


1–2
2014
2,92 € / 88 Sk

Spravodajstvo: Julian Rachlin v Bratislave, NEXT 2013 / Rozhovor: Kaija Saariaho, dramaturg
SF Ivan Marton / Hudobné divadlo:       



!"#$"!%%!
&%'#$

( )*+ )--)+
(26. 6. 1933 – 20. 1. 2014)
#%;%"%%;<
!'
&"=>

Editorial

Obsah
Spravodajstvo, koncerty, festivaly

Akí sme, akí nie sme,
akí by sme mali by
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Claudio Abbado

V ostatnom ase zaínajú stránky
Hudobného života zapa nekrológy.
Možno to niekomu pripadá morbídne, ale
paradoxne práve tento žáner býva pre
autora i itateov inšpiratívny spôsob, akým
si v retrospektíve vyhodnoti a možno aj
prehodnoti niektoré aspekty svojho vzahu
k zosnulému. V terajšom dvojísle máme
úmrtia významných svetových osobností
Wojciech Kilar
dve. A keže ich pisateov k nim viažu silné
putá umocnené osobnými spomienkami,
dali sme im väší priestor než obvykle.
Kým muzikológ Adrian Rajter odkrýva
svoj vzah k charizmatickej osobnosti
dirigenta a zakladatea orchestrov Claudia
Abbada, skladate Roman Berger nám
z profesionálneho aj biograckého uhla
približuje roky strávené so svojím poským
priateom Wojciechom Kilarom.
Ivan Marton
Po dlhšom ase zaraujeme ako jeden
z ažiskových materiálov novoroného
vydania anketu. Tentoraz sme jej objektív zamierili trochu netradiným
smerom: na seba. V snahe získa o najvernejší obraz o svojom význame,
postavení, vážnosti a rešpekte v oiach tých, ktorých diela a výkony
pravidelne podrobujeme hodnoteniu, sme sa obrátili na tvorcov
hudby. Kam kráa slovenská kritika? Disponuje dostatkom osobností
a vnútornej sily posúva hudobné vedomie i samu seba dopredu? Nadišiel
as na špecializáciu poda jednotlivých oblastí i profesií, alebo si má
kritik naalej vystai s modelom univerzálneho recenzenta? Je jeho
komunikácia so skladatemi a interpretmi dostatoná? i naopak: je
vôbec potrebná?
Vyjadrenia respondentov môžu by pre hudobnú kritiku inšpirujúce.
Diskusia pritom zaleka nie je ukonená. Ideologickú cenzúru, ktoré
zažili staršie roníky kritikov, dnes nahrádza nový fenomén: boj
o dramaturgický prol štandardných hudobných inštitúcií. Pokia ma
povedzme Liszt, Ravel alebo barok v podaní „tradiného“ súboru nudia,
nepošlem ich preto na smetisko dejín. Pôsobi na utváranie kritických
postojov publika jeho upriamovaním na nové hodnoty je v poriadku.
Nie však upieraním mu inej štýlovo-estetickej orientácie. „Vo chvíli, ke by
som zaradil na program experimentálne dielo hoci aj svetového autora,
prepadne. Obecenstvo ho neprijme,“ upozoruje v rozhovore pre HŽ na
zložitos problému dramaturg SF Ivan Marton.
Kritika by mala interpreta povzbudi a v princípe ho usmerni v jeho
alšom umeleckom napredovaní. Táto myšlienka vo mne z celej ankety
zarezonovala najsilnejšie. Ruku na srdce: išlo nám vždy práve o toto?
Neobsahovali naše riadky obas zašifrované odkazy na niekdajšie
zmarené ambície, vlastné prehry? Stopy osobných tráum, skrytých
emócií, zatrpknutosti, animozity i až zlomysenosti? Zamyslime sa trochu
nad sebou a hadajme cesty svojho zdokonaovania. Profesionálneho
aj udského. Aby názor, že hudba loveka zušachuje a robí ho lepším,
neostal iba vzletnou frázou.
Juraj Pokorný
šéfredaktor
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Mozart a Beethoven
vo Svárovského živej kreácii
Dvojica abonentných
lharmonických koncertov – 23. a 24. 1.
bola dôkazom
neutíchajúceho záujmu poslucháov o hudbu
klasicizmu, osobitne jej dvoch najväších zjavov.
Dramaturgia postavená na mozartovsko-beethovenovskom odkaze pritiahla znova poetné publikum, o v atraktívne vynovenej Redute napokon
nie je v ostatnom ase ta kou výnimkou. K príažlivej dramaturgii prispel zaiste aj „líder veera“,
stály hosujúci dirigent Slovenskej lharmónie
Leoš Svárovský, ktorý má vaka svojej umeleckej
letore a širokospektrálnemu štýlovému záberu
množstvo priaznivcov.
Jedným z nosných pilierov jeho repertoárovej
výbavy je aj Wolfgang Amadeus Mozart: dirigent neraz presvedil o tom, ako dobre mu
rozumie a ako briskne dokáže jeho hudbu poda.
Demonštroval to aj v onen veer. Najskôr na
lenitej ploche podmanivej Predohre k opere
Don Giovanni KV 527. Jasná, vyhranená pred-

stava, razantné, no itatené gesto a snaha o o
najužší kontakt s orchestrom – o tom vypovedal
Svárovského prístup už od prvých taktov. Než sa
rozohral dramatický pulz partitúry, orchester
zavše prejavil náznaky zaváhania i asynchrónie,
postupne sa v om však súhra vykryštalizovala
a dirigentovu koncepciu prijímal chvályhodne.
Svoju náklonnos k hudbe salzburského génia
Svárovský rozvíjal a dotváral v Symfónii . 38
D dur KV 504 „Pražskej“. V jej priebehu príkladne modeloval frázy, dávajúc im zmysluplné,
itatené tvary, deju prispôsoboval dynamiku
a príkladne exponoval kontrasty i evoluné väzby
v organizme diela. Zaujímavým až pitoreskným
javom sa poas štvrtkovej produkcie stali reakcie
publika, ktorého as po každej asti ochotne
aplaudovalo. V profesionálnych priestoroch ide
takpovediac o neštandardný úkaz. No ktovie –
možno by sa autor takémuto entuziazmu Bratislavanov potešil...
Vydareným nále koncertu bola interpretácia
Symfónie . 8 F dur op. 93. Tu už dochádzalo

Šes@desiatroné rozhlasové deti
Prvý septembrový de
uplynulo 60 rokov od chvíle, ke skladate a dirigent
Ondrej Francisci založil
Pioniersky zbor eskoslovenského rozhlasu v Bratislave. Nestarnúci jubilant
si k okrúhlym narodeninám venoval pekný darek
– nové prolové CD. Škoda, že z neho neerpal aj
program slávnostného koncertu vo Vekom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu (18. 12.), ktorým
Detský spevácky zbor oslávil spolu so spríbuzneným
i spriateleným obecenstvom a s posluchámi priameho prenosu Rádia Devín svoje narodeniny. Najmä
v prvej asti veera sa deti k spevu takmer nedostali.
Po Slávnostnej predohre Jána Levoslava Bellu, v ktorej dirigent a umelecký vedúci zboru Adrián Kokoš
dynamickou a agogickou pestrosou presvedivo
podiarkol romantického ducha, sa oslávenec uviedol povinnou krásno-jazdou každého slovenského
zboru: hymnickou piesou Eugena Suchoa Aká si
mi krásna. Prosté podanie zbavené interpretaného
hedonizmu a prehnanej agogiky pôsobilo možno
trochu „sucho“, no vo svojej prirodzenosti zárove
milo a úprimne. Od tohto momentu trvalo dlhé
minúty, kým znovu zaznel zborový spev. Vyplnil ich
obsahovo kompetentný, no proporne nadsadený
komentár moderátorky Jany Hanuskovej, príhovor
generálneho riaditea RTVS Václava Miku a uvítací
akt nového CD v podaní niekdajšieho lena zboru
Dušana Jarjabka. Dramaturgicky nezdôvodneným
bolo zaradenie Suchoových Baovských piesní
pre bas – zbor v nich nemá žiadny zástoj. Vianoná
koleda ubice ekovskej je inštrumentáciou tradinej piesne Dnes sa Kristus narodil, ktorá popri
sopránovom sóle neprináša pre kolektívne teleso
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žiadnu vážnejšiu výzvu. A napokon aj v slávnom
Franckovom Panis angelicus (uvedený namiesto
avizovanej premiéry skladby Stanislava Tichého
Vianoce v kostole) si zbor zaspieval iba pár – hoci
nepopieratene krásnych – taktov.
Pocit, že oslávenca odsunuli do pozície štatistu, sa
iastone vytratil až po prestávke. Nosnou kompozíciou druhej asti veera bola detská opera Víazoslava Kubiku Betlehem, premiérovaná v roku 2007
Detským speváckym zborom SRo a Slovenským
komorným orchestrom Bohdana Warchala. V príbehu rezbára, ktorý na prosbu dedinských detí
majstruje betlehem, rozjímajúc pri tom nad tajomstvom Ježišovho narodenia, sa spievané slovo strieda s hovoreným (reprodukovaný prológ o boháovi,
ktorý odmietol poskytnú prístrešie Márii a Jozefovi,
výstupy erta a Rezbára) a sólové výstupy so zbormi
i s ansámblami. Kubikova zrozumitená hudobná
re pevne kotví v tonálnej harmónii: kde-tu sa
blysnú udové motívy, hudobný tok ukolíšu meditatívne plochy (kontemplatívne sopránové sólo Jesu
Christe), do ucha vojdú piesové popevky s páivou
melodickou linkou. V prospech skladby svedí, že
reálnych pädesiat minút sa pocitovo skrátilo na
polovicu. Zásluhu na tom mala nielen hudobnodramaturgická pestros partitúry podiarknutá
kompetentným naštudovaním Adriána Kokoša, ale
tiež kvalitné spevácke výkony (farebne príažlivý
tmavší soprán Evy Šuškovej, v celom rozsahu
kompaktný bas Martina Mikuša, príjemný barytón
Matúša Trávnika) a neumelo, detsky isto uchopený zborový part. Bodku za slávnostným veerom,
umocujúcu vianonú náladu navodenú Kubikovou operou, dala Gruberova Tichá noc.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

k obdivuhodnému uvoneniu a k myšlienkovému konsenzu medzi dirigentom a orchestrom.
Za jednu z výhod, okrem iných predností,
možno považova dirigentovu schopnos vies
orchester bez partitúry, naspamä. Každej jeho
kreácii to dodáva rozmer momentálnej inšpirácie a tvorivosti, o ju zákonite robí živou a jedinenou. Napriek tomu, že Svárovský obas
povolí opraty svojho temperamentu a neodolá
zvodom nadhodnotených temp, teleso jeho požiadavky akceptovalo a úspešne zdolávalo terén
diela. Zvuková vyrovnanos medzi sekciami,
kompaktný ah sláikov, plnohodnotné dychy
s obdivuhodnými sólovými vstupmi klarinetov
a lesných rohov v Triu 3. asti, vzájomná komunikácia – o ešte doda? Potlesk na záver bol
tentoraz na mieste aj namieste...
Akokovek bolo vygradovanie programu v podobe Beethovenovho symfonického opusu 93
presvedivé, nedá mi nevyslovi jednu poznámku
k dramaturgickej skladbe. Dve symfónie nezanedbateného charakteru a významu po sebe
znamenajú v kontexte jedného veera príliš komprimovanú väzbu. V tejto súvislosti by som prijala skôr tradiný rozvrh, trebárs s koncertantným
dielom. Je to však vec názoru...
Lýdia DOHNALOVÁ

Pamätná tabua

Jozefovi
Kresánkovi
V roku 2013 sme si pripomenuli 100. výroie narodenia muzikológa, pedagóga
a skladatea prof. Jozefa Kresánka (1913–
1986), zakladateskej osobnosti slovenskej
muzikológie. Katedra hudobnej vedy

FiFUK a Slovenská muzikologická asociácia sa pri tejto príležitosti rozhodli iniciova
umiestnenie pamätnej tabule na rodnom
dome Jozefa Kresánka – kaštieli v imanoch. Autorom návrhu je akad. sochár Raso Trizma. Finanné prostriedky potrebné
na jej zhotovenie boli získané formou verejnej zbierky v rámci muzikologickej obce
a tiež vaka príspevku Hudobného centra.
Slávnostné odhalenie tabule sa uskutonilo
10. 1. 2014 za úasti lenov rodiny Jozefa
Kresánka, zástupcov obce imany, Hudobného centra, Katedry hudobnej vedy
a alších predstaviteov slovenského hudobného života.
jb
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Interpretane mnohoraký
december i január v Mirbachu
Vrcholiacu koncoronú sezónu v Mirbachovom paláci poznailo nielen predsviatoné
obdobie, ale aj rôzne výroia. Tomu zodpovedala pestros@ dramaturgie, mnohorakos@ nástrojového obsadenia i zvýšená aktivita interpretov.

NEDEĽNÉ
MATINÉ

Technika prostriedkom estetického
pôsobenia

Matiné 2. 12. venované
185. výroiu úmrtia
Franza Schuberta sa
konalo pod záštitou
Nadácie Emílie a Michala Kováovcov a v spolupráci s Konzervatóriom
v Bratislave a s Rakúskym kultúrnym fórom.
Z programu, ktorého ažiskovým bodom sa
stal práve Schubert, upútala interpretácia
jeho Ronda A dur D 438. Navonok nenáronej
skladby, skrývajúcej pred interpretmi svoje
výrazové a kompozino-technické úskalia,
sa ujali lenovia Muchovho kvarteta (Juraj
Tomka – 1. husle, Andrej Matis – 2. husle,
Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha –
violonelo) spolu s alším huslistom Štefanom
Gyöpösom, ktorý dal najavo svoju hudobnú
spolupatrinos s kvartetom. Spolone vytvorili emocionálne citlivú, štýlovo premyslenú
a triezvo pôsobiacu kreáciu. S porozumením
a hudobníckym vkladom stvárnila Chaconne
f mol op. 107 Sigfrida Karg-Elerta autistka
Nicole Henter z Rakúska. Zaujímavá a nároná skladba si vyžaduje technickú zdatnos,
ktorú skladate povýšil na prostriedok hudobno-estetického pôsobenia. Že má na to všetky
dispozície, dokázala interpretka aj v Sonatíne
pre autu a klavír op. 34 Helmuta Edera (pri
klavíri Monika Mockováková). Už aj s ohadom na to bola škoda, že táto vemi vyrovnaná
a pekná kompozícia neodznela vcelku.

Predpoludnie 22. 12. potvrdilo vianonú atmosféru. Sopranistka Klaudia Rai Dernerová,
mezzosopranistka ubica Grácová, tenorista
Ondrej Šaling, viacnásobný hos z Rakúska,
barytonista Günther Strahlegger a pri klavíri Petra Pažický sa zjednotili v „Christmas
Souvenirs“. Každý z úastníkov prispel k sviatonej nálade osobným dielom. Nechýbali
skladatelia ako Johann Sebastian Bach, Joseph
Haydn, Wofgang Amadeus Mozart, i niekoko
mien z 19. storoia a nieo z udovej tvorby.
Bolo dobré, že nás už zamestnával blížiaci sa
Štedrý veer, inak by sme si museli ohadom
dramaturgie klás otázky.

Michalicov prienik
do formotvornej roviny diela
V programe novoroného predpoludnia 5. 1.
už prevládal istý dramaturgický poriadok a
interpretácia poskytla poslucháovi niekoko
zaujímavých chví. Huslista Peter Michalica je
so svojím nástrojom takpovediac zžitý a hudbe

odovzdaný interpret. Ide o racionálny typ umelca, pri ktorom si posluchá nie je vždy celkom
istý, i sa pohybuje nad hudbou, alebo sa stotožuje s jej podstatou – znením. Tento prístup
prejavil v Sonáte e mol KV 304 Wolfganga Amadea Mozarta, ktorú hral v zmysle skladateovho
novátorstva. Viac než do výrazovej prenikol do
formotvornej roviny diela. Sonátu tak doviedol
do zvláštnej polohy a protireení adresovaných
skladateovým súasníkom. Podobne Romance
. 1 G dur op. 40 a . 2 F dur op. 50 Ludwiga van
Beethovena. Hoci asovo nie sú od seba tak
vzdialené, je medzi nimi takmer priepas. Michalica to vyjadril prienikom do štruktúry, do rytmu
a štylizácie husového tónu, pohybujúc sa niekde
medzi komornosou a koncertantnosou. Zapôsobilo aj Adagio Zoltána Kodálya interpretované
ako výrazovo do seba uzavretý svet a napokon
veký oblúk v rovnováhe, naznaený v Scherze
c mol Johannesa Brahmsa. Podporu a doplnenie
našiel Michalica v klaviristke Viere Bartošovej,
ktorá preho predstavuje ideál interpretanej
spolupráce.

Plachej zmysel pre farebnú
diferencovanos@
V matiné 12. 1. sa predstavili ešky Barbora
Plachá na harfe a Kristina Fialová na viole.
Voba dramaturgie zodpovedala ich osobnostiam. Hoci sa umeleckým naturelom vzájomne
odlišujú, hudobný temperament ich hru zasa
zjednocuje. Harstka to potvrdila Sonátou
g mol Henryho Ecclesa. Hoci má 4-asový
cyklus neobarokové prvky, je to bravúrna
a zvukovo až sonoristicky krásna skladba.
Plachej voba zodpovedala jej zmyslu pre
farbu nástroja a jej diferencovanos. Autorka
Meditácie pre sólovú violu Sylvia Bodorová
má vyhranený zmysel pre hudobno-priestorové cítenie, jej interpretka Fialová zasa výrazné
pochopenie pre tvarovos, rytmickú konštrukciu a výrazovos hudobného zvuku. Hudobný
temperament, zmysel pre tanený pohyb a štylizáciu potvrdili obe hráky v dvoch astiach
Histórie tanga Astora Piazzollu.

Cáhovej schopnos@
štylistickej premeny
Orientáciou na súasnú hudbu sa vyznaoval
program z 19. 1. Kompozine dobre koncipované skladby uviedol Adam Marec, gitarista
s jasnou hudobnou predstavivosou. Nie náhodou mu Jozef Kolkovi venoval svoje Medaillons
pre gitaru (výber). Zmysel pre istotu a zvukovú
rovnováhu ukázal v Mare Nigrum pre gitaru
Petra Ebena a v La valse op. 75b Igora Dibáka.
Dielo Magnil totoka, ktorú Jevgenij Iršai venoval
Marcovi a klaviristke Eve Cáhovej, vykazuje

autorov svojrázny a inovaný jazyk, v om mu
interpreti vyšli v ústrety. Hudobne presvedivo
predniesla klaviristka aj 5 kusov z 3. zošita Etúd
a poliek, H. 308 Bohuslava Martin . V Tangu bez
rozlúky, ktoré Peter Špilák Cáhovej aj venoval,
dokázala schopnos štylistickej hudobnej premeny. V Koncerte pre klasickú gitaru a jazzové
klavírne trio Clauda Bollinga interpreti potvrdili
prienik do hudobného priestoru, ako i svoju
zakotvenos v koncertantnom prednese. K Marecovi a Cáhovej sa pridali kontrabasista Róbert
Ragan, pohybujúci sa kdesi medzi rutinou a muzikantskou presvedivosou, a Peter Solárik,
citlivo ovládajúci bicie nástroje. Tu sa ukázalo,
že hudobníci sú rozdielni iba navonok, v skutonosti ich spája rovnaké hudobné cítenie.

Ke[ mladý vek neuberá
talentu na vekosti
Prvý novoroný mesiac uzatvorilo cyklus
nedených matiné Fórum mladých talentov
(26. 1.), ktoré sa týkalo nádejných interpretov
a ukázalo, že v umení sa netreba za každú cenu
pridržiava vekovej kategórie. Pätnásroná
Zuzana Šabíková a dvanásroný Martin
Chudada sa venujú interpretácii na klavíri.
Obaja sú rozdielne typy talentov, svet ich
hudobnej fantázie je (a trúfam si tvrdi, že
i zostane) odlišný. Hudobné obrazy Šabíková
výrazne ohraniuje, charakterové kusy vytvára
prostredníctvom tieovania, agogiky a dynamiky (Scherzo . 1 h mol op. 20 Fryderyka
Chopina). V akejsi znásobenej podobe odkryli
uvedené rty jej hry tri skladby Bed icha Smetanu – echy z cyklu Sny, Prívetivá krajina
z t op. 5 a Sliepoka z eských tancov –,
kde pristúpili aj schopnosti narába s asom
ako s emocionálno-výrazovým prostriedkom
a nástrojom štýlovej svojráznosti. Až radikálne, a predsa hudobne pevne zakotvené znelo
Diablovo pokušenie op. 4/4 zo Štyroch klavírnych skladieb Sergeja Prokoeva. Šabíkovej
hru tu charakterizovali nevyumelkovaný prejav a zmysel pre prokoevovský motorizmus
až brilantnos.
Vemi bezprostredne pôsobí hra Martina Chudadu. Jeho klavírny tón je plnokrvný, pekný
a istý, akoby bol sústredený na „istotu“ klavírneho zvuku. Aj tam, kde sa štýlovo pripúša
„zastieranie“, znie uho všetko priehadne.
Záhrady v daždi z Rytín Clauda Debussyho sa
niesli v elegantne priezranom tóne, podobne
ako Brilantné variácie op. 12 a interpretane
zvláštna Etuda cis mol op. 10 Fryderyka Chopina, kde ruka klaviristu, prízvuk a tempo
priniesli výsledok v podobe hudobnej fantázie.
Zaradenie Etudy F dur op. 72 Moritza Moszkowského a Talianskeho koncertu F dur BWV
971 Johanna Sebastiana Bacha bol úelný
dramaturgický krok. Obavy o kontrapunkt boli
zbytoné, pretože Chudada hral Bachovu linearitu, harmonické spoje, modulácie i tvary tém
úplne prirodzene a jednoducho. Lepšie Bachovi
už ani nemohol poslúži.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ
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Claudio Abbado
(26. 6. 1933, Miláno – 20. 1. 2014, Bologna)
Geniálny interpret, zakladate orchestrov, podporovate mládeže, muž, ktorý
sadil stromy. „Mnohí vedia dobre rozpráva@, ale nenauili sa poúva@. Poúva@
jeden druhého je to najdôležitejšie vživote. A uí nás tomu hudba...” – tieto
slová, ku ktorým sa Claudio Abbado opakovane vracal, priliehavo charakterizujú umeleckú i udskú osobnos@ tohto vekého majstra.

lovek a dirigent
V Abbadovom správaní nebol ani len náznak
„hviezdnych“ spôsobov, takmer nikdy nezvýšil hlas, hovoril málo a potichu, pred orchestrom pôsobil skromne a neautoritatívne
(„Ja som Claudio“) a inšpiroval hudobníkov
k vzájomnému poúvaniu sa, ku komornému
muzicírovaniu, aj vo vekých telesách. Mal
mimoriadne estetické, viacdimenzionálne
gesto, ktorým nielen presvedivo organizoval
súhru, ale dokázal ním jedineným spôsobom vies a modelova priebeh hudobných
fráz. Hoci jeho interpretácie vychádzali z hlbokého poznania partitúry, hudobníkom nevnucoval svoju umeleckú predstavu, naopak,
ponechával im kreatívny priestor, v rámci
ktorého pôsobil ako sprievodca a inšpirátor.
Na skúškach neraz opakoval vybrané pasáže
bez komentára, až pokým hudobníci nedospeli k zvuku, ktorý si predstavoval. Mal fenomenálnu pamä a celý svoj rozsiahly operný
a symfonický repertoár dirigoval spamäti.
Tvrdil, že ak nevie dielo naspamä, nepozná
ho dostatone dobre. Koncerty i operné
predstavenia pod Abbadovým vedením boli
strhujúce. Výstižne to charakterizoval jeho
priate, herec Roberto Benigni, poda ktorého
sa pri prvom pohybe taktovky v rukách nevysokého, krehkého loveka všetko stalo odrazu
vekým, nezniiteným a nesmrteným.

