podujatia, ktorých dramaturgický pro� l 
i cie�ový adresát sú ve�mi podobné. Ide 
o vzájomne interaktívne festivaly Quasars 
Ensemble & Košice, Svetové dni novej hudby 
– ISCM World New Music Days 2013 (prvý sa 
koná vo východoslovenskej metropole a druhý 
sa presunie z Košíc do Bratislavy a potom do 
Viedne) a napokon tiež nadnárodný Melos-
Étos, ktorý každý nepárny rok – tentoraz už po 
dvanásty raz a s novým vizuálom – nadobúda 
charakter najvýznamnejšej akcie Hudobného 
centra na Slovensku.
Hlavné mesto SR a jeho kultúrne stánky 
(SF, SND, SRo, Mirbachov palác, A4 – Pries-
tor sú�asnej kultúry, Dvorana, Klarisky, Mestské divadlo P. O. Hviezdosla-
va, Dóm sv. Martina a Ve�ký evanjelický kostol) ožijú teda druhý novembro-
vý týžde� kompozíciami najmä 21. storo�ia. Pod mottom „Hudba je všade“ 
odznie po�as siedmich dní (8. – 14. 11.) na 19 komorných, orchestrálnych 
i scénických koncertoch 84 kompozícií, z toho 10 vo svetovej premiére. Hlav-
ným hos�om Melos-Étos je vo Francúzsku žijúca fínska skladate�ka Kaija 
Saariaho, ktorej tvár zdobí aj obálku nášho �asopisu. Pre�o práve ona, 
vysvet�uje v rozhovore riadite�ka Hudobného centra a �lenka festivalového 
výboru O�ga Smetanová.
Popri skladbe Paestum Erica Nathana (USA) v podaní Melos Ethos Ensemble 
a  dirigenta Daniela Gazona (Belgicko) prináša otvárací ve�er festivalu 
svetovú premiéru opery Dorian Gray slovenskej autorky �ubice 	ekovskej. 
Hne� na druhý de� zaznie v SF pod taktovkou Zsolta Nagya koncert pre 
 au-
tu a orchester Aile du songe Kaije Saariaho. Sólistkou je Camilla Hoitenga, 
ktorá vystúpi aj na autorskom koncerte z diel skladate�ky s protagonistami 
Evou Šuškovou, Lionelom Peintrem, Quasars Ensemble a Ivanom Bu� om. 
Na záver festivalu si – takisto vo svetovej premiére – vypo�ujeme komornú 
verziu Saariahovej oratória La Passion de Simone v podaní francúzskeho 
zoskupenia La Chambre aux échos. Rôznorodé spektrum podujatí dotvoria 
sprievodné akcie (multimediálna inštalácia K. Saariaho a Jeana-Baptista 
Barrièra Nox Borealis �i konferencia Medzinárodnej asociácie hudobných 
informa�ných centier IAMIC pre hostí z celého sveta).
Vo � ktívnom tieni dominantného prvku hudobnej jesene sa ocitla udalos�, 
ktorá svojou výnimo�nos�ou vybo�uje z bežného spravodajského rámca. 
Stalo sa �ou prvé koncertné uvedenie cirkevnej evanjelickej hudby spišských 
protestantských autorov zo 17. storo�ia (Gosler, Wirsinger, Šimbracký) 
v trnavskom evanjelickom kostole vokálnym telesom Vox Aurumque. 
Povšimnutiahodný je i �oraz intenzívnejší hudobný ruch v metropole vý-
chodného Slovenska, kam v rámci spomínaného medzinárodného festivalu 
Quasars Ensemble & Košice zavítali, aby si vypo�uli, ale i �o-to povedali 
k vlastným autorským portrétom najvýznamnejší žijúci japonský skladate� 
Toshio Hosokawa a celosvetovo vyh�adávaný švaj�iarsky pedagóg kompo-
zície Michael Jarrell. Nuž, nie je málo príkladov, ke� sa má Bratislava kým 
a �ím inšpirova�...

Juraj Pokorný  
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Editorial

Spravodajstvo, koncerty, festivaly
Bratislavské hudobné slávnosti 2013, Nede�né matiné v Mirbachu, Otvo-
renie 65. koncertnej sezóny SF, Reduta v znamení ruskej hudby, Ama-
drums Trio na Festivale perkusií v DK Ružinov, Majstrovské kurzy Juliana 
Rachlina, Dôstojné narodeniny 65-ro�nej Lú�nice, Spišskí protestanti 
& Vox Aurumque, Dvo�ák v Pál� yho paláci, Collegium Wartberg v Humen-
nom, 45. koncertná sezóna ŠfK, ŠKO Žilina, Quasars Ensemble & Košice 

Mimo hlavného prúdu
SNG: Veni Academy v pokra�ovaní Hudby dneška   R. Kolá�
A4: Cluster, Cutler & Knoles   R. Kolá�

ISCM
Ivan Šiller: „Považujem za ve�mi dobrý signál, že slovenské inštitúcie 
rozoznali hodnotu ISCM World New Music Days 2013.”   A. Šuba

Melos-Étos
O�ga Smetanová: „Melos-Étos mal od za�iatku ambíciu zapoji� sa 
medzi svetové medzinárodné festivaly.”   A. Šuba

Rozhovor
Garth Knox: „Svet sa stal konzervatívnejší.”   A. Šuba

História
Vladimir Horowitz – klavírny �arodejník z krajiny Oz   P. Katina

Hudobné divadlo
Bratislavská pocta Verdimu alebo Pre�o Rigoletto?   T. Ursínyová
Dinkovej utopený Verdi   M. Glocková
Gergelyho a Frenákova telesná U-rampa   P. Ma�o
Vincenzo Bellini prvýkrát v Košiciach   D. Maren�inová
Operný zápisník   M. Glocková, M. Mojžišová, I. Marton

Zahrani�ie
Brno, Olomouc: Slováci na Morave   R. Leška
Dráž�any: Carmen umrela v nohaviciach   A. Schindler
Chungov výklad Mahlerovej 9. symfónie   A. Schindler
Bergamo: 	alší tromf donizettiovského festivalu   P. Unger
Patrice Chéreau: Jeden prste
 vládne všetkým   R. Bayer

Jazz
Kálmán Oláh – medzi Bartókom a bebopom   P. Moty�ka
Jazzové dni opä� jazzové   M. Zahradník
Rick Margitza hos�om Gypsy Jazz Festivalu 2013   R. Kolá�

Recenzie CD, DVD, knihy

Kam/Kedy, Informácie
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SPRAVODAJSTVO / BHS 2013 �alšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hudobnyzivot.sk.

BHS 2013
V októbrovom �isle Hudobného života sme priniesli �lánky o prvých dvoch koncertoch 
Bratislavských hudobných slávností. V re� exii 49. ro�níka pokra�ujeme reportmi z vä�-
šiny koncertov, ktoré prebiehali na prelome septembra a októbra. 

Rachmaninov na koniec...
Nikolaj Rimskij-Korsakov s istou dávkou 
irónie poznamenal, že niekdajší �eský šéfdi-
rigent orchestra Mariinského divadla Eduard 
Nápravník zvykol Glinkovu predohru k opere 
Ruslan a �udmila dirigova� „ak nie rýchlos-
�ou svetla, tak aspo� rýchlos�ou elektrického 
prúdu.“ Japonský dirigent Kazuki Yamada 
sa hne� v úvode koncertu Moscow City 
Symphony-Russian Philharmonic (30. 9.) 

predstavil ako Nápravníkov pokra�ovate�. 
Škoda len, že nedokázal rozhodnú�, v akom 
tempe slávne Glinkovo dielko oddiriguje. To 
sa totiž pohybovalo od bleskového k ešte bles-
kovejšiemu. Orchester to však ani na chví�ku 
nevyviedlo z miery. Détaché slá�ikových sekcií 
ostávalo presné, artikulácia dokonale �itate�-
ná; od za�iatku bolo jasné, že tento koncert 
bude ma� presne tie kvality, ktoré festivalové 
publikum od predstavení ruských orchestrov 
už tradi�ne o�akáva: populárny program 
predvedený s efektnos�ou, ktorej nechýbajú 
prvky cirkusantstva, ale aj  s troškou povestnej 
ruskej nedbanlivosti.
Cha�aturianov Koncert pre husle a orchester 
d mol spolu s orchestrom sprostredkoval mla-
dý huslista Leonard Schreiber. Nebol to vý-
kon, ktorý by mi vyrážal dych, sólista mal však 
dielo dobre zažité a mal jasno v koncepcii jeho 
interpreta�ného podania. Ak ma nie�o vyruši-
lo, bolo to jeho zápasenie s intona�nou �isto-
tou vo vyšších polohách (napríklad v kadencii 
1. �asti) a ob�asné spájanie tónov glissanda-
mi, ktoré má nádych �ahkého salónneho afek-
tu. Ten sa do tohto diela pod�a m�a vyslovene 
nehodí. Orchester hral prevažne spo�ahlivo, 

hoci ho, aj s oh�adom na sólistu, mohol Yama-
da viac kroti� (bicie nástroje boli skrátka príliš 
hlu�né). Vyskytli sa síce nepatrné kolízie (vá-
hanie hornistu v unisone violon�iel a lesného 
rohu pri ved�ajšej téme v repríze 1. �asti znelo 
naozaj zvláštne), no celkový dojem nepokazili. 
Najlepšie sa vydarila pomalá �as�, ktorej záver 
zaznel znova ako prídavok. Schreiber v nej so 
svojím nástrojom doslova spieval...
Ak mala prvá �as� koncertu drobné nedostatky, 

tak v jeho druhej polovici sa akéko�vek výhrady 
rozplynuli. Priznávam, že zo zaradenia Šeherezá-
dy Nikolaja Rimského-Korsakova som spo�iatku 
nemal ve�kú rados� – z jej príliš �astého uvádza-
nia som už takmer chorý; ve� jej autor napísal 
aj iné, možno zaujímavejšie orchestrálne diela... 
No príznaky mojej choroby okamžite ustúpili, 
úžasný, plný a charakteristicky ruský zvuk or-
chestra (ohromný �ah slá�ikových nástrojov, 
„chrumkavé“ unisono trombónov a tuby, výraz-
né, prenikavé trúbky, nezamenite�ne temná zmes 
hlbokých registrov klarinetov a fagotov...) bol 
modelovaný s jasnou predstavou o dramaturgii 
a forme všetkých štyroch �astí diela. Gradácie 
umiestnené na tých správnych miestach mali 
skvelý efekt, hrani�né tempá vôbec neprekážali... 
K tomu treba priráta� profesionálne výkony sólo-
vých huslí aj violon�ela, ktoré v tomto diele majú 
nezanedbate�nú úlohu.
Môj najsilnejší zážitok sa však dostavil až po 
Šeherezáde. Ruské orchestre vždy ponúkajú 
rezké, vä�šinou krátke a rýchle tane�né prídav-
ky, no tentoraz to bolo inak. Zaznel fragment 
Adagia z Druhej symfónie Sergeja Rachmani-
nova. Možno to bolo vytrhnutím hudby z jej 
pôvodného kontextu, možno úžasne precítenou 

interpretáciou, no ne�akal som, že sa ma dielo 
skladate�a, ku ktorého horlivým obdivovate�om 
som nikdy nepatril, dotkne tak hlboko.

Robert KOLÁ�

Vystúpenie SFZ v znamení 
dvojakej spirituality

Vystúpenie Slovenského � lharmonického 
zboru (SFZ) na BHS ako sólového telesa 
pod vedením Blanky Juha�ákovej (2. 10.) 
ponúklo pestrý program, postavený na 
nezvy�ajnom spojení starej hudby s kom-
pozíciami skladate�ov 20. storo�ia, ako aj 
s americkými spirituálmi.
Na úvod zazneli viachlasné skladby vrcholnej 

renesancie. V štvorhlase Mag-
num mysterium od Tomása 
Luisa de Victoriu sa sálou 
niesol kontemplatívny vánok 
zborového spevu, za ob�asného 
rozptýlenia hlasov najmä v spo-
lo�ných ozdobách. Ako drama-
turgickú zvláštnos� koncertu 
možno ozna�i� Piango, che 
amor od Lucu Marenzia, jedinú 
skladbu svetského charakteru, 
v ktorej sa vynímali efektné 
imita�né nástupy jednotlivých 
hlasových skupín. Improperium 
(Offertorium) Giovanniho Pier-
luigiho da Palestrinu sa vyzna-
�ovalo vyrovnaným zborovým 
tónom a k celkovému oživeniu 
skladby by prispela azda len 
lepšia hudobná artikulácia 
hlasov za ú�elom zvýraznenia 
ozdôb. V nasledujúcom Ave Ve-
rum Corpus od Williama Byrda 

potešili profesionálne nástupy a závery jednot-
livých fráz, ako aj ich primerané odde�ovanie.
�alšia �as� koncertu si vyžiadala vä�šie obsa-
denie zboru a otvorilo ju polyfonické Magnum 
Mysterium Mortena Lauridsena s citlivým orga-
novým sprievodom Marka Štrbáka. Posluchá� 
okamžite zaregistroval ve�mi dobré dynamické 
uchopenie skladby zborom vo � nálovom forte 
a v efektnom pianovom zakon�ení s primera-
ným doznením. Cantate Domino Vytautasa 
Miškinisa prinieslo interpreta�ne lahodný zá-
žitok so sforzandovým nasadením sopránov až 
do postupného rozozvu�ania zborového telesa 
v závere. V skladbe Juraja Hatríka V domu 
Otca Mojevo... sa SFZ vyznamenal výbornou 
dynamickou integráciou sopránov do celku, 
�ím dosiahol vyvážený zvuk najmä v pianových 
plochách, ktoré v Rudens dziesma J	nisa Iva-
novsa až iluzívne pripomínali fúkajúci vietor. 
Na rozdiel od predchádzajúcej skladby ma 
z tejto predstavy len ob�as vytrhli zosil�ujúce sa 
soprány v dynamicky vypätejších pasážach.
Efekt fúkajúceho vetra pohladil posluchá�a 
i v Alleluia Randalla Thompsona, a to do takej 
miery, že po silnom forte vo vrcholnej �asti si 
mohol vychutna� delikatesu zborového tutti 

 L. Schreiber a K. Yamada �foto: archív BHS	
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B. Juha�áková a SFZ �foto: archív BHS	

J. Val�uha �foto: archív BHS	

nasledujúceho po tenorovej skupine. V diele 
Benedictio od Urmasa Sisaska publikum 
spozornelo pri navodení „temnej“ atmosféry 
spodnými hlasmi, do ktorých priam ukážkovo 
a s potrebnou dávkou ráznosti „vleteli“ štebo-
tavé soprány. Zbormajsterke sa tak podarilo 
vyjadri� kontrast týchto dvoch nálad ústiacich 
do zjednocujúceho hutného Amen. Ján Kiss 
v sólovom úvode k Ave Maria (Angelus Domini) 
od Franza Biebla predviedol sýty jednoliaty bas, 
zatia� �o Pavol Oravec ponúkol prierazný, iskri-
vo-�ahký tenorový tón. Plný zvuk zboru nadvä-
zoval na oboch sólistov a udržiaval posluchá�a 
v príjemnom napätí. Tretie Magnum Mysterium 
tohto ve�era od španielskeho skladate�a Javiera 
Busta prinieslo ozvlášt�ujúce šepkanie dop
�a-
júce farebné spektrum zboru.
Závere�nými americkými spirituálmi vk
zlo 
do sály „svetské“ po�atie duchovna, ktoré sa 
v textoch prihováralo aj „zrozumite�nejším“ 
jazykom. Po spontánnom nástupe skladby 
Every Time I Feel the Spirit od Mosesa Hogana 
sa sólového partu ujala Katarína Kubovi�ová 
Sroková príjemne rezonujúcim altom, ktorý vy-
niesla ponad zbor vo � nále skladby. Lord, Make 
Me an Instrument od Jonathana Willcocksa po 
predchádzajúcej energickej skladbe, naopak, 
oslovil pokojným výrazom, ktorý SFZ postupne 
vygradoval do priebojného forte. V skladbe 
All Creatures of Our Lord and King od Macka 
Wilberga sprostredkovali interpreti autorovu 
myšlienku jednotnej sily veriacej obce.

Margaréta JURKOVI�OVÁ

V zajatí Ravela a Respighiho

Je �as na novú hudbu. Nemožno stále ži� 
z toho, �o bolo pred sto rokmi. Po�úva� Ravela 
a Respighiho, navyše v podaní telesa, akým je 
Orchestra dell’Accademia Nazionale di San-
ta Cecilia, vždy stojí za to, no ich hudba po-
maly, ale isto starne. Vždy sa bude hra� a bude 
žiadaná, a to je celkom v poriadku. Mám však 
pocit, že jej v dramaturgii koncertov prospieva 
konfrontácia s novšou hudbou. A tu, pokia� je 
re� o Talianoch, skuto�ne je z �oho �erpa�, chce 

to len viac dramaturgickej odvahy. Publikum 
by tak �i tak prišlo, obzvláš�, ak za dirigentským 
pultom stojí umelec ako Juraj Val�uha, jeden 
z tých vzácnych �udí, ktorí našej krajine robia 
dobré meno za jej hranicami.
Tieto myšlienky ma prenasledovali po�as vy-
stúpenia orchestra na BHS vo štvrtok 3. 10. 
Prirodzene, na festivaly chodia orchestre s po-
pulárnejším programom a vä�šinou prezentujú 
skladate�ov svojej krajiny. Ravel, ktorému 
patrila prvá polovica koncertu, aj Respighi, 
ktorý kra�oval po prestávke, reprezentujú z 
kultúrneho aj historického h�adiska unikátnu 
a ve�mi zaujímavú epochu. Napriek tomu som 

sa po�as rozprávkovej hudby Ravelovej Mojej 
matky husi pristihol pri pocitoch blízkych nude, 
hoci vznešenej. A pritom nebol dôvod na nespo-
kojnos�; interpretácia bola skvelá, Val�uhovi je 
tento typ hudby evidentne blízky, dokonale sa 
v �om prejavuje jeho inteligencia aj spontánne 
muzikantské cítenie. �arovné pianissimá po-
merne neobvykle rozsadenej slá�ikovej sekcie 
(s kontrabasmi na �avej strane, za skupinou 
prvých huslí), pekné (aj ke� nie vždy nadprie-

merné) vstupy dychových nástrojov, 
„zlatý prach“ harfy, �elesty, klavíra 
a bicích nástrojov, ladné, graciózne 
pohyby tympanistu – všetko bolo 
na svojom mieste, no ja som mal 
neodolate�né nutkanie odda� sa 
sladkému spánku...
La Valse, Ravelova bizarná choreo-
gra� cká poéma, však bola geniálna! 
Tu nebolo ani pomyslenia na spá-
nok. Ravel sa stáva vždy zaujímavý 
tam, kde ponúka akoby „hyper-
text“, dielo plné odkazov a referen-
cií k hudbe iných žánrov a iných 
autorov, ale aj k vlastnej tvorbe. Je to 
val�ík a zárove� nie je. Ra� novaná 
štylizácia nestojí v ceste zdravému 
muzikantskému temperamentu, 
ktorý sa smerom k záveru ešte stup-
�uje. Ten sa mohol naplno prejavi� 

ako jedna z hlavných devíz Talianov. Sila ich 
temperamentu bola skuto�ne impozantná, 
podobne aj ich cítenie val�íkového rytmu, ktoré 
v spojení s dirigentovými ve�korysými gestami 
chví�ami evokovalo atmosféru novoro�ných 
koncertov Viedenských � lharmonikov – no 
vždy len „akože“, ako sú�as� Ravelovej so� sti-
kovanej hry s posluchá�om.
Respighiho Rímske fontány a Rímske pínie tvo-
rili jeden spojitý celok, ktorý plynul bez preruše-
nia ako jediná, dlhá suita. Bola to oslava mesta, 
z ktorého pochádza orchester: zur�anie fontán 
na úsvite aj pri súmraku, zvuky vzdialených zvo-
nov a trúbky, šum pínií ústiaci do triumfálneho 

pochodu po Via Appia, ke� bol celý priestor sály 
doslova obklopený zvukom (dychové nástroje 
na balkóne), to všetko sa Val�uhovi a jeho Talia-
nom dokonale podarilo a publikum ich po zav�-
šení ohromnej gradácie nechcelo pusti� z pódia. 
Pocity z prvej �asti koncertu ma však prenasle-
dovali aj tu, dokonca v ešte intenzívnejšej miere. 
Tej hudby spred sto rokov bolo až príliš...

Robert KOLÁ�
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Repin a Korobeinikov 
o�arili Redutu

Po dlhšom �ase mala Bratislava možnos� zaži� 
„hviezdne hodiny“ hudobnej krásy. V pamät-
ný ve�er (5. 10.) vystúpil na pódiu preplnenej 
Reduty svetoznámy ruský huslista Vadim 
Repin so svojím spoluhrá�om (tiež z Moskvy) 

klaviristom Andrejom Korobe-
inikovom. Publikum dychtivo 
o�akávalo hlboký umelecký zážitok 
a hviezdne duo mu ho v plnej miere 
aj doprialo. Pozoruhodné bolo aj 
skromné vystupovanie oboch umel-
cov, o �om som sa presved�il pred 
koncertom a hlavne pri rozhovore 
s nimi po koncerte.
Dramaturgia recitálu bola zosta-
vená netradi�ne z troch sonát pre 
husle a klavír a rovnako neobvyklé 
bolo aj ich poradie. Umelci za�ali 
nádhernou Hus�ovou sonátou 
z pera Clauda Debussyho. Opojne 
znejúci klavír pripravil Repinovým 
„guarnerkám“ jemnú podušku 
plnú francúzskeho parfumu, a tak 
sme sa mohli vyžíva� v nádhere, 
ktorá vychádzala z oboch nástro-
jov. Obaja umelci v jemnom opare 
zhmot�ovali pradivo tónov, ako ho 
predpísal mág hudobných farieb 
Debussy. Úžasný za�iatok kon-
certu! Debussyho sonáta je nie�o 
nesmierne krásne, �utoval som 
len, že nehrali aj sonátu moravského génia 
Leoša Janá�ka!
Potom nasledovala náro�ná a vážna Sonáta 
pre husle a klavír �. 1 f mol Sergeja Proko� e-
va. Tu samozrejme musím vzda� hold maj-
strovstvu Andreja Korobeinikova, ktorý s �ah-
kos�ou zvládal tie najkrkolomnejšie úskalia, 
aké Proko� ev pripravil klavíru. Bolo ve�kým 
zážitkom po�u� i vidie� suverenitu, pokoru, 
o technike ani nehovoriac. Absolútna súhra 
oboch protagonistov ve�era v tomto závaž-
nom diele bola samozrejmos�ou. Repin hral 

spamäti a o to viac sa pohrúžil do hudby.
Po pauze sme si vypo�uli najznámejšie dielo 
ve�era, Beethovenovu Sonátu pre klavír 
a husle �. 9 A dur op. 47„Kreutzerovu“. Vodo-
pády nádherných melódií, girlandy klavíra, 
ktorému husle skromne sekundovali a, na-
opak... Repin na „guarnerkách“ (ktoré musel, 
neviem pre�o, stále prela�ova�) kra�oval 
svojou nonšalantnos�ou, eleganciou, skvelou 

technikou pravej 
ruky; bola to skrátka 
oslava huslistického 
umenia, podobne 
ako ke� v Redute 
koncertovali ne-
smrte�ný David 
Oistrach, Gidon 
Kremer, nezabud-
nute�ný Josef Suk �i 
Maxim Vengerov.
Pre m�a bol koncert 
umeleckým vrcho-
lom tohtoro�ných 
BHS. Organizáto-
rom festivalu patrí 
srde�ná v�aka za 
takú „ve�rybu v sieti“.

Juraj ALEXANDER

R�zvan Stoica ví�azom 
New Talent

Do � nále sú�aže Medzinárodná tribúna
 mladých interpretov New Talent – Cena 
nadácie SPP 2013 (7. 10.) sa dostali traja 
sólisti s rôznymi interpreta�nými dispozícia-
mi. Sprevádzal ich Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu ve�mi dobre vedený 
Paw�om Przytockim. Dirigent z Po�ska má 
skúsenú ruku a pohotovos� v oblasti hudby 

20. storo�ia. To bolo cíti� v jeho zjednotení sa 
s trubkárom Filipom Draglundom. Mladý 
Švéd si zvolil Koncert pre trúbku a orchester 
Korzi�ana Henriho Tomasiho. Impozantné 
dielo z roku 1948 je zaujímavé pre obecenstvo, 
a pritom poskytuje ideálne možnosti na só-
listický výstup. Interpret v �om nepotvrdzuje 
len svoju technickú zdatnos�, ale aj schopnos� 
spolupráce s orchestrom, zmysel pre mnoho-
rakos� hudobného výrazu, prácu s dychom, 
tvorbu tónu, udržanie jeho zvukovej kvality 
�i prienik do štýlu diela všeobecne. Draglund 
využil všetky tieto možnosti. Interpretom na 
trúbke sa naskytuje príležitos� hlavne v sú�as-
nej tvorbe a Draglundova interpretácia z tejto 
skuto�nosti �erpá. Tak sa pochopenie súhry 
sólista – orchester prejavilo hne� úvodom 
v Allegro. Cadenza. Istá diskrétnos�, prípadne 
zdržanlivos� sa prejavila v Nocturne. Andanti-
no. S touto dištancovanos�ou výrazu sa nemu-
sel stotožni� každý posluchá�, no z h�adiska 
interpreta�ného vkladu sólista vyjadril hudob-
no-estetický zámer skladate�a.
Motetom pre soprán a orchester KV 165 Exsul-
tate, jubilate Wolfganga Amadea Mozarta sa 
prezentovala ma�arská sopranistka Em�ke 
Baráth, ktorá je vo všeobecnnosti rozh�adená 
a nadaná hudobní�ka. Navyše je hlasovo tech-
nicky dobre disponovaná, prejavuje celkovo 

intona�nú istotu, vládne presným rytmickým 
cítením. Dve da capo árie moteta sú oh�ostro-
jom hlasovej pohyblivosti a výrazovej fareb-
nosti. Dielo ladila do výrazne komorného tónu 
a rozumne brala do úvahy osobné interpreta�-
né možnosti.
Z Rumunska prichádzajúci R�zvan Stoica je 
hudobne atraktívny a ve�mi pôsobivý huslis-
ta. S Koncertom pre husle a orchester D dur 
op. 35 P. I. �ajkovského sa stal aj ví�azom 
sú�aže. Je to výrazný typ virtuózneho inter-
preta, ktorý v istom zmysle hrá s oh�adom na 

V. Repin �foto: P. Brenkus	

Finalisti sú�aže New Talent R. Stoica, F. Draglund, E. Baráth �foto: P. Brenkus	
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sp
�anie o�akávaní publika, �o sa mu darí. 
Príkladom bola emocionálne nabitá Canzo-
netta. Andante. Dobrou vlastnos�ou Stoicu 
však je, že pozná mieru, a je irelevantné, �i ju 
nadobudol inštinktívne, alebo racionálne.
V Štyroch orchestrálnych skladbách Jozefa 
Sixtu sa ukázal orchester. Už spomenutá 
zru�nos� dirigenta Przytockého sa naplno 
prejavila. Uplatnila sa v chápaní Sixtovho 
umelecko-kompozi�ného rámca, rovnováhe 
medzi formou a hudobným zvukom, medzi 
dynamikou, kontrapunktom a absolútnos�ou 

hudobného zvuku, kde sú metrorytmika, 
sadzba, faktúra a tektonika štrukturálnymi 
a zárove� hudobno-estetickými vyjadrovacími 
prostriedkami. Zaradenie diela do dramatur-
gie BHS bolo aj pripomenutím tvorby tohto 
slovenského skladate�a.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Bieloruský nesúlad

Festivalové vystúpenie jedného z najstarších 
orchestrov bývalých sovietskych zväzových 
republík, vyše osemdesiatro�ného Bielorus-
kého štátneho akademického orchestra, 
sme o�akávali s prís�ubmi. Na pódium Re-
duty nastúpil 8. 10. so svojím dlhoro�ným 
šéfdirigentom Alexandrom Anissimovom 
a s programom, ktorý dokáže naplno otesto-
va� kvality každého ansámblu.
Úvod prvej �asti koncertu, ktorú otvorila symfo-
nická báse� Richarda Straussa Don Juan, ukázal 
teleso v nie príliš lichotivom svetle. Nebol to len 
spochybnite�ný nástup skladate�om tak výsadne 
preferovaných „plechov“ (špeciálne lesných 
rohov), ale aj �alší priebeh hudby, ktorý sa chví-
�ami ocital v asynchrónnom poli. Farby orchestra 
v náro�nej partitúre obhajovali viac než zdatné 

slá�ikové nástroje, ktoré hrali jedným dychom, 
plnokrvne aj „výživne“. Dychové nástroje vo�i 
nim zneli inertne a ako sa postupne ukázalo, bola 
to zvuková diagnóza orchestra.
Straussove Štyri posledné piesne AV 150 musia 
chyti� za srdce azda každého cítiaceho poslu-
chá�a. So sólistkou Irinou Krikunovou, ktorá 
je pod�a bulletinu „vyh�adávanou dramatickou aj 
koncertnou interpretkou“, zazneli korektne. Nie 
však tak, ako by sa patrilo, skuto�ne „chytajúc 
za srdce“. Technicky aj dispozi�ne dobre vyba-
vená spevá�ka vlastní solídny hlasový funda-

ment aj predispozície k dramatickým opusom. 
Ak jeden z posledných Straussových opusov 
zdolala takmer bez zaváhania, slúži jej to ku cti. 
K výsostnému dojmu však chýbalo „vnútorné“ 
dojatie, presved�enie a (hoci ide o orchestrálne 
piesne) komorné, stíšené a zvnútornené cítenie, 
obzvláš� v  3. a 4. piesni. Bol to Richard Strauss 
s dávkou pompy aj expresie, ktorá mu však 
v tomto opuse príliš nesved�í...
A napokon �ajkovského Symfónia �. 6. 
h mol op. 74 Patetická. V podaní Bielorusov 
a Anissimova zaznela takmer adekvátne. 
Lenže namiesto patetickej bola skôr robustná; 
predimenzovaná dynamika uberala lyrickým, 
kontemplatívnym plochám. V orchestri znova 
panovala „inertnos�“ medzi sekciami (skve-
lých) slá�ikových a (spochybnite�ných) dycho-
vých nástrojov, ktoré síce boli synchronizova-
né, ale nie vzájomne empatické �i spriatelené. 
Nuž, orchester je to dobrý, dirigent tiež, ale 
koordinácia (zrejme) pokrivkáva.

Na „vážnom” festivale 
trocha nevážne

Príkladom, ako sa dá ekonomicky zužitkova� 
enormná dávka talentu, môže by� existencia 
a pôsobenie ansámblu The Philharmonics. 

Štyria viedenskí � lharmonici, motivovaní 
zrejmým stimulom nášho skvelého huslistu 
Tibora Ková�a, pôsobiaceho už nieko�ko 
rokov na �ele slá�ikovej sekcie tohto orches-
tra, prizvali �alších troch hudobníkov a nie-
ko�ko rokov tešia publikum po svete lahôd-
kami �ahkej a perfektne zvládnutej hudby. 
Tibor Ková� spolu s huslistom Romanom 
Jánoškom, violistom Thilom Fechnerom, 
violon�elistom Stephanom Konczom, kon-
trabasistom Ödönom Ráczom, klarinetis-
tom Danielom Ottensamerom a klaviristom 

Františkom Jánoškom dnes putujú po sve-
tových pódiách a obdarúvajú posluchá�ov 
hudbou pohybujúcou sa zvä�ša v súradni-
ciach c. a k. monarchie.  Virtuózne nasade-
nie, absolútna súhra, empatia a zmysel pre 
momentálne impulzy majú všetci menovaní 
evidentne v krvi.
Možno by bola namieste otázka, �i tak-
to ladený program sved�í prestížnemu 
„vážnemu“ festivalu... Obsah však hovorí 
v prospech ansámblu, ktorý chváli predo-
všetkým skvelé muzicírovanie. ažiskom 
programu koncertu 9. 10. boli „kúsky“ od 
Fritza Kreislera, raz viac, inokedy menej 
dochutené duchaplnými úpravami prevažne 
T. Ková�a a F. Jánošku. Senza�ný Johann 
Strauss, z ktorého sa tešíme v jeho skvostne 
formulovaných melódiách, ale aj „nevážne“ 
zmýš�ajúci Prokofiev, Saint-Saëns �i Ástor 
Piazzolla zneli v príkladne pripravených 
úpravách a v podaní skvelých umelcov. 
O mnohom by sa dalo diskutova�, prie�i� sa 
aj súhlasi�. Stále však ostáva ono, sná� už 
klišéovité, „hudba je len jedna“.  A hudba, 
ktorá vyplynula z festivalovej produkcie 
skvelých muzikantov súboru The Philhar-
monic, potešila...

Lýdia DOHNALOVÁ

 The Philharmonics �foto: P. Brenkus	
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Proko� ev, Šostakovi�, 
Berezovskij...

Moja tohtoro�ná pú� Bratislavskými hudobný-
mi slávnos�ami pozostávala z troch maximál-
ne odlišných koncertov. Prvý bol ruský (a aj 
trochu nemecký), ke� sa 11. 10. v Koncertnej 
sieni SF predstavil Deutsches Sinfonie-Or-
chester Berlin. Nezamie�a� s Berlínskymi 
� lharmonikmi; ide o bývalý rozhlasový 
orchester niekdajšieho Západného Berlína, 
ktorému v minulosti šéfovali také osobnosti 
ako Ferenc Fricsay, Riccardo Chailly �i Kent 
Nagano. Do Bratislavy prišiel DSO s novým 
šéfdirigentom, mladu�kým Rusom Tuganom 
Sokhievom. O�akávania s oh�adom na kvalitu 
orchestrálneho prejavu sa bezo zvyšku naplni-
li. DSO Berlin je kvalitatívne vyrovnané teleso 

s fantastickými slá�ikármi a nemenej výbor-
nými dychármi a s potenciálom na 99 percent 
zvládnu� aj tú najkomplikovanejšiu partitúru 
na svete. Suita Zlatý vek Dmitrija Šostakovi�a 
a Skýtska suita Sergeja Proko� eva vôbec ne-
šetria krkolomnými, so� stikovanými rytmic-
kými štruktúrami, ktoré v podaní DSO pod 
Sokhievovou taktovkou zneli úderne, integrál-
ne a strhujúco. Sokhiev nie je typom šoumena, 
ale poctivého manažéra s ú�elnými gestami 
a dokonalou znalos�ou hudobného textu.
Pravda, bratislavské obecenstvo sa tešilo najmä 
na slávneho klaviristu Borisa Berezovského. 
Nebol tu hos�om prvýkrát; tentoraz vystúpil 
ako sólista v klavírnych koncertoch Proko� eva 
(�. 1 Des dur op. 10) a Šostakovi�a (�. 2 F dur 
op. 102). Odvážna a objavná dramaturgia. 
Splnili sa však o�akávania publika oh�adom 
Berezovského? Iste nie úplne. Napríklad v Pro-
ko� evovi sa evidentne šetril. Muž za klavírom 
nebol ten Berezovskij, ktorého poznáme z ne-
spo�etných videí. Nemožno mu uprie� obrovský 
nadh�ad hrani�iaci až s � egmatizmom �i vzácne 
distingvovaný, kultivovaný tón; o�akávaná 

„elektrizácia“ sa však nekonala. Šostakovi� vo 
mne zanechal lepší dojem. Klavirista nás viedol 
subtílnymi zákutiami zvuku a farieb, miestami 
popustil uzdu svojmu divokému temperamentu 
a nemohol neudivova� totálnou suverenitou 
pianistiky. Zato v �arokrásnej pomalej �asti 
som rozhodne o�akával viac poézie a spevnosti. 
A o�akávali sme aj nejaký ten prídavok, ktorý 
Berezovskij zdvorilo odmietol...

Kontemplujúci poh�ad SOOZVUKu

Nasledujúci de� (12. 10.) som navštívil koncert 
združenia alebo „platformy“ pre sú�asnú hud-
bu SOOZVUK. V malej, ale slušne zaplnenej 
sále Reduty zazneli diela mladej generácie slo-
venských skladate�ov a skladateliek: v abeced-
nom poradí Petra Grolla, Lucie Ko�akovskej, 

Mariána Lejavu, Boška Milakovi�a a Lucie 
Papanetzovej. Ide o skladby ur�ené pre slá�i-
kové nástroje, ktorých zvukovú homogenitu 
len v jednom prípade narušila tuba. Spolo�nou 
�rtou všetkých kompozícií bolo isté (významné) 
penzum remeselnej a profesionálnej serióznos-
ti, poctivosti a vážnosti; to by sa mohlo chápa� 
aj ako samozrejmos�, neby� množstva nepocti-
vého šarlatánstva, panujúceho (aj) v kruhoch 
sú�asnej hudby. Vä�šine skladieb bol vlastný aj 
vážny, kontemplujúci poh�ad na svet okolo nás. 
Lejavovo Exstinctio – lament concerto op. 15 
napríklad pod�a skladate�ovho vyjadrenia tema-
tizuje záhubu („Žijeme v priestore a dobe, ktorá 
bohužia� ži�í ni�eniu pravdy, umenia a krásy.“). 
Tomu zodpovedajú brutálne vpády v úvode 
(slá�ikové nástroje sul ponticello), ktoré cez 
mystické opary orchestra a expresívne sóla mi-
lanola spejú ku katarzii. Milanolo je 5-strunový 
nástroj spájajúci prednosti huslí a violy, ktorý 
na jeho premiére virtuózne ovládal Milan Pa�a. 
(Milanolu želáme ve�a �alších úspechov.) Pa-
�ove vystúpenia bývajú komplexným zážitkom 
a slovenskí skladatelia majú skuto�ne š�astie, 

že spolupracujú s takým húževnatým a priam 
fanaticky  nadšeným hudobníkom. Vynikajúci 
výkon podala aj skupina mladých hudobníkov 
pod názvom Bratislava Contemporary Play-
ers SOOZVUK pod bezpe�nou taktovkou 
Mariána Lejavu, prvotriedneho špecialistu na 
sú�asnú hudbu.
Azda najzávažnejšou skladbou ve�era bol 
Zalan pre slá�ikový orchester od Petra Grolla. 
Dielo sa nesie v šostakovi�ovsko-mahlerovsky 
�aživej atmosfére, jeho mottom i stredobodom 
je výrazný a viackrát variovaný „osudový“ mo-
tív, ktorý sa strieda s kontrastnými hudobnými 
materiálmi rôzneho stup�a agresivity, obse-
dantnosti �i naopak meditatívnosti. Zalan ako 
jediné dielo koncertu kon�ilo ráznym gestom vo 
forte. Variácie pre violu a komorný orchester od 
Lucie Ko�akovskej sú na vnímanie nemenej ná-
ro�né a nie sú ani v pravom zmysle variáciami: 
ak áno, tak skôr v zmysle metamorfóz �i plynu-
lého evolu�ného rozvíjania. Pomerne zložitému 
hudobnému pletivu vládnu melodická spevnos� 
a linearita, ktoré ústia do pozitívne šokujúceho 
durového konca uspávankového charakteru so 
sedatívnym ú�inkom.

