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Vážení �itatelia,

po období letných festivalových 
podujatí priniesol nepreberne bo-
hatú koncertnú úrodu aj september: 
sotva dozneli organové recitály na 
festivaloch v Bratislave, Trnave, 
Pieš�anoch �i Dolnom Kubíne, 
za�ali v hlavnom meste oslavy men-
šieho jubilea komorných Konver-
gencií i ve�kolepejšej polstoro�nice 
Bratislavských hudobných slávností. 
Protiváhou tradi�ne zameranému 
Medzinárodnému organovému 
festivalu Ivana Sokola v Košiciach 
boli spontánnejšie zvukové inštalá-
cie podujatí Sound City Days �i Nuit 
Blanche – Bielej noci v Košiciach. 
Zastavil by som sa pri menej ná-
padnom, no o to zaujímavejšom 
pilotnom ro�níku podujatia Víno 
a jazz v Modre (12. 9.). Mestské kultúrne stredisko v Mod-
re a �eské sny ponúkli pozoruhodnú jesennú kombináciu 
degustácie miestnych vín v historických pivniciach spolu 
s jazzovými koncertmi a podtitul �esko-slovenské jazzové 
stretnutie dával tuši� prezentácii „federatívnych“ zoskupení. 
Také si napríklad pochva�oval hos� ve�era – klavirista Emil 
Viklický, ktorý vo svojom triu už štvr�storo�ie „udržiava“ 
bubeníkov spoza druhého brehu rieky Moravy; po Lacovi 
Troppovi k nemu nastúpil Cyril Zelenák a ten v zaplnenej 
pivnici modranského vinárstva v spomínaný piatkový 
ve�er uvo�nene swingoval v „zjazzovaných“ moravských 
popevkoch.  
Zahanbi� sa v Modre nedali ani mladšie ro�níky, napríklad 
zoskupenie Kaunis Five saxofonistu Ond�eja Štverá�ka 
a trubkára Lukáša Oravca. Opozitom ich hardbopovej „hor-
kokrvnosti“ bola v ne�alekom vinohradníckom dome roz-
pustilos� pozoruhodnej No�ní optiky. Neopo�úvaná cool-
jazzová zvukovos� pražského kvinteta upútala mnohých, už 
bizarné názvy skladieb (Fialový tapír, Latimerie) prezrádzali 
zmysel pre humor a hravos�, ktoré presakovali z neo�aká-
vaných harmonických �i rytmických zvratov i nástrojových 
kombinácií (prie�na � auta, violon�elo, melodica). 
Víno a jazz – naozaj lahodná kombinácia a výborný nápad 
vyžadujúci len o �osi ú�innejšiu propagáciu.

Príjemné jesenné �ítanie praje 
Peter MOTY�KA 
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Otvárací koncert BHS 
so žijúcou legendou
Kone�ne sa to za�alo! Napäto o�akávaný 
50. ro�ník BHS s programom vyzdobeným 
menami svetovej triedy odštartoval koncertom 
v nede�u 21. 9., pri ktorom ako púta� vyzývajúci 
k takmer povinnej ú�asti svietilo jediné meno: 
Zubin Mehta. Azda to nebude znie� príliš pa-
teticky a prehnane, ak v tejto súvislosti padne 
celkom klišéovité slovné spojenie „žijúca legen-
da“. Dnes 78-ro�ný svetoznámy umelec prišiel 
do Bratislavy s Izraelskou fi lharmóniou 
(ktorej doživotným riadite�om sa stal skôr, než 
som prišiel na svet) zahra� Mozarta, Beetho-
vena a Straussa... Vedomie týchto skuto�ností 
vo mne pred koncertom vzbudzovalo báze� 
a rešpekt. A k tomu oná zvláštne povznesená 
atmosféra, aká k BHS neodmyslite�ne patrí...
Prvú polovicu vyplnili dva osved�ené a popu-
lárne kúsky z klasického repertoáru: Beethove-
nova predohra Egmont a Mozartova Symfónia 
g mol KV 550. Získal som z nich dve proti-
chodné kategórie dojmov. Prvá vychádzala zo 
samotného zjavu Zubina Mehtu: krásne, ne-
okázalé, a pritom precízne gesto, ktorým naz-

na�oval dynamiku a tvarovanie fráz, s istotou 
budujúc tektoniku skladieb; osobné � uidum 
vyžarujúce z postavy povzneseného „emerit-
ného“ maestra blahosklonne usmer�ujúceho 
teleso najmä prostredníctvom vedúcich skupín 
– bez zbyto�ného komandovania, bez mecha-
nického taktovania. Druhá kategória dojmov 
vychádzala zo znenia orchestra a do zna�nej 
miery súvisí s mojimi interpreta�nými prefe-
renciami. Patrím totiž k �u�om, ktorí si Mozarta 
a Beethovena privykli „po�u�“ celkom inak. 
Súbory špecializujúce sa na hudbu ich epochy 
raz prekro�ili Rubikon a návrat spä� – k ro-
mantizujúcim koncepciám, k orchestrálnemu 
zvuku zmäk�enému vibratom a k moderným 
dychovým nástrojom – je pre m�a už nemožný, 
výsledkom býva zažívanie uš�achtilej nudy. 
V Egmontovi som to nepoci�oval tak naliehavo 
ako v Mozartovej symfónii, ktorej pomalá �as� 
a menuet patrili k slabším miestam, podobne 
ako imita�né pasáže v rýchlych �astiach, kde mi 
chýbalo viac zvukovej transparentnosti. Ale ne-
prekážalo by mi, ak by išlo len o interpreta�nú 

koncepciu, ktorú sám pre seba prirovnávam 
k „zapadajúcemu slnku“, prípadne by som 
mohol použi� slová ako „mainstream“ �i „stará 
škola“. Dovolím si tvrdi�, že hra orchestra sa 
nezaobišla bez menších nepresností, no nevadi-
lo by ani to, keby teleso ako celok znelo trocha 
menej všedne. A popri tom všetkom – aby som 
len nekritizoval – tu stále bolo ono zvláštne 
� uidum, pocit príjemne vibrujúcej vlny komu-
nikácie medzi pódiom a h�adiskom. Publikum 
reagovalo okamžite, zdá sa, že zážitok bol in-
tenzívny. Veru, nie každému u Mozarta chýbajú 
�revové struny �i prirodzené lesné rohy...
V symfonickej básni Život hrdinu Richarda 
Straussa sa už (omnoho po�etnejšie obsadený) 
orchester svojím výrazovým zameraním mohol 
viac priblíži� ku charakteru hudby. A aká je hud-
ba tejto obrovskej, ohromne �lenitej a neuveri-
te�ne náro�nej partitúry, taká bola viac-menej 
aj hra Izraelskej � lharmónie – raz vášnivo tem-
peramentná, exaltovaná, bombasticky extro-
vertná, inokedy zasa trocha šedivá a neraz plná 
banalít. A Zubin Mehta previedol hudobníkov 
jej zložito zvrásneným terénom s neochvejnou 
istotou a profesionalitou k plnej spokojnosti 
vä�šiny festivalového publika.

Robert KOLÁ�

Dva ve&ery 
s Raphaelom Wall* schom 
Sviatok komornej hudby pripadol v minulom 
mesiaci na piatok 19. 9., kedy sa pod pláš�om 
deviatej Bratislavskej noci komornej hudby 
v rámci festivalu Konvergencie rozžiarili hviez-
dy Tria Shaham Erez Wallfi sch. Bol to nevšed-
ný zážitok a �ímsi mi pripomenul neopakovate�-
né trio Heifetz Rubinstein Piatigorsky, ktoré sa 
rozpadlo po štyroch koncertoch, hoci kvôli nim 
v roku 1949 vlastne vzniklo. Zanechalo však 
nieko�ko skvelých nahrávok. (Medzi nimi o. i. aj 
Trio pre klavír, husle a violon�elo Mauricea Ra-
vela, ktoré odznelo na piatkovom koncerte festi-
valu.) Tie zachytávajú slovami �ažko opísate�nú 
mágiu komorného muzicírovania na najvyššej 
úrovni, kde technická náro�nos� stráca význam 
a pre výsledok je prízna�ná inštinktívna rovno-
váha medzi oduševneným výrazom a triezvym 
vyznením. Tak tomu bolo aj na piatkovom 
koncerte. Hne� od za�iatku však bolo jasné, že 
trio vlastne tvorí dvojica Hagai Shaham (husle) 
a Arnon Erez (klavír), ku ktorým sa neskôr pri-
dal Raphael Wallfi sch. Jeho hra totiž celkom 
výrazne vybo�ovala z interpreta�ného rámca 
huslistu a klaviristu, ktorých kompaktná a výra-
zovo ustálená interakcia prezrádzala dlhodobú 
spoluprácu. Na rozdiel od Wall� scha ju charak-
terizovala pomerne lapidárna výrazovos�, v sú-
vislosti s technickou dokonalos�ou vyznievajúca 
pomerne rutinérsky. 
Pod�a môjho názoru bolo vrcholom ve�era Kla-
vírne trio �. 1 d mol op. 32 Antona Arenského; 
mimoriadne pôvabné a posluchá�sky v�a�né 

dielo plné rozviateho lyrizmu a príjemnej nos-
talgie dokonale sedelo Wall� schovej muzika-
lite. Svojím obdivuhodným citom pre zvukovú 
vyváženos� a zamatovo hebkým tónom Wall-
� sch zmäk�oval niekedy neúmerne ostrý a fa-
rebne jednotvárny prejav huslistu a podfarboval 

nevýrazný a �astokrát zanikajúci zvuk klavíra, 
�o sa najviac prejavilo v Ravelovom Triu. (S�as-
ti mohol by� na vine aj sám nástroj, ktorého 
zvuk nebol nijako zvláš� prierazný.) Pokia� ide 
o Shahama, za zmienku stojí predovšetkým 
Scherzo, 2. �as� z Tria Antona Arenského – také 
výrazné a zvonivé hus�ové pizzicato som vari 
ešte nepo�ul! Úvodné Klavírne trio �. 41 es mol 
Hob. XV:31 Josepha Haydna uviazlo v závoze 
nevýraznosti a potvrdilo, že Wall� schov hutný, 

hrejivý a mimoriadne lahodný tón sa vynikajú-
co hodí pre romantický repertoár.
Ve�mi ma preto potešilo, že violon�elista vy-
stúpi v Bratislave ešte raz, tentokrát s koncert-
ným programom. Stalo sa tak v utorok 23. 9. 
v rámci Bratislavských hudobných slávností, 
na ktorých sa Raphael Wall� sch predstavil 
so Štátnou fi lharmóniou Košice. Dvo	ákov 
Koncert pre violon�elo a orchester h mol op. 
104 bol však skôr sklamaním ako prekva-
pením. V konštelácii sólistu Wall� schovho 

mena, príležitosti jubilejného 
50. ro�níka BHS a tvorivej inte-
rakcie s domácim ansámblom 
by som o�akával objavnejšiu 
dramaturgiu. Prekvapením tak 
napokon nebolo ani to, ke� sa 
výkon priblížil rutine. Podpísa-
lo sa to najviac na uvo�nenejšej 
artikulácii, v poslednej �asti 
rýchle pasáže sk
zli takmer do 
glissánd. Nad všetkým však 
trónil neopakovate�ný zvuk 
Wall� schovho violon�ela, jem-
ný a nosný zárove�, neuverite�-
ne široký v spodných polohách 
a nostalgicky trpký v diskante.

Wall� sch �udsky aj hudobne pôsobí mimoriad-
ne skromným dojmom. V komornej hre je ve�mi 
oh�aduplný, v sólovom prejave si uchováva 
vzácny cit pre mieru bez toho, aby sk
zol k ne-
výraznosti a suchopárnosti �i naopak k nekon-
trolovanej sentimentalite. Tieto atribúty z neho 
robia výraznú a �ahko identi� kovate�nú hudob-
nú osobnos�, ktorá sa k nám dúfam ešte vráti.

Alexander PLATZNER

Trio Shaham Erez Wallfisch na Konvergenciách �foto: M. Šimkovi�ová�

�alšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hudobnyzivot.sk.
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Albrechtina: 
poh'ady do minulosti
Dva septembrové koncerty Albrechtiny ostali bezozvyšku verné dvojzna�nému 
podtitulu tohto koncertného cyklu – znela na nich skuto�ne (ne)známa hudba. Zárove� 
boli oba ohliadnutím sa za dvoma rôznymi fázami našej hudobnej minulosti.

V pravom zmysle slova neznámou je vokálna 
lyrika Ladislava Stan�eka (1898–1979), skla-
date�a a pedagóga, ktorý pôsobil skôr v ústraní, 
a ktorého tvorba takmer vôbec neprenikla do 
širšieho povedomia. A pritom mal Stan�ek 
solídne zázemie v hre na klavíri a organe, diri-
govaní a kompozícii, nadobudnuté po�as štúdia 
na konzervatóriu v Brne. Z predvedených pies-
ní na koncerte 8. 9. jednozna�ne vystupuje do 
popredia cyklus M�tvy op. 46 na slová Andreja 
Žarnova z roku 1942. Stan�ek si z rovnomennej 
zbierky básní vyrovnávajúcich sa s osobnou 
tragédiou (úmrtie básnikovho 8-ro�ného 
syna) vybral sedem textov, ktoré usporiadal do 
hudobne previazaného celku. Tým, no najmä 
mimoriadnou výrazovou intenzitou sústrede-
nou vo vokálnom parte, vytvoril v slovenskom 
kontexte celkom unikátne dielo. Sopranistka 
Eva Šušková interpretovala spevácky náro�ný 
vokálny part s absolútnou odovzdanos�ou 
a expresivitou, ktorá doslova „�ala do živého“, 
no vzh�adom na obsah textu sotva mohla 
spieva� inak. Bola to jedna z jej najintenzívnej-
ších kreácií v mojej pamäti... Klavirista Peter 

Pažický spo�ahlivo tlmo�il hutný, kompozi�ne 
na vysokej úrovni spracovaný a na zaujímavé 
harmonické a kontrapunktické riešenia bohatý 
sprievodný part. V tieni M�tveho, ktorý v kom-
pletnej podobe zaznel v premiére, ostali �alšie 
Stan�ekove piesne v druhej polovici koncertu. 
Zhostili sa ich sopranistka Stanislava Mag-
gioni-Dubanová a Davide Maggioni, no aj 
medzi nimi bolo možné nájs� zaujímavé kúsky – 
napríklad jemné a delikátne Tri piesne na slová 
Maše Ha�amovej op. 25 z roku 1934.
Klavírny recitál Maroša Klátika (16. 9.) bol 
zaostrený na hudbu slovenských skladate�ov 
generácie, ktorá prišla na svet o vyše polstoro�ie 
neskôr ako Stan�ek. Pri snahe ju (a jej hudbu) 
aspo� plošne charakterizova� prichádzajú na 
um slová ako normalizácia, bezvetrie, nástup 
postmoderny, dotyky s minimal music... Ak však 
použijeme kritérium (ne)známosti hudby, 
vyvstávajú medzi jednotlivými autormi zna�né 
rozdiely. Na zanedbávanie sa rozhodne nemusí 
s�ažova� Vladimír Godár, ktorého Emmeleia 
patrí (v�aka svojim � lmovým kontextom, ale 
aj existencii vo viacerých úpravách) k relatívne 

známym kompozíciám. A podobne asi aj Grave, 
passacaglia – niežeby ho hrali každý týžde�, no 
jeho estetika a autorský rukopis nepochybne 
� gurujú v povedomí našej hudobnej verejnosti. 
A mohlo by vzniknú� zdanie, že v tomto po-
vedomí žije aj hudba Martina Burlasa, ktorý 
zaznamenal takmer svoj „hviezdny týžde�“, ke� 
v pondelok a piatok zneli jeho diela na Konver-
genciách, v utorok na Albrechtine (Uspávanky 
a Ko�ajnice bez vlakov), v stredu a vo štvrtok 
hrali v �inohre SND predstavenie Ilúzie s jeho 
hudbou... Takmer to vyzerá, že Burlas je naj-
hranejším slovenským skladate�om (�o by som 
mu zo srdca prial), je to však, žia�, len chví�ková 
ilúzia... Objavom ve�era bol pre m�a výber z mi-
niatúr Jozefa Kolkovi�a Bits and Pieces, v pod-
state zapísaných improvizácií, no koncízne 
pracujúcich s konkrétnym hudobným nápadom 
a napriek historickým konotáciám obracajúcim 
sa k pianistike z prelomu minulých storo�í svoj-
bytné a zaujímavým spôsobom „iné“.
Samozrejme, doba týchto autorov je príliš 
málo vzdialená na to, aby mohli by� vynášané 
súdy s nárokom na „objektívnos�“. V (ne)pri-
jímaní ich hudby majú (aj v mojom prípade) 
príliš ve�kú váhu osobné preferencie. V kaž-
dom prípade má však po�in Maroša Klátika 
(nahrávka CD so skladbami Burlasa a Godára 
aj koncert, ktorý bol jeho prezentáciou) ne-
spornú hodnotu v pripomínaní a znovuoživo-
vaní tejto hudby aj pre tých, ktorí ju nezažili, 
ke� vznikala.

Robert KOLÁ�

Tibor Tallián

BÉLA
BARTÓK
Úprava ma arského textu: Csilla Mária Pintér
Preklad: Peter Macsovszky
Odborná spolupráca: Alžbeta Rajterová

Prvá rozsiahla práca o živote a tvorbe Bélu 
Bartóka vychádzajúca v slovenskom jazyku.

Aktualizované poznatky bartókovského bádania 
z pera významného ma arského muzikológa 
Tibora Talliána.

„ itate  má pocit, že tu vidí odhalenejšiu 
Bartókovu tvár.“ (György Kroó)

www.hc.sk
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Medzinárodná sú(až 
Johanna Nepomuka Hummela
Medzinárodná klavírna sú�až J. N. Hummela, ktorá existuje od roku 1991, má pod�a 
jej zakladate�a a prezidenta poroty Mariana Lapšanského umožni� za�ínajúcimm 
klaviristom nielen získa� nové skúsenosti na koncertných pódiách, ale tiež spozna� 
a zaradi� do svojho repertoáru Hummelovu tvorbu. 

Na aktuálny 
8. ro�ník (14.–
20. 9.) pricesto-
vali mladí klavi-
risti z 13 krajín 
(Španielsko, 
Chorvátsko, 
�eská republika, 
Južná Kórea, 
Japonsko, Tai-
wan, Slovensko, 
Ukrajina, �ína, 
Taliansko, Litva, 
Grécko, Po�sko). 
Ke�že som ne-

absolvovala jednotlivé kolá (1. a 2.), neviem, 
ko�kí z mladých klaviristov sa s Hummelom 
popasovali, každopádne by som o�akávala 
viac majstrovej tvorby v povinných skladbách. 
Výber v 1. kole prebiehal prostredníctvom 
Haydnovej alebo Mozartovej klavírnej sonáty, 
etudy od Hummela, Liszta �i Chopina a jednej 
skladby pod�a vlastného výberu. Nasledujúce 
kolo preverilo schopnos� klaviristov minimál-
ne v dvoch štýlových obdobiach na ploche 
približne 50 minút. V poslednom pred� nálo-
vom 3. kole zneli Hummelovo Klavírne kvin-
teto op. 87 (za spoluú�asti Mucha Quartet) 
a niektorý z Mozartovych klavírnych koncer-
tov, troch Beethovenových (�. 1, 3, 4) alebo 
Chopinových koncertov. Z Hummelových bol 
v propozíciách zaradený iba Koncert a mol 
op. 85. Ten, kto nikdy nenavštívil interpreta�-
nú sú�až sotva pochopí, ko�ko cie�avedomej 
energie vynaloží každý z ú�astníkov prípravou 
repertoáru na jednotlivé kolá.Už len predstava 
naštudovania množstva literatúry znamená, že 
klavirista je technicky a vnútorne disponovaný 
podstúpi� vy�erpávajúci sú�ažný stres, porov-
nate�ný so špi�kovým športovým výkonom. 
Ostatné preverí pódium, tréma, vlastné schop-
nosti, talent a pamä�. 
De� nitívnym „rozstrelom“ bola trojica Beet-
hovenových klavírnych koncertov: �. 3 c mol 
op. 37 (Agapi Triantafyllidi, Grécko), �. 1 
C dur op. 15 (Michael Davidov, Španielsko/
Izrael) a �. 4 G dur op. 58 (Su Yeon Kim, Južná 
Kórea), Slovenskú fi lharmóniu dirigoval 
Rastislav Štúr. Zrejme kvôli drobným pamä-
�ovým zlyhaniam sa diskvali� koval jediný muž 
z trojice, Michael Davidov. Polud�ajší orches-
trálny koncert bol predohrou k ve�ernému 
� nále s vyhlásením ví�aza a krátkym sólovým 
vystúpením každého z � nalistov. O všetkých 
troch umelcoch možno poveda�, že na najvyššie 
prie�ky postúpili oprávnene: preukázali vynika-
júcu techniku, ovládali štýlotvorné znaky inter-

pretácie klasicistického koncertu, zvládli súhru 
s orchestrom,  ich vzájomný dialóg prebiehal 
bez metrorytmických kolízií. Porotu i publikum 
zaujala najmä Juhokórej�anka Su Yeon Kim 
svojou kultivovanou suverenitou, prirodzeným 
vlá�nym tvarovaním tém všetkých �astí a zmys-
lom pre drobnú motivickú prácu v sonátovom 
procese. Pulzujúco jadrné rýchle pasáže vyznie-
vali brilantne, lyrické �asti mali kvalitu precíte-
nej kantilény; vždy s iskrou a zápalom.
Na ve�ernom koncerte pri ude�ovaní cien a vy-
hlásení ví�aza sa mohli klaviristi naposledy pre-
zentova� na pódiu Reduty. Cenu pre najúspeš-
nejšieho slovenského interpreta získal Norbert 
Daniš, ktorého ve�erné vystúpenie zah��alo 
Hummelovu  Etudu es mol op. 125 a bravúrnu 
Lisztovu Etudu a mol �. 2. Pri po�úvaní extrém-
ne krátkych a náro�ných Hummelových etúd si 
posluchá� sotva stihne uvedomi�, ako expresne 
dokázal tento skladate� po�a� technický prob-

lém: zvolený prvok pre rozvoj prstovej techniky 
nieko�kokrát preženie po klaviatúre v rôznych 
polohách. S rýchlym koncom nemal problémy 
skladate� ani jeho publikum, no klaviristom 
dajú tieto etudy poriadne zabra�. Možno preto 
sa hrávajú len ako povinné skladby na sú�a-
žiach. Chýba im nadstavba, ktorá z Liszta 
�i Chopina urobila krá�ov klaviatúry. Norbert 
Daniš sa však s týmto „kúskom“ vysporiadal 
bravúrne, podobne ako napokon aj s Lisztom. 
Agapi Triantafyllidi predniesla Rachmaninovo-
vu Etudu es mol a Beethovenovu Sonátu F dur. 
Jej Beethoven prekvapil nadh�adom, akoby 

sonátu „inštrumentovala“, menila farby, poin-
tovala frázy, v pomalej �asti plasticky vyspievala 
melódiu. Grécka klaviristka hrá od 4 rokov, už 
ako 9-ro�ná vystúpila v Kremli s Vladimirom 
Spivakovom, bola žia�kou Pavla Gililova. Mi-
chael Davidov predstavil na ve�ernom koncerte 
Ravelovu Ondine z Gašpara noci a expresívne 
výbušnú, technicky náro�nú Piano Sonatu 
No. 1 Alberta Ginasteru; vynikajúco stvárnenú, 
s kreatívnou lyrickou pomalou �as�ou a bez 
trémy, ke�že porota už mala rozhodnuté... Su 
Yeon Kim uviedla Lisztovu legendárnu Etudu 
„La Campanella“, sen všetkých klaviristov, ku 
ktorému vedie dlhá cesta... Pridala Rachmani-
novove Variácie na Corelliho tému op. 42 a naj-
mä s náro�nou sadzbou štafety prekomponova-
ných variácií si poradila mimoriadne precízne. 
Téma sa nikde nestrácala, technika nezlyhá-
vala, Corelli aj Rachmaninov by boli spokojní. 
Ne�udujme sa, že jej európsky znejúca klavírna 
interpretácia má to�ko dôverne známych po-
znávacích prvkov: na Chopinovej i �ajkovského 
sú�aži skon�ila druhá, na salzburskom Mozar-
teu študovala u P. Gililova. 
Orchestrálny koncert a odovzdávanie cien pre-
behli v sobotu 20. 9. v Redute, mieste konania 
celej sú�aže a pod�a ohlasov zo zákulisia viem, 
že všetci ú�astníci prostredie ocenili. V porote 
(okrem zmienených aj Siavush Gadjiev – 
Taliansko, Hae Won Chang – Južná Kórea 

a Martin Kasík – �eská republika) boli aj bývalí 
ú�astníci sú�aže (Ameri�an Andrew Brownell, 
Slovák Marcel Štefko) a pod�a predsedu Pavla 
Gililova z Nemecka „všetci zažili krásny týž-
de� s �iernobielymi klávesami.“ Okrem Štefka 
(1993) v minulosti na Hummelovej sú�aži uspe-
li z domácich klaviristov Jana Nagy-Juhászová 
(1991), Tomáš Nemec (1993) a Matej Arendá-
rik (2008). Na 8. ro�níku sú�aže spolupracoval 
aj Slovenský rozhlas a nahrávky 2. kola aj � ná-
lových koncertov budeme môc� onedlho po�u� 
vo vysielaní Rádia Devín. 

Melánia PUŠKÁŠOVÁ

N. Daniš, S. Yeon Kim, 
M. Davidov a A. Triantafyllidi 
�foto: V. Zacharová�
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 Vaša umelecká cesta viedla z Bra-
tislavy cez Brno do Holandska, kde aj 
trvalo pôsobíte. Pre�o práve tam?
�lovek síce nechce by� ve�ným 
študentom, ale rád h�adá nové 
stimuly – ak je zvedavý. Na JAMU 
som preto využila možnos� šti-
pendia Erazmus a šla som na 
pár mesiacov do Utrechtu. Ke� 
je �lovek v zahrani�í, uvedomí si 
diverzitu, hlavne kultúrnu. Pre 
nás muzikantov je to nielen „kul-
túrny šok“ v bežnom živote, ale aj 
to, ako inak sa dá vníma� poh�ad 
na interpretáciu skladby. V Ho-
landsku majú hranice tolerancie 
posunuté �alej než na Slovensku 
�i v �echách. Tak má �lovek pries-
tor interpreta�ne báda� v mož-
nostiach, ktoré sú mimo rámca 
tradi�ného vnímania. Radi to 
v Holandsku podporujú – h�adaj 
si vlastnú cestu, aby si publikum 
oslovil. U nás je ve�mi dôležitá 
tradícia a �udia nie sú vždy otvore-
ní tomu, na �o nie sú zvyknutí.

 �o si môžem predstavi� pod 
vä�šou toleranciou v oblasti inter-
pretácie?
Predstavme si klasický program 
pre „bežné“ publikum (nie milov-
níkov sú�asnej hudby, napríklad). 
U nás sa tradi�ný divák, ktorý prí-
de na violový recitál s programom 
diel od Schumanna, Ligetiho 
a Šostakovi�a, bude ve�mi teši� 
zo Schumanna, zato však mrvi� 
na stoli�ke pri Ligetim. Bude sa 
skôr divi�, pre�o je to „falošné“, 
lebo nevie, že sa tam využívajú 
mikrointervaly.

 Ak je v Holandsku publikum 
otvorenejšie pre tzv. novú hudbu, 
odráža sa to aj v reálnej praxi zosta-
vovania dramaturgie koncertov?
Vždy bude plati�, �i už na Sloven-
sku alebo v Holandsku, že správ-
na vo�ba dramaturgie je k�ú�om, 
ako dosta� sú�asnú hudbu do kaž-
dodenného povedomia. Interpret 
sa musí zamyslie� nad výberom 
repertoáru tak, aby publikum 
motivoval prís� na koncert a aby 
publikum z koncertu odchádzalo 
so zážitkom. Práve preto však 
treba h�ada� nové možnosti a ne-
spolieha� sa len na „osved�ený“ 
program. Tú otvorenos� holand-
ského publika som ale myslela aj 

mama boli kolegyne-lekárky. 
Sonatína pre violu a klavír 
vznikla v roku 1998, ke� som 
študovala na konzervatóriu. 
Bola som ešte len mladá „žaba“, 
ktorá sa u�ila drža� poriadne 
violu v rukách, preto bolo pre 
m�a poctou popasova� sa s ta-
kouto skladbou. Samozrejme, 
prihliadol aj na môj vek – Sona-
tína je interpreta�ne jednoduch-
šia, zato však �istá a krásna! 
Druhá skladba, Sonáta – Elégia 
pre violu sólo, vznikla o nie�o 
neskôr. Premiérovala som ju na 
JAMU v Brne v roku 2003 na 
ro�níkovom recitáli. Predtým 
som bola u Zeljenkovcov v Har-
mónii na konzultácii. Ostala mi 
v pamäti hlavne atmosféra ich 
domu – bolo to najpokojnejšie 
miesto, aké som si vedela pred-
stavi�, ideálne na komponovanie 
(všade boli zastrúhané ceruzky 
a pripravený notový papier, keby 
prišla inšpirácia!). Pán Zeljen-
ka prišiel osobne do Brna na 
môj koncert, zárove� tam mal 
vtedy prednášku pre študentov 
kompozície. Sú to ve�mi pekné 
spomienky!

 Ste �lenkou Rotterdamskej 
� lharmónie, hráte vo viacerých ko-
morných zoskupeniach. Máte svoje 
umelecké vízie?
Vízia sa týka budúcnosti a všetci 
dobre vieme, že dnešná krízová 
doba je skúškou prežitia aj pre 
klasickú hudbu. Nazvime to 
teda skôr želaním, aby bolo vždy 
publikum, ktoré dokáže oceni� 
krásu a h
bku klasickej hudby, 
jej nad�asovos�. A aby interpreti 
dali do predvedenia všetko, �o 
by pomohlo odzrkadli� myšlien-
ky skladate�a, estetiku a dušu 
skladby, jedine�nos� momentu. 
Ak interpret a posluchá� dokážu 
navzájom vytvori� porozumenie, 
koncert ostane skvelým zážitkom 
pre obe strany a máme šancu, 
že klasická hudba prežije dlhé 
roky. �i už prinesieme na pódium 
tradi�ný alebo odvážnejší prog-
ram, nech obdaruje �udí rados�ou 
a pocitom spokojnosti – dobre, 
že som dnes prišiel a teším sa 
nabudúce!

Pripravil Juraj BUBNÁŠ

viola
Štúdiá: 1995 – 2001 Konzervatórium v Bratislave (K. Klatt), 2001 – 
2006 JAMU v Brne (L. Kyselák), 2006 – 2009 Krá�ovské konzervatórium 
v Haagu (R. Ephrat), 2006 – 2011 doktorandské štúdium na JAMU 
(L. Kyselák)

Majstrovské kurzy: Ognian Stantschev, Siegfried Führlinger, Kim Kash-
kashian, Thomas Riebl, Hatto Beyerle, Vladimir Mendelssohn, Pinchas 
Zukerman a i.

Sú�aže: Sú�až študentov slovenských konzervatórií (1999 – 2. miesto, 
2001 – 2. miesto), Medzinárodná interpreta�ná sú�až a festival Beetho-
venov Hradec (2004 – 3. miesto), Storioni Festival Prijs (2011 – 
 nalist-
ka, ako �lenka The Hague String Variations)

Spolupráce: Junge Philharmonie Wien (2001 – 2006), Štátna 
 lharmó-
nia Brno (2003 – 2005), Solistes Europeens Luxembourg (2005 – 2008), 
Rotterdams Philharmonisch Orkest (od 2009), The Hague String Varia-
tions (od 2009), Amati Ensemble, Redon Piano Quartet a i.

Veronika LÉNÁRTOVÁ
* 1981

[foto: archív V. Lénártovej]

v širšom kontexte. Napríklad vo svete opery sa tu klasické diela s ve�kou 
pravidelnos�ou uvádzajú v moderných stvárneniach. V minulej sezóne 
sme s orchestrom hrali Gounodovho Fausta v réžii Àlexa Ollého, ktorý 
bol riešený naozaj ve�mi odvážne. Výsledok – domáci divák „zjojkne“, 
no zárove� ostane po celý �as fascinovaný.

 Vrá�me sa ale ešte na Slovensko. Ilja Zeljenka skomponoval dve skladby 
pre violu s venovaním „pre Veronku“, ktoré patrí vám. Ako ste sa s ním do-
stali do kontaktu?
So Zeljenkovcami sme boli rodinní priatelia – jeho manželka a moja 

5
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Festival ARTIS v Prešove
V�aka aktivite ob�ianskeho združenia ARTIS má hudobný život v Prešove 
novú dimenziu – letný Festival komornej hudby ARTIS. 

Otvárací koncert druhého ro�níka (3. 7.) 
patril basistovi Štefanovi Kocánovi s klavír-
nym sprievodom Dagmar Duždovej. Sólista 
Metropolitnej opery venoval prvú �as� recitálu 
ruským romantikom. Premostením od piesní 
Piotra �ajkovského, vyjadrujúcich boles�, 
rados� i túžbu spojenú s láskou, k Rachmani-
novovým bola Musorgského humorná Piese� 
o blche. Efektnými boli Ba�ovské piesne Eu-
gena Sucho�a a po prestávke nasledovali árie 
z Händlovho Xerxesa, Rossiniho Barbiera 
zo Sevilly, Halévyho Židovky i Musorgského 
Borisa Godunova. Pokia� vo „ve�kom opernom 
svete“ možno Kocána po�u� predovšetkým 
v dramatických postavách, v Prešove jeho 
nádherný hlas vynikol v miniatúrach. V áriách 
dokázal navodi� atmosféru „vystrihnutú“ 
z kontextu deja. Basilio (La calunnia e un 
venticello), ako aj alkoholom posilnený Mu-
sorgského Varlaam, sa zjavovali na scéne, ako 
keby sa spevák prezliekal do ich kostýmov. 
Mäkkos�, �ahkos� a prirodzenos� Kocánovho 
hlasu sa prenášali aj do zvuku klavíra. Obdi-
vuhodné boli Duždovej odtienky pianissima, 
predovšetkým v lyrických dohrách pomalých 
piesní �ajkovského a Rachmaninova. 
Romantické struny – tak nazvali organizátori 
koncert (17. 7.), na ktorý prijal pozvanie ú�in-
kova� vo svojom rodnom meste huslista Igor 
Karško, od roku 1993 koncertný majster Lu-
zernského symfonického orchestra a Camerata 
Zürich. Do Prešova zavítal s huslistkou Zuza-
nou Schmitz-Kulanovou (košická rodá�ka 
pôsobiaca v Nemecku) a violon�elistom Tho-
masom Schmitzom. Duetá op. 39 Reinholda 
Glièra vyvolávajú v predstavách vnímavého 
posluchá�a nádherné asociácie, avšak pod pod-
mienkou perfekcionistickej interpretácie. Takej, 
akú ponúkli Karško so Schmitzom. Kodályho 

Dueto pre husle a violon�elo op. 7 po�ali manže-
lia Schmitzovci ako dialóg s jednotným zvukom 
a cítením. Tmavšia farba tónu huslistky dodá-
vala rapsodickým duetám požadovaný rozmer. 
Obdivuhodné boli dynamické i farebné odtiene 
v 2. �asti (Adagio), ako aj rytmické akcenty 
a dramatické udržiavanie napätia do poslednej 
noty. Dramaturgicky objavným bolo uvedenie 
Arenského Klavírneho tria �. 1 d mol op. 32, 
v ktorom sa ku Karškovi a Schmitzovi pridala 
Dagmar Duždová. Arenského triu nechýba 

vzrušenie ani váše�, zárove� je vtipným a iro-
nickým, klavírny part je „lisztovsky“ náro�ným 
(Scherzo) i „chopinovsky“ romantickým (Ele-
gia), miestami koketuje so salónnou hudbou. 
Interpretom sa racionálnym prístupom poda-
rilo zachova� brilantnos� s výsledným efektom 
trblietavého šperku. 
V programe VÁŽNE vážne SAXOFÓNO-
VANIE (19. 8.) vystúpilo v Ortodoxnej 
synagóge sedem saxofonistov. Ke� Alžbeta 

Klasová predniesla Introduction and Samba 
amerického skladate�a a pedagóga Maurice 
C. Whittneyho, bolo zrejmé, že je talentova-
nou a technicky výborne vyzbrojenou saxofo-
nistkou s pekným tónom, podobne ako v Deux 
Mouvements Belgi�ana André Waigneina (na 
klavíri sprevádzal Erik Jámbor). Marek Pas-
tírik uviedol skladby „zabudnutých“ autorov. 
Jazzom aj impresionizmom poznamenaná Hot 
Sonate Erwina Schulhoffa, vznikla po�as au-
torovho pôsobenia v orchestri Jaroslava Ježka, 
viacero saxofónových skladieb zanechala 
Francúzka Fernande Decruck (spolu s Micha-
elom Berkim predviedli Sonate en cis). So 
Suite Hellenique Pedra Iturraldeho sa v spo-
lupráci s Dagmar Duždovou predstavil Miloš 
Kostár, študent Konzervatória v Košiciach. 