Detstvo s komornou hudbou
Claudio vyrastal s komornou hudbou –
matka bola klaviristka a otec, Michelangelo
Abbado, huslista a renomovaný komorný
hrá. So svojím triom (1938–1945), v ktorom
jeho spoluhrámi boli klavirista Carlo Vidusso a violonelista Gilberto Crepax, skúšal
v priestoroch abbadovského bytu v Miláne.
Svojmu synovi sprostredkoval aj záujem o autografy hudobných diel a historické súvislosti
– sám bol popri svojej interpretanej innosti
autorom monograe venovanej Antoniovi
Vivaldimu, ako aj editorom partitúr kompozícií Vivaldiho, Bacha, Albinoniho, Marcella
i Paganiniho.
Skúsenosti z mladosti formovali Abbadovu interpretanú lozou, jeho predstavu
o priezranom, transparentnom zvuku, jeho
nenapodobnitený zmysel pre frázovanie,
i jeho prístup k notovému zápisu, ktorý vždy
analyzoval do najmenších detailov, konfrontujúc ho s originálnym rukopisom skladatea.
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Claudio Abbado v bratislavskej Redute v roku 2004 foto: archív AR

Jeho štúdium autografov Franza Schuberta i Ludwiga van Beethovena v archíve
Spolonosti priateov hudby vo Viedni odhalilo
nejeden rozdiel oproti jestvujúcim vydaniam
skôr, než boli dostupné kritické „urtextové“ edície. Rešpekt, ktorý mal k notovému záznamu,
sa prejavoval aj v tom, že do svojej dirigentskej
partitúry si znail detaily dynamiky i artikulácie len v obzvláš odôvodnených prípadoch.
„I am marking the score!“ – signalizoval svojmu
asistentovi Alpaslanovi Ertüngealpovi poas
skúšky Schumannovej 2. symfónie v Bologni
v júni roku 2012.

La Scala
Roku 1960 Abbado debutoval v milánskej
La Scale a v roku 1968 nastúpil na post jej hudobného riaditea, na ktorom zotrval až do roku
1986. Poas 18 rokov pôsobenia v tomto meste
citlivo kombinoval populárny operný repertoár
s menej známymi dielami, o ktorých bol presvedený, že si zaslúžia by uvedené. Už v roku
1965 premiérovo naštudoval operu Atemtod
svojho súasníka Giacoma Manzoniho, v spolupráci s režisérom Jeanom-Pierrom Ponellom
pripravil rossiniovský cyklus a uviedol aj prelomové naštudovanie Verdiho Simona Boccanegru (k tomuto titulu sa neskôr vrátil aj v Covent
Garden a vo Viedenskej štátnej opere). Roku
1975 predstavil v La Scale vo svetovej premiére
náronú operu Luigiho Nona Al gran sole carico d‘amore. V Miláne pravidelne usporadúval
koncerty pre robotníkov a v roku 1982 založil aj
tradíciu pravidelných symfonických koncertov
operného orchestra, ktorý dodnes úinkuje pod
názvom Filarmonica della Scala.

Londýn
Paralelne s pôsobením v Scale viedol Abbado
v rokoch 1979 až 1988 Londýnsky symfonický
orchester, s ktorým okrem poetných koncertov
a referenných nahrávok (napríklad Stravinského Svätenie jari) zrealizoval roku 1985 veký
koncertný cyklus s názvom „Mahler, Viede
a 20. storoie“. Zárove v rokoch 1968 až 1993
spolupracoval s Kráovskou operou Covent
Garden, kde v roku 1983 pripravil pamätnú
inscenáciu Musorgského Borisa Godunova
s režisérom Andrejom Tarkovským. Na poes
vekého ruského lmového režiséra, ktorého
obdivoval od ias, ke videl po prvý raz jeho
Andreja Rubova, zorganizoval v roku 1991
vo Viedni hudobno-lmový festival.

ViedeY
Viede mala v Abbadovej kariére osobitné
miesto. V 50. rokoch študoval na Vysokej
hudobnej škole v triede legendárneho pedagóga Hansa Swarovského, a už ako 32-roný
debutoval na ele Viedenských lharmonikov,
ktorých až do roku 1997 dirigoval na abonentných koncertoch, zájazdoch a operných
projektoch na Salzburskom festivale bezmála
350-krát. Vo Viedenskej štátnej opere debutoval síce až roku 1984, v nasledujúcich
10 rokoch (1986 až 1991 v pozícii hudobného
riaditea) sa však do dejín domu na Ringu nezmazatene zapísal 173 predstaveniami a premiérovými naštudovaniami titulov, ktorými
výrazne rozšíril viedenský (i svetový) operný
repertoár. Spomeme Musorgského Chovanšinu (1989, so Slovenským lharmonickým
zborom) a Borisa Godunova (1991, opä
so SFZ), Rossiniho Il viaggio a Reims, alebo
Schubertovho Fierrabrasa. Živo si spomínam
na televízne prenosy fenomenálnej inscenácie
Bergovho Wozzecka v réžii Adolfa Dresena
roku 1987 a Mozartovej Figarovej svadby v réžii Jonathana Millera (s Yvettou Tannenbergerovou v postave Barbariny) roku 1991.
Abbado bol od roku 1966 do konca svojho
života v nepretržitom kontakte s viedenskou
Spolonosou priateov hudby. Od roku 1991
bol estným lenom Spolonosti, jej dejiny
obohatil viac než 200 koncertmi, ktoré dirigoval v slávnej Zlatej sále. Tá bola 13. 5. 2002
dejiskom posledného Abbadovho koncertu
vo funkcii šéfdirigenta Berlínskych lharmonikov. Po dohraní Mahlerovej 7. symfónie
neopúšalo publikum sálu ani po odchode
posledného orchestrálneho hudobníka, a vynútilo si dirigentov návrat na pódium, medzitým
už celkom posiate žltými narcismi...
Vari najprenikavejším projektom, ktorý vo Viedni
vznikol vaka myšlienke a osobnému nasadeniu
Claudia Abbada, je festival Wien Modern. Ten
nielenže zásadne zmenil pozíciu súasnej hudby
v dovtedy konzervatívnej rakúskej metropole, ale
zbúral aj pomyselnú stenu medzi jej najdôležitejšími koncertnými inštitúciami, Musikvereinom
a Konzerthausom. Od svojho vzniku v roku 1988
sa Wien Modern za krátky as etabloval ako
jeden z kúových viedenských festivalov a jedno
z najvýznamnejších a najprogresívnejších podujatí súasnej hudby v globálnom meradle.
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Berlín
Vymenovanie za umeleckého šéfa Berlínskych
lharmonikov v roku 1989, po smrti Herberta
von Karajana, bolo pre mnohých prekvapením. Poas Abbadovej 13-ronej éry prešiel orchester vekou generanou výmenou a výrazne
rozšíril svoj repertoár najmä smerom k tvorbe
slovanských skladateov a 20. storoia, nevynímajúc autorov 2. viedenskej školy i súasnej
hudby. Zásadne sa zmenil karajanovský zvuk
a štýl jeho interpretácie. S Berlínskymi lharmonikmi koncertne i scénicky uskutonil aj
rad významných operných projektov (o. i. Boris Godunov a Otello v spolupráci so SFZ).
Aj po roku 2002, ostal s orchestrom v úzkom
kontakte a každorone s ním uskutonil jeden
projekt. Naposledy, v máji 2013, uviedol výber
z Mendelssohnovho Sna noci svätojánskej
a Berliozovu Fantastickú symfóniu.

Zakladate orchestrov
Okrem jedinených interpretaných kreácií
symfonického a operného repertoáru, vaka
ktorým sa Abbado zaradil medzi najvýznamnejších dirigentov všetkých ias, sú jeho najväším
vkladom do dejín svetového hudobného umenia orchestre, ktoré založil. V Mládežníckom
orchestri Gustava Mahlera otvoril v 2. polovici 80. rokov dvere dovtedy nevídanej spolupráci
hudobníkov západného a východného bloku,
ktorú dokonca svojimi záštitami garantovali
vtedajšie politické reprezentácie. Bol to však
prelomový projekt aj z umeleckého hadiska:
precízne nastavený proces naštudovania každého diela, s detailnými skúškami jednotlivých
sekcií pod vedením odborníkov z radov popredných európskych orchestrov nastolil v kombinácii s koncentráciou hudobného nadania
a mladosti pod vedením vekých dirigentov
dovtedy nepoznané dimenzie kvality orchestrálnej súhry a strhujúcej muzikality.
Po diagnostikovaní zhubnej choroby a nároných operáciách na prelome tisícroí sa
Abbadove umelecké vízie orientovali k ešte
vzdialenejším horizontom. Naplnili sa roku
2003 založením Luzernského festivalového
orchestra. Tento súbor, zostavený zo špikových sólistov a komorných hudobníkov
i lenov vekých európskych orchestrov,
„z priateov“, ako Abbado zdôrazoval, posunul hranice možností orchestrálneho umenia
do absolútnych dimenzií. Všetci hudobníci
sa zhodovali v tom, že hlavnou motiváciou
pre ich každoronú úas na tomto jedinenom letnom projekte bol Claudio Abbado,
jeho udská a umelecká osobnos. Dôkladná
príprava koncertov dospela k najvyšším
dosiahnuteným métam orchestrálneho
interpretaného umenia. Na podobnom
princípe inicioval roku 2004 v Bologni vznik
Orchestra Mozart. Aj s týmto orchestrom,
už v ôsmej dekáde svojho života, zrealizoval
celý rad fenomenálnych koncertov a referenných nahrávok (z mnohých spomeme
aspo Beethovenov a Bergov husový koncert
s Isabelle Faustovou).

Abbado a mladí hudobníci

Bez výnimky všetky vo mne zanechali intenzívne, nezabudnutené zážitky. NedokáAzda žiaden veký umelec neurobil pre mlažem si spomenú, ktorý bol najsilnejší – i
dých hudobníkov toko, ako Claudio Abbado.
Boris Godunov, Falstaff , kompletný cyklus
Mnohým sprostredkoval alebo osobne poskytol
Beethovenových symfónií a klavírnych
štipendiá na štúdium i kúpu hudobných nákoncertov, Berliozova Fantastická symfónia
strojov. Vo Ferrare a Bolzane založil interpretas Luzernským festivalovým orchestrom,
né kurzy s názvom Accademia Gustav Mahler,
Mahlerova 9. symfónia s Berlínskymi lharzamerané na komornú hudbu a prípravu humonikmi (s dlhým, vesmírnym tichom po
dobníkov na konkurzy do symfonických orchesjej doznení...), alebo koncert in memoriam
trov. Podporoval mladých hudobníkov na Kube
Andrej Tarkovskij s dielami súasných sklaa opakovane spolupracoval s Mládežníckym
orchestrom Símona Bolivara
vo Venezuele. Jeho zakladate
a tvorca grandiózneho systému
hudobného vzdelávania mládeže, José Antonio Abreu, sa stal
jeho osobným priateom. Projekt
transpozície venezuelského
El Sistema do Talianska, ktorý
Abbado s Abreum plánoval,
sa už nepodarilo uskutoni.
Ke taliansky prezident Giorgio
Napolitano vymenoval Abbada
v roku 2012 do funkcie doživotného senátora, venoval svoj plat
na podporu hudobného vzdeláClaudio Abbado, Adrian Rajter, udovít Rajter. Salzburg 1997 foto: R. Benka Rybár
vania mládeže.

Stromy a koncertná sieY
Claudio Abbado zasadil na svojom pozemku
na Sardínii, kam sa pravidelne vracal erpa
energiu z prírody a študova partitúry, viac než
9-tisíc stromov. V roku 2008 prešla svetovými
médiami fascinujúca správa, že umelec podmienil svoj návrat na pódium v La Scale namiesto honoráru vysadením 90-tisíc magnólií
v uliciach Milána. Mesto projekt neuskutonilo
a Abbado koncert zrušil. Do La Scaly sa vrátil
v októbri 2012, po vysadení asti pôvodne
žiadaných stromov a prísube mesta na pokraovanie tohto projektu v budúcnosti.
V ostatných rokoch sa Abbado intenzívne
venoval myšlienke realizácie projektu novej
koncertnej siene v Bologni, ktorého autorom je
jeho dlhoroný priate, architekt Renzo Piano.
Mnohí považovali jeho nadšenie za naivné
a uskutonenie projektu z nanných dôvodov
za nereálne. Ke mi vo svojom prekrásnom byte
v historickom centre Bologne, plnom obrazov,
kníh a kvetov, na jar roku 2012 predostrel plány
a nákresy novej koncertnej siene, pocítil som
silu jeho myšlienky. „Táto sie bude postavená,“
konštatoval s pokojnou, no neochvejnou istotou.
V septembri 2012 mu bolo dopriate zaži aspo
ociálne schválenie projektu mestom Bologna.

Osobné spomienky
Mimoriadne si vážim, že som mal príležitos
pracova v zázemí Accademie Gustav Mahler
vo Ferrare a že som mohol organizane prispie k uskutoneniu posledného Abbadovho
koncertu v bratislavskej Redute v roku 2004.
Spomínam s vekou vanosou na viac než dve
desiatky koncertov a operných predstavení pod
Abbadovým vedením vo Viedni, Salzburgu,
Bologni, Luzerne, Amsterdame a Budapešti.

dateov (Nono, Kurtág, Rihm, Furrer). Vždy
som mal dojem, že diela pod jeho vedením
poujem po prvý raz.
Bratislavské koncerty v asoch komunistického režimu mali elektrizujúcu atmosféru,
pretože okrem kontaktu s vekým umením
nám umožnili aj skutoný, dovtedy nepoznaný
nádych slobody. Prvý koncert „mahleráku“
v roku 1987 bol ako zázrak... Naposledy som
videl Abbada na ele Orchestra Mozart s dielami Schuberta, Mozarta a Beethovena v Paláci
umení v Budapešti v marci uplynulého roka
– registroval som jemný prejav únavy, jeho
gesto sublimovalo do absolútnej úspornosti.
Napriek tomu stelesoval hudbu, z ktorej
vyžarovala pre neho príznaná energia.
Hoci je Abbadov odchod pre kultúrny svet
nevýslovnou stratou, bude naalej intenzívne prítomný nielen v množstve famóznych
nahrávok, ale aj v projektoch, ktorých vznik
sa nerozlune viaže k jeho menu. Bude ži
v srdciach stoviek hudobníkov na celom
svete (aj slovenských), ktorých viedol v mládežníckych orchestroch. Nezmazatene sa
zapísal aj do pamäte Slovenského lharmonického zboru, s ktorým v 80. a 90. rokoch
uskutonil desiatky koncertných i operných
projektov, ím výrazne prispel k jeho etablovaniu vo vrcholných medzinárodných
kontextoch.
Mestské divadlo vo Ferrare sa na pamiatku
spolupráce s vekým dirigentom rozhodlo
prija meno Teatro Claudio Abbado. A v Miláne ho bude pripomína nielen Scala, ale sná
aj krásna vôa magnólií...
Pripravil Adrian RAJTER
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Pamiatkou roka 2012 Arnoldov
organový pozitív z Trnavskej baziliky
Slovensko má množstvo historických pamiatok svediacich o jeho bohatej kultúrnej
minulosti. StelesYujú ich významné nehnutené aj hnutené výtvarné artefakty,
z ktorých najvýznamnejšie sú zapísané do zoznamu národných pamiatok. Nezastupitenú, aj ke[ menej známu skupinu hnutených kultúrnych pamiatok tvoria hudobné nástroje, a to predovšetkým historické organy. Tie zo Slovenska tvoria dôležitú
súas@ európskeho kultúrneho dedistva. Stav týchto pamiatok však nie je vždy
uspokojujúci. Naopak – u mnohých ohrozuje dokonca ich samotnú existenciu. Každé
zreštaurovanie organa, iže jeho výtvarnej a najmä zvukovej stránky, býva preto
vzácnou udalos@ou.
Minister kultúry každorone oceuje 4 reprezentatívne zreštaurované kultúrne pamiatky
cenou Pamiatka roka, známou aj pod názvom
Fénix. Už 8. roník jej odovzdávania sa konal
14. 11. vo dvorane MK SR. Za rok 2012, po
prvýkrát v histórii súaže, získal toto prestížne
ocenenie historický hudobný nástroj – organ.
Udelili ho za zreštaurovanie najstaršieho trnavského organa, organového pozitívu Valentina
Arnolda (1742–1812) z roku 1783, ktorý sa
nachádza v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave.

Vzácny umelecký artefakt
naplno ožil po 100 rokoch
Valentin Arnold sa narodil v nemeckom Mainzi
v roku 1742. V roku 1774 sa presahoval do
Trnavy, kde si založil dielu. oskoro sa stal
váženým obanom mesta, mešanom a lenom
mestskej rady. Väšinu svojich nástrojov postavil na území Slovenska. Sú však informácie, že
staval aj na území Maarska a Moravy. Svoje
najvýznamnejšie diela vytvoril pre trnavskú Baziliku sv. Mikuláša, vtedajší dóm Ostrihomskej
kapituly. Väšina jeho nástrojov sa nezachovala, respektíve sa prestavala, prípadne z nich
zostali iba organové skrine.
V takmer intaktnom stave sa však v Trnavskej
bazilike zachoval 8-registrový chórový pozitív
z roku 1783. Keže jeho stavbu nancovala
Ostrihomská kapitula, mali ho v roku 1820 aj
s ostatným mobiliárom odviez spä do Ostrihomu. Pri stavbe organa však bolo nevyhnutné
vyseka as oblúka, ktorý by ostal po odnesení
viditený. Práve tento argument Trnavania
využili na to, aby nástroj zotrval na svojom pôvodnom mieste. Po roku 1912 postavila rma
Rieger do skrine vekého organa na hudobnom
chóre nový romantický pneumatický organ.
V tejto epoche ideál barokového organového
zvuku totiž nebol populárny. Organový pozitív
sa preto prestal používa a chátral. V 80. rokoch
20. storoia síce prebehli opravy, ale tieto pôvodný charakter nástroja skôr potlaili.
Posledné štyri desaroia sa nástroj pre svoj
nevyhovujúci stav neprevádzkoval. Šanca na
získanie prostriedkov na jeho zreštaurovanie
bola vemi malá, pretože na liturgiu aj koncerty sa používal predovšetkým veký organ
na hudobnom chóre. Pred pár rokmi sa však
o tento najzachovanejší kus z Arnoldovej
dielne zaali zaujíma jeho potomkovia. Vaka
6
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iniciatíve bývalého diplomata Egona Arnolda
sa viacerí rodinní príslušníci dohodli, že na
renovovanie vzácneho diela ich slávneho predka nanne prispejú. Hlavným donátorom
reštaurovania bol Pavol Arnold. Spolone
rodina prispela nadpolovinou sumou, kým
zvyšok zaplatil vlastník nástroja, Rímskokatolícka cirkev – farnos Trnava-mesto.
Profesionálnu prácu odviedli reštaurátori Peter Gregvorek (organová skria) a Ján Valovi s kolegom Petrom Macejkom (nástrojová
a píšalová as organa). Kolaudácia nástroja
sa odohrala pod dohadom špikových odborníkov z eska (Dr. Petr Koukal) a Slovenska
(prof. Ján Vladimír Michalko, Dr. Marián
Mayer, Mgr. art. Martin Bako). Realizácia projektu mala pre organovú kultúru na Slovensku
veký význam s pozitívnym dopadom. Vzácne
umelecké dielo po približne 100 rokoch naplno ožilo a využíva sa tak pri bohoslužbách, ako
i v koncertnom živote mesta.

Koexistencia barokového
a romantického nástroja
Arnoldov organový pozitív bol ako výtvarný
artefakt vždy skvostom chrámu sv. Mikuláša.
Po zreštaurovaní jeho výtvarná krása vyniká
ešte viac. Najvzácnejšie však je, že sa podarilo
zachova pôvodnú intonáciu a obnovila sa
pôvodná výška ladenia. Organ s autentickým
zvukom je možné použi aj v súhre s dobovými
nástrojmi. Miesto pri om postauje aj pre tie
najväšie barokové súbory. Trnavská bazilika
tak ponúka – ako jediná na Slovensku – pries-

tor na súhru dobového barokového organa
s orchestrom, prípadne aj vokálno-inštrumentálnym ansámblom. Je ideálny na interpretáciu
starej hudby s organom ako nástrojom bassa
continua alebo ako sólovým nástrojom.
Zreštaurovanie najstaršieho organa v meste
vyvolalo nevšedný záujem nielen Trnavanov,
ale aj návštevníkov z iných regiónov. Jedinený barokový zvuk s možnosou vidie hráov
pri hre vniesli do festivalu Trnavské organové
dni nový rozmer. Interpreti pri zostavovaní
svojich koncertných programov zohadujú
skutonos, že as koncertu zaznie na barokovom organovom pozitíve z 18. storoia a as
na vekom romantickom organe z roku
1912. Oba nástroje
sú originálnymi
svedkami zvukového
ideálu svojej epochy
a ponúkajú návštevníkom koncertov
nevšedný zážitok.
Devälenná odborná porota, ktorá posudzovala pamiatky
prihlásené do súaže
o cenu Fénix, vybrala
po prvýkrát v jej
histórii, a to popri takých pamiatkach ako
Levoská bazilika
alebo Jasovský kláštor, práve historický organ.
Na tomto rozhodnutí poroty sa, okrem vynikajúcej práce reštaurátorov Jána Valovia a Petra
Gregvoreka, podpísala aj skutonos, že vzácny historický organ bol dôkladne zreštaurovaný bez akéhokovek príspevku z dotácií mesta
alebo štátu, vaka iniciatíve a donátorstvu
rodinných potomkov svojho stavitea, ktorý ho
vytvoril pred viac ako dvesto rokmi.
Udelenie tejto prestížnej ceny malo pre slovenskú organovú kultúru veký význam. Pojem
historický organ sa vaka nej dostal viac do
povedomia verejnosti, ktorá si takto uvedomila, že existujú hudobné nástroje ako hnutené
kultúrne pamiatky uchovávajúce nielen výtvarné, ale aj zvukové umelecké hodnoty. Preto
udelenie ceny Pamiatka roka organovému
pozitívu Valentina Arnolda sa stalo vekým
dom – triumfom organa!
Stanislav ŠURIN

Dispozícia
MANUÁL, C – d3 (47 tónov)
Flauta major

8´

Copula major

8´

Salicional

8´

Principal

4´

Copula minor
Quinta
Octava
Mixtura 3x

4´
2 2/3´
2´
1 1/3´
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Julian Rachlin v Bratislave
Majstrovské kurzy a Galakoncert svetových husových virtuózov v Bratislave bol
názov podujatia, ktorý dával na známos@, že sa tu bude kona@ nieo mimoriadne,
vymykajúce sa bežnému kultúrnemu dianiu. Majstrovské kurzy špikových sólistov
nie sú v našich koninách bežnou záležitos@ou – podobný projekt sa u nás konal
vôbec prvýkrát. Podujatie sa uskutonilo 5. 12. v Koncertnej sieni Historickej
budovy NR SR pod vedením Juliana Rachlina.