Kvalitný, no príliš dlhý...

Predposledným akordom BHS sa 13.10. stalo 
vystúpenie Slovenského speváckeho zboru 
Adoremus pod vedením Dušana Billa. V ére 
egocentrických hviezd a ich astronomických 
honorárov možno festivalový život zaujímavo 
obohati� opa�ným pólom hudobnej prevádzky: 
�u�mi, ktorí spievajú najmä z lásky k hudbe, 
prípadne za to ešte aj sami platia. A – aké para-
doxné! – kvalita ich hudobnej produkcie sa od 
„hviezd“ ani dramaticky nelíši. Ak možno zbo-
ru a Dušanovi Billovi v súvislosti s ich koncer-
tom v Dóme sv. Martina nie�o zásadné vy�íta�, 
tak to je príliš encyklopedicky po�atý, širokos-
pektrálny, dlhý a únavný program. Únavný pre 
posluchá�ov, nieto ešte pre spevákov, ktorí sa 
postupne popasovali s gregoriánom, ukážkami 
z raného viachlasu, renesan�nou a neorene-
san�nou polyfóniou a s duchovnými pies�ami 
otcov slovenskej sakrálnej hudby až po Te Deum 
in Es od Jána Levoslava Bellu. Niektoré piesne 
z Cantus Catholici sa do�kali aj štvorhlasnej úp-
ravy samotného Billa, niekde náro�nú textúru 
a cappella podporil organ (Mária Budá�ová), 
inde koncert oživil zvu�ný, intenzívne precíte-
ný basbarytón Tomáša Šelca. Sled rýchlo sa 
striedajúcich štýlov a skladate�ských poetík (od 
Josquina a Palestrinu cez Schneidra-Trnavské-
ho a Bellu po Pärta a Schnittkeho) predstavoval 
ve�ký problém pre plnohodnotnú absorpciu, 
zvláš�, ke� prestávky medzi skladbami boli 
minimálne. Nezávisle od toho podal Adoremus 
nadšený, plnohodnotný výkon vrátane plastic-
kého frázovania �i poctivej práce s dynamikou 
a zvukom vo viachlasnej vertikále. Túto prácu 
má „na svedomí“ predovšetkým sugestívny 
Dušan Bill, jeden z gestorov porevolu�nej cir-
kevnej hudby na Slovensku.

Tamás HORKAY

B. Berezovskij �foto: V. Zacharová	
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Fedosejevov �ajkovskij jedným 
z vrcholov BHS

Závere�ný koncert 49. ro�níka BHS (13. 
10.) sa niesol v znamení slovenskej a ruskej 
hudby: zazneli ária pre soprán a orchester 
Bergglocke J. L. Bellu, Koncert pre klavír a or-
chester � s mol op. 20 A. Skriabina a Symfónia 
�. 4 f mol op. 36 P. I. �ajkovského. Orchester 
Slovenskej fi lharmónie viedol Vladimir 
Fedosejev.

Bellova hudba inšpirovaná bás�ou Micha-
ela Alberta Weihnachten auf dem Friedhof 
(Vianoce na cintoríne) vyjadruje stav duše 
skladate�a po smrti milovaného die�a�a. 
Zo súvislého toku hudobných myšlienok 
vyžaruje zbožnos� a pokorná religiozita 
inšpirovaná majestátom smrti. Vianoce 
– sviatok narodenia – zahmlieva smutná 
spomienka na smr�. Slovo je tu nosite�om 
výrazu, je rie�iskom, po ktorom plynie 
Bellova hudba. Nostalgický podtext sme-
ruje ve�mi �asto do vzrušenej expresivity. 
Bella sa nebojí odha�ova� svoje rany a vy-
spieva� vo vokálnom parte i orchestrálnej 
sadzbe svoje citové rozpoloženie. Sopra-
nistka Eva Šušková našla vo svojom pre-

jave presne to, �o vyjadruje poézia i hud-
ba. Disponuje �arovnou farbou a širokým 
výrazovým diapazónom. Je predur�ená na 
pies�ovú a orchestrálnu tvorbu. Jej muzi-
kalitu vytušil i dirigent – celkom jej uveril 
a orchester usmer�oval tak, aby jej prejav 
vyznel v dokonalej zhode s inštrumentál-
nou sadzbou.
O Skriabinovom Koncerte pre klavír a or-
chester fis mol možno poveda� azda len 
to�ko, že je neprávom obchádzaný. Priam 
nebadaný vstup klavíra do orchestrálneho 

pradiva v úvode diela nijako nenašepkáva 
„výbušný“ nepokoj, ktorý neskôr rozbrázdi 
celé dielo. Skriabin je majstrom prelúdií – 
a to sa zrkadlí i v jeho klavírnom koncerte. 
V tomto trpezlivom a vyváženom preludova-
ní vystupujú na povrch poetické úseky a ob-
javujú sa �arovné zákutia. Virtuózne prvky 
však nie sú samoú�elné, sú vyústením toho, 
z �oho vyrastali. Nezabudnute�né Andante 
je nesporne jedna z najkrajších stredných 
�astí v koncertantnej literatúre pre klavír... 
O sólistovi Alexejovi Volodinovi možno 
poveda� len to, že sledova� jeho hru je pôžit-
kom. Napriek dramatickosti a expresivite, 
ktorá bola v jeho hre �itate�ná, má jeho 
prejav v sebe �ahkos�, hravos� a noblesnos�, 

no zárove� i prirodzenú muzikalitu, ktorá 
opä� výrazne korešpondovala s prejavom 
dirigenta.
Závere�ná �as� koncertu bola zárove� 
i bodkou za tohtoro�ným festivalom. Nech 
je nám �ajkovského Symfónia �. 4 f mol 
akoko�vek dôverne známa, pod vedením 
V. Fedosejeva mala svoju interpreta�nú pre-
miéru. Fedosejevovo chápanie bolo novým, 
netušeným výkladom tohto ve�kého diela. 
V detailoch ukázal nevšednú poéziu para-
lelne znejúcich sprievodných hlasov a vnie-

sol nové svetlo do inštrumentálnej boha-
tosti tejto symfónie. H�adal poetické �aro 
v detailoch, no nijako mu neunikol celostný 
výklad diela. Jeho �ajkovskij bol nesmierne 
dramatický, ale nie patetický. V diele h�adal 
prirodzenú hudobnú krásu. Nepamätám 
si takto prepracovanú a precítenú �ajkov-
ského hudbu. Celkom fascinujúce bolo 
Scherzo: Pizzicato ostinato. Allegro. Tak 
vzrušujúce a zárove� dynamicky pôsobiace 
pianissimo som už dávno nepo�ul. Bol to 
šepot. Záver festivalu bol ve�kým zážitkom. 
Posluchá�i povstali zo sedadiel a �akovali 
za prekrásny zážitok.

Igor BERGER

V. Fedosejev �foto: P. Brenkus	



8 11 | 2013

Pestrá a rôznorodá dramaturgia
v Mirbachovom paláci

Do novej sezóny nede�-
ných matiné v Mirba-
chovom paláci nás 1. 9. 
uviedlo Trio clavio, ktoré 

tvoria tri sebaisté a pre hudobnú prax dobre 
pripravené hudobní�ky: zo SR Lucia Kopsová 
(husle) a z �R Jana 	ernohouzová (klarinet) 
a Lucia Val�ová (klavír). Dobre koncipované 
Trio pre klarinet, husle a klavír Arama Chja-
�aturiana znelo vo všetkých troch �astiach 
vyrovnane, z h�adiska súhry a interpreta�ného 
štýlu presved�ivo. Interpretky zjednotilo rov-
naké chápanie hudby aj v 5-�as�ovom Príbehu 
vojaka Igora Stravinského. Nejde síce o nezná-
me dielo, no vyžaduje si dobre zohratých mu-
zikantov. Takmer raritou bolo uvedenie Sonáty 
pre klarinet a klavír – kompozi�ne premys-
leného diela uznávaného �eského skladate�a 
Miloslava Ištvana na Slovensku.

V duchu jasnej hudobnej predstavy a interpre-
ta�nej bezprostrednosti sa nieslo matiné 8. 9., 
na ktorom sa predstavili Vladimír Ondrej-
�ák (gitara) a Zuzana Zamborská (klavír). 
Zmysel pre kvalitu tónu, ovládanie nástroja, 
údernú techniku, aj istú poetiku hry prejavil 
gitarista v 4-�as�ovej sólovej skladbe Koyun-
baba op. 19 Carla Domeniconiho. Výrazové 
možnosti potvrdil najmä v �astiach Mosso 
a Cantabile. Interpreti zapôsobili aj Prelúdiom 
pre gitaru a klavír a Sonátou pre gitaru a klavír 
Manuela Mariu Ponceho, ktorej koncepciu 
pochopili na princípe motivickej hry. Ako vy-
jadrenie úcty vo�i skladate�ovi možno vníma� 
zaradenie 12 malých etúd pre klavír Klementa 
Slavického. Zamborskej hru charakterizovali 
brilantnos�, �istota tónu a vyrovnanos� hudob-
nej nálady. Nenápadné, ale ra� nované kusy 
nedávajú interpretovi ve�a možností, skôr mu 

vnucujú skladate�ovu vô�u. Takto to pochopila 
a obecenstvu sprostredkovala aj klaviristka.
Na interpreta�ne aj dramaturgicky pestrom 
matiné sa 15. 9. predstavili komorné duo 
Lento ad astra (Erik Rothenstein – bary-
tónsaxofón, Zita Slaví�ková – klavír), sop-
ranistka Eva Šušková a violon�elista Boris 
Bohó. Jednotiacim momentom sa stala hudba 
Johanna Sebastiana Bacha, ktorá poslúžila aj 
ako inšpirácia pre �as� hraných diel. Úpravy 
skladieb, ktoré zvyknú ob�as vyvoláva� zmie-
šané pocity, boli v tomto prípade pre program 
ur�ujúce. Menuet z Francúzskej suity h mol 
(v úprave Viliama Gräf� ngera pre saxofón 
a klavír) znel v plynulom lineárnom toku, 
a predsa v dynamike hudobného obsahu. 
Rothenstein ho interpretoval tak presved�ivo, 
isto a vyhranene, až posluchá� nadobudol 
dojem, že po�uje pôvodinu. Podobne v Bacho-

vom Ariose (v úprave Erika Rothensteina pre 
saxofón, violon�elo a klavír) neznelo ni� násil-
ne, neprirodzene – vzájomná súhra nástrojov 
viedla k ucelenému zvukovému kontinuu. 
Autentickos� velikána ešte upevnil Bohó, ke� 
sebaisto, intona�ne presne a nevyumelko-
vane zahral Prelúdium zo Suity �. 1 G dur. 
Bachom inšpirovaná štvor�as�ová Sonáta in 
old style  pre saxofón a klavír �uboša Bernátha 
zaznela v podaní Rothensteina a Slaví�kovej 
s dôrazom na zaujímavý priese�ník vplyvov 
minulosti a odkazov na �udovú hudbu, pri�om 
osobitne zapôsobili Interludium a Largo e 
fugato in C. Rothensteinova silná a vyrovnaná 
hudobná osobnos� sa prejavila v jeho Prater 
menuete pre saxofón a klavír, ktorý spracúva 
motívy Bachovho Menuetu g mol nevtieravo 
a muzikálne. Kryptogram hu – cb – Bach, 
vplyv viedenskej školy a ur�ite i podnet sop-

ranistky Evy Šuškovej inšpiroval Pavla Šušku 
v jeho piesni Für dich. Hudobnou inteligen-
ciou a interpretáciou plnou porozumenia 
prispeli k umocneniu skladby E. Rothenstein 
a Z. Slaví�ková.
Cie�avedomú a energickú hru predviedli 22. 9. 
huslista Adam Novák (�R), violon�elista 
Michal Haring (SR) a klavirista Dušan Šujan 
(SR). Skladby Taká malá nálada pre husle 
a klavír �i Túžba pre klavír od Mareka Brezov-
ského nepútajú pozornos� na prvé po�utie, 
ich sebaistá interpretácia však odstra�ovala 
akéko�vek pochybnosti, takže ich bolo možné 
akceptova�. Ak by neobsahovala dostatok 
náboja, bola by sa minula cie�a. Aj v skladbách 
Peroket pre sólové husle a Pirian pre violon-
�elo a klavír Petra Machajdíka stoja interpreti 
pred úlohou preniknú� do obsahovej štruktúry, 
aby naplno odhalili ich zvukovú svojráznos�. 
Naproti tomu O Crux pre sólové violon�elo 
Vladimíra Godára prináša meditáciu. K tejto 
línii sa dá pripoji� Fratres Arva Pärta vo verzii 
pre husle a klavír. Novák a Haring sú výrazovo 
rozdielni interpreti, no prechod z pólu energe-
tického na kontemplatívny prekonávajú bez 
zábran. S mimoriadnou samozrejmos�ou odo-
hrali aj Romancu pre violon�elo a klavír a Trio 
pre husle, violon�elo a klavír Petra Grolla.
Hudobne ve�koryso a atraktívne vyznelo 
matiné s Danou Šašinovou-Satury a Sta-
nislavom Zamborským (29. 9.), ktorých v 
štvorru�nej hre zjednotila spolo�ná hudobná 
predstava i fantázia. Hoci sú obaja svojráznymi 
osobnos�ami a emocionálne pristupujú k hre 
odlišne, ich súlad sved�í o muzikantskej dis-
ciplíne. Zaujímavos�ou bola Grande Sonate 
f mol op. 178 Carla Czerného, nesúca všetky 
znaky modernej klavírnej kompozície za�iatku 
19. storo�ia. Vyznela v duchu mechanicky 
brilantnej hry, aká našla odraz v estetike vie-
denskej klavírnej školy. Aký bol však rozdiel? 
Kým Šašinová-Satury kladie tóny na klavír ako 
ihly, pri�om akord formuje ako ukotvený blok, 
Zamborského tóny sú mäkšie, mierne zastre-
té, akordom je ich súznenie pred výbuchom. 
Tento súlad v rozdielnosti sa výrazne prejavil 
v úsekoch Adagio, Scherzo. Allegro vivo a v 
závere�nom Allegro molto agitato. Czerny nie 
je muž ve�kej invencie, v klavírnej sadzbe je 
však bezchybný a interpretovi dáva možnos� 
ukáza�, �o vie. Vrcholom matiné sa stali obrazy 
z pohanskej Rusi – Svätenie jari Igora Stravin-
ského vo verzii pre štvorru�ný klavír ako pocta 
storo�nici parížskej premiéry diela. Umelci 
pristupovali k dielu s rešpektom, prednes kon-
cipovali dvomi širokými oblúkmi a vložili do� 
všetku svoju energiu i psychologické schop-
nosti. Svoj prístup odvíjali od skladate�ovej 
kompozi�nej práce (striedanie metra, rytmické 
konštrukcie, polytonalita, lineárnos�, interva-
ly). Nedramaticky až detsky naivne tlmo�ili 
motívy ruskej hudby, zvýraz�ujúc komplemen-
tárnos� interpreta�ného vkladu, �ím dodávali 
hre dynamický náboj. Interpretácia prebiehala 
vo vzostupnom napätí až po efektný záver.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

NEDEĽNÉ 
MATINÉ

Mirbachov palác �foto: Galéria mesta Bratislavy	
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Apolónsky Rahbari – spontánny Karvay
Slovenská � lharmónia vstúpila do svojej 65. koncertnej sezóny otváracím koncertom, 
ktorý odznel 17. a 18. 10. Stretli sme sa tu opä� s orchestrom SF, dirigentom Alexan-
drom Rahbarim, huslistom Daliborom Karvayom a s dramaturgiou, v ktorej sa dostal 
k slovu Koncert pre husle a orchester D dur op. 77 Johannesa Brahmsa a Symfónia �. 3 
Eroica op. 55 Ludwiga van Beethovena.

Ten, kto siahol po 
Brahmsovi ako 
interpret, ve�mi 
dobre pozná jeho 

muzikantskú výre�nos� a zárove� i hranice 
�i obmedzenia, ktoré u tohto „najklasickej-
šieho romantika“ nesmie prekro�i�. Táto 
dvojjedinos� sa výrazne prejavuje i vo výkla-
de a chápaní jeho hudby. Zdá sa, že toto si 
naplno uvedomili sólista aj dirigent po�as 
interpretácie spomínaného koncertu, kde sa 
Rahbariho umelecká zrelos� výborne dop
�a-
la s Karvayovou mladíckou spontánnos�ou. 
Už rozsiahla orchestrálna introdukcia jasne 
nazna�ila, že romantický pátos a extrémne 
rubato tu neprichádzajú do úvahy. Na túto 
koncepciu bezprostredne nadviazal i sólista, 
hoci sa v tomto diele nachádza množstvo �a-
rovných poetických úsekov, ktoré ho zvádzajú 
zabudnú� na istú dávku emocionálnej zdržan-
livosti v prospech svojvo�ného prebásnenia 
hudby. Tento Karvayov sklon sa prejavoval 
iba sporadicky a vo ve�mi krátkych úsekoch 
– vo všetkých �astiach tohto objemného diela 
však jednozna�ne dominoval apolónsky roz-
mer Rahbariho osobnosti.
Nedá sa však na osvieženie nespomenú� 
úsmevné a milé intermezzo po 1. �asti (Allegro 
non troppo), ke� zaznel neo�akávaný potlesk, 
ktorý však dirigenta nezasko�il. Rahbari sa 

obrátil k obecenstvu, rukou ukázal na sólistu 
a na margo potlesku s úsmevom poznamenal: 
„To bola ale prekrásna kadencia.“ (v nem�ine) 
Nasledoval smiech a �alší potlesk ako odme-
na za jeho duchaplnos�. K 2. �asti (Adagio) 

nemožno takisto vyslovi� žiadne námietky. 
Všetko sa nieslo v duchu tradi�ného inter-
preta�ného odkazu. Až v 3. �asti koncertu 
(Allegro giocoso) došlo k �iasto�nej kolízii me-
dzi orchestrom a sólistom. Pravdepodobne sa 
gesto dirigenta stalo na okamih pre niekoho 

ne�itate�né. K sólistovi však treba podotknú�, 
že umelecky evidentne dozrel. Disponuje 
krásnym tónom, �istotou hry a vnútornou dis-
ciplínou, �o je práve v tomto koncertantnom 
diele k�ú�ovo dôležité. Svoju technickú zvr-
chovanos� demonštroval v dvoch prídavkoch 
z dielne Paganiniho.
V �alšej �asti koncertu odznela už spomínaná 
Beethovenova Eroica, ktorá pod vedením diri-
genta dôkladne preverila interpreta�né kvality 
nášho prvého orchestrálneho telesa. Výklad 
diela sa niesol celkom v intenciách tradície. 
Rahbari vyžaduje od orchestra maximálnu 
sústredenos� a nepretržité sledovanie svojho 

gesta – esteticky síce 
nie ve�mi prí�ažli-
vého, no ú�inného 
a funk�ného – po�as 
celej interpretácie. 
Variabilnos� a evo-
lu�ný tok Beethove-
novej hudby výrazne 
diferencuje dyna-
mickým a farebným 
tie�ovaním, kladúc 
dôraz na vyváženos� 
jednotlivých nástro-
jových skupín, ako aj 
každý detail. Je orga-
nickou sú�as�ou or-
chestrálneho telesa. 
Nech sú už verbálne 
výklady a slohové 

práce okolo tohto diela akéko�vek, s každou 
interpretáciou v �om nachádzame nie�o nové, 
objavné, prekvapujúce. Tu platí Goetheho 
výrok: „Umenie je ako ovocný strom; každý si 
z neho odtrhne to�ko, ko�ko do�iahne.“ V prípa-
de Beethovena to platí dvojnásobne.

Reduta v znamení ruskej hudby
V rámci cyklu Hudba troch storo�í odznel 24. a 25. 11. v Redute koncert venovaný rus-
kej hudbe (Šostakovi�, Proko� ev, Rachmaninov), na ktorom sa predstavil opä� orches-
ter SF – tentoraz s dirigentom Piotrom Gribanovom a klaviristom Martinom Levickým.

Máloktoré dielo Dmitrija Šostakovi�a bolo 
podrobené takej zdrvujúcej kritike ako hudba 
k baletu Zlatý vek op. 22. Triviálny príbeh 
o ruských športovcoch, ktorí sa v istom zá-
padonemeckom meste dostali do kon� iktu 
s úradmi, skladate�ovi ponúkli ako námet na 
zhudobnenie. Písal sa rok 1930 a po premiére 
Šostakovi�a obvi�ovali div nie z vlastizrady, 
pretože sa uchýlil k buržoáznym tane�ným 
vzorom. Tak ako v iných dielach, i tu siahol 
autor po rytmických prvkoch jazzu, foxtrotu, 
po pochodových kreáciách a toto všetko vsadil 
do svojej provokujúco búrlivej symfonickej 
výre�nosti, kde sa atmosféra kabaretu, „� a-
šinetov“, cirkusového žonglérstva a � lmovej 
grotesky spája do jedného zvukového toku. 
Ruský dirigent spolu s naším orchestrom 
v suite farbisto vykreslil výrazové polohy ako 
sarkazmus, irónia, hravos�, rozšafnos� �i hu-

mor, s ktorými tu Šostakovi� s vážnou tvárou 
ve�kého symfonika koketuje. Rozbúrená hla-
dina hudby, nesmierne pôsobivá a prí�ažlivá, 
chví�ami dvíhala posluchá�ov zo sedadiel.
Po takejto šantivej hudbe nasledoval Klavírny 
koncert �. 5 G dur op. 55 Sergeja Proko� eva. 
V tomto prípade nikomu nenapadlo obvi�o-
va� ho zo sympatií k aristokratickým tancom, 
pretože tu (podobne ako Stravinskij) využíva 
prvky gavotty a �alších historických tane�-
ných foriem z obdobia baroka. Proko� evov 
kontakt s minulos�ou má však charakter krát-
keho fragmentu, po ktorom prichádza proces 
smerovania k vlastnej hudobnej re�i. Tak je 
to i v spomínanom 5-�as�ovom klavírnom 
koncerte, kde vybo�ením z rozvírenej hudob-
nej vravy je len introvertná 4. �as� Larghetto. 
Sólista svojím spontánnym prístupom k tejto 
technicky náro�nej skladbe zanechal pozi-

tívny dojem. Dobre si rozumel s dirigentom 
i s orchestrom, ktorého koncertantná previa-
zanos� s klavírnym partom vyznela prirodze-
ne. Všetko tu malo charakter samozrejmosti. 
Obecenstvo �akalo na prídavok, no, žia�, 
nedo�kalo sa.
Záver koncertu patril takmer 60-minútovej 
Symfónii �. 2 e mol op. 27 Sergeja Rachmanino-
va, odbornou verejnos�ou v pravom slova zmys-
le nepochopenej. Skladate� v nej nevyjadruje 
len túžbu po vlasti, ale oplakáva i vzdialený svet 
romantizmu, ktorý sa mu stráca v minulosti. Je 
to hudba, ktorá sa nebojí obnažova� city pomo-
cou sladko opojných melódií, ani triviálnych, 
ani lacných, majúcich svoju duchovnú h
bku 
a ukazujúcich v plnej bohatosti dušu ruského 
umelca. Na stvár�ovanie takejto výpovede 
je Gribanov priam predur�ený: orchester sa 
mu podarilo strhnú� k ve�kému výkonu, ktorý 
znesie i tie najprísnejšie interpreta�né kritériá 
(špirálovité stup�ovanie expresivity, obrovský 
výrazový diapazón). Nastala teda š�astná chví-
�a, ke� sa recenzent stáva nadšeným posluchá-
�om a zabúda na to, že má hodnoti�.

Stranu pripravil Igor BERGER

Reduta �foto: archív SF	

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY



10 11 | 2013

Amadrums Trio na 
Festivale perkusií v DK Ružinov
V jesennej záplave hudobných podujatí má 
svoje miesto aj žánrovo pestrý festival World 
of the Drums, ktorého hlavná �as� prebiehala 
11. a 12. 10. v bratislavskom DK Ružinov. 
Pestros� je zámerom, ke�že bicie nástroje sú 
vlastné sná� všetkým hudobným kultúram 
sveta a ohromná rozmanitos� tejto nástrojovej 
skupiny motivuje k neustálemu objavovaniu. 
Festival sa pritom neobmedzuje iba na prezen-
táciu ich používania v etnickej hudbe (hoci to je 
jeho hlavná dramaturgická línia), ale aj v iných 
kontextoch. Preto popri formáciách ako Ga-
melan Gong Keybar pôsobiaci pri tunajšej 
indonézskej ambasáde, Djakali Kone Band 
z Burkina Faso alebo legendárnom egyptskom 
perkusionistovi Hossamovi Ramzym vystú-
pilo aj zaujímavé zoskupenie Amadrums Trio 
z Po�ska, ktorého repertoár – rovnako pestrý 
ako jeho arzenál bicích nástrojov – výrazne 
zasahuje aj do oblasti sú�asnej hudby.
Traja mladí Poliaci (Wiktoria Chrobak-Mie-
lec, Rafa� Tyliba a Maciej Ha�o�) pochádzajú 
z prostredia Akademie muzycznej v Krakove, 
no ich hudobné inklinácie nie sú z�aleka iba 
„akademické“. V ich repertoári možno nájs� 
„klasiku“ z oblasti minimal music (Steve 
Reich, Louis Andriessen), úpravy jazzových 
skladieb (s vibrafónom a swingujúcimi bicí-
mi), ale aj menej konven�né sú�asné kompo-
zície vytvorené priamo pre nich. Práve táto 

�as� ich ponuky ma oslovila najviac – a pritom 
vä�šinou išlo o „hry“ s banálnymi zvukmi 
a základnými rytmami. �i už to boli menšie 
ru�né �inelky (podobné tým, aké sa používajú 

v indonézskej gamelanovej hudbe), alebo 
ozvu�ené objekty (vodou naplnené poháre 
a pod.) uložené na stole, �i hrali pomocou 
pali�iek, alebo len rukami a na vydávanie 
zvukov im posta�ilo vlastné telo, vždy vládla 
dokonalá synchronizácia okorenená zmyslom 
pre humor �i zdravou dávkou ironizujúceho 
nadh�adu. Túto „pridanú hodnotu“ som vní-

mal predovšetkým v skladbách predvedených 
„za stolom“ – bu� so spomínanými objektmi, 
alebo na špeciálnych ozvu�ených podložkách. 
Poliaci si tu vysta�ili s holými rukami, kto-
rými ich šúchali, klopali po nich �i tlieskali. 
Zosilnenie vytvorilo z týchto bežných zvuko-
vých fenoménov zaujímavé minimalistické 
kompozície, ktoré mali aj neprehliadnute�ný 
hudobno-divadelný rozmer. Absolútne do-

konalé rytmické 
a pohybovo-vizu-
álne zosúladenie 
troch interpretov 
náro�ky získalo 
až takmer obse-
dantne pedantský 
nádych. Na jednej 
strane to pôso-
bilo komicky, na 
druhej strane táto 
akoby ironizácia 
sú�asného, totálne 
„zmechanizované-
ho“ života (Poliaci 
chví�ami pripomí-
nali robotníkov za 
pásom, inokedy 

zasa neosobných politikov za rokovacím sto-
lom) vyvolávala �ahké znepokojenie...
V každom prípade, u našich severných suse-
dov existuje mladé a dynamické teleso, ktoré 
by v budúcnosti nebolo zlé pozva� na niektorý 
z festivalov sú�asnej hudby.

Robert KOLÁ�

Majstrovské kurzy Juliana Rachlina
v Bratislave!
Ob�ianske združenie Sinfonietta Bratislava odštartuje v decembri jedine�ný projekt, 
v�aka ktorému budú ma� študenti a mladí interpreti možnos� získa� nové skúsenosti 
namajstrovských kurzoch renomovaných sólistov. Prvý ro�ník v Bratislave predstaví 
svetoznámeho huslistu Juliana Rachlina.

SPRAVODAJSTVO

nych ú�astníkov (huslistov, violistov a menšie 
komorné súbory), ktorí dostanú možnos� vy-
stúpi� priamo na pódiu pred Julianom Rachli-
nom, ale taktiež pre ve�ké množstvo pasívnych 
ú�astníkov, ktorí môžu sledova� jeho prácu 
so študentmi v koncertnej sieni.
Na majstrovské kurzy nadviaže galakon-
cert, na ktorom sa Julian Rachlin predstaví 
spolu s Daliborom Karvayom, v sú�asnosti 
najvýznamnejším slovenským huslistom, 
ktorý sa rozhodol podpori� projekt svojou 
ú�as�ou. Spája ich nielen množstvo vystúpení 
na prestížnych svetových pódiách, ale najmä 
osobnos� Borisa Kuschnira, u ktorého mali 
možnos� obaja študova�.
V prípade záujmu o ú�as� na projekte a na 
získanie podrobnejších informácií navštívte  
www.sinfonietta.sk
Hlavným partnerom projektu je Nadácia VÚB.

Prezentácia študentov pred renomovanými 
umelcami priniesla podnetné a inšpiratívne 
prvky do umeleckého vzdelávania aj na zah-
rani�ných univerzitách, �o viedlo umelecké-
ho vedúceho komorného orchestra Sinfo-
nietta Bratislava huslistu Pavla Bogacza ml. 
k myšlienke umožni� aj mladým slovenským 
hudobníkom kontakt so svetovými osob-
nos�ami interpreta�ného umenia. Podujatia 
tohto typu znamenajú významnú podporu 
budúceho rozvoja v sú�asnosti vyrastajúcej 
generácie mladých umelcov.
Majstrovské kurzy pod vedením svetozná-
meho hus�ového virtuóza Juliana Rachlina, 
ktorý v sú�asnosti patrí k špi�ke medzi sve-
tovým sólistami, sa uskuto�nia 5. 12. v Kon-
certnej sieni Historickej budovy Národnej 
rady Slovenskej republiky na Župnom 
námestí v Bratislave. Budú ur�ené pre aktív-

Amadrums Trio �foto: www.amadrumstrio.com	

J. Rachlin �foto: J. Wesely	
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Spišskí protestanti & Vox Aurumque
Hostite�om novodobej premiéry hudby autorov pôsobiacich na Spiši v 17. storo�í sa 
6. 10. stal evanjelický kostol v Trnave. Koncert bol sú�as�ou mesa�ného turné súboru 
Vox Aurumque po slovenských kostoloch pod názvom Musica Scepusii – Thesaurus 
Noster (Hudba Spiša – náš poklad), ktoré bude následne pokra�ova� v reprízach tak-
mer až do Vianoc (17. 11. v Modre a 22. 12. v Cíferi).

Vox Aurumque – zmiešané vokálne teleso so 
sídlom v Trnave pôsobí na scéne od roku 2010. 
Zameriava sa na štúdium a interpretáciu his-
torickej, prevažne renesan�nej vokálnej tvorby. 
Dirigentkou a umeleckou vedúcou je Hana 
Borbeli – doktorandka Fakulty múzických ume-
ní Akadémie umení v Banskej Bystrici. Súbor 
v minulosti interpretoval duchovné piesne Jána 
Silvána (1493–1573) v rekonštrukcii Egona 
Kráka (2012) a omšu Mass for Five Voices od 
Williama Byrda. V sú�asnosti má teleso záujem 
pro� lova� sa ako interpret duchovnej hudobnej 
tvorby protestantských autorov zo Spiša. 
V úvode koncertu odzneli dve polychórické 
skladby pre vyšší a nižší zbor od kežmarského 
mestského notára Thomasa Goslera. Vo�ba 
umiestnenia hudobného telesa na chóre a jeho 
rozdelenie na dva zbory malo želaný (stereo) 
efekt a posluchá� sa tak pri skladbách Ist Gott 
für uns, wer mag wieder uns seyn a Du hast 
mir das Herz genommen mal možnos� vráti� 
na Spiš 17. storo�ia. Gosler bol notár, no po-

zoruhodné je i jeho hudobné vzdelanie, v�aka 
ktorému dokázal tvori� kvalitatívne v tej dobe 
prijate�né skladby. Ako notový materiál inter-
pretom poslúžilo pramenno-kritické vydanie 
z edície Musica Scepusii Veteris editorky Janky 
Pet�czovej. 
Od Georga Wirsingera zaznelo krátke štvorh-
lasné moteto Tulerunt Dominum meum a šes-
�hlasná omša v skrátenej forme Missa brevis, 
ob�úbenej najmä v evanjelickom prostredí. 
Samotný Wirsingerov život je pritom viac-
menej neznámy. Z Gymnaziológie Jána Rezika 
a Samuela Matthaeidesa (pedagógov žijúcich 
na rozhraní 17. a 18. storo�ia) sa dozvedáme, 
že pôsobil v Krupine a neskôr ako rektor v Spiš-
skej Novej Vsi. Jeho dielo nebolo v novodobej 
pramennej edícii doposia� prezentované, a tak 
sa Hana Borbeli okrem interpreta�nej stránky 
zaoberala aj rekonštrukciou kompozícií z ruko-
pisnej tabulatúrnej predlohy.
Hodnotné ve�erné vystúpenie uzavrela in-
terpretácia šes�hlasného moteta Da Jesus 

an dem Kreuze stundt (transkripcia H. Bor-
beli) od významného skladate�a a organistu 
zo Spišského Podhradia Jána Šimbrackého 
(? – 1657). Borbeli v programe zvolila dobovú 
latinizovanú podobu priezviska – Schimbrac-
kius. Na našom území sa od neho zachovalo 
okolo 50 skladieb, vä�šina v podobe partitúr 
zapísaných novou nemeckou organovou 
(Ammerbachovou) tabulatúrnou notáciou. 
Jeho osoba tak predstavuje výnimo�ný zjav 
v spišsko-šarišských hudobných prame�och, 
ktorý je svedectvom vysokej hudobnej kultúry 
a vzdelanosti v danej geogra� ckej oblasti. 
Koncert priniesol návštevníkovi podnetný 
umelecký zážitok a príjemne strávený ve�er. 
Atmosféra trnavského evanjelického kostola 
umocnila silný duchovný rozmer diel, v mi-
nulosti bežne uvádzaných na bohoslužbách. 
Je až neuverite�né, ako sa tieto pre spevákov 
technicky náro�né kompozície podarilo 
predvádza� v podmienkach, akými v 17. sto-
ro�í na Spiši disponovali aj menšie cirkevné 
zbory. Neraz sa však telesá prispôsobovali ad 
libitum a vokálne hlasy sa mohli sprevádza� 
alebo nahrádza� inštrumentálnou zložkou, 
o �om sved�ia záznamy aj v levo�ských ta-
bulatúrnych pamiatkach. Treba už len veri�, 
že slovenská hudobná obec zažije ešte viac 
podobných koncertov. 

Peter Ján MARTIN�EK

Dôstojné narodeniny 65-ro�nej Lú�nice
Spevácky zbor Lú�nica dostal 5. 10. dôstojnú 
príležitos� oslávi� 65. výro�ie svojho založenia 
koncertom vo ve�kej sále Reduty. Výro�né 
koncerty sú pre verejnos� a najmä pre bývalých 
�lenov zboru sviatkom, akousi „výkladnou 
skri�ou“, kde sa spomína a porovnáva sú�as-
nos� s minulos�ou. Atmosféra takýchto po-
dujatí je teda ve�mi prajná. Nebolo tomu inak 
ani na slávnostnom koncerte organizovanom 
v rámci BHS, kde „ve�ne mladá a krásna“ 
Lú�nica nastúpila na pódium v netradi�ných 
farebných kostýmoch pod vedením zbormaj-
sterky Eleny Matušovej, ktorá prebrala pred 
okrúhlymi desiatimi rokmi od Mariána Vacha 
štafetu hlavnej zbormajsterky.
Pestrý program reprezenta�ného koncertu bol 
vzorkou všetkých smerov sú�asných aktivít 
speváckeho zboru: od sakrálnej a svetskej 
zborovej a cappella tvorby viacerých štýlových 
období, cez jazzovo ladené spirituály až po 
folklórne spracovania od slovenských sklada-
te�ov. Nechýbali ani kompozície pre miešaný 
zbor s inštrumentálnym sprievodom, kde si 
spevácky zbor prizval violistu Petra Vrbin�íka, 
har� stku Katarínu Turnerovú a z vlastných 
radov mladého organistu Petra Mikulu. V ich 
podaní zazneli diela Giacoma Pucciniho (Requ-
iem), Josepha Haydna (Insanae et vanae curae) 
a Franza Liszta (Inno a Maria Vergine).
Koncert otvorila osved�ená „odpa�ova�-
ka“ – Ave Eva od Ivana Hrušovského, ktorá 

znamená pre zboristov jazykové i mentálne 
cvi�enie v rýchlom tempe, pri pomerne ná-
ro�nej intonácii. Z �alších skladieb treba 
vyzdvihnú� Ot�enáš od Nikolaja Kedrova, 
vierohodný ponor do duchovných h
bok 
a akási nevyslovená pocta bývalému zbormaj-

strovi Petrovi Hradilovi, ktorý túto kompo-
zíciu so speváckym zborom naštudoval. Nie 
náhodou Lú�nica v�aka tomuto dielu získala 
mimoriadne ocenenie na sú�aži v Petrohrade 
v roku 2012. Intona�ne i na �ah náro�ná Ave 
Maria od Giuseppe Verdiho bola technicky 
vypracovaná, no absentoval v nej nadh�ad. 
Trojica sakrálnych diel s prizvanými inštru-

mentálnymi hos�ami pôsobila osviežujúco, 
i ke� svojou d
žkou prispela k miernemu 
dramaturgickému útlmu. V tomto prípade 
menej znamená viac.
Závere�ná grada�ná krivka patrila jazzovým 
spirituálom a úpravám slovenského folkló-
ru, teda tomu repertoáru, ktoré si publikum 
s Lú�nicou vä�šinou spája. Mladícka rados� 
a oduševnenos�, ktorá má by� hlavnou devízou 

Lú�nice, bola 
markantná zo 
spirituálu Elijah 
Rock od Henryho 
Thackera Bur-
leigha, a najmä 
z Lú�nych hier od 
Zdenka Mikulu, 
dlhoro�ného 
dvorného sklada-
te�a Lú�nice.
Spevácky zbor 
Lú�nica sa pri 
príležitosti 
65. výro�ia 
svojho založe-
nia predstavil 

s dôstojným a decentným programom, ktorý 
publikum ocenilo v podobe standing ovation. 
Malá poznámka na záver: škoda, že tradi�ná 
lú�ni�iarska hymna Pod rohá�om, pri výro-
�iach spontánne a srde�ne spievaná vždy 
v sále, tentoraz odznela až vo foyeri.