Štefan Tká� spolu so 
svojimi žiakmi (Júlia 
Gazdíková, Jana 
Jakubová, Alžbeta 
Klasová) predviedli 
kurióznu úpravu Ha-
ydnovho Divertimenta 
B dur �. 1 pre 4 saxo-
fóny z aranžérskeho 
pera Adriána Harva-
na. Všetci saxofonisti 
sa stretli na pódiu 
v závere�nom de� lé 
Poem and Dance Lero-
ya Ostranského.
Závere�ný koncert 
festivalu (28. 8.) bol 
lahôdkou pre milovní-

kov tanga. Triango (Peter Breiner, Stanislav 
Palúch a Boris Lenko) predstavilo prešovské-
mu publiku úpravy svetových táng i Slovenské 
tance Petra Breinera, v ktorých sa k trojici pridal 
na fujare, píš�alkách, drumbli �i na gajdici Mi-
lan Rendoš. Ak sa festivalu ARTIS bude dari� aj 
na�alej, má potenciál zaradi� sa medzi renomo-
vané domáce festivaly. Držme mu palce!

Katarína BURGROVÁ

Pies)ová tvorba Bélu Kélera 
Dramaturgia pies�ového recitálu, ktorý zaznel na závere�nom koncerte 5. kultúrneho 
leta Bélu Kélera v�Bardejovských kúpe�och (19. 9.), bola jedným z�lákadiel pre záu-
jemcov o tvorbu dodnes nedoceneného, no vo svete známeho, bardejovského rodáka. 

Na znovuobjavovaní Kélerovej tvorby majú 
zásluhu historici aj interpreti, poukazujúci na 
hodnoty, ktoré je treba uchováva� a sprístup-
�ova�. Patrí k ním aj bardejovská rodá�ka, 
sopranistka Marianna Pillárová. Sólistka 
Opery Moravsko-sliezskeho národného 
divadla v Ostrave naštudovala celý Kélerov 
pies�ový repertoár, �asto priamo z autogra-
fov v nem�ine. Na koncerte zaznelo jedenás� 
piesní, štyri z nich (pod�a autora sprievodného 
textu Petra Bubáka) v novodobej premiére. 
Chvályhodná ambícia spevá�ky smerovala 
nielen k oboznámeniu posluchá�ov s naštu-

dovanou literatúrou, ale predovšetkým k vy-
tvoreniu povznesenej atmosféry a vyjadreniu 
hlbokých citových pohnútok, prameniacich 
v pies�ach, k odhaleniu ich skrytých vášní 
a nálad. Krásnou farbou a ohybnos�ou ve�kého 
hlasu, muzikalitou a prirodzenos�ou výrazu 
presved�ila nielen o svojich umeleckých 
kvalitách (herecký talent, zmysel pre rozto-
pašnos�), ale aj o hlbokom vz�ahu k piesni ako 
forme a klenote speváckej literatúry. Pillárovej 
artikulácia nemeckých textov bola nato�ko 
zrozumite�ná a dramaticky ú�inne stavaná, že 
upozornila i na štýlové rozdiely jednotlivých 

piesní. Kým v lyrických skladbách zdôraznila 
muzikalitu skladate�a, v Ach, liebste... op.103 
�i v koncertnom val�íku Come palpita op. 61, 
sa s vkusom preniesla nad vplyvmi salónnej 
hudby 19. storo�ia �i promenádnych koloná-
dových koncertov. V jej podaní zazneli naplno 
aj rozospievané oblúky a dynamika romantic-
kého obsahu Kélerovej naj�astejšie uvádzanej 
piesne Ein Ton aus deiner Kehle op. 9.
Na mimoriadnej úrovni podujatia mala podiel 
i klaviristka Marie Horá�ková, pedagogi�ka 
Janá�kovho konzervatória v Ostrave. Klavírny 
part programu staval na ozdobách a gradáciách, 
presvied�ajúc o kompozi�nom dôvtipe a origina-
lite autora. Efektné a uvo�nené podanie pôsobivej 
závere�nej piesne o láske a víne na slová Sándora 
Pet� ho dov�šilo nadšené prijatie umelkyne 
v preplnenej sále lie�ebného domu Astoria.  
     

Lýdia URBAN�ÍKOVÁ

I. Karško, T. Schmitz, Z. Schmitz 
Kulanová �foto: A. Žižka�
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Slovenské historické organy 2014
23. ro&ník medzinárodného festivalu, 25.–30. augusta, 
Spolok koncertných umelcov

Na koncertoch festivalu Slovenské historické organy zaznelo po�as posledného au-
gustového týžd�a 6 organov z�rôznych oblastí Slovenska. Na úvod každého z�nich 
predseda Spolku koncertných umelcov Ján Vladimír Michalko upozornil na historické 
organy ako na hodnoty, ktoré tvoria významnú sú�as� národného, ale i�európskeho 
kultúrneho dedi�stva.

Najstarším bol bezpedálový jednomanuálový 
organ s 11 registrami od neznámeho majstra 
z 2. polovice 18. storo�ia v kaplnke sv. Michala 
v Oravskom Podzámku. Prešiel viacerými 
necitlivými úpravami, do pôvodného stavu 
ho zreštauroval organár Vladimír Gazdík. 
Oproti štandardnej dispozícii nástrojov z rov-
nakého obdobia má nieko�ko zaujímavostí 
(timpanum – dvojicu ve�kých drevených píš�al 
ladených do chvenia, pripomínajúceho zvuk 
bubnov). Takmer polovicu dispozície tvoria 

registre v základnej 8-stopovej polohe (vrátane 
labiálnej výchvejnej Vox humany), v spodných 
dvoch oktávach rozsahu nástroja možno re-
gistrova� Bourdon bas 16', suplujúci organový 
pedál. Na koncerte rakúskeho organistu Chris-
tiana Iwana (27. 8.) zaznel repertoár talianskej 
(Frescobaldi) a juhonemeckej proveniencie 
(Kerll, Muffat), ale aj Andante F dur KV 616 
od Wolfganga Amadea Mozarta.
Druhým najstarším nástrojom festivalu bol 
8-registrový pozitív trnavského organára 
Valentína Arnolda z roku 1783, stojaci pri 
severnej stene rozhrania sanktuária a hlavnej 
lode Baziliky sv. Mikuláša v Trnave, reštauro-
vaný Jánom Valovi�om a Petrom Gregvorekom 
(podrobnejšie v HŽ 1-2/2014). Na závere�nom 
koncerte (30. 8.) sa v nádhernej sýtej akustike 
trnavského dómu nástroj rozozvu�al pod prsta-
mi Stanislava Šurina. Dramaturgicky ú�inne 
vystavaný program pozostával z diel talianskej 
(Frescobaldi, Zipoli, Marcello v transkripcii 
J. S. Bacha), nemeckej (Krieger, Pachelbel, 
C. Ph. E. Bach), �eskej (Brixi, �eský anonym) 
a domácej organovej literatúry 17. a 18. sto-
ro�ia (levo�ský evanjelický organista Samuel 
Marckfelner a františkán Pantaleon Roškov-
ský). Šurinova premyslená registra�ná kon-
cepcia dala vyniknú� nádhere a rôznorodosti 
farebných odtie�ov, ktoré ponúka dispozícia 

nástroja. Výber repertoáru v prípade oboch 
nástrojov z 18. storo�ia rešpektoval v danej 
dobe bežný tónový rozsah s „krátkou oktávou“ 
(vo ve�kej oktáve chýbajúce Cis, Dis, Fis, Gis).
Nástroje z 19. storo�ia, ktoré na festivale Slo-
venské historické organy zvä�ša dominujú, boli 
na tomto ro�níku zastúpené len dvakrát. Desa�-
registrový jednomanuálový organ s pedálom 
(8+2) v Kostole sv. Ondreja, apoštola v Pe�ov-
skej Novej Vsi, postavil v roku 1870 organár 
Joseph Kolbay zo Spišského Podhradia a jeho 

poslednú opravu realizovala 
diel�a Gabriela Biesa z Hra-
novnice. Na koncerte zostave-
nom z barokového a klasicis-
tického repertoáru (Froberger, 
Buxtehude, Stanley, Avison, 
Böhm, Va�hal, Valerj) ho za 
hojnej ú�asti publika pred-
stavil Marek Vrábel (28. 8.). 
Druhý nástroj z rovnakého 
obdobia bol v kontexte festiva-
lu raritou: postavil ho anglický 
organár Albert Keates v roku 
1894 pre Stockbridge Metho-

dist Church v Shef� elde a do nádherne zrekon-
štruovaného Jezuitského kostola v Skalici ho po 
rozobratí v Anglicku a následnom zreštaurovaní 
zasadil Ján Valovi�. Ide o 14-registrový dvojma-
nuálový organ (7+6+1) so žalúziou pre II. ma-
nuál a s farebne bohatou dispozíciou. Peknému 
zvuku nástroja (až na prisilnú nepôvodnú 
mixtúru hlavného stroja) napomáha vynikajúca 
akustika kostola. Na úvodnom koncerte festi-
valu (25. 8.) ho v s�ubnej dramaturgii predsta-
vila francúzska organistka Caline Malnoury. 
Škoda, že jej interpretácia bola vo viacerých 
skladbách pozna�ená neistotou znejas�ujúcou 
metricko-rytmickú orientáciu posluchá�a a dy-

namicky preexponovanou registráciou.
Už pred dvoma rokmi zaznel v rámci festivalu aj 
organ zo za�iatku 20. storo�ia s pneumatickou 
traktúrou (Bratislava – Záhorská Bystrica) 
a v tomto trende pokra�oval aj aktuálny ro�ník. 
Podobné nástroje boli donedávna �asto paušálne 
posudzované ako „úpadkové“, ke�že v minulom 
storo�í bolo postavených mnoho nevydarených 
a nekvalitných organov tohto typu s neinšpirujú-
cim bezfarebným zvukom. Nástroje s pneuma-
tickou traktúrou sú navyše vo všeobecnosti 
chúlostivé na klimatické zmeny a náro�né na 
pravidelnú údržbu. V sú�asnosti sa však už aj na 
Slovensku na tieto organy nazerá ako na repre-
zentantov daného historického štýlu –  v stavbe 
i zvukovej koncepcii a možno medzi nimi nájs� 
umelecky mimoriadne hodnotné nástroje 
s uš�achtilou intonáciou jednotlivých registrov 
i krásnym zvukom pléna. V porovnaní s organmi 
s tzv. univerzálnou dispozíciou na nich znejú 
lepšie a štýlovo priliehavejšie i niektoré diela 
19. a 20. storo�ia. Dvojmanuálový organ v Kos-
tole Nanebovzatia Panny Márie v Podolínci, kto-
rý v roku 1902 postavila � rma Gebrüder Rieger 
z Krnova (Jägerndorf) má výpustkové vzdušnice 
s registrovými kancelami a šestnás� registrov 
(8+4+4), z ktorých sedem je urobených ako 
extenzia z iného píš�alového radu. Na koncerte 
(29. 8.) zostavenom zo štýlovo adekvátneho kla-
sicisticko-romantického nemeckého repertoáru 
(Rinck, Schumann, Brosig, Merkel, Rheinber-
ger) a závere�nej improvizácie, organ predstavil 
Slovák �uboš Ihring, v sú�asnosti pôsobiaci vo 
Švaj�iarsku.
Najmladším a zárove� najvä�ším nástrojom 
festivalu bol 22-registrový dvojmanuálový organ 
(8+9+5) s kuželkovými vzdušnicami v rímsko-

katolíckom Kostole sv. Margity 
Antiochijskej v Zohore. Posta-
vila ho � rma Rieger z Krnova 
v roku 1924 a po následných 
ve�mi problematických zme-
nách v dispozícii bola nástroju 
vrátená jeho pôvodná zvuková 
koncepcia (Ján Valovi�). Reci-
tál Belgi�ana Jana Vermeireho 
(26. 8.) bol výnimo�ný i skve-
lou dramaturgiou. Po úvodnom 
Koncerte G dur princa Johanna 
Ernsta zo Sachsen-Weimaru 
(v transkripcii J. S. Bacha, 
BWV 592), dielach Felixa 
Mendelssohna-Bartholdyho 

a Franza Liszta umelec vygradoval svoju hru do 
uvo�neného a výrazovo bohatého muzicírovania 
v dielach svojich rodákov (Jacques-Nicolas Lem-
mens, Flor Peeters a Noel Goemanne), pri�om 
dokonale predstavil farebné možnosti nástroja 
v súlade s charakterom, štýlom a hudobným 
obsahom týchto skladieb. 
Tradi�nou konštantou festivalu bol kvalitne 
spracovaný slovensko-anglický programový 
bulletin s informáciami o interpretoch a s de-
tailnými popismi jednotlivých nástrojov, ktoré 
vždy potešia každého záujemcu o organovú 
hudbu.

Stanislav TICHÝ

Zohor �foto: archív festivalu�

Skalica �foto: archív festivalu�
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Katedrálny organový festival 
Bratislava 
5. ro&ník medzinárodného festivalu, 31. júla –11. septembra, 
Bratislavská arcidiecéza, Bratislavský samosprávny kraj, Tribus 
Musicae 

Úvodný koncert 5. ro�níka úspešného a poslu-
chá�sky atraktívneho Katedrálneho organové-
ho festivalu Bratislava bol mimoriadnou uda-
los�ou – v rámci podujatia 31. 7. po druhýkrát 
vystúpil Olivier Latry, titulárny organista Ka-
tedrály Notre Dame v Paríži. Pä��as�ová Suita 
na hymnus Veni Creator Spiritus Nicolasa 
de Grignyho je reprezentatívnym a pomerne 

�asto hrávaným dielom francúzskej organovej 
literatúry obdobia baroka. Okrem nej výlu�ne 
francúzskemu programu dominovali autori 
20. storo�ia. V jedine�nej interpretácii zazneli 
Berceuse sur deux notes qui cornent, rytmicky 
„zamotaná“ Fantasmagoria a ako prídavok 
Litánie Jehana Alaina, virtuózne Prélude 
de „L’Enfant noir“ Jeana-Louisa Florentza 
a cyklus meditácií L’Ascension (Nanebovstú-
penie) Oliviera Messiaena. Obzvláš� pri nich si 
posluchá� uvedomil, ako úžasne a autenticky 
znie hudba katolíckeho mystika Messiaena 
v priestore bratislavského Dómu. Dlhotrvajúci 
dozvuk parížskych katedrál je integrálnou 
sú�as�ou jeho hudby a parametrom, s ktorým 
skladate� pracoval (v závere�nej Modlitbe 
Krista vystupujúceho k Otcovi v atmosfére sln-
kom prežiareného nebeského pokoja sa akoby 
zastavil �as). Koncert (s výnimkou Florentza 
hral umelec spamäti) vystup�oval rozsiahlou 
nepokojnou a virtuóznou improvizáciou na 
tému antifóny Stanislava Šurina Bože, vymôž 
mi právo s vlnami pôsobivých gradácií.
Hudbe 20. storo�ia venovali zna�ný priestor 
aj �alší umelci. Po�ský organista Piotr Rojek 
(7. 8.) uviedol popri dielach J. S. Bacha, Jehana 
Alaina a vlastnej improvizácii na tému piesne 
Presväté znamenie, presvätý kríž z Jednotného 
katolíckeho spevníka skladby Mieczys�awa 
Surzy�ského a Mariana Sawu. Dynamicky 
exponovaný výstup temperamentného Chorvá-
ta Edmunda Andlera Bori�a (v dramaturgii 
takmer absentovali zvukovo i tempovo oddy-
chové skladby) �erpal z tradi�nej literatúry 
(J. S. Bach, Guilmant, Widor, Reger), no pred-

stavil i diela Andjelka Klobu�ara, Frana Para�a, 
Jeana-Paula Verpauxa a Aivarsa Kal�jsa (4. 9.). 
�ažiskom programu Alessandra Bianchiho 
(14. 8.) bola hudba 2. polovice 19. a za�iatku 
20. storo�ia (Bossi, Vierne, závere�ná Sonáta 
Juliusa Reubkeho), sú�asnú taliansku školu 
reprezentovali Licinio Re� ce a Massimo No-
setti (organista, skladate� a dirigent, ktorý na 

festivale koncertoval v roku 
2012, vlani ne�akane zomrel). 
Pestrý program (Tournemire, 
du Mage, J. S. Bach, Stanford, 
Messiaen, Mulet, Gigout) 
a suverénny koncertný výkon 
sprostredkoval vitálny Gerard 
Gillen, titulárny organista dub-
linskej katedrály (28. 8.).
Oživením bolo vystúpenie Rakú-
šana Michaela Kollera (21. 8.), 
ktorý svoje majstrovstvo a cit 
predviedol v sérii improvizácií 
na sedem sugestívnych obrazov 

františkánskeho k�aza a akademického maliara 
Teodora Tekela (1902–1975): Vojna, Pieta, 
K prepadnutiu �eskoslovenska (s použitím 
melódie piesne Brat�í�ku, zavírej vrátka Karla 
Kryla), Svätá rodina, Muž bolesti, Kalvária 
a Svietnik. Koller sa k publiku prihováral relatív-
ne umierneným harmonickým a dynamickým 
jazykom, štedro, no kultivovane využíval fareb-
né možnosti katedrálneho organu. Do Kalvárie 
(za�ala akoby hrmením v dia�ke a náznakmi 
približujúcej sa búrky) vkusne zakomponoval 
efekt dochádzania vzduchu v organe pri vypnutí 
motora (vyhasínanie života). Prídavkom bola 
improvizácia na slovenskú hymnu.

Dôstojným festivalovým � nále (11. 9.) bola 
dvojica omší Mauricea Duru� ého (Messe 
„Cum jubilo“ op. 11 z roku 1966) a Louisa 
Vierneho (Messe solennelle cis mol op.16, 
1899–1900). Omše zhudob�ujúce text latin-
ského ordinária bez Kréda vznikli pre zbor 
s orchestrom, obaja skladatelia-organisti však 
zanechali aj organové verzie (Vierne na návrh 
Charlesa-Mariu Widora aranžoval orchestrál-
ny part dokonca pre dva organy, menší z nich 
sprevádza zbor). Jednohlasný zborový part 
Duru� ého skladby inšpirovaný gregoriánskou 
omšou Cum jubilo predniesol komorný muž-
ský zbor Cantores Bratislavensis (dirigent 
Marek Janko), miešaný Consortium Bra-
tislava viedla Iveta Viskupová. Obe telesá 
stvárnili zborové party kultivovane a �isto, 
vo Vierneho omši stáli �lenovia zboru spolu 
so sprevádzajúcim digitálnym organom (Zu-
zana Zahradníková) vpredu pred publikom 
a synchronizáciu s ve�kým organom (bývalý 
organista bratislavského dómu Martin Bako) 
zabezpe�oval druhý dirigent na chóre. V rámci 
ve�era predniesol Martin Bako aj závažnú 
Suitu op. 5 Mauricea Duru� ého, ktorej tri �asti 
(Prélude, Sicillienne a Toccata) rámcovali obe 
omšové diela. Prednes mimoriadne náro�ného 
opusu spájal v optimálnej miere prirodzenú 
muzikalitu, technickú brilanciu, temperament 
a zrozumite�nos� umocnené registra�ným zvu-
kovým stvárnením opierajúcim sa o dlhoro�né 
skúsenosti interpreta s nástrojom i akustikou 
priestoru. 
Sprievodným podujatím bolo vystúpenie 
Davida di Fioreho (31. 8.) na �erstvo zreštau-
rovanom dvojmanuálovom organe v Kostole 
sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Americký 
organista opä� potvrdil svoje kvality a po�et-
né publikum zaujal starostlivo zostavenou 
dramaturgiou (od anonymnej tane�nej suity 
zo 16. storo�ia cez Bachovu Toccatu d mol 
BWV 565, kompozície T. Susata, M. Coretta, 
L. Boëllmanna, F. A. Guilmanta, M. E. Bossi-

ho po jazzom inšpirované skladby Ellingtona 
a Michela). Jeho strhujúca hra si popri tech-
nickej dokonalosti a suverénnom nadh�ade 
zachováva svieži neakademický hudobný 
prejav. Vynachádzavos� a vkus preukázal pri 
zvukovom stvárnení diel, pri�om maximálne 
využil relatívne skromné farebné možnosti 
daného nástroja.

Stanislav TICHÝ

D. di Fiore �foto: archív festivalu�

Koncert v Dóme �foto: archív festivalu�

O. Latry �foto: J. Bartoš�
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Organizátor:
Moyzesovo kvarteto, 
komorný súbor mesta Skalica

Festival podporili: 
SNM - Hudobné múzeum

Vstupné: 
dospelí - 4€  študenti, 
dôchodcovia, ZŤP - 2€ 

17. október (piatok) 
Nové krídlo Kopplovej vily, 

Zelený kríček 3 - Galéria Jána 

Koniarka v Trnave, 

18.00 hod.

Moyzesovo kvarteto, komorný 
súbor mesta Skalica
Filip Jaro – kontrabas

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart,

Miloslav Gajdoš, Alexander 

Moyzes, 

Ján Křtitel Vaňhal

18. október (sobota)

Slovenské národné múzeum 

- hudobné múzeum, Fresková 

sieň, Kaštieľ v Dolnej Krupej, 

17:00 hod.

Roman Patkoló – kontrabas 
(SK/CH)
Ladislav Fančovič – klavír
Ján Slávik – violončelo

Program:
Astor Piazzolla, Grigoras Dinicu, 

Ennio Morricone, Roman Patkoló, 

John Williams, Giovanni Bottesini

19. október (nedeľa)

Synagóga - Centrum súčasného 

umenia, Halenárska 2,  Galéria Jána 

Koniarka v Trnave, 18.00 hod.

Bass Band: Ján Krigovský, 
Ján Prievozník, Metod Podolský, 
Ján Borza – kontrabasy
Stephanie Szanto – mezzosoprán 
(CH)

Program:
W. A. Mozart, Richard Wagner, 
Stanislav Palúch, Vincent Jaš, 
Marcel Comendant, Jan Borza, 
Giovanni Bottesini

Kubínsky organový festival
1. ro&ník, 3.–24. augusta, Tribus Musicae, mesto Dolný Kubín, 
farnos( Dolný Kubín 

V�aka neúnavnému organizátorovi Stanislavovi Šurinovi zaznievali organy po�as 
leta nielen v�hlavnom meste, ale aj v�regiónoch (19. ro�ník Trnavských organových 
dní, 15. ro�ník Organových dní v�Pieš�anoch a�premiérové ro�níky Organového festi-
valu v�Modre a Kubínskeho organového festivalu). 

Ke� sa v dolnokubínskom Kostole Povýšenia sv. 
Kríža (postavenom v roku 1997) uvažovalo o vý-
mene digitálneho organu za píš�alový, ponukou 
bola úprava a inštalácia bývalého organa z bra-
tislavskej Reduty. Hudobná komisia však projekt 
nepodporila s odporú�aním postavenia nového 
nástroja. Hlavný koordinátor projektu Stanislav 
Šurin oslovil viacero zahrani�ných � riem s dlho-
ro�nou tradíciou, pri�om návrhy rátali so zabu-
dovaním hracieho stola priamo do organovej 
skrine (tzv. Spielschrank). Realizácia dvojma-
nuálového organu nemeckej � rmy Thomas Jann 
Orgelbau bola prvou na Slovensku. „Nástroj 
presved�í bohatou paletou registrov v základnej 
polohe, v�aka �omu môže by	 reprodukovaná 
predovšetkým romantická a symfonická hudba“, 
predstavuje organ Thomas Jann. „Tónová trak-
túra je mechanická, registrové riadenie elektrické, 
setzer umož�uje uloženie 4000 pamä	ových kom-
binácií.“ Organovú skri�u postavili v kostole za 
3 týždne, na zvukovej a farebnej koncepcii regis-

trov (1543 píš�al od 10 milimetrov po 5 metrov) 
pracovali intonéri 700 hodín.
Inštaláciou nového nástroja sa stal dolnoku-
bínsky kostol aj priestorom pre koncertný život 
v meste a myšlienka organového festivalu na 
seba nedala dlho �aka�. Titulárny organista 
Katedrály Notre-Dame v Paríži Oliviere Latry 
predniesol 3. 8. svoj program (Gigout, Franck, 

Vierne, Langlais, Alain) s nesmiernou �ahkos�ou, 
pokorou a spamäti, závere�ná improvizácia na 
tému piesne Presväté znamenie, presvätý kríž sa 
niesla v konzervatívnejšom štýle fúgy. Na koncer-
te 10. 8. predstavil košický organista František 
Beer, študent cirkevnej hudby na Musikhoch-
schule Lübeck, popri dielach Brahmsa, Vivaldi-
ho, Muffata, Duprého �i Messiaena aj Fantáziu 
na „Veni Sancte“ op. 313 niekdajšieho nitrianske-
ho regenschoriho Jozefa Rosinského. Na zabud-

nutého autora domácej proveniencie 
poukázal aj Poliak Przemys�aw 
Kapitu�a (17. 8.), ke� popri vlast-
ných �i Lisztových transkripciách 
Chopinových prelúdií predniesol aj 
Improvizáciu na starú po�skú duchov-
nú piese� op. 38 Mieczys�awa Surzy-
�skeho. Závere�né vystúpenie Ame-
ri�ana Davida di Fioreho (24. 8.) 
malo širokospektrálnu dramaturgiu, 
od skladate�ov 16. storo�ia (Tielman 
Susato) po sú�asníkov (Johannes 
Matthias Michel, Noel Rawsthorne). 
V�aka talianskym kore�om dispo-

nuje di Fiore správnou dávkou temperamentu 
a dlhoro�né štúdium v Paríži zanechalo na jeho 
technike stopy francúzskej interpreta�nej tra-
dície. Lepšiu inauguráciu si tento nový nástroj 
nemohol žela� a spoluorganizátor Matej Bartoš 
už nazna�uje víziu nástrojových kombinácii pre 
nasledujúce ro�níky... 

Marek JAMRICH

Atmosféra koncertu �foto: V. Jur�íková�
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Potom dochádza k pocitu diferenciácie medzi 
jednotlivými štýlovými obdobiami a každé 
jedno prináša úžasné nové prepojenia, h�ada-
nia i nachádzania.

 Na za�iatku kariéry ste dos� intenzívne spo-
lupracovali s Musicou aeternou a neskôr Sloven-
skou � lharmóniou...
Musica aeterna bola pre m�a, ale iste aj pre 
�udí, ktorí navštevovali albrechtovský dom, 
úžasnou školou, v prvom rade �udskosti. 
Hansi k nám pristupoval nielen ako muzi-
kant, ale ako �lovek, takmer ako otec, jeho 
dom nám bol stále otvorený, to by ale bola 
téma na samostatný rozhovor. Prechod k � l-
harmónii bol v podstate plynulý, pravdepo-
dobne si ma všimli na našom koncerte alebo 
na jednej z tajných omší v Dóme, ktoré sa 
zvykli slúži� na Vianoce �i na Nový rok. V Slo-
venskej � lharmónii som ako spevák získal 
pevné základy spolupráce s orchestrom, 
ktoré pretrvávajú doteraz.

 Po�as rokov vášho pôsobenia interpretujete 
široký repertoár od Bacha až po sú�asnú tvorbu. 
Ako získavate potrebný nadh�ad?
Najviac zo všetkého ma „trápi“ práve Bach. 
Venoval som sa mu dos� intenzívne v období 
spolupráce s Helmuthom Rillingom v Stutt-
garte. Tá sa za�ala jeho kurzom, v rámci ktoré-
ho sme pripravovali Omšu h mol, nasledovali 
spolupráce na mnohých �alších kantátach. 
Bach predstavuje disciplínu, zviazanú prís-
nym zápisom, frázou, detailmi, ale aj spevác-
kou technikou. Považujem ho za akýsi základ, 
pretože speváka nau�í precíznosti, kvalitnému 
frázovaniu aj výslovnosti, a to všetko sa neskôr 
odzrkad�uje na interpretácii �alších diel. Po 
stránke vokálnej disciplíny je ve�mi podobný 
Mozart. Z jeho postáv mi dodnes zostali Don 
Alfonso v pražskom predstavení Così fan tutte 
a Leporello v Bednárikovej inscenácii Dona
Giovanniho. Špeci� cký prístup si vyžaduje 
každý repertoár, vždy sa preto snažím zobrazi� 
si predstavy o fráze �i výraze daného diela. 

Život na javisku

 V roku 1978 ste nastúpili do Opery SND. Ako 
ste vnímali príchod z koncertného pódia na operné 
javisko?
Branislav Kriška a Gerhard Auer, ktorí v tom 
�ase v divadle pôsobili, boli zárove� peda-
gógmi na VŠMU. Z toho nejako prirodzene 
vyplynulo, že som po skon�ení školy išiel pred-
spieva� do SND. Najskôr ma prijali ako eléva 
na rok a potom už za riadneho sólistu opery. 
Praktická odpove� speváka pohybujúceho 
sa na týchto dvoch poliach je, že koncertný 
a operný spev sa vzájomne dop
�ajú. Operný 
žáner poskytuje zna�né uvo�nenie v pohybe, 
vo výrazových prostriedkoch ako gestá, pohyb 
celého tela a dáva tak možnos� pod�iarknu� 
hudobný tok. Na druhej strane koncertný spev 
znamená disciplínu, používa výrazové pros-
triedky výlu�ne hudobné, založené na spe-
váckej technike, frázovaní, štýlovosti. Ur�ite 
by som si vedel predstavi�, že by som robil len 
koncertnú �innos�, a dokážem si predstavi� aj 
to, že by som sa venoval iba opere. Ale bola by 
to škoda, pretože som nadšený, ke� ma �aká 
koncert i operné vystúpenie a obe zložky sa 
úžasne dop
�ajú, aspo� tak to cítim.

 Na opernom javisku radšej stvár�ujete posta-
vy vážneho alebo skôr komického charakteru?
Pri dobre napísaných postavách typu Don 
Basilio �i Don Magni� co má spevák príleži-
tos� doslova sa vyblázni�, uvo�ni� sa, vymýš�a� 
krokové �i gestické variácie, na rozdiel od 
Krá�a Heinricha v Lohengrinovi �i Gremina 
v Eugenovi Oneginovi. Nachádza sa v nás kus 
komediantstva, a to mám na tejto práci rád, 
nie som zasa až tak prehnane vážny. Dôleži-
té je vži� sa do postáv. Ke� idem na javisko 
ako vrah Sparafucile, musím tam ako vrah 
vkro�i�, aj ke� po mojich iných postavách mi 
to možno mnohí neuveria. Ale pokúsim sa, 
podobne ako pri komických postavách, Go-
dunovovi, Krá�ovi Filipovi �i Svätoplukovi. 
Všetko sú to nádherné pokusy, ktoré publi-
kum bu� príjme, alebo nie. Ke� ich príjme, 
som – samozrejme – rád, ke� nie, uvažujem, 
v �om som urobil chybu, že som nebol dosta-
to�ne presved�ivý.

 Aký je váš názor na problematiku režijného 
divadla?
Môj vz�ah k moderným réžiám je nulový, nie 
som zástancom prvoplánového výkladu, kde 
sa skonkretizujú celkom iné súvislosti, naprík-
lad Aida z obdobia starého Egypta sa posunie 
do éry fašizmu, alebo Maškarný bál sa zinsce-
nuje ako nejaká párty. Ke�že som ale zamest-
naný v divadle, plním zadania režisérov. Ak sa 
však aktualizácia nemá udia� na kongeniálnej 
báze, podobne, ako to urobil Bednárik s legen-
dárnym Faustom, je iba približnou, prvoplá-
novou a aj pre m�a ako interpreta nezaujíma-
vou. Potom zostáva už len nádherná hudba 
i divadlo ide do úzadia pre speváka a ur�ite aj 
pre diváka. 

V h�bke srdca precítená, vyzretá hudobná interpretácia, starostlivo zvolený 
prístup k dielam rozli�ných štýlových období, istotu vyžarujúca vokálna 
technika a v neposlednom rade prí�ažlivý hlasový fond – to všetko sa spája 
s menom tohto umelca, už pár desa�ro�í pôsobiaceho na operných 
i koncertných pódiách, ktorého ú�inkovanie je vždy prís�ubom výnimo�ného 
zážitku. 

Pripravila Eva PLANKOVÁ, fotografi e: archív Petra MIKULÁŠA

Peter Mikuláš: 
Pri Dvo+ákovi si strážim 
srdce v chladni&ke
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Sucho) ako klasik

 Nevyhýbate sa ani tvorbe 20. a 21. storo�ia, 
aký ste si k nej vytvorili vz�ah? 
Rozšifrova� niektorých skladate�ov môže 
by� niekedy problém. Oto Ferenczy mal je-
den cyklus piesní, ktorý bol pre m�a zložitý 
najmä v pochopení jeho silnej, až mohutnej 
harmonickej stránky. Uchopi� part intona�ne 
a zárove� poda� dynamicky, agogicky i výra-
zovo správne, bol �ažký oriešok. „Objavi�“ 
niektorých skladate�ov znamená viac študo-
va�, u�i� sa lepšie vníma� harmonický základ, 
a potom dôjde k akémusi osvieteniu, �o všet-
ko sa v danej partitúre nachádza. K Cikkerov-
mu Mr. Scroogeovi som h�adal k�ú� celý rok 
a až po nieko�kých reprízach som si postupne 
uvedomoval, že spevácka línia, ktorá je pre 
nás taká základná a podstatná, sa tam skrýva 
v skuto�ne geniálnej podobe. Podobný prípad 
je i Benešova Hostina a mohol by som vyratú-
va� �alej. Keby som mal zakotvi� u Sucho�a, 
bol som v štádiu, kedy som ho nedokázal vní-
ma�, u�i� sa ho, chápa� intervaly. Vo vyššom 
veku sa odrazu pre m�a stal klasikou. Celý 
farebný, nádherný Svätopluk tak funguje. 
Menoval som, �o bolo pre m�a asi naj�ažšie, 
a potom za�ína tvorba Vlada Godára, zrozu-
mite�ná, jasná, �istá, presná, ktorá ma vždy 
o�aruje. Tiež Jevgenij Iršai, posledná Stabat 
Mater, ktorá odznela v Žiline pred rokom, 

je dielo �ažko porovnávate�né s nie�ím, má 
jasnú stavbu, farbu i výpove�. Zo zahrani�-
ných autorov trvalo dlhšie dosta� sa k Alba-
novi Bergovi a jeho Wozzeckovi, ale napríklad 
jednoduchšia cesta viedla k Šostakovi�ovi. 
Jeho tvorba je presne daná, v zna�nej miere 
tonálna, v zna�nej ani nie, a hoci v jeho hud-
be musí �lovek preklenú� viaceré intona�né 
úskalia, je omnoho �itate�nejší. 

 Spolupracovali ste s domácimi skladate�mi 
v rámci príprav diel aj osobne? 
Spoluprác bolo viac, s Jurajom Benešom, 
Vladom Godárom a mnohými �alšími. 
Spomínam tiež na Eugena Sucho�a, ke� 
som spieval prvýkrát Štelinu v Kriškovej 
inscenácii Krút�avy, potom v rámci príprav 
Svätopluka. Vedomie, že majster Sucho� 
sedí na skúške a vníma nás, bolo silné. Príliš 
sa nemiešal do detailov, neh�adal drobnosti, 
ktoré by mali by� inak. Mnohé nechával aj na 
interpretov a na ich pocit. Prítomnos� skla-

date�a pri hudobnom naštudovaní vidím ako 
ur�ité posolstvo. Jeho dielo má zaznie� pr-
výkrát, kým zatia� znelo v jeho ušiach, v jeho 
mysli, duši. Zapísal ho a odrazu je tu, naživo. 
Osobne si ten pocit ani neviem predstavi�, 
musí to by� nie�o úžasné. Ke� som stál pri 
skladate�ovi, úplne som ho chápal, že z pr-
vého po�utia svojej skladby mal iste rados�. 
Tieto situácie boli vždy výzvou a pre m�a 
osobne aj naplnením.

 Zmienili ste sa o Šostakovi�ovi, pod vedením 
jeho syna ste dokonca uviedli slávnu symfóniu 
Babi Yar.
Viaže sa k tomu aj príhoda. Pozvali ma do 
pražského FOK na uvedenie Šostakovi�ovej 
13. symfónie, dirigova� mal jeho syn. Po pr-
vých slovách, ktoré som zaspieval, skúšku 
zastavil a povedal, že to nie je Jevtušenkov 
text a takto to spieva� nemôžem. Naštudova-
nú som mal totiž cenzurovanú verziu diela. 
A tak kým ostatní už skúšali �alej, prepisoval 
som si z partitúry pôvodný text – text o Rus-
ku, smutný, pravdivý, ozajstný... 