Pokus, ktorý sa vydaril
Julian Rachlin je osobnos svetového formátu
– huslista s nedostižným renomé a v súasnosti nepochybne jeden z koncertne najvyaženejších umelcov na pódiách Európy, Ázie
a Ameriky, ktorý spolupracuje s najrenomovanejšími telesami a dirigentmi. Rachlin zapôsobil v Bratislave hlbokým dojmom nielen na
samotných poslucháov, ale aj študentov husovej hry. Tí okrem rešpektu a obdivu k Rachlinovi cítili rovnocenný priateský vzah nezaažený akýmikovek hviezdnymi maniermi.
Vaka podpore Nadácie VÚB, ktorá nanne
zastrešila Majstrovské kurzy a Galakoncert, sa
podarilo organizátorom z Komorného orchestra Sinfonietta Bratislava umožni aj mladým
slovenským hudobníkom kontakt s interpretom svetového mena. „Je mimoriadne dôležité
pozýva na Slovensko svetové osobnosti a prináša vzdelávacie projekty, ktoré majú obrovský
vplyv na napredovanie mladých umelcov a následný rozvoj kultúry na Slovensku,“ hovorí
Pavel Bogacz ml., umelecký vedúci Komorného orchestra Sinfonietta Bratislava.
Na kurzy sa mohli po zaslaní svojej nahrávky
prihlási huslisti, violisti a malé komorné súbory. Možnosou aktívnej úasti študentov i
pasívnej úasti publika otvára takáto kooperácia pre mladých hudobníkov nové podnety pre
oboznámenie sa s inými metodickými postupmi hry na nástroji, ktoré cielene vedú k skvalitneniu interpretanej schopnosti a umožujú
dôležitú umeleckú inšpiráciu pre ich vlastné
formovanie.
Bogacz alej uviedol: „S Daliborom Karvayom sme sa snažili z vekého množstva
nahrávok zaslaných uchádzami vybra tých
najlepších z rôznych vekových kategórií. Ke že
išlo o verejné lekcie, bolo dôležité bra do úvahy
aj repertoár, ktorý úastníci chceli prezentova, nakoko bolo potrebné, aby bol atraktívny
aj pre poslucháov v koncertnej sále.“ Na základe týchto kritérií bolo z celkového potu
25 huslistov a 3 komorných súborov vybraných 5 aktívnych úastníkov, ktorí absolvovali
majstrovskú lekciu.
V prvej polovici da sa pred Julianom Rachlinom postupne prezentovali dvaja aktívni
úastníci: Natália Nagyová (študentka
Vysokej školy vo Frankfurte v triede známej
Sophie Jaffé) a Ferdinand Slezák (žiak ZUŠ
Panenská Bratislava). Po obednej prestávke
sa na majstrovských kurzoch aktívne zúastnili Lucia Harvanová (študentka VŠMU
Bratislava), Karol Daniš (Univerzita hudby
a dramatických umení Graz) a Eva Schäfe-

rová (študentka Pražského Konzervatória).
Julian Rachlin s každým z nich konzultoval
technické, hudobné a interpretané ažkosti
a úskalia, ktorými prechádzali pri naštudovaní skladieb. Samostatnú pozornos venoval
najmä práci s ahom sláika, legatom a štýlovej hudobnej predstave.

virtuózov,“ zdôrazuje Bogacz. Na záver majstrovských lekcií Rachlin vyjadril rados zo
záujmu publika poas celého da a upozornil
na nasledujúci koncert, v rámci ktorého by
rád v praxi predviedol preukázanú metodiku
svojej výuby.

Galakoncert
Po prestávke nasledoval Galakoncert Juliana
Rachlina a Dalibora Karvaya. Po koncertnej
parafráze na Nel cor più non mi sento od
Niccolò Paganiniho (známej ako Introdukcia
a rondo G dur op. 38), ktorú brilantne odohral Dalibor Karvay, bolo v takmer do posledného miesta zaplnenej sále jasné, akým
smerom sa bude koncert ubera. Karvay hral

P. Bogacz ml., J. Rachlin, N. Nagyová a D. Karvay foto: P. Rusnáková

Odbornú spoluprácu poas celého priebehu
kurzov, rovnako ako preklad do sloveniny,
zabezpeoval huslista Dalibor Karvay. Oboch
umelcov okrem dobrého priatestva spája
aj predchádzajúce štúdium na Univerzite
hudby a dramatických umení vo Viedni
u profesora Borisa Kuschnira. „Sme vemi
radi, že sa Dalibor Karvay rozhodol podpori
náš projekt svojou úasou, bol ním nadšený
a pomohol nám. Nie každý de má lovek
možnos vidie spolu na pódiu dvoch svetových

viac než suverénne, s obrovským nadhadom
a istotou. Po vekých ováciách nasledovalo
spoloné muzicírovanie, ke sa obaja umelci
zvukovo i hudobne dop ali v Piatich melódiách pre dvoje huslí Dmitrija Šostakovia.
Julian Rachlin patrí k husovým virtuózom,
ktorí na rovnako vysokej úrovni ovládajú aj
violu. Treou skladbou v dramaturgii koncertu preto bola Romanca pre violu op. 85 Maxa
Brucha. Na klavíri oboch sólistov sprevádzala Rachlinova matka Sophia. Uchvátených
7

SPRAVODAJSTVO

divákov v sále asi najväšmi okúzlila Introdukcia a rondo capriccioso op. 28 Camilla
Saint-Saënsa, po ktorom Rachlin spontánne
pridal známu Liebeslied Fritza Kreislera.
Posledným íslom programu bola Passacaglia pre husle a violu Johna Halvorsena
v interpretácii Dalibora Karvaya na husliach
a Juliana Rachlina na viole. Ich spoloná
estetická predstavivos a muzikalita boli doslova bez limitov.
Môžeme sa teda teši na druhý roník Majstrovských kurzov svetových virtuózov v Bratislave? Akcie tohto druhu sú a budú v našom
hudobnom priestore vítané práve pre to, o
ponúkajú – kvalitu, umenie a nadhad.
S. Rachlinová, J. Rachlin a D. Karvay foto: P. Rusnáková

Jana POPLUHÁROVÁ

Povedali o kurzoch...
„Myslím si, že pre mladých hudobníkov je
vemi dôležité dosta sa ku kvalitným informáciám. Preto sme sa rozhodli oslovi
jedného z najlepších huslistov súasnosti
– Juliana Rachlina, ke že má za sebou už
skoro 30-ronú svetovú kariéru. Dúfam, že
nieo podobné sa bude na Slovensku kona
astejšie.“
Dalibor Karvay
„Dobrá vec sa podarila... V aka patrí všetkým, ktorí majú zásluhu na realizácii projektu. Som rád, že sa v Bratislave predstavil
iný svet, iná škola, nároný, všestranne
detailne premyslený prístup k interpretácii,
ktorý spoahlivo vedie k úspešnému výsledku
a prináša potešenie z hudby poslucháom
aj interpretom. Vemi oceujem spojenie
majstrovského kurzu s koncertom, kde sa

špiková pedagogická prax potvrdila v špikovej koncertnej praxi. Želám projektu, aby mal
pokraovanie nabudúce ...“
Ewald Danel

tvorivej dielne. Je to vzácna príležitos pre každého príslušníka husovej obce, ktorú by si nik
nemal necha ujs.“
Mária Karlíková

„Projekt týchto majstrovských lekcií sa vymykal
z rámca štandardných podujatí podobného
druhu a rangu. Julian Rachlin demonštroval
v Bratislave nielen svoje umelecké majstrovstvo,
ale aj mimoriadne dispozície pre pedagogickú
prácu. Vemi sa mi žiada zdôrazni hodnotu
závereného koncertu, ktorý okrem oakávaných
malých sólistických exhibícií Juliana Rachlina
a Dalibora Karvaya priniesol i príjemné prekvapenie v podobe komorného muzicírovania oboch
mladých umelcov. Spoznali sme tu pre nás zatia
neznáme a oarujúce nuansy Karvayovho interpretaného pro lu a dispozícií. K samotným lekciám Juliana Rachlina: treba len zablahožela
autorom a organizátorom k tomuto vydarenému
projektu. Každé pracovné stretnutie s umelcom
Rachlinovho formátu je nahliadnutím do jeho

„Majstrovské kurzy Juliana Rachlina boli
výnimonou udalosou v hudobnom živote
Bratislavy. Pre nás všetkých, ktorí sme ho
mohli sledova, tak pri pedagogickej práci,
ako aj na veernom koncerte spolu s Daliborom Karvayom, to bolo stretnutie s nevšedným majstrovstvom, originalitou a invenciou.
Ma možnos toto všetko vníma v ,priamom
prenose‘ je vekou inšpiráciou pre každého
hudobníka, nehovoriac o mladých huslistoch,
ktorí mu mali možnos zahra a s ktorými
s nevšedným pedagogickým citom pracoval.
Veká v aka a uznanie patrí organizátorom
projektu a budem drža palce, aby sa podarilo
v takýchto hodnotných a zmysluplných inoch
pokraova.“
Vladimír Harvan

Dvorana v znamení violy
Posledný z minuloroných komorných veerov
vo Dvorane VŠMU (4. 12.) bol mimoriadny
hne z dvoch príin. V prvom rade preto, že
publiku poskytol vzácnu príležitos zaži alšie
spoloné vystúpenie súrodencov Ivana a Jordany Paloviovcov, a tiež preto, že na om
zazneli známejšie diela sláikovej literatúry
v menej tradinej podobe – v transkripciách pre
violu. Je pravda, že pôvodný violový repertoár je
dnes natoko bohatý, že violisti pri zostavovaní
svojich recitálov urite nepotrebujú siaha po
„cudzom“ materiáli. Tento fakt však nemusí nijako prekáža, ak diela zaznejú s takou mierou
interpretaného oduševnenia ako v daný veer.
Program bol ladený v atmosfére n de siècle
a interpreti svoje výkony venovali dlhoronému
pedagógovi violovej hry na VŠMU Jozefovi Hošekovi (medzi ktorého žiakov patrí aj Palovi)
pri príležitosti jeho životného jubilea.
V neskororomantickej Sonáte e mol op. 82
Edwarda Elgara, jednom z trojice jeho najvýz8

namnejších komorných diel, objavili Paloviovci vaný, no pritom na našich pódiách pomerne zriedkavo uvádzaný kus, ktorého expresívny
potenciál v niektorých okamihoch (obzvláš
v mendelssohnovsky podfarbenej, melanchóliou dýchajúcej úvodnej asti) výrazne znásobil
tmavší a zamatovejší tón violy. Krásne vyzneli aj
dialogické momenty v 2. asti a po zážitku Jordany Paloviovej ako klavírnej partnerky Agnès
Westermanovej a Gartha Knoxa v dielach
Benjamina Brittena na minuloroných bratislavských Konvergenciách sa opä potvrdilo,
že našej klaviristke komorná tvorba anglických
skladateov vyslovene pristane.
Sonáta c mol op. 28 Eugèna Ysaÿa bola pôvodne napísaná pre sólové violonelo, no
violová verzia je vzhadom na ladenie strún
oboch nástrojov menšou raritou ako v prípade
Elgarovej sonáty. Štvorasové, takmer monotematicky vystavané dielo získalo v rukách
Ivana Palovia charakter intenzívnej umelec-

kej výpovede, ktorá napriek prestávkam medzi
asami vynútenými menšími problémami
s ladením nástroja nestrácala expresívny náboj a kompaktnos výstavby.
Posledné dielo veera, Sonátu pre violu a klavír anglickej skladateky Rebeky Clarkovej,
s predchádzajúcimi dvoma sonátami spája okrem obdobia vzniku (1919) a kompoziného
jazyka aj jej cyklický, oblúkový tvar, v ktorom
posledná as rekapituluje materiál z úvodu.
Jediný rozdiel je v tom, že bola komponovaná
priamo pre violu a z trojice predvedených
skladieb poda ma najlepšie pristala naturelu tohto nástroja, ktorému sú bližšie skôr
intímne a lyrické výrazové polohy. Eklektická,
no svieža a melodicky bohatá hudba otvorila
súrodeneckej dvojici priestor pre naozaj živé
a spontánne muzicírovanie, ktoré publiku
prinieslo nemalé potešenie a oslávencovi rados, že sa jeho bývalý žiak rozhodol neosta
pri husliach a vybral si možno nenápadnejší,
no prinajmenšom rovnako krásny nástroj...
Robert KOLÁ
1–2 | 2014

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Misha Katz opä@ v Žiline

ŠKO

Ke sa pred šiestimi
rokmi Misha Katz prvý
raz postavil pred žilinský
orchester, sám sotva tušil, že jeho debut bude symbolickým hodením
mince do fontány, ktoré ho ešte veakrát vráti
pred toto teleso. Ruský umelec nadviazal s orchestrom, ale aj s celým žilinským prostredím
úzku spoluprácu. Tá dodnes prináša ovocie
v podobe koncertov na Slovensku i v zahranií
(Španielsko, esko...). V ŠKO našiel Katz
optimálneho partnera, kultivované médium,
ktoré mu zvukovo aj „objemovo“ neobyajne
svedí. Dirigent za ten as stail prezentova
svoj široký repertoárový diapazón, náklonnos
k dramaturgickým dobrodružstvám a objavom, nehovoriac o tom, že pod jeho taktovkou

sa v Žiline predstavil rad skvelých sólistov.
alšou príležitosou bol aj koncert 16. 1., po
ktorom (už tradine) pre veký záujem žilinského publika nasledovala repríza. Napokon,
pre „Poctu ajkovskému“ si sotva možno
predstavi kompetentnejšieho tlmoníka ako
vekorysého Rusa so svetovými skúsenosami,

dôstojne obsedeli na stolikách a neroztancovali sa... Postupné dôvtipné denovanie sveta
jednotlivých astí suity pôsobilo na hráov aj
na publikum tonizujúco.
Obdivuhodným „ahom na bránku“ bolo vystúpenie fenomenálneho bieloruského klaviristu
Timura Sergeyeniu. Po žilinských triumfoch
v koncertoch Gershwina a Rachmaninova
v predchádzajúcich sezónach ostáva tento
hrá, sp ajúci najvyššie pianistické kritériá,

T. Sergeyenia foto: archív ŠKO

M. Katz foto: archív ŠKO

ktorý však svoje korene prezentuje vemi rád, a pritom akoby
nechtiac. Úvod vyznel neobyajne lákavo. Suita . 1 z baletu
Luskáik je sled drobných, ale
nie bezvýznamných kúskov.
Kým dirigent prešiel plejádou
rôznofarebných národných
tancov, priblížil sa k ansámblu
natoko, až je udivujúce, že pri
nich, ale aj pri sugestívnom
Valíku a podmanivej Polonéze
z opery Eugen Onegin hrái

Sibelius ako objav...
Holandský dirigent Gerard Oskamp sa ocitol
na žilinskom koncertnom pódiu akoby nevdojak. Cestujúc hlavne po severe Európy prišiel,
aby zo svojho muzikantského potenciálu ponúkol nieo aj severu Slovenska na koncerte 30. 1.
Úvodná Symfónia . 38 D dur KV 504 Pražská
W. A. Mozarta rozohriala aj Žilinanov... Dirigent signalizujúci ostražitos a úspornos v geste imponoval uvážlivým tempom, frázovaním
aj subtílne odtienenou dynamikou. Orchester
zaujal krásou zvuku a neuveritelne detailnou
artikuláciou sláikových nástrojov najmä v str-

mých prúdoch nálneho Presta.
Concertino pre klarinet a orchester Es dur
op. 26 C. M. von Webera nepatrí k mimoriadne
reprezentatívnym íslam pre sólistu. O to viac
sa spolieha na muzikalitu a dôvtip interpreta.
Iba tak môže zauja a presvedi. „ ahuký“
až etudovo koncipovaný terén pre klarinetistku
Bibianu Bienikovú nemohol by problémom.
Dielo nechalo vyniknú jej muzikantským
kompetenciám, pretože Bieniková je hudobníka so schopnosou rozdáva, nadchnú aj
oari. Koncertantnos v zmysle weberovského

v slovenskom kontexte naalej nepochopitene
nepovšimnutý. Je to škoda, pretože ide o mimoriadnu „znaku“. Komunikácia medzi lídrom
orchestra a sólistom sa rozvíjala v priebehu
ajkovského Koncertu pre klavír a orchester . 1
b mol op. 23 úplne príkladne. Ani publikum nezapochybovalo o tom, že v organizme skladby
ide viac než o vstupný „strapec“ bombastických
akordov. Poddalo sa sujetu hudby, ktorú klavirista modeloval odovzdane, dôsledne a príkladne. Pou takéhoto klavírneho mága nie je každodennou záležitosou. A zaži jeho vystúpenie
znova bolo v Žiline doslova sviatkom.

dialógu bola excelentne pochopená a príkladne
podporená aj zo strany orchestra.
Zaradenie Suity Pelléas a Mélisanda op. 46
Jeana Sibelia možno hodnoti len v superlatívoch. Zvláštna atmosféra, neobyajné
hudobné príbehy a poetika solitéra zo Severu
podnecujú k nostalgii aj meditácii. Farebný
svet kolorovaný inými, celkom odlišnými odtiemi poslucháa vovedie do podmanivých
konín, po kontúrach hudby, ktorá sa odrazu
stáva objavom. Dirigentovi aj poddajnému
orchestru patrí za tento posluchásky zážitok
veké bravo...
Stranu pripravila: Lýdia DOHNALOVÁ
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Britten 100
Je dobrým zvykom nezabúda
ani na okrúhle jubileá už nežijjúcich osobností. Hoci Benjamin Britten je azda najväšou
osobnosou anglickej hudby 20. storoia, na
našich koncertných pódiách sa mu dostáva nezaslúžene málo pozornosti. Štátna lharmónia Košice sa preto rozhodla 5. 12. zaradi do
programu cyklu A jeho jediný klavírny koncert.
Bolo to skvelé rozhodnutie, pretože Brittenova
tvorba nie je nedocenená iba u nás; tento autor
si totiž od výstrelkov povojnovej avantgardy
zachovával patriný dištanc a nezviezol sa ani
na silnej vlne postmoderny, ktorá sa etablovala
práve v ase jeho staroby. Tým sa stal akoby
hudobným „bezdomovcom“, ktorého dokonca
nemožno zaškatukova ani do línie neoklasicizmu i neobaroka. Brittenova hudba je ovea
diferencovanejšia a mnohovrstevnejšia, oho
dokladom je aj Koncert pre klavír a orchester
. 1 D dur op. 13. Toto dielo je svedectvom originálnych kombinácií a zárove spochybnenia

tradiných náladových a formovo-druhových
kategórií (tokáta, sonáta, valík, impromptu,
ciaccona i pochod) v intenciách rozšírenej
tonality a spektakulárnej klavírnej virtuozity.
Neahkej úlohy sólistu sa s prehadom zhostil
eský klavirista Karel Košárek. Na jeho konte
je viacero pozoruhodných úspechov – okrem
iného spoluprácu so sopranistkou Magdalenou
Koženou i koncertovanie v New Yorku. O svojich kvalitách presvedil aj v Košiciach. Aj napriek (i vaka) pripraveným notám „v zálohe“
jeho pamä nijako nezlyhala. K skladbe pristupoval s patrinou temperamentnou vervou
a zodpovednosou. Jeho hra mala šmrnc, iskru
i hlbšie duchovné dimenzie. Nechýbala jej minuciózna drobnokresba ani zmysel pre sviežos
a jednotu ahu. Písa o Košárkovej ohnivej virtuozite a suverénnej technike by bolo nosením
dreva do lesa. Vemi dôstojným až rovnocenným partnerom mu bol aj orchester ŠfK pod
taktovkou šéfdirigenta Zbyka Müllera.
Ke v druhej polovici koncertu zaznela aj-

Adventný veer s Markom Vrábelom
a Tomášom Šelcom
V minuloronom adventnom období sa
mi podarilo navštívi ešte jedno hudobné podujatie, a síce Adventný organový
koncert v Seminárnom kostole sv. Antona
Paduánskeho v Košiciach (8. 12.). Jeho
protagonistami boli Marek Vrábel a Tomáš

Šelc. Vrábel patrí už minimálne desaroie
medzi elitu slovenských organistov a na
svojom konte má už 8 CD nosiov! A Šelcov
basbarytón sa stáva v poslednom ase oraz
žiadanejším. Na dobre navštívenom koncerte si tak podali ruky mladícky elán, pro-

kovského Piata symfónia e mol op. 64, bolo
to, ako keby sme sa o pädesiat rokov vrátili
v ase. Toto mimoriadne rozbúrené a triumfálne vrcholiace dielo priam oplýva melodickými
klenotmi, o zabezpeuje jeho neustávajúcu
popularitu medzi hudobníkmi aj posluchámi.
Väšina lharmonikov hrala symfóniu už viackrát, o ovplyvnilo aj dirigentovu pozíciu. Najmä, ak k interpretácii pristupovali s rešpektom
a v potrebnej fyzickej i duševnej pohode, o
bol iste prípad aj tohto veera, pretože po
vypoutí symfónie v podaní ŠfK pod Müllerovou taktovkou si neviem spomenú na nijakú
zásadnú výhradu ani rušivý moment. Dirigent
si okrem intenzívnych výrazových erupcií dal
záleža aj na plastickom frázovaní a rozlišovaní expresívnej mnohorakosti. ajkovského
hudba v tom najkrajšom slova zmysle trápila
i utešovala, burácala i upokojovala, jemne
kolísala i mohutne povznášala. Možno zvuk
orchestra nebol taký dokonalý ako v prípade
jarného vystúpenia Metropolitného orchestra
z Tokia, ale o sa týka jemne odstupovaného
citového zvnútornenia symfonickej výpovede,
Košiania mali jasne navrch!

fesionálna skúsenos a chu objavova nový
repertoár. (Mimochodom o-to z košického
koncertu sa dostalo aj do ich prvej spolonej
nahrávky s názvom Ave Maria, ktorá prichádza na trh v týchto doch.)
Vystúpenie otvoril osvedený organový
„ahák“ Prelúdium a fúga e mol BWV 548
J. S. Bacha. V dôsledku dlhého dozvuku
v kostole musel Vrábel trochu ubra z tempa a viac sa pohral aj s agogikou, o však
monumentálnej skladbe nijako neuškodilo.