Pavol ŠUŠKA

Lú�nica �foto: C. Bachratý	
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Dvo�ák a Proko� ev
v Pál� yho paláci

Svoje druhé vy-
stúpenie z cyklu 
Dvo
ák v Pálffy-

ho paláci uskuto�nilo Moyzesovo kvarteto 
23. 10. Netreba ani zdôraz�ova�, že nosite� 
titulu Komorný súbor krá�ovského mesta 
Skalica hrá všetky prístupné hudobné slohy 
a už dávno sa stal „vzorom“ interpretácie 
komornej hudby. Súlad medzi názvom projek-
tu a dramaturgiou sa tentoraz manifestoval 
výberom z cyklu Cyp�iše Antonína Dvo�áka, 
ktorý interpreti po�ali cielene formou ly-
rických kusov – tie však posunuli do roviny 
realistického hudobného obrazu, bez asociá-
cie na programovos�. Skladby pre kvarteto sú 
autorom spracovaný pies�ový cyklus z roku 
1865. Moyzesovci uchopili dielo z h�adiska 
kvartetovej sadzby a hudobno-poetickej lyriky.
Muzikantský súlad potvrdili aj v Dvo�ákovom 
Slá�ikovom kvartete �. 9 d mol op. 34, kde sa 
zaskveli v interpreta�ne pôsobivých úsekoch 
(hudobno-dramaticky ve�mi pekne vyrieše-
ný úvodný vstup do hlavnej témy v Allegre, 
pozvo�né stup�ovanie v grada�nom úseku). 
Správne tu pochopili presné vedenie hlasov, 
ich zdôraz�ovanie i zvukové vyla�ovanie 
motívov a tém. V Allegretto scherzando zaujali 
decentnos�ou hry pri štylizovaní alla polka – 
interpreta�ným vkladom tu dokonca „zmier-
nili“ istú nevyjasnenos� kvartetového štýlu 
zo strany skladate�a. V prechode do Adagia 
uplatnili moyzesovci celú šírku inven�nosti 
a hudobný priestor perfektne vyformovali až 
po kontrast vo � nálnom Poco allegro. Drama-
tický ú�inok by sa ešte zvýšil, ak by sa dosiahla 
výraznejšia koordinácia medzi prvou �as�ou 
a � nále. Konkrétne by si Allegro vyžadovalo 
nepatrne zrýchli�, aby bolo urobené zados� 
dvo�ákovskému kvartetovému štýlu, �o by 
prinieslo interpreta�ný efekt aj pre súbor.
Moyzesovo kvarteto si k vystúpeniam prizý-
va aj hostí – tentoraz to boli huslisti Július 
a Jozef Horváthovci. Sonáta C dur op. 56 
pre dvoje huslí Sergeja Proko� eva sa stala 
ich osobným poh�adom na interpretáciu. 
Tento po každej stránke náro�ný štvor�as�ový 
cyklus sprostredkovali vo svojskej koncepcii. 
Z kantabilných úsekov odstránili nadbyto�né 
emócie, takže hlasy zneli popri a proti sebe len 
ako hudobná linearita. Dobre zvážili a vyvážili 
tempá, ako aj agogiku jednotlivých �astí. 
K�ú�ovú úlohu zohrali spolo�ná hudobná 
predstavivos� a psychológia. Dramatické 
úseky, disonancie, harmonické zlomy �i ryt-
mické dôrazy � gurovali v úlohe vyjadrovacích 
prostriedkov. Výsledkom bol zosúladený 
a v zmysle komorného tónu ucelený hudobný 
prejav, ktorý ponúkol osobný, pre m�a pri-
jate�ný poh�ad na Proko� evov komorný štýl 
v rámci jeho svojského neoklasicizmu.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Collegium Wartberg v Humennom
Hudobný život na východnom Slovensku sa – 
naš�astie – nesústre�uje len do Košíc. Na východ 
od krajského mesta existuje nieko�ko menších 
kultúrnych centier so snahou udržiava� viac-me-
nej súvislé koncertné cykly �i festivaly; k najagil-
nejším patria usporiadatelia v Humennom.
Okolnosti ma 15. 10. zaviali na hudobný ve�er 
v rámci 42. jesenného koncertného cyklu, 
ktorý sa konal v koncertnej sále kaštie�a tohto 
hornozemplínskeho meste�ka. Sála sa napo-
kon ukázala ako malá, �o je dobrou vizitkou 
pre kultúrnos� �udí v Humennom a ich záujem 
o vážnu hudbu. Prišli si vypo�u� výkvet sloven-

ského interpreta�ného umenia: niekdajšieho 
Posla Slovenska a ví�aza Oistrachovej sú�aže, 
huslistu Dalibora Karvaya, doyena sloven-
ských violon�elistov Jozefa Podhoranského, 
renomovanú klaviristku a vedúcu banskobys-
trickej katedry Evu Cáhovú, bývalú �lenku 
pôvodných warchalovcov, violistku Zuzanu 

Bou
ovú a napokon medzinárodne ostrie�ané-
ho kontrabasistu a húževnatého organizátora 
Jána Krigovského, ktorý je „motorom“ pä�-
�lenného zoskupenia Collegium Wartberg. 
Tipujete správne – táto nevšedná skupina si 
spolu zahrala dve klavírne kvintetá, a síce od 
Jána Ladislava Dusíka a od Franza Schuberta, 
ktorého „pstruhové“ kvinteto je najslávnejším 
dielom tohto druhu s ú�as�ou kontrabasu.
Dusíkovo Klavírne kvinteto f mol op. 41 má 
síce len tri �asti (neobsahuje menuet, resp. 
scherzo), zato ponúka bohaté možnosti pre-
mysleného formového tvarovania, jemnej práce 
s mikroštruktúrou a uplatnenia individuálnych 
osobitostí umelcov. Dusík už balansuje na 
hranici romantizmu, ba tu i tam ju aj prekro�í, 
�o Collegium Wartberg pohotovo re� ektoval 
v podobe zvýšenej miery expresívneho ozvlášt-
nenia. Zvláš� by som vyzdvihol krištá�ovo �istý, 
„svietivý“ tón Dalibora Karvaya a subtílny, 
jemne diferencovaný prejav Evy Cáhovej. 
Po �iasto�nej melanchólii Dusíkovho kvinteta 
vplával do humenských vôd Schubertov bezsta-
rostný pstruh... Pokra�ujúc v zábavnej metafo-
re, hudobníci sa v �om cítili ako ryba vo vode. 
Prevažovali spontaneita a rados� zo spolo�ného 
muzicírovania, predsa však kontrolované nevy-
hnutnou presnos�ou a kolegiálnou disciplínou. 
V�aka Krigovského temperamentnému entu-
ziazmu dostalo Schubertovo Klavírne kvinteto 
„Pstruh“A dur akýsi zemitý slovenský ráz, �o 
však skladbe rozhodne neuškodilo.

Stará dobrá Slovácka suita 
a virtuózka Demeterová
A cyklus Štátnej � lharmónie Košice pokra-
�oval koncertom v rámci Dní �eskej kultúry 
s názvom Czech Made (jemné alúzie na „Made 
in Czechoslovakia“ sú subjektívnou záležitos-
�ou). Dramaturgia ponúkla desa�ro�iami ove-
rené hodnoty: Slovácku suitu op. 32 od Vít�z-
slava Nováka a Koncert pre husle a orchester 
a mol op. 53 Antonína Dvo�áka.
Novákovo staromódne postromantické, ale 
istotne krásne dielo zaznelo v preduchovnelej, 
nežnej i hravej interpretácii. Mladý pražský 
dirigent Tomáš Brauner dokázal orchester 
široko rozospieva�, posúva� hudobný proces 
dopredu – niekedy by však mohol by� aj výra-
zovo zdržanlivejší a dopria� si viac zvukových 
a tempových kontrastov. Slá�iková sekcia 
vzbudila ve�mi pozitívny dojem, no lesné rohy 
pôsobili ob�as neisto a od orchestra som po�ul 
aj zohratejšie výkony.
V Dvo�ákovom hus�ovom koncerte sa predsta-
vila vynikajúca �eská huslistka Gabriela De-
meterová, ktorá sa v�aka niektorým komer�-
ným aktivitám u našich západných susedov 
teší širokej mediálnej známosti. Teraz by mali 
nasledova� obvyklé chváliace tirády o strhujúcej 

virtuozite, krásnom sýtom tóne, majstrovskom 
frázovaní �i koncep�nom nadh�ade; tie by aj 
zodpovedali skuto�nosti, ale... Interpreta�ný 
výkon aj tej najvä�šej „celebrity“ posudzujeme 
nielen na základe individuálneho vkladu, ale aj 
schopnosti �i ochoty spolupráce s hudobnými 
partnermi. V Dvo�ákovom diele sme však boli 
svedkami ur�itého – nie extrémne výrazného, 
ale cite�ného – koncep�ného, charakterového 
nesúladu sólistky s orchestrom; Demeterová 
s Braunerom dirigovanými košickými � lhar-
monikmi jednoducho neboli na rovnakej výra-
zovej vlne, „nedýchali spolu“, �o pre optimálne 
vyznenie inštrumentálneho koncertu znamená 
nevyhnutnú podmienku. Inak huslistka upútala 
neutíchajúcou rytmickou energiou a rapsodic-
kos�ou, ktorá však pre dirigenta mohla pred-
stavova� tvrdý oriešok. O tom, že �íta� knihu 
Normana Lebrechta Ke	 hudba zm
kne... sa 
oplatí, som sa tentoraz presved�il pri absencii 
obvyklého prídavku. Únava, alebo subjektívne 
poci�ovaný nízky honorár? (Berezovskij sa 
v Bratislave aspo� nonšalantne ospravedlnil...)

Tamás HORKAY

Collegium Wartberg  �foto: autor	
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ŠKO Žilina potvrdil kvality 
a poves� svojbytného telesa
ONE je skratka pre Orchestra Network for Europe – asociáciu združujúcu medzinárod-
né orchestre viacerých krajín vrátane aktívneho Štátneho komorného orchestra Žilina 
(ŠKO). Telesá s podporou Európskej komisie spolupracujú na báze rôznych foriem ko-
operácie, ako sú výmeny materiálov, umelcov, spoluú�inkovanie. Jedným z výstupov 
už nieko�ko rokov pôsobiacej „rady vzájomnej múzickej pomoci” (ako by sme mohli 
projekt parafrázou nazva�) je i prezentácia kombinovaných vokálnych aj orchestrál-
nych telies v široko koncipovaných dielach, ktoré v menších rezidenciách – napríklad 
aj v Žiline – nemajú vzh�adom na limity reziden�ných priestorov �i obsadenie orches-
trov šancu zaznie�.

Verdiho skvost v priestoroch 
Domu odborov
Tento rok, po minuloro�nej prezentácii kantáty 
Carmina Burana od Carla Orffa, naštudoval 
ve�ký medzinárodný ansámbel, obrátiac sa na 
výro�ie Giuseppe Verdiho, majstrovo ve�dielo 
Messa da  requiem. Po predchádzajúcich uvede-
niach v Nemecku mali 12. 10. Žilin�ania mož-
nos� vypo�u� si tento skvost v „plnokapacitnej“ 
podobe vo ve�korysejších priestoroch Domu 

odborov. Orchester a zbor Filharmónie Jena, 
Zbor Sliezskej fi lharmónie Katovice, naša 
sopranistka Jana Havranová, bulharská mez-
zosopranistka Jordanka Milkova, tenorista 
Paulo Ferreira z Portugalska a Talian Raffaele 
Constantini podali pod vedením Marca Tar-
duea z USA skvelý výkon. Aj ke� v prvej štvr-
tine dirigent v gestách ob�as zaváhal a sólisti 
(vyššie hlasy) akoby si ešte len „overovali“ 
priestor, v �alšom priebehu sa už rozospievali 
a naplno sa odovzdali kráse hudby. Zvláštne – 
Verdi dlho vzdoroval myšlienke skomponova� 
toto rekviem s protiargumentom „...je to�ko 
zádušných omší, netreba pridáva� 	alšiu“. To 
však ešte netušil, že svetovú duchovnú litera-
túru obohatí o jedno z najkrajších diel všetkých 
�ias. Podanie, v akom sme ho po�uli, pripísalo 
�alší úspech do histórie ŠKO.

Graumanovej empatia
k Bruchovej hudbe
Druhý októbrový koncert (17. 10.) ponúkol 
viac-menej tradi�ne, aj ke� z h�adiska interpre-
ta�nej náro�nosti dos� exponovane zostavený 
program. Nemecký dirigent Georg Mais sa 
k ŠKO vracia už od roku 2005, absolvoval 
s ním aj zahrani�né turné. Jeho prístup pôsobí 

navonok laxne a akoby nezú�astnene. Nie je 
to dané len úspornými gestami, zavše zdanlivo 
ne�itate�nými. Celkové interpreta�né nasadenie 
u�ho nemá dostato�nú razanciu, akcent, pô-
sobí pomerne stoicky. Napriek tomu celkovým 
vyznením a interpreta�nou koncepciou v ko-
ne�nom dôsledku dokázal uspokoji�. A to nielen 
hrá�ov, ktorí sú na profesionálne vysokej úrovni 
a zvyknutí kooperova� s rozli�nými typmi líd-
rov. Symfónia �. 25 g mol KV 183 Wolfganga 

Amadea Mozarta však 
ve�mi nepresved�ila. 
Je dos� dramatická 
aj seriózna na to, aby 
zaznela „len tak“. Prek-
vapením – priam osl�u-
júcim – bolo vystúpenie 
v Nemecku študujúcej 
mladu�kej huslistky 
pôvodom z Ruska, 
Mariny Graumanovej 
(1994). Jej kariéru, na 
ktorú nastúpila už ako 
pä�ro�né zázra�né die�a, 

dekoruje množstvo ocenení z prestížnych eu-
rópskych sú�aží. Uvádzané výpo�ty dokážu by� 
aj zavádzajúce, v prípade tejto umelkyne je však 
evidentné, že okrem ve�kého talentu vlastní aj 
ve�kú dávku disciplíny, sebaistoty, viery vo svoje 
schopnosti, ako aj v zmysel tlmo�enej hudby. 
Hus�ový koncert �. 1 g mol op. 26 od Maxa 
Brucha bol ži�livým, ale zárove� mimoriadne 
náro�ným priestorom na prezentáciu huslistky. 
Od prvých tónov bolo jasné, že má svoj stano-
vený cie�. Už nasadenie upozornilo na úžasný 
tón, �ah a vyspelos�: jasné formulácie, technická 
zdatnos�, no najmä empatia a stotožnenie sa 
s hudbou, ktorá je výrazovo náro�ná a vyžaduje 

si hlboké porozumenie pre kresbu špeci� cky 
sformulovanej melodiky i jej následných poínt. 
Obavy v o�akávaní avizovala náro�ná a �lenitá 
– zato pestrá a muzikantsky nasýtená Symfónia 
�. 4 A dur „Talianska“ Felixa Mendelssohna 
Bartholdyho. Zdola� takýto terén sa vzh�adom 
na charakteristiky dirigenta zdalo nedosiahnu-
te�né. Nakoniec však predsa len obhájil svoj 
štandard. Disciplínou „z vnútorných zdrojov“, 
akceptovaním dialógu a farebnom rôznorodos-
�ou ŠKO znova potvrdil svoje kvality a poves� 
svojbytného telesa.

Abramovichov elektrizujúci 
Mendelssohn
Aj tretí októbrový koncert (24. 10.) sa niesol 
v znamení tohtoro�ných celebrácií, tentoraz 
orientovaný na tvorbu Richarda Wagnera. Hne� 
na úvod zaradená Siegfriedova idyla však napriek  
solídne odvedenej práci hos�ujúceho dirigenta 
Erika Zaindermanda ve�mi nenadchla. Jeho 
prístup re� ektoval jasnú, aj ke� osobitým rukopi-
som vyhranenú hudobnú predstavu, podporenú 
zrete�ným gestom a okorenenú dávkou exalto-
vanosti. Pod�a svojej zvukovej imaginácie obrátil 
„zasadací poriadok“ a rozmiestnenie hrá�ov 
naopak – na takto koncipovaný zvukový obraz 
si bolo treba chví�ku privyka�. Orchester podal 
pekný výkon: hral, ako takmer vždy, sústredene, 
živo, oddal sa lídrovi. Wagnerova hudba s neko-
ne�nými, ustavi�ne napredujúcimi sekvenciami, 
chromatizmami �i epickými situáciami, ktoré 
akoby sa nikde neza�ínali a nikdy neskon�ili, 
navodila v auditóriu letargickú atmosféru 
a priam hypnotický stav. Úvodnú náladu však 
nástupom sólistu ve�era, rumunského klaviristu 
Michaela Abramovicha okamžite vystriedal 
elektrizujúci prúd. V Klavírnom koncerte �. 2 
d mol op. 40 Felixa Mendelssohna Bartholdyho 
sme mohli sledova� výkon mimoriadneho pianis-
tického zjavu. Kompozíciu budoval s preh�adom, 
dôsledne uplat�ujúc obrovský potenciál manu-
álnej bravúry a  intelektu. Jeho fortissimá zneli 
majestátne, relatívne predimenzovane, chví�ami 
vznikali obavy, že vzdialenosti k opa�ných dyna-
mickým hodnotám neprekoná bezpe�ne. Omyl. 
Robustnos� modelovanú pružným, poddajným 
úderom striedali priam vláso�nicové pianissimá, 
dramatické hroty zasa krehké, lyrické epizódy. 
Koncert nebýva pri�astým titulom v dramatur-
gických plánoch, preto (�i vlastne – ako sme boli 
svedkami – nielen preto) sme ho na pódiu Domu 
umenia uvítali s nadšením. V�aka skvelému 
klaviristovi a citlivému orchestrálnemu sprievo-
du zanechal odozvu s množstvom pozitívnych 
adjektív. Zaindermand (o. i. aj šéfdirigent stutt-
gartskej Deutsche Kammerphilharmonie) svoj 
umelecký reliéf nakoniec vypointoval Symfónii 
�. 1 C dur op. 21 Ludwiga van Beethovena. Ve�mi 
zdatne obhajoval svoj stavite�ský dôvtip, hie-
rarchizoval jednotlivé myšlienky, súvetia, �asti. 
Z orchestra vy�ažil plastické farby a ich odtiene, 
servírujúc Beethovena ako aktuálny trblietavý 
muzikantský šperk.

Stranu pripravila Lýdia DOHNALOVÁ
Fotografi e: R. KU�AVÍK

M. Grauman

M. Tardue
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Quasars Ensemble & Košice 
v znamení kvalitatívneho posunu
V d�och 18. – 22. 10. sa uskuto�nil 4. ro�ník 
festivalu Quasars Ensemble & Košice. Zá-
sluhou organizátorskej práce tímu �udí okolo 
Lucie Potokárovej a Ivana Buffu sa podarilo 
uskuto�ni�   dôstojnú prehliadku zah��ajúcu 
autorské portréty významných skladate�ov 
– dvoch zahrani�ných (Toshio Hosokawa 
a Michael Jarrell) a dvoch slovenských (Viera 
Janár�eková a Jozef Podprocký). Popri Eve 
Šuškovej, sólistke Quasars Ensemble – rezi-
den�ného ansámblu Kasárne/Kulturpark – 
a tiež kme�ových hrá�och súboru Istvána Sike-
ta a Petra Mosorjaka sa sólisticky predstavili 
japonská hrá�ka na nástroji sho Mayumi Miy-
ata, rumunský klarinetista  Horia Dumitrache 
a akordeonista Peter Katina. V komorných 
zostavách okrem Quasars Ensemble ú�inkovali 
nemecké duo v obsadení Bianca Breitfeld (vi-
olon�elo) a Stefanie Schumacher (akordeón) 
a ma�arský Krulik Quartet.

Krehkos� starobylého 
japonského nástroja sho
Prvý festivalový ve�er ponúkol dva autorské por-
tréty japonského hos�a Toshia Hosokawu – sólo-
vý i ansámblový. Oba koncerty uviedol príhovo-
rom Peter Katina. Dotkol sa osobnosti skladate�a, 
ideového pozadia jeho kompozícií i nástroja sho, 
o ktorom Mayumi Miyata píše: „Sho, tradi�ný 
japonský dychový nástroj, je jedným z najstarších 
nástrojov sveta. Zmienka o �om existuje v staro-
vekej �íne, asi 1300 rokov pred Kristom a v Ja-
ponsku sa objavuje na za�iatku ôsmeho storo�ia. 
Skladá sa z bambusových rúrok a drevenej vzdu-
chovej komory.  Rúrky majú v spodnej �asti kovový 
plátok, vložený do vzduchovej komory. Ten môže 
vibrova� z oboch strán, takže sho produkuje konti-
nuálny zvuk.“ Interpretka, ktorá vydobyla nástro-
ju sho celosvetové uznanie, ho na prvom koncerte 
uviedla dvoma autorskými kompozíciami Toshia 
Hosokawu. Stredoeurópskeho posluchá�a môže 
na jeho sólových dielach najviac zauja� minu-
ciózne vypracovanie línií, prirodzenos� využitia 
artikula�no-farebných možností nástroja a ne-
kon� iktná naratívnos� hudobného toku, tajomne 
približujúca invariantné znaky jazyka tisícky 
kilometrov vzdialenej vyspelej kultúry. Skladby 
pre sólové nástroje (klarinet, husle, akordeón) 
akoby obohacovali ich timbre a mihotavú kreh-
kos� starobylého japonského sho.
Druhý koncert ve�era uviedol popri troch 
ansámblových kompozíciách Toshia Hoso-
kawu aj dve skladby slovenských autorov: 
Rebirth Ivana Buffu a Kamea Jany Kmi�ovej. 
Celé podujatie, ktoré zahájil mimo pôvodného 
programu sólový vstup Mayumiho Miyatu, 
sa tešilo výbornej dramaturgickej koncepcii, 
skvelej kompozi�nej úrovni všetkých skladieb, 
ich interpreta�nému zvládnutiu, ale aj ich 
vhodne zvolenému poradiu rešpektujúcemu 
individuálne kompozi�né poetiky a možnosti 
posluchá�skej percepcie.

�alší de� sa na festivalovom koncerte predstavili 
mladí ma�arskí interpreti v zostave Krulik Quar-
tet. Uviedli Hudbu pre štyri slá�ikové nástroje Ota 
Ferenczyho a Slá�ikové kvarteto �. 1 Bélu Bartóka. 
Tradi�nejšie kompozície uchopili s úctou, noble-
sou a suverénnym technickým zvládnutím. Ve�er-
ný koncert patril v ten de� akordeónovému reci-
tálu Petra Katinu, ktorý bol zárove� špeci� ckým 
kompozi�ným prierezom akordeónovej tvorby 
Jozefa Podprockého. Zaznelo tu i jedno premiéro-

vo uvedené dielo: Fantázia I. na sekvenciu „Stabat 
Mater“ op. 61. Napriek zvukovo-timbrovej jed-
note na rozsiahlej �asovej ploche sa v�aka tech-
nickému majstrovstvu, interpreta�nej bravúre, 
ale i kvalite Katinovho nástroja �i charakterovej 
mnohorakosti Podprockého diel koncert mimo-
riadne vydaril a zožal zaslúžený úspech.

Druhej fáze podujatia 
dominoval klarinet
Festival Quasars Ensemble & Košice pokra�o-
val 20. 10. koncertom, na ktorom sa predstavil 
mladý renomovaný rumunský klarinetista Ho-
ria Dumitrache. Do Košíc prišiel s náro�ným 
programom tvorby 2. polovice 20. storo�ia pre 
sólový klarinet, v rámci ktorej predstavil aj tri 
kompozície slovenských autorov. Bizarné nálady 
v skladbe Optimalizácie Jozefa Malovca, pre-
cízne prepracovaná textúra v Dvoch chorálových 
meditáciách op. 41 Jozefa Podprockého alebo 
závere�ná vtipná Funny Breakfast Norberta 
Bodnára vytvárali skvelý mix v kontraste s dielami 
svetových autorov. Zo svetovej tvorby predviedol 
Dumitrache tri bravúrne diela re� ektujúce rôzne 
aspekty vrcholnej kompozi�nej kvality a pestrosti 
prístupu jednotlivých autorov. Zažiarila virtuózna 
kompozícia Bug od Bruna Mantovaniho i Black 
Moon od Johannesa Mariu Stauda, inšpirovaná 
rovnomenným � lmom kultového režiséra Louisa 
Malleho. Vrcholom ve�era sa však bezpochyby 
stala Sequenza IXc pre basklarinet od Luciana 
Beria. V nej Dumitrache exceloval v exkluzívnej 
prehliadke nehrate�ných pasáží, krkolomných 
skokov, pestrých techník hry, multifónov, nehu-
dobného zvuku, práce s dychom a skvelej archi-
tektonickej výstavby. Sólista predstavil nástroj 
v jeho mnohovrstvovej polohe a dokázal, že prá-

vom patrí k špi�ke mladej generácie klarinetistov, 
ktorá má ambíciu posúva� možnosti hry na tomto 
nástroji �aleko za pomyselné hranice.
Nasledujúci koncert patril portrétu švaj�iarske-
ho skladate�a Michaela Jarrella. V úvode ve�era 
Ivan Buffa predstavil skladate�ovu tvorbu 
a program koncertu uviedol v zaujímavých sú-
vislostiach, ktoré ozrejmil i rozhovor s Jarrellom 
priamo na pódiu. Koncert za�al skladbou As-
sonance pre sólový klarinet, prvou z celej takto 
nazvanej série skladieb pre rôzne obsadenie, 
v ktorej autor využíva princíp „asonancie“ (zho-
dy) slabík prenesených z poézie do stavebných 
prvkov hudby. V cykle Nachlese sa predstavila 
vynikajúca sopranistka Eva Šušková a slá�iko-

vé kvarteto zložené z �lenov 
Quasars Ensemble. Prúd 
Jarrellovej hudby na okamih 
prerušila Sequenza X pre 
trúbku Luciana Beria v po-
daní skvelého ma�arského 
trubkára Istvána Siketa. 
Záver koncertu opä� patril 
Jarrellovi a jeho Assonance, 
tentoraz pre inštrumentálne 
okteto Quasars Ensemble. 
Tento ve�er bol udalos�ou, 
ke�že prezentácia diel jed-
ného z najrešpektovanejších 
autorov sú�asnosti, celistvý 

obraz jeho osobnosti a v neposlednom rade 
i Jarrellova osobná prítomnos� v Košiciach sa 
ur�ite zaradia k umeleckým vrcholom celého 
roka, bohatého na kultúrne udalosti.
Závere�ným ve�erným koncertom festivalu 
bol portrét slovensko-nemeckej skladate�ky 
Viery Janár�ekovej. Jej hudbu tu uviedlo 
originálne hudobné duo: Bianca Breitfeld 
na violon�ele a Stefanie Schumacher na 
akordeóne. Kým Quadratura pre sólové vi-
olon�elo znamenala pozoruhodné spojenie 
bachovských vízií s poetickým svetom rozsiah-
lych plôch � ažoletov a krehkých farebných 
detailov, skladba Bezirzungen pre sólový 
akordeón priniesla náro�ný ponor do starost-
livo rozpracovanej hudobnej štruktúry, plnej 
vírivého pohybu, trilkov a drobných tónových 
posunov. Duo sa následne predviedlo spolo�-
ne v Dreifenster Duo a koncert zav�šilo dielom 
Vier Tangomutanten, kde letmé náznaky tanga 
spo�ahlivo deštruujú industriálne zvukové ko-
láže, zlovestné „mutanty“ bizarných nápadov, 
ktoré tangu nedovolili získa� navrch a namies-
to tradi�nej tane�nosti stiahli hudbu do hlbín 
surrealistického zvukového kontinua.
Festival Quasars Ensemble & Košice v nových 
priestoroch, s cite�ne kvalitnejším portfóliom 
interpretov a s vyššou návštevnos�ou znamená 
�alší dramaturgický pokrok. Tento ro�ník osta-
ne akiste zaznamenaný ako ojedinelý po�in.

Zvukový záznam z niektorých koncertov tohto 
festivalu možno nájs� v internetovom archíve 
rádia Devín (relácia Akcenty-rezonancie zo d�a 
9. 11. 2013).

Stranu pripravili: Juraj VAJÓ a Peter KATINA

Krulik Quartet �foto: D. Hanko	
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SNG: VENI ACADEMY v siedmom 
pokra�ovaní Hudby dneška
Siedmy koncert cyklu nazvaného pod�a legendárneho súboru Ladislava Kupkovi�a 
zo 60. rokov minulého storo�ia bol akousi „generálkou” pred vstupom VENI 
ACADEMY na „ve�ké pódium” novembrového festivalu ISCM WNMD 2013 v Košiciach 
a zárove
 skúškou pripravenosti pred plánovaným nahrávaním pro� lového CD.

Zazneli už „zabehnu-
té“ repertoárové kusy 
súboru, medzi ktoré 
neodmyslite�ne patrí aj 

Workers Union Louisa Andriessena. Pre tento 
typ hudby akusticky nie práve najvhodnejší 
priestor átria SNG na Nám. �. Štúra bol do istej 
miery hendikepom, mladí hudobníci pripravení 
a dirigovaní Mariánom Lejavom však hrali bez 
�ažkostí. V Andriessenovej partitúre, ktorá síce 
udáva rytmické útvary, no výber konkrétnych 
tónových výšok ponecháva na interpretoch, boli 
výborne zorientovaní a bez problémov prechá-
dzali aj jej dynamickými vlnami. Dôsledky „kú-
pe��ovej“ akustiky trocha zmiernila hojná prí-

tomnos� publika a najmä diváci v prvých radoch 
si mohli vychutna� poh�ad na to, ako sa mladí 
ponárajú do svojej práce. Najenergickejšie pôso-
bili asi slá�ikári (husle, viola, kontrabas), nijako 
však nezaostávali ani � auty, klarinety, klávesové 
�i bicie nástroje, ten ve�er pozostávajúce z malé-
ho bubna a djembe. Na Lejavove výbušné gestá 
odpovedali okamžite, �ím ich výkon poskytol 
okrem hudobného aj silný vizuálny zážitok.
Novinkou boli Drops Alexisa Por� riadisa, sé-
ria 40 listov s gra� ckou �i verbálnou notáciou, 
ktorej výslednú zvukovú (a tiež scénickú) po-
dobu „demokraticky“ ur�ujú �lenovia súboru 
bez zásahu dirigenta �i umeleckého vedúceho. 
Krásna idea, no na jej dokonalú realizáciu je 

predsa len potrebný súbor, ktorého �lenovia 
majú približne rovnako pokro�ilú skúsenos� 
s interpretáciou vo�ne improvizovanej hudby.
Book of Sand Františka Chaloupku, ktorá 
vznikla pred dvoma rokmi priamo pre VENI 
ACADEMY, tiež narába s gra� ckými listami, no 
využíva aj tradi�ne notované štruktúry. Práve tie 
jemne sa chvejúce malé tercie (a �alšie interva-
ly) vytvárajú jej zvláštnu, poeticky podmanivú 
atmosféru. A akustické vlastnosti koncertného 
priestoru sa aspo� na �as stali výhodou...
Závere�ná skladba koncertu je svojím charak-
terom ve�mi blízka tej úvodnej, hoci vznikli cel-
kom nezávisle od seba. Išlo, ako inak, o Záznam 
siedmeho d�a Martina Burlasa, dnes pravdepo-
dobne najhrávanejšiu skladate�ovu kompozíciu. 
Jej hrozivé, znepokojujúco neurotické rytmy 
dostali hrá�ov aj publikum do varu. Chví�ami mi 
hlavou prebleskovali obavy, �i nápor nezastavi-
te�ného pulzu vydržia presklené �asti podlahy 
nádvoria a nedôjde k fyzickému zosunu do 
„pekla“ suterénu galérie. Apokalypsa sa však 
naš�astie odohrala iba vo sfére hudby a návštev-
níci koncertu sa bez ujmy rozišli, živo diskutujúc 
o tom, �o sa práve odohralo...

Cluster, 
Cutler & Knoles 
A4 Bratislava, 20. 10.

Tretia októbrová nede�a 
patrila v A4 najmä dvom 
rôznym podobám mini-
mal music, no v prvom 

rade sa tu v jeden ve�er stretli exkluzívni inter-
preti, ktorí dokázali vy�ari� atmosféru nevšed-
nej udalosti. V rámci októbrovej ponuky A4 to 
bol jednozna�ne „koncert mesiaca“.
Na za�iatku znela hudba Philipa Glassa v po-
daní Cluster Ensemble reprezentovaného jeho 
„najtvrdším jadrom“ – klaviristami Ferom 
Királyom a Ivanom Šillerom. Boli to opä� 
Glassove „klasické“ práce zo 60. rokov, Music 
in Similar Motion, Music in Fifths a Music in 
Contrary Motion vo verzii pre dva syntezátory, 
s ktorými Király a Šiller vystúpili na rôznych 
pódiách. Kto ich náhodou po�ul už predtým, 
ur�ite nebanoval, pretože túto hudbu si mož-
no napriek jej „mechanickému“ charakteru 
naplno vychutna� iba pri živom predvedení. 
Štvorkanálový zvuk, ktorý publikum doslova 
obkolesoval, umožnil vníma� „fantómové“ 
rytmické vzorce vznikajúce v rôznych frekven�-
ných pásmach v reproduktoroch, ale aj v mysli 
posluchá�a „deformovanej“ monotónnos�ou 
opakovania. Okrem toho sa klaviristom poda-
rilo vycizelova� výslednú podobu interpretácie 
do dokonalosti – vo výbere zvukových farieb, 
registrov, ale aj vo�be tempa a vo vynikajúcej sú-
hre. Sta�ilo privrie� o�i a v predstavách brázdi� 
nekone�né imaginárne prúdy osminových nôt.
Ve�ké o�akávania smerovali k vystúpeniu brit-
ského alternatívneho bubeníka Chrisa Cutlera, 

ktorého si priaznivci festivalu Melos-Étos ur�ite 
pamätajú ako hrá�a na kaktuse v predvedení 
Cageovho Child of Tree roku 2009. Tentoraz 
Cutler predviedol akoby „improvizovanú Poème 
électronique“, len v asi štvornásobne rýchlej-
šom tempe a s tým, že kým u Varèsa znie bicia 
súprava ako bicia súprava, u Cutlera to bolo 
presne naopak. Jeho bubny a �inely ozvu�ené 
kontaktnými sníma�mi, podobne ako hromada 
�alších objektov na pri�ahlom „kuchynskom“ 
stole, boli zdrojom niekedy �ažko de� nova-
te�ných industriálnych �i priam vesmírnych 

zvukov. K tomu rad gitrových efektov, starý 
looper (žiadne digitálne technológie...), Cutle-
rov �ahu�ký úder dosahovaný aj v�aka netra-
di�nému držaniu pali�iek – a mohlo vzniknú� 
pásmo zvukovo unikátnej a na udalosti bohatej 
improvizácie.
Posledným vzácnym hos�om ve�era bola sklada-
te�ka a hrá�ka na bicích nástrojoch Amy Knoles 
(podobne ako Cutler, krátko predtým vystúpila 
na festifale PostmutArt v Nitrianskej Galérii), 
známa postava na losangelskej scéne alternatív-
nej, ale aj sú�asnej klasickej hudby – v zozname 
jej spoluprác sa vynímajú mená ako Cage, 
Feldman, Reich, Zappa �i Carter. Svoju pozor-
nos� venuje okrem iného aj oživovaniu diela 

newyorského undergroundového skladate�a 
Juliusa Eastmana, ktorý napriek svojej origina-
lite skon�il na spolo�enskej periférii a zomrel 
ako bezdomovec závislý na drogách a alkohole. 
Rekonštrukcia jeho hudby predstavuje problém 
aj z toho dôvodu, že partitúry zaznamenávajú 
hudobné dianie len rámcovo, indikatívne. 

Z jeho trilógie skladieb pre štyri klavíry vytvo-
renej okolo roku 1980 si Knoles vybrala Crazy 
Nigger. „Politicky nekorektný“ titul odzrkad�uje 
Eastmanovu dvojitú opozíciu vo�i majorite 
(bol �ernoch a homosexuál) a v tomto duchu sa 
nesie aj jeho hudba. Namiesto štyroch klavírov 
si Amy Knoles vysta�ila s jediným MalletKATom 
(elektronickým nástrojom podobným vibrafó-
nu) prepojeným s laptopom, �o jej umožnilo 
vytvori� jednak ve�mi adresný klavírny zvuk 
a tiež pomocou loopovania vrstvi� jednotlivé 
hlasy. Adresnos� zvuku bola ešte umocnená po-
h�adom na energickú interpretku s neúprosnou 
presnos�ou udierajúcou pali�kami aj rukami 
do svojho nástroja. Výsledkom bola pravdepo-
dobne hodinová (strati� pojem o �ase nebolo 
ve�mi �ažké) smrš�, ktorú možno metaforicky 
vystihnú� slovami Allena Ginsberga – „mad 
American locomotive“.