Od piesní k Rekviem

 Venujete sa i pies�ovej tvorbe. Akú dôležitos� 
pripisujete tomuto repertoáru?
V tejto oblasti so smútkom poci�ujem ve�ký 
de� cit. Ponuka na pies�ové koncerty na Slo-
vensku je malá, �ím sa zmenšuje priestor na 
to, aby sa v pies�ovej tvorbe spevák usadil 
a našiel. Piese� prináša ešte vä�šiu drobno-
kresbu ako opera �i oratórium a umelca posú-
va do špeci� ckej polohy akéhosi vnútorného 
ma�ovania tých krátkych, nieko�kominútových 
výpovedí. Možno u nás nie je ani divák nato�ko 
vychovaný, aby rozumel pies�ovým mono-
lógom nato�ko, ako chápe napríklad operu. 
Opera je komunikatívnejšia, známejšia, pie-
se� si vyžaduje hlbšie štúdium, ponor do textu 
a jeho významu. Dodnes sa rád pri klavíri 
vraciam k pies�am, ktoré som doteraz spieval, 
a uvažujem, ako by som ich v detailoch možno 
pretvoril inak.

 V tejto súvislosti na um prichádza váš pred-
nes Biblických piesní a celkovo tvorby Antonína 
Dvo	áka. Akoby vás k tomuto skladate�ovi viazal 
osobitý vz�ah...
Je to skrátka génius. Netajím sa, že od druhej 
polovice Rusalky, ke� zaznieva všetko okolo 
m�a za scénou, ticho sedím, po�úvam, vnímam 
neuverite�né harmónie a  objavujem v orchestri 
stále nové zvuky i farby. Táto opera ma nikdy 
nenechá chladným, obzvláš� druhá polovica je 

nad�asovým zážitkom. Spo-
�iatku priam rozprávkovo 
detský dej sa zmení na sku-
to�ný príbeh muža a ženy, 
prepojený s Dvo	ákovou 
genialitou. Biblické piesne 
zasa vnímam ako modlitbu 
a pre m�a sú introvertnou 

výpove�ou, presahujúcou rámec interpreta�nej 
prezentácie. Zasahujú hlboko aj m�a samého 
a musím si dáva� pozor, aby som ich dokázal 
zaspieva�, nebol až nato�ko ponorený do ich 
obsahu a nenechal sa „vyko�aji�“. Doslova si 
musím stráži� srdce v chladni�ke. Spolu so Sta-
bat Mater �i Rekviem sú to diela, ktoré jednodu-
cho prenikajú pod kožu. Som rád, že je to tak, 
a návraty k nim sú vždy sviatkom.

 Práve Dvo	ákovo Rekviem vás pozvali spieva� 
aj na poslednú rozlú�ku s prezidentom Václavom 
Havlom.

Považoval som to za obrovskú �es�, ale na 
druhej strane som si uvedomoval, že to vô-
bec nebude jednoduché a budem musie� rieši� 
podobný problém, aký som už nazna�il. Spo-
menul som si na stretnutie s ním tu v SND, 
ke� sa stal prezidentom, bolo to stretnutie 
s �lovekom, etickým, �udským... Rozlú�il som 
sa teda s Havlom – �lovekom, ale ur�ite nie 
s posolstvom, ktoré zanechal.

 Od za�iatku kariéry ste udržiavali umelecké 
kontakty so zahrani�ím. Nelákalo vás niekedy stále 
pôsobenie za hranicami Slovenska?
Ani ma to láka� príliš nemohlo, mal som rodi-
nu s tromi dcérami a pri zahrani�ných ú�inko-
vaniach som vždy musel h�ada� kompromisy, 
nemohol som odís� na pevný angažmán. 
Možno by som teraz, ke� je iná doba, a keby 
som bol v mladšom veku, súhlasil. Ale okol-
nosti boli iné a moje ú�inkovania „vonku“ sa 
napokon vždy niesli v duchu poznania, ktoré 
mi aj v sú�asnosti tlmo�ia moji mladší kolego-

Bach speváka nau�í precíznosti, kvalitnému 
frázovaniu aj výslovnosti, a to všetko sa neskôr 
odzrkad�uje na interpretácii �alších diel.

Falstaff
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via chodiaci do zahrani�ia, že v Bratislave sa 
dá robi� skuto�ne dobrá práca. Samozrejme, 
máme repertoárový druh operného domu 
a nie typ stagionového divadla, ktoré angažuje 
spevákov na tri mesiace, možno máme aj 
organiza�né de� city, ale �o sa týka výsledku, 
vokálnej aj interpreta�nej kvality, nemáme 
sa za �o hanbi�. Potvrdili mi to aj moje náv-
raty napríklad z Amsterdamu, Ríma �i New 
Yorku. Opera je náro�ná na �as, vyžaduje si 
ho najviac a to by som musel by� v zahrani�í 
ve�mi dlho. Vždy som napokon usúdil, že bude 
lepšie zosta�, že aj tu mi ponúkajú krásne 
roly. Trochu iná situácia je s koncertmi, tam 

som to rozto�il po celom svete a, chvalabohu, 
funguje to aj na�alej. Navyše, stretáva� vždy 
nových dirigentov pri tom istom diele, �i už ide 
o Dvo	ákovo Stabat Mater, Verdiho Rekviem 
�i Beethovenovu 9. symfóniu, je ve�mi oboha-
cujúce. Je to trochu ako detektívka prinášajúca 
vždy nové vzrušenie. A dirigent je pre m�a 
vždy inšpiráciou, najmä ke� dokáže pracova� 
s rukami, ako treba.

 Ktorí vás oslovili najviac?
Je to pomerne jednoduché. Dirigenti zvu�ného 
mena sú talentovaní a sú skuto�ne ve�kými osob-
nos�ami. Je ich pomenej a možno sa preto o nich 

to�ko hovorí. Napríklad George Solti bol už starý 
pán, ke� sme v Paríži spolupracovali na uvedení 
Beethovenovej Missa solemnis. Pred sebou mal 
zvä�šenú partitúru, aby dovidel na noty, jeho 
strohé, prísne gesto však sved�ilo o jasnej pred-
stave, �o chce s dielom urobi�. V istom momente 
odišiel od pultu do zadného radu za jedným 
� autistom a presne mu ukázal, ktoré miesto má 
ako zahra�. Najkrajšie bolo, ke� sme raz celkom 
dobre neposlúchli jeho gesto, teatrálne zalomil 
rukami a položartom zvolal, že takto to predsa 
nemôže by�, ve� to je jedno „disastro“, �ím celú 
situáciu zmiernil. Ve�mi podobný bol Václav 
Neumann, zrete�ne povedal, �o potrebuje, ale 

v situáciách, kedy na skúškach za�ínala by� 
trochu dusná atmosféra, zastavil to a od�ah�il. 
Taktiež Vladimir Ashkenazy. Carlo Maria Giu-
lini, s ktorým sme spolupracovali v Turíne, bol 
zasa askéta a na jeho skúškach sa ve�mi nedalo 
smia� – hoci aj pochopite�ne, ke�že sme pripra-
vovali rekviem. Asketický bol v geste, v poh�ade, 
v ponore, ale ke� sa celý zaklonil, zdvihol hlavu 
a doslova plával nad hudobným dejom, strhol 
nás doslova všetkých. Alebo Ondrej Lenárd, 
�lovek absolútneho hudobníckeho nadania, 
s nami vypracovával detaily a jeho názor bol vždy 
presný a jasný – zvláš� mám na mysli Verdiho 
Rekviem s Petrom Dvorským, Evou Randovou 

a Gabrielou Be�a�kovou. Pohybujeme sa v polo-
hách výnimo�ných �udí, ktorí okrem toho, že sú 
fantastickí hudobníci, predstavujú aj nesmierny, 
niekedy priam neo�akávaný �udský rozmer. 

Odovzdávanie

 Vaše interpretácie sú priam charakteristické 
nadstavbou, akousi pridanou hodnotou. Ako doká-
žete túto schopnos� vštepova� svojim študentom?
Pokúšam sa o to, pretože to považujem za mi-
moriadne dôležité. Hlas má v podstate každý, 
len nie každý vie, ako s ním narába� a vyjadri� 
aj h
bku diela. Zapodievam sa tým, predstavu-

je to asi 50 percent úsilia, nemenej podstatnú 
druhú �as�, asi 40 percent, tvoria technika 
a prosté, no pre prax absolútne dôležité mu-
zikantské rady, na �om aj dirigenti bazírujú 
najviac – aby vokály nenarúšali frázu, precízne 
vyspievanie krátkych nôt, povolenie dlhých dr-
žaných nôt, aby neboli držané ako „za pa�esy“ 
a mali ur�itý vývoj, okrúhlos� a podobne. Nuž 
a zvyšok je niekedy �ažké vysvetli� – ako nasa-
di� frázu Lenského, aby bola krásna, okrúhla, 
„geddovská“, naplnená silným výrazom. To je 
už fenomén, ktorý síce možno po�úva� ve�a-
krát, ale pre�o to robí interpret tak, musí už 
žiak zisti� sám. Pri po�úvaní nahrávok vysvet-

Leporello

Falstaff Na cestách

Filip
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Peter MIKULÁŠ (1954) patrí k najvýznamnejším 
predstavite�om slovenského vokálneho umenia. 
Ako sólista Opery Slovenského národního divadla 
uchvacuje muzikalitou, štýlovou všestrannos�ou 
a sugestívnos�ou výrazu vo vážnych aj komických 
úlohách. Popri pôsobení v SND pravidelne 
ú�inkuje na významných operných scénach a kon-
certných pódiách v zahrani�í (o. i. v Prahe, Viedni, 
Salzburgu, Berlíne, Ríme, Madride a Tokiu). 
Popri opere sa intenzívne venuje pies	ovej, kantá-
tovej a oratoriálnej tvorbe. Jeho široký koncertný 
repertoár zah	a diela klasikov, ale i hudbu 
20. a 21. storo�ia, vrátane diel slovenských au-
torov. Spolupracoval s poprednými dirigentmi 
ako Ch. Mackerras, Sir G. Solti, C. M. Giulini, 
J. B�lohlávek, L. Pešek, H. Rilling, Sir N. Marriner. 
Jeho diskogra
 a zah	a nahrávky diel mnohých 
štýlových období. V sezóne 2006/2007 bol ria-
dite�om Opery SND. Venuje se tiež pedagogickej 
�innosti (VŠMU). V roku 2014 bol vyznamenaný 
Cenou ministra kultúry.

�ujem, že posudzovanie, �i sa mi to pá�i, alebo 
nie, je iba primárne. Ale presne treba vedie�, 
pre�o, ako bola fráza nasadená, ukon�ená, 
ako spevákovi fungoval dych, rezonancia. Ide 
o atribúty, ktoré by profesionálny spevák pri 
dobrom tréningu mal ovláda�.

 Sám ste ukážkovým interpretom na mnohých 
nahrávkach...
Nerád po�úvam vlastné nahrávky. Bezpro-
stredne po ich vytvorení nemám chu� ich hne� 
po�úva� a polemizova� o farbe a veciach, ktoré 
nemôžem ovplyvni�. V ur�itom momente si 
ich ale musím vypo�u�, posudzova�, detaily, 
texty. Vä�šmi ma už potom zaujíma precíznos� 
nasadenia tónu, intonácie a výpovede ako takej. 
A už v momente zaznamenania diela by som ho 
chcel ís� nahra� znovu a celkom inak. Štúdiové 
nahrávky sú však pre spevákov nevyhnutné, ni� 
nezakryjú, hlas po�u� reálne. Ke� sú zrealizo-
vané profesionálne, s dobrými mikrofónmi, je 
to najkvalitnejšie, �o môže by�, a miestami ich 
povyšujem nad u�ite�a spevu. 

 V �om je dnes situácia pre mladých spevákov iná?
V podstate sa ani príliš nezmenila, akurát sme 
nemali to�ko príležitostí chodi� predspieva�. 
Ten, kto je šikovný, má v hlase ešte �osi navyše a 

o�arí dirigenta i publikum, má cestu otvorenú. 
Na druhej strane ten, kto nechce chápa� tieto 
roviny, to má �ažšie, pretože konkurencia spe-
vákov strednej kvality je ve�ká. Svojich študen-
tov nabádam, aby chodili spieva�, ke�že práve 
na pódiu pred publikom sa to všetko „kuje“, 
tam sa získavajú skúsenosti aj na náro�né baka-
lárske a neskôr absolventské koncerty. Navyše, 
dokáza� strhnú� publikum na svoju stranu, 
odovzdávanie pocitov, poci�ovanie vzájomného 
chvenia medzi interpretom a posluchá�om, 
reakcie publika, to sú základné veci, ktoré sa 
nedajú nau�i� v triede.

 Máte nejaký interpreta�ný sen, dielo, ktoré 
zatia� nebola príležitos� naštudova�?
Ani nie, možno ak by prišlo nejaké nové mo-
derné dielo, �o by ma oslovilo ako naposledy 
Iršaiova Stabat Mater. Akoko�vek, každé dielo, 
ktoré som už aj spieval, �i už Janá�kova Gla-
golská omša, alebo Stabat Mater od Dvo	áka, 
prichádza vždy nanovo. Výzva je vždy nová 
a vekom stále novšia, pretože viac treba myslie� 
na techniku, dba� na kondíciu a v neposlednom 
rade sa mení názor. Napríklad až v posledných 
rokoch som pochopil, že Verdiho Rekviem nie 
je iba o smrti, ale rovnakou mierou aj o živote, 
a durový akord na konci vlastne symbolizuje 

nádej. Alebo že 9. symfónia, jej posolstvo mieru, 
�udskej pokory, nadobúda špeciálne v tejto dobe 
nový rozmer. A pri interpretácii ich musím 
chápa� práve takto...

Svieži hlas, zrelá charizma
Operným galakoncertom Peter Mikuláš 60 sa Opera SND rozhodla 12. 9. splni� hne� 
dva ciele naraz: otvori� polo-jubilejnú 95. divadelnú sezónu a�zárove� vzda� �es� 
jednému zo svojich najvernejších �lenov, basistovi Petrovi Mikulášovi, ktorý v�januári 
oslávil životné jubileum.

Jeho Don Basilio z Rossiniho Barbiera zo 
Sevilly (La calunnia e venticello) je stále pohyb-
livý, pružný a hudobne vtipný. V parte Giorgia 
Valtona z Belliniho Puritánov (Il rival salvar tu 
dei) lomil výraz od autoritatívneho muža cez 
otcovsky rozcíteného strýka k odhodlanému 
vojakovi, okúz�ujúc vokálnou, interpreta�nou 
i osobnostnou charizmou. Schopnos� dopra-
cova� sa k maximálnej výrazovosti dokladoval 
aj partom Filipa z Verdiho Dona Carlosa: 
španielsky krá� je v jeho podaní rezignovaným, 
smutne (seba)ironickým manželom (Ella
giammai m‘amò) aj rozorvaným otcom, ktorý 
najprv vzdoruje, no napokon sa podrobuje 
nátlaku inkvizície (Soni o dinanzi al Re?). 
Ve�ký basový duet bol bezpochyby vrcholom 
koncertu. Vo svojom o generáciu mladšom 
kolegovi Štefanovi Kocánovi našiel Peter Mi-
kuláš rovnocenného partnera i muzikálneho, 
technicky aj farebne disponovaného nástup-
cu. Nielen v parte Inkvizítora, mimoriadne 
vypätom v oboch póloch tónového rozsahu, 
mal Kocán pod kontrolou každý záchvev svoj-
ho – objemom síce nie mohutného, no v�aka 
koncentrovanosti tónu krásne znelého – basu. 
„Katalógová“ ária Mozartovho Leporella bola 
v jeho podaní disciplinovaná, do poslednej 
frázy premyslená, a predsa vkusne vtipná, bez 
stopy po interpreta�nom klišé. Nasledujúci 
duet O statua gentilissima, v ktorom part slu-

hu prebral Peter Mikuláš a Štefan Kocán si ako 
Don Giovanni pripomenul barytónové školské 
za�iatky, poskytol posluchá�om príležitos� po-
rovna� dva interpreta�né poh�ady na postavu 
Leporella: cynicky so� stikovaný (Kocán) a ru-
dimentárne �udový (Mikuláš). Ešte v�a�nejší 
priestor na komparáciu dvoch skvelých basis-
tov priniesol závere�ný prídavok: po rozkošne 
zaspievanej i zahranej Mikulášovej árii Kecala 
Každý jen tu svou, s papierovým srdie�kom pre 
jeho „jedinou“, manželku O�gu, mu do duetu 

Kecala s Jeníkom Znám jednu dívku „kecal“ 
aj Štefan Kocán. Vtipné � nále koncertu sa zá-
rove� stalo sympatickým gestom kolegiálnej 
prajnosti a vzájomnej úcty. 
Popri mladšom „Stimmkolegovi“ dal jubilant 
možnos� uchádza� sa o divácky potlesk aj 
dvom mladším spolupútnikom na doskách 

SND, tenoristovi Tomášovi 
Juhásovi a barytonistovi 
Danielovi �apkovi�ovi. Ich 
sólové vstupy (Juhásov nekaž-
dodenne farebný, technicky 
však nie celkom perfektný 
Ottavio z Dona Giovanniho, aj 
�apkovi�ov snaživý Riccardo 
z Puritánov, ktorému však 
chýbala vokálna charizma) sa 
dali prija�, no spolo�ný duet 
z Dona Carlosa vyznel – naj-
mä v susedstve hlasovo dis-
ponovanejších kolegov – ako 
�isté „Falschbesetzung“. 
Okrem štyroch pánov sa 
predstavili aj dve dámy: v Pra-
he domestikovaná rumunská 
sopranistka Anda-Louise 
Bogza, disponujúca pravým 

dramatickým materiálom vrúcneho timbru 
(Leonora zo Sily osudu, Elisabetta z Dona
Carlosa) a �ubica Vargicová, bazírujúca 
predovšetkým na technickej perfekcii svojho 
prierazného koloratúrneho sopránu (Doni-
zettiho Maria di Rohan, Gounodova Juliette). 
Orchester SND dirigoval popredný �eský 
dirigent Robert Jindra s najvä�ším úspechom 
v hudobne sugestívnom verdiovskom bloku. 

Michaela MOJŽIŠOVÁ

Zachariáš
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výchovu a vzdelanie sa stará 15 000 pedagó-
gov. Kontinuitnú, systematickú a viac než tri 
dekády trvajúcu podporu štátu, ktorý považuje 
program za prioritu, a robí ho v istom zmysle 
„vidite�ným“, možno spolu s osobnos�ou eru-

dovaného, rešpektovaného a charizmatického 
lídra považova� za k�ú�ové faktory úspešnosti 
El Sistema. Do roku 2013 ním prešli približne 
3 milióny mladých �udí. Špeci� ckým geogra-
� ckým a dobovým katalyzátorom presadenia 
projektu bol pravdepodobne do istej miery aj 
patriotizmus typický pre postkoloniálnu minu-
los� juhoamerických krajín.  

Klasická hudba nástrojom 
pozitívnej spolo&enskej zmeny

El Sistema sa od tradi�ných európskych mo-
delov hudobného vzdelávania, založených 
prevažne na exkluzivite tzv. vysokého umenia, 
odlišuje v prvom rade cie�ovou skupinou: 
75 % ú�astníkov programu pochádza z naj-
chudobnejších spolo�enských vrstiev, žijúcich 
na predmestiach miest v tzv. barrios. „Pre�o by 

El Sistema je štátom podporovaný program 
hudobného vzdelávania vo Venezuele, ktorého 
vznik inicioval klavirista a dirigent José Anto-
nio Abreu. Svoj prvý orchester založil v Cara-
case v polovici 70. rokov 20. storo�ia s cie�om 
vytvori� teleso zložené výlu�ne z Venezuel�a-
nov. Tamojšia scéna klasickej hudby vyrástla 
a fungovala prevažne na báze kultúrneho 
importu, ktorý so sebou priniesli nemeckí, 
talianski a španielski imigranti a dominovali jej 
Európania. Abreu prišiel do Caracasu v období 
intenzívneho ekonomického rastu súvisiaceho 
s rozvojom ropného priemyslu, no domácim 
hudobníkom doba naklonená nebola. Vo via-
cerých rozhovoroch spomína, ako istý študent 
po skon�ení konzervatória spálil na dvore školy 
fagot, lebo vedel, že sa ako hudobník neuplat-
ní. V�aka spojeniu vizionárstva, pragmatizmu 
a osobného zaangažovania sa Abreuovi poda-
rilo tento stav zmeni�. Po prvých úspechoch 
programu, ktorý sa �oskoro zameral na vzdelá-
vanie mladých hudobníkov a následne na deti 
a mladých �udí zo znevýhodneného sociálneho 
prostredia, prebral nad El Sistema v roku 1979 
patronát štát. Nadácia spravujúca El Sistema 
(v roku 1996 podporili program aj UNICEF 
a Svetová banka) bola dlhú dobu známa pod 
zložitou skratkou FESNOJIV (La Fundación 
del Estado para el Sistema Nacional de las 
Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela), 
dnes nesie názov po bojovníkovi za oslobo-
denie Latinskej Ameriky, Fundación Musical 
Simón Bolívar. V sú�asnosti existuje v�aka 
programu El Sistema vo Venezuele okrem 
30 profesionálnych orchestrov aj 285 orches-
trov pre deti vo veku od 4 do 6 rokov, 220 det-
ských orchestrov (pre deti a mládež od 7 do 
16 rokov), 180 mládežníckych orchestrov (pre 
mladých �udí vo veku od 16 do 22 rokov), nie-
ko�ko stovák zborov a 285 na hudbu zamera-
ných vzdelávacích centier (tzv. núcleos), ktoré 
navštevuje 400 000 detí a mladých �udí. O ich 

malo by	 hranie Mozarta a Beethovena výsadou 
jednej spolo�enskej triedy? Svetové hudobné 
dedi�stvo musí by	 sú�as	ou spolo�ného kultúr-
neho dedi�stva a každý má ma	 k nemu prístup 
prostredníctvom vzdelania,“ povedal Abreu 

pre New York Times 
v roku 2007. Program 
si napriek štátnej 
podpore uchováva 
zna�nú nezávislos� od 
politického systému 
a kompeten�ne spadá 
pod ministerstvá, 
ktoré majú na starosti 
sociálnu politiku, 
nie pod ministerstvo 
kultúry. Abreu vy-
svetlil svoje dôvody 
nasledovne: „V Južnej 
Amerike ministerstvá 
kultúry zastávajú ve�-
mi elitársku predstavu 

umenia ako nie�oho, �o je pre privilegovanú 
minoritu. Toto je dôvod, pre�o som od za�iatku 
chcel o
 ciálnu záštitu projektu ako sociálne-
ho programu.“ Táto skuto�nos� ho v krajine 
s nestabilným a v poslednej dobe prevažne 
�avicovým režimom dokázala ochráni� od zá-
sadnejších rozpo�tových škrtov. Investície do 
El Sistema sú pritom zna�né: v roku 2010 bol 
celkový rozpo�et projektu 120 miliónov dolá-
rov. Vä�šina � nancií pochádza od štátu, �as� 
tvoria aj individuálne a � remné sponzorské 
príspevky. Projekt sa v�aka diplomacii Abreua 
tešil podpore všetkých po sebe nasledujúcich 
venezuelských vlád (v podstate bez oh�adu na 
ich politickú orientáciu), no kritici pomerov 
v krajine zvyknú pripomína�, že azda najvýraz-
nejšie sa za El Sistema zasadzoval prezident 
Hugo Chávez (1954–2013). „Vláda nepova-
žuje podporu tohto projektu za výdavok, ale 
za jednu zo stratégií ako bojova	 s chudobou,“ 

Od polovice 70. rokov 20. storo�ia sa 
v rámci projektu El Sistema dostalo 
ku klasickej hudbe nieko�ko generácií 
detí z najchudobnejších vrstiev. 
Výsledkom kontinuity a štátnej 
podpory „Systému” sú nielen desiatky 
symfonických orchestrov, vrátane 
telies a umelcov s globálnym vplyvom, 
ale tiež zmeny v oblasti kriminality 
a gramotnosti. 

Pripravil Andrej ŠUBA

 �foto: archív�
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charakterizoval postoj štátu jeden z ministrov 
Chávezovej vlády a poprel, že by prezident vy-
užíval program na propagandu. Nebol to však 
len kontroverzný politik, ktorý rozpoznal vý-
znam El Sistema a neváhal ho v�aka priamej 

kontrole využi� pri propagácii režimu. V júni 
roku 2007 získal program pôži�ku vo výške 
150 000 000 amerických dolárov na zriade-
nie siedmich nových regionálnych centier 
El Sistema po celej krajine. Inter-American 
Development Bank si pred touto investíciou 

nechala vypracova� štúdiu na vzorke viac než 
2 000 000 mladých �udí, ktorí získali vzdela-
nie prostredníctvom neho. Výsledky hovorili 
jasnou re�ou: v skúmanej skupine sa výrazne 
zlepšila gramotnos�, školská dochádzka a nie-

ko�konásobne sa znížila delikven-
cia. Program je tak nielen �alším 
dôkazom, že aktívne pestovanie 
hudby má pozitívny vplyv na 
školských prospech, sú�asne tiež 
spochyb�uje tzv. faktor vplyvu 
lepšej rodiny. Aj na základe ziste-
ní výskumu Inter-American De-
velopment Bank sa vo Venezuele 

za�alo s implementáciou princípov El Sistema 
do vyu�ovania na verejných školách a klasickú 
hudbu ako prostriedok resocializácie za�alo 
od roku 2007 využíva� venezuelské Minis-
terstvo spravodlivosti a vnútra v štátnych 
väzniciach. 

Orchester ako model 
ideálneho spolo&enstva

Napriek medzinárodným umeleckým úspe-
chom spájaným najmä s menom mladej 
dirigentskej hviezdy Gustava Dudamela 
a Symfonickým orchestrom Simóna Bolí-
vara (predtým Mládežníckym orchestrom 
Simóna Bolívara) je El Sistema v prvom 
rade fungujúcim sociálnym projektom, 
v ktorom sa deti u�ia správa� ako �lenovia 
komunity. „Cie�om orchestra je vychováva	 
a rozvíja	 �udské bytosti, ob�anov,“ povedal 
o projekte José Antonio Abreu, zdôraz�ujúc 
princípy solidarity a spolo�enskej discip-
líny, ktoré si v orchestri možno osvoji�. 
V inom rozhovore túto myšlienku rozvinul: 
„Chudoba generuje anonymitu. Orchester 
znamená rados	, motiváciu, tímovú prácu, 
úspech. Hudba vytvára pocity š	astia a viery 
v komunitu.“ Tieto tvrdenia a sú�asne celý 
projekt El Sistema korešponduje s výsled-
kami hudobnosociologických výskumov, 
ktoré sa zaoberali „mimohudobnými vplyv-
mi“ rozšírenej hudobnej výchovy. Jedným 
z najdôležitejších zistení bolo, že jej vplyv 
spo�íva najmä v oblasti správania a spolo-
�enských vz�ahov. 
Dôraz na orchestrálnu (resp. ansámblovú 
prax) je �alšou �rtou, ktorá odlišuje vene-
zuelský hudobný program od štandardných 
európskych modelov tradi�ne orientova-
ných na samoštúdium a štúdium v kontakte 
s osobnos�ou pedagóga a na výchovu sólis-
tov. „Pre nás hudba nikdy nie je �innos	ou, 
ktorá sa spája so samotou. Necvi�íme osamote 
celé roky, kým sme schopní hra	 s inými. Hrá-
me a u�íme sa spolu od za�iatku, vyrastáme 
spolu,“ povedal jeden z hudobníkov. V rámci 
El Sistema predstavuje klasická hudba efek-
tívny nástroj sociálnej inklúzie. Každý, kto 
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„Chudoba generuje anonymitu. 
Orchester znamená rados�, motiváciu, 
tímovú prácu, úspech. Hudba vytvára 
pocity š�astia a viery v komunitu.”

J. A. Abreu

José Antonio ABREU (1939) vyštudoval okrem hudby i ekonómiu, pôsobil v obidvoch ob-
lastiach, bol tiež univerzitným pedagógom a aktívnym politikom (�len parlamentu, minister 
kultúry). V roku 1995 ho UNESCO menovalo za delegáta zodpovedného za rozvoj šírenie 
modelu venezuelských mládežníckych orchestrov vo svete, v roku 1998 získal od tejto orga-
nizácie titul Ve�vyslanec mieru. V roku 2004 bol v USA ocenený World Culture Open Prize 
for Arts and Culture, získal tiež Polar Music Prize, nazývanú aj Nobelovou cenou za hudbu.

�foto: archív�
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má záujem, je prijatý. Preto sú v jednotlivých 
centrách k dispozícii viaceré telesá, ktoré 
poskytujú priestor pre realizáciu de�om s roz-
li�nou mierou skúseností i talentu. Príkladom 
môže by� tzv. Zbor bielych rukavíc (Coro 
de Manos Blancas), v ktorom spoluú�inkujú 
sluchovo postihnuté deti.
Americká hudobná pedagogi�ka Tricia Tun-
stallová v knihe Changing Lives. Gustavo 
Dudamel, El Sistema and the Transformative 

Power of Music opisuje centrum La Chorro 
v priestoroch bývalého ústavu pre mladist-
vých delikventov, zneužívané a opustené 
deti. V �ase, ke� ho navštívila, sa v �om 
s hudbou oboznamovalo 1 100 detí vo veku 
od 4 do 11 rokov, ktoré tam trávili tri alebo 
štyri hodiny denne štúdiom hudobnej teó-
rie, hrou na nástroji, hrou v ansámbloch 
a orchestroch, ktoré v tomto centre pôsobia 
až štyri. Centrum v prvých rokoch zápasilo 
s nedostatkom pedagógov, miesta na osobnú 
žiados� Abreua obsadili hudobníci z Mládež-
níckeho orchestra Simóna Bolívara. Jeden 
z vedúcich centra spomína: „Jedného d�a mi 
zavolal Maestro Abreu: ‚Musíš prebra	 vede-
nie v Los Chorros, odkia� pochádzaš. Je to tvo-
ja povinnos	.‘ Bol som prekvapený, a nevedel 
som, ako by to bolo možné. Povedal som, že si 
nemyslím, že by som mohol pôsobi	 ako ume-
lecký vedúci. ‚Ale áno, dokážeš to. Potrebujú 
	a tam.‘ A tak som dostal inštruktážne videá 
a za�al som sa u�i	 dirigova	.“ Tento citát je 
príkladom, že v rámci „Systému“ vyrastajú 
osobnosti, ktorých zaangažovanie na základe 
vlastných skúseností s programom presahu-
je hranice profesionálne chápanej lojálnosti. 
Postupne sa tak formuje po�etná komunita, 
v ktorej �udia zdie�ajú spolo�né hodnoty. 

Neortodoxný systém 
a jeho konzekvencie

Deti majú v rámci programu El Sistema 
zabezpe�enú dopravu (niekedy i stravu), do-
stávajú zdarma nástroje, priestory na cvi�enie, 
pedagógov a, samozrejme, miesto v orchestri. 
Najmladšie používajú papierové, prípadne 
drevené kópie nástrojov, v�aka ktorým sa zo-

znamujú s obsadením i rozsadením symfonic-
kého orchestra i s jednotlivými nástrojovými 
skupinami, neskôr hrajú technicky nenáro�né 
adaptácie klasických diel, ktoré sa postupne 
stávajú náro�nejšími, až napokon vyústia do 
skladieb štandardného koncertného repertoá-
ru, akými sú napríklad �ajkovského Slávnost-
ná predohra 1812, Beethovenova Symfónia 
�. 5 c mol „Osudová“, symfonické diela Gus-
tava Mahlera a Dmitrija Šostakovi�a, kompo-
zície Richarda Straussa, Igora Stravinského 

a Leonarda Bernsteina. Neodmyslite�nou 
sú�as�ou repertoáru orchestrov El Sistema sú 
diela juhoamerických autorov (Silvestre Revu-
eltas, Arturo Márquez, Evencio Castellanos, 
Innocento Careño, Antonio Estévez a �.). 
Po�as orchestrálnych skúšok dohliadajú na deti 
asistenti (pedagógovia), korigujúci rytmus, 
smyky �i prstoklady. Vä�šina z nich prešla „Sys-
témom“ a získala miesta platených u�ite�ov. 
Rovnako dôležitým a motivujúcim faktorom je 
však i vzájomné u�enie sa od vrstovníkov (resp. 
u�enie iných a koncertovanie ako integrálna 
sú�as� výu�by) v jednotlivých nástrojových 
skupinách, ktoré možno spolu s dôrazom 
na spoluprácu, teda nie na kompetitívnos�, 
považova� za charakteristické eduka�né �rty 
programu. Mnohé z nich sa opierajú o vlastné 
Abreuove skúsenosti: „Neustále sme koncer-
tovali. Koncertovali sme, pretože mal niekto 
narodeniny alebo prázdniny. Koncertovali sme 
v piatok, pretože bol piatok a v sobotu, lebo bola 
sobota. Až neskôr som pochopil, že všetky tieto 
príležitosti vymyslela [Abreuova u�ite�ka hudby, 
pozn. autora] ako spôsob, ktorým sme sa mali 
zbavi	 strachu z vystupovania a získa	 potrebnú 
uvo�nenos	. Neustále sme si navzájom hrali, hra-
li sme pre iných, stále sme sa z toho tešili.“ Z h�a-
diska metodiky El Sistema nepreferuje žiadny 
konkrétny spôsob výu�by, kombinuje a vo�ne 
využíva prvky Suzukiho, Kodálya a �. a svoju � -
lozo� u komunikuje prostredníctvom stru�ných 
hesiel a sloganov ako napríklad: „Passion 
 rst, 
re
 nement second.“ (Váše�, zaujatie ako prvé, 
dokonalos� neskôr.) Spolo�ný kme�ový reper-
toár jednotlivých orchestrov umož�uje plynulý 
prechod mladých hudobníkov telesami až po 
poloprofesionálne �i profesionálne orchestre na 
národnej úrovni. V sú�asnosti dokáže El Sis-
tema zabezpe�i� najtalentovanejším umelcom 

štúdium v zahra-
ni�í, no výsledkom 
Abreuovej vízie – 
a v istom zmysle 
i nevyhnutnej 
diferenciácie parti-
cipantov programu 
na základe talentu 
(rozpor dostupnos� 
vs. excelentnos�) – 
sú tiež Konzervató-
rium Simóna Bolí-
vara (Conservatorio 
de Música Simón 
Bolívar) s progra-
mom zameraným 
na komornú hudbu, 
Inštitút hudobných 

štúdií (Instituto Universitario de Estudios 
Musicales), ktorý je zameraný na štúdium 
teoretických disciplín a kompozície a ve�koryso 
naprojektované Národné centrum sociálnych 
aktivít prostredníctvom hudby (The National 
Center for Social Action Through Music), ktoré 
má v Caracase k dispozícii šes� koncertných 
hál vybavených technikou na nahrávanie a pre-
nášanie zvukového záznamu, využívaných aj 
zahrani�nými telesami. V inštitúcii vyu�ujú 
hudbu pedagógovia z celého sveta. Náklady na 

TÉMA

Gustavo DUDAMEL (1981) vstúpil do „Systému“ ako 5-ro�ný, pôvodne študoval hru 
na husliach, v roku 1999 sa stal dirigentom Mládežníckeho orchestra Simóna Bolívara, 
s ktorým v rokoch 2007 a 2008 podnikol turné do USA a Izraela. V roku 2004 zví�azil na 
Medzinárodnej dirigentskej sú�aži Gustava Mahlera v Bambergu. Pôsobí ako šéfdirigent Los 
Angeles Philharmonic, diriguje najznámejšie svetové orchestre. (www.gustavodudamel.com)

G. Dudamel je v rodnej krajine symbolom 
úspechu spojeného s hudbou �foto: archív�

G. Dudamel s hudobníkmi z Mládežníckeho 
orchestra S. Bolívara �foto: archív�
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výstavbu centra, ktoré funguje od leta 2007, 
boli 25 miliónov dolárov. Do „infraštruktúry“ 
El Sistema patria napríklad aj dielne, zaobera-
júce sa servisom a výrobou hudobných nástro-
jov, v ktorých tiež našli uplatnenie ú�astníci 
programu, a hudobné festivaly vznikajúce po 
celej krajine.   
Tricia Tunstallová vo svojej knihe menuje via-
cerých medzinárodne známych umelcov, ktorí 
sa k hudbe dostali v�aka El Sistema. Okrem 

Gustava Dudamela môžu by� príkladmi aj kla-
viristka Gabriela Montero, ktorá svojho �asu 
otvorene kritizovala Chávezov režim, alebo 
kontrabasista Edicson Ruiz, ktorý sa dostal do 
programu ako 12-ro�ný a už o tri roky vyhrával 
medzinárodné sú�aže v hre na tomto nástroji. 
V sedemnástich rokoch sa stal najmladším 
angažovaným hrá�om Berlínskej � lharmónie 
v jej histórii. Jedným z �alších prínosov progra-
mu je teda aj jeho záber, umož�ujúci objavova� 
výnimo�né talenty, ktoré by možno za iných 
okolností ostali skryté. Cie�om El Sistema, ktorý 
môže ešte zintenzívni� pozitívny dopad prog-
ramu, je dosiahnu� 1 000 000 detí zaradených 
do programu. „Toto je výsledok, ak sa venujete 
de	om. Šes	 dní v týždni, pä	 hodín denne. Vä�-
šina týchto detí nebude hudobníkmi, ale budú 
ob�anmi,“ cituje Tricia Tunstallová jedného 
z pedagógov El Sistema. V hudobnom svete 
podporili projekt svojou autoritou osobnosti 
ako nedávno zosnulý taliansky dirigent Claudio 
Abbado (1933–2014), šéfdirigent Berlínskej 
� lharmónie Sir Simon Rattle, dirigent a klaviris-

ta Daniel Barenboim alebo známy britský vio-
lon�elista Julian Lloyd Webber. Výsledky tohto 
neoby�ajného sociálneho experimentu a vplyv 
hudobných autorít, ktoré verejne poukázali na 
jeho význam, umožnili okrem �alších juhoame-
rických krajín vznik hudobných programov 
inšpirovaných El Sistema aj v Austrálii, Mexiku, 
USA, Kanade, Japonsku a v niektorých európ-
skych štátoch (Francúzsko, Rakúsko, Anglicko, 
Taliansko, Portugalsko). Niektoré skúsenosti 

z Európy (Škótsko) však ukazujú, že 
fenomenálny úspech El Sistema ako 
celku pomerne úzko súvisí s kultúrnymi 
špeci� kami a mentalitou obyvate�ov 
Venezuely. Individualistickejšie zame-
raní Európania, pre ktorých klasická 
hudba neznamená jedinú možnú cestu 
z chudoby, a rovnostárstvo pre nich nie 
je vä�šinovo akceptovaným spolo�en-
ským ideálom, neprijímajú „Systém“ 
úplne jednozna�ne. Ten môže pod�a 
niektorých kritikov ovplyvni� � nancova-
nie a pluralitu hudobného vzdelávania. 
Pozitívny dopad projektu je však neod-

diskutovate�ný, ke�že na bezprecedentnej vzor-
ke obyvate�stva potvrdzuje hypotézy hudobných 
pedagógov (Duke, Flowers a Wolfe, 1997), 
že výuka hry na hudobnom nástroji zlepšuje 
osobnostné vlastnosti mladých �udí, ako sú 
disciplína, schopnos� koncentrácie, relaxácie, 
zodpovednos� a lepšie chápanie vlastnej osob-
nosti. Slovensko disponuje fungujúcou sie�ou 
základných umeleckých škôl, existujú tu tiež 
mládežnícke orchestre, ktoré by mohli sociálne 
znevýhodneným (rizikovým) skupinám detí a 
mladých �udí sprostredkova� kontakt s klasickou 
hudbou a natrvalo im tak zmeni� život. Venezu-
elský príbeh znie takmer neuverite�ne. Sociálna 
utópia alebo šanca na zmenu?