M. Vrábel a T. Šelc foto: J. Kuchár
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Koncert pokraoval dvoma populárnymi
áriami od Händla a duchovnou áriou Pieta
signore od Alessandra Stradellu. Šelc v nich
zaujal najmä zvuným, kultivovaným tónom,
okrúhlym frázovaním, hudobnou inteligenciou a neuveritene sostikovanými ozdobami
v pôvodne sopránovej árii Lascia ch’io pianga
z opery Rinaldo. Taký tvorivý prístup k variovaniu tretieho dielu da capo árie však asto
nepou ani u svetových sopranistiek... Virtuóznu (hoci nie samoúelnú) ekvilibristiku
vystriedala hlboko precítená zbožnos v spomenutej Stradellovej árii. Vaka Vrábelovi
nasledoval ponor do kapriciózno-rapsodického sveta stylus fantasticus stredného baroka:
Toccata II in d Johanna Jacoba Frobergera
zaznela s patrinou brilanciou a v príažli-

vom zvukovom rúchu, spoahlivo tvarujúcom
kontrasty polyfonickej a tokátovej faktúry.
alej už dominoval Šelc spievajúci s podporou decentného organového sprievodu jednu
košickú premiéru za druhou. Sedem duchovných piesní Mikuláša Schneidra-Trnavského
pochádza z roku 1934. Ide o výber z rukopisu
jednoduchých, no pôsobivých harmonizácií
pôvodných jednohlasných piesní z Cantus
Catholici. Väšina piesní mala vianonú
tematiku, ale našla sa aj súvislos s témou
mueníctva (Dum seavit Africus) i s Pannou
Máriou (Ave stella matutina). Mariánska
antifóna Ave Maria sa ozvala ešte dvakrát,
a síce z pera Štefana Németha-Šamorínskeho (1923) a Jána Móryho (1924). Sakrálna
tvorba má významnejšie postavenie v hudbe

Németha-Šamorínskeho, kým Móryho poznáme skôr ako autora operiet a zábavnej hudby.
Obidve dielka však zaujali prekvapujúcou
invennosou a kompoziným majstrovstvom
oscilujúcim medzi brehmi postromantizmu
a (nesmelej) moderny. Nemenej záslužným
poinom bolo uvedenie vkusne meditatívneho Staroslovienskeho Otenáša od takmer
neznámeho Ladislava Staneka, osobnosti
hudobného života z Prievidze. Vaka Šelcovi
a Vrábelovi vyzneli tieto premiéry s vysokou
mierou preduchovnenej autenticity, tak potrebnej (nielen) v adventnom období. Koncert
uzavrel alší z organových „hitov“, efektne
lahodná Tokáta zo Symfónie f mol pre organ
op. 42 od Charlesa-Mariu Widora. Dramaturgia koncertu ani interpretácia nemali chybu...

pulzácii. V druhej polovici som však poul už
iba vynikajúce výkony, hodné vekého jubilea.
V Koncerte pre dva klarinety a orchester Es dur
op. 35 od eského, no vo Viedni (a istý as aj
pôvab a vtip tejto hudby doslova elektrizovali.
v Prešporku) pôsobiaceho neskorého klasicisPotom prišlo ozaj neobvyklé prekvapenie: tú
tu Františka Kramá a/Krommera si zahrali
istú skladbu sme si vypouli znova, ale v podaJúlius Klein a Ferenc Tomi, prvý klarinetista
ní 10-lenného klarinetového súboru! PríležiZakarpatskej lharmónie v Užhorode. Nátostný orchester podal azda ešte intenzívnejší
stroje skvele ladili
a vzájomne sa
dop ali, inšpirovaný dialóg dvoch
prvotriednych muzikantov poskytol
pozoruhodný zážitok z tejto zriedkavo predvádzanej
skladby. Výborným
partnerom bol aj
orchester vedený
už tradine suverénnym, dokonale
pripraveným
a kreatívnym Svárovským, ktorý,
mimochodom,
dirigoval spamäti.
Po radostne poetických tónoch
Kramá a/Krommera nasledovalo
drobné prekvapenie. Klein si s pôžitkom zaintonoval
L. Svárovský foto: archív J. Svárovského
vstup Rapsódie
v modrom a vzápätí
zmizol v útrobách Domu umenia... Zvyšných
a presnejší výkon ako orchester tradiný
približne 20 minút skladby už prebehlo v réžii
a z takto prispôsobeného Mozarta sálalo ovea
poského klaviristu Artura Jaroa a Leoša
viac veselia a švihu. Introdukciu, tému a variáSvárovského. ažko si predstavi vhodnejší zácie pre klarinet a orchester od Gioacchina Rosver tohto koncertu ako jedinenú kombináciu
siniho predniesol Július Klein so svojím prvým
jazzových intonácií a majstrovských riešení
hosom Martinom Švecom, prvým klarinetisarticiálnej hudby. Sálu ovládlo nadšené, slotom ŠfK. Z pôvodného sólového klarinetu sa
bodné a predsa disciplinované muzicírovanie
stalo klarinetové dueto, o vyznenie tejto (inak
všetkých hudobníkov vrátane virtuózneho,
kompozine nie vemi oslujúcej) skladby
excelentného i poeticky žiariaceho Jaroovho
citene problematizovalo; extrémnym nástroklavíra. Všetko najlepšie, pán direktor!
jovým požiadavkám sólisti elili aj za cenu
množstva rytmických deformácií, vaka omu
Dvojstranu pripravil: Tamás HORKAY
posluchá asto strácal predstavu o metrickej

Július Klein a priatelia
Šesdesiatka je vzácnym životným jubileom.
Ak je lovek riaditeom Štátnej lharmónie
Košice, má vskutku skvelú príležitos oslávi
ju dôstojne, s najvyššou umeleckou pompou
a korením poda svojej chuti. To urobil aj

Július Klein, ktorý v ŠfK usporiadal dva slávnostné koncerty s názvom „Július Klein a priatelia“ (15. a 16. 1.). Mal som tú es (tentoraz
aj ako pozvaný hos) by prítomný na druhom
vystúpení, ktoré sa uskutonilo v regulárnom
štvrtkovom termíne so zaiatkom o 19:00.
Niet divu, že hlavným hudobným hrdinom
slávnostnej umeleckej akcie bol nástroj riaditea, klarinet. Orchester bez sólistu sa predstavil iba v úvode koncertu, v Predohre k Figarovej
svadbe. Dirigent Leoš Svárovský, astý
a vaný hos na našich pódiách, vyburcoval
hudobníkov k výbornému zaiatku: údernos,
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REQUIESCAT IN PACE

Wojciech Kilar
(17. 7. 1932 – 29. 12. 2013)
Na Silvestra 2013 mi zavolala sestra: „Mám
smutnú správu. Nemáš televízor, tak asi
nevieš – zomrel Wojciech Kilar...“ Bola to
vskutku smutná správa. Kilar bol totiž nielen jedným z najrenomovanejších poských
skladateov, bol to kedysi môj priate. Urobil
som si teda na Silvestra spomienkový koncert: vypoul som si po rokoch jeho – ako
on hovoril – „šlágre“: Krzesany, Angelus,
Exodus. Neskôr aj Riff 62 a Oravu. Bol som
odrazu prekvapený, že ich vnímam akosi
inakšie než kedysi. Pri tomto prekvapení by
to aj bolo ostalo, neby toho, že mi zavolal
šéfredaktor Hudobného života a požiadal
ma, aby som o Zosnulom osi napísal.
Tak som o tom prekvapení zaal uvažova.
„Nekrológ“ bude o tom.
Rodiskom Wojciecha Kilara bol vov,
jedno z najvýznamnejších centier kultúry
predvojnového Poska. Otec – lekár, matka
– dramatická hereka. Doma sa teda hovorilo výlune o divadle a o umení. Idyla sa
skonila 17. 9. 1939 – mesto vzápätí „oslobodila“ ervená armáda. Z Lwówa sa stal
viv, pre mnohých synonymum pekla. Ke
Hitler zradil Stalina, udia – najmä Ukrajinci – akali na Wehrmacht ako na spásu.
MUDr. Kilar síce hovoril: „Áno, Nemci sú
národ Goetheho a Beethovena,“ ale manželku so synom poslal z vova pre. Ocitli sa
v Rzeszówe. Tu Wojtek (zdrobnelina Wojciecha) zaal chodi do „hudobky“, kde uil
prof. Mirski, žiak slávneho Egona Petriho.
Neskôr chodil do Krakova na hodiny k prof.
Riegerovej a ke po vojne zaal študova na
krakovskom gymnáziu, u Riegerovcov aj
býval. U prof. A. Malawského sa uil harmóniu. Táto „rada starších“ potom rozhodla,
že Wojtek pôjde do Katovíc. Tam pôsobil
prof. Bolesaw Woytowicz – všestranný
pedagóg-„guru“. Wojtek sa nasahoval
k Woytowiczovcom. Profesor mu bol celý
de k dispozícii. Veer sa hral bridž.
V tomto ase som prišiel do PWSM (VŠMU)
v Katoviciach aj ja. Z eského Tšína. Mal
som za sebou úas na masovom úteku pred
Wehrmachtom na východ, až ku hraniciam
ZSSR. Sedemnásteho septembra roku 1939
otec povedal: „Nemci sú predsa kultúrny národ,
ni sme im neurobili, ideme domov.“ Hne po
návrate ho zobralo Gestapo a nás – matku
a sestru vyhnali na dedinu. Po štvortriednej
Volksschule som išiel do fabriky. Vážnu hudbu
som poul až po vojne. Maturita na gymnáziu
– za štyri roky. Pritom klavír a harmónia u prof.
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Jana Gawlasa, ktorý na PWSM
prednášal o. i. „špeciálnu (súasnú)
harmóniu“ pre skladateov. A tak
sme sa – Witold Szalonek, Wojciech
Kilar, Józef wider a ja – spriatelili.
V roku 1952 sme sa s Witoldom
a Wojtekom dohodli, že po skúškach
pôjdeme na Mazurské jazerá. Wojciechovi ochorela mama, prišiel až
o desa dní, ke som už odchádzal
(konilo mi vízum). Po návrate mi
zobrali cestovný pas a donútili celú
rodinu presahova sa do Bratislavy.
Po ašpirantúre dostal Wojtek štipendium na štúdium v Paríži.
Tu spomeniem ešte jednu epizódu. Školský
rok sa v PWSM zaínal slávnostne. Ke som
tam prišiel v roku 1949, po imatrikulácii
v aule vystúpil prof. Jan Gawlas s prednáškou
„O úlohe ísla v Bachovej hudbe“ a prof.
Boleslaw Szabelski zahral Bachovu Passacagliu c mol. Onedlho mal prof. B. Woytowicz
prednášku o Debussyho Prelúdiách, ktoré
redigoval pre štátne vydavatestvo PWM.
Zaal od prehadu francúzskej lozoe a estetiky a skonil pri astronómii a kozmológii.
Spomínam to kvôli porovnaniu so situáciou na
VŠMU: tu bol môj profesor Štefan Németh verejne pokarhaný za to, že som na seminári hral
Debussyho, toho „buržoázneho dekadenta“.
Kilarov Paríž a moja Bratislava boli protipóly
aj v podstatnom, umeleckom, nielen ideologickom zmysle. Kilar išiel k Nadii Boulangerovej
(nie k Messiaenovi!), to znamená do mekky
neoklasicizmu, ktorý mal vaka tejto žene
v poskej hudbe silnú tradíciu (Boulangerovú
zvolili medzi prvými estnými lenmi Zväzu
poských skladateov). Oproti tomu Bratislava bola pre našinca „mesto blízko Viedne“,
a tá bola mekkou expresionizmu. Wojtek mi
z Paríža nepísal o svojej geniálnej „profke“,
ale o vzniku medzinárodného festivalu súasnej hudby Varšavská jese – aby som na to
myslel. Ke sa vrátil do Katovíc, zaal pre toto
nové podujatie komponova. Každý rok jednu
skladbu, lebo „aj stromy rodia raz do roka“.
Vznikla Óda in memoriam Béla Bartók („Sú
tam trestuhodné chyby!“ hovoril neskôr), potom Herbsttag na slová Rilkeho („Neviem, ako
som mohol k tej fantastickej básni komponova
dodekafonicky.“). Potom však prišla „bomba“
– sonoristický Riff 62 a alšie skladby v tomto
štýle. Avšak s tou jednou skladbou za rok
to nebola celkom pravda. Dal sa na lmovú

foto: C. Piwowarski

hudbu a v krátkom ase sa stal dvorným
skladateom špikových poských režisérov.
Zaali sa kopi ceny za lmovú hudbu doma
aj v zahranií. Až sa raz ozval telefón: „Tu je
Hollywood...“
Ešte epizóda pre túto úvahu podstatná.
V roku 1973 som chodil na chalupu a komponoval Memento – po smrti Mira Filipa. Ke
som sa raz vrátil domov, manželka hovorí:
„Vieš, kto tu bol? Wojciech Kilar!“ A pridala
ódu: „Tá noblesa! Tá duchaplnos! A galantnos – aj kyticu doniesol!“ Kde sa tu nabral?
„Že sa zasekol pri komponovaní, takže sa musí
prevetra. Išiel do Španielska na corridu...“
Tu som stvrdol: tak ja tu takmer „o chlebe
a vode“ komponujem tragédiu a ty si ideš na
corridu? Ja ani do Poska nesmiem! V akom
svete žiješ? Neskôr vysvitlo, že komponoval
Krzesaného a odrazu nevedel, ako alej. Ke
som si potom vypoul CD s tými „šlágrami“,
povedal som: „Áno, je to perfektné, ale neosobné.“
Prešli roky. Dramatické. Napokon „nežná
revolúcia“. A o ert nechcel, v krakovskej
lharmónii dali na program jedného koncertu Memento aj Krzesaného. Tu som však
pochopil, preo je to „šláger“: opakované
elementárne rytmy („Z Ameriky som si do tej
hnilej Európy doniesol repetitívnos – to nie je
minimal.“), diatonika, horalské motívy, prehadná forma, brilantná inštrumentácia – to
všetko niesla akási nadosobná (nie neosobná) archetypálna sila. Pôsobila strhujúco.
Bolo to napísané tak, že to mohli hra takmer
„z blatu“. Memento horko-ažko „polepili“.
K ideálu sa neskôr priblížil Kazimierz Kord,
šéf varšavskej Národnej lharmónie. Ten
hovoril: „Expresia, tragédia, dráma – to je
moje!“ Tu sme pri základnom protiklade
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„klasicizmus versus expresionizmus“ – princípy Tao, Yang a Yin sú univerzálne. Špekulova, ktorý je lepší, je hlúpos.
Kilar odhadol súasnú situáciu nerovnováhy
týchto princípov a dokázal sa jej prispôsobi.
Veril, že lovek je homo ludens (J. Huizinga) a komponovanie ušachtilá zábava. Ide
o dokonalos – v nej je krása. Aj pre neho bol
autoritou Witold Lutosawski. Ten mi raz
povedal: „Je množstvo skladateov-virtuózov
techniky – jazyka, lenže tí asto nemajú o
poveda“. Kilar – virtuóz mal o poveda, lebo
k technike potreboval nápady. „Ke nemám
nápad, nekomponujem. Idem do sveta alebo
aspo do lesa.“ (Alebo na corridu...). Aké boli
tie „nápady“?
Riff 62 bola „bomba“ hodená do poskej
sonoristiky – do záplavy šumov, klastrov,
farieb, prelievajúcich sa v arytmickom, akoby
bezbrehom ase. Tu odrazu explodovala
hudba pregnantná, tvrdá, so zretene kontúrovanou, hranatou formou. Kilar v rozhovore
s prof. Leszkom Polonym spomína Alenku
v ríši divov: „Ke chceš vytvori formu, musíš
zaa rozpráva príbeh. Ke príbeh skoní,
musíš presta.“
Exodus. Tu Kilar priznáva, že nápad-príbeh
nebol isto hudobný. Išlo mu o to, o potom
vyslovil Andrzej Chopecki: „Je to prechod

Poliakov cez ervené more“ – ervené, to znamená komunistické. Forma je tu parafrázou Ravelovho Bolera. V spomenutom rozhovore Kilar
hovorí, že keby si smel na neosídlený ostrov
zobra iba jednu skladbu, bolo by to Ravelovo
Bolero – je dokonalé.
Angelus. Kilarovi prišlo na um, že ešte nikto
neskomponoval skladbu na „Zdravas Mária“.
On, kedysi „taký katolík akože“, neskôr vaka
manželke Barbare „zviazaný ružencom, pripútaný k breviáru, avšak otvorený pre všetky
náboženstvá“, sa do toho nápadu pustil ako
muzikant: „zabudol na Panenku Máriu, zabudol
na modlitbu“. Zdravas Mária sa stala iba zvukovým materiálom. Tu spomína historku, ktorú
rozprával Jan Styka, známy maliar náboženských obrazov: „Maoval som na kolenách Pannu Máriu a Ona sa mi odrazu zjavila a povedala:
Pouj, Styka, ty ma nemauj na kolenách, ale ma
mauj dobre!“ Myslím si, že Kilar „namaoval“
svojho Angelusa vynikajúco. Skladba má od
zaiatku „ah na bránu“ – tú nebeskú, samozrejme. Kilar išiel vždy rovno a „na doraz“.
Kilarove skladby z poslednej dekády nepoznám. Andrzej Chopecki napísal, že sa v nich
vrátil do detstva a že ako slobodný lovek má
na to právo. Tento výrok znie enigmaticky.
Mne pripomína Ježišove slová: „Dovote
deom prichádza ku mne, lebo ich kráovstvo
je nebeské.“ Dnešnou reou by sa to dalo

poveda tak, že Kilar dospel na transpersonálnu úrove tvorby. Alebo, v zmysle Paula
Tillicha, najprv dospel k „odvahe by ako
indivíduum“ a potom, paradoxne, k „odvahe by ako súas“ – národa, spolonosti,
Cirkvi. A tu už konene musím poveda
na rovinu, preo som teraz Kilarove diela
poul inakšie.
Pred niekokými rokmi som v texte Avantgarda dnes? napísal, že avantgarda nie je
štýl (Gombrichova „uniforma“); že v momente, ke sa ním stane, prestáva by avantgardou. Že je to rebélia proti štýlu, ktorá sa
rodí z autentického nápadu – prejavu života
– toho veného, skrytého v nás. Preto ma
potešili Kilarove slová: „Vo mne je zrejme
akýsi diabol avantgardy – Krzesany v kontexte moderného štýlu zaznel avantgardne.“
V mojom uchu rovnako avantgardne zazneli
aj Exodus aj Angelus.
Wojciech Kilar, theologiae doctor honoris
causa, došiel z vova cez Katovice, Paríž,
Hollywood a corridu až do kláštora Paulínov
na Jasnej Góre v Czstochovej, kde mal pracovu. Verím, že sa Mu splnila prosba, ktorú
Angelus tak nástojivo opakuje: „Svätá Mária, Matka Božia / modli sa za nás hriešnych
/ teraz aj v hodine / smrti našej. Amen.“
Roman BERGER
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Musica Poetica da Camera
V rámci cyklu Musica Poetica da Camera
v Slovenskej národnej galérii predstavil
súbor Solamente naturali odznel 24. 11.

Súbor je pomerne exibilný – hrái ovládajú
viac nástrojov a jeho obsadenie je poda dramaturgie premenlivé. Istá nestabilita v tomto smere

Solamente naturali a H. Varga-Bachová s M. Trávnikom foto: A. Šuba

projekt „Hudobné archívy a rukopisy na
Slovensku“. Zo zbierky hudobnín rímskokatolíckeho farského kostola v Liptovskom
Hrádku odznelo niekoko zaujímavých
skladieb rôznych autorov z 18. a zaiatku
19. storoia. Výskumom zbierky sa dlhodobo zaoberá muzikológ Andrej Šuba,
ktorý spolu s umeleckým vedúcim Solamente naturali Milošom Valentom pripravil aj notové materiály a dramaturgiu
koncertu. Okrem sólistov veera, sebaistej
sopranistky Helgy Varga-Bachovej a basistu Matúša Trávnika sa na hudobne
zaujímavej, a treba podotknú, že nie práve
nenáronej interpretácii podiealo sedem
inštrumentalistov.