Stranu pripravil: Robert KOLÁ�

A. Knoles �foto: B. Grebe�í	

C. Cutler �foto: B. Grebe�í	
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Ivan Šiller:
„Považujem za ve�mi 
dobrý signál, že sloven-
ské inštitúcie rozoznali 
hodnotu ISCM World 
New Music Days 2013.”
Jednou zo zakladate�ských krajín 
Medzinárodnej spolo�nosti pre sú-
�asnú hudbu (ISCM) bolo roku 1922 
aj bývalé �eskoslovensko. To, že sa 
jeho hlavný výstup, medzinárodný 
festival World New Music Days, 
historicky po prvý raz koná na Slo-
vensku, má viac ako len symbolickú 
hodnotu. To isté platí aj pre fakt, že 
podujatie je úzko prepojené s naj-
významnejším slovenským festiva-
lom sú�asnej vážnej hudby Melos-
Étos. O pozadí ISCM WNMD 2013 
sme sa zhovárali s Ivanom Šillerom, 
vedúcim jeho organiza�ného výboru.

 V �om spo�ína hlavný prínos konania ISCM 
World New Music Days na Slovensku?
Je to jediná celosvetová organizácia, ktorá 
združuje aktivity v oblasti sú�asnej hudby. Ide 
o prezentáciu skladieb autorov zo všetkých 
�lenských krajín. Ich výber je pomerne zd
ha-
vý, �lenov ISCM je momentálne vyše 60. Po-
rota zo 400 prihlásených diel vyberie približne 
80, žiadna skladba nesmie by� staršia ako 6 ro-
kov. Táto dramaturgia je následne doplnená 
hudbou, ktorú vyberá dramaturgická komisia 
krajiny, kde sa festival koná. Tá má samozrej-
me ambíciu prezentova� �o najviac domácej 
tvorby. Aj my máme na festivale pomerne ve�a 
slovenskej hudby, zaznie až 17 kompozícií. 
Bratislavská �as� festivalovej dramaturgie 
vznikala v spolupráci s festivalom Melos-Étos.

 Kto vyberal skladby slovenských autorov? 
Vyberali ich �lenovia prípravného tímu fes-
tivalu, teda skladate� Daniel Matej, skladate� 
a dirigent Marián Lejava a ja.

 Ako je � nancované takéto medzinárodné 
podujatie?
Podujatie je � nancované viaczdrojovo. Ide 
o � nan�ne i organiza�ne náro�ný projekt, pre-
tože paralelne prebieha aj valné zhromaždenie 
delegátov ISCM. Z každej krajiny na� príde 
aspo� jeden delegát, ktorého treba ubytova�, 
zaplati� mu cestovné a stravu. Treba tiež za-
bezpe�i� hladký priebeh valných zhromaždení, 
z ktorých budú na Slovensku tri a v Rakúsku 
dve. Podporilo nás Ministerstvo kultúry SR, 
EHMK – Košice 2013 a Hudobné centrum. 
Získali sme ale aj � nancie z grantových systé-
mov Hudobného fondu a Ars bratislavensis. 
Samotná ISCM prispela na zasadnutie poroty 

a na výdavky spojené s magazínom o sloven-
skej a rakúskej hudbe. Považujem za ve�mi 
dobrý signál, že slovenské inštitúcie rozoznali 
hodnotu tohto podujatia a podporili nás.

 Okrem koncertov sú sú�as�ou i valné zhro-
maždenia. �o je ich obsahom?
Delegáti riešia právne záležitosti fungovania 
ISCM, personálne obsadenie výkonného vý-
boru, riadite�a, � nancovanie... Okrem toho je 
to výborná platforma, kde �udia zdie�ajú svoje 
skúsenosti v oblasti aktivít sú�asnej hudby. 
�lovek sa môže dozvedie�, aká zaujímavá opera 
sa robí na Malte, že podobný projekt ako VENI 
ACADEMY existuje v Moskve, alebo že v Litve 
vzniká skladate�ská rezidencia. Je to skrátka 
istý druh medzinárodnej konferencie, kde sa 
otvára aj priestor pre networking a spolupráce.

 Prípravná fáza na prvý festival ISCM World 
New Music Days na Slovensku trvala štyri roky. �o 
sa po�as tohto obdobia stihlo urobi�?
Už pri vzniku ISCM v roku 1922 sa ukázalo, 
že sú�asná hudba sa hrá málo a �udia jej pre-
stávajú rozumie�. Od za�iatku bol preto pri jej 
podujatiach okrem koncertov prítomný i mo-
ment edukácie. Za štyri roky u nás vznikli silné 
eduka�né projekty ako VENI ACADEMY a New 
Music For Kids and Teens. V rámci druhého 
z nich vznikla úplne nová elektronická databáza 
nôt sú�asnej hudby, ktorá je vo�ne dostupná 
a má niekedy aj 400 stiahnutí za týžden. Urobili 
sme tiež desiatky seminárov pre u�ite�ov ZUŠ 
po celom Slovensku, kde sme im hovorili, ako 
študova� a hra� sú�asnú hudbu. Usporiadali 
sme 70 koncertov, na ktorých ú�inkovali deti 
i u�itelia a kde sa hrali len sú�asné diela a hudba 
20. storo�ia. Tento projekt bude ur�ite pokra-
�ova�. VENI ACADEMY je študentský súbor, 
ktorý pracuje s renomovanými lektormi, inter-
pretmi sú�asnej hudby. Po�as štyroch rokov 
sme uskuto�nili nieko�ko desiatok seminárov 
pre študentov konzervatórií a vysokých škôl 
a súborom prešlo vyše 80 študentov vrátane 
mladých hudobníkov z �eska a Ruska. Výsle-
dok tejto práce bude zachytený na 2CD, ktoré 

študenti nahrali. Na poslednom sústredení 
sme skonštatovali, že  v generácii, ktorá s nami 
za�ínala, sú �udia, ktorí môžu ís� teraz do aké-
hoko�vek ansámblu sú�asnej hudby. Aj v tomto 
projekte pokra�ujeme �alej: v júli 2014 chystá-
me letnú školu, kde využijeme medzinárodné 
vz�ahy v rámci ISCM a rozšírime projekt mini-
málne na krajiny V4.

 Ako je koncipovaná dramaturgia podujatia? 
V dramaturgii sme sa snažili vyvažova� prog-
ram tak, aby oslovil �o najširšie publikum. Na 
orchestrálnom koncerte Štátnej � lharmónie 
Košice zaznie pod taktovkou Mariána Lejavu 
Stravinského Svätenie jari, Nora a Miki Šku-
tovci zahrajú Ligetiho, ktorý je už v podstate 
tiež klasikom. Aj ke� ide o špecializované 
podujatia, snažili sme sa vytvori� most medzi 
nami a posluchá�mi. Preto ponúkame aj kon-
cert pre detských posluchá�ov a u�ite�ov ZUŠ. 
Pre špecialistov a znalcov je ur�ený koncert 
Milana Pa�u, na festivale vystúpia tiež súbory 
VENI ACADEMY, VENI ensemble a ma�ar-
ský THReNSeMBle.

 Predstavuje festival príležitos� na presadenie 
slovenských diel v zahrani�í?
Je to teoretická otázka, ale história festivalov do-
kazuje, že sa tak deje. Podarilo sa nám napríklad 
dosiahnu�, že orchestrálna skladba Jany Kmi�o-
vej zaznie vo Viedni v rámci Wien Modern.

 Je obvyklé, že sa ISCM World New Music 
Days konajú vo viacerých krajinách?
Je to hlavne otázka � nancií. Ale symbolika 
spojenia troch miest a dvoch krajín sa mi pá�i.

 Má šancu takýto festival zmeni� prístup publi-
ka k sú�asnej hudbe? 
Sú�asná hudba nie je pre všetkých, ale 
verím, že je pre omnoho vä�šie publikum, 
než aké v sú�asnosti má. Je ve�mi náro�né 
pritiahnu� ho do sály a treba o tom neustále 
uvažova�. Nemôžu by� na plagáte mená 
dvoch neznámych interpretov a troch ne-
známych skladate�ov, ako to bývalo doteraz. 
Preto „Hudba novej chuti“, preto má Me-
los-Étos motto „Hudba je všade.“ Myslím 
si, že tento trend je pozitívny. Rozmýš�ame 
o posluchá�ovi, ako ho zauja�. Malo by by� 
tiež �itate�né, ktorý koncert je pre širšie pub-
likum a ktorý pre fajnšmekrov. Skladate� aj 
interpret musia v pozitívnom zmysle slova 
rozmýš�a� o posluchá�och. Nenadbieha�, ne-
robi� povrchné veci, ale rozmýš�a�, pre koho 
hrám, kde hrám, kto príde po�úva�, aby 
mohla vzniknú� komunikácia. A to neplatí 
len o sú�asnej hudbe. Naše projekty ukázali, 
že publikum je omnoho vä�šie. Navštívili 
ich tisícky �udí a štatistiky potvrdzujú, že so 
sú�asnou hudbou mali vä�šinou pozitívnu 
skúsenos�. Nepredstavuje už pre nich žiad-
neho strašiaka. Ke� sa nám toto úsilie po-
darí naplno rozvinú�, o desa� rokov môžeme 
by� zase niekde inde.

(aj)

Rozhovor

�foto: archív	
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O�ga Smetanová: 
„Melos-Étos mal od za-
�iatku ambíciu zapoji� 
sa medzi svetové me-
dzinárodné festivaly.”
Zvláštnos�ou 12. ro�níka bienále 
Melos-Étos je, že bude priamo 
nadväzova� na �alší medzinárodný 
festival sú�asnej hudby ISCM WNMD 
a v�aka projektu European Bridges 
sa jeho konanie nebude obmedzova� 
len na Bratislavu. O dramaturgii fes-
tivalu, jeho prípravách a cie�och sme 
sa rozprávali s riadite�kou Hudob-
ného centra a �lenkou festivalového 
výboru O�gou Smetanovou.

 Ako vznikala dramaturgia 12. ro�níka?
Zaujímavou �rtou je, že na dramaturgii festi-
valu sa podie�ali tri rôzne skupiny �udí. Medzi-
národná porota ISCM vybrala diela pre World 
New Music Days, tie sa následne rozdelili na ra-
kúsku a slovenskú �as� a niektoré z nej boli za-
radené do programu Melos-Étos. Medzinárod-
ná asociácia hudobných informa�ných centier 
(IAMIC) dodala skladby pre organové koncerty. 
Festivalový výbor Melos-Étos „komponoval“ 
tieto parciálne výbery do vyváženej koncepcie.  
Aj napriek tomu, že tvorba dramaturgie festi-
valu bola zoh�adnením viacerých sú�astí náro�-
nejšia, myslím si, že predstavuje zmysluplný, 
pestrý, vyvážený a presved�ivý celok.
 

 Ako možno zade� nova� hlavné dramaturgické 
línie aktuálneho ro�níka?
Fakt, že sa nám na festivale podarilo presadi� 
prezentáciu dvojice hudobno-scénických diel: 
opery Dorian Gray �ubice �ekovskej a pašií La 
Passion de Simone od Kaije Saariaho, je ojedinelý 
dramaturgický po�in. Navyše svetová premiéra 
diela Kaije Saariaho bola pripravovaná v zahra-
ni�nej koprodukcii a podobnú skúsenos� sme na 
festivale doteraz nemali. Vykro�ili sme do etapy 
medzinárodnej spolupráce, navyše dielom autor-
ky, ktorá je vo svete uznávaná a patrí k najhranej-
ším žijúcim autorom. Týmto zárove� prirodzene 
dostávajú ženy skladate�ky vä�ší priestor, než aký 
v minulosti na festivale mali. Ak vezmeme do úva-
hy, že aj autorky ako Unsuk Chin, Agata Zubel, 
Sabine Kezbere, Misato Mochizuki, Ivana Ognja-
novi�, Branka Popovi�, Rhian Samuel a Kateryna 
Zavoloka budeme prezentova� na Slovensku 
prvýkrát, a pridáme k nim diela Iris Szeghy a Jany 
Kmi�ovej, umožníme takto posluchá�om získa� 
o skladate�kách celkom slušný preh�ad.

 Pre�o je hos�om festivalu práve Kaija Saariaho? 
Saariaho patrí medzi skladate�ov, ktorí sú na 
zozname hostí Melosu dlhšiu dobu. Jej tvorba 
znie na svetových pódiách a získava prestížne 

ocenenia – len nedávno to bola Polar Music 
Prize –, ale na Slovensku sa vôbec nehráva. 
Okrem toho bola na podnet Hudobného centra 
minulý rok zvolená za �estnú �lenku ISCM – 
ako druhá žena v jej 90-ro�nej histórii. Zdalo 
sa nám, že je vhodné ju prvýkrát na Slovensku 
predstavi� práve po�as WNMD. Prezentáciu 
jej diela možno považova� za samostatnú dra-
maturgickú líniu. Vybrali sme reprezentatívne 

skladby z rôznych období; okrem už spomínanej 
svetovej premiéry jej hudba zaznie v Slovenskej 
� lharmónii, na koncerte Quasars Ensemble, 
pripravujeme inštaláciu Nox Borealis, ktorá sa 
bude snaži� priblíži� zážitok z polárnej žiary, a so 
samotnou skladate�kou sa budú môc� stretnú� 
nielen študenti kompozície na workshopoch, 
ale v špeciálnej diskusii aj naši hostia z IAMIC, 
ISCM, novinári a všetci �alší záujemcovia.

 V programe viacerých koncertov možno nájs� 
intermediálne presahy... 
Tie predstavujú �alšiu dramaturgickú líniu. 
Takéto koncerty majú pomerne ve�ký ohlas u 
mladého publika. Medzi objednávky festivalu 
patria aj projekty Jonáša Grusku, ktorý okrem 
multimediálneho koncertu vykro�í mimo okruh 
festivalového publika v duchu motta „Hudba 
je všade“ a zahrá Kolokoly na zvonkohre hodín 
obchodného domu Tesco. Takto sa môžeme 
dotknú� aj posluchá�a, ktorý doteraz sú�asnú 
hudbu a Melos-Étos možno ani nezaregistro-
val. Druhým projektom bude koncert European 
Bridges Ensemble, po�as ktorého vznikne on-
line performance medzi Bratislavou a Vied�ou 
symbolicky zdôraz�ujúca spoluprácu dvoch 
krajín, dvoch miest, ktorých vzdialenos� z poh-
�adu šíriaceho sa zvuku je údajne 2’45”.

 Ako festivalový výbor pristupuje pri vytváraní 
dramaturgie k dielam slovenských autorov?
Melos-Étos pravidelne objednáva diela sloven-
ských skladate�ov. Tohto roku sa s novinkami 
predstavia Lukáš Borzík, Jonáš Gruska, Andrej 
Slezák a Juraj Vajó. Vždy sa ve�mi intenzívne snaží-
me zara�ova� diela slovenských autorov do prog-
ramov zahrani�ných súborov, aby sa tak dostali 
do ich repertoáru a žili �alej v novom kontexte aj 
po festivale. K medzinárodným aktivitám Hudob-

ného centra patrí aj ú�as� na projekte New Music: 
New Audiences. Ten spája 31 súborov sú�asnej 
hudby vytvárajúcich spolo�nú databázu diel 
skladate�ov zo 17 participujúcich krajín, z ktorej 
si potom vyberajú súbory. Dramaturgia jedného 
z festivalových koncertov (Melos Ethos Ensem-
ble) bola inšpirovaná touto európskou databázou.
Multikultúrnos� tohtoro�ného festivalu sme 
chceli vyváži� silnými osobnos�ami slovenskej 
scény – Transformácie Romana Bergera od svojej 
premiéry pred 40 rokmi na Slovensku nezazneli, 
hoci v zahrani�í mali š�astnejší osud a boli aj sú-
�as�ou ISCM WNMD v Prahe v roku 1967. Petra 
Kolmana bude reprezentova� jeho ostatný opus, 
ktorý uvedieme vo svetovej premiére rovnako ako 
novinku od Petra Zagara. Slovenskú premiéru 
budú ma� aj diela Iris Szeghy, Martina Burlasa, 
Petra Machajdíka a Marka Pia�eka. Aj skladby 
od Zeljenku, Beneša, Malovca a Kmi�ovej sme 
zaradili do programu zahrani�ných súborov.

 Na Melose-Étose budú tri organové recitály, 
�o nie je pre podujatie sú�asnej hudby obvyklé.
Ide o akýsi festival vo festivale. Hudobné cen-
trum je zárove� hostite�om výro�nej konferencie 
IAMIC. V�aka tomu sa na Slovensku stretnú 
tvorcovia združení v ISCM a kultúrni manažéri, 
�o považujem za ve�mi dôležité. Organové kon-
certy sú výsledkom výberu našich partnerských 
hudobných centier, ktoré poslali organové diela, 
a z nich vznikol festivalový výber. Koncerty 
sa trochu neobvykle, no cielene konajú v sko-
rých popolud�ajších hodinách a sú verejnosti 
prístupné grátis. Chceme �u�om, ktorí budú se-
die� na pracovných mítingoch a na koncertoch, 
ukáza� aj dva nové bratislavské organy a zárove� 
im predstavi� historické a kultúrne centrá mesta.

 Melos-Étos sa stal vidite�ným aj v	aka nové-
mu vizuálu...
Imidž festivalu sme zmenili už pred dvomi rok-
mi. Uvedomili sme si, že ak chceme zauja� mla-
dých �udí, musíme sa im priblíži� aj vizuálom, no 
zárove� to urobi� s vkusom, aby sme nestratili 
publikum, ktoré podujatie má. V programe však 
myslíme i na �udí s inými umeleckými preferen-
ciami, h�adajúcimi multimédiá... Žiadny festival 
sa dnes nemôže tvári�, že je pre exkluzívnu sku-
pinu �udí. Ak chceme pritiahnu� nové publikum, 
musíme by� vidite�ní a používa� prostriedky, 
ktoré sú v sú�asnosti bežné, svieže a prí�ažlivé.

 Festival má na svojom konte dvanás� ro�níkov, ve-
deli by ste zade� nova�, kam sa za toto obdobie posunul?
Vždy sme si hovorili, že by bolo dobré, keby Me-
los-Étos nebol iba festivalom, ktorý musí stále 
dobieha�, �o všetko sa na Slovensku nezahralo. 
Je na�ase, aby sa etablovanej hudby 20. storo�ia 
ujali aj koncertné prevádzky. Melos-Étos mal 
od za�iatku ambíciu zapoji� sa medzi svetové 
medzinárodné festivaly a dosiahnu�, aby na 
jeho objednávku vznikali diela slovenských 
i renomovaných zahrani�ných autorov. To sa 
nám tento rok prvýkrát aj podarilo a veríme, že 
to posilní ambície podujatia do budúcnosti.

(aj)

Rozhovor

�foto: I. Oriešková	
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 Z vášho životopisu viem, že ste sa venovali aj 
starej hudbe. Bolo to ešte v Anglicku?
Bolo to v Paríži. Na za�iatku kariéry som 
spolupracoval s Christophom Coinom. Tento 
vynikajúci hrá� na viole da gamba a violon-
�ele, dnes známy v�aka kvartetu Quatuor 
Mosaïques, viedol vtedy Ensemble Mosaïques. 
Išlo o malý, ale fantastický ansámbel, v ktorom 
som sa zoznámil s rozli�nými štýlmi historic-
kej hudby. Bol to môj prvý kontakt so starou 
hudbou. 

 Ako ste sa vlastne ocitli v Paríži?
Do Paríža som prišiel v roku 1983, aby som 
sa pridal k Ensemble InterContemporain. 
Ešte po�as štúdia v Londýne sme s priate�mi 
založili súbor zameraný na sú�asnú hudbu. 
Absolvovali sme koncertné turné, bavilo 
ma to. Na miesto v Boulezovom súbore bol 
vypísaný konkurz. Urobil som prehrávky 
a vzali ma. 

 Pre�o ste sa napokon rozhodli špecializova� na 
sú�asnú hudbu?
Pri�ahovala ma viac než �oko�vek iné. Do istej 
miery to súviselo i s nástrojom. Pre violu exis-
tuje nieko�ko krásnych klasických skladieb, 
má svoje neodmyslite�né miesto v komornej 

hudbe, no ak chcete vystupova� sólisticky, 
violový repertoár spred 20. storo�ia v podstate 
neexistuje. Mám tiež pocit, že najoriginálnejšie 
diela sú�asných skladate�ov vznikli práve pre 
sólovú violu. Možno je to tým, že idióm huslí 
a violon�ela bol už podrobne preskúmaný 
predchádzajúcimi generáciami. V�aka pôsobe-
niu v Boulezovom súbore som v Paríži stretol 
mnoho zaujímavých hudobníkov: Ligetiho, 
Kurtága, Lachenmanna, Beria... 

 Pierre Boulez bol známy vyhranenými názor-
mi na tvorbu iných. Zdie�ali ste ich? 
Nie. Pre m�a išlo vždy svojím spôsobom o ex-
trém. Najmä ke� bol mladší, skuto�ne s ním 
nebolo �ahké vychádza�, dokonca ani pre pria-
te�ov. Dnes už taký nie je, nepotrebuje si ni� 
dokazova�, pôsobí ove�a pokojnejším a zmier-
livejším dojmom. 

 Dajú sa za sú�as� tohto zmierenia považova� aj 
nahrávky Stravinského a Bartóka?
Myslím si, že Boulez Stravinského a Bartóka 
obdivoval vždy. Nemal rád rivalov zo svojej 
vlastnej generácie. Bol napríklad ve�mi neprí-
jemný ku Xenakisovi. Ke� sa Xenakis usadil 
v Paríži, chápal ho ako konkurenciu a snažil 
sa ho istým spôsobom vytla�i�. Akceptoval ho 

len postupne v�aka niektorým skladbám. Toto 
správanie mi nikdy neimponovalo, pod�a m�a 
by mal ma� v hudbe právo prehovori� každý. 
Osobne mám napríklad Xenakisove skladby 
radšej ako Boulezove. 

 Aká bola v �ase vašich za�iatkov atmosféra na 
scéne sú�asnej hudby? 
Šes�desiate a sedemdesiate roky boli v Eu-
rópe i Amerike revolu�né. Skladatelia ako 
Luciano Berio alebo John Cage sa snažili �o 
najviac vymedzi� vo�i tradícii, h�adali úplnú 
vo�nos�. Z dnešného poh�adu išlo o dobovú 
módu, ktorá však so sebou priniesla množ-
stvo nových a revolu�ných ideí z rôznych 
oblastí. Hudba �erpala podnety zo sveta vedy 
a technológií, inšpirovala sa tancom, výtvar-
ným umením, možné bolo v podstate �oko�-
vek. Všetko prebiehalo v ove�a otvorenejšej 
atmosfére ako dnes. 

 Súviselo to pod�a vás s „povojnovým optimiz-
mom“? 
V Nemecku ur�ite áno. Pocit, že sa musí za�a� 
úplne od za�iatku, tam bol ve�mi silný. Od nuly 
to ale nie je možné, vždy tu bol niekto pred 
vami. Napríklad Darmstadtská škola bola 
spo�iatku ve�mi rigidná v tom, �o sa v „dobrej 
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Garth
Knox: 

„Svet sa stal 
konzervatívnejší.”

Pripravil Andrej ŠUBA

Violista Garth Knox pôsobil v osemdesiatych rokoch v súbore Ensemble 
InterContemporain Pierra Bouleza, o dekádu neskôr bol �lenom rovnako 
známeho kvarteta Arditti String Quartet. Stal sa tak svedkom premiér 
viacerých k�ú�ových diel hudby 20. storo�ia. V posledných rokoch vydal 
nieko�ko kritikou cenených nahrávok pre label ECM, na ktorých sa v in-
špirujúcom dialógu stretáva nová a stará hudba. Rozprávali sme sa po�as 
jeho hos�ovania na festivale Konvergencie.   

ROZHOVOR
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hudbe“ smie a �o nie, usilovala sa o exkluzív-
nos�. Tento prístup nemal šancu na dlhé trva-
nie. Nemôžete ignorova� druhých len preto, že 
sa považujete za výnimo�ného. Nezmení to ni� 
na tom, že aj iní �udia sú výnimo�ní, pri�om 
ich talent môže by� niekedy ve�mi odlišný od 
toho vášho, �asto môže by� dokonca vä�ší. 
Toto sa treba jednoducho nau�i� akceptova�. 

 Obdobie intenzívneho experimentovania 
istým spôsobom prispelo k izolácii. Tvorcovia 
sú�asnej hudby na jednej strane túžili po uznaní, na 
druhej sa vedome �i nevedome odcudzili publiku, 
ktoré ich hudobné myslenie nedokázalo sledova�...

Vždy existoval rozdiel medzi tým, �o v hudbe 
vznikne a tým, �o �udia prijmú a majú radi. 
Je nevyhnutné, aby sa skladatelia niekedy 
nechali vies� intuíciou a logikou aj za hra-
nice, kam sú ich ostatní schopní �i ochotní 
nasledova�. Nie je to mrhanie energiou, 
pretože raz na nich môže niekto nadviaza� 
a využi� ich nápady spôsobom, ktoré už budú 
�udia akceptova�. Množstvo vynikajúcich 
nápadov vzniklo, bolo zavrhnutých a potom 
sa znenazdajky opä� objavili. Nevidím ni� 
zlé na tom, ak vznikajú malé skupinky �udí, 
ktorí produkujú diela „predbiehajúce“ dobu. 
Skladatelia v 13. a 14. storo�í písali naprík-
lad neuverite�ne komplikovanú a komplexnú 
hudbu, ktorá ešte dnes dokáže inšpirova�. 
Treba si uvedomi�, že �udia nie sú hlúpi a pre 
svoje konanie majú obvykle ve�mi dobré dô-
vody. Kritizova� je �ahké, no �asto je kritika 
zvonka založená na neznalosti kontextu. To, 
�o momentálne nechápeme, môže by� jedné-
ho d�a užito�né pre všetkých. 

 Naše chápanie toho, �o bolo kedysi inováciou, 
prechádza nevyhnutne zmenami. Kým pre Schön-
berga dodekafónia predstavovala štýl, dnes ju 
z dejinného odstupu vnímame skôr ako kompozi�-
nú techniku. Súhlasíte?
Schönberg za�al s nie�ím, �o bolo intelektuál-
ne ve�mi prí�ažlivé. Aj v�aka tomu, že bol sám 
vynikajúcim hudobníkom, dokázal v rámci 
striktného 12-tónového systému vytvori� 
skuto�ne ve�ké diela. No jeho nasledovníci boli 
posadnutí systémom, ktorého rigidnos� ich 
zaujímala viac než hudba samotná. Podobné 
obsesie sú vždy na škodu veci. 

 Po�ul som historické nahrávky Schönbergovej 
hudby zo za�iatku 20. storo�ia. Prekvapilo ma 
množstvo emócií, ktoré by som neváhal nazva� 
romantickými. Neskoršie nahrávky tých istých 
skladieb už znejú ove�a „analytickejšie“. Možno 
táto hudba stratila nie�o zo svojej bezprostrednosti 
aj v	aka interpretácii...
Súhlasím. Vždy musíme ma� na pamäti, že 
korene Schönbergovho hudobného myslenia 
sa nachádzajú v romantizme. Jeho tvorba 

až po Verklärte Nacht nesie neprepo�ute�ný 
vplyv Brahmsa. Ke� sa tieto diela hrajú dnes, 
zvuk by mal by� mäkký, viedenský. Prehnaný 
intelektuálny prístup im pod�a môjho názoru 
neprospieva.   

 Jeden skladate� mi pred �asom v rozhovore 
povedal, že tvorca hudby musí by� na špi�ke vývoja 
rovnako ako vedec. Umenie a veda pod�a m�a nie 
sú identické oblasti �udského snaženia, nehovoriac 
o tom, že vä�šina populácie nedokáže sledova� ani 
aktuálne výdobytky vedy... 
Ak hovoríme o skladate�skej technike, je 
samozrejme dobré by� technicky �o najzdat-

nejší. V hudbe to však 
ur�ite nie je najpodstat-
nejšie. Niektoré skladby 
sú kompozi�ne skuto�ne 
také komplikované, že 
publikum nedokáže 

postrehnú� ich intelektuálny rozmer. �ud-
ský mozog je naš�astie ve�mi so� stikovaný 
orgán, schopný sformova� ur�ité postrehy aj 
k veciam, ktoré teoreticky do detailov úplne 
nechápe. Preto sa stáva, že niektoré intelek-
tuálne náro�né skladby so silným obsahom 

na nás silne zapôsobia i bez pochopenia ich 
kompozi�nej techniky. Dobrým príkladom 
môže by� Xenakisova hudba. Je ve�mi �ažké 
pochopi�, ako je skonštruovaná, no má taký 
emocionálny ú�inok, že to pre posluchá�a 
nie je dôležité. Jednoducho viete, že po�úva-
te dobrú hudbu. 

 Povedané inak: použitie tej-ktorej techniky 
ešte nie je zárukou zážitku z hudby... 
Presne tak. Aj bez techniky môže vzniknú� 
nádherná hudba, na druhej strane skladate-
lia so so� stikovanou kompozi�nou techni-
kou dokážu vyprodukova� neskuto�ne nudné 
skladby. Na toto skuto�ne neexistujú pravid-
lá, ide o kreatívny proces. 

 Ako ste sa stali �lenom Arditti String Quartet?
Pôsobil som ako �len Boulezovho súboru 
v Paríži sedem rokov, ke� pôvodný violista 

z kvarteta odišiel. Zvyšných �lenov 
som poznal ešte z �ias štúdií, boli 
sme dobrými priate�mi. Zavolali 
mi, �i by som si s nimi neskúsil 
zahra�. Zafungovalo to ve�mi dobre 
a  v kvartete som ostal osem rokov. 
Arditti som neskôr opustil, pretože 
som sa túžil vráti� do Paríža. A aj 
preto, lebo som si chcel rozšíri� 
repertoár. Arditti sa dostali ve�mi 
�aleko, ale len jedným smerom. 
Violu d’amore som objavil po 
odchode z kvarteta, bola pre m�a 
v istom zmysle jeho náhradou. Jej 
schopnos� akordickej hry, zádrží 
a arpeggiovania ma priviedla spä� 
k folklóru. Ke� som hral na tomto 
nástroji �udovú a barokovú hudbu, 
uvedomil som si ich blízkos�. 

 V �om sa hranie s Arditti String 
Quartet líšilo od ú�inkovania pod tak-
tovkou Bouleza? 
Najvä�ším rozdielom bolo, 
že v kvartete chýbal dirigent. 
(Smiech.) Ten môže pochopeniu 
diela napomôc�, sú�asne však v is-
tom zmysle zvä�šuje vzdialenos� 
medzi interpretom, skladate�om 
a jeho dielom. Ako �len Arditti 
String Quartet som spolupracoval 
s rovnakými skladate�mi ako v En-
semble InterContemporain, no môj 
kontakt s nimi bol priamy a ove�a 
intímnejší. Pôsobenie v kvartete 
som vnímal ako stimulujúcejšie 
aj preto, že osobná zodpovednos� 
interpreta v �om je vä�šia. Máte 
takpovediac štvrtinový podiel na 
výsledku. 

 �o pre interpreta sú�asnej hudby 
znamená kontakt so skladate�om?
Ve�mi ve�a, naše kontakty s autormi boli 
skuto�ne intenzívne. Lepšie ich spozna� 
takmer vždy znamenalo aj lepšie zahra� 
ich hudbu. Niekedy sme navrhli v dielach 
zmeny, ktoré boli vä�šinou akceptované. 

Sú�asná hudba dnes možno pôsobí ako malé 
geto, kvalitní autori sa však z neho naš�astie 

vždy dostanú.   

 �foto: www.garthknox.org	

 �foto: www.garthknox.org	
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Garth KNOX (1956) sa narodil v Írsku, ale 
vyrastal v Škótsku. Študoval na londýnskej Royal 
College of Music, v roku 1983 sa stal �lenom En-
semble InterContemporain v Paríži, medzi rokmi 
1990–1998 pôsobil v Arditti String Quartet, 
s ktorým premiéroval množstvo diel skladate�ov 
ako Ligeti, Kurtág, Berio, Xenakis, Lachenmann, 
Cage, Feldman alebo Stockhausen. Uviedol tiež 
sólové skladby Henzeho, Ligetiho, Schnittke-
ho, Ferneyhougha a 
alších. Spolupracuje na 
divadelných a tane�ných projektoch, vytvoril 
tiež viacero predstavení pre deti a mladých �udí. 
Dôležitou sú�as�ou hudobných aktivít G. Kno-
xa je improvizácia. V poslednej dekáde za�al 
komponova� vlastnú hudbu a stal sa žiadaným 
autorom divadelných a � lmových partitúr, hudby 
k tane�ným predstaveniam i koncertných a in-
štrumentálnych diel. Venuje sa tiež možnostiam 
využitia violy d'amore v novej hudbe a tvorbe 
nového repertoáru pre tento nástroj. Žije v Pa-
ríži, koncertuje po celej Európe, USA a v Japon-
sku. Jeho nahrávka s dielami Ligetiho, Dusapina, 
Beria, Kurtága získala v Nemecku Deutsche 
Schallplaten Preis. Medzi jeho posledné CD patrí 
kritikou cenený projekt Saltarello pre mníchov-
ské vydavate�stvo ECM. 
www.garthknox.org 

Najmä, ak sa týkali tempa. To je pre sklada-
te�a �asto �ažké odhadnú�. Mimoriadnym 
zážitkom bola pre m�a spolupráca s Lige-
tim. Bol to umelec prenikavej inteligencie, 
uvažoval ve�mi rýchlo a nechýbal mu zmysel 
pre humor. 

 Mali ste možnos� zú�astni� sa predvedenia 
kontroverzného diela Helicopter Quartet Karl-
heinza Stockhausena. Štyria hudobníci v štyroch 
helikoptérach, nebola to skôr demonštrácia nadra-
denosti a moci zo strany skladate�a než umenie?
Stockhausen bol vizionár, skuto�ne výnimo�-
ný �lovek. A sám seba nepochybne považoval 
za ešte výnimo�nejšieho. (Smiech.) Ale bol to 
ur�ite génius, mal ten dar. Helicopter Quartet 
bola jeho vízia, jeho sen. Hovoril, že v tomto 
diele hudba opúš�a zem, stúpa k nebesám 
a smeruje ku hviezdam, že ide o jeden z naj-
dôležitejších mí�nikov v dejinách hudby. Bolo 
to istým spôsobom dojímavé.    

 V 70. rokoch 20. storo�ia sa na Východe 
objavila nová hudba, ktorá bola technicky menej 
komplikovaná, pôsobila komunikatívnejšie a viac 
zdôraz�ovala emócie. Aký máte vz�ah k nej? 
Mám rád diela Krzysztofa Pendereckého, 
ve�mi obdivujem aj tvorbu Wito�da Lu-

tos�awského. Potom je tu samozrejme Arvo 
Pärt a spirituálne ladená hudba skladate�ov 
z pobaltských krajín, ktorá ma ale zaujíma 
už o nie�o menej. Ak je ich tvorba miene-
ná úprimne, dokáže by� skuto�ne ve�ká. 
V tomto štýle je však pomerne �ahké pred-
stiera� h
bku, možno tiež rýchlo upadnú� do 
opakovania a klišé. Nebezpe�né teritórium 
ezoteriky a new age navyše nikdy nie je 
�aleko. Všetko závisí od konkrétnych diel, 
no napríklad Arditti by po tomto repertoári 
nikdy nesiahli. 

 Vyprázdnené opakovanie a klišé možno nájs� 
azda všade. Pri iných štýloch možno len pôsobí 
zdanlivo so� stikovanejšie. 
S tým súhlasím. Toto nebezpe�enstvo je sku-
to�ne prítomné všade.  

 Existuje pod�a vás momentálne nie�o ako 
moderna, avantgarda, alebo sa stále pohybujeme 
v „post“ hudobných svetoch? 
Dnešok nie je experimentovaniu príliš naklo-
nený. Je to zvláštne, pretože máme k dispo-
zícii množstvo nových možností a podnetov. 
Svet sa jednoducho stal konzervatívnejší, 
�ažko poveda� pre�o.

 Ako sa zmenil status sú�asnej hudby po�as 
vašej kariéry?
V priebehu posledných dvadsiatich rokov 
význam sú�asnej hudby nepochybne zna�ne 
klesol. Skladatelia musia tejto realite �eli�, 
vrátane znižovania podpory od štátu a rôz-
nych nadácií a fondov. Štátna podpora pre 
umenie by mala ur�ite existova�, no v limi-
tovanej podobe. Pozitívnou správou je, že 
stále existujú ve�mi dobrí autori, ktorí píšu 
ve�mi zaujímavú hudbu. Sú�asná hudba 
dnes možno pôsobí ako malé geto, kvalitní 
autori sa však z neho naš�astie vždy dostanú. 
Rozlišovanie kvality je najvä�ším problémom 
sú�asnej hudby. Mám pocit, akoby sa dnes 
�udia báli hudbu hodnoti�, a namiesto toho sa 
tvárime, že sú si všetci rovní. 

 �foto: www.garthknox.org	

Francúzska violon�elistka A. Vesterman a G. Knox 
vystúpili spolu na Konvergenciách �foto: www.garthknox.org	
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Klavírny �arodejník z krajiny Oz
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Pamätáme si ho ako usmievavého star�eka s motýlikom, ktorý ako 
osemdesiatpä�ro�ný hrával recitály a zanechal po sebe množstvo 
výnimo�ných nahrávok. Jeho život však v mnohom pripomínal roc-
kovú hviezdu. Hral pre amerických prezidentov, priatelil sa so sláv-
nymi hercami a hudobníkmi. Máloktorý klasický umelec mal v �a-
soch jeho slávy vlastný fanklub a lístky vypredával za pár minút tak 
ako on. Aj napriek osobným krízam patrí Vladimir Horowitz medzi 
najúspešnejších umelcov klasickej hudby, �o dokladá aj množstvo 
ocenení, vrátane viacerých Grammy. Už po�as jeho života vznikol 
„horowitzovský kult”, obdivovatelia s ním cestovali z miesta na 
miesto. Jeho tónová kultúra je považovaná za neprekonate�nú. 
Viaceré z jeho nahrávok znalci považujú za de� nitívne kvôli ne-
uverite�nej schopnosti dynamických odtie	ov, dych vyrážajúcim 
pianissimám, kantabilnosti fráz, farebnosti zvuku, virtuozite a plas-
tickosti detailov. Po 20 rokoch od Horowitzovej smrti môžeme 
skonštatova�, že doba hviezdnych klaviristov, slávnych návratov, 
státisícov predaných nosi�ov a senza�ných reportáží z koncertov 
na prvých stránkach novín sa pravdepodobne nenávratne skon�ila.