(�lánok je adaptáciou príspevku, ktorý vznikol pre webovú 
konferenciu Kreatívne vzdelávanie Ústavu umelecko-edu-
ka�ných štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.)
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Mládežnícky orchester Simòna Bolívara získal v roku 1999 
Medzinárodnú hudobnú cenu UNESCO, v roku 2007 debutoval 
na prestížnom festivale BBC Proms a v Carnegie Hall. V roku 2008 
sa premiérovo predstavil na Salzburskom festivale (pod taktovkou 
Gustava Dudamela). Orchester odvtedy absolvoval sériu úspeš-
ných medzinárodných turné a realizoval viacero pozitívne prija-
tých nahrávok, poslednou sú klavírne koncerty Rachmaninova 
a Proko� eva so sólistkou Youjou Wangovou pre label Deutsche 
Grammophon. (www.simonbolivarorchestra.com)  
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Mucha Quartet: 
Kvarteto je pre nás 
najmä o 'udskom prístupe

ROZHOVOR

Meissla vo Viedni, zárove� za�íname študova� 
u Güntera Pichlera v Madride, absolvovali 
sme kurzy a koncerty v Kanade, dve významné 
medzinárodné sú�aže, nahrali pro� lové CD 
a zvládli výmenu na pozícii druhých huslí. 
Nasko�ili sme na dobre rozbehnutý vlak a te-
raz máme pred sebou �ažkú úlohu, toto všetko 
nielen obháji�, ale aj udrža�. 

 Kedy a pre�o došlo k výmene sekundu?
Pavol Mucha: Andrej Matis, ktorý bol �lenom 
kvarteta od roku 2008, sa rozhodol odís� štu-
dova� do Ríma. Akceptovali sme to, avšak, boli 
sme nútení h�ada� v relatívne krátkom �ase 
náhradu. Vedeli sme o tom síce už od januára, 
no v pôvodnej zostave sme ešte stihli v júni 
absolvova� Borcianiho i sú�až v Prahe, takže 
sme sa rozlú�ili dvomi peknými úspechmi. 
Andrej Baran: Do Mucha Quartet som nastú-
pil v júli 2014 po návrate z Banskej Bystrice, 
kde som ukon�il doktorandské štúdium. 
Za�iatok bol samozrejme náro�ný, najmä 
z �asových dôvodov, pretože okrem kvarteta 
pôsobím aj v Symfonickom orchestri Sloven-

 Stretávame sa tesne po prázdninách; majú 
�lenovia slá�ikového kvarteta nie�o ako „sezónne 
prázdniny“?
Juraj Tomka: Leto bolo pre nás pomerne 
pracovné, pretože sme v auguste absolvovali 
majstrovské kurzy v Kanade, na ktoré sme 
boli vybraní ako „senior quartet“. Mám ve�kú 
rados� z toho, že to vyšlo, pretože ešte v ja-
nuári sme zvažovali ú�as� na Internationale 
Sommerakademie v Reichenau, vzápätí však 
prišla ponuka z Kanady, kde sme okrem dvoch 
koncertov absolvovali otvorené hodiny s vý-
znamnými pedagógmi, ako napríklad Gerhard 
Schulz �i Atar Arad.
Veronika Prokešová: Tá Kanada bola pre nás 
v podstate takou spolo�nou „pracovnou do-
volenkou“, splneným snom, ktorý sa, dúfame, 
ešte zopakuje. Ale treba poveda�, že i napriek 
všetkým ostatným pracovným povinnostiam 
sme si našli trochu �asu aj na krátky oddych 
pri mori. (Smiech.)

 Naposledy sme sa rozprávali pred dvomi rok-
mi po úspechu na medzinárodnej sú�aži v Lugane. 
�o máte odvtedy nové? 
JT: Nedávno sme si robili sumarizáciu nášho 
pôsobenia od založenia kvarteta v roku 2003 
a uvedomili sme si, že za posledné dva roky sa 
po�et našich aktivít výrazne rozšíril. Pokra�u-
jeme v postgraduálnom štúdiu u Johannesa 

ského rozhlasu a v Slavonic duu s gitaristom 
Adamom Marcom. Za krátke obdobie bolo 
potrebné naštudova� ve�a nového repertoáru, 
absolvovali sme nieko�ko koncertov po Slo-
vensku a spomínané kurzy v Kanade, takže 
nástup bol skuto�ne ve�mi intenzívny. 

 Ako dlho ste h�adali náhradu?
JT: Vyriešili sme to za pár týžd�ov, pretože 
sme mali nieko�ko kandidátov. Ke� sme 
zakladali Mucha Quartet, myslel som si, že 
naše pôvodné zloženie bude tým osudovým, 
hoci teraz to už vnímam inak. Je prirodzené, 
že sa veci v živote menia, preto dnes kvarteto 
beriem najmä ako ve�mi dobrú profesionálnu 
záležitos�, v rámci ktorej môže dôjs� k zme-
nám na jednotlivých postoch. �ím sme starší, 
tým rýchlejšie sme schopní prispôsobi� sa 
novej situácii.
PM: Odchod �lena po nieko�kých rokoch vždy 
ovplyvní celý komorný súbor, pretože si mu-
síme na seba opä� zvyka�. Teraz sme de facto 
v situácii, ke� akoby nanovo študujeme vä�ši-
nu repertoáru...

Za posledné dva roky sa �lenom Mucha Quartet podarilo vybudova� silnú 
zna�ku, ktorú poznajú doma i v zahrani�í. Mnohí ich mylne spájajú s menom 
najznámejšieho �eského secesného maliara, no sami hovoria, že v hudbe nie 
je dôležitý názov, ale pokora, a napriek všetkým zahrani�ným úspechom 
a ponukám chcú zosta� na Slovensku a hra� aj slovenskú hudbu. 

Pripravila Janka KUBANDOVÁ
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JT: ... �o je pre nás na druhej strane aj dobré, 
pretože robíme revíziu doterajších interpre-
ta�ných názorov a postojov, ktoré si musíme 
medzi sebou nanovo obháji�, prípadne vyvráti� 
a vzájomne sa konfrontova� s názormi, ktoré 
prináša Andrej. Jednoducho zis�ujeme, že sa 
opä� niekam posúvame. Vekom sa však, pri-
rodzene, menia aj naše životné nastavenia a je 
omnoho náro�nejšie zvláda� a �asovo zosúladi� 
pravidelnú koncertnú �innos�, sú�aže, štúdium, 
zamestnanie a súkromný život. Som však rád, 

že kvarteto je pre nás najmä o �udskom prístu-
pe, o tom, že sme si vzájomne sadli ako �udia, že 
sa vieme porozpráva� aj o bežných veciach, vzá-
jomne si poradi� a pomôc�, ak je to potrebné...

 Za�iatkom júna ste sa zú�astnili prestížnej 
sú�aže Premio Paolo Borciani v talianskom meste 
Reggio Emilia, z ktorej ste si odniesli 2. miesto 
a Cenu publika. �o pre vás toto ocenenie znamená? 
JT: Táto sú�až patrí do asociácie najlepších 
svetových interpreta�ných sú�aží a išli sme 
tam s tým, že si zahráme pred porotou, v kto-
rej sedela okrem iných aj Martha Argerich �i 
�lenovia rôznych svetovo uznávaných slá�iko-
vých kvartet. Získanie hne� dvoch cien bolo 
preto dos� ne�akané, ale o to viac povzbudzu-
júce a motivujúce. 
VP: Ke�že sme naozaj nemali žiadne o�akáva-
nia a brali to ako dobrú skúsenos�, bol pre m�a 
prekvapivý už samotný postup v rámci sú�aže. 
To, že sme sa dostali medzi desa� najlepších 
kvartet zo všetkých prihlásených postup do 
� nále, nás len utvrdili v tom, že to, �o robíme, 
je zmysluplné a robíme to dobre.
PM: �alším pozitívom bol fakt, že porota ne-
hodnotila iba to, �i hráte spolu virtuózne a �is-
to, ale predovšetkým spolo�ný zvuk, fareb-
nos�, frázovanie, pochopenie a cítenie skladby, 
celkové vystupovanie a prejav na pódiu. Ur�ite 
by sa dalo našej interpretácii mnoho vytknú�, 
ale možno sme si okrem poroty naklonili aj 
divákov práve tým, že sme tam išli s úmyslom 
zahra� si a nie za každú cenu vyhra�.
JT: Je pre nás ve�mi dôležité, že sa Mucha 
Quartet za�ína etablova� ako zna�ka a �alším 
pozitívom je aj to, že si nás všimli zahrani�né 
agentúry, ktoré nám pris�úbili spoluprácu. 
V rokovaní sú koncerty v Bologni, Floren-
cii, Londýne a  Nemecku, a hoci zatia� nemá-
me konkrétne termíny, veríme, že to vyjde.

 Vzápätí nasledovalo ví�azstvo na Sú�aži ko-
mornej hudby Antonína Dvo	áka v Prahe...
JT: Je dôležité by� v povedomí aj v stredo-
európskom prostredí, a hoci to bol prvý 
ro�ník, �udia na sú�aži boli viac-menej tí istí. 
Isteže je príjemné zví�azi� a zahra� si v Sukovej 
sieni Rudol� na, ale uvedomujeme si tiež zod-
povednos� – nezaspa� na vavrínoch a ís� �alej. 

 Na scéne pôsobíte už 11 rokov. Ako vnímate 
budúcnos� Mucha Quartet?
VP: Momentálne robíme všetko preto, aby 
sme sa prepracovali k európskej špi�ke a vyt-
vorili z kvarteta platformu, ktorá nás bude 
schopná uživi� bez nutnosti akýchko�vek bo�-
ných aktivít, pretože tie nám odoberajú �as aj 
energiu. Možno s výnimkou u�enia, ktoré nás 
baví a ktoré by sme dokázali sk
bi� s koncert-
ným hraním. Momentálne sme stále ešte len 
na za�iatku a úspechy na sú�ažiach vnímame 

ako motiváciu neustále na 
sebe pracova� a zlepšova� sa. 
Avšak, za pár rokov dospe-
jeme do štádia, kedy to už 
jednoducho �alej nepôjde 
a vtedy bude naj�ažšie nado-
budnutú úrove� udrža�.

PM: Napriek všetkému by sme chceli zosta� na 
Slovensku, aj ke� sa ve�akrát stretávame s pre-
kážkami a kritikou. Bolo by ideálne získa� status 
reziden�ného súboru v rámci niektorej z našich 
inštitúcií ako samostatné teleso s ur�itým po�-
tom koncertov ro�ne a stabilným príjmom. 

 V novembri 2013 ste vydali svoje prvé pro� lo-
vé CD. Pre�o ste si vybrali práve kvartetá Haydna, 
Mozarta a Ravela?
JT: Chceli sme sa odprezentova� takými 
„repertoárovkami“, základnými dielami pre 
slá�ikové kvarteto, ktoré o nás podajú ucelený 
obraz. Preto sme zvolili Haydnovo Kvintové 
kvarteto, ktoré sme chceli nahra� už dávno, 
Mozartovo Kvarteto G dur a k ním kontrastné 
Ravelovo Kvarteto F dur. CD sme nahrávali 
v evanjelickom kostole v Senci v auguste 2013. 
Momentálne pracujeme na �alšej nahrávke, 
na ktorú by sme už chceli zaradi� aj slovenskú 
tvorbu – staršiu, ale aj sú�asnú. 

 Váš repertoár sa za posledné obdobie zna�ne 
rozrástol. Je pod�a vás lepšie špecializova� sa alebo 
by� zameraný všestranne?
VP: Myslím si, že nie je dobré špecializova� 
sa na za�iatku kariéry, pretože kvarteto dnes 
musí by� vybavené všestranne, musí by� 
schopné zahra� rôznym spôsobom rôzne hu-
dobné štýly, vedie� vystihnú� jednotlivé inter-
preta�né odlišnosti u každého jedného skla-
date�a �i diela. Špecializácia ur�itým smerom 

je dobrá, ale až �asom. Originalitu a odlišnos� 
však prináša až vlastný interpreta�ný názor, 
ktorý si, samozrejme, musíme vedie� obháji�. 
A to je ten individuálny pro� l kvarteta, ktorý 
by sme mali ma� – vybudova� si vlastný názor 
a poh�ad na hudbu.
PM: To okrem iného súvisí aj s povinným 
sú�ažným repertoárom, ktorý preveruje práve 
všestrannos� kvarteta, schopnos� odlíši� poeti-
ku Mozartových kvartet od Šostakovi�a alebo 
Weberna... 
JT: Pre m�a je výzvou hra� slovenskú hudbu, 
za �o v�a�íme najmä Vladovi Godárovi, a som 
rád, že práve slovenské diela budeme môc� 
uvies� aj v rámci októbrového koncertu na 
Bratislavských hudobných slávnostiach.

 Do konca roka vás �aká ešte nieko�ko zaujíma-
vých projektov. Môžete nám ich priblíži�?
JT: Zo sú�aží sa momentálne pripravujeme 
na prestížnu Wigmore Hall Competition 
v Londýne, ktorej ví�az má možnos� získa� 
cyklus koncertov vo Wigmore Hall a pozvánku 
na kurzy v Kanade na budúci rok. �o sa týka 
koncertov, v rámci BHS odohráme spolu 
s Moyzesovým kvartetom sextetá Dohnány-
iho a Koesslera, pri príležitosti 110. výro�ia 
úmrtia Antonína Dvo	áka sme rozbehli cyklus 
koncertov po Slovensku (Partizánske, Dolný 
Kubín, Banská Bystrica, Nitra) s názvom Mu-
cha Quartet hrá Dvo�áka, v cykle komorných 
hudobno-literárnych ve�erov musica_litera 
v Galérii Nedbalka uvedieme hudobné portré-
ty Bacha, Beethovena a Šostakovi�a so sprie-
vodným slovom známych slovenských hercov. 
V novembri máme koncert v Slovenskej � lhar-
mónii s Františkom Novotným a Sergueiom 
Milsteinom, dostali sme ponuku hra� na Praž-
skej jari 2015 a verím, že sa postupne potvrdia 
aj spomínané koncerty v Taliansku, Anglicku 
a Nemecku. No a, samozrejme, musíme 
popritom ešte zvládnu� štúdium v Madride 
a v Bratislave.

MUCHA QUARTET (Juraj Tomka, Andrej Ba-
ran, Veronika Prokešová, Pavol Mucha) založili 
huslista J. Tomka a violon�elista P. Mucha v roku 
2003 na Konzervatóriu v Bratislave v triede 
S. Muchu. Jeho �lenovia absolvovali štúdium 
komornej hry na VŠMU v Bratislave (J. Slávik), 
postgraduálne štúdium na Universität für Musik 
und darstellende Kunst vo Viedni (J. Meissl) 
a pokra�ujú na Medzinárodnom inštitúte ko-
mornej hudby Escuela Superior de Música Reina 
So
 a v Madride (G. Pichler). Kvarteto dosiahlo 
ocenenia na Medzinárodnej sú�aži Nadácie 
B. Martin� v Prahe (2010, 2. miesto), Medziná-
rodnej sú�aži J. Haydna vo Viedni (2012), Gianni 
Bergamo Classic Music Award v Lugane (2012, 
3. miesto), Medzinárodnej sú�aži J. Windisch 
Preis vo Viedni (2013, 1. miesto), Premio Paolo 
Borciani v Reggio Emilia (2014, 2. miesto, Cena 
publika) a Medzinárodnej sú�aži komornej hud-
by A. Dvo�áka v Prahe (2014, 1. miesto). Minulý 
rok nahralo Mucha Quartet pro
 lové CD s diela-
mi Haydna, Mozarta a Ravela (Diskant 2013).

Nasko�ili sme na dobre rozbehnutý vlak 
a teraz máme pred sebou �ažkú úlohu, 
toto všetko nielen obháji�, ale aj udrža�. 

Mucha Quartet
     Haydn
 Mozart
         Ravel

MMuuucchhaaa QQQQuuuaarrtet
  Haydydnn

MoMoozarrzaz tt
Ravel

Haydn

Mozart

Ravel

Mucha Quartet
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Ke� po roku 1989 vyrástli v mnohých mes-
tách a dedinách nové kostoly, objavil sa aj 
dopyt po krá�ovských nástrojoch. Na Spiši 
pôsobilo v rokoch 1991–2005 organárske zo-
skupenie Mixtura4fach, ktoré sa zameriavalo 
na opravy a jeho zánikom vznikol priestor pre 
výrobnú diel�u BIES v Hranovnici, v ktorej 
vzniklo už 13 nových nástrojov. Ako sa dosta-
nú stavbár (Ján Bies) a kontrabasista Štátnej 
� lharmónie Košice (Gabriel Bies) k výrobe 
organov? „Nebola to moja vô�a,“ jednoducho 
vysvet�uje Gabriel. „M�a sem posúval Pán 
Boh celý život a všetko, �ím som prešiel, spelo 
k tomu, že dnes robím organy.“ Jánova cesta 
sa zdá by� ešte prostejšia: ke� sa oženil, roz-
hodol sa pre nedostatok nábytku stolár�i�. 
Dnes vyrába drevené píš�aly. 

Organárstvo na Spiši má dlhodobú tradíciu; už v�roku 1642 sa 
v Spišských Vlachoch usadil stavite� organov Jakub Ko	 enberg, 
z� 19. storo�ia sú známe mená Jozefa Demetera (Švedlár) �i Pavla 
Herrmanna (Kežmarok). Od polovice minulého storo�ia výroba 
organov na Slovensku z� pochopite�ných dôvodov úplne zanikala. 

OOrganársrstvtvoo na Spiši má dlh
v Spišských Vlachoch usadil 
z� 19. storo�ia sú známe men

Stavba organov 
„S Božou pomocou na Jeho chválu”

Bratia Biesovci: z-�ava Gabriel a Ján

Výroba cínových píš�al

Organ v Sabinove – 
digitálna vizualizácia

Okrem bratov pracuje v dielni ešte 6 zamest-
nancov. Vznikajú tu výlu�ne organy so zásuv-
kovými vzdušnicami a mechanickou traktúrou 
pri výrobe všetkých komponentov je � rma 
sebesta�ná. Raritou je najmä výroba píš�al zo 
zliatiny cínu a olova: z valcovaných a hob�ova-
ných plechov ich vyrába Stanislav Rusnák, 
synovec Gabriela Biesa. Vyu�il sa u majstra 
Jána Kubáta v Kutnej Hore a dnes je jediným 
na Slovensku, kto toto umenie ovláda. Proces 
výroby cínovej píš�aly pozostáva z takmer 
stopä�desiatich úkonov a vyžaduje si predo-
všetkým trpezlivos� a precíznos�. Len 26-ro�ný 
Stanislav prezradil, že nehrá na nijakom ná-
stroji, ale hudbu po�úva rád. Jeho prvé píš�aly, 
vyrobené v strýkovej dielni, síce skon�ili ako 
ozdoby na popradskom organe, no dnes môže 
by� na svoju prácu hrdý.

V stolárskej dielni sa vyrábajú drevené sú�asti 
nástroja a dôležitá je predovšetkým kvalita 
materiálu. Dodávate�a Gabriel Bies pochopi-
te�ne neprezradí, ke�že ide o nieko�ko rokov 
budovaný vz�ah. „Nemôžem ovplyvni	, aký 
strom v lese vyrastie, ani to, aký zotnú. Môžem 
len nau�i	 �udí, aby z toho, �o majú, pre nás 
vybrali naozaj to najlepšie.“ Potrebné je však aj 
drevo, ktoré v slovenských lesoch nenájdeme – 
eben na klávesy a tiahla registrov alebo �ahký 
céder na ovládanie traktúry.

Prechádzka po dielni je zážitkom. Všade 
cíti� dotyk �udských rúk vyrábajúcich pre iné 
ruky krá�ovský nástroj, ktorý však bude ži� 
iba vtedy, ak budú uši ochotné po�úva�. Pre 
hudobníka je najzaujímavejšou miestnos�ou 
ladiare�. Jemnou úpravou, niekedy iba ne-

Pripravila Katarína BURGROVÁ
fotografi e: Tereza SEJKOVÁ
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patrným zásahom na lábiách (výrezoch píš-
�aly), jadre alebo nohe, dosahuje Gabriel Bies 
správny zvuk, silu a farbu každej píš�aly; táto 
jemná práca je nevyhnutná k tomu, aby zneli 
vyrovnane v každom registri. Denne takto 
môže „nau�i� hra�“ najviac 50 píš�al, potom 
potrebuje „sluchový pokoj“. Zaujímalo nás, 
�i sa vedome snaží vytvori� zvuk prízna�ný 
pre organy zna�ky BIES. „To by bol ideálny 
stav a pod�a môjho presved�enia by to tak aj 
malo by	. Myslím si, že je správne, ke� sa zvuk 
nástroja niekomu pá�i a inému nie. Každý 
organista si zvykne na zvuk ‚svojho‘ nástroja 
a k novým býva kritický. Charakteristicky znejú 
nástroje barokové, klasicistické, romantické, 
kde však máme sú�asný zvuk? Niet ho, lebo 
stále nie�o napodob�ujeme. Neuznávam túto 
cestu a snažím sa jej vyhnú	.“ 

Organy BIES môžeme dnes po�u� v 12 kos-
toloch na východnom Slovensku v Košiciach, 
Poprade, Gánovciach, Vlkovej, Uzovskom 
Šalgove, Stropkove, Matejovciach nad Horná-
dom, Sabinove a Lemešanoch. Iba dva z nich 
boli postavené pre novostavby; ten vo Farnosti 
sv. košických mu�eníkov na košickom sídlisku 
Nad jazerom  je jednou z mála organových no-
vostavieb v posledných desa�ro�iach na Sloven-
sku. Kolaudovali ho poprední �eskí a slovenskí 
odborníci na �ele s profesorom Ferdinandom 
Klindom. Zvukovo i architektonicky je zaují-
mavý organ v Kostole mu�eníckej smrti sv. Jána 
Krstite�a v Sabinove. „Chór kostola aj s emporou 
pochádzajú zo za�iatku 16. storo�ia,“ spomína 
Gabriel Bies. „Hrací stôl pôvodného organa 
vsadený do empory bol malý a zna�ne poškodený. 
Podarilo sa ho zachráni	 a dnes slúži v Litve. 

Prázdny priestor v empore sme doplnili kame-
�om a líniu rebier empory preniesli do výtvarnej 
podoby prie�elia nového nástroja.“ 

Pri návšteve dielne prebiehala výroba nástroja 
do kostola v Oravskom Veselom, pri�om požia-
davkou objednávate�a bolo zachovanie pôvodnej 
skrine, postavenej v roku 1911 budapeštianskou 
� rmou Rieger. „Dobre postavený organ vydrží 
desa	ro�ia. Aj ke� nových kostolov pribúda, mno-
hé farnosti si nový nástroj nemôžu dovoli	. Siahnu 
preto po umelom zvuku digitálneho nástroja. 
Kres	ania by však nemali ponúka	 �u�om ilúziu. 
Duchovná kríza je v tomto smere vä�ším rizikom 
ako kríza hospodárska. �udia strácajú schopnos	 
rozlišova	 hodnotnú vec od nehodnotnej. Keby som 
nebol veriacim, túto prácu už dávno nerobím,“ 
uzatvára Gabriel Bies.

Drevené píš�aly

Ladiare�

Hob�ovanie plechu na píš�aly

Poh�ad do výrobnej  haly

Ladenie píš�al

S. Rusnák pri výrobe cínových píš�al
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Kantáty so Solamente naturali
V rámci cyklu Bachových kantát so súbo-
rom Solamente naturali (umelecký vedúci 
Miloš Valent) zaznelo v Bratislave od roku 
2006 už vyše 30 diel lipského majstra. Po-
dujatie, ktoré dlhodobo podporuje Minister-
stvo kultúry Slovenskej republiky, si našlo 
v posledných rokoch svoje miesto v Malom 
evanjelickom kostole na Panenskej ulici. Ten 
sa tento rok rozoznel tónmi hudby Bacha 
a jeho sú�asníkov už dvakrát: v marci So-
lamente uviedli dvojicu kantát Widerstehe 
doch der Sünde BWV 54 a Himmelskönig, sei 
wilkommen BWV 182 spolu s Rameauovým 
motetom Quam dilecta. V septembri zaznela 
hudba príslušníka generácie Bachových 
predchodcov Franza Tundera (1614–1667) 
spolu s Bachovou rozsiahlou a náro�nou 
kantátou pre sólový alt Geist und Seele wird 
verwirret BWV 35. Na obidvoch koncertoch 
sa predstavil mladý nemecký sólista Ale-
xander Schneider (alt), ktorý so Solamente 
na projekte kantát dlhodobo spolupracuje. 
Toto partnerstvo prináša svoje umelecké 
plody aj v kontakte so spevákmi z komorné-
ho zboru Vocale Solamente naturali (ume-
lecká vedúca Hilda Gulyásová), s ktorými 
Schneider na marcový koncerte pripravil 
naštudovanie vokálnych partov v diele fran-
cúzskeho skladate�a i Bachovej kantáty na 
Kvetnú nede�u. Zbor aktuálne trpí ur�itou 
zvukovou nevyrovnanos�ou mužských hla-
sov, jeho existencia je však v�aka záujmu 
a muzikalite hudobníkov prís�ubom stabil-
nej bázy pre štýlové uvádzanie barokových 
vokálno-inštrumentálnych diel v budúcnos-
ti. Kiežby sa tak stalo. Alexander Schneider 
sa na Slovensko vrátil aj prvú septembrovú 
sobotu (6. 9.) na druhý kantátový koncert 
tohto roku. Pamätám si na jeho sugestívnu 
interpretáciu lamenta Ach, daß ich Wassers 

g´nug hätte od Johanna Christopha Bacha 
(1642–1703) na jednom z predchádzajúcich 
koncertov. Hudba plná rétorických figúr,  
v ktorej spevák rozumel každému slovu 
a každému tónu, sa v tomto diele ideálne 
stretla s jeho nižšie posadeným altom. Rov-
naký intenzívny zážitok som mal zo skladby 
Salve mi Jesu, ktorý umocnilo prelievanie 
sa tmavého zvuku dobových slá�ikov. Hoci 
sa skladba uvádza aj pod Tunderovým 
menom, v skuto�nosti ide o kontrafaktúru 
mariánskeho moteta benátskeho skladate�a 
Giovanniho Rovettu (cca 1595–1668) zo 
zbierky Mottetti concertati z roku 1647.  
Portrét málo známeho severonemeckého 
majstra dotvorilo uvedenie úvodnej slá-
�ikovej Sinfonie z nezachovanej kantáty 
Da pacem a Fúga g mol pre organ (na ná-
stroji v evanjelickom chráme) v interpretácii 
Somu Dinyésa. Jeho umeniu poskytla 
priestor i nasledujúca Bachova kantáta 
(BWV 35), v ktorej koncertantný organový 
part úvodnej �asti predstavuje pod�a znalcov 
Bachovho diela kontrafaktúru nezachova-
ného hobojového koncertu. Hlas a inter-
preta�né umenie sólistu najlepšie vynikli vo 
vstupnej siciliane s dramatickými pauzami, 
i v obidvoch recitatívoch, no závere�ná ária 
Ich wünsche nur bei Gott zu leben už horným 
rozsahom nezdpovedala spevákovmu hlasu. 
Náro�ná hudba kantáty zaznela v presved-
�ivej interpretácii s výnimkou nieko�kých 
drobných „preklepov“ v náro�ných orga-
nových sólach a vychýlení z vyváženého 
zvuku v�aka zaváhaniam hobojov. Koncerty 
Solamente naturali nesú v sebe vždy výni-
mo�nú atmosféru o�akávania umeleckého 
i duchovného zážitku. V októbri sa možno 
teši� na �alší.      

Andrej ŠUBA

Barok pri Balatone
Sú miesta, na ktoré �lovek príde a má 
pocit, že sa musí opä� vráti�. V mojom 
prípade k nim najnovšie patrí aj ma�ar-
ská Miszla, kde sa už štvrtý rok v letnom 
i v zimnom termíne konajú kurzy ba-
rokovej hudby Miszla Baroque Music 
Courses, ktoré aktuálne podporil i Višeg-
rádsky fond. Malá dedinka s tromi stov-
kami obyvate�ov leží v kopcovitej krajine 
približne 60 km od južného pobrežia 
Balatonu. Podujatie, pri zrode ktorého 
stála hrá�ka na barokových husliach 
Monika Tóth (okrem vlastných projektov 
pravidelne spolupracuje s Diegom Faso-
lisom a ú�inkovala i v aktuálnom projekte 
Cecilie Bartoliovej), ponúklo tento rok 
50 záujemcom  z okolitých krajín (vrátane 
nieko�kých hudobníkov zo Slovenska) 

možnos� individuálnej a koncentrovanej 
práce v príjemnej a neformálnej atmosfére 
nádherne zrekonštruovaného vidieckeho 
sídla z 18. storo�ia. Študenti mohli okrem 
hry na husliach absolvova� aj výuku hry 
na � aute (Anna Januj), hodiny continua 
(Soma Dinyés), hry na barokovom vi-
olon�ele (Balázs Máté) a na viole da gam-
ba (Christoph Urbanetz). Ale napríklad 
aj cvi�enie v podobe rannej jógy. A cvi�ilo 
sa všade a stále, sólovo i v komorných 
zoskupeniach. Ráno som v jednej z miest-
ností našiel na �embale odkaz: „Prosíme 
nehra	 skôr ako o 8.00 hod. Spíme!“ 
Intenzívny týžde� s hudbou, spestrený 
vychádzkami do okolia a pôžitkami domá-
cej kuchyne, ukon�ili koncerty študentov 
i lektorov v chrámoch okolitých obcí. Viac 
informácií o inšpirujúcom podujatí možno 
nájs� na www.miszla-art.hu.

Andrej ŠUBA
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spoluusporiadate¾:
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré mesto
www.velkykostol.sk

24. október 2014 - 17.00 hod.
Ve¾ký evanjelický kostol, Panenská ulica, Bratislava

Program
     J. S. Bach: Ich will den Kreuzstab gerne tragen BWV 56

Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80
H. L. Hassler: Ein veste Burgk ist unser Gott

Ricercar pre organ à 4
In te Domine speravi à 12
Ad Dominum, cum tribularer à 5

Úèinkujú
SOLAMENTE NATURALI  •  VOCALE ENSEMBLE SN

Johann Sebastian BACH
            Hans Leo HASSLER

www.solamentenaturali.sk

M. Tóth �foto: archív M. Tóth�



Festival ZV-K prekonáva mantinely
Putovanie za hranice nazhromaždených skúseností, konfrontácia s limitmi na&úva-
nia, pohyb na neprebádanom území a s tým spojené objavovanie nových, zabudnu-
tých &i dlhodobo opomínaných priestorov. 

Vydavate�stvo LOM stojí na podobnej myš-
lienke. Hudba tu nie je poplatná žánrovej jed-
noliatosti, práve naopak – dokáže si zachova� 
otvorenos�, z ktorej však vyžaruje jasná idea 
a koncept, formujúci sa od založenia vydavate�-
stva v roku 2011. Navyše �udia okolo labelu na 

�ele s Jonášom Gruskom dokážu túto � lozo� u 
umne pretavi� aj do dramaturgie vlastného 
festivalu s názvom ZV�K, ktorého druhý ro�ník 
prebehol 6. 9. v útrobách vojenského bunkra 
Šterkovište, pustnúceho ne�aleko bratislavské-
ho mosta Lafranconi. Dôraz kladený na význam 
periférie je tu explicitne vyjadrený cestou mimo 
mestské prostredie, do klaustrofobických 
priestorov, kde sa zvuk triešti o navlhnuté steny, 
aby sa následne rozplynul v okolitom lese. Pre 
bližšie na�rtnutie spomínanej idey nám môžu 

napomôc� k�ú�ové slová spojené s festivalom 
– outdoor, DIY, drone, soundart, solar-power. 
Posledné odkazuje na „solárne riešenie“ nep-
rítomnosti elektrickej energie, na základe �oho 
mohla hudba znie� aj v od�ahlých miestach 
Pe�nianskeho lesa. Za neprítomnosti svetiel sa 

ve�er z bunkra stáva obrastený chrám, ktorého 
expresívna mystika je zvýraznená všadeprítom-
nými svie�kami. A ako vlastne vyzeral line up 
tejto intervencie? 
Lokálnu scénu zastupovali tribálne rytmy Ma-
tumaru, ako znie pseudonym esa bratislavskej 
industriálnej techno scény, vystupujúceho tiež 
pod menom Makkatu. Pravidelný tep sa tu roz-
píjal do špinavšej podoby, stále však s rytmickou 
štruktúrou vriacou tesne pod zemským povr-
chom. �alší interpret smrt je zástupcom miest-

neho vydavate�stva Nomad Sky Diaries vyzna�u-
júceho sa extrémnymi zvukovými tendenciami. 
Ku krátkej akustickej performance mu posta�ili 
plech, drevené pali�ky a kovové predmety, s kto-
rými po�ahky dosiahol efekt, kedy sa surový zvuk 
zarezával hlboko do ušných bubienkov. Naopak 
András Cséfalvay nadviazal na svoj debut Fu-
neral the Musical and another tabletop opera, 
ktorý vyšiel minulý rok práve vo vydavate�stve 
LOM a v podobnej intímnej tichosti rozpovedal 
bizarné príbehy, sprevádzané akustickou gita-
rou a klarinetom. Viedenské duo Burlin Bird 
oprášilo svoje ru�ne vyrobené nástroje (píš�ala 

vyrobená z hadice a lievika, primitív-
ny strunový nástroj a dunkar), ktoré 
v spojení s repetitívnymi elektronickými 
plochami pripomínali kme�ový tanec 
v najhlbších zákutiach �udskej mysle. 
Vrchol však prišiel v spojení violon�ela 
s akustickou a elektrickou gitarou tria 
Arn-Rehformen-Weikinger. V gradu-
júcej improvizácii sa striedali frenetické 
momenty s tichými pasážami, z ktorých 
vyt��al len pisk�avý hlas Rosi Rehfor-
menovej. Podobné drone-folkové expe-
rimenty môžeme zatia� na našej scéne 
h�ada� len márne. 