M. Valent a P. Zemanec foto: A. Šuba

Bachove kantáty
so Solamente Naturali
Prvá adventná nedea (1. 12.) sa v bratislavskom Vekom evanjelickom kostole niesla
v znamení majstrov nemeckého baroka pôsobiacich v Lipsku. Diela Johanna Schelleho
i jeho neskoršieho lipského nástupcu Johanna
Sebastiana Bacha odzneli v podaní súboru
Solamente Naturali v spolupráci s vokálnym
telesom Vocale Solamente Naturali. Taktovky sa ujal maarský odborník na interpretáciu
barokovej hudby, embalista a organista
Soma Dinyés. Dramaturgia koncertu bola
zameraná na diela s tematikou adventného
a vianoného obdobia.
Úvod koncertu patril Schelleho inštrumentálnej úprave Lutherovho chorálu Nun komm der
Heiden Heiland pre isto sláikové obsadenie.
Vyvážený a mäkký zvuk orchester ponúkol pri
14

môže vyvola dojem neustálenosti, prípadne až
rezervovaný postoj k interpretanému zámeru.
Avšak interpretácii nie je možné uprie príažlivos, prirodzenos i priam nadšenie z rizika.
Každý len súboru za seba ruí svojím osobným
výkonom, o pôsobí na celkové znenie, ktorého
výsledkom je hudobná spontánnos.
Veer priniesol pútavé hudobné ukážky
z hudobnej minulosti Slovenska a hudobníci
ani publikum nimi rozhodne nemárnili svoj
as. Práve naopak, Pastorella od Michaela
Králika a Aria pastoralis od Františka Pospíšila s basovým sólom, obe s tubou pastoralis
(Rudolf Linner), boli kúzelné vo svojej rustikálnej intonácii.
Pozoruhodná bola duchovná ária pre soprán
Latentur coeli et terra od Klempeho, neznámeho skladatea, ktorý sebaisto ovládal
taliansky štýl. Basové sólo sa dobre uplatnilo
v Brixiho árii Aeterna Christi munera. Obaja
sólisti predviedli svoje umenie aj v dvojspeve
Bone Pastor od Schlossera. Ofertórium pre
soprán, sláikové nástroje a basso continuo
O Nomen Jesu zasa bolo dokladom hudobnej
rozhadenosti Ferdinanda Kauera. Zbierka
z Liptovského Hrádku obsahuje dobovo
známe mená, ako boli Anton
Zimmermann a Carl Ditters
von Dittersdorf (Ad laudes
properate gentes KreD 318
a Ave maris stella) – jeho duchovná ária pre bas a moteto
pre soprán svedia o pohotovosti tohto prevažne operného skladatea aj v oblasti
cirkevnej hudby.
Hudobný projekt, ktorého sa
ujali Solamente naturali s Milošom Valentom, odkryl úsek
hudobnej kultúry z územia
dnešného Slovenska.

interpretácii druhého diela na programe, ktorým bol Bachov vianoný Sanctus BWV 241.
Po tejto koncertnej „ochutnávke“ nasledoval
trojlístok Schelleho vokálno-inštrumentálnych skladieb. Skladbu Christus, der ist mein
Leben vzal dirigent Soma Dinyés za správny
koniec. Napriek poiatonému tichému nástupu sólistov podali orchester i zbor skutone
dobrý výkon. Atmosféra skladby dopomohla
k vemi peknému výsledku odrážajúcemu
predsviatonú adventnú atmosféru. Vrcholnobaroková skladba Ach, mein herzliebes Jesulein skomponovaná s nádychom talianskeho
štýlu odznela v komornejšom obsadení dvoch
sopránov a generálneho basu. Sopranistky sa
s prehadom vyrovnali s nároným koloratúrnym partom i efektom ozveny typickým pre

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

hudbu tohto obdobia. V skladbe Ach Gott und
Herr bola zborová pasáž interpretovaná dynamicky a text obsahujúci úpenlivú modlitbu
vyznel naliehavo. Dielo vyvrcholilo mohutne
znejúcim záverom.
Hlavným bodom programu bola adventná
kantáta Johanna Sebastiana Bacha Schwingt
freudig euch empor BWV 36. Pre úvodný zbor
zvolil dirigent vemi svižné tempo, s ktorým sa
však lepšie vyrovnali vokalisti, kým inštrumentálnej sekcii by svedalo skôr miernejšie tempo.
Chorálové asti kantáty boli interpretované
s patrinou vekoleposou. Za zmienku tiež stojí
zaujímavý prístup najmä k áriám, kde sa inštrumentalisti neuspokojili len s mechanickým
odohraním partu, ale vemi citlivo a vkusne
pridali vlastné výrazové prostriedky i „ozdôbky“. V tomto smere si pozornos zaslúžia najmä
hobojistky Tereza Paveleková a Inge Mark
a umelecký vedúci súboru Miloš Valent.
Adriana GREŠOVÁ
1–2 | 2014
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pasáž v závere Lisztovej skladby zvládol
Cantus s prehadom, podobne ako oblúkovité frázy v Pater Noster a výšky v skladbe
Angeli archangeli od Juraja Jartima. V nej
zbor priniesol aj náznak flexibilnejšieho
zvládania dynamicky vypätých, turbulentCantus hne v prvej skladbe (Jubilate Deo
ných okamihov, ich kontrastovania a akcenMikuláša Schneidra-Trnavského) ponúkol
tovania, ktoré v predchádzajúcich skladbách
vyrovnané a profesionálne znejúce piana,
svojou náronosou spomaovali celkové
v ktorých mohol posluchá zau pokojný
tempo interpretácie. Vemi istý spevácky
jednoliaty tón. Ten patrí k silným vlastnosprejav a sympatické zanietenie telesa Cantus
tiam zboru, o sa potvrdilo aj v Lisztovej
boli podporené miestom konania koncertu, nakoko išlo o ich
„domovskú scénu“.
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala podal
v oboch skladbách technicky profesionálny výkon, hlbšie hudobné
precítenie by však prednesu dodalo ešte väšiu presvedivos.
Korunovaná omša predstavovala vrchol veera. Hne
v Kyrie priniesla mohutný zvuk
efektne pulzujúceho orchestra
a zboru doplnený o vyvážený
dialóg plného a vyzretého sopránu Henrietty Lednárovej
s mladým a sviežim tenorom
Pavla Oravca. V Glorii sa
k telesu pridal zamatový alt
Kataríny Kuboviovej Srokovej a príjemne sa rozliehajúci
baso Borisa Prýgla. Posluchá
mal možnos vychutnáva interaktívnu komunikáciu medzi
sólistami a zborom podporenú
a vygradovanú pohoto reagujúcim orchestrom. Svižné tempo
Spevácky zbor Cantus foto: P. Babka
požadované v Crede chvíami
potlailo zretenejšie diferencovanie hlasových skupín v rámci zboru i väAve Marii postavenej práve na tomto efekte.
šiu pružnos prejavu v Sancte. V Agnus Dei
Rovnako k nim patrí aj ponechanie dostasa už dostavila presvedivos utvrdená dobre
toného priestoru na postupné doznievanie
zvládnutým sólovým prejavom sopránu.
skladieb dovedené do dokonalosti v nádherPrídavkom pod pracovným názvom Požehne sa rozplývajúcom závere diela Zdenka
nanie potešil zbor Cantus ucho poslucháa
Lukáša Pater Noster. V rámci jednotlivých
na záver pekného veera.
fráz Ave Maria však táto snaha prináša zvýšené nároky na zvládnutie nebezpeenstva
preznievania hlasov. ažšiu chromatickú
Margaréta JURKOVIOVÁ

Vydarený tohtoroný úvod
Hudby v chrámoch
Spolupráca SKO Bohdana Warchala a zborového telesa Cantus priniesla plody aj na
koncerte v Kostole sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove (12. 1.) v rámci cyklu
Slovenskej lharmónie „Hudba v chrámoch“.
Nosný pilier programu tvorila Omša . 15

C dur Korunovaná KV 317 W. A. Mozarta,
avšak dramaturgia koncertu ponúkla dostatok
priestoru aj na samostatnú prezentáciu oboch
telies. Miešaný zbor Cantus predniesol pod
taktovkou zbormajstra Juraja Jartima novšiu
slovenskú duchovnú tvorbu pre a cappella zbor
doplnenú o Ave Mariu Franza Liszta. SKO pridal niekoko známych „evergreenov“ ako Bachov Air zo Suity D dur a Pachelbelov Kánon.

Musica aeterna vo sviatonom období
V Pálffyho paláci pokraoval
15. 12. cyklus
Stará hudba,
tentoraz pod
názvom „Pastorále pre Albrecht forum“. Musica aeterna
pripomenula potrebu tichšieho predvianoného rozjímania a zárove podporila
myšlienku obnovy bratislavskej tradície
vyvstávajúcej z prostredia Alexandra
a Jána Albrechtovcov, ktorá sa v širšom

kontexte dotýka hudobnej kultúry na Slovensku vôbec.
Bolo potešujúce sledova záujem poslucháov podnietený kvalitami súboru Musica
aeterna s umeleckým vedúcim Petrom
Zajíkom. Teleso na ele s týmto inšpiratívnym a obetavým umelcom sa môže spokojne
obzrie za svojou 40-ronou existenciou.
Približne polovica tohto obdobia pripadá
na nám tak dôverné a milé Zajíkovo patriarchálne pôsobenie. Záujem o teleso však
nespoíva iba v ustálenej umeleckej kvalite,

ale rozhodujúca je aj mnohorakos spôsobu
pristupovania k interpretaným úlohám,
ktorú súbor plní s ohadom na špeciká štýlov. Pre umelca so záujmom o interpretáciu
starej hudby je osobným úspechom, ak má
príležitos spoluúinkova so súborom Musica aeterna.
V dramaturgii nedeného vystúpenia boli
nie náhodou dve ísla venované Georgovi
Philippovi Telemannovi. Je až podivné, že
tento poas života vysoko oceovaný skladate musel poka na re ektovanie svojej
hudby až do 20. storoia! Ouvertura C dur
„La Bouffonne“ dokazuje, ako Telemann drží
ruku na pulze nového obdobia. Interpreti to
15
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Musica aeterna s M. Masarykovou foto: V. Slaninka

potvrdili, ke pri Loure a Menuet I. a II. brali
do úvahy presvetlenie faktúry a reagovali na
zvláštnos Telemannovho štýlu. Pastourelle
so svojimi hudobnými hranami potom znela
inak, akoby nepatrila k suite. Interpretácia
ni nezastierala a podriadila sa skladateovi.
Vemi vyrovnane znel Koncert pre prienu
a zobcovú autu, sláikové nástroje a continuo e mol TWV 52:e1. Martina Mestická
(priena auta) a Katarína Duaiová ( auto
dolce) s okrúhlo, lyricky tvarovaným tónom
boli takmer nerozlune späté s hudbou, o

súvisí s prepojením ich hudobného myslenia
a rovnakým emocionálnym vkladom. Vaka presvedivo nesenému orchestrálnemu
sprievodu bolo možné diferencova každý
hudobný zvuk. Až pateticky znelo napríklad
druhé Largo a záverené Presto s výrazným
potvrdením celistvosti cyklu.
Dôkazom, ako súbor zvláda nie práve ideálne
akustické podmienky, bola Bona nova – Concerto d mol Georga Muffata. Nádherný päasový cyklus, kde prvá as Sonata. Grave.
Allegro svetielkovala v nástrojoch a výrazne

ukázala zmysel skladatea aj interpretov
pre hudobný priestor. Napokon Grave, Aria
a Giga boli podané v jednej línii zvuku a výrazu. Práve takéto prepojenie s minimálnym
vonkajším kontrastom sná nepatrne narušilo normatívne chápanie, no v skutonosti
upevnilo hudobný charakter skladatea.
Pastorálnu náladu podporili skladby slovenského pôvodu Sonata pastoralis in C (J. Martos), Pastorella in G (L. Reinhart) a Pastoricium Finale (J. Cserney). Musica aeterna sa
vyžívala v štylizácii, hudobnom nadsadzovaní
a irónii – avšak vždy s ohadom na hudobný
vkus a cit pre mieru. Hudobníci dokázali, ako
možno prekroi prísne vytýené hranice umeleckého prejavu.
Napokon zaznel atraktívny žalm Laudate pueri 112 RV 601 Antonia Vivaldiho so sólistkou
Martinou Masarykovou. Hudobne vemi
inteligentná speváka hne rozptýlila pochybnosti o schopnosti vyrovna sa so štylizáciou
viazanou na cirkevný rámec. Poeticky až velebne bola vyjadrená 3. as Gloria, pôvabne
a vo fráze a hudobnej línii zrozumitene znelo
Sicut erat. Amen bolo vyjadrením skutoného
nále. Sólistka predviedla ahkú koloratúru,
technicky dobre posadenú a koordinovanú
s prácou s dychom. Úinkujúci si nemohli žela lepší záver vystúpenia a obecenstvo ocenilo
nielen výkon, ale, dúfam, aj Vivaldiho.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Prvá adventná nedea
v PálFyho paláci

vo výraze až delikátne ladené a nemožno im
uprie istú vznešenos. Preto ponúkajú dostatok
priestoru pre hudobno-dramatické vyjadrenie.
Mnoho momentov asi ostalo len v predstavivos-

Musica aeterna s umeleckým vedúcim Petrom Zajíkom 1. 12. zostavili v rámci cyklu
Stará hudba. dramaturgiu s podtitulom „Il duello amoroso“. K obsadeniu v pote 11 lenov
sa tentoraz pridali sólisti. Ovládaním historického chalumeau so znením pohybujúcim
sa medzi hobojom (v nižších polohách)
a klarinetom (vo vyšších polohách) bolo motivované vystúpenie bratov Róberta a Ronalda
Šebestovcov.
Zaznela Ouvertura B dur 464/59 Johanna
Christopha Graupnera (1683–1760), vo svojej dobe populárneho skladatea, ktorý väšiu as života strávil v Darmstadte. Hoci bol
tvorcom prevažne cirkevnej hudby, komponoval aj opery, rôznu inštrumentálnu hudbu
suity pre klávesové nástroje. Suitový charakter má aj Ouvertura, ktorá však vzhadom
na rutinný typ skladby urite obecenstvo
zaujala viac sólovým nástrojom chalumeau
než kompozinou stránkou.
Podstatne výraznejšie uplatnenie našli sólisti
v Koncerte d mol 1033/50 Graupnerovho súasníka Georga Philippa Telemanna a ponúkli
dobre premyslenú koordináciu oboch nástrojov, ich zvukové i hudobné splynutie motívov.
Poukázali tiež na tendenciu interpretaného zamerania ústiaceho k záujmom a schopnostiam
dobových amatérov. Kompozícia v najlepšom

ti obecenstva. Hoci zazneli v hudobne presnom
podaní sopranistky, skladbám chýbala farba
a interpretaná oddanos. K súasníkom uvedených skladateov patril aj Johann Friedrich
Fasch – spoluorganizátor verejných koncertov
v Nemecku a moderne orientovaný skladate.
Sinfoniou A dur upútal pozornos nielen preto,
že skladba má prehadnosou, nápaditosou
a zvukom svieži ráz, ale aj vaka výraznej, bezprostrednej interpretácii.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ
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Musica aeterna foto: V. Slaninka

zmysle zapôsobila ako komorná hra.
Pohotovosou, nápaditosou a náklonnosou
k hudobnej štylistike zaujalo aj Telemannovo
Concerto polonais G dur TWV 43:G7 a jeho
kantáta Der Weiberorden, ktorá skladateovi
priniesla popularitu aj kritické postoje. Nosným
momentom v kantáte bolo sólo sopránu v podaní Jany Kohútovej, ktorá bola aj sólistkou árie
z melodrámy de Sancto Wenceslao Sub olea
pacis et palma virtutis Jána (Johanna) Dismasa
Zelenku. Obe skladby sú štýlovo pôvodné,
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MIMO HLAVNÉHO PRÚDU

NEXT 2013
Melting foto: B. Grebeí

Každoroný bratislavský sviatok „pokroilej” (aktuálnej, metažánrovej, elektronickej, vone improvizovanej, hlunej...) hudby sa trochu netradine konal
už koncom novembra (28.–30. 11.), a nie v obvyklom mikulášskom termíne.
Menej tradiný bol tiež prekvapivo malý poet projektov pracujúcich s vizuálnym médiom. Napriek tomu priestory A4 na Karpatskej ulici ožili výdatnou
nádielkou nekonvenného zvukového umenia a NEXT ani tento rok neostal ni
dlžný svojej povesti.

protagonistov spojené s absurdne ladenými
teatrálnymi prvkami. Na hlavách mali masky.
Ten naavo pripomínal prasa s ohromnými
(netopierími?) ušami, ten vpravo mal zasa lebku samca z rodiny vysokej zveri s parohami.
Temné pozadie nasvietené karmínovou ervenou a hmla zo stroja na paru naznaovali,

Štvrtok:
slovenská abstrakcia, eská recesia, libanonská exotika a nemecký perfekcionizmus
Asi prvé slovo, ktoré mi pri rozhliadnutí sa
po vestibule A4 tesne pred vypuknutím trojdového festivalového maratónu napadlo, je
„mlados“. Kým podobne zamerané podujatia
v blízkom zahranií (Wels, Nickelsdorf...) takpovediac starnú so svojím publikom, NEXT
ostáva festivalom bez šedín a vrások; jeho
publikum, tak ako vždy, tvoria takmer výlune
mladí udia, študenti.
Prílev mladej krvi bol citený aj pri otváracom
ísle festivalu v podaní nedávno vzniknutého
rumunsko-slovenského dua Melting v zložení
Ana Filip (alias Chaosdroid) a Adam Dekan.
Výraznú funkciu v ich performancii mala
abstraktne poatá vizuálna zložka, na ktorú
kreatívne nadväzovala zvuková produkcia
tvorená jednak samplami, a tiež v reálnom
ase generovanými elektronickými zvukmi.
V súinnosti s obrazom tak vznikal dojem
vemi sugestívnej a dramaturgicky úinne postavenej audiovizuálnej formy, priam ideálnej
na otvorenie podujatia typu NEXT.
So samplami, elektronickými zvukmi, ruchmi

Michael Jackson Pollock foto: B. Grebeí

a dronmi pracovali tiež bratia Mikuláš a Josef Mrvovci alias Michael Jackson Pollock
z eskej republiky – hoci v znane odlišnom
duchu. Aj v ich prípade upútala vizuálna
zložka. Nešlo však o projekciu na plátno, ale
o bizarné recesistické maskovanie oboch

že dvojica by sa dobre uplatnila aj v produkcii
Weberovho arostrelca (scény vo vlej jame)
nejakého progresívnejšieho operného režiséra. Strašidelné zvuky lesa, škreky i burácavé
basové drony mohli by náhle prerušené detským plaom, ke na seba „uník“ s „dvanás17
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torákom“ zaudovane hadeli v predstieranom
prekvapení. Ak sa obecenstvu v takýchto chvíach nechveli vnútornosti od dunivých zvukov
vychádzajúcich zo zosilovacej aparatúry,
urite sa im rozochvievala aspo bránica...
Najsilnejší dojem v rovine muzikantského
zážitku vo mne zanechali hostia z Libano-

Väšinu asu som ho sledoval so zapchatými
ušami a obdivoval Schmicklerovu presnos
a dôslednos. Oproti vyslovene intuitívnej práci
Libanonanov z nej však vanul pocit ohosi nemecky chladného a odudšteného...
Robert KOLÁ

BAO+ foto: B. Grebeí

nu. Bejrút má napriek nie práve ideálnym
podmienkam pomerne živú scénu improvizovanej hudby a jej predstavitelia práve
vaka NEXT-u nie sú neznámi ani v Bratislave. Trubkár a výtvarník Mazen Kerbaj
patrí k dobre známym postavám tejto scény
a spolu s Charbelom Haberom a Sharifom
Sehnaouim (el. gitary) a Tonym Eliehom
(basgitara) vytvoril skupinu BAO+. Kerbajov kornet a strunové nástroje jeho spoluhráov sa rozoznievali tými najrôznejšími
spôsobmi – od tradine tvoreného tónu až po
tie najfantastickejšie deformácie pomocou
nájdených objektov vrátane gumového balónika i žiletiek. Hoci najmä gitaristi pracovali
aj s efektovými krabikami, základ ich myslenia vychádzal z bohatej akustickej zvukovej
predstavivosti, ktorá má výsostne hudobné
kvality. Bez prerušenia plynúca zvuková
hmota (chvíami obohatená o „aro nechceného“ hutnej basovej väzby) bola skvele diferencovaná, plná poézie, ale aj intenzívneho
akustického tlaku a v uritých fázach nadobúdala nádych sujskej meditácie.
Akusticky najintenzívnejší bol nepochybne
Marcus Schmickler, ktorý pre svoj projekt
particle/matter-wave/energy potreboval okrem
poítaa osemkanálovú ozvuovaciu súpravu.
Ideu varèsovskej projekcie zvuku v priestore realizoval do dôsledkov, doslova formou „nekompromisného sónického útoku“, ako avizoval
festivalový bulletin. Pásmo matematicky presne
urených zvukových udalostí evokujúcich najastejšie prudké zrážky kovových predmetov
poletujúcich priestorom všetkými smermi
bolo skutonou inváziou vysokých frekvencií.
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Piatok:
nadmiera vonosti
Piatok sa niesol predovšetkým v znamení
experimentu so slovíkom „free“, ktoré sa stalo mottom veera pre všetkých interpretov –
aspo do istej miery. Pre milovníkov tradiného poriadku (ak na festivale nejakí boli) musel
by tento veer dvojitou nádielkou smoly. Ako
keby sa pošmykli na banánovej šupke ležiacej
na zadovatenom chodníku...

Pripravi atmosféru zaiatku a „odpáli“ improvizovaný ohostroj prišlo dvojité duo Škvíry a Spoje, zložené zo známych hudobníkov
slovenskej a eskej scény. Škvíry predstavovala dvojica Michal Matejka (elektrická gitara)
a Petr Vrba (trúbka, klarinet, elektronika), za
Spoje vystúpil vibrafonista Dalibor „Stroon“
Kocián a na bicích nástrojoch Jozef Krupa.
Išlo o nevinný set, obas poznaený „experimentálnymi“ klišé, ktoré mu však nemožno
prehnane vyíta. Trúbka sa predstavila rozšírenými technikami hry vrátane populárneho
„fúkania“, gitara ponúkla prácu s efektmi
a zútulnila priestor vkusným padom, bicie raz
napádali, inokedy zasa stmeovali rytmický
pulz a vibrafón narúšal „free“ idióm svojím
tonálnym (modálnym) prejavom, ktorý dával
celému setu punc stability v možnom nekonene vonej improvizácie.
Po „našich“ prišli na rad Poliak Robert Piotrowicz a Talian Valerio Tricoli, ktorí priniesli
pokoj aj temperament. Po Tricoliho „let‘s play
some music“ sa sple káblov Piotrowiczovho
modulárneho syntetizátora premenila na organickú zvukovú hmotu, zatia o sám Tricoli
prebúdzal k životu preparovaný kotúový
magnetofón, ktorý vyzeral, že má za sebou aj
lepšie asy. Do svojho zvukového mixu primiešaval aj sample fungujúce ako pokrm pre neustále erupcie a takmer konštantný decibelový
náklad v závoji musique concrète. Správne ho
prerušovali podobami
ticha, avšak po ase
bolo jasné, ako sa bude
set alej vyvíja. Bol
plný zaujímavých textúr
a zvukových farieb (asto podobných prejavu
pokazeného komunikaného modulu robota
R2-D2 z Hviezdnych
vojen), zdedil však predvídatenos a v neskoršej fáze aj monotónnos
predchádzajúceho setu.
Toto duo malo urite o
poveda a hudobníci na
to mali aj prostriedky,
ich využitie však v tento
veer zostalo niekde na
polceste k naplneniu
subjektívnych oakávaní.
Ke hovoríme o oakávaniach, tie sa rodili
P. Vrba foto: B. Grebeí
aj pred zaatím setu
alšieho „free“ zoskupenia, tentoraz tria umelcov s príznaným
názvom M.A.D. Kocky boli hodené hne po
zaznení prvých tónov, aj ke samotný priebeh
vystúpenia v celistvosti sa spoiatku odhadnú
urite nedal. Michael Fischer ako frontman
zoskupenia by sa v rámci svojho prejavu dal
nazva charizmatickým, pre neznalca by však
rýchlo skonil s nálepkou možnej psychickej
diagnózy. V rámci vystúpenia striedal hru
na husliach a najmä na tenorsaxofóne, ktorý
používal aj ako „hlásnu trúbu“ a jeho prejav
1–2 | 2014
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sa vtedy podobal na nieo medzi hrou na kazoo a deklamáciou. Práve tento „hovoriaci“
saxofón bol pútaom setu, kedy už mnohým
divákom-poslucháom trhalo kútikom úst.
Dokonale mu sekundovali aj jeho spoluhrái.
Kontrabasista Alessandro Vicard okrem
obsluhovania svojho nástroja púšal pomocou

footswitchu do prúdu vonej improvizácie
zvukové sample a bubeník DD Kern pomáhal
meni chaotické a deštruktívne pasáže na
kvalitné vsuvky silného groovu, ktoré sa však
striedali so železnou pravidelnosou. Impresia
zostala prvých pätnás minút, neskôr sa všetko
znovu zlialo a zaalo pripomína variáciu na
vopred pouté – znak toho, že aj totálne „free“
nemusí a asto ani neznamená nové i úplne
neprebádané.
Veer sa premenil na pokroilú noc a na programe zostával posledný interpret. Oval alias Markus Popp svojím osamelým setom ponúkol
kvalitné a vkusné zakonenie trochu rozpaitého „nexáckeho“ veera. Možno to bolo tým,
že išlo o veterána elektronickej hudby, ktorý sa
do povedomia dostal už v 90. rokoch a svoju
kvalitu už dávno dokázal. Jeho set bol premyslený a kontrolovaný a taká bola aj jeho hudba.
Estetiku glitchu zaujímavo postavil na prirodzenom zvuku samplov bicích nástrojov a jeho
vystúpenie pôsobilo skôr ako dídžejský set – po
menších úpravách by možno vyhral pomyselný konkurz do Kraftwerku. Introvertný Popp
urite zaujal a v závere si dokonca vybojoval od
unaveného publika potlesk, ktorý so skrývanou
radosou naozaj rád odmenil prídavkom.
Filip HOŠKO