Je tesne pred koncertom. Carnegie Hall je obsadená do posledného 
miesta, na lístky sa nieko�ko dní predtým �akalo celé hodiny. Obecen-
stvo ani nedýcha, �aká na sólistu. Na programe je Rachmaninovov 
3. klavírny koncert. V zákulisí nervózne postáva útly chlapík v staro-
módnom obleku s farebným motýlikom a ve�kou bielou vreckovkou. 
Ved�a neho stojí manažér, nie�o mu naliehavo vysvet�uje a pôsobí, ako-
by ho chcel doslova vytla�i� na pódium. Po chvíli napokon vychádza na 
scénu, obecenstvo obradne vstáva a tlieska. Posadí sa ku klavíru, pozrie 
na dirigenta a koncert sa môže za�a�. Už z prvých akordov cíti� sebave-
domie výnimo�ného hudobníka. Ako sa koncert blíži k � nále, klavirista 
rozpúta nevídané predstavenie: zbesilé oktávové behy hrá s neskuto�-
nou �ahkos�ou, klavír znie démonicky, vzápätí o�arí lyrickou kantilé-
nou. Nástroj pod jeho rukami spieva, interpretácia pôsobí, akoby hrali 
dvaja klaviristi sú�asne. Nenapodobite�ný spevný tón nap
�a sálu nad-
šením. Po mohutnom aplauze nasledujú virtuózne prídavky, publikum 
buráca. Malo š�astie, že si mohlo vypo�u� Vladimira Horowitza. Pod�a 
jeho obdivovate�ov najvä�šieho klaviristu všetkých �ias. 

Kyjevský zázrak
Horowitz sa narodil 1. 10. 1903 v Kyjeve, niektoré zdroje však uvá-
dzajú ako miesto narodenia Berdi�ev. Bol najmladším zo štyroch 
detí v zámožnej židovskej rodine inžiniera Samuela Horowitza 
a jeho manželky So� e. �asto sa omylom udáva rok 1904. Nedoro-
zumenie spôsobil otec, ktorý rok sfalšoval, aby sa jeho syn v�aka 
mladšiemu veku vyhol vojenskej službe. Prvé hodiny klavíra dáva-
la štvorro�nému synovi matka, ktorá bola výborná pianistka. Ako 
zázra�ný klavirista sa napriek tomu neprejavoval, ove�a vä�ší záu-
jem javil o komponovanie. V roku 1912 za�al študova� na kyjevskom 
konzervatóriu u Vladimíra Puchalského, Sergeja Tarnovského, od 
roku 1919 aj u Felixa Blumenfelda (bývalého študenta legendárne-
ho Antona Rubinsteina). Hoci neskôr absolvoval pár hodín u sláv-
neho Alfreda Cortota v Paríži, Blumenfeld bol o� ciálne jeho posled-

ným u�ite�om. Horowitz mu dodato�ne pripísal „zá-
sluhy“ za to, že hral s vystretými prstami a zápästím 
poklesnutým pod klaviatúru. Jeho dokonalá technika 
pri takomto nevhodnom držaní ruky privádzala aka-
demikov do zúfalstva. Chýry o výnimo�nom mladom 
klaviristovi sa šírili rýchlo. V roku 1914 hral pred Ale-
xandrom Skriabinom, ktorý jeho talent pochválil, no 
dodal, že na to, aby sa stal ve�kým umelcom, potrebu-
je rozh�ad vo všetkých druhoch umenia. V roku 1919 
Horowitz absolvoval konzervatórium Rachmanino-
vovým 3. klavírnym koncertom. Skladba sa neskôr sta-
la jednou z jeho najob�úbenejších. Zlé jazyky tvrdia, že 
Horowitz na konzervatóriu cvi�ieval málo a vä�šinu 
�asu si prehrával operné partitúry.

Recitály za kus chleba 
V 20. rokoch za�al Horowitz koncertova� po celom Rus-
ku. Svoj prvý recitál odohral v roku 1920 v Charkove. 
V sezóne 1924–1925 absolvoval 70 koncertov s desiati-
mi rôznymi programami. (Len v Petrohrade mal 23 re-
citálov, na ktorých zahral vyše 200 diel!) Napriek sláve 
dostával za koncerty vä�šinou honorár v podobe chleba, 
masla alebo �okolády. V tomto období sa stal živite�om 
rodiny, ktorá v�aka revolúcii a vpádu bo�ševikov do Ky-
jeva prišla v roku 1920 o všetok majetok vrátane rodin-
ného klavíra. Vladimír Horowitz chcel však stále najmä 

�foto: archív	Pripravil Peter KATINA
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komponova�, túžil po dvojúlohe skladate�a – klaviristu, jeho vzormi boli 
Liszt a Rachmaninov. Kariéru koncertného umelca vnímal najmä ako 
pomoc schudobnenej rodine. Horowitz bol mimoriadne populárny naj-
mä v Petrohrade. Mladý, štíhly, vzh�adom trochu pripomínajúci Chopi-
na, mal vlastný „fanklub“: jeho koncerty navštevo-
vali mladé dámy, ktoré na koncertoch hlu�ne preja-
vovali svoj obdiv. Ke�že na �alšie štúdium kompo-
zície neboli peniaze, pianistická dráha bola pre�ho 
jediným východiskom. Ke� videl, že revolúcia v 
krvavej ob�ianskej vojne de� nitívne zví�azila, na 
radu Artura Schnabela opustil na jese� 1925 Rus-
ko, rozhodnutý viac sa nevráti�. Trvalo vyše 60 ro-
kov, kým do vlasti opä� zavítal. Bolo to po�as pa-
mätného turné v roku 1986. 
Horowitz bol už v 20. rokoch známy i za hranicami 
Ruska, �o mu prinieslo ponuku na európske turné. 
V Nemecku dostal dostal v roku 1925 príležitos� 
uvies� s Hamburskou � lharmóniou �ajkovského 
Koncert �. 1 b mol. Pozoruhodné sú okolnosti, za 
akých k tomu došlo. Po dni strávenom prehliad-
kou zoologickej záhrady bol Horowitz oslovený na 
záskok za chorú sólistku s upozornením, že na príp-
ravu má dve hodiny. Vystúpil bez akéhoko�vek skú-
šania. Ke� za�al hra�, dirigent Eugen Pabst pod�a 
o�itých svedkov prestal dirigova� a zišiel ku klavíru  po�úva� neznámeho 
sólistu. Táto senzácia zásadne ovplyvnila Horowitzovu za�ínajúcu karié-
ru. V roku 1926 absolvoval premiéru v Berlíne a odštartoval rozsiahlu sé-
riu koncertov v západnej Európe, vrátane Paríža i Londýna.

Americký debut, stretnutie s Toscaninim 
V roku 1928 dostal Horowitz ponuku na prvé americké turné s �ajkov-
ského koncertom. Koncert v newyorskej Carnegie Hall dirigoval Sir Tho-
mas Beecham, ktorý v ten ve�er v USA tiež debutoval. Horowitz ho ne-
skôr obvinil, že skladbu poriadne neovládal: „Jeho tempá boli k smrti po-
malé. Ale kto som bol ja, neznámy vystrašený židovský chlapec z Kyjeva, 
aby som sa hádal s Thomasom Beechamom?“ Koncert mal napriek tomu 
mimoriadny úspech. Aj preto, že po relatívne pomalých prvých dvoch 
�astiach za�al hra� Horowitz � nále „na vlastnú päs�“ v tempe, ktoré Be-
echam ledva stíhal sledova�. Úžas vzbudzovali hlavne oktávové behy, 
ktoré hral tak, že obecenstvo po�as nich vstávalo zo sedadiel, aby moh-
lo sledova� jeho ruky. Kritik Olin Downes Horowitza nazval „tornádom 
valiacim sa zo stepí“ a poznamenal, že „už roky v tomto meste žiaden 
klavirista nespôsobil taký rozruch“. Tento koncert je dodnes považova-
ný za jeden z najúspešnejších debutov všetkých �ias. V 30. rokoch Ho-
rowitzova sláva prudko stúpala a na svetovej scéne plnej slávnych kla-
viristov (Hofmann, Rubinstein, Cortot) žiaril ako kométa. V roku 1933 
dostal ponuku prvýkrát spolupracova� so slávnym Toscaninim. Mali spo-
lu s Newyorskou � lharmóniou uvies� Beethovenov Klavírny koncert �. 5 
Es dur „Cisársky“. Horowitz mal obavy, pretože koncert ešte nehral, na-
vyše bolo známe, že zdržanlivým dojmom pôsobiaci Toscanini nemal rád 
hviezdy. Už na prvom stretnutí si ho však dirigent ob�úbil, tento moment 
bol za�iatkom ich dlhoro�nej spolupráce. Na jednom zo spolo�ných vy-
stúpení sa Horowitz zoznámil aj s Toscaniniho dcérou Wandou, s ktorou 
sa neskôr oženil. Po vypuknutí 2. svetovej vojny sa manželia de� nitívne 
usadili v New Yorku. Spolupráca sólistu a dirigenta prinášala svoje plody 
v podobe skvelých koncertov a albumov, záznam �ajkovského koncertu 
s Horowitzom a Toscaninim je považovaný za jednu z najlepších nahrá-
vok tohto diela vôbec. V roku 1942 bol už Horowitz najlepšie plateným 
americkým interpretom, ktorý si získaval popularitu aj v�aka dobro�in-
ným zbierkam z koncertov v prospech vojnového angažovania sa Ameri-
�anov v 2. svetovej vojne.

Priate�stvo s Rachmaninovom
Dôležitým okamihom v Horowitzovom živote bolo stretnutie so Serge-
jom Rachmaninovom, ktorý žil tiež v Spojených štátoch. Zoznámili sa 
v New Yorku krátko pred Horowitzovým americkým debutom a ich pria-
te�stvo pretrvalo až do skladate�ovej smrti v roku 1943. Asi najhranejším 
Horowitzovým koncertom bol práve Rachmaninovov 3. klavírny koncert, 

ktorý autor napísal tak, aby vyhovoval jeho vlastnému virtuóznemu štý-
lu. Ke� Rachmaninov po�ul koncert hra� Horowitza, bol nadšený a seba-
kriticky dielo vylú�il z vlastného repertoáru. Po Horowitzovom vystúpení 
v roku 1941 verejne vyhlásil: „Vždy som sníval o tom, že takto by mal môj 

koncert znie�, ale nikdy som nepredpokladal, že sa toho raz dožijem.“ Ho-
rowitz koncert v priebehu celej svojej kariéry nahral šes�krát. 
Okrem iných hudobníkov sa Horowitz priatelil aj so Skriabinovým za-
�om, fenomenálnym ruským klaviristom Vladimirom Sofronickým. 
Vz�ahy s ostatnými svetovými klaviristami však neboli vždy ružové. 
Artura Schnabela obvinil, že za vyu�ovanie berie nehorázne �iastky. 
Z Horowitzových koncertných výpadkov a comebackov si robil žarty 
Glenn Gould, ktorý nazval jednu zo svojich esejí The Hysterical Return 
(Hysterický návrat – paródia na Horowitzov „Historický návrat“ z roku 
1965). Inokedy ho zas obvinil, že celé jeho umenie slávnych oktávo-
vých behov je podvod a dokonca prednášal o ich údajnom kamu� ovaní. 
Horowitz potom o Gouldovi povedal, že Wagnerovu skladbu Siegfried 
Idyll hrá ako „blbý srá�“. Podobné „srde�né pozdravy“ si posielali aj so 
slávnym Arthurom Rubinsteinom. Ten raz vyhlásil: „Možno je Horo-
witz lepší klavirista, ale ja som lepší hudobník.“

Posledný romantik?
Kontroverzné marketingové ozna�enie „Posledný romantik“ (The Last 
Romantic),  ktorý používala � rma Deutsche Grammophon, aby podpo-
rila predaj Horowitzových nosi�ov v 80. rokoch (to isté pred �ou dlhé 
roky robili mnohí z Horowitzových promotérov), ho sprevádzalo  tak-
mer celú kariéru. Táto nálepka však prispela k skreslenému vnímaniu 
jeho umenia, ktoré okrem romantizmu nieslo i výrazne modernistické 
prvky. V Rusku boli v predrevolu�ných rokoch nadšene vítané v hud-
be, literatúre, výtvarnom umení i architektúre avantgardné umelecké 
smery ako konštruktivizmus, futurizmus alebo kubizmus. Diela ich 
predstavite�ov Mosolova, Malevi�a, Ginzburga, Louriého, Majakov-
ského Horowitz nepochybne poznal. V Kyjeve sa stretávali významní 
avantgardní umelci z celej Ukrajiny h�adajúci úto�isko pred bo�ševic-
kými oddielmi drancujúcimi vidiek. A hoci sa Horowitz k avantgarde 
vyložene nehlásil a postupne smeroval skôr k rachmaninovskému štý-
lu, vplyv modernizmu môžeme u�ho nájs� napríklad v jeho ob�ube in-
dustriálnych klavírnych zvukov, v spôsobe hry rýchlych pasáží a zhlu-
kov tónov, v zá�ube v chaotických zvukových plochách a neobvyklom 
používaní pedálu �asto vytvárajúceho akési rozmazané kontúry výsled-
ného tvaru. V USA sa zoznámil s jazzom, ktorý zbož�oval. Rád navšte-
voval najmä koncerty Arta Tatuma v harlemských jazzových kluboch. 
Jeho cit pre náhodné akcentovanie, „nemiestne“ prízvuky a „vynáša-
nie“ stredných hlasov nápadne pripomínajú jazzovú dikciu. Navyše, 
kým romantickí klaviristi považovali notový zápis autora za nedotknu-
te�ný, Horowitz si s ním robil doslova, �o chcel. Pridával a uberal noty, 
používal �ubovo�nú dynamiku a svojvo�né tempá, ktoré nezodpovedali 
zápisu, �asto hral „neštýlovo“, akoby proti zmyslu hudby. Odha�oval 
vnútorné hlasy, potlá�al melódiu, v brutálnom zvuku rozoznel lyrické 
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pasáže, dynamické vrcholy �asto prekvapivo stíšil. Okrem vlastných 
transkripcií, kde zásadnú �as� hudby zvykol dokomponova�, je takmer 
každá skladba v jeho podaní istým spôsobom upravená, toto spoluau-
torstvo �asto v programoch aj uvádzal (Bach/Horowitz, Liszt/Horo-
witz). Horowitz teda síce vä�šinu svojej kariéry hral hudbu romantiz-
mu, ale vnášal do nej vlastné, modernistické prvky.

Pády a ve�ké návraty
Horowitz sa len �ažko vysporadúval s požiadavkami publika a promo-
térov, ktorí vyžadovali hlavne virtuózne skladby, a so svojou vnútor-
nou potrebou hra� obsahovo hodnotnú hudbu. Na koncertoch sa po 
náro�nejších dielach vyslovene �akalo na akrobatické prídavky, ktoré 
obecenstvo privádzali do vytrženia a urobili ho slávnym. Ke� však hral 
pre známych, dával prednos� skôr intímnym dielam a cyklom. Tento 
rozpor spolu s enormným koncertným stresom a nervovým vypätím 
mohli by� prí�inou toho, že si bol Horowitz sám sebou �oraz neistejší. 
Bál sa kontaktu s publikom, mal strach z vystúpení, v mnohých prí-
padoch ho musel manažér doslova vyhna� na pódium. Jeho manžel-
ka Wanda vytrvalým presvied�aním zabránila mnohým odrieknutným 
koncertom na poslednú chví�u. Jeden z Horowitzových frustrovaných 
manažérov raz ironicky vyhlásil, že nahlasovanie a rušenie jeho vystú-
pení je práca na plný úväzok. Klaviristov životopisec Harold Schon-
berg tvrdí, že sa stal obe�ou šoubiznisu, ktorý ho svojimi požiadavka-
mi prevalcoval.
V roku 1953 sa umelec nervovo zrútil a prestal koncertova�. Pokra�o-
val iba v nahrávaní pre CBS. Dlho žil v ústraní, až v roku 1965 ohlásil 
ve�ký návrat na svetové pódiá sériou koncertov a nahrávok v Carnegie 
Hall s názvom „The Historical Return“. Po ohlásení prvého koncertu stá-
lo v rade na lístky celú noc 1500 �udí. Horowitzove koncerty sprevádzal 
vždy rad rituálov a ve�ký rozruch. Konali sa spravidla v nede�u o štvrtej po-
poludní a jeho špeciálne upravený Steinway premiest�ovala s�ahovacia 
služba z umelcovej manhattanskej obýva�ky na miesto konania. Aj deko-

rácie hotelových izieb boli prispôsobené tak, aby sa cítil ako doma. Jedlo 
mu pripravovali z jeho vlastných surovín, vodu pil len z vlastného � ltrova-
cieho zariadenia. Koncertné „výpadky“ sa však vracali: v obdobiach 1969 
až 1974 a 1983 až 1985 vôbec nekoncertoval. V Európe nehral v rokoch 
1939 až 1986. Navyše sa stále šírili chýry o jeho homosexualite, ktoré vy-
trvalo popieral. V 40. rokoch navštevoval psychiatra, neskôr kvôli depre-
siám podstúpil aj lie�bu elektrošokmi. Lie�ba psychofarmakami mala 
rozporuplný ú�inok: na jednej strane pomohla a posilnila umelcovu se-
badôveru, na druhej strane nahrávky a koncerty z toho obdobia pôsobia 
nevyrovnane. Horowitz prehá�a tempá, prekrúca, zveli�uje a absurdne 
pozme�uje hudobný text, karikuje hudobný obsah diel. Bol to dôsledok 
liekov, užiívaných �asto v kombinácii s alkoholom. Životnou tragédiou 
bol pre�ho osud jeho dcéry Sone, ktorá zomrela na predávkovanie dro-
gami v roku 1975. Nikdy sa nezistilo, �i išlo o neš�astnú náhodu alebo 

o  samovraždu. Paradoxne, Horowitzove dlhoro�né 
koncertné výpadky prispeli k vzniku kultu a tajom-
nej aureoly okolo jeho osoby. 
Po�as kríz sa Horowitz venoval vyu�ovaniu. Me-
dzi jeho najznámejších žiakov patrili Byron Janis, 
Gary Graffman, Ronald Turini, Ivan Davis, Eduar-
dus Halim a Murray Perahia. Vyu�ovanie prebie-
halo bez verejnej publicity. Horowitz si neželal, aby 
sa žiaci stali jeho kópiami, neskôr sa k u�eniu ne-
priznával. Tvrdil, že neu�í, iba dáva rady. K opätov-
nému návratu na koncertné pódiá ho zvy�ajne vždy 
primälo, ke� ho mladí klaviristi prestali poznáva�. 
�asto tvrdil: „Som slávny, ale málo známy.“

Repertoár
Dlho panoval mýtus, že Horowitzov repertoár bol 
pomerne obmedzený. Hoci mal naštudovaný ob-
rovský po�et koncertov, verejne hrával len osem �i 
devä�, najmä Lisztove, Chopinove, Rachmaninovo-
ve, Mozartove a �ajkovského. Aj napriek rozsiah-
lemu sólovému repertoáru bol známy najmä prí-

davkami, transkripciami a krátkymi virtuóznymi skladbami autorov ako 
Wieniawski, Moszkowski, Mendelssohn, Fauré, Medtner �i Saint-Saëns. 
Bol nedostižným majstrom miniatúry a drobnokresby, fenomenálne na-
hral napríklad Scarlattiho sonáty. U Horowitza v podstate absentujú aj 
nahrávky kompletov. Jeho žiak Murray Perahia však tvrdí, že mal „v ma-
lí�ku“ takmer celý klasický repertoár. Pri súkromných koncertoch, kto-
ré pre priate�ov organizoval vo svojom byte alebo exkluzívne v Carnegie 
Hall, dokázal zahra� napríklad všetky Beethovenove sonáty a celé rozsiah-
le závažné cykly klasickej hudby, ktoré zbož�oval, ale na pódiu z nezná-
mych dôvodov nikdy nehral. 
Horowitz je známy najmä svojím romantickým repertoárom. Jeho dé-
monická interpretácia Lisztových diel (Sonáta h mol, Uhorské rapsódie) 
sa považuje za výnimo�nú, rád hrával aj Schumanna, s ktorým sa identi-
� koval a veril v akúsi spriaznenos� ich životných osudov. Zbož�oval Cho-

V. Horowitz v období prvých nahrávok �foto: archív	
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pina, ktorého interpretoval ve�mi svojsky, obdivoval Schuberta, ale i rus-
kých skladate�ov Skriabina, Rachmaninova, Proko� eva a Kabalevského. 
Z hudby 20. storo�ia zara�oval �asto do programov diela Debussyho, 
Ravela, Barbera a Poulenca. 
Na sklonku života uprednost�oval najmä Mozartove a Haydnove kla-
vírne skladby, opätovne spopularizoval i dovtedy prehliadané Cle-
mentiho sonáty. V komornej hudbe spolupracoval s violon�elistom 
Mstislavom Rostropovi�om, Gregorom Piatigorským, huslistami Isaa-
com Sternom, Nathanom Milsteinom a spevákom Dietrichom Fische-
rom-Dieskauom. Jeho posledný album nahraný pár dní pred smr�ou je 
zaujímavý tým, že obsahuje Wagnerove a Lisztove diela, ktoré dovtedy 
nikdy neuviedol.

Majster klavíra, skladate�ské pokusy
Názory na Horowitzovu interpretáciu sa rôznia. Kritici jeho koncertom 
a nahrávkam vy�ítali možstvo intona�ných a štýlových chýb, ale on tvr-
dil: „Radšej robi� vlastné chyby, než kopírova� chyby niekoho iného.“ Vy-
hlasoval, že dokonalos� je sama osebe nedokonalos�ou. Kritik Virgil 
Thomson ho nazval „majstrom skres�ovania a zveli�ovania“ a Michael 
Steinberg napísal, že „Horowitz je dôkazom, že hudobný talent ešte nie je 
zárukou porozumenia hudbe“. Michael Walsh o �om v roku 1986 napí-
sal, že „bol najvýnimo�nejší z umelcov“. Hudobný kritik Harvey Sachs sa 
zasa nazdával, že Horowitz bol výnimo�ne talentovaný, ale že sa stal zá-
rove� „obe�ou svojho výnimo�ného centrálneho nervového systému a rov-
nako výnimo�nej senzitivity na farbu tónu“. V tom by mu asi Horowitz dal 
za pravdu, pretože ke� sa ho pýtali, �o je v hudbe najdôležitejšie, odpo-
vedal opakovaním jediného slova: „Farba, farba, farba, farba, farba...“ 
Pod�a jeho slov „najdôležitejšie je zmeni� klavír z perkusívneho nástroja 
na spevný. Spevný tón tvoria tiene, farby a kontrasty. A tajomstvo je ukryté 
v kontrastoch...“
Horowitz bol známy množstvom vlastných transkripcií existujúcich diel, 
typickým príkladom je virtuózna úprava slávneho amerického pochodu 
Johna Philipa Sousu Stars and Stripes Forever. Práve v transkripciách sa 
naplno prejavila jeho nikdy neuznaná skladate�ská ambícia. Horowitzo-
ve transkripcie možno pod�a stup�a prepracovania rozdeli� na variácie 
a parafrázy (Mendelssohnov Svadobný pochod, Variácie na témy z Bize-
tovej opery Carmen), rozsiahle prepracovania diel (Musorgského Obráz-
ky z výstavy, Lisztova Uhorská rapsódia �.  2, a Me� stovský val�ík �. 1), 
upravené diela (Rachmaninovova Sonáta �. 2, Lisztove Scherzo a po-
chod) a kadencie a kódy (Liszt/Schubert: Soireé de Vienne �. 6, Mosz-
kowski: Etincelles op. 36 �. 6). Okrem variácií z Carmen Horowitz žiad-
nu transkripciu do nôt nezapísal, pravdepodobne z obavy, že by ju použil 
niekto iný. Odhliadnuc od skladate�ských pokusov a zásahov do už exis-
tujúcich diel sa Horowitz príležitostne pokúšal komponova� aj vlastné 
diela. Zachovalo sa nieko�ko drobných virtuóznych skladbi�iek, vä�ši-
nou z �ias pobytu v Rusku, najznámejšou je Dance Excentrique. Spolo�-
ným znakom Horowitzových transkripcií je ohromujúca virtuozita, jeho 
kompozi�né schopnosti sa však nikdy ani len nepriblížili jeho interpre-
ta�nému umeniu.

Druhý dych
Ke� sa Horowitz v 70. rokoch opä� vrátil na koncertné pódiá, bol to 
úplne iný �lovek. Jeho bývalý študent Byron Janis o �om tvrdí, že 
v 60. rokoch hral so sviežou jednoduchos�ou, vytváral množstvo fa-
rieb a bohato využíval pedál, kým od roku 1974 za�al ovplyv�ova� jeho 
hru manierizmus. Osemdesiate roky sa pre Horowitza za�ali naozaj 
katastrofálne. Bol pod vplyvom psychofarmák, antidepresív a alkoho-
lu. Spojenie týchto faktorov ovplyvnilo jeho psychický stav do takej 
miery, že po�as turné v USA a Japonsku prežil asi najhoršie �asy svojej 
kariéry. Trpel obrovskými pamä�ovými výpadkami, hral s množstvom 
chýb, opä� deformoval hudobný text, úplne nad sebou strácal kontro-
lu. Bol zo seba taký znechutený, že až do roku 1985 znovu prerušil ve-
rejné vystupovanie. V tom �ase mal však vo svete klasickej hudby takú 
pozíciu, že jeho poves� to prakticky neohrozilo. V roku 1985 Horo-
witz skoncoval s liekmi i alkoholom a ohlásil svoj posledný comeback. 
Po rokoch sa opä� dostal do vynikajúcej formy a dokázal hra� náro�-
né programy. Dokonca absolvoval triumfálne turné v Japonsku. Mal 
taký úspech, že ho médiá nazývali „one-man-industry“. V roku 1986 

ohlásil ve�kolepý návrat do rodného Ruska, kde odohral viacero kon-
certov v Moskve a Petrohrade. Legendárna videonahrávka z koncertu 
na moskovskom konzervatóriu pod názvom Horowitz in Moscow sa 
stala svetovým bestsellerom. Turné pokra�ovalo v Hamburgu, Berlíne 
a Londýne. V tom istom roku dostal Prezidentskú medailu za slobodu, 
najvyššie civilné americké vyznamenanie z rúk Ronalda Reagana. Vô-
bec posledný recitál odohral Horowitz v Hamburgu v roku 1987. Po-
tom až do konca života už len nahrával. Podpísal exkluzívny kontrakt 
s � rmou Sony, ktorá mala nahráva� priamo v jeho obýva�ke. Aj v sta-
robe hral Horowitz doma úplne iné skladby, než na koncertných pó-
diách. Po�úval nahrávky starých spevákov, dokázal spamäti prehra� 
celé operné partitúry. Jeho hru charakterizovali elegancia, decentnos� 
a racionalita, ostro kontrastujúce s transkripciami z opery Carmen ale-
bo so Sousovými pochodmi, v�aka ktorým sa preslávil. Jeho posledná 
nahrávka vznikla 1. 11. 1989, iba štyri dni pred jeho smr�ou. Vladi-

mir Horowitz zomrel 5. 11. 1989 vo svojom dome na East Side v New 
Yorku. Pochovaný je v rodinnej hrobke rodiny Toscanini v Miláne. The 
New York Times v nekrológu napísali: „Zomrel titan klavíra, excen-
trický klavírny virtuóz, ktorého výnimo�ná osobnos� a schopnosti osl�o-
vali publikum šes�desiat rokov.“
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HUDOBNÉ DIVADLO

Bratislavská pocta Verdimu 
alebo Pre�o Rigoletto?
Pod�a slov dramaturga Opery SND Martina Bendika v októbrovom Portáli, o in-
scenovaní nového bratislavského Rigoletta rozhodol záujem divákov i skuto�-
nos�, že príbeh hrbá�a a jeho dcéry je srdcovou záležitos�ou autora hudobného 
naštudovania, šéfa súboru Friedricha Haidera. 

Jeden z dôvodov sa naplnil – hudobné naštu-
dovanie k dvojstému výro�iu Giuseppe Verdi-
ho je naozaj excelentné. V �asoch silných do-
mácich režisérskych zjavov (Kriška, Fischer, 
Gyermek) sa bratislavská dramaturgia 
prispôsobovala ich túžbam, dnes je vedúcou 
osobnos�ou Opery SND dirigent Friedrich 
Haider. O záujmoch divákov však dlhé roky 
ni� nevieme, v tomto oh�ade by bolo zaujímavé 
spravi� prieskum medzi návštevníkmi SND. 
Hoci názory publika nemôžu bezostyšne riadi� 
dramaturgiu, ur�ite by ju zorientovali v názo-
roch na vlastnú prácu i na výkony zú�astne-
ných umelcov. 
Z dvadsiatich ôsmich Verdiho operných 
diel Bratislava siahla po Rigolettovi už po 
deviatykrát. Predchádzajúca inscenácia 
slovenského tvorivého tímu z roku 1987 (hu-
dobné naštudovanie Oliver Dohnányi, réžia 
Marián Chudovský, scéna Jaroslav Valek, 
kostýmy Peter �anecký), ktorá zarezonovala 
svojho �asu mimoriadne avantgardnou po-
dobou, zmizla z repertoáru pomerne nedávno 
(2007). K novému uvedeniu diela prizval 
šéfdirigent Friedrich Haider spolutvorcov 
z jemu blízkeho Rakúska a Nemecka, zrejme 
v záujme pod�iarknutia vlastnej hudobnej 
vízie. Tá sa však strohému nemecko-rakúske-
mu scénickému videniu Rigoletta paradoxne 
vzpiera. Na rozdiel od neho je totiž Haiderovo 
podanie Verdiho partitúry plné drámy, farieb, 
odtie�ov, dynamických vrcholov, poézie. Od-
hliadnuc od tendencie dirigenta ob�as urýchli� 
temporytmus orchestrálneho deja, hudobné 
naštudovanie zoh�ad�uje možnosti jednotli-
vých sólistov, dbá na dokonalú súhru so zbo-
rom i na vypracovanie nádherných komorných 
ansámblov. „Ponorná“ interpretácia Verdiho 
partitúry dokonca ob�as odvedie zrak diváka 
od surovostí a v�šiacich sa m�tvol na scéne. 
Tie sa nadbyto�ne objavujú už od introdukcie 
– i so šachtou na „�udský odpad“.
Nemecká režijná škola takmer štyri desa�ro�ia 
ovplyv�uje modernistické tendencie najmä 
v Európe. Aj tentoraz nás uvádza do studené-
ho sveta reality (až brutality). Na jednotvárne 
sivo-bielej, kubisticky hranatej, prostredie 
kineticky meniacej scéne Hansa Dietera 
Schaala by sa mohol rovnako odohráva� aj 
príbeh nedávno uvedeného Lohengrina lotyš-
sko-litovského inscena�ného tímu. Výtvarným 
riešením a symbolmi najviac zaujalo tretie 
dejstvo – �istými líniami i mnohovýznamovos-
�ou prostredia prístavu, kde Maddalena zvá-
dza Vojvodu a Sparafucile dokoná dohodnutú 
vraždu za Rigolettove peniaze. 

Kostýmy Susanny Thomasbergerovej sú vä�-
šinou civilné, s výnimkou oblekov mužského 
zboru v prvom dejstve, ke� sa zvrhlá spolo�nos� 
predvádza v štylizovaných kabátoch toreadorov, 
dokonca s bý�ími rohmi na hlavách. Dámi�ky 
okolo Vojvodu zase zvádzajú dráždivými �ier-
nymi kostýmami predajných žien. Rigoletto si 
iba ob�as nasadí nadmerne ve�kú �iapku šaša, 
inak je civilne odetým služobníkom skazenej 
society. Vojvoda nosí elegantný biely oblek, len 
pri stretnutí s Gildou a Maddalenou má šaty 

anonymného sú�asníka. Kostýmy bodyguardov 
sú ako vystrihnuté z amerických � lmov (a žia�, 
už i z našej reality). Spolo�ní�ka Gildy Giovanna 
správaním i oble�ením pripomína „gestapá�-
ku“, napokon však umiera v dôsledku svojej 
(herecky vypointovanej) predajnosti. Chlad a ne-
úprosnos� prostredia nového Rigoletta („...kto 
zaprí�inil tento úpadok, zosurovenie mravov?“) 
pôsobí ako imperatív globalizovanej sú�asnosti. 
Podobných „šašov“ okolo mocných nášho sveta 
je ve�a. Hrajú tým, ktorým slúžia – hoci si v du-
chu myslia svoje. Ale dvojtvárnos� raz každého 
dostihne, v minulosti aj dnes. I v tom je odkaz 
a aktuálnos� inscenácie Martina Schülera. 
Vcelku objavný, hoci nadmieru zadymený a vo�i 
racionálnemu celku kontrastne romantický je 
závere�ný obraz, v ktorom sa Gilda lú�i s otcom 
i so životom ako vízia m�tvej dcéry.   
Po slovách uznania výborne vedenému a insce-
nácii po každej stránke dominujúcemu orchestru 
a tiež farebnému, precíznemu, kvalitne zosúlade-
nému zboru (zbormajster Pavol Procházka) sa 
vynárajú otázky smerom k sólistom. Rigoletta na-
pokon na oboch premiérach i prvých reprízach in-
terpretoval len hos�ujúci Leo An. Pekne frázujúci 
kórejský spevák má príjemný, výrazovo pomerne 
bohatý, mäkko znejúci barytón. V súhre s orches-

trom rozohral celú paletu nálad duševne i fyzicky 
pozna�eného jedinca. Pre�o však nemohol by� 
alternovaný domácim umelcom? Ve� hne� 
v banskobystrickej Štátnej opere máme ideálneho 
Rigoletta v osobnosti barytonistu Zoltána Von-
greya, ktorý sa nachádza na umeleckom vrchole! 
(K dramatickému prejavu dozrieva aj prierazný 
barytón Šimona Svitoka, ktorý v poslednej 
premiére Štátnej opery Verdi uviedol s plným 
pochopením štýlu a s dramatickými pointami 
hne� dve ukážky z Rigoletta). Javiskovo i vokálne 
elegantným a zvu�ným Vojvodom bol Tomáš 
Juhás. Škoda, že s technickými prostriedkami 
svojho tenoru vydržal iba do polovice opery. �alší 
juhokórejský hos�, mladý tenorista Kyungho 
Kim, má podstatou lyrický, ale odvážny a prieboj-
ný tenor, s ktorým zdolával aj najnebezpe�nejšie 
tóny Vojvodovho partu. Gildu spievali dve mladé 
sopranistky: Petra Perla–Nôtová predviedla 
jemnú, noblesnú kultúru spevu a zvládla i naj�až-
šie koloratúry. Andrea Vizvári má o nie�o prie-
raznejší, no rovnako kvalitne technicky vedený 

a h
bku citov v celej 
škále demonštrujúci 
koloratúrny soprán. 
Mezzosopranistka 
Denisa Hamarová 
dala role Maddaleny 
priam živo�íšny 
podtext, Monika 
Fabianová pointo-
vala scénu zvádzania 
Vojvodu herecky 
decentnejšie, ale tiež 
s dávkou ženského 
sexappealu. Hamaro-
vá zapôsobila prie-
raznejším a objem-
nejším materiálom, 
Fabianová okrúhlej-

ším a mäkším hlasom. Sparafucile sa nezapíše 
medzi ve�ké postavy Petra Mikuláša. Jozef Ben-
ci bol presved�ivejším, navyše kovovo znejúcim 
alternantom. Hlboké „f“ však obaja zvládli len 
v náznaku. Nádherne vypracovaný part Marulla 
interpretoval zvu�ným barytónom Ján �ur�o 
(alternoval František �uria�). Grófa Montero-
neho spievali Daniel 	apkovi� a Sergej Tolstov, 
darebácku postavu Borsu na oboch premiérach 
charakterovo výborne vystihol Ivan Ožvát. Jitka 
Sapara-Fischerová vokálne i herecky vykreslila 
naoko studenú, no mnohotvárnu Giovannu 
(alternovala ju s Denisou Šlepkovskou). Juraj 
Peter a Martin Mikuš, Miriam Ma�ašová a Eva 
Šeniglová v jemne diferencovaných vstupoch 
stvárnili manželskú dvojicu Cepranovcov. 

Terézia URSÍNYOVÁ

J. Peter a L. An v bratislavskom Rigolettovi �foto: J. Barinka	

Giuseppe Verdi: Rigoletto
Hudobné naštudovanie: Friedrich Haider
Zbormajster: Pavol Procházka
Scéna: Hans Dieter Schaal
Kostýmy: Susanne Thomasberger
Réžia: Martin Schüler
Premiéry v Opere SND, 4. a 5. 10.
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Dinkovej utopený Verdi
Doterajšej autorskej javiskovej tvorbe choreografky, tane�nice a najnovšie i štu-
dentky opernej réžie v talianskej Verone Dany Dinkovej treba uzna� dobré komer�né 
na�asovanie aj zrozumite�nos� pre širokú verejnos�. Kvalitou inscenácií však �asto 
„kže” iba po povrchu témy. 