ZV�K v mnohom nazna�il, že podobný typ 
festivalu je možné „zbúcha� na kolene“, �o má 
v kone�nom dôsledku svoje nezamenite�né �aro. 
Spojenie objavovania zabudnutých miest na 
urbánnej mape Bratislavy spolu s prezentáciou 
zaujímavých zvukových projektov na trase 
Bratislava-Viede� je druhým rokom ú�inným 
nápadom a tiež vhodným ukon�ením letnej 
letargie. Dúfajme, že sa z tejto ojedinelej akcie 
stane úspešný seriál na pokra�ovanie. 

Jakub JUHÁS

MINISLOVNÍK

Breakbeat
Pojem breakbeat získal svoju popularitu na 
prelome 70. a 80. rokov, kedy za�al vytvára� 
nový fenomén na tane�nej scéne. Ozna�uje 
�as� (sample) synkopovaného perkusívneho 
úseku (drum beatu) skladby, ktorej repetícia 
v slu�ke sa stáva základom rytmu pre nový 
track, a tiež typ elektronickej hudby, ktorá 
neobsahuje typický pravidelný rytmus („four 
on the � oor“), ale synkopovaný s tempom 
v rozmedzí 130-140 BPM. Pre prvý význam 
sa používa aj termín break, ozna�ujúci úsek, 
po�as ktorého všetky nástroje okrem bicích 
na �as zm
knu (breaky nachádzame už 
v jazzových skladbách 20. rokov minulého 
storo�ia). Tieto �asti za�ali neskôr producenti 
„vystrihova�“ a vytvárili z nich podklady pre 
svoju (tane�nú) hudbu. Vä�šinou využívali 
materiál zo starých funkových a soulových 
nahrávok – najznámejším je tzv. „Amen 
break“ zo skladby Amen Brother od The 
Winstons, populárne sú aj breaky z piesní 
Jamesa Browna, napr. Funky Drummer. 
Breakbeat nepriniesli do života producenti, 

ale DJ-i v kluboch – v 70. rokoch za�ali nie-
ktorí experimentova� s dvojicou rovnakých 
albumov na paralelných gramofónoch, aby 
mohli vytvori� dlhší break; všimli si, že sa 
po�as osamotených breakov �udia dokážu 
najviac „odviaza�“. To inšpirovalo DJ-a Kool 
Herca, ktorý predlžovaním breakov poskytol 
vä�ší priestor tane�níkom. Na túto techniku 
nadviazali �alší a zrodil sa nový tane�ný štýl – 
breakdance, ktorý sa v�aka dlhším breakom 
stal samostatnou formou. V ére digitalizácie 
DJ-i stále jednoduchšie manipulovali so zvu-
kom, breaky samplovali a kombinovali s bi-

cími v pravidelnom 4/4 pulze, �o 
viedlo k zrodu breakbeat hardco-
re, na britskej scéne známeho ako 
rave. Táto scéna sa neskôr roz-
vetvila na drum and bass �i jungle 
s temnejším zvukom a orientáciou 
na zložitejšie samplované pat-
terny bicích. V 90. rokoch získal 
popularitu �alší z odvodených 
štýlov – big beat, pôvodne ozna-
�ujúci hudbu skupiny Chemical 
Brothers (tiež sa používal termín 
chemical breaks), neskôr de� -
novaný predovšetkým tvorbou 

FatBoy Slima. Vyzna�uje sa fúziou estetiky 
rocku s dance music, tempami medzi 120-
140 BPM, syntetizátorovými linkami v gi-
tarovom štýle, použitím efektov (phasing, 
� anging, pitch shifting), loopmi z funkových, 
rockových, jazzových �i popových skladieb 
60. a 70. rokov, punkovými vokálmi (napr. 
The Prodigy), skreslenou basovou linkou 
a konven�nou štruktúrou skladieb populárnej 
hudby �i techna. Termín big beat sa s popula-
rizáciou týchto kapiel prestal používa� a žáner 
sa za�al ozna�ova� ako electronica.

Filip HOŠKO
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DJ Kool Herc 
�foto: zulunationromania.wordpress.com�

Spojenie umelého a „prírodného“ noise �foto: R. Dranga� Klaustrofobická session v bunkri �foto: R. Dranga�
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Slová radostnej ú�avy, ktoré Hector Berlioz adresoval za�iatkom septem-
bra 1839 priate�ovi Georgesovi Kastnerovi, dokonale vyjadrujú výnimo�-
nos�, akú pre vtedy 35-ro�ného skladate�a mal jeho práve zav�šený projekt. 
História vzniku „dramatickej symfónie pre zbor, sólové hlasy a orchester“ 
siaha do decembra predchádzajúceho roku, kedy Berlioz usporiadal kon-
cert, na ktorom odzneli dve predchádzajúce symfónie – Fantastická a Ha-
rold v Taliansku – a na ktorom bol ako divák prítomný aj Niccolò Paganini. 
Tu sa odohrala jedna z fantastických scén, farbisto zachytených v Berlio-
zových Pamätiach: Paganini po tom, �o po�ul predvedenie symfónie pre 
violu a orchester (Harolda), ktorú si pä� rokov predtým objednal a potom 
odmietol hra�, pred Berliozom emfaticky pok�akol a verejne ho ozna�il za 
Beethovenovho nasledovníka. Toto gesto malo omnoho ve�korysejšie po-
kra�ovanie, ke� chor�avý hus�ový virtuóz Berliozovi poslal šek na závratnú 
sumu 20 000 frankov. Wolfgang Dömling, a spolu s ním �alší autori, vy-
slovuje – zrejme na základe svedectva klaviristu a dirigenta Charlesa Hal-
lého2 – o Paganiniho štedrosti isté pochybnosti a v zákulisí týchto udalostí 

tuší parížskeho mediálneho magnáta (majite�a Journal des débats, kam 
Berlioz prispieval ako kritik) Armanda Bertina.3 Naproti tomu, Jacqu-
es Barzun vo svojej berliozovskej monogra� i argumentuje v Paganiniho 
prospech.4 Nech to bolo akoko�vek, pravdou ostáva, že � nan�nými �až-
kos�ami sužovaný skladate� mohol splati� dlhy a na nieko�ko mesiacov sa 
sústredi� na kompozi�nú prácu.
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Ak Beethovenova Eroica s jej približne 50 minútami znamenala dovtedy 
nevídaný precedens a v istom zmysle prelom v rámci žánru, Berlioz vo 
svojej v poradí tretej symfónii zašiel ešte �alej: Rómeo a Júlia je „celove-
�erná“ symfónia, trvá vyše hodiny a pol, predstavenie je predelené pre-
stávkou a nie je to iba „symfónia so zbormi“ (symphonie avec chœurs, 
ako sa vo francúzštine zvykne ozna�ova� Beethovenova Deviata), ale 
priamo symfónia s libretom. To sa okamžite stalo argumentom v rukách 
skladate�ových kritikov, ktorí dielu vy�ítali rozdrobenos�, spájanie nesú-
rodých prvkov do umelecky nepríliš presved�ivého celku. Zdá sa, akoby 
chcel Berlioz obráti� koncept Beethovenovej poslednej symfónie naruby, 
ke� �udské hlasy nasadzuje hne� po krátkom inštrumentálnom úvode, 
a nie až pri závere�nom vyvrcholení. Zvláštne je aj rozvrhnutie diela do 
troch �astí, pri�om prvá má charakter kantáty, druhá je takmer výhradne 
inštrumentálna a závere�ná sa približuje k svetu opery:

Prvá �as	
1. Introdukcia: Súboje – Rozruch – Zásah knieža	a 
2. Prológ: Zborový recitatív – Piese� – Recitatív a Scherzetto

Druhá �as	
1. Andante – Allegro: Rómeo sám – Smútok – Vzdialený hluk koncertu 
a bálu – Slávnos	 u Capuletovcov
2. Adagio: Pokojná noc – Záhrada Capuletovcov, tichá a prázdna – Mladí 
Capuletovci, odchádzajúci zo slávnosti, spievajúc reminiscencie na hudbu 
na bále – Scéna lásky
3. Krá�ovná Mab alebo víla snov (Scherzo)

Tretia �as	
1. Smúto�ný sprievod za Júliu
2. Rómeo v hrobke Capuletovcov: Vzývanie – Prebudenie Júlie – Opojná 
rados	, zúfalstvo – Posledná agónia a smr	 milencov
3. Finále: Dav prichádza na cintorín – Zvada Capuletovcov a Montekov-
cov – Recitatív a ária otca Lorenza – Prísaha zmierenia

Do kategórie symfónie spadajú nanajvýš tri orchestrálne kusy druhej 
�asti, ktoré sa na koncertoch aj nahrávkach objavujú neporovnate�ne 
�astejšie ako kompletné dielo. No aj v takomto prípade koncept symfónie 
zlyháva: po odznení plesovej scény sa v nasledujúcich dvoch kusoch or-
chester výrazne redukuje, �o je úplný protiklad vo�i symfónii zameranej 
na obsahovo závažné � nále. A predsa je tu dôležitý spojovací �lánok s ra-
kúsko-nemeckou symfonickou tradíciou. Beethovenove symfónie boli 
pre Berlioza objavom, ktorý znamenal prevrat v chápaní inštrumentál-
nej hudby a uvedomenie si jej výrazových možností. Práve orchestrálne 
�asti tvoria jadro Rómea a Júlie, v nich je sústredená inven�ne najsilnej-
šia a emocionálne najvypätejšia hudba. Hoci je tu k dispozícii masa �ud-
ských hlasov, to najdôležitejšie sa odohráva v ríši inštrumentálnej hudby, 
ktorej vtedajšie výrazové limity Berlioz neváha posunú� tak, že pri tom 
narúša žánrové konvencie.
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„Dokon�il som symfóniu; dokon�il, celkom dokon�il, 
to znamená kompletne dokon�il. Do poslednej noty. 
Amen, amen, amenissimen!!!” 1

Hector Berlioz (1803–1869)

Rómeo a Júlia op. 17 (1839)

H. Berlioz [foto: archív]

Robert KOLÁq



Podtitul „symphonie dramatique“ predstavuje protipól k Fantastickej 
symfónii (1830), ktorú Berlioz charakterizoval ako „drame instrumen-
tal“, resp. „drame symphonique“. Rozdiel je zjavný: Fantastická je 
drámou, „vtesnanou“ do formy symfónie a vyjadrenou symfonickými 
prostriedkami, Rómeo a Júlia je symfóniou rozšírenou o dramatické 
prvky a blízkou forme drámy. Predchodcom je monodráma Lélio (1832), 
vytvorená ako pokra�ovanie Fantastickej symfónie, v ktorej sú pôvodne 
samostatné a navzájom nesúvisiace skladby rôzneho žánru aj obsade-
nia poprepájané monológmi herca do podoby akéhosi „moderovaného 
koncertu“. Rómeo a Júlia však nie je príležitostne usporiadanou zmesou 
dávnejšie vytvorených skladieb; oproti iným Berliozovým dielam je tu 
(až na dve výnimky) relatívne málo „recyklácie“ skôr napísanej hudby, 
�o znamená, že vä�šina materiálu bola skomponovaná intencionálne pre 
toto dielo, už s konkrétnym vedomím jeho neobvyklej formy. Neobstojí 
teda �asto vyslovovaný názor5, že Berliozovi išlo o kompenzáciu za neús-
pech na poli opery, ktorý utrpel rok predtým v�aka neš�astnému uvede-
niu jeho Benvenuta Celliniho.
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Aj letmý poh�ad na dramaturgický plán Rómea a Júlie nazna�uje, že 
symfónia nie je mechanickým „zhudobnením“ Shakespearovej drámy. 
Hra, ktorú v Paríži roku 1827 Berlioz videl v podaní anglickej divadelnej 
spolo�nosti Williama Abbotta (s Harriet Smithsonovou, skladate�o-
vou budúcou manželkou, v úlohe Júlie), bola verziou Davida Garricka, 

vo viacerých dôležitých detailoch odlišnou od originálu. Navyše, sklada-
te� v tom �ase – ako sám priznal – nerozumel ani slovo po anglicky. Preto 
o 12 rokov neskôr nezhudob�oval Shakespearov text, ale libreto napísa-
né v spolupráci s básnikom Émilom Deschampsom, ktoré je do zna�nej 
miery poetickou re� exiou niektorých scén Shakespearovej drámy, ale aj 
shakespearovského fenoménu (ktorý v Paríži znamenal viac než len pre-
chodnú literárnu senzáciu) všeobecne. Takto treba chápa� aj symfóniu; 
napriek tomu, že Berliozova hudba je v niektorých okamihoch vyslovene 
popisná, nejde o typicky „programovú“ kompozíciu, adaptáciu hry �i jej 
prerozprávanie.
Mnoho napovedá poh�ad na funkciu speváckych hlasov. V Prológu 
vystupuje komorný zbor, ešte nepersoni� kovaný „antický“ chór, ko-
mentujúci a vysvet�ujúci nadchádzajúce udalosti. K nemu sa pripájajú 
sólové hlasy (alt, tenor), no nereprezentujú konkrétne postavy hry. Si-
tuácia sa trocha mení v druhej �asti, kde je už personi� kovaný mužský 
zbor (Capuletovci odchádzajúci z bálu), no spieva spoza scény a pre 
posluchá�ov ostáva nevidite�ný, a až vo � nále vystupujú dva miešané 
zbory, reprezentujúce znepriatelené rodiny (pod�a skladate�ovho poky-
nu majú by� speváci dokonca oble�ení v kontrastných farbách) a sólový 
barytón v úlohe mnícha Lorenza. Hlavné postavy však nie sú zastúpe-
né ani hlasmi, ani konkrétnymi hudobnými myšlienkami. Mercutio, 
Benvolio, Tybalt �i Paris ostávajú len letmo pripomenutí, strácajú sa 
ich geniálne modelované charaktery, odpadá nedostižná duchaplnos� 
ich replík, pikantných narážok, dvojzmyslov, slovných hra�iek, výre�-
nos�, ktorá je korením hry. Berlioz si toho bol samozrejme vedomý, no 
jeho silný zážitok nepramenil zo Shakespearovho jazyka, jeho re� exia 
smeruje inam. Sám to vyjadril charakteristicky farbisto: „Ponori	 sa do 
žeravého slnka a vlahých nocí Talianska, by	 svedkom drámy tej ohrom-
nej lásky, rýchlej ako myšlienka, horúcej ako láva, panova�nej, neodola-

te�nej, �istej a krásnej ako úsmev anjelov, zúriacej nenávisti, divokých ex-
tatických bozkov, lásky a smrti zúfalo zápasiacich o nadvládu – to bolo 
prive�a.“6 Aj to je dôvod, pre�o sa v  tých najdôležitejších okamihoch 
slovo odml�í a znie iba inštrumentálna hudba.
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Dramatickú symfóniu otvára ohnivé Allegro fugato, symbolizujúce 
potý�ky medzi dvoma znepriatelenými rodmi. Vynikajúco rozpraco-
vané, búrlivo pulzujúce fugato však �oskoro preruší vpád plechových 
nástrojov s nesprevádzanými recitatívnymi formulkami (zásah veron-
ského knieža�a). Ne�akaná a radikálna zmena sadzby však má svoj 
zmysel z h�adiska hudobnej integrity celého diela. Podobne ako vo � nále 
Beethovenovej Deviatej, aj tu je nástup speváckych hlasov pripravený 
inštrumentálnymi recitatívmi.
V Prológu Berlioz predstavuje jednu zo svojich noviniek: zborový reci-
tatív. Malý zbor (4 alty, 4 tenory, 4 basy) so skromným sprievodom, no 
�astejšie a cappella, deklamuje vysvet�ujúci text; vždy syrytmicky, aby 
bol �o najlepšie zrozumite�ný. Táto „novinka“ však nie je ani tak odka-
zom na antickú drámu �i renesan�né intermédiá, ale vychádza z pod-
netu Shakespearovej hry, ktorú uvádza recitácia zboru, a má celkom 
praktický ú�el. Namiesto tla�eného verbálneho programu, ktorý obe-
censtvo dostalo do ruky pri predvedení Fantastickej symfónie, je „prog-
ram“ deklamovaný zborom. Popri tom je obecenstvo oboznámené aj 
s k�ú�ovými hudobnými motívmi. Zaznieva akoby „katalóg“, stru�ný 

preh�ad incipitov hudobných myšlienok nasledu-
júcich, prevažne orchestrálnych �astí. Nemožno 
hovori� o leitmotívoch, skôr ide o prenesenie praxe 
tzv. „pripomienkových motívov“ z opery do kontex-
tu symfónie, �o je zvláštne, no originálne riešenie 
problému cyklickosti.
Zo zboru sa na chví�u vyde�uje sólový alt, uvádza-
júci víziu Rómea ako melancholického, osamelé-
ho hrdinu, romantický charakter, objavujúci sa aj 
v �alších Berliozových dielach (Harold, Faust). To 
slúži ako „mostík“ k dvom �íslam ur�eným sólo-
vým hlasom. Stro� cká piese� Premiers transports 
pre alt so sprievodom harfy a drevených dychových 

nástrojov sa javí ako naj-
cudzorodejší prvok v sym-
fónii. Spieva sa v nej o ná-
poroch túžby, na ktoré nik 
nezabudne, o milencoch 
pod talianskymi hviez-
dami, dlhých vzdychoch 
slávika, prvej láske pre-
vyšujúcej všetku poéziu, 
ktorej najvyššie tajomstvo 
poznal jediný Shakespeare 
at�. Iste nejde o melodicky 
najinven�nejšiu �as� diela, 
no za povšimnutie stojí 
jednak majstrovsky grado-

vané napätie v rytmicky zhus�ujúcom sa harfovom parte a tiež protihlas 
violon�ela, ktoré je priam ikonickou zvukovou farbou v celom diele, 
s nezastupite�nou úlohou v Scéne lásky.
Sólový tenor zasa reprodukuje Mercutiovu fantáziu o krá�ovnej Mab, 
miniatúrnej víle v ko�iari z orechovej škrupiny, �ahanom svätojánskymi 
muškami, ktorá v noci prináša sny. Scherzetto, kde je orchester reduko-
vaný na � autu, pikolu, violy a violon�elá, a tenor si so zborom vymie�a 
krátke repliky, je dokladom Berliozovej zriedkavo oce�ovanej schopnos-
ti vytvori� efektnú miniatúru – s vyslovene geniálnym využitím minimál-
nych prostriedkov.
Prudkým kontrastom k tejto úsmevnej „prskavke“ je záver Prológu, 
zborový recitatív, kde sa objavuje �alšia ikonická zvuková farba. Mra-
zivo znejúce prázdne oktávy huslí a viol na tóne e (obzvláš� ak sa dielo 
interpretuje na dobových nástrojoch, s �revovými strunami a bez vibra-
ta) v ostinátnom rytme smúto�ného pochodu anticipuje � nálne scény 

25

SKLADBA MESIACA

Introdukcia. Allegro fugato. Berliozova redakcia violového partu prvého vydania

Harriet Smithson ako Júlia [foto: archív]



na cintoríne, ohlasuje tragické rozuzlenie drámy. Namiesto expozície 
kontrastných tém v sonátovej forme sú Introdukcia a Prológ dramatic-
kou expozíciou kontrastných výrazových typov, uvedených v chronolo-
gickom poradí (battaglia, tane�ný typ, amoroso, fantazijno-pitoreskný 
a napokon funebrálny typ).
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Tri orchestrálne kusy tvoriace jadro Rómea a Júlie sú prekvapivé 
z viacerých h�adísk. Nápadná je ich vzájomná rôznorodos�. Ber-
liozovi sa podarilo vytvori� tri charakterom diametrálne odlišné, 
a predsa inven�ne rovnako silné a bohaté skladby. Každá má svoje 
špecifické obsadenie orchestra a vlastnú, neopakovate�nú zvuko-
vos�. Spolo�né majú to, že k bežným formovým schémam (sonáto-
vé allegro s pomalou introdukciou, adagio, scherzo) odkazujú len 
nepriamo, a tiež to, že tu nad princípom symfonického rozvíjania 
absolútne prevláda melódia – hudba je síce inštrumentálna, no 
melodické myšlienky majú výraznú vokálnu kvalitu, �i už sú reci-
tatívneho alebo ariózneho typu. V druhom prípade sú mimoriadne 
širokodyché a �lenité. Berlioz sa v nich predstavuje ako vyslovene 

vokálne cítiaci skladate� vychádzajúci primárne zo skúseností s ope-
rou, melódia drží pohromade hudobnú štruktúru (v Rómeovi samom 
sú to súvislé 16- �i 26-taktové línie, „rozvinuté“ z nepatrného jadra 
jedného-dvoch intervalov). Súvislosti medzi �as�ami symfónie majú 
vznika� vo vedomí posluchá�a, u ktorého skladate� predpokladá 
dobrú oboznámenos� s dejom tragédie.
Prvý z orchestrálnych kusov je okrem melodického bohatstva, okorene-
ného chromatizmami (výraz akéhosi „melancholického delíria“, antici-
pujúci hudbu Wagnerovho Tristana), pozoruhodný Berliozovou ob�úbe-
nou technikou vytvárania priestorovej ilúzie – tu konkrétne prelínaním 
dvoch rôznych typov hudby prebiehajúcich v odlišných �asových pro-
porciách. Najprv v andante, resp. larghette k Rómeovi z dia�ky prenikajú 
zvuky bicích nástrojov v allegrovom tane�nom rytme. Neskôr, po zmene 
perspektívy, ke� sa naplno rozprúdi tane�ný vír s jeho vášnivou, vyslove-
ne talianskou melódiou, zasa Rómeo v maske preniká na capuletovský 
bál a melódia z úvodu znie v kontrapunkte s tane�nou hudbou, pri�om 
fakticky ostáva v pôvodnom larghettovom tempe.
Po zvukovo opulentnom a rytmicky dômyselnom plesovom obraze 
nasleduje jeden z naj�arovnejších okamihov symfónie. Zamatovo 
hebké pianissiomové harmónie slá�ikov a � áut, vzdialené signály les-
ných rohov, spoza scény zaznievajúce dva mužské zbory, ktoré si vy-
mie�ajú pozdravy, chvália práve ukon�ený ples a pozývajú veronské 

dámy „sníva� o láske“... No�ný výjav, ktorého atmosféra núti zataji� 
dych, bez prerušenia prejde do Scény lásky. O tomto ohromujúcom 
symfonickom adagiu možno sotva poveda� nie�o originálne. Je pozo-
ruhodné, že jeho emocionálne nabitá, a pritom zvukovo neoby�ajne 
jemná hudba pokrýva zna�nú �asovú plochu bez toho, aby bola pod-
riadená akejko�vek dovtedy známej formovej schéme. Jej zvrásnená 
tektonika má svoj vlastný dynamizmus, zmeny tempa, dynamiky 
a rytmickej hustoty sa dejú intuitívne, pod�a akútnej potreby vyjad-
renia emócie, neraz ve�mi prudkej. A pritom, hudba nikdy nestráca 
koherentnos�, tvorí ve�ký �lenitý oblúk, ktorý vyrastá z úvodnej kvin-
ty a–e a v závere sa do nej opä� vracia. Azda najbližšie má k forme 
ronda – v�aka opakovaným návratom krásnej hlavnej témy, no vždy 
v inej, prekomponovanej podobe. Zástupcom vokálnej zložky sú 
„spievajúce“ violon�elá (miestami podporené violami a lesnými roh-
mi), Berlioz naplno využíva ich expresívny potenciál a blízkos� far-
be �udského hlasu. Druhou výraznou nástrojovou skupinou sú lesné 
rohy (ostatné plechové a bicie nástroje v Scéne lásky ml�ia; Berliozov 
orchester ostáva napriek váš�am diskrétny...), ktorých extatické syn-
kopy umoc�ujú okamihy najsilnejšieho citového vypätia. Adagio však 
nie je len o láske; v jednom okamihu (takty 300, 301) možno zachyti� 

„osudový“ tón e v oktávach huslí, vkráda sa sem v Prológu nazna�ený 
motív smrti – jediného možného spôsobu naplnenia lásky mladých 
milencov. Zárove� je toto adagio Berliozovým ve�kým holdom Talian-
sku (posadnutos� touto krajinou mal spolo�nú so Shakespearom), ku 
ktorému ho viažu spomienky na búrlivé mladé roky, horúcu, ži�livú 
klímu a divokú prírodu. Aký ohromný je rozdiel medzi týmto adagiom 
a �alšou ve�kou scénou lásky odohrávajúcou sa pod rúškom noci – 
v 2. dejstve Tristana a Izoldy!
Partitúra Scherza krá�ovnej Mab patrí k Berliozovým najra� novanej-
ším a najefektnejším. Parafráza beethovenovských scherz s mendels-
sohnovskými reminiscenciami je majstrovskou ukážkou  inštrumen-
ta�ného umenia. Orchester so sten�eným obsadením slá�ikov (kvôli 
zachovaniu presnosti súhry) predostiera neslýchane jemné a farebné 
zvukové textúry. Oh�ostroj fantastických obrazov vyžaduje celkom 
nový stupe� orchestrálnej virtuozity. Svit svätojánskych mušiek 
(akordy z hus�ových a harfových � ažoletov) �i vytrubovanie lesných 
rohov využívajúce celý ich prakticky použite�ný rozsah dokonale pre-
verí kvality každého orchestra. Scherzo neostalo bez vplyvu na �alšie 
generácie skladate�ov, obzvláš� francúzskych. Ideu redukcie orches-
tra a surrealistický cvengot antických �inelov a harfových � ažoletov 
ako hudobný výraz snenia �ahko identi� kujeme v Debussyho Prelúdiu 
k Faunovmu popoludniu...

Rómeo v hrobke Capuletovcov. Prebúdzanie Júlie (prerušované sólo klarinetu, recitatívne � gúry violon�iel a kontrabasov)

Scéna lásky. Hlavná téma
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Titulný list prvého vydania (1857) s Berliozovými 
rukopisnými poznámkami [foto: archív]
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Ak boli predchádzajúce �asti symfónie výzvou k snívaniu, ktoré sa má 
odohráva� vo fantázii posluchá�a, závere�ná �as� (oddelená prestávkou) 
je prebudením do tragickej reality. A zárove� do sveta opery. Vysvetlenie 
v pôvodnej verzii diela prinášal tzv. „druhý prológ“, ve�mi dramatický 
zborový recitatív, ktorý skladate� neskôr škrtol. Náhla zmena žánru však 
môže odzrkad�ova� postup Shakespearovej hry, ktorá je fakticky komé-
diou o bláznivo za�úbenom adolescentovi – až do chvíle, kedy dôjde k pr-
vým krvavým potý�kam, smerujúcim k tragickému rozuzleniu.
Smúto�ný pochod za Júliu má koncepciou ve�mi blízko k Offertó-
riu z Berliozovho o dva roky staršieho Rekviem. Ponad pomalým 
fugatom slá�ikov deklamuje zbor útržky textu na jedinom tóne 
(známe e v oktávach), takmer akoby bez oh�adu na modula�ný 
priebeh. A po �ase si zbor a orchester úlohy vymenia. Spojitos� 
bola ešte umocnená zborovým deklamovaním „requiem aeter-
nam“, ktoré však autor po kritike prvého uvedenia taktiež vy-
�iarkol. Zaujímavejší je však záver tejto �asti – so zvláštnymi, 
takmer „protominimalistickými“ slá�ikovými � guráciami pod 
obsesívne opakovaným e.
Berliozov monogra� sta David Cairns s trochou zveli�enia píše, že 
Rómeo v hrobke Capuletovcov prináša najavantgardnejšiu hudbu, akú 
skladate� napísal.7 Môže za to enormná diskontinuita hudby – z h�adis-
ka �asu aj orchestrálnej sadzby. Opä� sa zjavujú ponášky na Rekviem 
(ponuré osamotené akordy dychových nástrojov z Agnus Dei), váhavé, 
neustále prerušované vstupy sólového klarinetu s odkazmi na tému Scé-
ny lásky (prebúdzanie Júlie), náhly výbuch orchestrálneho tutti (rados� 
z krátkeho stretnutia milencov – v Garrickovej verzii hry, nie u Shakes-
peara), drastické „potrhanie“ zvukovej súdržnosti orches-
tra (ú�inkovanie jedu, upadanie do mdlôb). Podobne ako 
v Scéne lásky, aj tu vystupuje do popredia práca s tichom 
ako obzvláš� ú�inným výrazovým prostriedkom. Radikálnu 
rozdrobenos� hudobného diskurzu bolo možné ospravedl-
ni� len v opere, vo vedomí posluchá�a tej doby mohla takáto 
hudba nájs� legitimitu iba v spojitosti s dejom predvádza-
ným na scéne. Aj preto Berlioz v neskoršom vydaní partitúry 
žiada, aby sa táto scéna predvádzala len pred obecenstvom 
oboznámeným s Garrickovou verziou. A v �asto citovanej po-
známke v partitúre (kde si povzdychol, že publiku chýba ima-
ginácia) sarkasticky uvádza, že v 99 prípadoch zo 100 tento 
inštrumentálny kus odpadne...
Symfóniu Berlioz nemohol zakon�i� inak než grandióznym � nále. Je tu 
najplnšie obsadený orchester, dva aspo� 70-�lenné zbory, komorný 
zbor z prvej �asti a objavuje sa sólový barytón v obsiahlom parte mní-
cha Lorenza, ktorý znepriateleným rodinám vysvet�uje dôvody tragédie 
a vyzýva na zmierenie. Pritom je tu hrozba, že tento operný apendix 
stiahne symfóniu ku dnu ako balvan. Najmä pod tiažou rozsiahleho 
Deschampsovho textu, ktorého je azda až prive�a. Dvojzborové „preká-
ranie“ na motívy fugata z Introdukcie a Lorenzov vypätý recitatív majú 
úžasný spád, následná ária však dramatický náboj oslabuje. Ú�inok Prí-
sahy zmierenia, podopretý burácajúcim orchestrom v žiarivom H dur, je 
v�aka tomu menší, Berliozov pokus o tlmo�enie humanistického posol-
stva pôsobí mohutne, no už mu chýba bezprostrednos� závere�nej �asti 
Beethovenovej poslednej symfónie. Rómeo a Júlia však predznamenáva 
neskoršie a žánrovo podobne �ažko zaradite�né dielo – Kristovo detstvo, 
kde sa to autorovi dokonale podarí, hoci celkom opa�ným spôsobom, 
cestou redukcie a stíšenia...
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Premiéra Rómea a Júlie v novembri 1839 bola prenikavým triumfom 
skladate�a a dirigenta v jednej osobe. Na predstavení (a dvoch úspeš-
ných reprízach) bola prítomná intelektuálna elita Paríža, �o pre Berlio-
za znamenalo dokonalú satisfakciu za nedávny neúspech v opere. Svoje 
nadšenie verejne vyjadrili Balzac aj Gautier, boli tam Liszt, Chopin aj 
mladý, v tom �ase úplne neznámy Richard Wagner. Vo svojich spomien-
kach sa vyjadril, že toto dielo mu otvorilo celkom nový hudobný svet8 
a ú�inky mocného zážitku sa neprehliadnute�ne prejavili o 20 rokov ne-

skôr v Tristanovi a Izolde, hudobnej dráme, ktorá mala k�ú�ový význam 
pre nasledujúcu generáciu skladate�ov.
Samozrejme, nechýbali ani kritické ohlasy, týkajúce sa najmä rozmernosti 
diela. Berlioz si ich vzal k srdcu a niektoré úseky škrtol a urobil ešte nieko�ko 
�alších zmien pri predvedeniach v nasledujúcich rokoch (v apríli 1846 za-
znel Rómeo v naštudovaní skladate�a za asistencie Franza Liszta premiérovo 
aj v Prahe), vydanie z roku 1857 sa považuje za de� nitívne. Napriek úspe-
chu sa symfónia ako celok ukázala ako pomerne nepraktické dielo z h�adiska 
predvádzania už za Berliozovho života a skladate� na svojich dirigentských 
turné uprednost�oval uvádzanie orchestrálnych �astí. A to platí aj pre kom-

pletné nahrávky, ktorých je ve�mi málo v porovnaní s po�tom nahrávok vy-
braných �astí. V našom prostredí existuje komplet Supraphonu z roku 1980, 
na ktorej pod vedením Zde�ka Košlera ú�inkujú Marie Mrázová, František 
Livora, Richard Novák, Pražský � lharmonický zbor a �eská � lharmónia. 
Z novších možno spomenú� nahrávku spolo�nosti Hänssler Classic so 
symfonickým orchestrom SWR Baden-Baden, Europe Choir Academy 
a dirigentom Sylvainom Cambrelingom (tenorové sólo na nej spieva Piotr 
Becza�a), no predovšetkým autoritatívnu nahrávku Johna Eliota Gardinera 

s Monteverdi Choir a Orchestre Révolutionnaire et Romantique pre label 
Decca. Vynikaúce podanie na dobových nástrojoch obsahuje okrem plnej 
verzie symfónie aj úseky, ktoré boli neskôr vynechané, a ponúka možnos� 
aspo� virtuálnej predstavy, ako mohla znie� pri jej prvom uvedení.
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Smúto�ný pochod za Júliu. Ostinato a repetitívne � gúry
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Gluckovo meno i dielo sa zvyknú jedným dychom 
spája� s reformou opery. Už jeho taliansky sú�asník 
Niccolò Piccinni mu v tejto oblasti prisúdil dodnes tra-
dovaný, no nie celkom pravdivý status revolucionára. 
Jeho osobnostné predpoklady sa naplnili v�aka talen-
tu i nevyhnutnej dávke š�astia by� v správnom �ase na 
správnom mieste. 

Ch. W. Gluck �foto: archív�

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Christoph Willibald Gluck (1714–1787)
posledný ve'ký hudobný básnik antickej mytológie

Do knihy narodení pre obce Widenwang a Ersbach skladate�a zapí-
sali 2. júla 1714 ako prvé z ôsmich detí tamojšieho lesníka Alexandra 
Glucka a Márie Walburgovej. Ich syn sa mal sta� úspešným mužom 
svojej doby. Nechýbal mu talent a disponoval aj �alšími potrebnými 
kvalitami. Bol cie�avedomý a mal dobré pozorovacie schopnosti, �o 
mu umožnilo pružne reagova� na požiadavky publika. V�aka prvej 
zo zmienených vlastností sa mu v roku 1750 podarilo získa� za man-
želku dcéru bohatého obchodníka Máriu Annu Perginovú. Svadba, 
ktorá Gluckovi zabezpe�ila finan�nú nezávislos� a vstup do vyšších 
spolo�enských vrstiev, ale aj kontakt s novými umeleckými a myšlien-
kovými podnetmi, sa mohla uskuto�ni� až po smrti svokra. S podob-
nou tvrdohlavos�ou si už skôr presadil svoj záujem o hudbu. Roztržka 
s otcom, ktorý chcel pre syna poriadne povolanie, viedla k jeho úteku 
z domu. V tomto období sa Gluck túlal po vidieku a hrával za jedlo 
a noc�ah pri rôznych príležitostiach, najmä do tanca. Rodi� napokon 
ustúpil. Nepatrilo sa, aby sa syn zo slušnej rodiny ponevieral. S po-
dobnou vytrvalos�ou išiel budúci skladate� aj za hudobným vzdela-
ním. Po Prahe, kde sa jeho meno nachádza v záznamoch univerzity 
(odbor matematika a logika), sa objavil vo Viedni v rodine knieža�a 
Lobkowitza a zdá sa, že nevidite�né poh�ady vplyvného š�achtického 
rodu ho sledovali i na�alej. Gróf Antonio Maria Melzi ho následne 
zobral so sebou do Talianska (Miláno), kde Gluck získava dôležité 
hudobné skúsenosti, vrátane kontaktov so Sammartinim. Tu v roku 
1741 vzniká aj jeho prvá opera a prvý úspech – Artaserse. Do roku 
1745 nasleduje sedem �alších diel na libretá Metastasia, okrem Milá-
na aj pre Benátky a Turín. 