Sobota:
Dánsky maelström na záver
Tretí festivalový veer otvoril projekt troch
mladých slovenských hudobníkov a skladateov (Lenka Novosedlíková, Marián Za-

„pokojné“ hladiny klasickej hudby a vyda
sa do búrlivých vôd vonej improvizácie
a experimentu. V tomto duchu sa nieslo
aj ich sobotné vystúpenie, kde sa striedali
virtuózne improvizané pasáže, pri ktorých
obaja využívali svoje nástroje na hranici ich
zvukových možností, s kontrastnými, takmer
absolútne tichými asami.
Pred vystúpením dua s názvom Evol
(Roc Jiménez de Cisneros a Stephen Sharp) zaznelo upozornenie,
že nebude vhodné pre návštevníkov
trpiacich epilepsiou. Evol vo svojej
performance využívali stroboskop
doplnený agresívnym elektronickým
zvukom obas pripomínajúcim poítaové hry z 80. rokov. Touto kombináciou zaútoili na ni netušiace publikum, ktoré zostalo z ich vystúpenia
šokované a len nehybne pozorovalo
odohrávajúce sa predstavenie.
Záver festivalu patril vystúpeniu
dánskeho kvarteta Selvhenter, ktoré
tvoria štyri sympatické dámy Sonja
LaBianca, Maria Bertel, Jaleh Negari a Anja Jacobsen. Dvojica bicích
nástrojov bola doplnená saxofónom
a trombónom. Ich hudba bola plná
energie a drsnosti, bolo v nej pou
LEaD foto: B. Grebeí
niekedy až metalové riffy prechádzajúce do noisových pasáží striedajú-

varský a Matúš Wiedermann) nesúci názov
LEaD. Elektroakustický ambient bol jemným
a príjemným úvodom k tomu, o poslucháov
akalo neskôr. Poítaové sample, klasické,
ale aj vlastnorune vyrobené nástroje ponúkli
poslucháom pestrofarebné spektrum zvukov. Hudba tvorená postupným zvukovým

O. Lee foto: B. Grebeí

vrstvením a doplnená improvizáciou niekedy
evokovala vzdialený hlboký vesmír a inokedy
mal zasa návštevník pocit, že sa nachádza
v kláštore na alekom východe a poúva tóny
guzhengu a huqinu...
Druhým v poradí bolo duo v zložení John
Butcher (saxofón) a Okkyung Lee (violonelo). Obaja sú hudobníkmi, ktorí majú
majstrovsky zvládnutú techniku hry na
svojich nástrojoch. To im umožuje opusti

cich sa s rytmickými asami pripomínajúcimi
rituálne tance z Afriky. Selvhenter, v kontraste
k predchádzajúcemu vystúpeniu, dokázali od
prvého momentu na pódiu vtiahnu svojím
nadšením a energiou celé publikum, ktoré sa
vynikajúco bavilo. Dánky predviedli skvelé
vystúpenie, ktoré perfektným spôsobom doviedlo festival do nále.
Vlado KRÁL
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Kaija

Saariaho:
Pripravil Peter ZAGAR

Dnes budeme svedkami premiéry novej verzie
La Passion de Simone. Ako ste pristupovali k vytvoreniu komornej podoby diela, aké problémy ste
museli rieši?
O komornú verziu ma požiadalo mladé zoskupenie, ktoré ju v Bratislave dnes uvedie
(Secession Orchestra, pozn. red.). Dielo má
intímny charakter, o bola pre ma vemi
zaujímavá úloha. Pôvodne vzniklo pre veký
orchester a veký zbor, no ako práca pokraovala, uvedomovala som si, že možno práve
toto je tá pravá podoba, ktorú má ma. Najmä
ke som upravovala part zboru pre štyroch
spevákov obkolesujúcich sólový soprán, zaala som ich vníma ako individuálne charaktery,
ím sa otvorili nové možnosti aj pre divadelné
stvárnenie. Komorná verzia tiež presúva väšiu zodpovednos na jednotlivých hudobníkov,
pre ktorých je tým pádom zaujímavejšia.
Všetci sa stávajú individualitami; nie je tu napríklad sláiková sekcia, ale len pä sólových
sláikárov.
Nevyhnutne ste sa museli vzda niektorých orchestrálnych farieb. Nevnímali ste to ako istú stratu?
Zvuk je odlišný, a pritom prekvapivo podobný
pôvodnému tvaru. Charakter hudby ostal
20

foto: P. Brenkus

„Stala som sa skladatekou,
lebo som nedokázala ži@ inak.”

Minuloroný festival Melos-Étos vyvrcholil svetovou premiérou novej,
komornej verzie diela La Passion de Simone fínskej skladateky Kaije
Saariaho, ktorá bola hlavným hos@om podujatia. Poas jeho trvania viackrát hovorila o svojej hudbe a jednou z príležitostí bolo aj interview,
ktoré poskytla Hudobnému životu krátko pred uvedením La Passion.

zachovaný. Neviem teda, komu mám by
najvanejšia – mladým hudobníkom zo Secession Orchestra, ich dirigentovi Clémentovi
Mao-Takacsovi alebo sebe samej...
Nazvali by ste dielo oratóriom? Má nieo
z opery, nieo z kantáty, je tu aj scénická zložka...
Alebo sa v om zrodil nový žáner?
Snažila som sa vytvori nieo iné ako operu.
Môžeme hovori o oratóriu, no chcem, aby
bolo uvedené scénicky. V každom prípade ide
o „osi iné“ a títo mladí umelci to pochopili.
Ide tu tiež o prepojenie vizuálneho s hudbou
a divadelnými prvkami.
Chcel by som zacitova názor Anne Midgette
z New York Times, ktorá videla premiéru pôvodnej
verzie roku 2006 vo Viedni: „Je ažké robi umenie
na špike vývoja v žánri, ktorý sám osebe dávno nie
je na špike vývoja.“ Myslíte si, že má pravdu?
Mojím cieom nikdy nebolo robi umenie na
špike vývoja. Samozrejme, chcem tvori

hudbu, ktorá odráža náš dnešný svet. Ale
by na špike vývoja – o to znamená? Táto
myšlienka sa mi nezdá ako príliš hlboká
a skôr ma zaujíma „žitie v hudbe“, pretože
hudba má obrovské množstvo možností
komunikova s umi na vemi rozliných
úrovniach.
To ma privádza k otázke o vašej ceste k hudbe.
Ako si spomínate na prvé kontakty s ou, na prvé
hudobné dojmy?
V detstve som nikdy neoddeovala hudbu
od zvukov prírody, o možno dodnes pou
v mojich kompozíciách. Vždy som si hudbu
predstavovala v duchu ešte skôr, než som si
tento fakt uvedomila. Niekedy som veer nevedela zaspa, pretože mi v hlave znela hudba.
Zdalo sa mi, že vychádza z vankúša, tak som
prosila mamu, aby ho „vypla“. Ke je lovek
dieaom, hranice medzi vlastnou imagináciou
a okolitým svetom sú omnoho pohyblivejšie
ako v neskoršom veku.
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o rozhodlo o tom, že sa vydáte na skladate skú dráhu?
Stala som sa skladatekou, lebo som nedokázala ži inak. Bolo to vemi dramatické,
pretože som dlho cítila, že nemám dostatok
hudobného talentu, a chcela som presvedi samu seba, že by som mala robi nieo
iné, možno nieo menej nebezpené. Mala
som pocit, že hudba je vemi dôležitá vec.
Na svete je toko priemerných skladateov

vyhynuli a žijeme v celkom
inej spolonosti (smiech),
„Bohatstvo zvukových farieb, textúr a harno v skutonosti to tak
nie je... Pochopila som, že
mónie, balansovanie na hranici medzi tóv mnohých oblastiach sme
nom a ruchom patria k samotnej podstate
sa vrátili do starých koajej hudby.”
jí, a to je mi naozaj úto.
Kimmo Korhonen
V mladosti som narážala
na urité nedorozumenia.
Niektorí profesori ma
nechceli ui, istí hudobníci, ktorých som
vzhadom na fakt, že hudba
vemi obdivovala, nechceli hra moju hudpredstavuje vemi abstraktbu, a pritom o nej ni nevedeli. Len preto,
ný jazyk. Hudba skladate„Hudobníci ani dirigent nemôžu vedie,
že som žena... Musíme si uvedomova, že
ov, ktorí hadajú vyjadrenie
ako hudba vyznie v auditóriu. Musia jedstále existujú problémy, že všetci máme isté
svojho vnútorného hlasu,
noducho dôverova zvukárovi. Pre hudobpredsudky. Niežeby chýbala dobrá vôa, len
môže by vemi zmysluplnie sme zvyknutí...
nou súasou dnešnej kultúníkov je ahké skznu k tomu, že zanú
ry. V niektorých prípadoch
hra príliš násilne, ak nemajú poatia
môže nies aj hlboké duZdá sa vám, že pri poúvaní skladby
o tom, ako to vlastne znie. Chvíu trvá,
chovné posolstvo, uspokoji
napísanej ženou lovek zažíva iné pocity ako
kým sa v tejto skladbe nauia hra dostaduchovné potreby súasnépri skladbe, ktorú zložil muž? Alebo ide len
tone jemne. (...) Problémy s ansámblovou
ho loveka. alšou otázkou
o stereotyp?
súhrou tu neexistujú; dokonca aj zvládje, do akej miery dovolí koPoda ma je to stereotyp. Zvykla som domerne orientovaná spolostáva komplimenty typu „nikdy by som
nutie rytmických ažkostí je na zodpovednos
tejto
hudbe
existova.
nepovedal, že túto hudbu napísala žena“
nosti jednotlivých hráov.”
Vekým nebezpeenstvom je
a podobne. Pravda, ak chcete na vec pozera
Hannu Lintu o skladbe Lichtbogen
urovanie hodnoty výlune
vemi zovšeobecnene, kompozície žien majú
z hadiska peažného zisku.
asto iné slabiny ako tie mužské, no neviem,
Napriek tomu vieme, že to,
i je to nejaká obzvláš zaujímavá téma na
o je pre nás najdôležitejšie, nikdy nemá
diskusiu.
a ja som nechcela by jedným z nich. V ishodnotu vyjadritenú peniazmi...
tom momente som si však uvedomila, že
bez hudby ostanem vemi nešastná a ešte
Na VŠMU ste viedli workshop urený mlasilnejšie som cítila, že premrhám svoj život,
dým skladate om. Ako ste s nimi pracovali?
Aké sú vaše dojmy z festivalu Melos-Étos
ak sa nepokúsim premeni svoju hudbu na
a z vášho pobytu v Bratislave?
Traja prišli s partitúrami svojich skladieb,
skutonos. V tom okamihu som už nemala
Je to vemi odvážny festival. Teším sa z toho,
ktoré sme si aj spolone vypouli, diskutovali
na výber.
aký bohatý je jeho program, a tiež zo skvelých
sme o nich, ale hovorili sme aj všeobecnejšie.
umelcov, ktorí prišli do Bratislavy. Je obdivuV takýchto situáciách sa zvyajne snažím
hodné, že sa uskutonil...
podnecova mladých, aby sa sami pýtali na
Pokladáte sa za umelca skôr uzavretého vo
to, o ich zaujíma, a hovorili o tom, aké konvlastnej slonovinovej veži alebo za loveka, ktorý
krétne problémy sa snažia vyrieši. Bolo to
je neoddelite nou súasou dnešného sveta a zauAko by ste charakterizovali spoluprácu so
vemi milé, ako vždy, ke sa stretnem s mlajíma sa o dianie okolo seba?
slovenskými hudobníkmi, ktorí predviedli vaše
dými skladatemi...
diela?
Nepovažujem sa celkom ani za jedno z toho.
Mala som trochu obavy, pretože nebolo vea
Ale oraz viac sa stávam súasou sveta a snaasu na spoloné skúšanie mojich skladieb,
žím sa, aby aj moja hudba bola v kontakte so
no potešilo ma, ke som videla, ako kvalitne
svetom. Spoiatku som bola vemi plachá,
pripravení prišli na skúšky.
Kaija SAARIAHO (1952) patrí k najvýzMyslím si, že predvedenia
namnejším fínskym skladateom súasnosti.
dopadli vynikajúco.
Študovala kompozíciu na Sibeliovej akadémii
„Krehká, žiarivá hra farieb, zmyselnos,
v Helsinkách (Paavo Heininen), navštevovala
mysteriózna snová atmosféra, ženský hlas
skladateské kurzy u Briana Ferneyhougha
Nedávno ste sa verejne
a auta, vizuálne a poetické asociácie
a Klausa Hubera. Od roku 1982 žije v Paríži.
vyjadrili k téme žien v hudbe.
Na festivale Melos-Étos zaznel v podaní
Máte pocit, že túto otázku trecharakterizovali jej hudbu od samého zaQuasars Ensemble rad jej komorných diel,
ba opakovane otvára?
iatku.”
Slovenská lharmónia so sólistkou Camillou
V tejto oblasti som bola dlho
Juhani Nuorvala
Hoitengou uviedla jej autový koncert L’Aile
akousi spiacou krásavicou;
du songe, záver festivalu patril premiére
mala som pocit, že dnes je
komornej verzie jej vokálno-inštrumentálnesituácia omnoho lepšia ako
ho scénického diela La Passion de Simone.
v asoch, ke som študovala. No nedávno
takže hudba bola pre ma skôr útoiskom,
V rámci sprievodných podujatí mali návštevsa objavili rôzne zvláštne postoje mladých
miestom, kde som sa cítila najlepšie. To platí
níci Slovenskej lharmónie možnos vidie
umelcov – napríklad 37-roného dirigenta
dodnes, no som ovea viac súasou toho, o
inštaláciu Nox borealis vytvorenú v spolupráci
alebo 36-roného riaditea konzervatória,
sa deje vo svete, a odráža to aj moja hudba.
so skladatekiným manželom J.-B. Barrièrom.
ktorí verejne tvrdia, že ženy by nemali diriOdbornej verejnosti bol urený rozhovor Kaije
gova, že sú rozdiely medzi ženami a mužmi
Myslíte si, že súasná hudba, vaša alebo
Saariaho s fínskym muzikológom Pekkom
a podobne... Súhlasím, ženy a muži sa odkohoko vek iného, má o poveda v dnešnej spoHakom a študentom kompozície bol venovaný
lišujú, no skutone ma prekvapuje, že je tu
lonosti? Aké má v nej miesto i poslanie, ktoré
skladateský workshop, ktorý Saariaho viedla
akoby nová generácia mladých udí s názorby mala splni?
na pôde VŠMU.
mi, s akými som sa stretla v mladosti u vteMyslím si, že každá súasná hudba má o
dajších starých udí. Myslela som si, že už
poveda, hoci nie je ahké verbalizova to
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Ivan Marton
Mojou víziou je spoji@
mainstreamové programovanie
repertoáru s dielami, ktoré sa
hrávajú zriedkavo

Po Antonovi Viskupovi nastúpil minulý rok na
uvonené miesto dramaturga Slovenskej Clharmónie Ivan Marton. V rozhovore pre Hudobný
život nepriblížil len svoju predstavu nadchádzajúcich sezón, ale otvorene a priamo odpovedal aj na menej príjemné otázky týkajúce sa
slovenských dirigentov a sólistov.

foto: SME/P. Žákovi

Pripravil Andrej ŠUBA
Do Slovenskej lharmónie ste sa vrátili po
nieko kých dekádach...
Po viac ako štyridsiatich rokoch. V Slovenskej
lharmónii som pracoval na zaiatku svojej
profesionálnej dráhy, po ôsmich rokoch som
však musel nedobrovone odís. Potom som
pôsobil v rôznych hudobných inštitúciách,
posledné roky aj v slobodnom povolaní, no
Filharmónia stále ostávala mojou srdcovkou.
Na moje prekvapenie ma riadite Slovenskej
lharmónie asi pred rokom pozval na stretnutie
a ponúkol mi uvonený post dramaturga. Mohol som sa tak dosta k práci, ktorá ma odborne
nap ala a ktorú som kedysi s pocitom krivdy
opúšal. Ponuka Mariána Lapšanského bola
pre ma naviac príležitosou symbolicky zavši
kariéru v inštitúcii, kde som ako elév zaínal.
Takýto životný oblúk sa nepodarí absolvova
každému. Som za túto možnos vaný.
S akou víziou ste nastúpili na post dramaturga? Dramaturgiu sezón možno už dlhšiu dobu
oznai za pomerne konzervatívnu. Chýba výraznejšia konfrontácia mainstreamového repertoáru
s hudbou 20. storoia, respektíve so súasnou
hudbou.
Moje pôsobenie vo Filharmónii bude asovo
limitované, ale nie doasné. V troch-štyroch
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sezónach, ktoré pripravujem, nadviažem na
prax predchádzajúcich rokov. Koncertné cykly
SF sa osvedili ako funkné a nemám v úmysle
ich radikálne meni, hoci niektoré dostanú
pravdepodobne iné názvy. Mojou víziou je spoji mainstreamové programovanie repertoáru
s dielami, ktoré sa hrávajú zriedkavo, no posluchásky sú vemi vané. V hudbe 19. storoia
a druhej polovice 20. storoia sa cítim doma,
najmä z tohto repertoáru by som chcel vybera.
Sú tam stovky diel, ktoré by mali ma na lharmonickom pódiu svoje miesto.
Mohli by ste uvies aspo nieko ko príkladov,
na o sa možno teši?
Ešte tento rok uvedieme Schönbergovo orchestrálne spracovanie Brahmsovho Klavírneho kvarteta g mol . 1 op. 25, ktoré v podaní
nášho telesa nikdy nezaznelo. Dielo má v repertoári len málo dirigentov. Na jeho uvedenie
sa podarilo získa Thomasa Sanderlinga, legendárneho syna legendárneho otca, ktorý ho
pomerne asto uvádza a bude ho dirigova aj
u nás na niektorom z prvých koncertov nasledujúcej sezóny. alším zaznávaným autorom
19. storoia, ktorého mám vemi rád a chcel
by som ho dosta do povedomia verejnosti, je
nemecký romantik Max Bruch. So železnou

pravidelnosou sa uvádza jeho Prvý husový
koncert, a to je všetko. Bruch má však aj nádherné oratóriá, tri krásne symfónie, koncert
pre klarinet, violu a orchester. Ten zhodou
okolností tiež zaznie na spomínanom koncerte
Thomasa Sanderlinga. Podnecuje ma záaha
romantického symfonicko-vokálneho repertoáru, ktorý sa len s ažkosami a vemi zriedkavo objavuje v koncertných programoch našich
telies. Napríklad Schumann. Jeho Scény
z Goetheho Fausta i Pú ruže sa u nás nehrali
azda nikdy, oratórium Raj a Peri op. 50 v posledných štyridsiatich rokoch hádam jediný
raz. Je to majstrovské dielo, ktorého ideálnym
interpretom by mohol by náš šéfdirigent Emmanuel Villaume. Chcem ho presvedi, aby
skladbu v rámci svojho pôsobenia v Bratislave
uviedol.
Rád by som spoznal vašu predstavu o uvádzaní hudby 20. storoia a súasnej tvorby. V Bratislave existuje ve mi silná komunita skladate ov
a interpretov, ktorých zaujíma – na druhej strane
mám pocit, že v prípade tradiného lharmonického publika je to skôr naopak.
Filharmonické publikum si v oblasti súasnej
hudby žiada špecický repertoár. Vo chvíli, ke
by som zaradil na program experimentálne
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dielo hoci aj svetového autora, prepadne. Obecenstvo ho neprijme. Cítim osobitú náklonnos
k hudbe Edisona Denisova, no netrúfal by som
si zaradi jeho dielo na program lharmonického koncertu, pretože by sa stretlo s nepochopením. Ale som presvedený, že na Schnittkeho
kompozinú re by naše publikum zareagovalo
priaznivo. Podobne je to aj s Lutosawským.
V minulom roku sme mali na programe autorovu Štvrtú symfóniu a po jej uvedení som
poul okolo seba vea kritického šomrania.
Naši tradiní abonenti nie sú na jeho skladateskú poetiku zvyknutí a po celodennej namáhavej práci väšinou odmietajú takúto hudbu
poúva. Myslím, že Pendereckého skladby by
ich oslovili viac. Budem sa preto orientova na
posluchásky atraktívne diela hudobnej moderny, na také, ktoré majú potenciál oslovi publikum. A pousilujem sa hada paralely v tvorbe
19. a 20. storoia. Vedeli ste, že Schnittke má
pôsobivú orchestrálnu skladbu (K)ein Sommernachtstraum? Tú zaradím na program koncertu spolu s Mendelssohnovou hudbou k Snu
noci svätojánskej. A chcel by som viac dosta do
povedomia aj diela Giju Kaneliho.
V predchádzajúcej odpovedi ste spomenuli
Emmanuela Villauma. Ten v rozhovore pre Hudobný život svojho asu uviedol, že v rámci svojej
kariéry vidí pôsobenie v Slovenskej lharmónii
v asovom horizonte minimálne pä, maximálne
desa rokov.
Pä rokov uplynie tento rok a pred ženiu jeho
kontraktu v SF ni nestojí v ceste. Emmanuel
Villaume zanechal post šéfdirigenta v ubane, aby sa v nadchádzajúcom období mohol
intenzívnejšie venova nášmu orchestru. Je to
typ vzácneho dirigenta, ktorý na teleso pôsobí inšpiratívne a pod jeho vedením výkony
orchestra markantne rastú. Naším záujmom
je, aby tu Emmanuel Villaume zostal o najdlhšie. To, samozrejme, nezávisí len od nás,
ale aj od toho, akým tempom bude napredova
jeho závratná kariéra úspešného operného
dirigenta. Villaume sa totiž minulý rok stal
hudobným riaditeom opery v Dallase, ktorá je
po newyorskej Metropolitnej opere, Lyrickej
opere v Chicagu a opere v Los Angeles v poradí štvrtou najvýznamnejšou opernou scénou
USA. aká ho tam penzum práce a my už cítime, že po nástupe do funkcie v Dallase je jeho
as v Európe limitovaný.
Krátky as s orchestrom je jednou z mála diskutovaných výhrad týkajúcich sa pôsobenia francúzskeho šéfdirigenta v Slovenskej lharmónii...
Túto sezónu bude ma s orchestrom urite
osem koncertov, vrátane BHS. Do alších
sezón zatia vieme, v ktorom období nemôže
prís. Zladi jeho kalendár úinkovania v zahranií s prácou v Slovenskej lharmónii nebude celkom jednoduché. Villaume je momentálne jedným z desiatich najvyhadávanejších
operných dirigentov na svete. Hosuje Benátkami ponúc cez Mníchov, Londýn, Paríž až
po severské krajiny. alšia spolupráca teda
závisí od toho, akým prudkým spôsobom bude
stúpa jeho dirigentská hviezda. Sme radi, že

ho tu máme, osobne si s ním dobre rozumiem,
pretože som zistil, že naše hudobné preferencie sa takmer prelínajú. V otázkach repertoáru
sme sa zhodli vemi rýchlo.
Ako vnímate situáciu so slovenskými dirigentmi? Vo Filharmónii takmer nemožno za dirigentským pultom stretnú predstavite ov mladšej
a strednej generácie. Vyzerá to, akoby Slovensko
nemalo talentovaných zástupcov tejto profesie.
Vo vašej otázke cítim uritý diskriminaný
odtie – mali by sme sa totiž rozpráva aj
o starších dirigentoch, ktorí sa vo Filharmónii rovnako neobjavujú. Napríklad Ondrej
Lenárd, slovenská dirigentská legenda, už
dávnejšie vylúil spoluprácu s orchestrom
z osobných dôvodov. Je nám to úto, ale jeho
rozhodnutie treba rešpektova. Museli by sme
hovori o konkrétnych menách.
Tak hovorme: Juraj Valuha dirigujúci svetové
orchestre, Martin Leginus, ktorý získal post v Prahe alebo Marián Lejava, ktorý má tiež za sebou
medzinárodný angažmán...
Martina Leginusa poznám ako operného dirigenta, videl som s ním niekoko slušných operných predstavení, ale ako symfonický dirigent je
pre ma neznámou veliinou. Mariána Lejavu
vnímam predovšetkým ako disponovaného
skladatea, jeho diela sú originálne a zaujímavé
a budem sa usilova zaradi do lharmonických
programov osi z jeho tvorby. Ako dirigent ma
však dosia nepresvedil, pôsobí na ma nevýrazne. Juraj Valuha je azda najväší dirigentský
talent, aký sa v posledných rokoch na Slovensku
objavil. V názore na jeho interpretané kvality sa
síce zhodneme, no nie je problémom inštitúcie,
že sa v našom meste objavuje tak sporadicky.
Už pri nedávnej komunikácii s umelcovou
manažérkou mi bolo jasné, že pred Bratislavou
dá prednos ktorejkovek atraktívnejšej zahra-

dôjs k názorovým kolíziám, pri ktorých zvýši
hlas a skoní. To sú zákonitosti orchestra,
platia kdekovek na svete. Orchester sa
k dirigentom pochopitene vyjadruje, pri
hodnotení sezóny uvedie tých, s ktorými by
v budúcnosti nerád pracoval. Toto musím
rešpektova. Nemá význam nanúti hudobníkom dirigenta, s ktorým pracujú s nechuou
a ktorý ich demotivuje. Ale na druhej strane
nemám v úmysle rešpektova – a ani som
dosia nebol takej situácii vystavený – kladné
hodnotenie dirigenta zo strany orchestrálnych hráov, ak ja sám nie som o jeho
kvalitách presvedený. Dramaturg dokáže
kompetentne posúdi výkon dirigenta z inej
ako rýdzo muzikantskej úrovne.
Vyjadruje sa orchestrálna rada k dramaturgii
sezóny?
Ani nie, orchester do dramaturgie prakticky
nezasahuje a ak, tak len z isto prevádzkového hadiska – napríklad, ke dramaturgia
naplánuje nároné orchestrálne diela s vekokapacitným obsadením v krátkom asovom
slede. Toto kritérium poznám a budem sa
snaži, aby som na podobný zásah do dramaturgie nedal dôvod.