Ani v ostatnom projekte Verdi sa multiautorke 
nedá uprie� snaha po komplexnom „objatí“ 
ikony talianskej opery. Navyše odobrenom 
sú�asnými talianskymi znalcami Verdiho 
diela, ktorí svojej študentke poskytli význam-
ný ochranný štít. Avšak v divadle platí to, �o 
v bulletine priznala aj Dana Dinková: histo-
rické fakty ešte nevytvoria divadlo. 
H�by kníh spôsobili, že sa v nich utopila nie-
len sama, ale so sebou strhla aj titulnú posta-
vu „jej“ príbehu. Trojhodinový retrospektívny 
Verdi sa d
žkou i tragikou blíži nordickým 
ságam svojho germánskeho rivala a nespo-
chybnite�nú ve�kos� Maestra zatienilo ním 
„neautorizované“ javiskové svedomie, perso-
ni� kované � ktívnym skladate�om Oswaldom. 
Vznikol zvláštny herecký diptych s nadpro-
dukciou dokumentárneho a opisného textu, 
z ktorého vyšiel ví�azne Oswald. 
Dinková evidentne nedisponuje zmyslom pre 
dramatickú skratku. Ú�innému, dramaticky aj 
textovo �istému (najmä expozi�ne) priestoru 
tak následne chýba plnohodnotná dramatur-
gická výstavba. Autorka sa chytá „barli�iek“ 
v podobe � ktívnych protihrá�ov, vymýš�a 
a dopisuje vlastných „spojencov“, h�adá 
novodobého Salieriho. Skvelý Šimon Svitok 
sa herecky perfektne vnoril do mora textov 
úto�ného Oswalda – ni� mu nebolo sväté, 
spochyb�oval, vysmieval sa, urážal, šokoval 
Maestra a príležitostne spevom vstupoval aj 
do operných postáv (Rigoletto, Jago). Martin-
ský herec Ján Kožuch sa celý ve�er v podstate 
iba bránil, takmer sa nedostal k slovu, vyznel 
plocho, jednofarebne, bez osobnosti. Netu-

ším, �i išlo o zámer, alebo o nechcený výsledok 
disproporcie textov. Výnimo�ný herec zane-
chal v divákovi dojem, že Verdi bol bezcitný, 
vypo�ítavý, okolím zvláštne nepochopený 
mizantrop a �udák. A to je naozaj krivý poh�ad 
nielen na civilný život skladate�a. 
Štátna opera na verdiovskej oslave nešetrila. 
Efektné, historicky autentické kostýmy ud-
mily Várossovej sp
�ajú atribúty najvyššej 
kvality, poskytujú pastvu pre o�i v takmer 
tridsiatich sólových, zborových aj tane�ných 
�íslach. Obraz jubilanta dotvárajú populárne 
hudobné scény. Dirigent Igor Bulla bol v nich 
zodpovedným sprievodcom každému, kto 
mal uši a srdce otvorené pre krásnu hudbu. 
Zo speváckych výkonov zaujali suverénny Zol-
tán Vongrey (Simon Boccanegra, Macbeth), 
Katarína Procházková (krehká Strepponi 
a vokálne prekrásna Violetta), Ivan Zvarík 

(Filip II.), Dušan Šimo (Vojvoda), Vendula 
Stískalová (Desdemona) aj Eva Lucká (Azu-
cena). Rovnako zbormajsterka Iveta Popo-
vi�ová zodpovedne investovala do vybraných 
zborových hitov. 
Dlhá prechádzka Dinkovej náu�ným chod-
níkom sa za�ína i kon�í Verdiho smr�ou. 

Autorka ponúkla 
vlastnú spomienku 
na poste� v Santa 
Agate, na ktorej 
vraj staru�ký skla-
date� naposledy 
vydýchol. Roz-
hodne odporú�am 
autentickú poste� 
v apartmáne 105 
v Grand Hotel et 
de Milan. Podobne 
nepochopite�né 
je Dinkovej spo-
chybnenie histo-
rického akrostichu 
V.E.R.D.I. Sú to 

vedomostné „diery“ v historických reáliách 
alebo cynická autorská licencia? 
Ak si celý svet kladie otázku „Cosa sarebbe il 
mondo senza Verdi?“ (Aký by bol svet bez Ver-
diho?), možnože bez Dinkovej Verdiho by sa 
vôbec ni� nestalo. No sta�ilo viac pokory pred 
ve�kou a krásnou témou – a odpove� mohla 
by� úplne iná.

Mária GLOCKOVÁ

Gergelyho a Frenákova 
telesná U-rampa
Nie je bežné, že sa v slovenskom profesionálnom divadle objavia renomovaní eu-
rópski tvorcovia s autorským dielom kreovaným pre konkrétny baletný súbor. Vede-
nie košického baletu prizvalo k najnovšej tane�nej inscenácii hudobného skladate�a 
Attilu Gergelyho a choreografa Pála Frenáka – umelcov pôsobiacich najmä v Ma�ar-
sku, ktorí majú na konte mnoho medzinárodne úspešných telesných artefaktov v ob-
lasti sú�asného tane�ného umenia.  

V inscenácii ChaOtica artikuloval Pál Fre-
nák svoje „choreogra� cké myšlienky“ ako 
telesnú textúru fyzických pohybov. Tie sa 
stali sú�as�ou permanentnej javiskovej ko-
láže kladúcej dôraz na zobrazenie útržkov 
�udského zmyslového vnímania. „Nelogická“ 
montáž dramatických situácií bola sledom 
konkrétnych štruktúr, v ktorých tancujúce 
postavy nekompromisne autenticky tvorili 
„svoj“ telesný afekt. Frenák rozkrýval sú�asný 

tane�ný gestus ženských/mužských princípov 
na javisku princípom choreogra� ckého post-
dramatického tela, ktoré sa stalo jeho jedinou 
� lozo� ckou a výrazovou „istotou“.
Spolu so skladate�om Attilom Gergelyom 
vytvorili akúsi zvukovú plošinu pre sú�asný 
tanec. Dekomponované �udské hlasy kontrastne 
zneli vo vlniacom sa hudobnom reliéfe medzi 
tane�níkmi ako vnútorné ozveny javiskových 
postáv, ktoré sa ocitali vo vzácnej hudobno-te-

lesnej zhode. Biely prázdny priestor polovi�nej 
U-rampy sa stal na šes�desiat minút dejiskom 
javiskového tane�ného freestylu. Športové 
akrobatické � gúry doplnil Frenák tane�nými 
fragmentmi postáv skákajúcich a vynárajúcich 
sa na hrane U-rampy �udských vz�ahov. Skok do 
prázdna milostných vz�ahov alebo zošmyknutie 
sa do bežného života – to boli situácie, ku kto-
rým inscenátori h�adali zmysluplné, obsahovo 
jasne charakterizované riešenia. Nepretržito 
bežiace a šmýkajúce sa nevesty tvorili akýsi dun-
canovský príboj morských v
n slobodnej emócie 
pretavenej do citácií „zakliatych“ bielych labutí. 
Tie v rôznych podobách �akali na svojich prin-
cov a ich osudový bozk, po ktorom by sa mali 
premeni� na milujúcu �udskú bytos�. 
Neurotická nevesta rozrážala prázdny 
priestor ako zmyslov zbavená. Ke� kone�ne 
narazila na pevný bod U-rampy, bezhlavo 
sko�ila do �udskej priepasti snov o š�astí, 
aby sa opä� vynorila v partnerskom duete 
muža a ženy, ale ako muž. Maksym a Eva 

Š. Svitok a J. Kožuch v inscenácii Verdi �foto: R. Miko	

Dana Dinková: Verdi
Hudobno-dramatické predstavenie v troch dejstvách 
Dirigent: Igor Bulla
Scéna: Peter Jank�
Kostýmy: �udmila Várossová
Réžia a choreogra� a: Dana Dinková
Premiéra v Štátnej opere Banská Bystrica, 18. 10.
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Sklyarovci v choreogra� cky majstrovskom 
�ísle plnom náro�ných dramatických akroba-
tických prechodov a zdvihov vykreslili rozbitú 

váše� ich javiskového vz�ahu. Detský lyriz-
mus Jozefa Mar�inského sa telesne �ahko 
preva�oval na scénogra� ckej aj �udskej hrane. 

Introvertnos� mužskej 
elegancie akoby nepatrila 
do tohto sveta pološiale-
ných a nepou�ených „na-
há�a�ov“ lásky a telesnej 
vernosti „až za hrob“. 
Postavy tane�níkov sa 
opakovane vrhali do prie-
pasti intímnych vz�ahov 
a znova sa z nej vynárali, 
nahé telá dokonalých 
tvarov a „záhybov“ v po-
daní Lyudmyly Vasylyevy 
Kolime�kovej a Petra 
Rolíka kon�ili vo vášni-

vom obcovaní. Iba smutne vyzerajúci cirku-
sový klaun Kostiantyna Bradlera, spievajú-
ci rokenrolový „sla�ák“ na tane�nej zábave, 
nerozumie, pre�o jeho partnerke chýbajú 
telesné a „iné“ prejavy �udského života. 
Frenákov estetický telesný gestus inscenácie 
sa stal jeho postdramatickým vitálnym javis-
kovým telom.

Peter MA
O 

Vincenzo Bellini prvýkrát v Košiciach
Po prvý raz v novodobých dejinách košického divadla sa podarilo naštudova� aspo
 
jednu z desiatich dokon�ených opier Vincenza Belliniho. Kým o inscenácie opier 
Gioachina Rossiniho (Barbier zo Sevilly) a Gaetana Donizettiho (Nápoj lásky, Lucia 
di Lammermoor, Don Pasquale) nebola v Štátnom divadle núdza, Bellini ostával 
v pozadí len ako „u�ebnicový” skladate�, tretí majster talianskeho belcanta, ktorý 
bol v Košiciach neznámy a obchádzaný. 

S rozhodnutím dramaturgi�ky Lindy Keprtovej 
zaradi� do plánu aktuálnej sezóny Námesa�nú 
(La sonnambula) sa možno plne stotožni� 
najmenej z dvoch dôvodov: Vincenzo Bellini 
prichádza po prvýkrát na návštevu do Štátne-
ho divadla, ktoré navyše v osobe koloratúrnej 
sopranistky Michaely Váradyovej disponuje 
ideálnou predstavite�kou hlavnej postavy. 
Ve�ký talent našej opernej scény na seba síce 
už dlhšiu dobu upozor�uje skvelými výkonmi 
v jednotlivých inscenáciách, no jej mimoriad-
ny spevácky zjav nie je v domácich pomeroch 
adekvátne docenený.
Belliniho doba hovorí o úspechu skladate�ových 
opier i v�aka prvotriednym spevá�kam, akými 
boli Giulia Grisi, Giuditta Pasta �i Maria Mali-
bran, ktorá sa pri�inila o úspešné prijatie Náme-
sa�nej pri jej premiére roku 1831 v milánskom 
Teatro Carcano. Novodobý záujem o subtílne 
belcanto z pera Belliniho prejavili ve�ké operné 
scény najmä v�aka opernej dive Marii Callaso-
vej, ale i Renate Scottovej a �alším umelkyniam, 
ktoré tieto opery znovu „objavili“.
Všetky parametre, ktoré by sme pomyselne 
nastavili pre dokonalú interpretáciu hlavnej 
hrdinky diela, sa premietli do famózneho 
výkonu Michaely Váradyovej. V majstrovsky 
skomponovaných áriách �i duetách sme po�uli 
sled bravúrne perlivých koloratúr, priezra�ne 
znejúce mezzavoce i pavu�inovo jemné pia-
nissimá stopercentne muzikálnej spevá�ky, 
ktoré šli ruka v ruke s jej úchvatným herectvom. 
Váradyovej výkon patril k vrcholom inscenácie.
Obsadi� náro�nú tenorovú postavu Elvina bez 
alternácie nebolo najš�astnejšou vo�bou. Ur�ite 
aj tento fakt sa podpísal pod výkonom mladého 
tenoristu Ondreja Šalinga. Pravdepodobne 
i menšia skúsenos� sólistu ovplyvnila podobu 

Belliniho typicky rozsiahlych kantilén, do kto-
rých sa žiadalo vnies� viac mäkkosti i vrúcnosti 
a nenarúša� ich belcantovú líniu napríklad 
používaním opory k vysokým tónom.
Typologicky odlišné roviny boli prisúdené dvom 
skvelým barytonistom košického divadla. Ma-

rek Gurba� (Rodolfo) vniesol na javisko ele-
ganciu, šarm i krásnu hlasovú kultúru. Nád-
herne, v jemu vlastnej farebnej polohe, spie-
val Marián Luká�  jemne komicky uchopenú 
postavu Alessia. Precíznos� tónových sledov, 
požadovaná Bellinim v rýchlych pasážach árií, 
sa v niektorých prípadoch vymkla pozornosti 
Tatiany Pa�ov�íkovej-Paládiovej, iná� tempe-
ramentnej predstavite�ky Lisy. Notára spieval 
Anton Baculík, v úlohe Teresy sa príjemne 
prezentovala Andrea Nemcová. 
Réžiu (Václav Málek), scénu (Jaroslav Zá-
d�ra) a kostýmy (So�a Valentová) spájala 
myšlienka vyjadri� sa v inscenácii klasickými 
divadelnými prostriedkami a symbolmi, i snaha 
nekomplikova� percepciu námetu síce naivné-
ho, no pretaveného do krásnej hudby opery, 

ktorú možno zaradi� k typu semiseria. Režisér 
nenechal inscenáciu herecky stagnova�, koketo-
val aj so symbolikou jarmo�ného divadla v po-
dobe bábok v nadživotnej ve�kosti. Nasvietenie 
javiska klasicky dop
�alo atmosféru predstave-
nia. Scénu s možnos�ou preskupovania panelov 
orientoval výtvarník viac na to��u, ale koncep�-
ná jednota s réžiou a kostýmami, ktoré jasnými 
farbami a jednoduchými strihmi patrili k výbave 
vidieckeho prostredia, bola v zásade dodržaná.
Okrasou prvej premiéry bola mimoriadne 
fungujúca hudobná symbióza zboru a orches-
tra, pri�om obe telesá zaujali interpreta�nou 
jedine�nos�ou. Dirigent Peter Valentovi�, 
vedomý si postavenia orchestra u Belliniho, 
neprekro�il funkciu sprievodného telesa, ale 

aj z úzadia bolo jasné, že or-
chester je hudobne zodpovedne 
pripravený, s jasnou artikulá-
ciou v jednotlivých nástrojoch, 
jemným pizzicatom slá�ikov 
a vypracovanou hudobnou 
štruktúrou. 
Zbor pod vedením zbormaj-
stra Lukáša Kozubíka patril 
k mimoriadnym hudobným 
zážitkom predstavenia. 
Devízami jeho ú�inkovania 
boli nielen intona�ný jas, ale 
i široký dynamický priestor, 
v ktorom sa bezproblémovo 

pohyboval, vrátane staccatovo krátkych, no 
zvu�ných tónov spievaných v piane. V tejto 
opere ur�il Bellini zboru �iasto�ne i úlohu 
komentátora deja, �o vo svojej koncepcii 
zoh�adnil aj režisér.

Dita MAREN�INOVÁ

ChaOtica 
Hudba: Attila Gergely 
Libreto: Pál Frenák 
Svetelný dizajn: János Marton 
Scéna, kostýmy, choreogra� a a réžia: Pál Frenák
Svetová premiéra v Štátnom divadle Košice, 27. 9. 

Vincenzo Bellini: Námesa�ná 
Dirigent: Peter Valentovi�
Zbormajster: Lukáš Kozubík
Scéna: Jaroslav Zád�ra
Kostýmy: So�a Valentová
Réžia: Václav Málek 
Premiéry v Štátnom divadle Košice, 
18. a 19. 10. (písané z prvej premiéry)

M. Váradyová a O. Šaling v Námesa�nej �foto: J. Mar�inský	

ChaOtica v ŠD Košice �foto: J. Mar�inský	



28 11 | 2013

OPERNÝ ZÁPISNÍK

Pred dvoma rokmi som ho objavila vo ve�kole-
pom kláštornom komplexe v malebnom por-
tugalskom meste�ku Alcobaça – sympatický 
portugalský kontratenor Luis Peças interpre-
toval barokové kastrátske árie. Po dvoch ro-
koch som sa s ním stretla opä�. Na Slovensku, 
v Kostole sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici, kde bolo jeho vystúpenie 19. 10. 
výnimo�nou hudobnou atrakciou festivalu 
Banskobystrické hudobné dni. 
Na Peçasovom vokálnom prejave sa ni� nezme-
nilo – jeho podstatami sú technická bezprob-
lémovos�, �ahkos� aj „prirodzenos�“ falzetu, 
ktorými si umelec dokáže okamžite podmani� 
publikum. Zato program, ktorý odštartovala 
Cara sposa z Händlovho Rinalda, mal ove�a 
širší interpreta�ný záber. Introdukcia a passa-
caglia d mol Maxa Regera i registra�ne pôsobi-

vá a efektná Suite du Premier Ton francúzskeho 
barokového skladate�a Jacquesa Boyvina tvorili 
organové vstupy mladého ambiciózneho orga-
nistu a Peçasovho klavírneho partnera Joãoa 
Santosa. Interpreti, ktorí spolu po�as desa�-
ro�nej koncertnej spolupráce precestovali celú 
Európu, sa potom zamerali už len na kontrate-
norový (transkribovaný) repertoár. Dominovali 
barokoví autori (Händel, Purcell), nechýbal 
Gluckov Orfeus (Placati con me). K výnimo�-
ným �íslam patrili La natura a La Speranza, 

dve z dvanástich can-
zonett španielskeho 
Mozarta, u nás málo 
známeho operného skla-
date�a Vincenta Martina 
y Soleru (1754–1806) 
a španielske piesne na 

texty Federica Garcíu Lorcu, známe najmä 
v interpretácii Terezy Berganzy. S hlbokým 
emotívnym precítením a výrazom zaspieval 
Luis Peças štyri piesne portugalských anonym-
ných autorov z Knihy piesní mesta Elvas, ktorá 
patrí k zlatému fondu portugalskej kultúry 
16. storo�ia. Nezabudnute�ný zážitok doplnil 
dvoma prídavkami: slávnou Ave Mariou a áriou 
z Händlovho Rinalda Lascia chio pianga. 

Mária GLOCKOVÁ

Máloktorý operný spevák, to�iaci sa dlhé roky 
v prudkom víre divadelnej prevádzky, si uchrá-
ni hlas pred opotrebovaním. Basistovi Jurajo-
vi Šomorjaiovi sa to podarilo – jeho technicky 
výborne školený, krásne tmavý a nosný bas si 
udržal sviežos�, pevnos� a lesk aj po viac než 
štyroch desa�ro�iach strávených na operných 
javiskách. Ani siedmy krížik neznamenal 
koniec umelcovej kariéry.
Rodák z Budapešti po absolvovaní prešov-
ského gymnázia pokra�oval v štúdiu spevu. 

Dva roky strávil na bratislavskom Štátnom 
konzervatóriu, �alších šes� na VŠMU 
pod vedením náro�nej pedagogi�ky Anny 
Korínskej. Jeho prvým profesionálnym 
pôsobiskom bola Opera DJGT v Banskej 

Bystrici (1962–1965), kde debutoval po-
stavou Sucho�ovho Štelinu. Nasledujúcich 
osem rokov prežil v zahrani�í, v divadlách 
v Dessau, Meiningene, St. Gallene. V po-
slednom menovanom vytvoril v priebehu 
piatich sezón neuverite�ných štyridsa�dva 
postáv nemeckej, talianskej i francúzskej 
opery. Roku 1968 bol jediným slovenským 
zástupcom v špi�kovom zbore bayreuthské-
ho festivalu, kde s výnimkou Blúdiaceho 
Holan	ana odspieval pod vedením legen-

dárneho Karla Böhma všetky opery svojho 
milovaného Wagnera. Ú�inkoval tiež 
v Livenovom naštudovaní Schönbergovho 
Mojžiša a Árona (Salzburger Festspiele 
1986). Roku 1974 zakotvil v Opere Štátne-

ho divadla Košice a ostal jej verný. 
Po�as vyše štyridsa�ro�nej javiskovej kariéry 
obsiahol široký repertoár buffo a profondo 
odboru. Spieval diela Wagnera, Verdiho, 
Pucciniho, �eskú, francúzsku, nemeckú 
i ruskú tvorbu. U pamätníkov dodnes rezo-
nuje aj jeho Porgy z Gershwinovej „�ernoš-
skej“ opery – „dojímavý nezlomnou vierou 
vo vysnívané š�astie, výrazovo do detailov 
prepracovaný“ (Pavel Unger).
Roku 1996, popri pokra�ujúcej speváckej 
aktivite, otvoril Juraj Šomorjai �alšiu oblas� 
profesionálneho pôsobenia, ke� sa stal 
pedagógom operného spevu na košickom 
Konzervatóriu. K jeho študentom patria 
viacerí úspešní sólisti, medzi inými Marián 
Luká� �i Peter Berger. Svojich kolegov 
pravidelne „kontroluje“ z h�adiska košic-
kej opery. Tam som ho stretla aj pred pár 
d�ami, na premiére Belliniho Námesa�nej. 
Mladistvý a plný energie – �erstvý osemde-
siatnik Juraj Šomorjai.  
      

Michaela MOJŽIŠOVÁ

V inak výsostne zasvätenej a kompetentnej 
recenzii Wagnerovho Lohengrina v SND 
(Robert Bayer, HŽ 7-8) sa na margo � lmových 
projekcií po�as orchestrálnych medzihier píše: 
„Projekcia leteckých �iernobielych záberov 
Vilniusu na zatvorenú oponu po�as prestavby 
jednotlivých scén pôsobila skôr od�ažito a sa-
moú�elne než vysvet�ujúco.“ 
Je to ur�ite otázka recipientovho �ítania. 
Osobne mám pocit, že � lmové zábery sú 
v kontexte režijného zámeru dostato�ne 
funk�né. Divákovi sa spo�iatku otvára tris-
tný poh�ad na predvojnový Vilnius, jeho 
ošarpané budovy a prí�ažlivú, no zanedbanú 
mestskú architektúru. �oskoro ho vystrieda 
iný obraz: vidíme rozradostnene sa hemžiaci 
dav, ktorý sa kamsi ponáh�a, a o �osi neskôr 
aj natešených hodnostárov v litovských ar-
mádnych uniformách, ktorí družne debatujú 
a zrejme �osi oslavujú. S pravdepodobnos�ou 
hrani�iacou s istotou ide o zábery zo sláv-

nostnej vojenskej prehliadky vo Vilniuse d�a 
29. októbra 1939, ktorou Litov�ania po soviet-
skej septembrovej invázii do Po�ska oslavovali 
oslobodenie svojej starej metropoly a jej návrat 
do vlasti. Nikto z tých nadšene mávajúcich 
vojakov netušil, že o necelý rok sa nielen Vil-
nius, no celá Litva stane objektom sovietskej 
agresie a dlhoro�nej okupácie.
Z tohto uhla poh�adu režisérovo uchopenie 
inscenácie (�i aspo� jeho zámer) nevyznieva 
celkom ako nadinterpretácia. Je v �om rados� 
i oslava, pravda, ktorá ví�azí nad lžou, no kde-
si vnútri triumfu sa ukrývajú zárodky pádu. 
Zdanlivo porazené zlo sa vzchopí a udrie s de-

vä�násobne ni�ivejšou si-
lou. Lohengrinovo pokore-
nie Telramunda a závere�-
ný desivo pomätený výkrik 
Ortrud obsahujú predzves� 
budúcich tragédií brabant-
ského �udu. Asi toto mal na 

mysli režisér Götz Friedrich, ke� v závere sláv-
nej bayereuthskej inscenácie Wagnerovej opery 
nechá Lohengrina na scénu privies� strateného 
Elsinho brata Gottfrieda, ktorý má namiesto 
�udskej hlavy zvieraciu, a zbor, ke� ho zo�í, 
v hrôze vykríkne. O �osi podobné sa – hoci nie 
dostato�ne transparentne – v Bratislave zrejme 
pokúsil aj režisér Andrejs Žagars. Hoci slo-
venské reálie, najmä tie z obdobia vyhlásenia 
autonómie na za�iatku Druhej republiky až po 
vznik samostatného štátu, by boli pre domáce-
ho diváka �itate�nejšie.
     

Ivan MARTON

Nezvy�ajný ve�er s kontratenorom 
Luisom Peçasom

Bas, ktorý si zachoval sviežos�
Juraj Šomorjai (Budapeš�, 23. 11. 1933)

K použitiu � lmu v bratislavskom 

Lohengrinovi
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Slováci na Morave
Obojstranná �ulá výmena tvorivých tímov medzi �eskými a slovenskými divadlami 
nepo�avuje. Na jese
 mali v moravských metropolách premiéry hne� dve inscenácie 
slovenských režisérov – v Brne pripravil Roman Polák Wagnerovho Blúdiaceho 
Holan�ana (27. 9.), Olomouc uviedol Verdiho Falsta� a v réžii Andrey Hlinkovej (4. 10.).

Blúdiaci Holan	an sa zdal by� pre Romana 
Poláka optimálnym  titulom. Na jeho pôdory-
se mohol režisér rozohra� dramatický príbeh 
s presahom k dnešku, ako to už dokázal v ban-
skobystrickej Krút�ave (2008) i Coriolanovi 
(2011), a sú�asne zloži� režijný reparát po nie 
práve vydarenej bratislavskej inscenácii Bar-
biera zo Sevilly. Príležitos� však nevyužil.
Výtvarné riešenie Pavla Boráka inklinuje 
k abstrakcii, �o je pri opere zakotvenej v mý-
tickom „bez�ase“ logická vo�ba. Lode iba 
nazna�uje výsek hojdajúcej sa paluby �i �ierna 
kocka, z ktorej vychádzajú mátožné postavy 
„nem�tvych“ Holan�anových námorníkov. 
Inšpiráciou pre ústredný scénický prvok v dru-
hom dejstve bol predimenzovaný továrenský 
pletací stroj. Scénogra� a opakuje niektoré 
riešenia Jaroslava Valeka z Coriolana, predo-
všetkým prácu s gumovými pruhmi tvoriacimi 
múr, inokedy priadzu, prípadne neistú podla-
hu asociujúcu more alebo strunový nástroj. 
Blúdiaci Holan	an nápadne pripomína Corio-
lana aj kostýmami (v oboch prípadoch Peter 
	anecký) a posunom koncepcie k sú�asnosti. 
Avšak to, �o predtým fungovalo ako divadel-
ne precízna a zovretá výpove�, naraz pôsobí 
nesúvisle a dielo neobohacuje. Wagnerovsky 
koncentrované podanie rušili i nevhodné 
predely medzi dejstvami.
Prínos �inoherného režiséra v inscenovaní 
opery sa predpokladá vo výklade postáv a ve-
dení hercov. V tomto oh�ade však Polákova ré-
žia nepôsobila celkom zmysluplne. Oce�ujem 
myšlienku poda� Dalanda ako ú�tovníka �i 
obchodného cestujúceho, ktorý si s kufríkom 
v obleku dobre vypo�íta náklady a výnosy pri 
„predaji“ dcéry Holan�anovi. Ji
í Sulženko 
ako jediný využil svoju úlohu k bezprostred-
nejšiemu hereckému prejavu, hoci miestami 
sk
zaval až k rozmarnému „� gurkár�eniu“, 
ktoré, myslím si, nebolo v súlade s Polákovou 
koncepciou. Režisér ale neraz prejavil málo 
empatie vo�i interpretom. Zaplietanie sa spe-
vákov do natiahnutých gúm, ktorým fyzicky 
demonštroval prekonávanie prekážok, sa dá 
aspo� významovo odôvodni�. No ak predpísal 
Kormidelníkovi, aby sa pri speve šplhal na 
st
p, nemožno sa �udova�, že inak starostlivo 
pripravený Petr Leví�ek nesta�il s dychom.
So zmyslom pre aktualizujúcu sociálnu 
realitu podáva Polák zbor priadok ako scénu 
z továrne, kde robotní�ky pracujú pod tak-
tovkou šéfky Mary (v librete Sentina dojka 
– solídna Jitka Zerhauová). Absurdne však 
pôsobí situácia, ke� diev�atá po�as bujarého 
ve�ierka na palube Dalandovej lode vítajú 
námorníkov v robotníckych šatách, s nere-
zovými nádobami z jedálne a s kanvicami na 

mlieko namiesto vína! Žeby sa tak málo tešili 
na svojich milencov? 
Aj rozuzlenie príbehu vyznieva u Poláka roz-
pa�ito: Senta prenikne gumovými lamelami 
(„ponorí“ sa do mora) a za okamih divák vidí 
dve objímajúce sa postavy na vyvýšenom pó-
diu v pozadí. Pod�a všetkého malo ís� o Sentu 
s vykúpeným Holan�anom, v duchu Wagne-
rom predpísaného š�astného záveru. Avšak 
postavy sa podobou prive�mi líšili od oboch 
protagonistov, takže divák mohol len deduko-
va�, že ich zrejme mali hra� dvojníci. Akú tému 
tým chcel režisér inscenova�, nevedno.
Ešte vä�šmi sklamali brnianski umelci po hu-
dobnej stránke. Mladý dirigent Jakub Klecker 

nedokázal vytvori� kompaktný zvuk, náladu 
ani ustráži� po�etné zlyhania orchestra (najmä 
opakované hrubé chyby v dychovej sekcii). 
Úsilím da� dostato�ný priestor nie najdispono-
vanejším sólistom ubral partitúre na dynamic-
kom bohatstve. V priebehu ve�era mal výkon 
dirigenta klesajúcu tendenciu a po zbyto�nom 
zapojení technicky zlej nahrávky v dvojzbore 
Dalandovej a Holan�anovej posádky sa sólisti, 
zbor i orchester stratili v hlukovej mase produ-
kovanej na úrovni posádkovej hudby. 
Zo sólistov popri spo�ahlivom Ji�ím Sulženko-
vi napriek ob�asnému tremolu obstála i hos�u-
júca Szilvia Rálik, tvarujúca Sentu skôr v dra-
matických polohách s vystre�ujúcimi výškami, 
�o jej uberalo na lyrickosti výrazu. V dobrom 
svetle sa predviedlo zborové teleso. Netuším 
dôvod pozvania nevýrazného, slabým hlasom 
disponujúceho Franka Bleesa (Holan�an), 
rovnako je �ažké pochopi�, pre�o v divadle ešte 
ú�inkuje Ivan Choupenitch (Erik), ktorého 
zni�ený hlas s distonujúcim tremolom by sotva 
obstál v zbore. 

Genialita Verdiho a Boitovho Falstaffa 
spo�íva v pretvorení kratochví�nej Sha-
kespearovej komédie na melancholickú 
výpove� o starnutí a o živote vôbec – hoci sa 
tým pripravili o obecenstvo, ktoré k opusu 
s pomerne zložitou hudbou opúš�ajúcou 
romantickú paradigmu nikdy príliš neinkli-
novalo. Inscenácie interpretujúce Falstaffa 
ako jednostrunnú burlesknú buffu (a je ich 
vä�šina) vedú dielo do slepej uli�ky, hoci 
môžu by� divadelne zábavné (vi� Richard 
Jones v Glyndebourne, 2009). 
Žia�, aj Andrea Hlinková sa v Moravskom 
divadle Olomouc vydala touto cestou. Nedá sa 
poveda�, že by jej réžia bola vyslovene zlá. Ro-
zohraná inscenácia mala zvä�ša spád, niektoré 
gagy i v druhom pláne vyzneli vtipne, no všet-
ko bolo príliš predvídate�né. Namiesto toho, 
aby sa režisérka ponorila hlbšie do zmyslu 
diela, ponúkla hru na úsmevnú historku v his-
torizujúcich kostýmoch zo vzdialenej doby 
a miesta, ktorá sa nás netýka. Výprave Miriam 
Struhárovej sa podarilo spodobi� karnevalovo 
vyko�ajený svet stoli�kami surreálne visiacimi 

vo vzduchu �i Falstaffovým šikmo naklone-
ným stolom a kreslom. Zbyto�ná bola projek-
cia dravej rieky v druhom dejstve. 
Napriek tomu, že orchester olomouckej opery 
nedosahuje kvality brnianskeho, predviedol 
sa v lepšom svetle (hoci nie bez chýb), za 
�o patrí uznanie dirigentovi a umeleckému 
šéfovi Miloslavovi Oswaldovi. Ani on však 
nezví�azil nad �ažkými ansámblovými scéna-
mi (najmä vo � nále), ktoré sa ob�as rozpa-
dávali. Najvä�šou devízou inscenácie ostáva 
spevácke obsadenie. Ji
í P
ibyl dal Falstaffovi 
ve�a (azda až príliš) životnej energie i vokálnu 
suverenitu, hoci jeho „domovským“ odborom 
je bas. Svoj priestor po všetkých stránkach 
využili Michal Vojta (Bardolfo) a David 
Szendiuch (Pistola). Vyzdvihnú� treba i Fili-
pa T�mu (Ford) a predovšetkým mimoriadne 
talentovanú mladú sopranistku Olgu Jelín-
kovú ako šveholivú Nannettu s príjemným, 
�ahko sa nesúcim, no pritom znelým hlasom.

Rudo LEŠKA

Blúdiaci Holan�an v ND Brno �foto: J. Hallová	
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Carmen umrela v nohaviciach
A vôbec to neprekážalo. Na scéne abstraktnej, ale ešte vždy dostato�ne konkrétnej, bez 
náznakov folklóru, a predsa španielsky šarmantnej, sa odvíjal dej plný vášne a tragiky. 

Dnes je �ažké uveri�, že roku 1875 parížski 
diváci i vä�šina kritikov prijali Carmen chlad-
ne. Jej triumfálna cesta po svetových operných 
scénach sa za�ala až po viedenskom uvedení, 
George Bizet sa už zados�u�inenia nedožil. 
Najnovšia dráž�anská Carmen (premiéra 
28. 9.), koncipovaná netradi�ne a bez zabe-
haných klišé Axelom Köhlerom, tiež zazna-
menala kolosálny úspech. Jeho mimoriadne 
sympatický režijný prístup primárne vychá-
dzal z fascinujúcej hudby. Z nej vyplynulo 
neustále sa pohybujúce divadlo, pre jej rýchlej-
ší spád došlo k redukcii recitatívov a dialógov, 
vychádzajúc z hudby sa tancovalo aj tam, kde 
sa v texte o tanci nehovorí. Elektrizujúca par-
titúra umožnila postavi� na javisko inscenáciu 
v každej zložke nad�asovú, zapájajúcu diváko-
vu fantáziu. 
V hlavnej úlohe sme nevideli pá�ivú sevillskú 
Španielku, ale (aj kostýmovo) reálnu sú�asní�-
ku. Zhmotnila sa vo všetkých vlastnostiach, aké 
môže ma� cigánka, robotní�ka vo fabrike na 
výrobu cigariet, veštky�a, pašerá�ka, tane�nica, 
milenka a spevá�ka. Mezzosopranistka Anke 
Vondung stvárnila superženu Carmen spevácky 
a herecky excelentne v každej javiskovej situácii. 
Micaëla (Emily Dorn) ako protipól Carmen 
nebola naivným sedliackym diev�a�om, ale mo-

dernou mladou za�úbenou ženou (tiež v nohavi-
ciach), ktorá zožala viac úspechu u obecenstva 
než u Dona Josého. Impozantný tenor Arnolda 
Rukowského kulminoval v závere opery, ke� 
v jednoduchom tmavom obleku a tmavom 
tri�ku, držiac v ruke skromnú kyti�ku, vyzná-
val lásku elegantnej a sebavedomej Carmen. 
Dôsledný kontrast k Josému vytvoril Escamillo 
(Kostas Smoriginas) najmä vo svojom prvom 
výstupe (s odhalenou hru�ou milovníka), ale 
tiež ako v zlate štýlovo zaodetý toreador s ná-
padnou kyticou �ervených ruží. Režisér ho 
vystaval ako nesympatického povýšenca – až sa 

�lovek �udoval, �o na �om Carmen vidí. 
Štvoricu hlavných predstavite�ov i �alších 
sólistov sprevádzal jedine�ný, permanentne 
aktívny a spevácky kultivovaný operný zbor 
(vrátane detskej zložky). Do deja zasahoval 
v úlohe dobovo neutrálnych vojakov, paše-

rákov, robotní�ok, cigánov 
alebo davu �udí. Herecky 
individuálne prepracované 
teleso zap
�alo každý kúsok 
javiska a spevácky tvorilo vý-
razný pendant k ústredným 
protagonistom. Spolo�ne 
so Staatskapelle Dresden, 
ktorá pod taktovkou tempe-
ramentného španielskeho 
dirigenta Josepa Caballé-
-Domenecha pôsobila ako 
ideál orchestrálnej kultúry, 
dokázali roznieti� vášne až 
na bod varu. 
Staatskapelle Dresden v �ase 

premiéry zdobili �erstvé vavríny: v tohtoro�nej 
ankete �asopisu Opernwelt ju pä�desiat nezá-
vislých hudobných kritikov z Európy a USA 
poctilo titulom „Orchester roka“. 

Chungov výklad Mahlerovej 
9. symfónie zasiahol do hbky 
Nie je zriedkavos�ou, ak sa v Dráž�anoch po�as jedného víkendu uskuto�ní to�ko 
zaujímavých podujatí, že ich nie je možné všetky navštívi�. Inak to nebolo ani uprostred 
októbra. Dráž�anská � lharmónia so šéfdirigentom Michaelom Sanderlingom hostila 
na dvoch koncertoch noblesnú huslistku Juliu Fischerovú. V rovnakom �ase hos�oval pri 
pulte Staatkapelle Dresden juhokórejský dirigent Myung-Whun Chung. Tri vypredané 
koncerty si vychutnalo približne štyritisíc posluchá�ov. 

Myung-Whun Chung, od minulej sezóny 
prvý hos�ujúci dirigent Staatskapelle Dres-
den, vníma ako svoje najdôležitejšie poslanie 
dráž�anské uvedenie všetkých Mahlerových 
symfónií. Už jeho podanie 1. symfónie za-
�iatkom roku 2013 s�ubovalo nový horizont 
mahlerovskej interpretácie.
Na programe 13. – 15. 10. bola 9. symfónia, 
posledné dokon�ené symfonické dielo sklada-
te�a a prvé, ktoré na svetovej premiére osobne 
nedirigoval (po prvýkrát zaznela v interpre-
tácii Bruna Waltera). Dobové publikum dielo 
neprijalo a vä�šina hudobných kritikov ho na 
prvom uvedení nepochopila. Dodnes sa nesta-
lo repertoárovým �íslom ve�kých dirigentov 
a orchestrov. Nie pre pochybnosti o jeho ume-
leckej kvalite, práve naopak – z rešpektu pred 
h
bkou myšlienok a odvážnos�ou novej hudob-

nej re�i. Mahlerove partitúry sa hemžia pod-
robnými pokynmi pre dirigenta a je kompliko-
vané ich pochopi� i realizova�. 9. symfónia je 
azda najnáro�nejšia, viacero mahlerovských 
dirigentov a bádate�ov ju vykladá kontroverz-
ne. Vä�šina z nich sa však zhoduje, že sa do nej 
pretavil – v Mahlerovom živote osudový – rok 
1907 pozna�ený smr�ou dcérky, diagnostiko-
vaním skladate�ovej vážnej srdcovej choroby 
a otvorenými antisemitskými výpadmi vieden-
skej hudobnej kritiky vo�i jeho osobe.
Presne v týchto intenciách uchopil Myung-
-Whun Chung náro�né dielo. Akoby bol Mahler 
v prvej pomalej �asti stratil svoju prízna�nú 
hudobnú re�, akoby „hovoril“ iba v slabikách, 
akoby váhal vyslovi�, �o cítil a chcel poveda�. 
Chungovi sa podarilo so stoickým pokojom 
prenies� duševný stav skladate�a na orches-

ter a do danej atmosféry okamžite vtiahol aj 
publikum. Auditórium sa vyše sedemdesiat 
minút nepohlo, ba na konci sotva dýchalo. 
Dve nasledujúce rýchle �asti sa orchestrom 
prehnali ako vybi�ované tornádo. A to so 
všetkou ra� novanou inštrumentáciou, grima-
sami ländlerov �i triviálnym val�íkom, iróniou 
(osudu?), ale tiež brutalitou a agresiou. I ke� tu 
Mahler rozohral svoj prízna�ný štýl a famózne 
orchestrálne farby, základný podtón neopustil. 
V celej symfónii do seba narážajú rôzne štýly, 
nesúrodé tóniny, extrémne harmónie, samota, 
kúsok š�astia i nenávratná rozlú�ka. Závere�né 
Adagio, nepochybne skladate�ov hudobný 
testament, zaznelo priam neznesite�ne – zúfalo 
v geniálnych tutti pasážach slá�ikových nástro-
jov, rezignovane vo výkrikoch akoby nemého 
�loveka „kri�iaceho“ v nekone�ných, sotva 
po�ute�ných pianissimách. Po poslednom tóne 
boli dirigent, orchestrálni hrá�i i publikum vi-
dite�ne psychicky vy�erpaní. Potlesk v�aky pre 
Chunga a jeho famózny orchester bol decentný, 
ale trval nezvy�ajne dlho. Mahlerova 9. symfó-
nia sa de� nitívne skon�ila až vtedy, ke� dirigent 
odviedol z pódia koncertného majstra. 
Ak Mahler otvoril svojou 9. symfóniou brá-
ny do novej štýlovej epochy, Myung-Whun 
Chung zapo�al novú éru jej interpretácie. 