Vo Viedni 
Gluckova špecializácia operného skladate�a sa sformovala v kontakte 
s ko�ujúcimi opernými spolo�nos�ami bratov Antonia a Pietra Mingot-
tiovcov a Giovanniho Battistu Locatelliho. Po návrate do Viedne (so za-
stávkami v Paríži, Londýne a európskych metropolách) sa Gluck od roku 
1749 v meste rýchlo etabloval v salónoch vplyvných osobností. Pomohla 
mu k tomu vrodená spolo�enská prispôsobivos�, ako aj schopnos� zaští-
ti� sa prostredníctvom hudby priaz�ou mocných. Príkladom môže by� 
uvedenie opery La Semiramide riconosciuta na narodeniny Márie Terézie 
14. mája 1748. V tom �ase mal už za sebou nie menej ako desa� úspeš-
ne predvedených módnych talianskych vážnych opier, skomponuje ich 
ešte devä�desiatsedem. Jeho status podporovali aj dirigentské aktivi-
ty, v roku 1752 sa stal kapelníkom cisárskeho dvora, o dva roky neskôr 
získal rovnaké miesto u knieža�a Hildburghausena. Hoci uctievaný bás-
nik – libretista Pietro Metastasio (1698–1782) – hovorí v pripade Gluc-
kovej tvorby  o „neznesite�nej arcivandalskej hudbe“, jeho diela sa pá�ili. 
Charakterizoval ich prirodzený hudobný inštinkt a aj v skorších operách 
možno nájs� príklady na rados� z rizika pri h�adaní nových možností 
umeleckého vyjadrovania. Netrvalo dlho a skladate� intenzívne vstúpil 
do hudobného života Viedne, kde sa rýchlo rozšíril chýr o mimoriadnom 
úspechu La clemenza di Tito. Úspech mala i jeho jednoaktová opera 
Le cinesi (�í�ania), nekon� iktné módne dielo, ktoré sa zapá�ilo cisár-
skym manželom. Libreto bolo samozrejme od Metastasia. Hoci dvorský 
básnik nepochopil Gluckovu hudbu, v�aka vzdelaniu a talentu pochopil 
genera�ný zlom v umení. 

Cesta k syntéze
Viede� bola moderne (a módne) orientovaná, talianske opery a fran-
cúzske hudobné komédie (ópera-comique) boli v meste populárne. 
Zárove� sa za�ala šíri� vlna záujmu o literatúru v nemeckom jazyku, 
nový estetický program. Gluck sa prostredníctvom štátneho kancelá-
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ra Kaunitza dostal do kontaktu s inšpirujúcim intendantom Dvorského 
divadla, grófom Giacomom Durazzom. V jeho okruhu dochádza k sna-
he zjednoti� prax talianskej a francúzskej opery s estetickými ideálmi, 
ktoré hlásala nová generácia. Medzi prvými výsledkami bola málo vý-
znamná serenata k narodeninám cisára Františka L’innocenza giusti
 -
cata. Krátky úvod k libretu diela už ukrýva oste� namierený proti Me-
tastasiovi. Schy�ovalo sa k súboju operných estetík, Gluck a Durazzo 
smerovali k „azione drammatica“. Na slede malých francúzskych opier 
si od konca 50. rokov 18. storo�ia skladate� vyskúšal nové hudobné tva-
ry, ktoré zoh�ad�ovali požiadavky divadla. Gluckove reformné snahy 
korešpondovali aj so zmenami v baletnom umení, o ktoré usilovali ba-
letný majster Franz Anton Hilverding a jeho nástupca Talian Gasparo 
Angiolini. V tom �ase mal už Gluck pevné miesto v hudobnom svete, �o 
mu umožnilo experimentova�. Jeho status potvrdzuje aj pápežom ude-
lený titul „Cavaliere dello Speron d’Oro“ (Rád zlatej ostrohy) v Ríme 
za operu Antigona. Od tej doby si potrpí na oslovenie Ritter von Gluck 
alebo Chevalier Gluck. Kontakt s dobrodruhom, � nan�níkom a znal-
com literatúry Ranierim de' Calzabigim (1714–1795) bol rozhodu-
júcim podnetom pre vznik „baletu azione“ Don Juan, ou Le festine de 
Pierre. Angiolini a Gluck v �om z poh�adu obecenstva takmer prekro-
�ili hranice únosnosti. Gróf Linzendorf, ktorý predstavenie navštívil, 
si poznamenal: „sujet je extrémne tristný, strašidelný a hrozivý.“ Ume-
lec v tomto diele nadobudol odvahu predostrie� sugestívny obraz vlast-
nej amorálnosti. Okrem toho je Gluck azda jediným skladate�om v de-
jinách hudby rozvíjajúcim operné novátorstvo z pozície baletu. Hud-
ba spracovaná so symfonickou závažnos�ou smerovala k rozhodnému 
kroku. Doposia� bola táto téma traktovaná ako komédia, odteraz sa 
stala drámou. Aj pod�a toho si možno predstavi�, akým ve�kým zlo-
mom prešla spolo�nos� v 40. rokoch 18. storo�ia. 

Mýtus znovuzrodený
Pre dejiny opery sa stal pamätným d�om 5. október 1762. 
O premiére a ohlase opery Orfeus a Eurydika píše Gluckov ži-
votopisec A. Schmidt (1854) na základe dobových svedectiev 
nasledovne: „Gluck dirigoval. Libreto, herecký prejav, scéna, 
stroje, balet pod vedením Angioliniho i speváci na �ele s hlavným 
predstavite�om Guadagnim, to všetko malo zmysel, zjednotilo 
sa a navzájom podporovalo.“ Calzabigi vytvoril pravé „azione 
teatrali“, nálady a obrazy, ktoré 48-ro�ný Gluck dokázal svojou 
hudbou pôsobivo zobrazi�. Zrodila sa spolupráca skladate�a 
a libretistu. Približne o osemdesiat rokov neskôr bude Richard 
Wagner formova� svoj Gesamtkunstwerk a podobne ako Gluck 
nacvi�ova� so sólistami i zborom každý detail. Ide o nový prí-
stup k hudobnému divadlu, tvorca má neustále na pamäti ú�inok celku. 
Gluck sa ocitol sa na vrchole kariéry. To, �o nasledovalo, bolo na jednej 
strane prehlbovaním zapo�atej cesty, no vznikali i umelecké protire-
�enia v duchu konvencií, vždy však s pasážami neuverite�ne krásnej 
hudby. Ke� gróf Durazzo získal na spoluprácu s Gluckom Marca Col-
telliniho, výsledkom bola opera Telemaco ossia L’isola de Circe (1764), 
ktorá sa stala vzorom pre �alšie diela. Aj Gluck sa k tejto hudbe neustá-
le vracal, �o je zrejmé pri po�úvaní opier Armida a Alcesta z roku 1767. 
Metóda paródie, akoko�vek v 18. storo�í bežná, niekedy vzbudzuje po-
chybnosti o hodnote  a novátorstve skladate�ovho diela. Význam opery 
Alcesta však jednozna�ne spo�íva v klasickej jednote drámy a v myš-

lienkach humanizmu, ktoré vtedajšia spolo�nos� ctila. Gluck venoval 
operu toskánskemu ve�kovojvodovi, neskoršiemu cisárovi Leopoldo-
vi II. Úvodný text, ktorého autorom bol Calzabigi, sa mal sta� mani-
festom opernej tvorby. Umelecký cie� je v �om vyjadrený v esenciálnej 
podobe: „je bezpodmiene�ne nutné zvoli	 vhodných predstavite�ov, úlo-
hy Alceste a Admeta nemožno zveri	 komuko�vek, jednak pre štruktúru 
tohto nového druhu drám, ktoré sa prostredníctvom javiskového diania 
obracajú na diváka, jednak pre týmto drámam zodpovedajúcu hudbu, 
ktorá je viac sústredená na výraz než na to, �o rá�ia v našej dobe Taliani 
pomenúva	 spevom.“ Gluckova hudba síce vyjadruje expresívnos� výra-
zu, no v súlade s tézou o vznešenej kráse, �o zodpovedalo normám do-
bovej estetiky. Tradícia sa v jeho diela musela nevyhnutne stretnú� s no-
vátorstvom, ktoré Gluck v diskusiách zastával. Skladate� sa stal stre-
dobodom spolo�enského záujmu a jeho pohostinný dom bol prístupný 
osobnostiam a hudobníkom ako Charles Burney, Joseph Martin Kraus, 
Johann Friederich Reinchardt a samozrejme i Mozartovi, Haydnovi �i 
Dittersdorfovi. Každá jeho opera �i balet sa o�akávajú, ohlasujú v tla�i, 
diskutuje sa o nich už vopred. Predstavenia sú vypredané a predvádza-
jú sa všade v kultúrnom svete. Skladate� by mohol by� so sebou spo-
kojný, má plány, no u 53-ro�ného Glucka sa prejavujú známky únavy. 
Znepokojujú ho tiež depresívne stavy. 

Paríž a posledné roky 
Napriek veku a zdraviu skladate� cestuje, opä� ho láka Paríž, kde sa 
od roku 1773 objaví hne� nieko�kokrát. Prostredníctvom Kaunitza sa 
vo Viedni zoznámil s diplomatom a milovníkom divadla Françoisom 
Louisom Lebland de Roulletom. Ten mu navrhol na zhudobnenie 
námet I
 génie na Aulide a hne� za�al aj iniciova� parížske uvedenie 
opery. Propagácia skladate�a vo Francúzsku rozvírila diskusiu v den-

níku Mercure de France i v Mémoires secrets so všetkými „pro 
et contra“. Do sporu sa zamiešala i Mária Antoinetta, ktorá 
rozdelila tábory zástancov a odporcov na francúzsky a nemec-
ký. Premiéra diela sa uskuto�nila v roku 1774. Gluck však už 
hodnotovo ani umelecky ni� nezískal, no opery Orfeus (1774), 
Alcesta (1776) a Armida (1777) boli uvedené aj vo „francúz-
skych“ verziách. Nasledovala  ich I
 génia na Tauride  (1779). 
V tomto období sa Gluckovým sokom mal sta� Niccolò Piccinni
s operou Roland. Celú situáciu v Paríži Gluck šikovne využil vo 
svoj prospech. Nesprával sa vždy ako �estný umelec, no vždy 
ako dobrý obchodník. Nemožno však poprie�, že aj �asti paríž-
skych opier sú nápadité a esteticky ú�inné, nepopierate�ná je 
noblesnos� zborov. Svoju skladate�skú �innos� Gluck ukon�il, 
ke� v roku 1781 dostal prvú mozgovú príhodu. Bola spojená 

s ochrnutím. Zhudobnenie Ode an den Tod  od Friedricha Gottlieba 
Klopstocka je už najmä o predtuche vlastného konca. Skladate� zomrel 
po nieko�kých malých mozgových príhodách opatrovaný manželkou 
a Antoniom Salierim 15. novembra 1787. K štýlu doby prispel v�aka 
intelektu a talentu a svojich genera�ných druhov pred�il dramatickou 
presved�ivos�ou s posunom k obsahovému zvýrazneniu hudby. Ope-
ru tak významom dostal do blízkosti symfonickej hudby. Gluckovým 
umeleckým cie�om bolo dosiahnu� celistvos�, univerzalizmus hudob-
ného štýlu. Úctu a obdiv si zasluhuje prekonaním všetkých rozporov 
a protire�ení na ceste od novátorstva k novému. To mu zaistilo miesto 
v dejinách  hudby.

„Napodobenie prírody, to je ten pravý cie�, o ktorý 
musia usilova� všetci umelci. Aj ja sa ho snažím 
dosiahnu�. Moja hudba smeruje k �o najvä�šej 
výrazovosti a je vždy �o najprostejšia, najprirodzenejšia 
a snaží sa posil�ova� významy poetického textu. Práve 
z tohto dôvodu nepoužívam trilky, koloratúry 
a kadencie, ktoré zneužívajú Taliani.”

Ch. W. Gluck pre Mercure de France (1773)

„Som presved�ený, že hlasy, nástroje a vlastne všetky 
zvuky, dokonca i pauzy musia sledova� jediný cie�, 
a síce výraz, a to, aby spojenie hudby a slov bolo tak 
tesné a intímne, až sa zdá, že libreto nie je o ni� menej 
formované pod�a zákonitostí hudby ako hudba pod�a 
zákonitostí libreta.”

Ch. W. Gluck pre Journal de Paris (1777)
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Operný úvod 
Divadelnej Nitry 2014
Hoci sa Divadelná Nitra pro* luje ako medzinárodný festival s prevahou &inoherných 
produkcií, sporadicky sa v jej programe objaví aj hudobné divadlo. „�istokrvnej” 
opery je síce ako šafranu, ostatné roky však vykazujú stúpajúcu tendenciu. Po &es-
kých dokumentárnych operách Aleša B+ezinu Zítra se bude... (2008) a Toufar (2013) 
i po bratislavskej inscenácii Orfea a Eurydiky, ktorá bola do programu zaradená 
v roku 2010, sa na plagát 23. ro&níka Divadelnej Nitry dostal �alší scénický tvar 
nesúci ozna&enie opera: Bez názvu &. 1 v podaní legendárneho berlínskeho &inoher-
ného súboru Volksbühne. 

„Jediné, �o sa dá na javisku urobi�, je oslavo-
va� nezmyselnos�. A to tak, aby celá tá nezmy-
selnos� bola zábavná, aby dodávala chu�. Po�-
me to rozto�i�, to je to jediné, �o má zmysel,“ 
povedal o svojej najnovšej inscenácii (2014), 
ktorá mala v Nitre medzinárodnú premiéru, 
slávny nemecký herec a režisér, vyhlásený 
provokatér Herbert Fritsch (1951).

Fritschov približne devä�-
desiatminútový opus nemá 
žiadny príbeh, je to šnúra 
viac-menej uzavretých 
�ísiel, v ktorých z ansám-
blu, odetého do lesklých 
varietných kostýmov, 
vystupujú výrazné indivi-
duality. Do sály nastupujú 
ako �lenovia salónneho 
orchestra: popri hrá�och 
na zobcovej � aute, klavíri, 
basgitare �i na klasickej 
zostave bicích ho tvoria 
aj muzikanti preludujúci 

slákom na ru�nej píle, šuštiaci igelitovým vrec-
kom �i búchajúci hlavou o papierovú krabicu. 
Spolo�ne odpália ostro rytmizovanú, rockovo 
„šmrncnutú“ predohru s kontrastnými baladic-
kými �as�ami a potom sa odoberú na javisko. 
V jame ostáva len dirigent obsluhujúci ve�kú 
zvonkohru, syntetizátor a mixážny pult, spolu 
s ním ešte klavirista a perkusionista. 

Fritschovmu opusu by zrejme máloktorý or-
todoxný operný kritik priznal štatút opery. 
A predsa s �ou má spolo�né omnoho viac, než 
by sa na prvý poh�ad mohlo zda�. V hudobných 
inšpiráciách síce vychádza z „neoperných“ 
zdrojov (rock, etno, jazz, salónne šlágre, elek-
tronická hudba), pôdorys však v druhom pláne 
cituje operu v jej cnostiach i nerestiach. Na jednej 
strane sa vzdáva hold virtuozite (fakírske �íslo 
sopranistky s vlastným jazykom) a interpreta�nej 
perfekcii (pôsobivá „etno-ária“ v podaní blon-
�avej divy), na strane druhej sa ironizuje klišé 
(korpulentný chlapík si uzurpuje pozornos� ako 
pravá tenorová hviezda, jeho kolega v nekone�-
nom kúzelníckom �ísle s papierovou vreckovkou 
evokuje prebujnelé exhibície barokových kastrá-
tov). Fritschova poetika vychádza z grotesky na 
spôsob Chaplina i Mistra Beana, z klauniády aj 
zafaj�ených hollywoodskych sla�ákov 50. rokov, 
z nonsensu a dada. Slovo nemá komunika�nú 
funkciu, používa sa len ako nosite� melódie.
To, �o zdanlivo pôsobí ako fantazmagorický polo-
improvizovaný úlet, je rytmicky presné a perfekt-
ne zohrané. Každý z dvanástich interpretov pred-
vádza svoj part na špi�kovej hereckej, tane�nej 
i hudobnej úrovni, v zborových �íslach sa dostáva 
do dokonalej súhry s javiskovými partnermi. 
Záver Fritschovho opusu je ponáškou na operu 
seria. Asi pä� minút pred koncom obrátia všetci 
interpreti svoje pestrofarebné lesklé kostýmy na-
ruby a dovtedajšie farebno-svetelné orgie sa zlejú 
v jednotnom hor�icovožltom tóne. Sopranistka 
a kontratenor zaspievajú „barokový“ koloratúrny 
duet a potom všetci poležia�ky splynú s dreveným 
obkladom scény. Umelci strávení umením? 
Zdá sa, že po zdivadel�ovaní opery prichádza 
�as „zoper�ovania“ divadla. 

Opera SND de(om
Potrebu vychováva( najmladšieho diváka deklarovali všetky predchádzajúce vede-
nia Opery SND. To Haiderovo kone&ne prechádza od slov k skutkom. Po vla)ajšom 
úspechu detského Nápoja lásky, uvádzaného pod názvom Opera je zábava!, aj tohto-
ro&ný De) otvorených dverí SND ukon&ila premiéra operného projektu pre deti – 
O &arovnej � aute a iných kúzlach. 

Mozartov singspiel je dielom, po ktorom dra-
maturgie zacielené na detského diváka sia-
hajú naj�astejšie. Nahrávajú im rozprávkový 
rozmer príbehu i priezra�ná zrozumite�nos� 
Mozartovej hudby. Úspech projektov závisí od 
invencie upravovate�ov aj inscenátorov. V Bra-
tislave sa jedným ani druhým príliš nedarilo. 
Podobne ako pri Nápoji lásky, aj v tomto prípa-
de predstavenie �erpá z originálnej inscenácie, 
prítomnej v repertoári Opery. Sprušanského 
„ve�ká“ �arovná � auta je sama osebe koncipo-
vaná ako rodinné predstavenie – dynamické, 
farebné, výpravné. Všetky menované aspekty 
však detskej verzii chýbajú. Zo scény ostalo 
len chudobné torzo (hviezdna obloha, pó-
dium v kukátkovom ráme), príbeh je podaný 
naratívne a nedramaticky. Základný scénický 
fór – komentátor Martin Vanek ilustruje jed-
notlivé výjavy a základné pojmy (had úto�iaci 

na Tamina, krásna princezná Pamina, � auta, 
zvonkohra) milými neumelými kresbi�kami, 
súbežne prenášanými z jeho tabletu na projek�-
nú javiskovú plochu – je neopozeraný a vtipný, 
nie však samospasite�ný. 
Aj tentoraz Vanek k samotnému príbehu 
o princovi Taminovi, ktorý sa vydáva zachrá-
ni� princeznú Paminu, a o jeho kamarátovi 
Papagenovi túžiacom „po frajerke“, pridáva 
hudobno-teoretickú edukáciu. Malí diváci 
sa dozvedia, akým geniálnym die�a�om bol 
Wolfgang Amadeus, oboznámia sa s opernou 
terminológiou (ária, duet, tercet...), spoznáva-
jú zvuky hudobných nástrojov. Oproti Nápoju 
lásky je tu však menej interaktívnych mo-
mentov (deti sa dostanú na javisko len jediný 
raz, ako zvieratá uspaté Taminovou �arovnou 
� autou) a vzh�adom na povahu príbehu aj 
menej dynamického humoru. 

Najvä�šie party prisúdili tvorcovia bratislavskej 
detskej verzie �arovnej � auty princovi Taminovi 
(technicky vzorný, vokálne kultivovaný Martin 
Gyimesi) a jeho smiešnemu kamarátovi Papa-
genovi (Pavol Remenár, tradi�ne sa dobre cí-
tiaci v postave zábavného vtá�kara). Princezná 
Pamina v podaní Heleny Becse Szabóovej je 
vizuálne prí�ažlivá, hlasovo však ostrá a málo 
štýlová. Najlepší de� nemala ani osved�ená 
Krá�ovná noci Jana Bernáthová, s troj�iarko-
vanou oktávou sa tentoraz trošku potrápila. 
Pekne vyznelo trio dám (Katarína Štúrová, 
Miriam Ma�ašová, Terézia Kružliaková), po 
slabších úvodných frázach sa rozospievala Pa-
pagena Márie Rychlovej. O Sarastrovi sa síce 
ve�a rozprávalo (pri�om deti asi �ažko pocho-
pili, �i ide o kladnú alebo zápornú postavu), na 
scénu sa však nedostal. �arovnú (dirigentskú) 
pali�ku mal v rukách Dušan Štefánek.
Pri inscenácii, ktorá je s�asti založená na im-
provizácii moderátora reagujúceho na impulzy 
od divákov, možno po�íta� s lepšími i horšími 
predstaveniami. Minimálne v jednom oh�ade 
však premiérový podve�er nebude možné pre-
kona�: viac detí, ako pojala Sála opery a baletu 
13. 9., sa do jej priestorov nevojde. 
     

Stranu pripravila: Michaela MOJŽIŠOVÁ

Bez názvu �. 1 �foto: T. Aurin�
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Štátne divadlo v Košiciach si na za�iatku svojej 
69. divadelnej sezóny pripomenulo viacero 
historických momentov: 90 rokov od vzniku 
Družstva Východoslovenského národného di-
vadla (valné zhromaždenie 11. 4. 1924) a prvé-
ho predstavenia slovenskej veselohry Jána 
Chalupku Kocúrkovo (13. 9. 1924), ktoré bolo 
zárove� prvým uvedením slovenského slova na 
košickej scéne. Riadite�om divadla sa stal �eský 
režisér  Josef Hurt, šéfom opery Juraj V. Schf-
fer, dirigentom Vlastislav A. Vipler, hlavným 
režisérom Václav Polá�ek, choreografkou sláv-
na Ela Fuchsová. VND sa zameralo nielen na 
�inohru, ale aj na operetu. Už o dva dni sa hra-
la Slovácka princezná Rudolfa Piská�ka, ne-
skôr tu inscenovali operety košických autorov 
(Ženské rozmary od Júliusa I. Hemerku a Tajnú 

misiu Bed	icha Hole�ka) i klasické 
operety Straussa, Fallu, Kálmána – 
tituly, z ktorých niektoré nájdeme ako 
inšpiráciu aj v dramaturgickom pláne 

jubilejnej košickej sezóny. Kálmánova Grófka 
Marica bude prvou premiérovou inscenáciou 
operného súboru, úryvky z klasických balet-
ných titulov uvedú v rámci CLASS koncertu 
�lenovia baletného súboru, na záver sezóny 
pripraví baletný súbor Bajadéru, �inohra Cha-
lupkovo Kocúrkovo. Operný súbor sa neobzerá 
iba do histórie, v progresívnom trende zárove� 
pokra�uje programovaním dvoch mimoriadne 
náro�ných diel, Rossiniho Popolušky a Pucci-
niho Manon Lescaut. Pôvodne avizované na-
študovanie Händlovej opery Alcina (máj 2015) 
v réžii Lindy Keprtovej sa zatia� z � nan�ných 
dôvodov neuskuto�ní. 
Divadlo v sú�asnosti disponuje stabilným, 
profesionálne  a umelecky vyrovnaným súbo-
rom. S�asti to dokazoval aj slávnostný koncert 

k spomínanému 90. výro�iu (13. 9.), na ktorom 
svoju erudíciu predviedol divadelný orchester 
s dirigentom Igorom Dohovi�om, sólistami 
a zborom Opery ŠD. Už za �ias Tibora Frešu 
v 50. rokoch sa ukazovala potreba koncertných 
vystúpení divadelného telesa. Táto požiadavka 
platí dodnes: prispieva k zvýšeniu tak potreb-
ného profesionálneho sebavedomia. Koncert 
poukázal na kvality, no zárove� i na malé 
obsadenie telesa. Zo sólistov sa v operných 
áriách, dvojspevoch, scénach a zboroch, ako 
aj v ukážkach z Bernsteinovho muzikálu West 
Side Story a z pripravovanej operety Grófka 
Marica predstavili Lenka �ermáková, Jaro-
slav Dvorský, Marek Gurba�, Gabriela H�b-
nerová, Lucie Kašpárková, Marián Luká�, 
Michal Onufer, Tatiana Pa�ov�íková, Titusz 
Tóbisz a Janette Zsigová. Sú�as�ou galakon-
certu bola výstava k výro�iu VND z produkcie 
Východoslovenského múzea v Košiciach.

Lýdia URBAN�ÍKOVÁ

Ob�ianske združenie Opera Slovakia popri 
prevádzkovaní spravodajsko-publicistického 
internetového portálu vyvíja aj koncertnú �in-
nos�. Podujatie pripravené 30. 8. v Drevenom 
artikulárnom evanjelickom kostole v Kežmar-
ku bolo stretnutím viacerých generácií spevá-
kov, no malo aj �alší nezanedbate�ný rozmer – 
benefíciu. Vý�ažok z koncertu i � nan�ný dar 
generálneho partnera (spolo�nos� DELUVIS) 
budú použité na výstavbu Denného centra pre 
viacnásobne postihnutých z Liptova.
Najmladší sólista podujatia, štrnás�ro�ný Matej 
Rendoš so zvonivým, ešte detským sopránom 
s oslnivo �istou intonáciou zaspieval Franckovo 
Panis angelicus a piese� Mikuláša Schneidra 
Trnavského Keby som bol vtá�kom. Zrelú gene-
ráciu reprezentovala stále krásna a šarmantná 

Emília Csémy, dokazujúca, že správna spevác-
ka technika a starostlivos� o hlas zaru�ujú aj vo 
vyššom veku intona�ne �istý i výrazovo bohatý 
spev (ária Lauretty O mio babbino caro, piese� 
Liebe, du Himmel auf Erden z Lehárovej operety 
Paganini). Z mladšej generácie sa predstavila 
mezzosopranistka Judita Andelová, ktorej sýty, 
predovšetkým v stredných polohách zamatovo 
sfarbený hlas sme si mohli vychutna� v duete 
z Hoffmannových poviedok i v árii Santuzzy 
z Mascagniho Sedliackej cti. 
Iste nie je jednoduché dosta� na slovenské pó-
diá spevákov angažovaných v zahrani�í. O to 
vzácnejšie bolo, že sme v Kežmarku mohli 
po�u� vypracovaný, vo všetkých polohách 
vzácne vyrovnaný a pre Mozartovu hudbu 
ako stvorený mezzosoprán Jany Kurucovej. 
S absolútnym preh�adom zaspievala Seguidil-
lu z Bizetovej Carmen a v duete Là ci darem 
la mano podala ruku barytonistovi Martinovi 
Kovácsovi. Mladý spevák sa ukázal ako adek-
vátny partner. Jeho hlas síce ešte potrebuje 
najmä vo vysokej polohe vyzrie�, áriu Rodriga 

Io morrò z Verdiho Dona Carlosa však zvládol 
s patri�ným dramatickým nábojom.
Prekvapením koncertu bola pre m�a Marianna 
Hochelová. Flexibilný hlas, ktorý technicky 
i výrazovo vynikol predovšetkým v árii Olympie 
z Hoffmannových poviedok, dokázal s neskuto�-
ným vkusom a výbornou artikuláciou vytrysk-
nú� aj v brisknej piesni Adely zo Straussovho 
Netopiera. Že jej opereta pristane, dokázala 
Hochelová i v Lehárovom duete Lippen schwei-
gen s Jaroslavom Dvorským, ktorý sa ocitol 
v ne�ahkej pozícii náhradníka za pôvodne avi-
zovaného Petra Bergera. Popri duete z Veselej 
vdovy prispel Cavaradossiho áriou a duetom 
z Pucciniho Bohémy (s Martinom Kovácsom). 
Klavírne krídlo, na ktorom hrala Júlia Grej-
táková, bolo umiestnené v strede chrámu 
pred hlavným oltárom. V�aka profesionálnej, 
bezchybnej klaviristkinej hre sa naozaj stalo 
nosným pilierom celého koncertu, na ktorý sa 
speváci mohli absolútne spo�ahnú� a kedyko�-
vek sa o� oprie�. 

Katarína BURGROVÁ

Ak sa operná inscenácia udrží pri živote osem-
nás� sezón, spravidla sa pátra po dôvodoch. 
V prípade Verdiho Aidy v Opere SND (premiéra 
19. 6. 1998) ich asi nebudeme h�ada� v opotre-
bovanom, na rozhraní klišé a gý�u zakotvenom 
vizuálnom tvare. Z pôvodných aranžmánov 
ostali len omrvinky a postavy si každý sólista 
(ne)pro� luje po svojom. Na plagáte Aidu zrejme 
najvä�šmi drží samotný názov. Darmo, je to ti-
tul, ktorý zarezonuje. Aj preto do� vstúpilo v sep-
tembrovej repríze �iasto�ne nové obsadenie.
U Miroslava Dvorského treba oceni�, že ani po 
pä�desiatke neupadol do „reproduk�ného“ po-
hodlia a siaha po nových métach. Po Wagnero-
vom Lohengrinovi a �ajkovského Hermannovi 
si vybral Verdiho. Radames rozhodne nepatrí 
k �ahkým partom. Celeste Aida je previerkovou 
vstupnou bránou a ak tenoristovi vyjde, má 
spoly vyhraté. Dvorského síce vo vypätej polohe 

trocha potrápila, no dodala mu sebadôveru, 
a tak jeho výkon od obrazu k obrazu rástol. Má 
stále prí�ažlivú farbu (v závere s barytónovou 
prímesou), ctí kantilénu, je kultivovaný a vie 
správne položi� výrazové akcenty. 
Svoju prvú Amneris a dosia� najnáro�nejšiu 
rolu na bratislavských doskách ponúkla Mi-
chaela Šebestová. Za�ala nenápadne, h
bky 
spo�iatku nezneli, no ako sa na javisku udo-
mác�ovala, uvo��ovala sa jej tónová energia. 
�asom by hlas mal nadobudnú� zmyselnejšiu 
farbu, vyrovna� polohy a preora� výraz. Bol to 
však debut ur�ite perspektívny.

Reprízu spestrili aj dvaja hos�ujúci sólisti 
z �eských divadiel (obaja sú momentálne 
v úväzku brnianskej opery), z Rumunska 
pochádzajúca Anda-Louise Bogza (Aida) 
a Ji	í Sulženko (Ram� s). Pre titulnú posta-
vu má Bogza dostato�ne dramatický, v h
b-
kach tmavý a prierazný hlas. Part má doko-
nale prelúskaný, takže presne pozná ok�uky, 
ako „zataji�“ hriechy vo frázach a artikulácii, 
ako ís� na výšky, aby pôsobili suverénne. Nie 
všetko je však také, navyše k jej silným strán-
kam nepatrí ani intona�ná �istota. Sulženko 
nie je primárne kantilénovým basistom, no 
jeho materiál znie jadrne a v polohách vyrov-
nane. Predstavenie v pomerne rozvlá�nom 
tempe prvých dvoch dejstiev dirigoval Ras-
tislav Štúr.

Pavel UNGER

Operné gala 
v Kežmarku 

Dlhý život bratislavskej 
Aidy

V znamení výro&í
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že by v tom videl reálnu možnos� môjho bu-
dúceho uplatnenia, ale aby som dostala pevné 
základy z hudobnej teórie a harmónie. Tieto 
znalosti sú ve�mi dôležité, a predsa sa nedajú 
u spevákov považova� za samozrejmé.  

 Mnohí vás prirovnávajú k Anne Netrebko; teší 
vás to alebo dráždi? 
Nie ste prví kto mi kladie podobnú otázku. 
Beriem to � lozo� cky. Dnes už existujú spevá�-
ky, ktoré prirovnávajú ku mne a hovoria im: 
ste nová Peretyatko. Chcem hlavne naplno ži� 
svoj život. S Annou spievame rozdielny reper-
toár, nekonkurujeme si. Dobre sa poznáme, 
napríklad v rámci osláv Francúzskej revolúcie 
14. júla sme pod „Eiffelovkou“ spievali Kveti-
nový duet z Delibesovej Lakmé.  

 Cítite sa by� na javisku rovnako here�kou 
i spevá�kou?
Nepochybne. Preto milujem operu – je syn-
tézou všetkých umení: hudobno-vokálneho, 
divadelného, výtvarného, tane�ného...

 Pochádzate z hudobníckej rodiny. Aký to malo 
vplyv na vašu kariéru?
Môj otec spieva v slávnom Mariinskom di-
vadle v Sankt-Peterburgu. Pôsobí ako �len 
zboru, hoci sa pôvodne pripravoval na kariéru 
sólistu. Ja som zmenila jeho plány: ke� som sa 
narodila, musel zabezpe�i� rodinu, takže pre-
stal študova� a prijal miesto v zbore. Kariéru 
obetoval nám. Navyše, sólistická dráha si 
vyžaduje mimoriadnu vnútornú silu, nezlom-
ného ducha, pevnú vô�u. Možno si uvedomil, 
že to nie je celkom jeho cesta a zborové ú�in-
kovanie je pre neho lepším riešením. Svoju 
kariéru tak považujem za našu spolo�nú. Vždy 
sa zú�ast�uje na mojich predstaveniach, bol aj 
v Aix-en-Provence. Je to dobrý pocit, cíti�, že je 
na m�a hrdý.

 Aj vy ste za�ínali v zbore. 
Už v pätnástich rokoch som sa chcela sta� só-
listkou, no bolo to priskoro. Otec mi radil po-
�ka�. Navrhol mi spieva� najprv v zbore a sú-
�asne študova� zborové dirigovanie. Nie preto, 

 V minulosti mnohí speváci hlásali „prima la 
musica“. Myslíte si, že sa to zmenilo? 
Život sa vyvíja. Umenie taktiež. My umelci 
sa musíme vyvíja� s dobou. Dnes už nesta�í 
len nehybne stá� na javisku a spieva�. Žije-
me v zrýchlenom svete, plnom technológií 
a obrazov, vo svete vizuálnom, zaplavenom 
podnetmi. Publikum sa neuspokojí len s po-
�úvaním hudby. Nudí sa. Chce sa aj pozera� 
a má na to právo. Pod�a istých štúdií, pri 
sledovaní internetu nevenujú �udia jednému 
obrazu viac než desa� sekúnd. Naj�astejšie sú 
to len tri sekundy. �i už to považujeme za zlé 
alebo dobré, je to svet, v ktorom žijeme. A my 
umelci musíme by� schopní poskytnú� divá-
kom to, �o si žiadajú. Operná spevá�ka musí 
by� aj here�kou. Pri Rómeovi a Júlii sa o�aká-
va, že interpretka bude aj vizuálne pripomí-
na� pätnás�ro�nú titulnú hrdinku, a pokia� 
váži 150 kg, nie je hodnovernou. Nie�o musí 
vo svojom živote zmeni� – racionálnejšie sa 
stravova�, športova�... Mimochodom, šport 
je pre zdravie operných spevákov obzvláš� 
dôležitým, prospieva hlasovej kondícii aj 
dychovej technike. 

 Takže, akoko�vek dobre spievajúci, ale vizuál-
ne neatraktívny spevák, to má zložité... 
Jednozna�ne. Vezmite si spevákov spred 
tridsiatich rokov. V dnešných podmienkach 
by vä�šina z nich neurobila žiadnu kariéru. 
Je to kruté, ale je to tak. Taký je život. Môžeme 
o tom polemizova�, ale faktom je, že obraz 
vládne svetom. 

 Svoju krajinu ste opustili ako dvadsa�ro�ná 
a odišli do Berlína, kde stále žijete. Pre�o ste opus-
tili Rusko a pre�o ste si vybrali práve Berlín? 
Bolo to ako v kasíne: hodila som si kocky. 
V tom �ase som už uvažovala o sólovej kariére 
a v Sankt-Peterburgu som za�ala chodi� na sú-
kromné hodiny spevu. V auguste 2001 som sa 
po prvýkrát zú�astnila skúšky na berlínskom 
Konzervatóriu – bola to moja premiérová 
cesta na Západ. Profesorka v Berlíne mi od-
porú�ala prihlási� sa na konkurz �alší rok, 
poradila mi, aký repertoár je pre môj hlas 
vhodný, �o si mám na skúšku pripravi� a dala 
mi aj �alšie rady. Aj moja ruská profesorka ma 
povzbudzovala. Pod�a nej som sa mala venova� 
Mozartovi, Händlovi, Bachovi a Nemecko 
považovala za vhodnú krajinu pre štúdium 
tohto typu repertoáru. Vo februári 2002 som 
prišla na skúšky a vyšlo to. 

Pred nieko�kými týžd
ami zažiarila v role 
Fiorilly v Rossiniho Turkovi v Taliansku na 
festivale v Aix-en-Provence, kde sme v jej 
spolo�nosti strávili príjemné júlové po-
poludnie. Vyh�adávaná ruská sopranistka 
Olga Peretyatko.