Až na výnimky sa poas roka do Reduty
nechodí na svetové hviezdy. Možno túto situáciu
aspo iastone zmeni? Bratislava pod a ma
aží minimálne z blízkosti bohatého koncertného
života Viedne. Nebolo by možné vypracova
model, v rámci ktorého by prevádzku Slovenskej
lharmónie spestrili aj mimo BHS hosovania medzinárodných hviezd? Zah adenie do seba vytvára
dojem provinnosti, konfrontácia by ukázala silné
i slabšie stránky slovenského hudobného života...
Musím otvorene poveda, že šanca na zmenu
je vemi malá. Nielen z nanných dôvodov,
hoci tie sú prvoradé – kvalitný európsky umelec do Bratislavy za bežné
domáce honoráre úinkova nepríde. Ale sú tu aj
Filharmonické publikum si voblasti súasnej
iné dôvody. Do Slovenskej
hudby žiada špeci cký repertoár. Vo chvíli, ke
lharmónie som prišiel
by som zaradil na program experimentálne dielo
s vekými plánmi a hne
hoci aj svetového autora, prepadne. Obecenstvo
som rozhodil svoje siete,
ho neprijme.
nasmeroval svoje kontakty.
Ako jedného z prvých som
oslovil Bertranda de Billyho, je predsa za rohom. Prejavil záujem, no
ninej ponuke. Plánova úinkovanie Valuhu
na konkrétnu ponuku už nereagoval. Sú aj
v dlhších asových horizontoch prakticky
dirigenti, ktorým na nanciách až tak nezánie je možné. Orchester by s ním mal záujem
leží, no prís do Bratislavy, respektíve nájs
pracova, no nemôžeme by odkázaní na jeho
štrbinu v preplnenom asovom kalendári sa
momentálne a náhle sa objavujúce asové
im vemi nechce. Viede je mekkou kultúry,
možnosti. Z dirigentov strednej generácie by
vystúpi tam si každý považuje za es. Zdalo
som o najviac príležitostí chcel da Rastislavovi
by sa, že práve po zmene politického systému
Štúrovi. V minulej sezóne dirigoval program
budeme masívne aži z blízkosti Viedne,
zostavený z neznámych diel Mansuriana, Kornno opak je pravdou. Pre vrcholné umelecké
golda a Zemlinského a poínal si znamenite,
zjavy sme v minulosti boli a ešte dlho budeme
došlo aj k vemi dobrej symbióze s orchestrom.
okrajovou záujmovou oblasou. Pamätám si,
A nezabudnime, že za dirigentským pultom SF
že pred štyridsiatimi rokmi Dr. Mokrý ako
stál túto sezónu aj mladý Peter Valentovi.
riadite Filharmónie tak dlho dobiedzal do
slávneho dirigenta Sergea Celibidacheho, až
Aké slovo má orchester pri výbere dirigentov?
ten napokon privolil prís (dobré jazyky tvrAk je dirigent kvalitný, to ešte automaticky
dia, že bez nároku na honorár)...
neznamená, že orchester ho prijme. Môže
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Všímate si medzinárodné súaže? Možno by sa
dali cielene nadväzova kontakty s vychádzajúcimi
hviezdami, ktoré by boli ochotné prís za akceptovate né honoráre.
Prirodzene, hoci kritérium umiestnenia v dirigentských súažiach považujem za pomerne
nespoahlivé. Menej problematické je to
v súvislosti s inštrumentálnymi a vokálnymi
sólistami. o sa týka dirigentov, snažím sa
orientova na takých, o sú overení.
Plánujete zasiahnu do stavu, v ktorom
Slovenská lharmónia dlhodobo takmer úplne
ignoruje nieko ko generácií domácich koncertných
umelcov? Mohol by som menova mnohých, no
spomeniem len nieko ko mien: Milan Pa a, Magdaléna Bajuszová, Miki Škuta, Jozef Lupták...

mená – urobím všetko pre to, aby v najbližších
sezónach dostali na koncertnom pódiu Slovenskej lharmónie príležitos.
Nie je to aj tým, že v istom období kariéry
nedostali príležitos hra s orchestrom alebo
vystúpi v Redute? Pri absencii agentážnej innosti je vystúpenie v najvýznamnejšej slovenskej
koncertnej inštitúcii aj istým odporúaním do zahraniia...
Súhlasím, je to možné. Rodí sa alšia generácia klaviristov, ktorá príležitos dostáva.
Napríklad mladý Matej Arendárik.
Matej Arendárik hral v Slovenskej lharmónii
v pomerne krátkom ase nieko kokrát. Nemám
v úmysle vôbec spochybova jeho umelecké kvali-

foto: SME/P. Žákovi

Milan Paa bude hra na otváracom koncerte
budúcej sezóny Kardošov Husový koncert pri
príležitosti skladateovej storonice. To je dobrá
príležitos, aby sa tento nesporný talent uviedol so Slovenskou lharmóniou. Urite s ním
ako so sólistom budem v budúcnosti poíta.
Magdaléna Bajuszová hrala vo Filharmónii
v krátkom asovom období dvakrát. Najskôr

ty, ale iní akajú na príležitos celé roky. Znamená
to, že ich umelecké výkony nemajú dostatonú
úrove? Lebo tak to môže na nezasväteného pozorovate a pôsobi...
Len o dostanem dobrý tip, pôjdem si príslušného umelca vypou a ak ma svojím výkonom
presvedí, ponúknem mu úinkovanie. V tomto smere som úplne otvorený.

Nebolo by vzh adom na
situáciu
v kultúre, ke granty neMusím otvorene poveda, že šanca na zmenu je
pokryjú všetko a chýba stabilná
vemi malá. Nielen z nanných dôvodov, hoci
platforma pre existenciu komortie sú prvoradé – kvalitný európsky umelec do
ných súborov, progresívne opä
Bratislavy za bežné domáce honoráre úinkouvažova aspo o krátkodobých
va nepríde.
rezidenných pobytoch pre
komorné súbory, prípadne i sólistov, ktoré by boli spojené so
bravúrne Kolkovia (to je, mimochodom, jesériou koncertov a viazané na vydanie zvukového
den z najlepších klavírnych koncertov novšej
nosia alebo úas na súaži? Poznám prípad, ke
slovenskej kompozinej spisby) a v minulom
perspektívny komorný súbor odriekol na poslednú
roku zasa vemi spoahlivo Beethovenov Piaty
chví u úas na medzinárodnej súaži, pretože jeho
klavírny koncert. o sa týka klaviristov, chcem
lenom chýbala báza, na ktorej by mohli pravidelne
sa do znanej miery spoahnú na názor genepracova. Muchovo kvarteto momentálne realizuje
rálneho riaditea – sám je klaviristom i pedacyklus v galérii Nedbalka...
gógom na niekokých hudobných akadémiách
Najjednoduchšie by bolo vyhovori sa, že
a jeho zamietavý i odporúací posudok je pre
to presahuje horizont mojich aktivít vo Filma rozhodujúci. Hoci v minulosti sme tu mali
harmónii. Môžem však vyjadri svoj názor.
zopár výrazných pianistických osobností, veká
Príchodom profesora Lapšanského na post
as z nich už koncertne nevystupuje. Miki ŠkuGR sa model, ktorý tu pretrvával desarota i Jozef Lupták sú renomované interpretané
ia, skonil a ja sa domnievam, že chápem
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preo. Dôvody boli výlune nanné. Hoci
koncept, o ktorom hovoríte, by bol ideálny
a ja by som ho bez váhania podporil, dnes
predovšetkým chýbajú adekvátne nanné
prostriedky aj na reprezentatívne fungovanie
materských lharmonických telies. O širšom
modeli sa bude da uvažova, ke základné
súbory – orchester a zbor – budú saturované.
Pre ostatných sú k dispozícii grantové systémy a grantové balíky Ministerstva kultúry, tie
môžu pomôc.
V Bratislave existuje viacero zaujímavých
cyklov a festivalových podujatí, ktorých program
(niektoré koncerty Albrechtiny, Dní starej hudby,
Konvergencií) by aspo selektívne mohol obohati
sezónu Slovenskej lharmónie. Koncerty cyklu
komornej a starej hudby pôsobia dlhodobo ako
produkt náhodného výberu. Dramaturgickú líniu
v nich nemožno sledova, nehovoriac o tom, že
štyri podujatia venované starej hudbe možno
oznai skôr za mimoriadne koncerty než za cyklus.
Ke Aeterna opúšala Redutu, generálny riadite
avizoval, že vzniknutý priestor budú môc zauja aj
alšie ansámble. Nestalo sa...
Pri zostavovaní cyklu komorných koncertov
sme vemi závislí od toho, ako sú tie-ktoré vystúpenia dotované. Na výsledku sa nannou
podporou i dramaturgickou kreáciou podieajú najmä zahraniné kultúrne inštitúty a nadácie. Nie je problém nadviaza koncepnú
spoluprácu s Albrechtinou. Vladimír Godár
je predsedom festivalového výboru BHS, dramaturgia festivalových komorných koncertov
je jeho dielom.
Slovenský komorný orchester má v sezóne
tradine ve korysý priestor, ktorý však namiesto
rozširovania repertoáru komorného orchestra
využíva na štýlovo anachronicky pôsobiace predvedenia diel klasicistických a barokových majstrov. Je
to pod a vás v poriadku?
Hovoríte mi z duše. Programový návrh, ktorý
som pre nich pripravil pre budúcu koncertnú
sezónu, je od toho predchádzajúceho dramaturgicky odlišný. Je tam vea nových, dosia
obchádzaných titulov. Ale to pochopitene tiež
musí znamena, že náš prominentný komorný
súbor ich prijme za svoje a s ich interpretáciou
sa stotožní. Vnucova osi násilím sa neopláca.
o sa týka koncertov autentickej starej hudby,
tam dominujú Solamente naturali a Musica
aeterna. Rutinne môžu pôsobi chrámové
koncerty v réžii SKO, ktorých repertoár sa
každorone opakuje. Publikum ich má však
rado, hojne ich navštevuje a ja by som na ich
tradiné uvádzanie nerád rezignoval.

Ivan MARTON (1954) absolvoval hudobnú
vedu na FFUK pod vedením prof. Jozefa Kresánka. Neskôr v štúdiu pokraoval vo Varšave
a v Hamburgu. Zaínal ako dramaturg v Slovenskej lharmónii, neskôr pracoval v hudobnom
vydavatestve OPUS a v PZO Slovart a napokon
pôsobil v slobodnom povolaní. Je lenom grantových komisií Ministerstva kultúry SR.
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Pomôžu kritizujúcim názory
kritizovaných?

Slovenská hudobná kritika
oami tvorcov hudby

Pohad z opanej strany
Pripravil Juraj POKORNÝ
Jednoznane a deCnitívne ustálený systém pravidiel pri hodnotení zaznamenanej
i znejúcej hudby neexistuje. V praxi pozorujeme len množinu individuálnych postupov, resp. prístupov k spôsobu vykonania hodnotiaceho aktu, ktorej as@ spája
a dáva jej spoloného menovatea všeobecne zaužívaný dobový úzus. Ani po stároiach vývoja však znalos@ tejto problematiky nepokroila do takej miery, aby bolo
v otázkach umeleckej hodnoty skladby, interpretaného výkonu, ale i samotnej funkcie a zmyslu hudobnej kritiky všetko jasné.

Kde niet vlastného postoja,
nastupuje opis
S postupujúcou diverzikáciou hudobných
inností a prehlbujúcou sa komplexnosou
tohto umeleckého druhu rastie aj potreba
špecializácie kritika na jednotlivé profesie.
Ukazuje sa, že na rozdiel od obdobia tzv. univerzálneho komentátora v 2. polovici 20. storoia, ke sa každý vyjadroval ku všetkému cez
paušálne normované, neraz však subjektívne
nastavené princípy, je dnes hlbšia znalos,
prípadne vlastná prax v danej oblasti oraz
samozrejmejším predpokladom fundovaného
kritického aktu. A to obzvláš pri hodnotení
takých špecických schopností, ako sú napríklad výkon organistu, komunikácia dirigenta
s orchestrom, rekonštrukcia interpretaného
štýlu starej hudby i kompoziná kreativita.
Najmä situácia v poslednej oblasti sa už dlhodobo javí ako neprehadná. Istá as kritiky
býva podozrievaná z neosobného prístupu
a falošnej objektivity, za ktorými majú by
v skutonosti jej bezradnos, rozpaky i opatrnos prameniaca zo snahy vyhnú sa chybám
predchodcov. Namiesto superlatívov alebo
negatív tak volí suchopárny technicistický
opis štruktúry, priom svoj vyhranený postoj
k umeleckej hodnote a prínosu novej skladby
do databázy európskej modernej tvorby zaujíma pomerne zdržanlivo a neochotne, ak vôbec. Prípadnú reakciu na to, i sa jeho deskripcia fakticky zhoduje s pohadom autora, kritik
spravidla nedostáva – ale ani po nej nepátra.

o si najvýznamnejší tvorcovia hudby – skladatelia a interpreti – myslia o svojich kritikoch, sa teda väšinou nedozvedáme. Kým
hudobná kritika vynáša hodnotiace súdy
smerom k nim, obrátený tok nefunguje. Fakt,
že jej chýba spätná väzba, nikto nespochybuje. Pravda je však zárove taká, že sa jej
ani jedna zo strán vehementne nedožaduje:
napísané argumenty sa už nepodrobujú alšej verikácii – jednosmernos hodnotenia
z nich robí výluné axiómy, o ktorých sa viac
nediskutuje, aj ke neociálny nesúhlas
s nimi býva astý. Na druhej strane „mlanie“
kritiky v podobe chýbajúcej recenzie koncertu vyvoláva takisto nevôu...
To je aj hlavný dôvod, preo sme formou
ankety oslovili reprezentantov hudobných
profesií, ktoré bývajú už tradine predmetom
hodnotenia. Pri objasovaní kontextu sme
zdôraznili, že nám ide o pohad z opanej
strany – oami tých, o hudbu bezprostredne
tvoria a pravidelne sa stávajú predmetom
kritickej re exie. Chceme veri, že naše úsilie
o prezentáciu mozaiky ich názorov i postrehov nebude márne, ale nakoniec poslúži ako
významný nástroj lepšieho sebapoznania
a stimulátor alšieho profesijného napredovania slovenskej hudobnej kritiky.

Nieo z histórie a denície pojmu
Termín kritika, etymologicky odvodený od
gréckeho slova krino (triedi, skúma, usudzova, súdom rozhodnú), guroval v hudobnom
písomníctve 16. storoia pod názvom criticus.
Ako samostatný subjekt vo vzahu k hudbe
však zaal kritik vystupova až od 18. storoia,
ke sa objavuje estetický vkus ako kvalitatívne
nová emocionálno-rozumová schopnos chápa, rozlišova a oceova hodnotu v umení.
V priebehu stároného vývoja odrážalo hodnotenie hudby postupne funkné, estetické
a historicko-vývojové kritériá. Významným
impulzom pre formovanie hudobno-kritického vedomia bol rozpad jednoty produknej
a reproduknej praxe v 19. storoí, ke sa dielo
prestalo hodnoti výlune na základe štúdia
partitúry a jeho jednorazového, ale oraz
viac i viacnásobného predvedenia. Týmto sa
interpretácia zaala vníma ako samostatný,
emancipovaný objekt kritiky.
Vlastná muzikologická sebare exia hudobnej
kritiky, ktorú svojimi historickými prácami
naštartovali Arnold Schering (1928) a Helmut
Andres (1938), zdôrazovala jej viazanos na
„dobový priestor“ a jeho systém uvažovania,
poukazujúc na minimálnu súvislos medzi
tvorivým a kritickým. Na rozdiel od „píšucich
skladateov“ v 19. storoí (Weber, Berlioz,
Schumann), mal kritik sažený prístup k symfonickým partitúram, ktoré mu kompenzovali

klavírne výahy a štvorruné úpravy. Radikálnu zmenu do spôsobu a metodiky hodnotenia
hudby vniesol fenomén zvukovej nahrávky,
ktorá sa popri notovom materiáli a koncertnej
sieni stala neocenitenou pomôckou v práci
hudobného kritika.
Hudobno-kritická innos v súasnom chápaní, ktorej najvlastnejším útvarom je recenzia,
prebieha na vzahovom prieseníku žurnalistiky, literatúry, muzikológie a estetiky. Poda
novšej denície je hudobný kritik „subjektívne
hodnotiaci recipient hudby, ktorý na rozdiel od
radového poslucháa svoju posluchásko-analytickú aktivitu vedome formuje a kultivuje“
(Naa Hrková). Jeho hlavným poslaním je
uri i – lepšie povedané – odhadnú, v om
spoíva špecická hodnota konkrétneho
hudobného diela alebo interpretácie, ale aj
pôsobi na zušachovanie estetickej orientácie publika a formovanie hudobnej praxe.
Spôsob jej odôvodnenia už býva kombináciou
zaužívaného dobového úzu a individuálneho
prístupu každého kritika. V rámci hodnotiaceho aktu sa spravidla kombinujú prvky
analýzy a intuície (rovnováha analytického
potenciálu a estetického vkusu), ktorých výsledkom je verbálne sformulovaný hodnotiaci
súd. Spory okolo pomeru objektívneho a subjektívneho i vlastnej imanentnej podstaty
obidvoch pojmov pokraujú.
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1. V hudobnej interpretácii – a v istom zmysle aj kompozícii – bada nepretržitý vývoj, priom jedným z jeho nosných prvkov je
neustále zvyšovanie latky náronosti. Dá sa, poda vás, nieo
podobné skonštatova aj o slovenskej hudobnej kritike?
2. !o jej z pohadu vašej profesie chýba najviac a o by ste, naopak, zaradili medzi jej prednosti?
3. Je špecializácia kritika na vymedzenú hudobnú oblas (prípadne aj jeho praktická skúsenos s ou) nevyhnutnou podmienkou toho, aby sa k nej mohol kompetentne vyjadrova?
4. Ako vnímate úrove komunikácie hudobnej kritiky s vami? Ide
o vzájomný dialóg, alebo máte skôr pocit, že kritici vedú jednostranný monológ, ktorý znižuje ich šancu uri, v om spoíva
umelecká hodnota konkrétnej kompozície, resp. interpretácie?