Stranu pripravila: Agata SCHINDLER

Georges Bizet: Carmen
Dirigent: Josep Caballé-Domenech
Zbormajster: Pablo Assante
Scéna: Arne Walther
Kostýmy: Henrike Bromber
Réžia: Axel Köhler
Premiéra 28. 9. v Semperoper Dresden

T. Rönnebeck a A. Vondung v dráž	anskej Carmen �foto: M. Creutziger	
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	alší tromf donizettiovského festivalu
Bergamo Musica Festival – zo všeobecne znejúceho názvu hudobných slávností, odohrá-
vajúcich sa každú jese
 v malebnom severotalianskom meste, si bežný konzument opery 
nemusí od�íta� to podstatné. Rodisko i miesto ve�ného odpo�inku Gaetana Donizettiho je 
ohnivkom renesancie zabudnutých skladate�ových diel. Ide o poslanie nielen prirodzené, 
ale aj užito�né. Z kolekcie sedemdesiatich opier je �o vybera�.

Oprašovanie skladate�ových partitúr, najmä 
drám, sa za�alo v polovici minulého storo�ia. 
Dnešný festival v �om pokra�uje uvádzaním 
opier revidovaných vedeckou inštitúciou 
Fondazione Donizetti. Tá im navracia detaily 
zapísané v autografoch. 
Ostatný ro�ník ako prvú premiéru ponúkol tra-
gédiu Maria de Rudenz skomponovanú pod�a 
morbídnej parížskej predlohy Aniceta Bourge-
oisa a Juliena de Malliana La nonne sanglante, 
ktorú libretisticky spracoval Salvatore Camma-
rano. Novinku zrodenú v �ase skladate�ových 
osobných tragédií premiéra v benátskom 
La Fenice (1838) zmietla do stola. Rovnaké 
divadlo však Mariu de Rudenz za�iatkom 
osemdesiatych rokov nakrátko rehabilitovalo. 
Po opätovnom tichu, pretrhnutom nahrávkou 
edície Opera Rara, zaznela teraz po prvý raz 
kone�ne aj v Donizettiho rodisku.
Javiskového stvárnenia sa ujal režisér Fran-
cesco Bellotto, ktorý prijal výzvu s ve�kým tvori-
vým nadšením. S výtvarníkom Angelom Salom 
našli k�ú�, ako pod hororovo-mysterióznou 
predlohou neprelomi� tenký �ad a nesk
znu� do 
parodovania krvákov. Zámer vyšiel. Odvíjanie 

deja cez Corradovo rozpomínanie v psychiat-
rickom zariadení malo logiku. Podarilo sa tiež 
nenásilne prelína� rovinu aktualiza�nú s his-
torickou. Na úspornej javiskovej konštrukcii, 
tvorenej schodiskovou zostavou a dynamickými 
projekciami, dostali presne pomenované obrazy 
(Testament, Zlo�in, Prízrak) intenzívne drama-
tické napätie a atmosféru.
Obrovský kus práce vložil do hudobného 
naštudovania s neskrývaným entuziazmom 
a spamäti dirigujúci Sebastiano Rolli. H
bavo 
zorientovaný v donizettiovskom slohu vypra-
coval partitúru tak, aby svietili všetky jej farby 

i meniace sa nálady a aby tok hudby pulzoval 
v dramatickom napätí a spevnej vlá�nosti. 
Festivalový orchester a zbor muzicírovali 
oduševnene a bezchybne.
Maria Billeri v titulnej postave preukázala plnú 
kompetentnos� v dramatickej koloratúre a hoci 
spo�iatku mal jej tón trocha viac vibrata, postup-
ne bezozvyšku vymodelovala vokálno-výrazový 
oblúk hrdinky. Uruguajský barytonista Dario 

Solari (Corrado) detailne 
ovláda špeci� ká belcantové-
ho slohu, má sýtu a farebnú 
strednú polohu, no istý dlh 
vykazovali jeho matnejšie 
výšky. S �ažkým fyzickým 
hendikepom v dôsledku 
zranenia na generálke od-
spieval Ivan Magri rolu En-
rica na invalidnom vozíku. 
Aj napriek tomu jeho tenor 
žiaril vo farbe i v špi�kových 
tónoch a vz�ahy medzi 

postavami sa snažil vyhra� aj posedia�ky.
Bergamo je jedným z kandidátov na Európske 
hlavné mesto kultúry 2019. Tento fakt zdôraz�uje 
každým podujatím. Donizettiho Maria de Rudenz 
mu vystavila nanajvýš dôstojnú vizitku.

Pavel UNGER

Maria de Rudenz v Bergame
�foto: Photo Studiou.V.	

Gaetano Donizetti: Maria de Rudenz 
Dirigent: Sebastiano Rolli 
Scéna a kostýmy: Angelo Sala
Réžia: Francesco Bellotto 
Teatro Donizetti Bergamo, 22. 9.

Jeden prste	 vládne všetkým, 
jeden všetkým káže...
Patrice Chéreau (2. 11. 1944 – 7. 10. 2013)

Tridsa�jedenro�ný, v Nemecku takmer nezná-
my Patrice Chéreau navždy zmenil poh�ad 
na centrálne dielo Richarda Wagnera – jeho 
bezprecedentná inscenácia Prste�a spôsobila 
v Bayreuthe v lete 1976 palácový prevrat. Dnes 
už kde-ktorý režisér pošle Tannhäusera do 
koncentra�ného tábora. Len tridsa� rokov po 
nemeckom „roku nula“ však Chéreau ohúril 
vtedajšie publikum novým a v Bayreuthe ne-
vídaným jasným režijným rukopisom, ktorým 
položil základ v sú�asnosti tak in� a�ne použí-
vaného pojmu „režisérske divadlo“. 
Tlakovú vlnu tohto – z interpreta�ného h�adis-
ka doposia� neprekonaného – zásahu do �ier-
neho cíti� aj dnes, v�aka jeho zakonzervovaniu 
vo forme videonahrávky. Nie Wieland Wagner, 
ktorého povojnové inscenácie zamietli mnohé 
kritické súvislosti v kontexte wagnerovskej 
recepcie po�as Tretej ríše pod koberec (a ktoré 
boli vlastne len pokra�ovaním javiskovej es-
tetiky v štýle novej vecnosti scénografa Emila 
Preetoriusa), lež mladý Francúz Chéreau bol 

tým, komu bolo súdené spusti� povojnovú re-
nesanciu Wagnerovho Prste�a a jeho o�istu od 
zvrátenej nacistickej ideológie v novorodiacej sa 
nemeckej demokracii. Masívne bu�anie a piskot 
píš�aliek v publiku po premiére sú dnes už rovna-
ko legendárne, ako osemdesiatminútové ovácie 
postoja�ky po závere�nej opone jej derniéry. 
Chéreau rozložil Wagnerovu partitúru do po-
slednej noty a slabiky. Objavil za �ou tristesu 
a dekadenciu upadajúcej buržoázie v �ase 
za�ínajúcej sa industrializácie. Hustá hmla, 
ktorá sa po�as predohry preva�ovala cez javisko, 
napokon odhalila ostro kontúrované postavy 
pohybujúce sa medzi psychoanalýzou a kri-
tikou kapitalizmu. Scény búrlivého zvítania 
sa Siegmunda a Sieglinde v jasavom C dur, 
lamento Wotana, ktorý sa v zúfalstve zlomí 
nad synovou m�tvolou, �i civejúca a zazerajúca 
masa v Súmraku bohov zostanú navždy vryté 
v divadelnej pamäti. Nikto, kto sa dnes podujme 
inscenova� Prste�, sa nevyhne konfrontácii 
s Chéreauovým „Prste�om storo�ia“. 

Úspech v Bayreuthe razom etabloval mla-
dého Francúza vo svete opery. �alšie úspe-
chy nenechali na seba dlho �aka�. Medzi 
najvýraznejšie operné produkcie sa neskôr 
zaradili Bergova Lulu v Paríži (1979), Don 
Giovanni na Salzburských slávnostiach 
(1994) �i Janá�kova opera Z mrtvého domu 
vo Viedni a Tristan a Izolda v Miláne (obe 
2007). V �inohernej oblasti si urobil meno 
ako majster komorného divadla a štip�avo 
satirickej komédie. Popri divadle sa jeho 
pozornos� upriamovala aj na � lm. Snímka-
mi Krá�ovná Margot (1994) z �ias Barto-
lomejskej noci oven�enej piatimi Cézarmi 
�i Intimacy (2000) si postavil impozantné 
� lmové pomníky. Ponuky z Hollywoodu 
však vytrvalo odmietal. 
Jeho poslednou divadelnou prácou bola 
Straussova Elektra na tohtoro�nom festivale 
v Aix-en-Provence (jej recenziu sme priniesli 
v �ísle 7-8/2013, pozn. red.). V kritikmi i publi-
kom nadšene prijatej inscenácii sa mu podarilo 
vytvori� strhujúci psychogram sebazni�ujúcej 
nervóznej agónie zatemnenej dusivou predtu-
chou blížiacej sa smrti, ktorý vychádzal z kon-
zistentnej hudobnej analýzy partitúry. Dielo 
noci. Patrice Chéreau zomrel na zápal p�úc 
7. 10. vo veku 68 rokov.

Robert BAYER



Pred�asným vrcholom jazzovej 
jesene bolo vystúpenie jazzového 
orchestra Dánskeho rozhlasu 
s �hos�ujúcim ma�arským klavi-
ristom a aranžérom Kálmánom 
Oláhom. Bratislavský koncert bol 
jedine�nou príležitos�ou na zozná-
menie sa s hudbou nesmierne zau-
jímavej, hoci u nás málo známej 
osobnosti jazzovej scény našich 
susedov.  

Pripravil Peter MOTY�KA, Fotografi e Patrick ŠPANKO

Kálmán Oláh 
– medzi Bartókom a bebopom

 V príbuzenstve máte viacero medzinárodne 
etablovaných jazzových klaviristov – predovšetkým 
Bélu Szakcsiho Lakatosa a jeho synov Bélu Szakcsiho 
Lakatosa Jr. a Róberta Szakcsiho Lakatosa. Takmer 
by sa dalo hovori� o rodinnom klane... 
(Smiech.) Máte pravdu, naozaj to tak vyzerá. 
Za�alo to Szakcsim, ktorý je skuto�ným veli-
kánom ma�arskej scény. Od neho sme sa u�ili 
všetci, �i už priamym kontaktom, alebo z na-
hrávok, ktoré sa u nás doma po�úvali odkedy 
si pamätám. Tento rok oslávil Szakcsi sedem-
desiatku a okrem toho, že stále excelentne hrá, 
neprestajne prichádza s novými projektmi. 
Moje jazzové za�iatky sa spájajú tiež s jeho syn-
mi Róbertom a Bélom juniorom, pretože sme sa 
u�ili jeden od druhého. Neskôr po rokoch sme 

certné jam sessions v dnes už neexistujúcom 
klube Jazz Garden, kde Jack sedel celý ve�er za 
bicími a my sme sa striedali za klavírom. Mal 
neuverite�nú energiu a invenciu, proste nám 
to všetkým „natrel“.(Smiech.) V tomto smere 
sa nám v Ma�arsku darí, máme pomerne dos� 
vynikajúcich jazzových klaviristov; len viacerí 
z mojich študentov na Hudobnej akadémii 
Ferenca Liszta sa dostali v hudbe skuto�ne 
�aleko. Zrejme tento aspekt Jacka zaujal 
a oslovil nás na spolo�ný projekt. Ukázal sa 
ako nesmierne milý a vnímavý �lovek a na-
hrávanie bolo nezabudnute�ným zážitkom. 
Ostali sme dobrými priate�mi, pozval ma ako 
hos�a svojho Jack DeJohnette Special Project 
a ú�inkoval na mojom albume Always. Pri jeho 
nahrávaní v New Yorku mi pomohol so štú-
diom, masteringom a �alšími záležitos�ami. 
Naposledy sme však spolu hrali pred piatimi 
rokmi na koncerte v budapeštianskom Paláci 
umení, kde spolu s kontrabasistom Ronom 
McClurom participoval na mojom Concerto
for Symphony Orchestra and Jazz Band. 

Od mainstreamu k Bartókovi

 Pozoruhodný ohlas mali vaše Images pre 
jazzový orchester a sólový klavír venované Bélovi 
Bartókovi. Pre�o ste sa rozhodli pre jazzovú poctu 
tomuto velikánovi?
Bartók bol od detstva mojím hudobným 
hrdinom a aj preto som sa po skon�ení jaz-
zového oddelenia na konzervatóriu nieko�ko 
rokov súkromne venoval štúdiu klasickej 
kompozície. Nazdávam sa, že spôsob, akým 
Bartók narába s farbou, harmóniou a ryt-

sa stretli v štúdiu a ako Szakcsi Generation na-
hrali spolo�ný album. (Szakcsi Generation with 
Jack DeJohnette and John Patitucci: 8 Trios for 
4 Pianists, BMC Records 2006 – pozn. autora). 

 Predpokladám, že snom mnohých jazzových 
hudobníkov je spolupráca s rytmickou sekciou 
tvorenou legendárnym bubeníkom Jackom De-
Johnettem a � exibilným kontrabasistom Johnom 
Patituccim. Ako k tomu došlo v prípade Szakcsi 
Generation?
Jack našu hudbu poznal a oslovila ho. Nie-
ko�ko rokov predtým ho Szakcsi pozval 
prostredníctvom ma�arského rozhlasu ako 
špeciálneho hos�a svojho tria a „padli si do 
oka“. Spomínam si na fantastické pokon-
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mom, inšpiruje množstvo jazzových hudob-
níkov po celom svete; aj ke� samozrejme 
medzi jeho sú�asníkmi bolo viacero �alších 
velikánov – Stravinskij, Šostakovi�, Proko-
� ev alebo Honegger, ktorého hudba mi je 
ve�mi blízka. V niektorých svojich skladbách 
využívam melodický systém polymodálneho 
chromatizmu, prvýkrát popísaný práve Bar-
tókom. Túto koncepciu sa snažím uplat�ova� 
aj pri improvizáciách a myslím, že o �osi 
podobné sa predo mnou nepokúšal nikto. 
Sám som prekvapený, ako prirodzene tento 

systém zapadá do jazzového idiómu. Viacerí 
využívali Bartókove harmonické �i rytmické 
inovácie, avšak nie polymodálny koncept 
v rámci jazzu, ako som sa o to pokúsil ja na-
príklad v Polymodal Blues na albume Always 
alebo v suite Images. 

 Nepobúril „jazzový Bartók“ hudobných puri-
tánov? Predsa len, tento skladate� patrí k ma	ar-
ským kultúrnym ikonám...
Odozvy boli naopak ve�mi priaznivé, hoci 
sa suitu podarilo v Ma�arsku predvies� len 
dvakrát. Doba nepraje podobne nákladným 
projektom. O to vä�šiu rados� som mal, ke� 
ma oslovil Dánsky rozhlasový big band a vo 
februári tohto roku sme kompletné Images 
predviedli v Kodani. Vznikla z toho aj koncert-
ná nahrávka a klobúk dole, ako hravo si tento 
výborný orchester poradil s komplikovanou 
štruktúrou skladby. Po koncerte sme sa hne� 
dohodli, že na spolo�nom jesennom turné 
zahráme z Images aspo� dve �asti.

 Inšpira�ným zdrojom Bartókovej hudby boli 
�udové piesne. Využívate vo svojom kompozi�nom 
jazyku prvky ma	arského folklóru? 
Len príležitostne, hoci ma�arské �udové 
melódie milujem a sú blízke môjmu natu-
relu. Nemám však vo zvyku pracova� v du-
chu �udovej štylizácie, poži�iavam si skôr 
samotné nápevy. Práve pomalými �ahavými 
melódiami sa ma�arský folklór odlišuje od 
�udovej hudby susedných krajín, napríklad 
od balkánskeho regiónu, pre ktorý je dôle-
žitejšia rytmická zložka. Rubatové nápevy 

ovplyvnili Bartóka �i Kodálya, no kým oni 
tieto elementy rozli�ným spôsobom spraco-
vávali, m�a zaujíma „obnažená“ melodika 
prerozprávaná jazzovým spôsobom. �o sa 
týka harmonizovania alebo rytmickej štyli-
zácie, základom môjho slovníka ostáva be-
bop, hoci výsledok sa miestami blíži k jazyku 
sú�asnej klasickej hudby.

Ma�arsko – Amerika – India

 Ešte ako študent ste sa stali laureátom prestíž-
nych interpreta�ných sú�aží v Leverkusene �i Hoei-
laarte, neskôr ste uspeli na kompozi�nej sú�aži 
Theloniousa Monka v Spojených štátoch. Nako�ko 
sú pre mladého hudobníka relevantné podobné 
„zápolenia“?

Sú nesmierne dôležité, pretože umož�ujú 
presadi� sa v medzinárodnom priestore a da� 
o sebe vedie� aj mimo domácej scény. Netvr-
dím, že kritériá sú�aží bývajú nastavené ide-
álne, m�a osobne však ur�ite posunuli �alej. 
Neustále pripomínam aj svojim synom – pät-
nás�ro�ný študuje saxofón, osemnás�ro�ný 
jazzový klavír –, nech idú do zahrani�ia na 
sú�aže �i štipendiá, pretože len tak sa dnes do-
kážu presadi�. V�aka ví�azstvu na Monkovej 
sú�aži sa mi napríklad jednoduchšie podarilo 
dohadova� vydanie albumu v Amerike. 

 Rozsah vašich koncertných aktivít je pozoru-
hodný – od sólových recitálov a spoluprác s roz-
li�nými hudobníkmi viacerých žánrov cez vlastné 
sexteto, Trio Midnight, po rozsiahle symfonické 
projekty. Vaša diskogra� a však z nich zachytáva 
len zlomok...
Máte pravdu, od posledného albumu Ima-
ges ubehlo viac ako pä� rokov, hoci o novej 

nahrávke som odvtedy 
uvažoval viackrát. V sú-
�asnosti ma tešia pre-
dovšetkým disciplíny na 
opa�ných póloch: vo�ná 
improvizácia, interpre-
tácia klasickej hudby 
a prelínanie, �i skôr 
prestupovanie klasickej 
hudby improvizovanou. 
Práve toto re� ektovanie 
zapísanej hudby pros-
tredníctvom improvizácie 
ale nedokážem zachyti� 
v štúdiu. Sná� bude nová 
nahrávka koncertným 

záznamom v tomto duchu. Rovnako by som 
chcel nahra� svoje symfonické skladby, hoci 
si uvedomujem � nan�nú náro�nos� projek-
tu. Napísal som viacero opusov pre jazzový 
ansámbel a symfonický orchester – v marci 
sa niektoré z nich podarilo predvies� spolu 
s Pécsskym symfonickým orchestrom, mo-
mentálne pracujem na klavírnom koncerte. 
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Pokia� Kálmán swinguje, robí to skuto�ne 
autenticky, nesmierne oduševnene a pritom 
ra� novane. To ale zrejme majú Rómovia v �krvi. 
Nahrávanie s �ním a �s �Ronom bolo aj pre m	a 
výnimo�ným a �dúfam, že Kálmánova hudba si 
podmaní americké obecenstvo. Ako klavirista 
a �skladate� si totiž skuto�ne zaslúži uznanie 
doma i v �zahrani�í a �som nesmierne rád, že 
som sa mohol sta� sú�as�ou jeho hudby.

Jack DeJohnette



Plánov je naozaj ve�a a nedokážem posúdi�, 
ktoré z nich sa podarí realizova�.   

 Prekvapuje ma, že medzinárodne etablovaná 
osobnos� s vašimi referenciami �ažko získava 
podporu pre svoje projekty... 
Uvedomujem si, že keby som hral len 
mainstream, tak sa v Ma�arsku ako klaviris-
ta neuživím. Aj preto je dnes pre jazzového 
hudobníka nevyhnutné fungova� v rámci 
širšieho záberu a samozrejme pôsobi� ako pe-
dagóg. �asto hrávam v rozli�ných projektoch 

v Nemecku �i Švaj�iarsku, okrem toho cítim 
potrebu neustále cvi�i�; napríklad v januári 
sprevádzam na pôde budapeštianskej Lisz-
tovej akadémie pies�ový recitál vynikajúcej 
sopranistky Andrey Rostovej, kde budem me-
dzi pies�ami Bartóka, Liszta, Albana Berga 
�i Richarda Straussa tiež improvizova�. 

 Po skon�ení turné s Dánskym big bandom 
máte namierené do Indie. Pre�o? 
Chystáme projekt s Karthikom Rajom, sy-
nom Ilaiyaraaju, legendárneho skladate�a 

hudby k množstvu kollywoodskych � lmov. 
Spolu budeme aranžova� otcovu hudbu 
pre decembrový koncert v Kuala Lumpur 
v Malajzii. Predpokladám, že to bude úplne 
odlišné od všetkého, �o som robil doteraz. 
V každom prípade bude môj pobyt v Chennai 
novou skúsenos�ou.  
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Klavirista Kálmán OLÁH (1970) je absol-
ventom jazzového oddelenia Konzervatória 
Bélu Bartóka a Hudobnej akadémie Ferenca 
Liszta, kde vyu�uje klavír a kompozíciu. Je 
lídrom Tria Midnight (od 1990, nahrávky 
Live at Dinant Jazz Night a On Track 
s Leem Konitzom a Friends Meeting so 
Stevem Houbenom) a Kálmán Oláh Sex-
tet (od 1994). Ako autor kompozi�ných 
projektov (Concerto for Jazz Orchestra, 
Concerto for Symphony Orchestra and Jazz 
Band, Images pre big band a sólový klavír, 
Bach – Goldberg Variations) získal viacero 
prestížnych ocenení na domácej (Liszt 
Award, Gábor Szabó Prize, Skladate� roka 
ARTISJUS) i zahrani�nej scéne (M. Kosz 
International Jazz Piano Competition, 
Hoeilaart International Jazz Competition, 
Thelonious Monk Jazz Composer's Compe-
tition – Grand Prix za skladbu Always, ktorá 
vyšla na rovnomennom albume). Ako sólista 
DR Big Band predstavil v polovici októbra 
v Bratislave svoje kompozície.

Z Oláhovho opusu Images sme na bra-
tislavskom koncerte DR Big Band feat. 
Kálmán Oláh (13. 10.) po�uli dvojicu 
�astí. Úvodnú The Metropolis (For Béla 
Bartók) predznamenalo bartókovské „pre-
lievanie“ zvukových štruktúr medzi dyna-
micky nie celkom propor�nými dychovými 
sekciami. Elegantné klavírne sólo vychá-
dzajúce z polymodálneho konceptu vrcho-
lilo frenetickými replikami sopránsaxofónu 
a rapsodická kompozícia prostredníctvom 
protihlasov v dychových nástrojoch 
(farbami odkazujúcich na francúzskych 
modernistov) smerovala k � nálnemu „pre-
lievaniu“ z introdukcie. Téma �alšej �asti 
Last Moment plynulo smerovala od ryt-
mickej mnohovrstvovosti k ra� novanému 
(nie však k efektne vyrátanému) prelínaniu 
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párno- a nepárnodobých metier. Od�ah�e-
ním ve�era bolo štylizované Jalousie ‚Tango 
Tzigane‘ dánskeho skladate�a Jacoba Gade-
ho (aranžované podobne ako �alšie skladby 
koncertu radovými �lenmi orchestra) a naj-
mä � nálna „swingovka“ dokazujúca, že 
rozhlasoví páni (a jediná dáma za basovým 
trombónom!) vedia bezchybne a pritom 
živelne vykra�ova� aj na povestné „štyri“. 
Hoci slogan organizátorov, že v Bratislave 
vystúpi „jeden z najlepších big bandov sve-
ta“ nebol vonkoncom zavádzajúci, nede�ný 
ve�er neprilákal do Ve�kej koncertnej sály 
Slovenského rozhlasu to�ko záujemcov, 
ko�ko by si súbor týchto kvalít zaslúžil. 
Zrejme aj fajnšmekri musia pri vrchovato 
zaplnenom stole jesenných hudobných 
hodov nejaký ten chod vypusti�... 
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V piatok (25. 10.) to bolo kvarteto amerického 
saxofonistu a skladate�a Joshuu Redmana, 
živelné a zárove� so� stikované vystúpenie plné 
energie i nádherných hudobných momentov. 
�ahkos� a technická bravúra, akou Redman 
ovláda svoj tenorsaxofón, je o�arujúca. Kon-
trabasista Reuben Rogers a bubeník Gregory 
Hutchinson sa objavili na viacerých Redma-
nových albumoch (Beyond – 2000, Compass 
– 2009) a ako trio (pod�a vzoru legendárnej na-
hrávky Sonnyho Rollinsa Way Out West z roku 
1957) predviedli v Bratislave spolu s Redmanom 
nevídaný spôsob sprievodu vychádzajúci z ne-
obmedzenej variability hudobného priestoru 
bez harmonického nástroja. Klavirista Aaron 
Goldberg, umelecká osobnos� Redmanovho 
formátu, kapelu nielen sprevádzal, ale po�as sól 
tento ansámbel vždy výrazovo menil na „Gold-
bergovo trio“. Energia rastúca z neuverite�nej 
rozmanitosti lídrových kompozícii, plných 
polyrytmických štruktúr, sa neustále rozrastala 
v brilantných  improvizáciách a vo vzájomnej ko-
munikácii. Dokonalá súhra a magická kreativita 
na pódiu bola jedným z najsilnejších zážitkov 
histórie nášho najstaršieho jazzového festivalu. 
Po búrlivom standing ovation nasledovala bala-
dická Let It Be (Lennon / McCartney) z najnov-
šieho Redmanovho albumu Walking Shadows 
(Nonesuch 2013), balzam na dušu uzatvárajúci 
skvelé vystúpenie.

Jazz + rock = Henderson

Sobotný ve�er (26. 10.) patril fúziam jazzu 
s inými žánrami a najmä americkému gitaris-
tovi Scottovi Hendersonovi. Bezpochyby naj-
významnejší fusion gitarista sú�asnosti si svo-
ju kariéru budoval v kapelách The Chick Corea 
Elektric Band, The Zawinul Syndicate alebo na 
pôde vlastnej formácie Tribal Tech. Jeho mimo-
riadny výrazový arzenál siaha od bluesového 
feelingu cez rockovú, hendrixovskú dravos� až 

po jazzový intelekt. Gitarový tón ohýba vibrato 
pákou podobným spôsobom, aký preslávil 
jazzrockový mág Jeff Beck, Henderson však 
používa bohatší harmonický jazyk, jeho akor-
dické voicingy sú plné disonancií a virtuózne 
sóla zahus�uje stupnicovými substitúciami, 
ktorými dosahuje svojský, mimoriadne zaují-
mavý zvukový výraz. V Bratislave Henderson 
predstavil svoje „super trio“ HBC s basgita-
ristom Jeffom Berlinom a bubeníkom Den-
nisom Chambersom a kompozície Herbieho 
Hancocka, Waynea Shortera �i Joea Zawinula 
zo spolo�ného štúdiového albumu HBC (Tone 
Center 2012). Neuverite�nú súhru, presnos� 
a �ahkos�, s akou hrali náro�né jazzrockové 

„behy“ možno vidie� len u hudobníkov po-
dobného kalibru. Jeff Berlin zaujal od prvých 
taktov nádherným tónom evokujúcim bezpraž-
covú basgitaru Jaca Pastoriusa, jeho melodické 
a zárove� virtuózne improvizácie miestami 
dokonca zatie�ovali lídrovu gitaru. Sólovým 
basgitarovým spracovaním slávnej Claptono-
vej balady Tears in Heaven nenechal nikoho na 
pochybách, že patrí k najvyh�adávanejším side-
manom sú�asnosti. Dennis Chambers, ktorého 

preslávila spolupráca s funkovými 
kapelami 80. rokov (ale aj s Joh-
nom Sco� eldom, Brecker Brothers 
alebo s Carlosom Santanom), 
predviedol úžasnú rytmickú varia-
bilitu, nikdy nepre�nievajúcu nad 
svojich kolegov. Za osobité podanie 
Black Market a D Flat Waltz z re-
pertoáru Weather Report �i prídav-
ku v podobe Ellisovej The Chicken 
preslávenej Jacom Pastoriusom si 
Hendersonovo Super trio standing 
ovations skuto�ne zaslúžilo. 

Jazzový underground?

Vrcholom komornejšieho nede�ného 
programu (27. 10.) bolo vystúpenie 
kvarteta Underground amerického 
tenorsaxofonistu Chrisa Pottera. 
Umelec považovaný za jedného 
z najvplyvnejších majstrov svojho 
nástroja sa popri vlastných projek-
toch �asto objavoval na nahrávkach 
Pata Methenyho, Paula Motiana �i 
Dava Hollanda (je stálym �lenom 
Hollandovho kvinteta, okteta i big-

Organizátori aktuálneho 39. ro�-
níka Bratislavských jazzových 
dní Slovenská sporite�	a 2013 
(25.–27. októbra) tentoraz na-
chystali skuto�ne bohatú nádielku 
a hudobné zážitky, ktoré budú 
ešte dlho doznieva�. Z dvanástich 
zoskupení na Hlavnom pódiu, 
poltucta v rámci Pódia mladých 
talentov Nadácie SPP a trojice ka-
piel na B-pódiu treba vyzdvihnú� 
najmä headlinerov, ktorí do pries-
torov výstaviska Incheba priniesli 
jazz prvotriednej kvality.
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Jazzové dni 
opä� jazzové

J. 
Re

dm
an

35

JAZZ

S. Henderson



bandu). Potterova fusion formácia s gitarou 
(Adam Rogers), elektrickým klavírom Fender 
Rhodes a bicími (Nate Smith) sa však v Brati-
slave predstavila v pozmenenej zostave: hrá�a 
na klávesových nástrojoch „nahrádzal“ basgita-
rista Fima Ephron. Underground, obsadením 
pripomínajúci projekt Grand Slam (tým pred 
nieko�kými rokmi na „jazzákoch“ prekvapil 
legendárny gitarista Jim Hall so saxofonistom 
Joe Lovanom), priniesol hudbu genera�ne 
modernejšiu, avšak pevne zakotvenú v jazzovej 
tradícii. Kvarteto s „hallovsky“ lyrickou Roger-
sovou gitarou pritvrdzovala nádherne groovu-
júca rytmická sekcia a zmes post-bopu, funku 
a jazzového mainstreamu s neoby�ajne pulzujú-
cou (miestami až tane�nou) rytmikou bola sku-
to�nou lahôdkou na záver festivalu. Kalypsom 
z najnovšieho Potterovho albumu The Sirens 
(ECM 2013) sa s nami Underground rozlú�il 
a môžeme len �utova�, že striktný �asový har-
monogram neumožnil aspo� krátky prídavok. 
Nede�ný ve�er sa však neúprosne blížil k svojmu 
tane�nému � nále za výdatnej podpory anglickej 
acidjazzovej legendy Brand New Heavies. 

Bratislavské jazzové dni 2013 sa skuto�ne 
vydarili, na svoje si prišli vyznáva�i aktuálnych 
jazzových trendov, ale aj fanúšikovia iných 
žánrov prirodzene obohacujúcich jeho výrazo-
vé prostriedky o nové a svieže prvky. Sná� sa 
organizátorom podarí udrža� rovnakú kvalitu 
aj na jubilejnom 40. ro�níku.

Miroslav ZAHRADNÍK
Fotogra� e: Patrick ŠPANKO

Rick Margitza hos�om 
Gypsy Jazz Festivalu 2013
Aktuálny 3. ro�ník Gypsy Jazz Festivalu 
(28. 11.) predstaví 27-�lenný slovensko-�eský 
orchester pod vedením skladate�a, aranžéra, 
saxofonistu (a zakladate�a festivalu) Mila
Suchomela. Podobne ako v minulých rokoch, 
kedy sa na podujatí predstavili Benny Golson 
a Ernie Watts, aj teraz bude hlavným hos-
�om tenorsaxofonista zo Spojených štátov. 
Rick Margitza (1961) patrí ku generácii tzv. 
„mladých levov“, jazzmanov inklinujúcich 
k straight ahead prejavu s rešpektom pred 
velikánmi saxofónovej hry. Margitza spolu-
pracoval s viacerými poprednými osobnos-
�ami jazzovej scény; do svojho ansámblu ho 
angažoval Maynard Ferguson a po príchode 
do New Yorku v roku 1988 istý �as pôsobil 
v kapele Milesa Davisa. V nasledujúcom ob-
dobí vydal ako líder 11 albumov (pod krídlami 
Blue Note, EMI, Palmetto a i.) a ú�inkoval na 
nahrávkach osobností ako Chick Corea, Mc-
Coy Tyner, Tony Williams �i Bobby Hutcher-
son. „V správnom �ase som mal možnos� po�u� 
vynikajúcich hudobníkov, a to �loveka ‚nakopne‘ 
viac ako �oko�vek iné,“ spomenul nedávno pre 
jazzový portál SKJAZZ Margitza. „Dôležité 
bolo po�úvanie nahrávok velikánov a snaha �o 

najviac sa im prispôsobi�. Napodob�ovanie vzo-
rov nie je plagiátorstvom, ale jediným spôsobom 
obsiahnutia technických a výrazových možností 
nástroja. Nie je hanbou chcie� znie� ako John 
Coltrane �i Michael Brecker.“
Rick Margitza nebude jediným hos�om Milo
Suchomel Orchestra. S ansámblom tiež vy-
stúpia dve renomované vokalistky – Melanie
Bong z Nemecka a vynikajúca Gail Anderson 

z USA. Prvá z nich je predovšetkým známa 
ako vyh�adávaná spevá�ka balád a, podobne 
ako u Margitzu, jej genetický kód obohacujú 
stredoeurópske rómske korene. Gail Andreson 

je uznávanou, � exibilnou spevá�-
kou, ktorá s �ahkos�ou „pláva“ 
medzi swingom, blues, gospelom, 
soulom �i R’n’B. S orchestrom 
premiérovo zaspieva aj piesne 
z autorskej dielne Mila Suchome-
la. Atmosféru v Hudobnom klube 
LOFT (Továrenská 14, Bratislava) 
bude dotvára� slovensko-ma�ar-
sko formácia H&G Factory (jej 
�lenmi sú klavirista Tomáš Gajlík 
a bubeník David Hodek), ktorá 
spolu s hos�ujúcim britským ra-
perom a saxofonistom Sowetom
Kinchom predstaví na festivale 
svoj debutový album Puttin' 2get-
her (Gajlo Records 2013).