Pripravili Luc EVRARD a Zuzana BOJNANSKÁ
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PrPripiprar vili Luc EVRARD a Zuzana BOJNANSKÁ

Olga Peretyatko
Poskytnú( divákom to, &o si žiadajú
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 Ako si spomínate na �as strávený v Nemecku?
Po�as prvých troch rokoch v Berlíne som 
ostala odkázaná sama na seba, bez podpory, � -
nan�ných prostriedkov, a bola som nadšená. 
Zú�astnila som sa všetkých študentských 
projektov, využila každú príležitos� spieva�, aby 
som si na seba zarobila a získala �o najviac skú-
seností. Vyh�adávala som každú možnos� by� 
v kontakte s publikom. Chodila som dokonca 
spieva� pre seniorov do nemocníc a penziónov. 
Nikdy nezabudnem na túto úžasnú skúsenos�, 
dalo mi to nesmierne ve�a po �udskej stránke. 
Niekedy som plakala s mojimi posluchá�mi 
alebo nad situáciou, v akej sa nachádzali. A ke� 
sa mi potom prišli po�akova� so slovami, že po 
dlhej dobe na chví�u zabudli na boles�, trápenie 
�i samotu, vnímala som silný pocit zodpoved-
nosti. Uvedomila som si, že umenie je pre �udí 
dôležité, že im prináša nie�o ve�mi potrebné. 
Táto skúsenos� ma viedla k poznaniu, že spev je 
seriózna práca a že je mojou povinnos�ou na-
predova�. Vtedy som sa prihlásila na berlínsku 
Akadémiu umení, kde som stretla profesorku 
Evu Wagnerovu-Pasquierovu. Dnes hovorí, že 
ma objavila. Bola to moja prvá akadémia a vyni-
kajúca skúsenos�.

 Takže vašu kariéru naštartovala berlínska 
Akadémia? 
Áno. Osvojila som si tam cudzie jazyky, na-
u�ila sa pozorova� ostatných a u�i� sa s nimi. 
Bolo to užito�né po všetkých stránkach. Ale 
študova� som neprestala ani potom. Od roku 
2006 sa každoro�ne vraciam na Accademiu 
Rossinianu v Pesare. Tam som stretla aj svojho 
manžela, dirigenta Micheleho Mariottiho. 
Spoznali sme sa v roku 2010 pri inscenovaní 
Sigismonda, v Pesare sme sa aj o dva roky zo-
sobášili a máme tam dom. A �alšou dôležitou 
študijnou zastávkou bola Európska akadémia 
hudby v Aix-en-Provence.

 Vaším prvým úspechom v Aix bol Stravinské-
ho Slávik v roku 2010. Ako na� spomínate? 
Hne� moje prvé ú�inkovanie v Aix-en-Pro-
vence bolo náro�né, ke�že Slávik nie je práve 
�ahkým kusom. Vtedy som bola nesmierne 
v�a�ná za kvalitné štúdium – moja príprava 
bola dostato�ne solídna na to, aby som zvládla 
vypätú rolu. V�aka pevným základom si mô-
žem dovoli� siahnu� aj po ve�mi �ažkých par-
toch. Slávika vo výbornej produkcii Roberta 
Lepagea sme hrali šes�desiatkrát, popri Aix aj 
v Toronte, Lyone, New Yorku, Amsterdame. 
Ale Aix považujem za jedine�nú a nenahradi-
te�nú vitrínu. Sú tu všetci: novinári, odborná 
kritika, riaditelia divadiel. Festival má neopa-
kovate�nú atmosféru, ktorú treba zaži�.

 Tento rok ste sa do Aix vrátili s Fiorillou, 
slobodnou ženou, ktorá chce rozhodova� sama za 
seba; rolou vášnivou hudobne i divadelne.
Po hudobnej stránke je to náro�ný part, dlhý 
a �ažký. Najmä preto, že spievam „najakroba-
tickejšiu“ verziu poslednej árie. Táto postava 
má vôbec ve�a árií. A �o sa týka divadelnej 
formy, Fiorilla je sná� prvá operná feminis-
tka. Predstavte si ju: pred dvesto rokmi žije 

ako muž, chce by� slobodná, nie je spokojná 
v manželstve a š�astie h�adá inde. Na konci sa 
však spamätá. Ale nie je to happy end, skôr 
trpký záver. Dielo atmosférou pripomína 
Mozartove Così fan tutte – nie je to ani �istá 
komika, ani dráma, skôr nie�o medzi tým. 
Presne ako v živote: ani biele, ani �ierne, 
ale plné odtie�ov a nuáns. Pre režiséra je to 
ideálny materiál. Poskytuje ve�a možností 
a variácií, najmä v role Básnika, ktorý nie je 
sú�as�ou deja, iba ho pozoruje a snaží sa ho 
ovplyvni� zvonku. Je to nezvy�ajná, vskutku 
moderná dramaturgia. Možno preto mám 
túto operu tak rada. Ve�a �udí si myslí, že 
Turek je akýmsi pokra�ovaním Talianky v Al-
žíri. Rossiniho si publikum �asto stotož�uje 
len s komickými titulmi, no dlžíme mu, aby 
sa do povedomia dostal širší záber jeho diela, 
nielen Barbier a pár �alších opusov. Ve�mi by 
som chcela, aby si aj Turek získal pozornos�, 
ktorú si zaslúži. Je to krásna, takmer „mozar-
tovská“ hudba.

 Po�úvali ste pred naštudovaním Fiorilly iné 
spevá�ky? 
Po�úvala som Mariu Callas. Ona však nespie-
vala túto verziu a pokia� si dobre pamätám, 
ve�a z jej partu škrtli, �o je dnes už nemysli-
te�né. Ale Callas bola prvou spevá�kou, ktorá 
popri spievaní vedela aj hra�. Pracovala na 
tom a bola ve�mi vierohodná. Jej lekcia je stále 
aktuálna. 

 Špecializujete sa na belcanto – Rossiniho, 
Belliniho a Donizettiho, spievate aj Mozarta a Ver-
diho. Aké sú vaše 
alšie sny a výzvy?  
Teším sa z každého d�a. Je úžasné, že mô-
žem robi� to, �o mi je blízke. Vždy som po 
tom túžila. Môžem si vybera�, �o a s kým 
budem spieva�. A to v dobrých podmien-
kach. Som š�astná, že môžem každý de� ži� 
svoj sen.

 Osem rokov ste odmietali Violettu a teraz ste 
prijali pozvanie do Lausanne a Baden-Badenu, kde 
ju budete spieva� na jar 2015. Pre�o?
Lebo prišiel pravý �as. V našom povolaní tre-
ba by� realistickým. Je nutné uvedomova� si 
vývoj a stav svojho hlasu, �o môžem a �o nie. 
Predtým som cítila, že na Traviatu je prisko-
ro. Mentálne i vokálne. Po prvej Gilde v roku 
2008 sa ma mnohí pýtali: „Kedy bude Violet-
ta?“ Odpovedala som: „Po�kajte.“ A ten mo-
ment prišiel. Za�ala som spieva� jej árie na 
koncertoch a recitáloch. Môj hlas nadobudol 
potrebnú silu, najmä v strednej polohe. To 
je pri Violette nesmierne dôležité. Tento part 
nie je len sledom koloratúr v prvom dejstve, 
druhé a tretie dejstvo sú iné. Dnes už mi moja 
technika a štádium, v ktorom sa hlasovo na-
chádzam, dovolia, aby som sa v Traviate cítila 
bezpe�ne – môžem ju spieva� naplno.

 Aký 
alší repertoár vás láka? 
Chcela by som spieva� francúzske opery, 
najmä Massenetovu Manon. A tiež lepšie 
preskúma� Händla, znova naštudova� Alcinu, 
ktorú som už spievala v Lausanne alebo Giulia 
Cesara. Ale neopúš�am ani Rossiniho, ktorého 
poznám najlepšie a ktorého po�etné roly som 
naštudovala v Pesare, najmä tie menej známe. 
Ako napríklad Sigismonda, �o tak zmenil môj 
život. Ale to už viete...

O�ga PERETYATKO (1980) sa narodila v Lenin-
grade (dnes Sankt Peterburg) v rodine zboristu 
Mariinského divadla. Výrazným momentom 
jej kariéry bola druhá cena na sú�aži Operalia 
(2007) po�as jej angažmánu v opernom štúdiu 
hamburského divadla, v�aka ktorej sa ruská sop-
ranistka za�ala objavova� na svetových pódiách 
i festivaloch (Aix-en-Provence, Pesaro, Salz-
burg). Jej zvonivý hlas ve�kého rozsahu, pestros� 
výrazu i technická virtuozita nadchýnajú publi-
kum, dirigentov i kritikov. Minulý rok sa v rámci 
koncertného cyklu agentúry Kapos predstavila 
aj v Bratislave, nedávno triumfovala v Rossiniho 
Turkovi v Taliansku na festivale v Aix-en-Proven-
ce (recenzia v septembrovom vydaní HŽ).

Ako Fiorilla v Turkovi v Taliansku [foto: P. Berger]



34 10 | 2014

ZAHRANI�IE

VIEDE�

�arodejka s &arom 
a hororovým záverom
Ak sa dramaturgovia riadia odporú&aniami zo starých encyklopédií, &i sa spoliehajú 
na repertoárové stereotypy a divácke istoty, uviaznu v nudnom bludnom kruhu. 
Naš(astie sú operné domy, ktoré majú objavovanie opomínaných diel priamo vo 
svojom umeleckom „manifeste”. 

K takým ur�ite patrí viedenský Theater an der 
Wien. Ako prvú premiéru sezóny 2014/2015 
si vybral ve�mi zriedka uvádzanú operu Piotra 
I�ji�a �ajkovského �arodejka. V ostatných 
rokoch ju okrem moskovského Ve�kého di-
vadla oprášili vari len Antverpy v koprodukcii 
s Erfurtom. 
Partitúra sa nerodila �ahko. Predloha k nej 
pochádza z pera dobovo úspešného spisova-
te�a Ippolita Špažinského, ktorý sa na podnet 
skladate�a podujal po prvýkrát prepracova� 
drámu do operného libreta. �ajkovskij v �a-
rodejke cítil výzvu k skomponovaniu hudby 
s pólmi lyricko-psychologickými i tragicko-ka-
tastro� ckými. Po�al ju ako skicu ruskej národ-
nej mentality, sociálnych podtextov i prírody 
(dejisko Nižný Novgorod je na sútoku Volgy 
a Oky), s možnos�ou paralelne rozvinú� proti-
klady v �udských citoch a váš�ach. Tie v druhej 
polovici štvordejstvovej opery gradujú a v zá-
vere�nom akte vedú ku katastrofe. 
Napriek �ajkovského labilnému duševnému 
stavu (trpel depresiami, v dôsledku ktorých po 
fázach tvorivého nadšenia prichádzali stavy 
útlmu) sa mu podarilo v auguste 1886 �aro-
dejku dokon�i�. Dokonca ju považoval za svoje 
najlepšie operné dielo (z desiatich dokon�e-
ných je tre�ou od konca), no v poslednej chvíli 
zistil, že jej d
žka je neúnosná. Po �iasto�nom 
zoškrtaní sa premiéra odohrala v petrohrad-
skom Mariinskom divadle (1887) s vlažným 
ohlasom. Verejná a odborná mienka považo-
vala hlavnú hrdinku za nemorálnu (kritik Her-
men Laroš ju pripodobnil k ruskej Carmen), 
opere vy�ítala rozvlá�nos�, nedostatky v librete 
a forme. Zranený autor napokon výhrady do 
istej miery prijal. No �arodejka sa na javiskách 
príliš neujala a po vyše polstoro�nom driemaní 
v archívoch došlo k jej znovuzrodeniu až roku 
1958 v Moskve.
Napriek trpkému osudu pôsobí dielo v mo-
dernom viedenskom po�atí objavne. Režisér 
Christof Loy a výtvarník Christian Schmidt 
rezignovali na dobovú väzbu k 15. storo�iu 
a vybudovali nad�asovú rodinnú drámu. Svoj 
projekt vymysleli tak citlivo a emotívne, že 
partitúru neukrátili o jej národné hudobné 
korene (údajne má táto inscenácia najmenej 
škrtov z novodobých uvedení) a zárove� kaž-
dému obrazu dodali kontrastný, ba až uni-
verzálny dramatický náboj. Modernos� Loya 
nespo�íva v prvoplánovej aktualizácii, ale vo 
vo�be prostriedkov psychologického divadla, 
v ostrej kresbe charakterov, zredukovaní ro-
mantického pátosu a primknutí k jadru drámy. 
Scénický rámec je vytvorený z laminátu, hori-

zont je – pod�a situa�nej atmosféry – striedavo 
uzavretý, poodkrytý alebo úplne otvorený 
(výsek so stromami, prospekt mesta s riekou, 
v závere hustý les). Niet v �om folklórnych 
ornamentov – azda s výnimkou kostýmovania 
ženského zboru v úvodnej (pomerne rozvlá�-

nej, no dejovo významnej) expozícii kon�iacej 
bizarnou tane�nou scénou, v priamej väzbe na 
hudobný motív.
Po�núc druhým dejstvom sa dramatický tok 
zauz�uje, rozvíja, napätie sa stup�uje. Réžia 
siaha po psychologickom herectve, je detailne 
premyslená v gestách, mimike. Tretí akt je 
vystavaný z dvoch ve�kých scén – erotikou 
okoreneného a drámou nabitého duetu Kumy 
a Kurljateva a stretnutia Kumy s Jurijom, 
ústiaceho do �úbostného vz�ahu. Záver už 
má silný �ah k apokalypse, ktorý Loy ú�inne 
graduje. Aktérmi hororového konca sú všetky 
hlavné postavy. Prvá skonáva jedom otráve-
ná Kuma, Jurij zriekajúci sa vlastnej matky 
umiera pod nožom žiarlivého otca, ktorý v zá-
vere – za hrozivých zvukov búrky – zošalie. 
Na rozdiel od belcantových talianskych opier, 
� nále patrí barytónu.
Autentickos� hudobného naštudovania garan-
toval šéfdirigent petrohradského Michailov-
ského divadla Michail Tatarnikov. K dispo-
zícii mal viedenský Rozhlasový symfonický 
orchester ORF a Zbor Arnolda Schönberga 
(zbormajster Erwin Ortner), s ktorými do 
bodky naplnil svoju bohato �lenenú koncepciu. 
Predloha skrýva široký rozptyl hudobných 

nálad a duševných rozpoložení hrdinov, obsa-
huje ve�a nového v skladate�ovom vývoji, ve�a 
ruského, ale aj nadnárodného. Spome�me 
aspo� zopár perli�iek: v prvom dejstve unikátny 
ansámbel desiatich sólových hlasov a osemhla-
sého zboru a cappella, v druhom scénu man-
želského páru a pôsobivo psychologizovaný 
dvojspev matky a syna (rozvinutie rodinných 
vz�ahov), v �alšom dve ve�ké, dramaticky vy-
stup�ované duetá (prvé medzi Kumou a Kurlja-
tevom s reminiscenciami na Eugena Onegina) 
a vo � nále apokalyptické rozuzlenie nedorozu-
mení a pokrivených charakterov s radom úmrtí. 
To všetko citlivo re� ektované prúdom a farbami 
hudobného výrazu, ktoré Tatarnikov so svojimi 
hudobníkmi majstrovsky vystaval. 
V titulnej úlohe excelovala litovská sopra-

nistka Asmik 
Grigorian 
(Nastasja, zvaná 
Kuma), nap
-
�ajúca rovnako 
vizuálne (štíhly 
diev�enský typ), 
ako aj spevácky 
(k dramatické-
mu odboru spe-
júci, vo všetkých 
polohách kovový 
a pevný, ale aj 
v piane podma-
nivý materiál) 
ilúziu ani nie tak 
�arodejnej, ako 
skôr o�arujúcej 
hostinskej. Ma-
xim Aksenov má 
vo svojom dra-
matickom tenore 
výrazovú náru-

živos�, v�aka ktorej rozvinul portrét Jurija 
až do strhujúcej expresívnosti posledného 
dejstva. Vladislav Sulimsky vložil do partu 
Kurljateva noblesný barytón, Agnes Zwier-
ko pro� lovala svoju K�ažnú mäkkým, na 
výrazové odtiene bohatým mezzosopránom. 
Strednú rolu Mamyrova obdaril Vladimir 
Ognovenko bohatým basom, výrazný bol tiež 
Andreas Conrad ako tulák Paisij a Martin 
Winkler v úlohe �arodeja Ku�mu. Komornú 
Nenilu stvárnila sedemdesiatro�ná Hanna 
Schwarz, niekdajšia Fricka z bayreuthského 
„Ringu storo�ia“. 
Ohlas prvej reprízy vo vypredanom Theater 
an der Wien bol ve�mi priaznivý a potvrdil, že 
šancu rehabilitova� �arodejku využila Viede� 
naplno.

Pavel UNGER

V. Sulimsky a A. Grigorian �foto: M. Rittershaus�

Piotr I�ji� �ajkovskij: �arodejka 
Dirigent: Michail Tatarnikov 
Scéna a kostýmy: Christian Schmidt 
Svetlá: Bernd Purkrabek 
Réžia: Christof Loy 
Premiéra v Theater an der Wien, 14. 9. 
(navštívená prvá repríza 16. 9.) 
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Daphne z mäsa a krvi
Daphne je druhou operou Richarda Straussa, na ktorej spolupracoval s libretistom 
Josephom Gregorom, po tom, &o ho okolnosti donútili vzda( sa spolupráce s autor-
mi „nesprávneho pôvodu” Zweigom a Hofmannsthalom. Na úsvite svetovej vojny 
sa vraj skladate' náro&ky vrátil k mytologickému námetu, aby sa vyhol cenzúrnej 
previerke. Nešlo však istotne o žiadne núdzové riešenie. Pretrvávajúcu javiskovú 
životaschopnos( Daphne dokazuje aj nová inscenácia bruselskej opery. Slovenským 
divadlám zostáva dodnes neznáma, rovnako ako vä&šia &as( Straussovho odkazu. 
Bohužia'. Kam odviala vojna bratislavský straussovský kult?

Opera spracúva príbeh Dafné a Apolóna z via-
cerých antických zdrojov (Euripides, Parthe-
nius, Ovídius ai.). Jej vyznenie je však odlišné, 
pou�ené Nietzschem i psychoanalýzou 
(Straussove postavy majú na rozdiel od antic-
kých svoju psychológiu). Dafné je u Straussa 
mladou ženou – nie nymfou steles�ujúcou 
nedobytnú panenskú cudnos� (Ovídius), ale 
skôr ostýchavou tínedžerkou, ktorá nevie, 
�o si po�a� s prebúdzajúcou sa sexualitou. 
A práve na tento aspekt nadväzuje réžia Guya
Joostena, ktorá opatrne formulované náznaky 
�alej domýš�a. Nie je to bukolická spolo�nos� 

pastierov, ktorej sa Dafné stráni, ale tvrdá 
skupina wallstreetskych maklérov, pánov 
v padnúcich oblekoch a dokonalých žien 
v kostýmoch. Roj�iaca Dafné s rozpustenými 
zeleno nafarbenými vlasmi a v neformálnych 
letných šatách zjavne vyznáva alternatívny 
životný štýl. Primkýna sa k ohromnému stro-
mu, rozkošatenému takmer skrz celé javisko 
(here�ka balansujúc vo výškach podáva ob-
divuhodné kaskadérske výkony) a neskrýva 
odpor k ostatnej, takzvanej normálnej spolo�-
nosti. Jeden príklad za všetky: výjav, v ktorom 
majú diev�atá šperkmi a šatami zvábi� Dafné 
k dionýzovskej oslave, je inscenovaný ako 
lákanie dvoch sexi vystrojených žienok na 
nákupy u Tiffanyho, �omu pritakáva aj jej 
rovnako vyzývavo a bohato vyparádená matka 
Gaea. Scéna je vertikálne hierarchizova-

ná – na ústrednom appiovskom schodisku sa 
zdržiava smotánka, zatia� �o „robotníci z Wall 
Street“ zostávajú dole. 
Zdá sa, že Dafné je zamilovaná do Leukip-
pa, druha svojho detstva, ktorý sa trochu 
nemotorne snaží za�leni� sa do vä�šinovej 
spolo�nosti. Alebo si na neho len zvykla? Ke� 
z Olympu zostúpi na zem boh Apolón (v tu-
ristickom šate, akoby mal za sebou naozaj 
celú túru), Dafné má pocit, že je to �lovek, 
ktorého si vysnila vo svojich milostných 
túžbach, a v Joostenovej verzii sa do�ho na 
mieste zamiluje. Sú�asne ju však viaže puto 

k Leukippovi, ktorého nechce zradi�. A tak sa 
bez vlastnej viny ocitá medzi dvomi mužmi. 
Kataklizma vrcholí v scéne dionýzovských 
orgií (bez obalu inscenovaných ako bezuzdný 
skupinový sex z re�aze odtrhnutých mana-
žérov v satyrských maskách), ktoré bleskom 
prerušuje Dionýzov „ideový nepriate�“ Apo-
lón, stojaci nad psychotickým davom. Vyvolá 
kon� ikt s Leukippom a zabíja ho. Nejde však 
o vraždu – usmrtenie je inscenované ako 
viac-menej nechcené bodnutie Leukippa 
Apolónovým šípom vo vzájomnej šarvátke 
(v inscenácii, ktorá sa nesie v duchu sú�as-
ných reálií, vyznieva však Apolónov luk a šíp 
trochu komicky).
Wagnerovsky bohatú, mohutne inštrumen-
tovanú partitúru (vrátane alpského rohu a or-
ganu!) hudobne naštudoval Lothar Koenigs. 

Daphne, v hudobnej re�i nadväzujúca predo-
všetkým na Frau ohne Schatten (hoci nedosa-
hujúca jej úrove�) a Friedentag, od interpretov 
nevyhnutne o�akáva, aby boli schopní obsiah-
nu� vyhroteno dramatické i lyrické polohy, 
pri�om v hlavných úlohách libreto vyžaduje, 
aby herci vyzerali „ve�mi mladí“. Toto všetko 
ideálne nap
�a Sally Matthews v titulnej 
úlohe. Hoci na európskych javiskách pôsobí 
už nejakú tú sezónu (pred siedmimi rokmi 
ma v Bavorskej štátnej opere zaujala širokou 
variabilitou prejavu, siahajúceho od titulnej 
úlohy v sú�asnej opere Unsuk Chinovej Alice
in Wonderland až po barokovú La Calisto 
Francesca Cavalliho), zdá sa, že zenit svojej 
kariéry ešte stále nedosiahla. Disponuje diev-
�ensky mladistvým zjavom, no sú�asne dyna-
micky mohutným, dramatickým sopránom, 
ktorý ju nezrádza ani v dlho držanej vysokej 
ploche. Napríklad v exemplárne zaspievaných 
vypätých áriách „O bleib‘, geliebter Tag“ a „Ich
komme, grünende Brüder“ nezaujala len tech-
nicky, ale aj potrebnou nežnou vrúcnos�ou. 
Adekvátnych partnerov našla i v ostatných 
sólistoch, predovšetkým v charizmatickom 
a nadanom Ericovi Cutlerovi (Apollo), hoci 
Strauss nie je celkom jeho odborom. Leukip-
pos má v opere menej priestoru, azda preto 
Peter Lodahl nemal možnos� v tejto úlohe 
viac upúta�. Úloha Péneia bola š�astlivo zve-
rená wagnerovskému basistovi Iainovi Pater-
sonovi, ktorého vokálnemu naturelu presne 
vyhovuje. Len Birgit Remmertovej (Gaea) sa 
dá vytknú� dynamicky málo prierazný alt, na-
rážajúci na jej fyzické možnosti (�i už únavou 
materiálu alebo momentálnou indispozíciou), 
hoci inak oslovil démonicky temnou farbou 
a hlbokým rozsahom. 
Nemal som dojem, že by dirigent a režisér 
boli na jednej vlne, alebo že by dirigent mal 
o Straussovi jasnú predstavu (rozkolísaná 
dynamika orchestra). Navyše i súhra orches-
trálneho telesa sa v zložitej partitúre chví�ami 
strácala, hoci Koenigs dokázal orchester opä-
tovne usmerni�, a zachráni� tak celkovo slušný 
dojem z realizácie. 
Hodnota inscenácie spo�íva v dôslednom 
odhalení psychologických motivácií a ich uve-
dení do súvislostí. Výklad titulnej hrdinky ako 
vnútorne zmäteného dospievajúceho �loveka, 
ktorý si nevie rady s vlastnými citmi, a ktorý 
odmieta konformizmus vä�šinovej spolo�nos-
ti, je schopný živo komunikova� s dnešným 
divákom. 
P.S. Videozáznam inscenácie bude od 21. 10. 
do�asne zdarma dostupný na www.demunt.be.

Rudo LEŠKA

Daphne �foto: © K. und M. Forster�

Richard Strauss: Daphne
Dirigent: Lothar Koenigs
Scéna: Alfons Flores
Kostýmy: Moritz Junge
Réžia: Guy Joosten
Premiéra v Théâtre Royal de la Monnaie 
Brusel, 9. 9. (navštívená repríza 18. 9.)
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Joseph Haydn
Die sieben letzten 
Worte
Cuarteto Casals
harmonia mundi 
2014/DIVYD

„Približne pred pätnástimi rokmi 
ma požiadal kanonik z Cádizu, aby 
som vytvoril inštrumentálnu hudbu 

Barber, Hatrík, Ravel
D. Varínska
Hudobný fond 2014

Nové CD jednej z najaktívnejších 
slovenských klaviristiek je zamera-
né na hudbu 20. storo�ia.  Trojica 
zaznamenaných diel predstavuje 
mimoriadne náro�ný kolos, ktorý 
kladie nároky nielen na interpreta, 
ale aj na posluchá�a. Barberova 
Sonáta pre klavír op. 26 (1949) je 
zaujímavá tým, že v kontexte �asto 
anachronicky vnímanej tvorby 
Ameri�ana pôsobí harmonickou 
radikálnos�ou a využívaním dodeka-
fónie ako výnimka. Prvá �as� (Allegro 
energico) tradi�ne štvor�as�ovo 
koncipovaného sonátového cyklu 
znie v podaní Varínskej skôr analy-
ticky a prináša markantný kontrast 
medzi rytmicky-dodekafonickou 
prvou a melodicky-tonálnejšou dru-
hou témou. Posluchá�a oslovujú aj 
autenticky prežité gradácie, jemnocit 
a perfekcionistické zvládnutie štruk-
túry. Druhá, akoby scherzová (Al-
legro vivace e leggero) sa mi zdala 
už expresívne pre�ažená, žiadalo sa 
viac �ahkosti a iskry. Naopak, pomalá 
3. �as� (Adagio mesto) ponúka hl-
boko meditatívny, sugestívny ponor 
do hudobnej výpovede. V extrémne 
�ažkej fúge poslednej �asti (Allegro 
con spirito) klaviristka zvolila bez-
pe�nejšie tempo. Hudba síce ob�as 
„nešla dos� dopredu“, na druhej 
strane však Varínskej nechýbali pre-
sved�ivý nadh�ad, imponujúci zmysel 
pre polyfóniu a trblietavá hra farieb. 
Na tomto mieste treba spomenú� 
aj intona�ne vynikajúco pripravený 
Steinway (Peter Kizák). Hoci by som 
hne� po doznení Barbera neodpo-
rú�al za�a� s po�úvaním Hatríkovej 
Sonaty-ciaccony (1970), dielo 
dôstojne zapadá do kvalitatívneho 
kontextu „euroatlanticky“ zvoleného 
repertoáru. Skladba získala ocenenie 
na 1. ro�níku skladate�skej sú�aže 
Cena mesta Pieš�an a Varínska ju 
predniesla aj v rámci 10. ro�níka 
festivalu Melos-Étos (2009). Autora 
pod�a vlastných slov inšpirovala 

Platti
Concerti per il 
cembalo obligato
L. Guglielmi
Concerto Madrigalesco
Arcana 2014

Album diel talianskeho neskorobaroko-
vého skladate�a Giovanniho Benedetta 
Plattiho (1697?–1763) z vydavate�stva 
Arcana je vrcholom dlhoro�nej práce, 
za ktorou stojí neúnavný muzikolo-
gický výskum propagátora jeho diel 
Alberta Iesuého, ktorý je tiež autorom 
pozoruhodného textu v booklete. 
Koncept pod odvážnym názvom 
Platti: otec klasickej sonáty medzi 
Vivaldim a Mozartom, slúži nielen 
ako stimula�ný prvok na vzbudenie 
záujmu o Plattiho dielo, ale poukazuje 
i na fakt, že tento hudobný novátor 
si popri notoricky známych menách 
hudobných dejín zaslúži ove�a vä�šiu 
pozornos�. Výskum bol bezpochyby 
ve�kým dobrodružstvom pre nedosta-
tok referen�ných zdrojov. Plattiho život 
i dielo sú zahalené rúškom tajomstva, 
narodil sa v Padove, pôsobil v Benát-
kach i nemeckom Würzburgu, viacero 
jeho zásadných diel je považovaných 
za stratené a tie, ktoré sa zachovali, 
sú �asto vydané v problematických 
edíciách. Nahrávku Plattiho koncertov 
realizoval súbor Concerto Madri-
galesco pod vedením �embalistu 
Lucu Guglielmiho. Hudobníci hrajú 
na dobových nástrojoch, resp. na 
ich verných replikách, Guglielmi na 
kópii � orentského nástroja z dielne 
Bartolomea Cristoforiho z roku 1726. 
S Cristoforiho novinkou – „cembalo 
a martelletti“– sa Platti zoznámil v Sie-
ne, okamžite sa 	ou nadchol a skom-
ponoval jedenás� koncertov, z ktorých 
sa zachovalo devä�. Diela sú skvelou 
štúdiou prechodu od raných koncertov, 
kde �embalo pôsobí v úlohe continua, 
až po moderný prístup, v ktorom vedú 
slá�iky a �embalo rovnocenný dialóg 
a klávesový nástroj sa postupne stáva 
naozajstným „sólistom“. Platti je v prin-
cípe považovaný za skladate�a nesko-
rého baroka, no jeho diela vykazujú 
i výrazné prvky klasicizmu. Napríklad, 
krajné �asti Koncertu c mol obsahujú 
typické barokové štýlové �rty (sledy 
sekvencií, pátos rétorických 
 gúr), 

Lisztova Sonáta h mol, aspo	 �o sa 
týka „jedno�as�ovej mohutnosti a te-
matickej sústredenosti ve�korysého 
sonátového cyklu“; skladate� navyše 
pridal princíp ciaccony ako „zlatej 
nite“, opierajúci sa o hudobný nápad 
z jeho ranej mladosti. Dvadsa�dvami-
nútovú Sonatu-ciacconu charakteri-
zuje polarita obrovských kontrastov: 
tonálneho a netonálneho, melosu 
a rytmu, jednohlasu a viachlasu, 
fragmentárnosti a ucelenosti. Napä-
tie posluchá�ovej pozornosti udržia-
vajú rôznorodos� faktúry a hektická 
vášnivos�, 
 lozo
 cky kontemplatívny 
charakter a sonoristicky pedalizo-
vané dlhšie plochy jednohlasných 
motivických útržkov, ale aj majstrov-
stvo mnohorakej transformácie nes-
mierne inšpirovanej tonálnej melódie 
a tradi�ných formových postupov. 
Skladate� ve�akrát siahol k najvyš-
ším klavírnym registrom, �o môže 
vzbudi� dojem tragickej nemožnosti 
dosiahnutia „anjelských“ výšin. 
Aj ke� som nemal možnos� porovna� 
partitúru s interpretáciou, samotná 
dojemnos� vyznenia diela sved�í 
o dokonalom, individuálne ozvlášt-
nenom zvládnutí kompozície zo stra-
ny Daniely Varínskej. Na rozdiel od 
diel Barbera a Hatríka je Gašpar noci 
Maurica Ravela všeobecne známou 
a trvalou sú�as�ou klavírneho reper-
toáru, dostupnou v nespo�etných 
nahrávkach aj na internete. Hudobné 
transformácie surrealistických ob-
razov Aloysiusa Bertranda skrývajú 
množstvo zákerných úskalí, s kto-
rými sa Varínska popasovala naozaj 
zdatne; jej naštudovanie však pôsobí 
charakterovo trochu nevyhranene. 
Varínskej Rusalka je lyrická, spevná 
a krásne frázovaná, ale mohla by by� 
aj pôvabnejšia, elegantnejšia a fa-
rebnejšia. V Šibenici mi chýbalo viac 
tajuplnosti, napätia a hrôzy; neza-
škodilo by tu celkovo menej zvuku 
a hybnosti (inak povedané zdržan-
livosti). Najproblematickejšia bola 
posledná �as�, slávne Scarbo. Nielen 
pre relatívne pomalšie tempo, ale aj 
pre nedostatok dynamickej výboj-
nosti: Varínskej „zloduch“ bol akosi 
príliš váhavý, �ažkopádny a málo 
agresívny. Slovom, ani pri najlepšej 
vôli nemožno tvrdi�, že by práve táto 
�as� dokázala fascinova�. Nahrávka 
Daniely Varínskej je v každom prípa-
de vítaným obohatením domáceho 
trhu. Ostáva už len nesmelo položená 
otázka, kedy vlastne vznikla: decem-
ber 2013 je príliš široký �asový údaj, 
navyše v Hatríkovej skladbe ob�as 
po�u� kaš�anie. Ak išlo o záznam 
z koncertu, vydavate� mal exaktne 
uvies� termín a miesto konania. 

Tamás HORKAY

klasika
kým stredná, pomalá je vyložene hayd-
novská, v štíhlych, úsporných líniách 
disponujúca jemnou melanchóliou 
podobnou viacerým pomalým �astiam 
Mozartových a Haydnových klavírnych 
diel. Na Plattiho mal nepochybne vplyv 
i dobový vývoj od monotematickej prá-
ce s hudobným materiálom k expozícii 
dvoch tém, ktoré �asto aplikoval, �ím 
i on prispel k rozvoju sonátovej formy. 
Zárove	 dokázal skvele skombinova� 
svoje talianske korene s hudobný-
mi vplyvmi na würzburskom dvore. 
Interpretácia jeho diel na tomto CD je 
vynikajúca,  Concerto Madrigalesco 
tvorí v podstate iba zostava „slá�iko-
vého kvarteta“, no aj v�aka hutnosti 
zvuku, brilantnej virtuozite a dynamike 
evokujú pocit mnoho�lenného ansám-
blu. V skvelom svetle sa prezentuje 
i Paolo Grazzi v Koncerte c mol pre sólo 
hoboj so sprievodom �embala. Luca 
Guglielmi preukazuje svoju virtuozitu 
a praktickú aplikáciu znalostí dobovej 
hudby v známej Sonáte c mol pre sólo-
vé �embalo. Platti však nie je iba akýmsi 
„premos�ujúcim“ autorom medzi 
Vivaldiho koncertmi a Haydnom. Jeho 
hudobný jazyk je originálny, autentický 
a �ahko rozpoznate�ný. Sú pre neho 
typické siahodlhé fantazijné melodické 
linky a nepredvídate�né rytmy po�as ne-
ustáleho rozvíjania tematickej práce. 
Napriek zá�ube v množstve rýchlo 
repetovaných tónov dokáže obsahovo 
marginalizova� nevyhnutný „balast“ 
pasáží a sekvencií a dôraz kladie na 
prirodzený rozvoj tém a �istotu textúry. 
V postupnom objavovaní  a rehabilitácii 
zabudnutých autorov a ich hudby 
z minulých dôb je Giovanni Benedetto 
Platti ašpirantom na jedného z favo-
ritov, ktorí by nevyhnutne mali patri� 
do centra všeobecného hudobného 
povedomia.