Robert KOLÁ�
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Carmina Latina
Chœur de Chambre de 
Namur
Cappella Mediterranea
Clematis
Leonardo García Alarcón
Ricercar 2013

Vydavate�stvo Ricercar uviedlo nedávno 
na trh 
alšiu raritnú novinku. CD Carmi-
na Latina predstavuje renesan�nú hudbu 
autorov, ktorí sa narodili alebo podstatnú 
�as� života prežili v Latinskej Amerike. 
Na projekte spolupracovali súbor Cap-
pella Mediterranea tvorený štvoricou 
vokálnych sólistov, �lenovia miešaného 
zboru Chœur de Chambre de Namur, 
ktorí okrem spevu participujú aj hrou na 
perkusiách a inštrumentalisti renomo-
vaného súboru Clematis pod vedením 
Leonarda Garcíu Alarcóna. Nahrávka 
znovuoživuje rukopisy z mexických, 
peruánskych a argentínskych kláštorov 

Renée Fleming 
Guilty Pleasures
Philharmonia Orchestra
Sebastian Lang-Lessing
DECCA/Universal 2013

Najnovšia nahrávka Renée Flemingovej 
si zaslúži obdiv minimálne za dramatur-
gickú odvahu. Da� na jeden album pies-
ne, �asti pies�ových cyklov a árie fran-
cúzskych, talianskych, španielskych, rus-
kých, �eských, nemeckých a amerických 
autorov 19. a 20. storo�ia, ktoré spája 
len osobnos� interpretky a jej túžba 
podeli� sa o „hriešne potešenie“ s publi-
kom, nie je obvyklé. Hne
 na úvod však 
treba poveda�, že výsledok je ne�akane 
príjemný. Zásluhu na tom má nieko�ko 
faktorov. Okrem dramaturgie, ktorá 
dokázala v
aka premyslenému výberu, 
radeniu skladieb a šikovnému striedaniu 
nálad a štýlov vytvori� z nesúrodej zo-
stavy zmysluplne gradujúci a prekvapi-
vo kompaktný celok. Druhým faktorom 
je silná osobnos� spevá�ky, ktorá sa dlhé 
roky pohybuje medzi svetovou špi�kou. 
Jej osobný vz�ah k dielam a mimoriadna 
rados� z ich interpretácie je evidentná 
hne
 od prvých tónov. Album otvára 
sled románskych skladieb od autorov: 
po jednej piesni tu majú Berlioz (z cyklu 
Les Nuits d’été) a Duparc, nachádzajú 
sa tu dve zo Siete canciones populares 
españolas de Fallu a jeden raritný 
Licinio Re� ce. Reneé Fleming interpre-
tuje všetky piesne štýlovo adekvátne 
a na základe bohatých skúseností z 
rôznorodého operného i pies�ového 
repertoáru. K výsledku prispieva tiež 
prirodzený zmysel pre výrazové nuansy 
jednotlivých autorov a nezanedbate�né 
�aro jej zvláštneho timbru. Nasledujú 
dve ruské �ísla, polozabudnutá ária 
z �ajkovského Undine a Rachmanino-
vova piese� Sumerki. Po nich prichádza 
na rad �isto francúzsky blok, dvakrát 
Delibes (s úsmevným vedomím istej 
ohranosti „kvetinový duet“ z Lakmé 
so skvelou Susan Grahamovou) a dve 
Canteloubeho Chants d’Auvergne. 
V prípade Dvo�ákovej Armidy a Smeta-
novej Vendulky z Hubi�ky možno ma� 
síce výhrady k �eskej výslovnosti, no 
podobne ako u Flemingovej Rusalky, 

aj v tomto prípade je lepšie „prižmúri� 
ucho“, pretože �eská sopranistka 
podobných kvalít momentálne nie je. 
Nasleduje menej frekventovaný Walzer 
aus Wien Johanna Straussa ml. a jedna 
z Wagnerových Wesendonck-Lieder. 
Predposledným �íslom je vrchol celého 
albumu: strhujúco interpertované � nále 
Coriglianovej opery The Ghosts of 
Versailles. Sólistka tu má ve�ký priestor 
na uchopenie drámy a tieto možnosti 
využíva suverénne až do krajnosti, s ná-
znakmi naturálneho výrazu na hranici 
deklamácie. Album uzatvára americký 
tradicionál Danny Boy v dojímavej 
a intímnej interpretácii. Jediná moje 
výhrada smeruje k vydavate�stvu Decca, 
ktoré kedysi fascinovalo posluchá�ov 
technickou úrov�ou svojich nahrávok. 
Nový album Renée Flemingovej je 
po zvukovej stránke podpriemerný, 
matný a ospalý. Neadekvátne potla�ený 
orchester (inak skvele hrajúci pod 
vedením dirigenta Sebastiana Lang-Les-
singa) znie ako z ved�ajšej miestnosti. 
Škoda, pretože zaujímavý projekt jednej 
z najvýznamnejších sopranistiek sú�as-
nosti, ktorá na rozdiel od iných slávnych 
kolegov odolala pokušeniu nahráva� 
„dramaturgicky objavné” albumy k vý-
ro�iam Verdiho a Wagnera, by si zaslúžil 
lepšie vydavate�ské spracovanie. 

Jozef �ERVENKA

i kres�anských chrámov, ktoré po dobytí 
týchto území Španielskom kultúrne 
prekvitali. K slovu sa tak dostáva doteraz 
neznáma hudba Gaspara Fernandéza, 
Juana de Arauja, Tomasa de Torrejóna y 
Velasco a Joana Cererolsa. Nahrávka je 
symbolicky rozdelená na dve �asti: prvá 
prináša svetské piesne, druhá sakrálnu 
polyfonickú tvorbu už zmienených 
autorov (J. Cererols: Missa de Batalla, 
J. de Araujo: Dixit Dominus). Svetské 
piesne sú živými tancami so sprievodom 
tamburín, gitár a � auty, ktorých synko-
pované rytmy pôsobia takmer jazzovo. 
Vokálni sólisti sa striedajú v živelne 
pôsobiacich zvolaniach a dialógoch, do 
piesní �asto vstupuje zbor. Túto výrazovú 
rovinu odkazujúcu na folklórne inšpirácie 
obvykle strieda stíšenie v strednom dieli 
využívajúcom basso continuo. Uspá-
vanky a viano�né piesne prinášajú upo-
kojenie, napätie do hudby opä� vnášajú 
sekvencie, pátos zboru a rétorické pauzy, 
tak ako je to napríklad v skladbe Desvela-
do Dueño mío. Oslava Slnka (A éste Sol 
peregrino) pripomína mexickú �udovú 
hudbu s píš�alami a gitarou, ozvena trúb-
ky a dynamický dialóg sólistov a zboru 
varuje zase pred divokými býkmi (Salga 
el torillo hosquillo). Aj sakrálne diela 
nahrané na albume sú plné prekvapení: 
Dixit Dominus Juana de Arauja využíva 
neustále zmeny metra, rozsiahle Credo 
z Omše Joana Cererolsa obsahujúce zmes 
štýlových prvkov, ktoré vtedajšia hudba 
poznala (renesan�ná polyfónia, polychó-
ria, koncertantný štýl, prvky �udovej 
hudby) odkazuje na inšpiráciu Monte-
verdiho Mariánskymi nešpormi. Album 
predstavuje dynamickú zvukovú smrš� 
a pôsobí, akoby bol nahratý live. Vynika-
júca súhra a virtuózne výkony inštrumen-
talistov, sólistov i zboru robia z tohto CD 
ašpiranta na jednu z najpozoruhodnej-
ších nahrávok starej hudby posledného 
obdobia. Zvuk albumu je i s prihliad-
nutím na pomerne vysoko nastavený 
štandard sú�asných nahrávok posunutý 
ešte o zna�ný kus 
alej. Renesan�né 
perkusie (napr. v oslavnej mariánskej 
procesiovej skladbe Hanacpahap Cussi-
cuinin od anonymného autora) pôsobia 
takmer rockovo a spolu s bohatými 
aranžmánmi plnými bicích a strunových 
nástrojov vytvárajú kombináciou farebnú 
zvukovú smrš�, ktorá ob�as pripomína 
viac Or a alebo Stravinského než do 
Strednej a Južnej Ameriky importovanú 
hudbu európskej renesancie. Hudba tzv. 
latinskoamerickej hudobnej renesancie 
(i ke
 kvôli �asovému posunu fakticky 
vrcholila až v �asoch európskeho baroka) 
si zaslúži objavovanie a uznanie, pretože 
za svojimi európskymi vzormi nezaostáva 
a syntézou hudobného importu a vplyvov 
tradi�nej domácej hudby ponúka osobitý 
a o�arujúci hudobný štýl.

Peter KATINA

jazz

Ondrej Kraj
ák
FOREVERNEST
Hevhetia 2013

V prípade z albumu Ondreja Kraj�áka 
venovaného skladbám Ernesta Oláha 
nazvaného slovnou hra�kou s mnohými 
významami FOREVERNEST (ve�né 
hniezdo, navždy Ernest, pre Ernesta...) 
sme svedkami skvelého zvládnutia 
metódy sú�asných klaviristov, ktorí našli 
cestu k prejavu spájajúcemu úspech 
u širokého okruhu posluchá�ov s hlbšími 
umeleckými ašpiráciami. V tomto prístu-
pe je zakódovaný aj istý kalkul s pred-
stavami nešpecializovaného obecenstva 
o hudobnom krásne, zárove� však 
vyžaduje hlbokú znalos� rôznorodých, 
�asto zdanlivo protichodných postupov 
spolu s ve�kou mierou vkusu pri ich 
uplatnení. Všestranné spojenia rôznych 
podôb jazzu a tiež koncertantného 
(arti� ciálneho) prístupu, kontrastné 
zmeny nálad od romantizujúcej lyriky po 
bravúrnu technickú exhibíciu, sa v sú-
�asnosti spájajú predovšetkým s menom 
Leszeka Mo�d�era (najmä s jeho „kome-
dovským“ albumom). Kraj�ák k tomuto 
spôsobu chápania a cítenia hudby zrejme 
dospel „vlastnou cestou“, vnútornou 
logikou vlastného hudobného vývoja. 
Sná
 najefektívnejším a najoriginálnejším 
poznávacím znakom jeho konceptu je 
hypnotizujúca lyrickos�, ktorú zvýraz�uje 
ne�akanými prerušením melodického 
prúdu pauzami vyvolávajúcimi dojem 
vnútorného prežitku, vrúcnosti i tvorivé-
ho nepokoja.
Nadšený ohlas odzrkad�ujú i doterajšie 
recenzie (nemecká a dve �eské): jedna 
z nich (apologetická od Jana Hoceka na 
internetovom portáli Jazzport) sa kon�í 
slovami: „Panebože, jak dokáže být sv�t 
tak báje�ným místem k životu, když 
vzniká taková zázra�ná hudba!“ Druhá 
od Lubomíra Dor�žku v Harmonii je 
triezvejším, no o to závažnejším ocene-
ním kvalít albumu: „V jazzových nahráv-
kach neznám album, které by v sepjetí 
s vážnou hudbou i domácim etnikem tak 
výrazn� zdraz�ovalo souvislosti lokální 
hudební tradice.“ Napriek vyvolanému 
nadšeniu i nepochybnej pôsobivosti 
Kraj�ákova hudba nemôže dosiahnu� 



Novinky Harmonia mundi:

Francesco da Milano „Il Divino“
Paul O´Dette – lutna
CD

Thea MUSGRAVE 
Chamber Works for Oboe
Nicholas D�aniel  –  hoboj/anglický roh
�lenovia Chilingirian Quartet
Joy Farral  –  klarinet
Emer McDonough  –  � auta
James Turnbull  –  hoboj
Huw Watkins   –  klavír
CD

Marc-Antoine Charpentier
Litanies de la Vierge
Motets por la Maison de Guise
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé 
CD

(� le: charpentier.jpg)

Wolfgang Rihm
Symphonie „Nähe Fern“
Symfonický orchester Luzern
Hans Christoph Begemann  –  barytón
James Ga�  gan  –  dirigent
CD

(� le: rihm.jpg) 
DIVYD s.r.o.
predaj�a Hummel Music
Klobu�nícka 2, 81102 Bratislava

www.divyd.sk
predajna@divyd.sk 
Facebook: Hummel Music
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John Abercrombie 
Quartet
39 Steps
ECM 2013
distribúcia DIVYD

Americký gitarista John Abercrombie 
patrí medzi stálice svetovej jazzovej 
scény, ve
 vo vydavate�stve ECM de-
butoval už v roku 1974. Na svoj nový 
album 39 Steps, ktorý tento rok pod-
poril aj rozsiahlym európskym turné, si 
do kvarteta pozval svojich dlhoro�ných 
spoluhrá�ov, klaviristu Marca Coplanda, 
basistu Drewa Gressa a bubeníka Joey-
ho Barona. Copland, ktorý v 70. rokoch 
zaznamenal neuverite�ný prerod z vyni-
kajúceho saxofonistu na nemenej skve-
lého jazzového klaviristu, spolupracuje 
s Abercrombiem v iných zostavách už 
vyše 40 rokov a Gress s Baronom patria 
k najžiadanejšej rytmike newyorského 
downtownu sú�asnosti. Album 39 Steps 
obsahuje šes� Abercrombieho skladieb, 
dve Coplandove, jednu spolo�nú im-
provizáciu a záver albumu „vyšperkuje“ 
krásne dekomponovaná štandardná 
Melancholy Baby vo vo�nej improvizá-

v kaviar�ach a reštauráciách (v závere 
pôsobenia sa mu Oláh venoval v prestíž-
nom viedenskom hoteli Bristol) a najo-
tupujúcejšie boli barové prevádzky hudby 
„do tanca a na po�úvanie“, kde dlhodobý 
angažmán ovplyvní hudobné podvedomie 
a do spontánnej improvizácie sa nutne 
„vkradnú“ banality z hrania v „hudobnom 
otroctve“. Oláhovou 13. komnatou v tejto 
situácii bolo hranie jazzu v petersonovskej 
a garnerovskej konvencii (naj�astejšie 
v súkromí a v prestávkach alebo na úvod 
produkcie, na domácej jazzovej scéne sa 
nevyskytoval) a komponovanie nápaditých 
melódií. Je zaujímavé, že negatívny vplyv 
dlhodobého komer�ného ú�inkovania sa 
viac prejaví v interpretácii ako v kompozí-
cii. Pri všetkej úcte k Oláhovmu pôsobivé-
mu a technicky brilantnému mainstreamu, 
Kraj�ákove petersonovské štylizácie sú 
dravejšie, jazzovým cítením naplnenejšie. 
Piesne Ernesta Oláha majú inven�ný refrén 
a nápaditos� v nich zašifrovaná je únikovou 
cestou z jeho pracovného prostredia do sú-
kromného sveta fantázie a krásnej hudby. 
Oláh evidentne nestál o širšiu exploatáciu 
svojich skladieb. Dokazuje to aj istá nedo-
pracovanos� – v pocte Ellingtonovi Solitude
�akáme napríklad na typický nosný bridge 
(pre Oláha by nepredstavovalo žiadny 
problém ho dokomponova�), komer�ne 
je tiež neúnosné nazva� skladbu zhodne 
s už existujúcou. Každopádne je projekt 
FOREVERNEST záslužným objavite�ským 
�inom, skvelým prekonávaním mostov 
medzi žánrami a typmi obecenstva i efek-
tívnou propagáciou sú�asnej slovenskej 
scény v zahrani�í.

Igor WASSERBERGER

mo�d�erovské dimenzie úspechu (predaj 
nosi�ov, návštevnos� koncertov a pod.). 
Je to zaprí�inené rôznymi mimohudobný-
mi dôvodmi, vnútorný hudobný potenciál 
pre široký ohlas tu však nepochybne je.
Ondrej Kraj�ák je obdarovaný empatiou, 
ktorá mu umož�uje vcíti� sa aj do kom-
pozícií neznámych autorov a tieto svojím 
umením vyzdvihnú� nad o�akávania. 
V tomto smere sú skuto�ne majstrovské 
napríklad jeho nahrávky skladieb Ottu 
Hejnica, ktoré z neznámeho autora urobili 
špi�kovú veli�inu �eskej scény. Kraj�ákova 
pocta Oláhovi zasa znamená jeho dvojaké 
objavovanie: ako autora i interpreta. 
Táto misia nám pripomína 60. a 70. roky, 
najdôležitejšie obdobie Oláhovho pro-
fesionálneho života. Bola to éra, v ktorej 
množstvo hudobných talentov zakotvilo 
v zahrani�ných no�ných podnikoch. 
Dlhoro�né pôsobenie v baroch malo vo 
vtedajších podmienkach svoje �ažko odo-
late�né existen�né �aro; boli s tým spojené 
cesty po svete, tuzexové bony, prístupnos� 
pracích práškov, aparatúry i 
alších kon-
zumných veli�ín. Za toto vymanenie sa 
z prostredia reálneho socializmu zaplatila 
ambiciózna a schopná �as� hudobníkov 
ve�kú da�. Každono�né hranie rôznorodé-
ho repertoáru v prostredí, kde sa i skvelé 
melódie stanú odrhova�kami a kde hudba 
bola hudobnou kulisou k tancu a k rozho-
voru, dokázalo pohlti� množstvo talentov, 
ktoré mohli by� ve�kou posilou slovenskej 
jazzovej scény. Barovou skúsenos�ou prešli 
všetci exponenti slovenského jazzu toho 
obdobia, dôležité je trvanie a charakter 
tejto skúsenosti. Pre jazzovú „duševnú 
hygienu“ je najmenej bolestivý sólový klavír 

cii. Hudba na albume prináša v podstate 
jednotnú náladu na všetkých desiatich 
trackoch: lyrické plochy, mierne tempá, 
introspekciu, prvky melanchólie a senti-
mentu, no i vzdušné a vzletné aranžmá-
ny a  bezstarostné muzicírovanie, ktoré 
akoby nevyžadovalo žiadne úsilie. �asté 
spolo�né linky gitary a klavíra znejú 
úžasne, „starí páni“ sa však nehrnú do 
divokých sól, Abercrombie si vyložene 
dáva na�as a uvážlivo dávkuje všetky 
hudobné ingrediencie. Už z názvov 
skladieb je zrejmá Abercrombieho 
fascinácia � lmovou tvorbou Alfreda 
Hitchcocka (Vertigo, Spellbound, 
Shadow of a Doubt i titulná 39 Steps) 
a tomu zodpovedá i temná, tlmená 
atmosféra, plná o�akávania a vzdia-
lených, mysterióznych hrozieb, ktoré 
však nevedú k žiadnemu rozuzleniu 
a z h�adiska akejsi virtuálnej hudobnej 
meteorológie sa „nebo nad Abercrom-
bieho mra�nými hudobnými linkami 
až do konca albumu ani raz nevyjasní.“ 
Napriek tmavým farbám však albumu 
39 Steps kra�ujú pohodová nálada, 
nadh�ad a  relax, ktorý vyžaruje z každej 
frázy. Farebné, meditatívne a decentné 
motívy sa postupne, nenásilne rozvíjajú 
bez dôrazov na virtuozitu, �i potreby 
tlmo�i� posluchá�ovi nespochybnite�né 
hudobné posolstvá. Namiesto toho znie 
z reproduktorov �istá hudba, vystavaná 
z jednoduchých motívov vyvažova-
ných majstrovskými aranžmánmi a im-
proviza�nými schopnos�ami všetkých 
�lenov kvarteta, inštrumentálna pre-
cíznos� a akurátnos� prepracovania. 

Peter KATINA
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Hudba – Integráci e 
– Interpretácie 15
Univerzita Konštantína 
Filozofa 
Nitra 2012

Z publikovaných titulov, ktoré v po-
sledných rokoch vznikli v slovenskom 
hudobnopedagogickom prostredí, 
sa osobitne vyníma zborníková séria 
štúdii vychádzajúca od roku 1994 pod 
názvom Hudba – Integrácie – Inter-
pretácie. Jej vznik spadá do obdobia, 
ke
 sa v hudobnopedagogickej oblasti 
�oraz menej darilo projektova� skúma-
nie novej reality a rozvíja� vecné kom-
para�né myslenie �i už medzi minu-
los�ou a sú�asnos�ou, ako i vo vz�ahu 
k iným kultúram. S mnohými pokusmi 
o tzv. nové premeny v oblasti hudobnej 
výchovy sa �asto obchádzali  nielen 
základné vedecko-pedagogické prin-
cípy, ale i etický kódex, �o nepriaznivo 
vplývalo na rozvoj  hudobno-pedago-
gického myslenia.
Vedecko-pedagogické štúdie v edícii 
Hudba – Integrácie – Interpretá-
cie prinášali od za�iatku celý rad 
progresívnych poh�adov do hudob-
nopedagogického myslenia, sledo-
vali nové trendy v oblasti hudobnej 
výchovy, výskumu, vedeckých metód 
uplat�ovaných muzikológmi v rôz-
nych krajinách; prinášali orientáciu 
v nových hudobných paradigmách, 
hudobno-komunika�ných premenách, 
ako i mnohé koexistencie hudobnej 
minulosti so sú�asným hudobno-
-pedagogickým a muzikologickým 
dianím vo svete. Pokra�ovaním tohto 
tvorivého riešenia úloh  je aj zborník 
Hudba – Integrácie – Interpretácie 15, 
kde autori Jozef Vereš, Vladimír Fulka, 
Veronika Šev�íková a František Turák 
riešili viaceré muzikologické, pedago-
gické a � lozo� cko-estetické poh�ady 
v dejinných súvislostiach, pod�a 
editora Jozefa Vereša, na prieniku 
diachrónno-synchrónneho prierezu, 
�o autorom umožnilo prezentova� 
historickú a analytickú interpretáciu 
hudby a jej korelácie.
Predmetom štúdie Jozefa Vereša 
Hudba a hudobné vzdelávanie 

Slovákov sú otázky hudobného vzde-
lávania Slovákov od staroslovienských 
dôb do 19. storo�ia. Autor riešenú 
problematiku vykladá v kontextoch 
sociálno-kultúrnych, pedagogických  
a psychologických. Štúdia je spraco-
vaná kultúrno-historickou metódou, 
prostredníctvom ktorej Vereš  synte-
tizuje h�adiská kultúrno-spolo�enské, 
pedagogické a hudobno-vzdelávacie. 
V práci je Slovensko predstavené 
(pravdepodobne prvýkrát z h�adiska 
hudobnej pedagogiky) ako svojbytná 
kultúrno-vzdelávacia oblas� vtedajšieho 
európskeho komplexu (v rámci Ra-
kúska-Uhorska) s uceleným obrazom 
o hudobnom pedagogickom  myslení 
a hudobnom vzdelávaní. 
Muzikologicko-� lozo� cky koncipovaná 
štúdia Vladimíra Fulku Hermeneutické 
kontexty New Musicology zameriava 
pozornos� na vo�né zoskupenie ame-
rických  muzikológov známe ako  New 
Musicology (Joseph Kerman, Susan 
McClaryová, Leo Treitler, Gary Tomlin-
son a i.), ktoré  vzniklo v  80. rokoch 
20. storo�ia a je aktívne dodnes. Toto 
zoskupenie  si vytý�ilo program integrá-
cie hudobno-vedného poznania, histo-
rizmu a systematiky,  s kritickým  po-
stojom  zameraným proti akademizmu, 
pozitivizmu a najmä proti  tradi�nému  
historizmu. Pozadím New Musicolo-
gy je novo po�atý kultúrny historizmus, 
inšpirovaný � lozo� ckou  hermeneuti-
kou Hansa Georga Gadamera.
Štúdia Veroniky Šev�íkovej nesie ná-
zov Filmová bibliogra� a o hudobných 
osobnostiach – typológia subžánru 

a jeho využitia ako prostriedku popu-
larizácie vo výuke dejín hudby. Autor-
ka ju zamerala na problematiku  výuky 
dejín hudby a na využitie � lmových 
biogra� í vo vyu�ovacom procese. 
Klasi� kuje � lmovú biogra� u ako 
subžáner hudobného � lmu. Vy�le�uje 
rôzne kategórie tohto podžánru, 
v ktorých však poukazuje na význam 
dokumentárnych  po�inov, ale aj 
príbehov o � ktívnych umelcoch, resp. 
diela, ktoré odkazujú  na konkrétne 
hudobné fragmenty.
Štúdia Františka Turáka  Slovenská 
kompozi�ná tvorba v re
 exii na jazz, 
latinsko-americkú hudbu a mimoeu-
rópske kultúry sa zaoberá podnetmi 
nových žánrov hudby 20. storo�ia, 
mimoeurópskymi kultúrami, domácim 
folklórom a ich vplyvom na slovenskú 
kompozi�nú tvorbu. V práci  sú  kon-
kretizované  umelecké východiská 
viacerých  autorov slovenskej avant-
gardy, ktorých tvorba, resp. jej �asti 
boli inšpirované viacerými smermi ako 
ragtime, rock, swing prípadne blues. 
Jednu z podkapitol  autor venuje klasi-
� kácii hudobného diela Petra Breinera, 
v ktorej sa zameriava na synkretizmus 
a jeho podoby. Štúdia odkazuje na 
konkrétne skladby, �o  Turák v texte 
dokumentuje krátkymi príkladmi.
Štúdie z edície Hudba – integrácie 
– interpretácie 15 sú nielen  oboha-
tením nášho hudobného trhu, ale 
i moderným  študijným  materiálom  
pre študentov, ako i pre široký okruh  
záujemcov o problematiku.

Tomáš ILE�KO
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Slovenská � lharmónia

So  9. 11.
Otvárací koncert festivalu Melos-Étos
Slovenská � lharmónia, Z. Nagy
C. Hoitenga, � auta
Saariaho, Berger, Kolman, Tiensuu 

Ut  12. 11.
D. Levkovich, klavír
Chopin, Stravinskij, Schubert, 
Gershwin

Št  14. 11. – Pi  15. 11.
Slovenská � lharmónia, D. Raiskin
D. Levkovich, klavír
S. Tolstov, basbarytón
Musorgskij, Rachmaninov, Šostakovi� 

Ut  19. 11.
Slovenský � lharmonický zbor, 
J. Chabro�
Pia�ek

Št  21. 11. – Pi  22. 11.
Slovenská � lharmónia, R. Štúr
P. Mikuláš, bas
V. Novák, Dvo�ák, Wagner 

Ne  24. 11.
Malá sála SF, 16.00
SKO B. Warchala, E. Danel
Purcell, Bridge, Britten 

Ut  26. 11.
E. Garajová, mezzosoprán
M. Štefko, klavír
M. Hvorecký, hovorené slovo
Nietzsche, Wagner 

Št  28. 11.
Slovenská � lharmónia, L. Svárovský
PaCoRa Trio                            
Krej�í, Gershwin, Palúch, Ragan, 
Comendant, Pinkard 

Pi  29. 11. – So  30. 11.
Koncertná sie� SF, 16. 00
Slovenská � lharmónia, L. Svárovský
PaCoRa Trio                            
Palúch, Ragan, Comendant, Pinkard 

Hudobné centrum

Nede�né matiné v Mirbachovom 
paláci, 10.30

Ne  10. 11.
Koncert laureátov Medzinárodnej in-
terpreta�nej sú�aže žiakov základných 
umeleckých škôl Rajecká hudobná jar
Boroš, Kubi�ka, Kmi�ová, Chudovský, 
Pa�ko, Let�an, Kadera, Krška, Zach, 
Betko 

Ne  17. 11.
M. Rodriguez Brüllová, gitara
P. Nouzovský, violon�elo
Vivaldi, Schubert, Falla, Gnattali 

Ne  24. 11.
B. Gálová, � auta
P. Bogacz, jr., husle
R. Cikatricis, husle
K. Hurayová, violon�elo
M. Buj�ák, kontrabas
A. Ferien�íková, �embalo
Umstatt 

Nitra

Galéria hudby
Cyklus komorných koncertov v Kon-
certnej sále Župného domu 
8. ro�ník

St  13. 11. 
Österreichisches Ensemble f�r Neue 
Musik 
I. Messin, � auta

I. Pristašová-Zaugg, husle
T. Burkali, klarinet
P. Sigl, violon�elo
N. Skuta, klavír
Furrer, Mochizuki, Gander, Staud, 
Zagar

St  27. 11.
E. Šušková, soprán
M. Klátik, klavír
Mucha Quartet
Stan�ek

Žilina

Štátny komorný 
orchester Žilina

Št  7. 11.
ŠKO, N. Giuliani
G. Di Bacco, saxofóny
Film, jazz a klasika v jednom
Stravinskij, Molinelli, Rota, Morricone

So  9. 11.
Galakoncert IV. ro�níka Medziná-
rodného festivalu zborového umenia 
ŽILINA VOCE MAGNA 2013
Fakultný miešaný spevácky zbor 
OMNIA 
Diev�enský komorný zbor CZKW
Miešaný zbor Vox Amici 
Komorný zbor Cantica laetitia 
Žilinský miešaný zbor, Š. Sedlický
E. Šušková, soprán
P. Mikuláš, bas
Iršai

Št  14. 11.
ŠKO, Y. Miyagi
D. Varínska, klavír
Beethoven

Št  21. 11.
Koncert k 1150. výro�iu príchodu 
Cyrila a Metoda na územie Ve�kej 
Moravy 
ŠKO, L. Svárovský
Slovenský � lharmonický zbor, 
B. Juha�áková 
Š. Bu�ko, recitácia
J. �ižmarovi�, klavír
Chopin, Krák

Ne  24. 11.
Matiné pre deti a rodi�ov, 16.00
Zázra�ný hudobný smetiak
Teatro Fortissimo
V. Kulíšek, pantomíma
R. Michalko, hudobná spolupráca

Št  5. 12.
ŠKO, S. Palúch
S. Hamilton, saxofón
Nothing but Swing Trio 

Infoservis Oddelenia 
dokumentácie a informatiky

Zahrani�né festivaly

BR Musica Viva 2013/2014
8. 11. 2013 – 6. 6. 2014
Mníchov, Nemecko
Cyklus koncertov hudby 
20. a 21. storo�ia.
Info: www.br.de/music-viva

Medzinárodný Royal Greenwich 
festival starej hudby a výstava Lon-
dýn 2013
7. – 9. 11. 2013
Old Royal Naval College, Greenwich, 
Londýn, Ve�ká Británia
Info: www.earlymusicshop.com

Medzinárodný hudobný festival 
univerzít Belfort 2014
7. – 9. 6. 2014
Belfort, Francúzsko
Uzávierka: 15. 1. 2014
Ro�ník venovaný gitare – podujatie 

ur�ené amatérom-hudobníkom.
Info: www.� mu.com

Svetové zborové hry Riga 2014
9. – 19. 7. 2014
Riga, Lotyšsko
Sú�as�ou je zborová sú�až v rôznych 
kategóriách, projekt festivalový zbor, 
workshopy a semináre, spolo�né 
koncerty zborov z rôznych krajín sveta 
a 
alšie.
Info: www.worldchoirgames.com, 
www.riga2014.org

Európsky festival sakrálnej hudby 
Schwäbisch Gmünd 2014
16. 7. – 10. 8. 2014
Schwäbisch Gmünd
Sú�as�ou je skladate�ská sú�až sú�as-
nej sakrálnej hudby na tému festivalu 
v roku 2014 „Paradies“ (Raj), ur�ená 
pre chlap�enský a cappella zbor 
(SATB).
Info: www.kirchenmusik-festival.de

Zahrani�né sú�aže

Medzinárodná interpreta�ná sú�až 
Mladí virtuózi 2014
24. – 30. 3. 2014
So� a, Bulharsko
Kategória: hra na klavíri, � aute, 
klarinete
Vekový limit: 
kategória I – do 11 rokov, nar. 
po 1. januári 2003
kategória II – do 15 rokov, nar. 
po 1. januári 1999
kategória III – do 19 rokov, nar. 
po 1. januári 1995
kategória IV – do 24 rokov, nar. 
po 1. januári 1990
Uzávierka: 4. 3. 2014
�len European Union of Music Com-
petitions for Youth - EMCY.
Info: young_virtuosos@abv.bg, 
www.nmu-bg.org

Skladate�ská sú�až sú�asnej sakrálnej 
hudby 2014
16. 7. – 10. 8. 2014
Schwäbisch Gmünd
Kategória: skladba pre chlap�enský 
a cappella zbor (SATB), trvanie 
skladby od 8 – 12 minút.
Podmienky sú�aže v rámci Európske-
ho festivalu sakrálnej hudby: skladba, 
ktorá nebola doteraz uvedená ako aj 
publikovaná. 
Téma: Raj
Vekový limit: bez vekového obme-
dzenia
Uzávierka: 3. 1. 2014
Info: kulturbuero@schwaebisch-gmu-
end.de, www.kirchenmusik-festival.de

Medzinárodná organová sú�až 
v rámci Saarlouiských organových 
dní 2014
Saarlouis-Lisdorf, Nemecko 
Kategória: skladba pre organ a sólový 
nástroj (pod�a vlastného výberu), 
trvanie skladby od 8 – 10 min., ur�ená 

pre organ v Saarlouis-Lisdorf 
z roku 1987.
Podmienky: skladba nesie by� pred-
tým publikovaná alebo premiérovo 
uvedená.
Uzávierka: 31. 3. 2014
Info: info@klingende-kirche.de, 
www.saarlouiser-orgeltage.de

Medzinárodná skladate�ská sú�až 
Uuno Klami 2013/2014
Kouvola, Kotka, Fínsko
Kategória: skladba pre komorný 
orchester typu sinfonietta, trvanie 
15-30 min., doteraz nepublikovaná 
a neuvedená
bez vekového obmedzenia
Uzávierka: 2. 12. 2013
Info: klamicompetition@kymisinfo-
nietta.� , www.klamicompetition.� 

Medzinárodná spevácka sú�až 
Krá�ovnej Alžbety 2014
14. – 31. 5. 2014
Brusel, Belgicko
Kategória: operný spev
Vekový limit: od 18 – 30 rokov, 
nar. po 15. 1. 1984
Vstupný poplatok: 100 EUR
Uzávierka: 15. 1. 2014
Info: info@qeimc.be, www.qeimc.be

Medzinárodná hudobná sú�až Jeu-
nesses 2014
17. – 24. 5. 2014
Bukureš�, Rumunsko 
Kategória: hra na � autu
Vekový limit: do 18, 30 rokov
Vstupný poplatok: 80 EUR
Uzávierka: 1. 3. 2014
Info: o�  ce@jmEvents.ro, 
www.jmEvents.ro

Medzinárodná skladate�ská sú�až 
v rámci sú�aže Franz Schubert 
a hudba moderny 2015
4. – 12. 2. 2015 (Galakoncert, sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov, uvedenie 
ví�azných skladieb)
Graz, Rakúsko 
Kategória: skladba pre klavírne trio 
(klavír, husle, violon�elo), trvanie 
max. 15 min.
Vekový limit: do 38 rokov, nar. 
po 1. 3. 1975
Uzávierka: 28. 2. 2014
Info: franz.schubert@kug.ac.at, 
http://schubert.kug.ac.at/komposi-
tionswettbewerb

Medzinárodná hudobná sú�až 
Soul 2014
18. – 30. 3. 2014
Soul, Južná Kórea
Kategória: hra na klavíri
Vekový limit: nar. medzi 19. 3. 1983 
– 18. 3. 1997
Vstupný poplatok: 100 USD 
Uzávierka: 15. 11. 2013
Info: seoulcompetition@donga.com, 
www.seoulcompetition.com

Zahrani�né výstavy

Výstava v rámci Medzinárodného 
Royal Greenwich festivalu starej 
hudby Londýn 2013
7. – 9. 11. 2013
Old Royal Naval College, Greenwich, 
Londýn, Ve�ká Británia
Najvä�šia svetová výstava v oblasti 
starej hudby (výrobcovia hudobných 
nástrojov, obchody s hudobnými 
nástrojmi, hudobné vydavate�stvá, 
inštitúcie a spolo�nosti v rámci dis-
kusných fór). Sú�as�ou sú recitálové 
koncerty výrobcov hudobných nástro-
jov, majstrovské kurzy a sú�až.
Info: www.earlymusicshop.com

 
 

Ut  12. 11.
Jazzovnica, 19.00
Priamy prenos koncertu ví�aza 
5. kola sú�aže Jazz START UP 
z Komorného štúdia Slovenského 
rozhlasu.

St  20. 11.
Hudobný ve�er, 19.00
Záznam koncertu Slovenskej 
� lharmónie z 9. 11. 2013 z festivalu 
Melos-Étos 2013.
Slovenská � lharmónia, Z. Nagy

C. Hoitenga, � auta 
Tiensuu, Saariaho, Kolman, Berger
                       
St  27. 11.
Hudobný ve�er, 19.00
Záznam koncertu SOSR z 10. 11. 2013 
z festivalu Melos-Étos 2013.
Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu, Ch. Min
V. Coladonato, soprán 
Dorochov, Slezák, Parík, Ligeti, Chin

St  4. 12.
Hudobný ve�er, 19.00
Záznam koncertu Katka Koš�ová 
a NE�EŽ z 20. 10. 2013.

St  11. 12.
Hudobný ve�er, 19.00
Záznam koncertu dua Al di Meola 
a Gonzalo Rubalcaba z 15. 11. 2013.

St  18. 12.
Hudobný ve�er, 19.00
Priamy prenos z 3. abonent-
ného koncertu SOSR-u sezóny 
2013/2014. 
Viano�ný koncert venovaný 
60. výro�iu Detského speváckeho 
zboru SRo.

Dvo�ák v Pál yho paláci
8. ro�ník – Pocta Albínovi Vrte�ovi

St  20. 11.
Moyzesovo kvarteto
J. �ižmarovi�, husle
E. Prochác, violon�elo
Bagin, Dvo�ák, �ajkovskij

St  11. 12.
Moyzesovo kvarteto
D. Varínska, klavír
L. Harvanová, husle
M. Fuchsbergerová, husle
M. Ruman, viola
Varga, Dvo�ák

Ve�erné jazzové ateliéry

pre za�ínajúcich jazzmanov
Kultúrny priestor KONTAKT 
Zelená 1, Bratislava
Utorok: 5. 11., 19. 11., 3. 12., 
19.00
Lektori: Matúš Jakab�ic, Gabriel
Jonáš, Boris �ellár, Juraj Griglák
Info: www.jazz.sk/atelier

Múzeum Jána Cikkera 

Expozícia približujúca 
život a dielo významnej 
skladate�skej osobnosti, 
s príležitostnými koncertmi.

Fialkové údolie, 2 Bratislava
Expozícia je otvorená 
na požiadanie. Návštevy je 
potrebné vopred nahlási� na 
telefónnom �ísle (02) 5441 
2555 / (0918) 471 225, alebo 
prostredníctvom mailu. 

Info: www.jan-cikker.org, 
muzeumjcikker@stonline.sk.



GALÉRIA HUDBY /8. ROČNÍK
KONCERTNÁ SÁLA ŽUPNÉHO DOMU
NITRIANSKA GALÉRIA

Dospelí:
5 EUR   

Študenti, deti a dôchodcovia: 
4 EUR 

Predpredaj: 
Nitrianska galéria

Zmena programu vyhradená.

Nitrianska galéria 
Župné námestie 3, Nitra 

www.nitrianskagaleria.sk

4. december 2013 o 18.00 hod.
Martin Krajčo – gitara 

Moyzesovo kvarteto

Stanislav Mucha – 1. husle 

František Török – 2. husle 

Alexander Lakatoš – viola 

Ján Slávik – violončelo 

Program: F. Schubert, 

K. J. Mertz, M. Burlas, 

L. Boccherini

13. november 2013 o 18.00 hod.
Österreichisches Ensemble fűr 

Neue Musik (AT)

Irmgard Messin – flauta

Ivana Pristašová-Zaugg – husle

Theodor Burkali – klarinet

Peter Sigl – violončelo

Nora Skuta – klavír

Program: B. Furrer, M. Mochizuki, 

B. Gander, J. M. Staud, P. Zagar

27. november 2013 o 18.00 hod.
Eva Šušková – soprán

Maroš Klátik – klavír

Mucha Quartet 

Juraj Tomka – 1. husle

Andrej Matis – 2. husle

Veronika Prokešová – viola

Pavol Mucha – violončelo

Program: L. Stanček

Realizované s finančnou 

podporou Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky.

S finančným príspevkom 

Hudobného fondu.
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Realizované s finan nou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

4. 12. 2013 
o 19.30 h
SND Bratislava

Th omas HAMPSON
& Luca PISARONI
PKF - Prague Philharmonia
Dirigent: Julian Kovačev

NO TENORS ALLOWED

Partneri: Mediálni partneri: Vstupenky:

snd.sk
a v pokladniciach 
SND
kapos.sk

SVETOVÉ OPERNÉ HVIEZDY
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