Peter KATINA
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András Cséfalvay
Funeral the Musical 
and another tabletop 
opera
LOM 2013

Domáca scéna experimentálnej 
hudby z �asu na �as vytiahne eso 
z rukáva  a objaví sa interpret, ktorý 
dokáže svojou tvorbou zauja� aj 
�udí mimo „cie�ovej skupiny“. Tu je 
nutná ur�itá miera originality a vy-
manenie sa zo „spárov škatule“, do 
ktorej sa, žia�, mnohí autori v�aka 
recyklácii materiálu dobrovo�ne 
zara�ujú. Limity konceptuálneho 
umelca Andrása Cséfalvaya sa 
zdajú uvo�nenejšími, možno aj 
v�aka tomu, že ide o talentovaného 
tvorcu, ktorý je „doma“ na pôde tak 
vizuálneho umenia, ako aj hudby, 
ktorej sa pod�a vlastných slov až 
tak nevenuje. V rozhovoroch sa 
vyjadril, že ho fascinuje opera (ako 
forma spájajúca vizuálnu a hudob-
nú zložku) a tiež – už s humorom 
nazna�il, že vytvori� operu znamená 
aj umelecky „zmaturova�“. Za svoju 
videoinštaláciu (maketu operného 

Sinne Eeg
Face the Music
Stunt Records 2014/ 
Hevhetia

�erstvá držite�ka ceny Ben Webster 
Prizen, dánska jazzová spevá�ka 
Sinne Eeg po „blúdení“ naprie� 
spektrom rôznych vydavate�stiev 
tento rok kone�ne zakotvila tam, 
kam svojou kvalitou už dávno 
patrila – v dánskom vydavate�stve 
Stunt Records/Sundance music, 
produkujúcom jednu spevácku 
hviezdu za druhou. Minimalistický, 
puritánsky �istý obal jej nového 
albumu Face the Music prináša 
i �istú jazzovú produkciu bez prímesí 
a fúzií. Približne polovicu albumu 
tvoria spevá�kine vlastné skladby, 
zvyšok známe piesne a štandardy 
(Bernstein, Legrand, Woods, Berlin). 
Iba máloktorá jazzová spevá�ka má 
taký obrovský výrazový rozptyl ako 
Sinne: siaha od nádherných balád 
a kantilén, ktoré spieva v nepred-
stavite�ne pomalých tempách, po 
divoko swingujúce kúsky dvíhajúce 
zo sedadiel, ako titulná Let's Face the 
Music and Dance od Irvinga Berlina, 
kde predvádza skvelé kúsky spolu 
s bubeníkom Mortenom Lundom. 
Tri po sebe idúce skladby od Sinne 
sú doslova výkladnou skri	ou mo-
derného jazzového spievania. Balada 
The Best I Ever Had i Crowded Heart 
sa bezpochyby zaradia k najkrajším 
skladbám žánru, vyniká tu spevá�kin 
hlas s expresívnym sprievodom 
klaviristu Jacoba Christo� ersna. Ne-
uverite�ná vokálna exkurzia v Taking 
It Slow do hlbokých hlasových polôh 
v duu s basistom Mortenom Rams-
bølom znie v dokonalej súhre, je 
plná nespevných intervalov, �ažkých 
skokov, vnútornej pulzácie a náro�-
ného výrazu, všetko v bezchybnom 
podaní oboch umelcov. V New 
Horizons, rovnako ako v úvodnej 
What A Little Moonlight Can Do, 
predvádza Sinne Eeg svoju ob�úbenú 
„zábavku“– vokalízu s basou a bicími 
bez akejko�vek podpornej harmónie 
v akomsi stratenom priestore, ktorý 

na sedem posledných slov Krista na 
kríži. V tamojšej katedrále bolo totiž 
zvykom uvies� každý rok po�as pôstu 
oratórium, ktorého ú�inok nemálo 
umoc�ovali nasledujúce okolnosti: 
steny, okná a st�py sa potiahli 
�iernym súknom a túto posvätnú 
temnotu presvet�ovala len ve�ká 
lampa, visiaca zo stropu uprostred. 
Napoludnie sa všetky dvere chrámu 
zavreli a zaznela hudba. Po úvode 
biskup z kazate�nice vyriekol jedno 
zo siedmich slov a kontemploval nad 
ním. Po skon�ení odtia� zostúpil a pa-
dol na kolená pred oltárom. Tento 
interval vyplnila hudba.“ Takto opísal 
Haydn rituál v podzemnej kaplnke 
Santa Cueva v juhošpanielskom 
meste, odkia� prišla v roku 1785 ne-
obvyklá objednávka na orchestrálnu 
skladbu. Na rovnakom mieste vznikla 
v roku 2012 nahrávka kvartetovej 
verzie diela v podaní Cuarteta Casals. 
Haydnova sláva v období Siedmich 
slov už dávno prekro�ila hranice pan-
stva Esterházyovcov. Napriek tomu 
bol pod�a vlastných slov postavený 
pred náro�nú úlohu „vytvori� sedem 
za sebou nasledujúcich adagiových 
�astí, každú s trvaním desiatich 
minút a bez toho, aby sa posluchá� 
za�al nudi�“. To, �i dielo s tempami 
v rozpätí od Grave po Adagio za�ne 
nudi�, závisí do ve�kej miery od 
interpretácie. Sedem skladieb, ktoré 
skladate� nazval sonátami, ohrani�uje 
introdukcia v tónine Mozartovho 
Rekviem (Introduzione. Maestoso ed 
Adagio) a Terremoto, obraz zemetra-
senia. Ten ako jediný prináša do diela 
tempový kontrast (Presto e con tutta 
la forza). Od prvých taktov skladby, 
ktorých atmosféru de
 nuje expresív-
ny skok malej septimy (exclamatio) 
a barokový „bodkovaný“ rytmus 
po posledné c (skladba neobvykle 
nekon�í v d mol, ale v tónine druhej 
zo sonát), ide v podaní španielskych 
hudobníkov o fascinujúcu exegézu 
Haydnovho „inštrumentálneho orató-
ria“. Artikula�né nuansy, chiaroscuro 
dynamických odtie	ov medzi piano 
a forte, dokonalé narábanie s har-
móniou (chromatika a disonancie, 
ktoré „bolia“) i s �asom (spo�inutia 
na fermátach prinášajúce pokoj alebo 
stup	ujúce napätie) pod�iarkujú nie-
len rétorickos�, ale aj gestickos� hud-
by (descenden�ná melodika, krátke, 
no efektívne klimaxy vybudované 
prostredníctvom imitácií). Kvarteto 
hrá na moderných nástrojoch, no 
bez výraznejšieho vibrata. To najviac 
po�u� ako prostriedok na oživenie 
melodických línií  prvých huslí, ktoré 
na nahrávke mierne dominujú. Zvuk 
súboru dokáže by� krehký a éterický, 
ako ke� v Sonáte II. vystrieda c mol 

alternatíva

jazz
cyklu) získal v roku 2009 prestížnu 
Cenu Oskara �epana. Fakt, že aj 
jeho �alší hudobno-vizuálny po�in 
nesie v názve slovo „opera“ (aj 
v zmysle diela), môže pôsobi� ako 
samozrejmos�. Album Funeral the 
Musical však prináša nový rozmer 
v slove „musical“ – autor hovorí, že 
chcel svoje myšlienky viac sprístup-
ni�, preto zvolil odlišný formát. Mo-
tívom tejto „opery“ je pohreb „Že-
leznej lady“ Margaret Thatcherovej, 
verejná udalos�, ktorá síce nemala 
na autorov život žiaden výraznejší 
vplyv (ako sám hovorí), avšak 
dokázala poskytnú� slušnú dávku 
inšpirácie. Cséfalvaya nazývajú aj 
moderným trubadúrom a v po-
dobnom štýle sú podané skladby 
(vä�šinou piesne), v ktorých opisuje 
priebeh pohrebu, popritom sem 
vnáša aj „príbehy o láske, �ervoch 
a cintorínoch“, ako uvádza pre-
zen�ná stránka albumu na webe 
vydavate�stva LOM. Dokopy je tu 
11 nahrávok, z toho 4 sú „uvádza-
júce“ a trvajú len pár sekúnd – cel-
kový �as albumu sa pohybuje okolo 
dvadsiatich minút. Mohlo by sa to 
zda� málo, ale v tomto prípade pla-
tí, že na menšiu plochu sa zmestilo 
ve�a nápadov. Ide tu o kopec kva-
litnej zábavy (pod�a individuálneho 
vkusu), podanej s naivným pátosom 
a z ironizujúceho nadh�adu, ktorý 
je Cséfalvayovi vlastný. Tieto piesne 
„z izby“ sú sprevádzané „syn�áko-
vými“ zvukmi hammond organu 
s leslie efektom a nie�oho, �o 
pripomína lutnu. Hudobne album 
ohrani�ujú skladby Prologue a Epi-
logue a epicentrom je Lo! A voice 
from the grave (Margaret?), kde sa 
z hrobu ozýva „hlas zosnulej“, ktorá 
odsudzuje �útos� a volá po �inoch 
(a zárove	 zdie�a svoje dojmy z po-
smrtného života... a spomenie aj 
�ervy). Obsah dotvárajú Wormsong 
(áno, táto je tiež o �ervoch) a So-
mewhere... (idyllic account), ktorá 
nesie rozmazanú podobu so zná-
mou Somewhere Over the Rainbow 
(tu za�ína slovami „Somewhere 
over the graveyard...“). Texty sú 
vtipnou kolážou slov, miestami 
zna�ne vytrhnutých z kontextu, ak 
vôbec dokážeme nejaký primárny 
kontext identifikova�. Funeral the 
Musical je k dispozícii v digitálnej 
verzii na internete, okrem toho vy-
šiel aj v limitovanej edícii kaziet, kde 
nájdeme bonusový materiál v podo-
be opery Granddialogue between 
Sauron and Saruman a priloženú 
vystrihova�ku s postavami z opier 
na oživenie deja pod�a svojich pred-
stáv. �o doda�.

Filip HOŠKO

(citlivé zdobenie melódie pri repetícii 
prvého dielu) prís�ub raja v podobe 
svetla Es dur a C dur, ale aj sýty 
a masívny re� ektujúci v tutti – no 
i v osamelom sóle huslí prerušova-
nom pauzami – pochybnosti zatrate-
nia (Sonáta IV.). 
„Ot�e, odpus� im, lebo nevedia, 
�o �inia.“ – „Dnes budeš so mnou 
v raji.“ – „Žena, ajh�a tvoj syn.“ –
„Bože môj, Bože môj, pre�o si ma 
opustil?“ – „Žíznim.“ –„Dokonané 
je!“ – „Do tvojich rúk, Pane, porú�am 
svojho ducha.“ Haydnova hudba 
vo fascinujúcej interpretácii vytvá-
ra vo vz�ahu ku každej z krátkych vý-
povedí  dokonalý komentár v tónoch 
a prostredníctvom asociácií vedie 
myse� posluchá�a správnym smerom. 
Booklet k CD obsahuje zaujímavý 
text Charlesa Johnstona, ktorý si 
všíma recepciu Haydnovej hudby na 
iberskom polostrove.   

Andrej ŠUBA
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Nguyên Lê
celebrating The Dark 
Side Of The Moon
ACT 2014/DIVYD

Od vydania kultového konceptuálneho 
albumu The Dark Side of the Moon 
skupiny Pink Floyd uplynuli už štyri 
dekády. Išlo o nahrávku, ktorej sa svojho 
�asu podarilo š�astným spôsobom sk�bi� 
rozli�né podoby hudby do kompaktnej, 
jednoliatej podoby. Syntéza blues, 
jazzu, space rocku, konkrétnej hudby 
sa v spojitosti s existenciálnymi textami 
stala symbolom populárnej hudby, 

Port Mone
Thou
Hevhetia 2014

Port Mone je trio z Bieloruska, ktoré 
vzniklo v roku 2006 v zložení: Alexey 
Vorsoba (akordeón), Aleksey Vanchuk 
(basgitara) a Siarhei Krauchanka 
(perkusie). Thou je úspešným pokra-
�ovaním debutu Dip (2009), ktorý 
súbor zvidite�nil a priniesol mu medzi-
národný úspech. Skladby Port Mone 
sa objavili i v nieko�kých animovaných 
a dokumentárnych 
 lmoch, trio nahra-
lo tiež soundtrack k ukrajinskému ne-
mému 
 lmu Khliba a predstavilo sa 
v neofolkovom vokálnom projekte 
DakhaBrakha. Tvorba ansámblu vo 
vo�ných formách spája prvky klasi-
ky, experimentálnej hudby, noisu 
a minimalizmu s etnickými kore	mi 
aj improvizáciou. Trio sú�asne posúva 
hranice hudby do nových dimenzií, do 
priestoru, kam svojím pôvodom patrí, 
do prírody. Svoj najnovší album sa 
totiž Port Mone rozhodli nahra� v ne-
obvyklých akustických podmienkach 
mimo štúdia, v lese. Už táto myšlienka 
vytvára v predstavách posluchá�a 

sa postupne zap�	a a nadobúda plné 
znenie úžasne swingujúcej kapely. 
Latino charakter piesne I Draw 
a Circle s vtipným textom Sørena 
Skoa a s krásnym trúbkovým sólom 
Jespera Riisa predstavuje hutnú 
a emocionálne silnú výpove�. Slávnu 
Legrandovu skladbu What Are You 
Doing the Rest of Your Life predvá-
dza Sinne Eeg so sebe vlastnou se-
verskou  melanchóliou, plnou smút-
ku a beznádeje. I závere�ná Caravan 
je v podaní Sinne Eegovej �alším 
famóznym duetom s basistom, ide 
skôr o svetácky unavenú 
 lozo
 ckú 
výpove� než iba o ukážku rozmarnej, 
notoricky známej skladby. Sinne Eeg 
sa už teraz svojím perfekcionizmom 
„prehupla“ ponad vysoký škandináv-
sky priemer. Je to okrem iného tým, 
že nahráva so svojou stálou, špi�-
kovou inštrumentálnou zostavou, 
disponuje výbornými anglickými 
textami, sama je vynikajúca autorka 
a jej spevácky prejav je ojedinelou 
kombináciou altu tmavej farby, 
u�ebnicového frázovania, ale hlavne 
emocionálneho vkladu, v rýchlych 
pies	ach plného suverénneho nad-
h�adu, kým v baladách je predstavi-
te�kou dokonale vybrúsenej, temnej, 
nepokojnej expresie, akú sa len tak 
niekomu nepodarí vy�ari�. V �asoch 
všetko valcujúceho stredného prúdu 
a jazzového spevu, otráveného ume-
lými sladidlami popkultúry, je Sinne 
Eeg jedným zo silných exponentov 
ozajstného jazzového umenia a kva-
litného vokálneho prejavu.

Peter KATINA

neobvyklé obrazy a dokonale dotvára 
atmosféru albumu. Inšpirácie a experi-
mentátorský prístup k tvorbe výstižne 
zachytáva text k albumu: „Metóda 
a kontext nahrávky, ako i akustické 
riešenie albumu sú prejavom se-
besta�nosti, vyjadrujúcim sú�asné 
kreatívne poslanie tria Port Mone, 
je to apel na nie�o prirodzené, pravé 
a prvotné v �udskej duši, �o existuje 
mimo spolo�enských regulácií a kó-
dov.“ Prvých šes� skladieb CD obsahu-
je hypnoticky repetitívne akordeónové 
melódie. �asto v nich po�u� východo-
európske �udové motívy, ktoré niekedy 
znejú melancholicky až temno. Pravi-
delne pulzujúce a rituálne pôsobiace 
rytmy perkusií sprevádzajú moderne 
groovujúce, miestami až jazzovo 
znejúce basové linky, ktoré synkopicky 
dop�	ajú perkusívny part a vytvárajú 
uzavretú rytmickú sekciu. Mystickú 
atmosféru albumu dop�	a decentné 
využitie elektronických efektov v post-
produkcii. V siedmej skladbe s ná-
zvom Thou po�u� v úvodnej minúte 
a pol len šum okolitého prostredia: 
život lesa, šuchot lístia, nepravidelné 
údery perkusií. Z tohto „ticha“ sa 
postupne ako z tmy vynoria akordeón 
a basová gitara vo vysokých polohách 
a oba nástroje vytvoria spolu s perku-
siami emóciami nabitú atmosférickú 
skladbu. Tá sa symbolicky objavuje 
v zlatom reze tracklistu, po nej nasle-
dujú posledné dva tracky s pôvodnou 
atmosférou, ktoré privedú album 
do 
 nále. Zdá sa, že niektorým hu-
dobníkom za�ína prekáža� sterilnos� 
nahrávacích štúdií a bada� zvýšený 

dopyt po alternatívnych priestoroch 
na zachytenie hudobného prejavu 
v jeho autentickosti. Ambientná zložka 
nahrávky sa tak stáva sú�as�ou seba-
vyjadrenia, nesie výpovednú hodnotu 
a dofarbuje zvuk jednotlivých nástro-
jov spôsobom, ktorý je �udskému uchu 
prirodzený. Použitie elektronických 
efektov zas dáva priestor vzniku 
nových zvukových dimenzií, ktoré sú 
oživením a spoluvytvárajú originálny 
hudobný prejav. 

Tibor FELEDI
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Tatiana Stachak: Dvojdielna gitarová 
škola (�esko-slovenské  vydanie). 
U�ebnica hry na klasickej gitare 
s ilustráciami Malgorzaty Flisovej je 
jednou z najpredávanejších publikácií 
na európskom trhu.  Je ur�ená peda-
gógom a žiakom ZUŠ. 

�� zaujme kreatívnym prístupom 
k žiakovi od za�iato�níkov 
k stredne pokro�ilým,

�� ponúka široký výber jednoduchých 
skladbi�iek, známych pesni�iek 
a cvi�ení,

�� nenásilne rozvíja technické 
zru�nosti,

�� logicky zora�uje výukový materiál 
so stúpajúcou náro�nos�ou,

�� zapája pedagóga do výu�by od 
za�iatku vyu�ovacieho procesu,

�� žiak hrá s u�ite�om v duu od prvej 
lekcie,

�� u�í hre na gitaru zásluhou rozvoja  
komorného muzicírovania,

�� má pr í�ažlivé gra
 cké riešenie.

U�ebnica obsahuje CD s 28 sólovými 
skladbi�kami a 20 skladbi�kami pre 
gitarové duo nahranými profesionál-
nymi umelcami.
Dvojdielna škola Tatiany Stachakovej 
je doplnená 3 samostatnými dielmi 
gitarových duet – spracovaním 
skladieb slávnych majstrov v úprave 
pre 2 gitary a samostatným zväzkom 
val�íkov pre sólovú gitaru pre stredne 
pokro�ilých gitaristov.

Kytarová první třída
Gitarová prvá trieda

Tatiana Stachak

B renreiter Prahaä
H 8031
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Wolfgang Muthspiel 
Driftwood
ECM 2014/DIVYD

Album rakúskeho gitaristu a skladate�a 
Wofganga Muthspiela Driftwood 
(2014) je jeho sólovým debutom vo 
vydavate�stve ECM. Prestížny nemecký 
label charakterizuje špeci
 cká zvuková 
estetika, dokumentujúca prieniky 
sú�asného jazzu, sú�asnej a impro-
vizovanej hudby. V priebehu svojej 
25-ro�nej kariéry sa fenomenálny 
Wolfgang Muthspiel, patriaci k naj-
progresívnejším postavám európskeho 
jazzu, prezentoval prevažne pod zna�-
kou vlastného vydavate�stva material 
records. ECM mu po prvýkrát otvorilo 
dvere nahrávkou Travel Guide (2013), 
na ktorej ú�inkuje ako �len gitarového 
tria na pomedzí jazzovej a klasickej 
hudby (Ralph Towner, Wolfgang 
Muthspiel, Slava Grigoryan). Príprave 
CD Driftwood, ktoré Muthspiel nahral 
v štúdiu Rainbow v nórskom Osle 
v máji 2013, predchádzalo koncertné 
turné po Európe. Geniálne vystúpenie 

prekonávajúcou podobné snahy Beatles 
z konca 60. rokov. Po�in Pink Floyd sa 
už stal predmetom viacerých coververzií 
a úprav (o. i. úspešný projekt The Jazz 
Side of the Moon). Album vietnamského 
gitaristu Nguyêna Lêho je však odlišný 
už svojím názvom. Má by� skôr oslavou 
hudby Pink Floyd ako �alšou z „jazzo-
vých variácií“. Lê je vo svete sú�asného 
jazzu vyh�adávaným inštrumentalistom 
najmä v�aka svojmu štýlu hry, ktorý je 
fúziou rocku a jazzu s príchu�ou ázijskej 
world-music, �o je zjavné najmä v orna-
mentácii melodických liniek. Na aran-
žérske pretvorenie hudby Pink Floyd 
sa umelec podujal spolu s Bigbandom 
Severonemeckého rozhlasu (dirigent 
Jörg Achim Keller). Formová ucelenos� 
albumu ostala s výnimkou improviza�-
ných vsuviek nedotknutá. Nahrávka 
môže slúži� aj ako prehliadka všetkých 
možných aranžérskych a varia�ných 
jazzových techník. Z tohto dôvodu 
vytvára v porovnaní s originálom 
pestros� jazzových štýlov pocit frag-
mentárnosti. Každá skladba originálu je 
zaranžovaná v inom štýle. Úvod albumu 
�erpá podobne ako originál z odkazu 
musique concrète a využitím módnych 
nu-jazzových plôch vyvoláva u poslu-
chá�a zvedavos�. Nasledujúcu piese	 
Breathe interpretuje kórejská spevá�ka 
Youn Sun Nah, ktorej expresívny výraz 
ovplyvnený pôvodom v poslednej dobe 
roz�eril stojaté vody tradície jazzového 
spevu. Je to jej originálny prístup k ori-
ginálom (ú�inkuje i na záver), ktorý 
patrí k vrcholom albumu. Naneš�astie 
sa zvyšok predlohy rozhodol Nguyên 
Lê zaranžova� už bez použitia vokálu. 
Z najo�akávanejších skladieb, ktoré 
sa priam núkajú na jazzovú úpravu 
(Money, typická svojou basovou 
 gúrou 
v 7/4 takte alebo The Great Gig in the 
Sky plná neo�akávaných harmonických 
modulácií a extatického improvizova-
ného ženského vokálu) sa, žia�, stali len 
akési pomníky opo�úvaných bigbando-
vých postupov. Kontemplatívnej skladbe 
Us & Them však elektronický aranžmán 
evokujúci ázijský gamelan pristane. 
V závere albumu sa práca s bigbandom 
stáva so
 stikovanejšou, miestami pri-
pomínajúc kompozície Philipa Glassa. 
Tento album si fanúšikovia Pink Floyd 
pravdepodobne kúpia. Im i jazzovým 
posluchá�om poskytne pestrý a takmer 
futuristický zážitok. Pri porovnaní CD 
s originálom vyjde najavo, akou dôle-
žitou zložkou je v hudbe propor�nos�. 
Práve „zlatý rez“ vytvára dramaturgický 
�ah, ktorý zaradil nahrávku Pink Floyd 
medzi klasiku. Na�asovanie vydania 
jazzovej pocty legendárnemu albumu 
nebolo náhodné. Legendárnej kapele 
vychádza koncom roka nový album The 
Endless River.  

Marek ŠKVARENINA

hviezdneho tria Wolfgang Muthspiel 
(gitara), Larry Grenadier (kontrabas) 
a Brian Blade (bicie) mali fanúšikovia 
možnos� zaži� v máji minulého roku 
v Heineken Tower Stage v Bratislave. 
Larry Grenadier i Brian Blade sa v mi-
nulosti po boku Muthspiela už objavili, 
až teraz však môžeme po�u� ich telepa-
tickú súhru a zmysel pre zvukoma�bu 
na spolo�nom CD. Z ôsmich skladieb 
napísal sedem kompozícií líder, titulná 
Driftwood vznikla ako spolo�ná impro-
vizácia. Celý album sa nesie v intímnej 
atmosfére s impresionistickými akordic-
kými plochami, inven�nou melodikou 
akustickej a elektrickej gitary a suges-
tívnou hudobnou konverzáciou celého 
tria. Skladbou Joseph vzdal Muthspiel 
poctu svojmu rodákovi Joeovi Zawi-
nulovi, Bossa for Michael Brecker 
patrí jednej z najvplyvnejších postáv 
novodobej saxofónovej hry. Muthspiel 
sa vyjadril, že pri písaní skladieb na 
album mal na zreteli zvukovú estetiku 
Manfreda Eichera. Je to na nahrávke aj 
pozna�. Oproti jeho starším albumom 
do popredia prenikajú atmosféra kom-
pozícií a zvukoma�ba, gitarovú techniku 
posúva líder až na úrove	 klavírnych 
možností, �i už harmonických alebo 
polyfonických.
Album Driftwood je vynikajúcou ukáž-
kou progresu Muthspielovho hudobné-
ho vývoja i znázornením jeho neoby�aj-
nej zvukovej a hudobnej predstavivosti 
a ur�ite patrí k tomu najlepšiemu, �o 
sú�asný jazz ponúka.

Miroslav ZÁHRADNÍK   
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Bratislava

Slovenská � lharmónia

So  18. 10., 16.00
Slovenský komorný orchester
E. Danel, umelecký vedúci, husle
Koncert bez bariér
M. T. von Paradies, Puccini, Herbert, 
Ježek                                  

Ut   21. 10., 19.00
T. Yoshida, klavír 
Mozart, Debussy, Liszt  
I. Szabó, violon�elo 
I. Lajkó, klavír 
Beethoven, Proko
 ev 

Št  23. 10., Pia 24. 10., 19.00                         
Slovenská 
 lharmónia
R. Štúr, dirigent
M. Pa�a, husle 
Slávnostné koncerty k 65. výro�iu 
založenia SF
Moyzes, Kardoš, Dvo�ák

Ne  26. 10., 19.00
Slovenský komorný orchester
E. Danel, umelecký vedúci / husle
L. Sello, � auta
K. Turnerová, harfa
J. V. Stamic, Donizetti, Mozart 

Ut  28. 10., 18.00
Philharmonie der Animato Stiftung
T. Fischer, dirigent
L. Schwizgebel, klavír
Jarrell, Rachmaninov, Berlioz

Št  30. 10., 19.00                   
Slovenská 
 lharmónia
L. Svárovský, dirigent
A. Gaines, trúbka
S. Johnson, sopránový saxofón 
E. Rothenstein, barytónový saxofón
M. Bugala, gitara
K. Ková�, klavír 
R. Ragan, kontrabas
P. Solárik, bicie
Jazz v symfonickej hudbe
Šostakovi�, Krák, Gershwin, Martin�, 
Bernstein 

Pi  31. 10., 19.00                 
Slovenská 
 lharmónia
L. Svárovský, dirigent
T. Ryaguzova, soprán
O. Petrova, mezzo-soprán
S. Semishkur, tenor
A. Bondarenko, barytón
Galakoncert ruských operných hviezd 
Mariinského a Michailovského divadla 
v Petrohrade

Nede�né matiné 
v Mirbachovhom paláci, 10.30

Ne  5. 10.
Fórum mladých talentov
Z. Vontor�íková, klavír
P. Nágel, klavír
Trio FLAUTISSIMO
M. Kuštárová, � auta
D. Križalkovi�ová, � auta
V. Vitázková, � auta
J. S. Bach, Kuhlau, Dieter, Liszt, 
Sucho	, Lorenzo

Ne  12. 10.
Hus�ový recitál
K. Daniš, husle
M. Ondi�ová, klavír
Beethoven, Dvo�ák, Brahms

Ne  19. 10.
R. Patkoló, kontrabas
J. Slávik, violon�elo 
L. Fan�ovi�, klavír
Piazzolla, Morricone, Patkoló, 
Bottesini

Ne  26. 10.
Klavírny recitál
A. Tolstonog
Schnittke, Rachmaninov, Skorik, 
Kosenko

Košice

Štátna � lhamónia Košice

Št  9. 10.
Verejná generálka koncertu v Dome 
umenia o 9.30
Z. Müller, dirigent
D. Karvay, husle
Kardoš, Mendelssohn-Bartholdy, 
Smetana

Št  16. 10.
Husle zázra�nice
L. Kovács, dirigent
V. Szabadi, husle
Beethoven, Brahms

Št  22. 10.     
„Z mého života“ 
Alfred Strej�ek �íta zo životopisu 
�eského skladate�a Be�icha Smetanu
Kvarteto Martin�
Smetana
hostia: Zbor �eského spolku za 
spoluú�asti Alfréda Strej�ka, Mariána 
Luká�a a �lenov Kvarteta Martin� 
uvedie kantátu Bohuslava Martin� 
„Otvíraní studánek“

Št  30. 10.    
Rok �eskej hudby
Verejná generálka koncertu v Dome 
umenia o 9.30
Z. Müller, dirigent
M. Arendárik, klavír
Moyzes, Dvo�ák, Janá�ek

St  5. 11.       
Andrej Šeban a Filharmónia                         
A. Popovi�, dirigent
AŠ Band
Šeban

St  12. 11.      
Klasické menu                  
Petr Ji�íkovský, dirigent, klavír
Beethoven, Dvo�ák

Žilina

Dom umenia Fatra

Št  9. 10., 19.00
Predpremiéra programu na 50. 
Bratislavské hudobné slávnosti
J. B. Pommier, dirigent, klavír
J. Kurucová, mezzosoprán
Spevácky zbor Lú�nica
E. Matúšová, zbormajsterka
Beethoven, Martin�ek van Grob

Št 16. 10., 19.00
Klavírny recitál
D. Šašinová–Satury, klavír
S. Zamborský, klavír
Mozart, Czerny, Stravinskij

Št 23. 10., 19.00
Koncert k nedožitým 90. narodeninám 
zakladajúceho riadite�a ŠKO Jána 
Figuru st.
K. Kevický, dirigent
F. Figura, husle
J. Figura ml., � auta
�. Spurná-Figurová, �embalo
K. Turnerová, harfa
P. Fischer, husle,
M. Svoboda, klavír,
Mozart, J. S. Bach, M. Svoboda, 
Mendelssohn-Bartholdy

So 25. 10., 19.00
Galakonkcert festivalu 
VOCE MAGNA 2014

Š. Sedlický, dirigent
rôzne zborové skladby a capella, 
Špilák

Št  6. 11., Pi  7. 11.
Slávnostný koncert k 40. výro�iu 
založenie ŠKO Žilina
O. Dohnányi, dirigent
D. Karvay, husle
N. Melnik, soprán
T.a Kružliaková, mezzosoprán
J. Gráf, tenor
G. Belá�ek, basbarytón
Žilinský miešaný zbor 
Cantica Collegium Musicum Martin
Š. Sedlický, zbormajster
Cikker, Mendelssohn-Bartholdy, 
Mozart

Ne  9. 11., 16.00
Nede�né matiné pre deti a rodi�ov 
s tombolou „Nápoj lásky“
ŠKO Žilina
D. Simandl, dirigent
R. Feriková, soprán
J. Kuchar, tenor
J. Pehal, barytón
M. Vanek, scenár a moderovanie
Donizetti

Št  20. 11., Pi  21. 11.
Koncertné uvedenie opery Tosca
Ch. Pollack, dirigent
C. Berglund, soprán
E. Amesmann, tenor
A. Shkurhan, barytón
M. Sahlinger
M. Luká�, basbarytón
T. Tobisz, tenor
Zbor Štátnej opery Košice
Puccini

Št  27. 11.
Komorný koncert
M. Otaki, klavír
Sucho	ovo kvinteto
J. Figura, � auta
J. Ková�ik, hoboj
B. Bieniková, klarinet
I. Chovanová. fagot
J. Sokol, lesný roh
Sucho	, Mozart, Bach, J. M. Weber

Zahrani&né festivaly

Donaueschinger Musiktage 2014
17. – 19. 10.
Donaueschingen, Nemecko
Festival sú�asnej hudby s koncertmi, 
workshopmi a výstavami.
Info: www.swr.de/donaueschingen

Festival novej hudby Brémy 2014
21. – 23. 11.
Brémy, Nemecko
Téma festivalu: escape – enter. Festival 
organizuje projektgruppe neue musik 
Bremen (pgnm). Sú�as�ou festivalu sú 
besedy so skladate�mi.
Info: www.pgnm.de

Festival venovaný 80. výro�iu 
narodenia amerického skladate�a 
Christiana Wol� a
24. – 26. 10.
Mníchov, Nemecko
Sú�as�ou sú koncerty, sympózium, 
diskusia so skladate�om a �alšie.
Info: www.kunstwissenschaften.
uni-muenchen.de

Koncertný cyklus Bayerischer Run-
dfunk Musica Viva 2014/2015
24. 10., 12. 12. – 19. 12., 20. 12. 2014
21. 2., 20. 3., 8. 5. 2015
Bayerischer Rundfunk, Mníchov, 
Nemecko
Cyklus koncertov sú�asnej hudby 
s premiérami skladieb.
Info: musicaviva@br.de, 
www.br.de/musica-viva

Koncertný cyklus Musica Nova 
2014/2015
1. 10., 26. 11. 2014 – 14. 1. 2015
25. 2., 29. 4., 10. 6. 2015
Mendelssohnova sála, Gewandhaus 
Lipsko, Nemecko
Koncerty hudby 20. a 21. storo�ia.
Info: www.gewandhaus.de/spielplan/

Zahrani&né sú(aže

Medzinárodná hus�ová sú�až Soul 2015
18. – 29. 3. 2015
Soul, Južná Kórea
Vekový limit: nar. medzi 19. 3. 1984 – 
18. 3. 1998
Vstupný poplatok: 200 USD
Uzávierka: 14. 11. 2014
Info: The Secretariat of Seoul Inter-
national Music Competition, 3Fl., The 
Dong-A llbo Bldg.; 29, Chungjeongro, 
Seodaemungu, Seoul 120-715, South 
Korea, tel. +82 (0)2 361 14 15, 
fax +82 (0)2 361 14 17, 
seoulcompetition@donga.com, 
www.seoulcompetition.com

Zahrani&né workshopy

Medzinárodná akadémia sú�asnej 
hudby impuls Graz, Rakúsko
13. – 25. 2. 2015
Sú�as�ou sú koncerty ú�astníkov 
workshopov v rámci impuls Festivalu 
2015 ako aj prednášky, diskusie, 
prezentácie a �alšie.
Kategória: a./ Skladate�ské workshopy 
s programami (Composition beyond 
Music, Performative Computer 
Music, Voice solo / Voice+, Young 
Ensemble in Residency, Composer 
Exchange Program, reading sessions 
s Klangforum Wien a Enno Poppe)
b./ Inštrumentálne workshopy (husle, 
viola, violon�elo, kontrabas, � auta, 
klarinet, hoboj, saxofón, trúbka, 
trombón a �alšie dychové nástroje; 
klavír, bicie nástroje, akordeón, spev, 
elektronická gitara)
c./ Workshopy komornej hudby 
v spolupráci s Ensemble Modern, 
ensemble recherche, Ensemble 
MusikFabrik, Klangforum Wien)
d./ Workshopy improvizácie
Vekový limit: študenti a mladí 
profesionálni umelci

Vstupný poplatok: 70 EUR
Uzávierka: 20. 11. 2014
Info: o�  ce@impuls.cc, 
www.impuls.cc

Riadite' Štátneho 
komorného orchestra 
Žilina vypisuje kon-
kurz na miesta

tutti hrá& 
v skupine huslí

zástupca koncertného 
majstra violon&iel 
(po&as MD)

konkurz sa uskuto�ní v ponde-
lok 20. októbra 2014 
o 15.00 hod.
v sále Domu umenia Fatra 
v Žiline

Požadované vzdelanie: absolu-
tórium konzervatória alebo VŠ

Uchádza�i si pripravia:
• klasický koncert (pomalá 

a rýchla �as� vrátane ka-
dencií)

• sólová sonáta alebo partita 
J. S. Bacha (�ubovo�ná jedna 
�as�)

• romantický koncert – rýchla 
�as� (netýka sa konkurzu na 
tutti hrá�a v skupine huslí)

• orchestrálne party - zoznam 
skladieb a noty zverejníme na 
www.skozilina.sk

Uzávierka prihlášok: štvrtok 
16. októbra 2014

Uchádza�om môžeme poskyt-
nú� ubytovanie.

Prihlášky s CV zasielajte na 
adresy:
e.
 lippi.sko@gmail.com 
petra.kovacovska@gmail.com



re z i d enčný  súbor  rád i a  d ev í n

29. 10. 2014, 19:00 

CONCERTINO
Juraj Pospíšil: Suita, op. 66 pre cimbal sólo (1987)

Leoš Janáček: Moravská lidová poesie v písních (1892 – 1901; výber)

Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42 (1979)

Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku (1900 – 1911; výber)

Leoš Janáček: Concertino (1925)

19. 11. 2014, 19:00 

IL BENE
Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 venovaná 17. novembru 1989

Juraj Beneš: For Instance Black Pony (1992)

Juraj Beneš: Musique pour Grock no. 3 (1975) *

Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír (1975)

Hlavný organizátor Spoluorganizátor Partneri S fi nančnou podporou Mediálni partneri

OBJAV AJ TY NOVÚ HUDBU! 

VENI 
ACADEMY

poplatok za celý kurz

TÝŽDEŇ KURZOV A WORKSHOPOV PRE ŠTUDENTOV HUDBY 
STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL

Ansámblová a komorná hra

Štúdium repertoáru hudby 
20. a 21. storočia

Koncerty v Košiciach, Ružomberku 
a Bratislave

Lektori: 
Braňo DUGOVIČ – klarinet/basklarinet 
Fero KIRÁLY a Ivan ŠILLER – klavír 
David DANEL (CZ) – husle 
Marián LEJAVA a Daniel MATEJ – dirigenti 

Prihlášku a viac informácií nájdeš na stránke: 
www.veni.sk/academy 

Dôležité info: Prví 15 prihlásení študenti získavajú štipendium, 
ktoré pokrýva kurzovné, stravu a ubytovanie. Pre ďaľších 
prihlásených je poplatok 99 €, ktorý zahŕňa kurzovné, stravu 
a ubytovanie.

2. – 8. november 2014
Kasárne/Kulturpark, Košice

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi “Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013” Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou 
vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

Spoluorganizátor: S fi nančnou podporou:Organizátor: 
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Slovenská 
filharmónia
66. koncerná
sezóna

www.filharmonia.sk

©
 T

Ta
nj

a 
N

ie
m

an
n

Realizované s fi nančnou podporou Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky

Partneri: Mediálni partneri:

kapos.sk

Vstupenky:
20, 30, 40 €

Klavírny sprievod: Róbert Pechanec
5. 11. 2014  

Malá sála Slovenskej fi lharmónie

PAVOL BRŠLÍK
FRANZ SCHUBERT: KRÁSNA MLYNÁRK A

VEĽKÉ SLOVENSKÉ HLASY