Monika Melcová (1974)
– organistika
1. Domnievam sa, že ide skôr o zmenu
štýlu hodnotenia ako o vyššie požiadavky na
interpreta. Z histórie vieme, akým spôsobom
sa opisovali napríklad klavírne recitály Franza Liszta i na tie asy pokrokové harmónie
Maxa Regera. Samozrejme, mám na mysli skladateov-interpretov. Je zaujímavé pozrie
sa na dnešný spôsob hodnotenia u francúzskej
kritiky, ktorej štýl sa skoro vôbec nezmenil.
Jej predstavitelia sú asto prekvapujúco subjektívni a nešetria ani tú najväšiu hviezdu,
pokia sú presvedení o svojich dojmoch.
Na Slovensku sme niekedy až privemi opatrní, ke sa vyjadrujeme o vekých osobnostiach.
Je to pozitívne len v tom prípade, ak vieme
ich výkon naozaj odborne posúdi. o sa týka
organovej interpretácie, zdôraznila by som, že
je nevyhnutné pozna vývoj nástroja, jeho kvality i prípadné nedostatky. Len tak môže kritik
zhodnoti aj náronos interpretácie. Nemám
však dojem nejakého nárastu požiadaviek na
umelca.
2. Zdôraznila by som špecickos „môjho“
nástroja. Keže ide o organ, ktorý má mimoriadne rozsiahlu škálu štýlovosti, vekosti,
registraných možností a taktiež akustického
dopadu na celkový výsledok, priala by som si,
aby sa kritik oboznámil s celkovými možnosami a zárove hranicami každého nástroja,
o ktorom píše, a podrobne si naštudoval jeho
dispozíciu. Pozitívne vnímam záujem sloven26
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Anketové otázky:

Ján Slávik (1958)
– violonelista,
len Moyzesovho kvarteta

1. i sa hudobná kritika zdokonauje, k tomu
sa neviem vyjadri. Zdá sa mi však, že je priamoiarejšia, ako bola voakedy. Dnes sa ou zaoberá
vea mladých udí, ktorí vystupujú voi interpretovi podstatne kritickejšie. Ale nie som si istý,
i mu táto prehnaná kritickos pomáha, i ho
niekedy, naopak, neposúva do apatickej polohy.
Rád si spomínam na obdobie, ke sa tejto innosti intenzívne venovala Terézia Ursínyová. Jej
recenzie obsahovali v sebe profesionálnu a zárove i udskú noblesu, ktorou dokázala nielen
skritizova, ale aj povzbudi a inšpirova. Ako
príklad uvediem môj recitál v Klariskách pred
mnohými rokmi, ktorý mal názov „Pocta Brahmsovi a Schubertovi“. Kritika pani Ursínyovej sa
však volala iba „Pocta Brahmsovi“, ím chcela
da v texte najavo, že Schubert v mojej interpretácii nebol z jej pohadu ešte zrelý. A práve tento
rozmer mi asto chýba u dnešnej, generane
mladšej kritiky, ktorá by vo svojom obsahu tiež
mohla – alebo mala – interpreta povzbudi a v princípe ho usmerni v jeho
„Na Slovensku sme niekedy až privemi
alšom umeleckom napredovaní.
opatrní, ke sa vyjadrujeme ovekých
2. Teším sa tomu, ke sa mladí
osobnostiach.“
kritici neboja vyjadri vlastný názor,
o bol možno kedysi tak trochu problém. Na druhej strane my, interpreti,
konkrétneho nástroja, jeho technické a všetky
sa vo svojej práci neustále konfrontujeme so
registrané možnosti by mal kritik ovláda.
zahraninými kolegami, je to bežná súas
našej profesionálnej kariéry. Neviem však, i
Bolo by vhodné astejšie hodnoti dramaturgiu interpreta s prihliadnutím na tento zrete
takú istú možnos majú aj naši hudobní kritici
a pokia áno, i ju aj náležite využívajú. Zárove
a sledova, ako sa priblížil k zvukovému ideálu
i už severonemeckej barokovej alebo napríkmi je vemi úto, že súasný stav spolonosti im
neumožuje uplatova výsledky svojej práce aj
lad francúzskej symfonickej estetiky. Pokia
ide ale o praktickú skúsenos, tá poda ma nie
v iných periodikách, než iba v asopise Hudobný
život, nakoko tieto nemajú o re ektovanie vážje v tomto ohade smerodajná.
nej hudby záujem. Optimálne by bolo, keby sa už
4. o sa týka dialógu na Slovensku, mám
celkovo pozitívnu skúsenos. Podporila by som
v hudobnom školstve vytvoril priestor – platforešte väšiu spoluprácu práve v mojom odbore,
ma na to, aby mladí adepti hudobného umenia
mali možnos vyjadri svoje názory možno aj
priblíženie organového umenia ako takého aj
bezprostredne po skonení koncertu.
v neodbornej tlai. Na mojich posledných recitáloch v Nemecku som mala pred koncertom
3. Myslím si, že ideálny stav by bol taký, keby sa
rozhovor s dvoma odborníkmi, ktorí ho potom
kritik špecializoval na uritú oblas hudby aspo
zhodnotili v dennej tlai. Aj ke pozitívne, mala
do takej miery, ako to funguje pri opere. Napríklad
na symfonickú, komornú, prípadne na starú alebo
som pocit, že sa chceli o najviac priblíži „nenovšiu hudbu. Takto by mohol do nej hlbšie preorganovému“ publiku a podstatu nášho rozhovoru si nechali viac pre milovníkov organu.
niknú a sám na sebe postrehnú postupné zvyšoChýbali detaily, ktoré mohli itateovi pomôc
vanie si odbornej erudície. Tak ako my chodíme
na rozliné interpretané kurzy, bolo by aj pre
lepšie pochopi organové umenie.
skej kritiky o organovú tvorbu. Všetky festivaly
hodnotí podrobne a vo väšine prípadov aj
odborne. Vo Francúzsku venujú asopisy Diapason alebo Le Monde de la musiquee organovej
interpretácii len drobný st pek, aj to iba v každom piatom vydaní. Špeciálne magazíny ako
Nouvelles d’orguee sú málo dostupné a nanne
ažko prežívajú. Organista je v istom zmysle
dirigent orchestra. Musí si poradi – niekedy
v krátkom ase – s akustikou, úhozom a frázovaním tak, aby tento orchester ožil. Z tohto
hadiska by mal daný výkon vníma aj kritik.
Celkové zhodnotenie koncertu v štýle „hralo
sa to a to, posluchái odchádzali spokojní“
nemá, poda môjho názoru, v odbornej tlai
svoje opodstatnené miesto.
3. Špecializácia kritiky je nevyhnutná práve z dôvodov, ktoré som uviedla v odpovedi
na predchádzajúcu otázku. Znalos stavby
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objavovali hodnotenia oividne bez toho, aby kriaj pri avantgarde. Vzišlo z toho množstvo štúdií,
tici predmetné partitúry vôbec videli! To na h bke
kvalitných kníh a v poslednom období aj recenzií.
recenzie nijako nepridalo – tým viac, ak sa hne
Vo sfére súasnej hudby sa exaktnos textu iba
veda nej vyskytol iný, starostlivo vycibrený kritický
zaína rta a pozvona sa proluje, pretože sa jej
útvar. Spomedzi opakujúcich sa povinných oskúl
chopili mladí kritici, ktorí sa v spleti kompozio „plastinosti“, „farbách“ i „sviežosti“ alebo
ných poetík postupne zorientúvajú. A napokon
– naopak – žoviálneho i sarkastického, zavše
zachytenie interpretaného výkonu: ten sa bu
dokonca až znevažujúceho textu s jasne
elegantne obchádzal, alebo zostával v akejsi
itatenou štýlovou orientáciou autora
všeobecnej rovine, prípadne sa prehnane glori„Každý píšuci jednotlivec by mal svoju
sa dnes do popredia prediera nezaujatý,
koval i zatracoval, asto na základe pocitov. Ale
vlastnú prácu prehodnoti tak, aby
rozvážny, koncentrovaný a fundovaný
aj to sa už mení postupne k lepšiemu. Komplexne
nadobudol istotu, že voblasti, oktorej
kritický prejav. Je ho v poslednom ase
zachytená krása prostredníctvom textu je u nás
píše, je naozaj doma.“
oraz viac a, prirodzene, ostatných kritinepochybne žiadanou hodnotou.
kov núti k väšej exaktnosti, zodpoved4. Komunikácia s kritikou – to je dnes zvláštnosti, aktuálnosti a komplexnosti.
ny dialóg, zakrytý rúškom ostychu. Vyvíja sa.
2. Naša kritika si možno dostatone neuvedoCíti vzájomnú náklonnos, o je dobré znamenie!
ma, získa iba vtedy, ke si zvolí špecializáciu.
muje dôležitos a zodpovednos svojho poslania.
Myslím si, že skladatelia, interpreti i muzikoló4. Z ich pohadu je to možno náš monológ, lebo
Aj vaka jej apatii a nedôvere sa naše hudobné
govia by sa mali združova spolone v jednom
nedostávajú od nás spätnú väzbu. Keby sme sa myumenie nachádza v neutešenej situácii. Kritika
cechu, a nie v sebadeštrukných spolkoch. Všelio
interpreti vyjadrovali viac ku kritike, komunikácia
by sa o sebe dozvedeli, mnohému by
by mohla by ovea prospešnejšia. Musím však
sa vzájomne od seba nauili. Verím, že
zárove skonštatova, že ani kritici nás osobne ne„Absencia praktickej skúsenosti skomväšina má úprimný záujem o o najvyhadávajú, aby si s nami prekonzultovali prípadpozíciou, resp. interpretáciou, nedostakvalitnejšie umelecké prostredie. Exisné nevyjasnené alebo sporné otázky. Jednoducho
toné poznanie obsahu a tajov notového
tuje šanca, že sa „všetci traja“ prestanú
tá iniciatíva od nich spravidla nevychádza. Takouto
textu – teda podstaty tohto kumštu;
bra tak vážne, a zanechajú hru na
vzájomnou komunikáciou by mohli najmä mladí
nenachádzanie potrebných, rôznorodých
najkrajšieho a najmúdrejšieho. Že sa
interpreti získa dôveru v to, že kritik ich nechce iba
súvislostí vedie kritika a jeho text asto
nebudú navzájom osoova ani urákritizova, ale zárove ich svojou kritikou posunú
k postaveniu mimo reality.“
ža, ale nájdu ochotu spolupracova,
v ich umeleckej dráhe vyššie. Rád vytváram medzi
a napravi tak dôsledky dlhoroného
umi mosty, preto by som si želal, aby sa dialóg
marazmu, ktorý umeleckú obec paramedzi nami a kritikmi stal v budúcnosti samozlyzoval a atomizoval na nezmieritené umelecké
rejmou súasou nielen nášho profesionálneho
neslúži svojmu úelu a, žia, výnimky nepostaujú,
svetonázory. To pociujem aj vo svojom vzahu
napredovania, ale i vzájomného pochopenia.
hoci, samozrejme, vaka aj za ne. Popri tom, že
k hudobným kritikom. Vnímam, že aj oni majú
stále chýbajú monograe a iba v malej miere sa
úprimný a eminentný záujem o to isté.
reštaurujú poklady slovenskej hudby (o zachytení kontextov medzi ou a hudobným dianím
vo svete ani nehovoriac), sú aj nové diela z pera
našich autorov asto iba „povinne povšimnuté“.
Opísa vyjadrovací jazyk dnešného autora, jeho
štýl, využité prostriedky, širšie súvislosti vzniku
diela dá zabra a recenzentom spôsobuje ažkosti.
Výsledkom toho je znané tabu v mapovaní tvorby
napríklad mladších skladateských generácií.
Obas mi chýba dostatoná viera v hodnoty nášho
umenia všeobecne. Zdá sa mi, že ak študovaní
muzikológovia pracovali v denníkoch, nesnažili sa
itateov vychováva, ale naopak, prispôsobili sa
im. V súasnosti sa to síce trochu nesmelo mení,
Ivan BuFa (1979)
no v rubrike „kultúra“ sa v priestore printových
– skladate, umelecký šéf
Mário Košik (1969)
médií nachádzame stále niekde v praveku. Niesúboru Quasars Ensemble
koko hudbe oddaných hudobných vedcov možno
– dirigent SOSR
nájs v múzeu i na iných miestach, kde pracujú,
študujú a sú ochotní pomôc. To je dnes vzácna
hodnota. Niektorí z nich potom napíšu aj recen1. Hudobná kritika v minulosti nesmierne
1. ítaniu recenzií sa nevenujem permaziu, v ktorej nájdete komplexný pohad na vec.
komplikovala kompoziný vývoj na Slovensku.
nentne, ale myslím si, že slovenská hudobná
Mnohé jeho zásadné vývinové zlomy „prenaslekritika vníma aktuálne interpretáciu náronej3. Špecializácia vytvára šancu na zvýšenie
doval“ voajaký mudrlant – likvidátor. Existovalo
šie, už aj z hadiska väších možností porovnákvality re exie. Musí jej ale predchádza hlbšia
však aj niekoko spriaznených muzikológov
va sa so zahraniím. Príležitos navštevova
hudobná edukácia, ktorá nesúvisí iba s ítaním
chápajúcich podstatu a súvislosti vzniku tých
zahraniné festivaly s paletou vynikajúcich
kníh. Absencia praktickej skúsenosti s komnajdôležitejších diel. Plynulý progres, aký zachyumelcov, poznáva edície CD s hudobnými
pozíciou, resp. interpretáciou, nedostatoné
távali skladatelia s interpretmi pri komunikácii so
dielami v podaní prestížnych orchestrov, sólispoznanie obsahu a tajov notového textu – teda
svetom, však kritici nedokázali vemi dlho uchopi
tov a dirigentov, i by prítomný na medzinápodstaty tohto kumštu; nenachádzanie potreba vstreba. Z niektorých textov bolo ešte nedávno
rodných súažiach dáva hudobným kritikom
ných, rôznorodých súvislostí vedie kritika a jeho
cíti zúfalstvo a zostali radšej pri strunom ozname
prehad a orientáciu, ktoré potom môžu využi
text asto k postaveniu mimo reality. Je však
o kultúrnom podujatí. Viacerých renomovaných
pri hodnotení. Osobne si však nemyslím, že
pravdou, že užšia prolácia vytvára niekoko
interpretov rozuovali nie kvôli kritickému alebo
sa latka náronosti v interpretácii i nebodaj
pozitív. Vidie, že pri nej vzniká hlbšie puto, o
apatickému tónu, ale jednoducho preto, že v nich
v kompozícii zvyšuje. Nezdá sa mi, že by dnešsamo osebe vedie ku vzniku relevantného textu.
nenašli dostatonú zorientovanos v problematike
ní mladí interpreti a skladatelia produkovali
Najsilnejšie to cíti pri textoch o starej hudbe,
interpretácie. Pri recenziách novších diel sa zasa
lepšie výkony a diela. Pri vekom množstve
ktorá je u nás evidentne dobre podchytená, alebo
foto: L. Brüll

foto: P. Kastl

kritikov prospešné, keby sa zúastovali medzinárodných sympózií, kde by sa mohli so svojimi
zahraninými kolegami navzájom konfrontova,
inšpirova a podeli o svoje skúsenosti. Každý
píšuci jednotlivec by mal svoju vlastnú prácu
prehodnoti tak, aby nadobudol istotu, že v oblasti, o ktorej píše, je naozaj doma. A to môže, poda
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udí, ktorí sa špecializujú na uritú oblas.
Takisto je rozdiel, i máme na mysli zvyšovanie latky náronosti v ich práci a prístupe
k odboru, alebo v ich pohade na interpreta.
o sa týka hodnotenia interpreta, latku
náronosti logicky zvyšuje ten kritik, ktorý
je v danej oblasti „doma“.
2. Za vemi pozitívnu prednos nášho prostredia považujem fakt, že sa u nás formujú
kritici, ktorí sa úzko venujú vymedzenému
žánru, i epoche. Je katastrofa, ak recenzent
hodnotí koncert barokovej hudby bez dostatoných znalostí o dobovej interpretácii,
a potom polovicu textu venuje
rozhoreniu nad rozladenými drevenými dychmi a málo prieraznou
„Našim kritikom chýba možno hlbšia
sláikovou sekciou. Stále však
znalos podmienok, za akých sa unás
pociujem výrazné manko v hodnovytvára výkon.”
tení koncertu, resp. predstavenia
ako celku. Akoby bolo moderné
rozobera nepodstatné detaily.
Recenzie koncertov sú vizitkou súasnosti
úplne inú východiskovú pozíciu pri príprave ina odkazom i pramemi pre budúcnos. Bola
terpretaného výkonu. Uvítal by som, keby bol
by škoda, ak by v textoch rezonovali prioritinterpretaný výkon hodnotený vecnejšie. Nene do podrobností rozpitvané frázy, dyšný
mám rád „pocitové“ kritiky – výkon sa zakladá
tón klarinetistu i nepekné vysoké cé. Naozaj
na atribútoch ako intonácia, dynamika, tempo,
je hudba iba o tónoch?
farba tónu, súhra a podobne. Opísa treba teda
to, o reálne odznie.
3. Na to, aby niekto odborne hodnotil
okovek a zverejnil svoje hodnotenia v tla3. Nie, pokia je kritika napísaná vnímavo,
môže svoj názor vyjadri aj lovek, ktorý sa na
konkrétnu oblas nešpecializuje. Niektoré ta„Je katastrofa, ak recenzent hodkéto kritiky sú hudobníkom nápomocné práve
notí koncert barokovej hudby bez
preto, že si všimnú nieo podstatné, o príliš
dostatoných znalostí o dobovej
zainteresovaný odborník opomenie. Preítal
interpretácii, a potom polovicu textu
som si vea hodnotení, ktoré boli arogantné,
venuje rozhoreniu nad rozladenými
resp. bolo z nich cíti, že kritik sa síce vyzná,
drevenými dychmi a málo prieraznou
ale chýba mu vekorysos voi chybám, ktoré
sláikovou sekciou.”
sa poas výkonu vyskytli. Na ten istý výkon
som potom ítal inú kritiku, ktorá síce vyznela
laickejšie, ale interpretáciu opísala omnoho
vnímavejšie.
i, je nevyhnutným predpokladom jednoznane nadštandardná až dokonalá znalos
4. S väšinou kritikov som doteraz nemal vydanej problematiky. To je sná celkom loslovene negatívnu skúsenos. Iste, niektorí sa mi
gická požiadavka. Preto opä vyzdvihujem
zdajú svojimi názormi trochu agresívni, no predšpecializáciu jednotlivých kritikov, ktorú
pokladám, že to myslia pre dobro veci. Niekedy
u nás v poslednom období registrujem
mi muzikológovia naozaj pripadajú príliš zahavýraznejšie. Tak ako si svoju špecializáciu
dení do seba. To sú však aj hudobníci samotní.
formuje interpret – o je v dnešných asoch
podstatnou (nie vždy však najšastnejšou)
požiadavkou na osobný profil umelca – tak
i lovek venujúci sa písaniu o hudbe robí
hanbu sebe i kolegom, ak sa vyjadruje nekompetentne.
4. V mojom prípade nikdy nevediem
dialóg z vlastného záujmu. Ak má recenzent
otázky ohadom vystúpenia, ktoré hodnotí,
skontaktuje ma a potrebné informácie spresníme. Dialóg v tomto prípade, poda ma,
nie je vôbec vhodnou metódou. Grantové
systémy sú u nás nastavené tak, že vyžadujú
vykazova hodnotenie podujatí, ktoré boli
Eva Šušková (1979)
grantom zastrešené, o prispieva k objednaným recenziám. Pokia ide o objektívnu
– sopranistka
objednávku zo strany organizátora koncertu,
nevidím v tom ni zlého. Realita však býva,
bohužia, asto odlišná.
1. Je to rôznorodé. Pojem „slovenská
hudobná kritika“ sa mi javí nesprávny. Skôr
ide o jednotlivcov, prípadne o malé skupiny
foto: M. Z. Šimkoviová

podujatí, ktoré sa odohrajú napríklad v Bratislave, mi skôr chýba náronejší posluchá. Pre
ma je dôležité, aby mal kritik vytvorený názor
na diela už predtým, ako navštívi podujatie,
o však neznamená, že nadmerné vnášanie
individuálneho pohadu by malo by vyjadrené
hrubým spôsobom.
2. Našim kritikom chýba možno hlbšia
znalos podmienok, za akých sa u nás vytvára
výkon. Oproti západným kultúram nemáme
napríklad väší výber mladých kvalitných
hudobníkov (radšej pomlím o príprave orchestrálnej praxe na našich školách), o predstavuje
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foto: D. Dobiaš

ANKETA

Kamil Mihalov (1977)
– klavirista
1. Nebudem sa pasova do pozície znalca vývoja
slovenskej hudobnej kritiky. as, ktorý sa mi darí
venova vytváraniu si dôsledného prehadu o príslušných médiách i textoch a ich autoroch, je, žia,
minimálny. No pokia ide o oznaenia ako „vývoj“
a „zvyšovanie latky náronosti“, som opatrný (a to
nielen v prípade kritiky). Kritiku považujem za
zásadnú zložku kultúry. A v prostredí Slovenska
mám najnovšie problém s ubúdaním kritiky, resp.
jej tendenciou vzdáva sa svojej povahy. Je to vývoj,
ktorý spájam so slepým kumulovaním a neraz ho
vyluujem s kvalitou. A zvyšovanie latky náronosti
môže vyvola obavy z nesplnenia kritérií, ktoré nikto nenastolil. Dilemy hudobného kritika sú
tak nechtiac na svete. Má sa necha tlai do
písania množstva krátkych spravodajských
príspevkov, lebo vývoj chce rýchlo a vea?
Má dopusti, aby naplnenie jeho ambícií
bolo v nedohadne, keže potrvá, kým
dosiahne pomyselnú latku kvality a vyslúži
si adekvátny priestor?
2. Zanem domnienkou, že chýbajú
udia. Chýba itate, takže chýba pisate
a napokon je absurdné dovoláva sa priestoru, lebo ten chýba tiež. Som presvedený, že
pokia ide o médiá, ahá slovenská hudobná kritika
v porovnaní s výtvarným umením, lmom i divadlom za kratší koniec. Zárove si uvedomujem,
že pri zabezpeení štedrej plochy na uverejnenie
(povedzme 10 strán rozpravy o klavírnom recitáli)
by do nemal kto prispieva. Napadá mi, akokovek
„Zvyšovanie latky náronosti
môže vyvola obavy z nesplnenia
kritérií, ktoré nikto nenastolil.“

naivne, že zaiatok riešenia môže spoíva – podobne ako v hudobnej interpretácii neustále nabádame
k poúvaniu a hraniu – v povzbudzovaní íta a písa. A tiež v systematickom mapovaní hudobného
diania v regiónoch a v stredoeurópskom kontexte.
3. Spolieham sa na to, že kritik si podobnú otázku zodpovie ešte predtým, ako zane písa. Postupov je viacero a výsledkom je množstvo rozliných
textov rozdielnej úrovne. Závisí od skupiny, ku
ktorej sa chcem vyjadri. Môžem k za po povrchu
a potom staí kompilova ahko dostupné informácie a vyjadrova sa k omukovek. Zatúžim dosta sa
pod povrch a báda v menej dostupných až skrytých
súvislostiach. Ak spozorujem, že sa v interpretácii
1–2 | 2014

ANKETA

Eugen Prochác (1962)
– violonelista
1. Hne v úvode by som rád zdôraznil, že sa
necítim by oprávnený posudzova stav slovenskej hudobnej kritiky en gros. V prvom rade

2. alšia ažká otázka: môžem hovori predovšetkým z vlastných skúseností: niektorým
jej predstaviteom v minulosti chýbala – a aj
v súasnosti chýba – schopnos vidie a hodnoti
veci komplexne, nezameriava sa na elementárne, niekedy i laikovi samozrejmé skutonosti,
ale postihnú jadro veci. V niektorých prípadoch
takisto cíti osobné väzby a previazanosti, o objektivitu kritiky logicky znižuje. No a nakoniec
jej chýba ešte aj to, o nám všetkým: viac pozitívnej energie. Každopádne aj v súasnosti si
lovek vie preíta vysoko erudovanú,
zasvätenú kritiku, povedzme opernú.
„Niektorým predstaviteom kritiky chýba
3. Myslím si, že špecializácia úplne
schopnos vidie a hodnoti veci komnevyhnutná nie je, o dokazuje celý rad
plexne, nezameriava sa na elementárne,
vynikajúcich osobností v tomto odbore.
niekedy i laikovi samozrejmé skutonosPraktický kontakt s pódiom by však viati, ale postihnú jadro veci.”
cerým kritikom skorigoval ich názory.
4. Nie vždy mám pocit, že dialóg
kritici vies chcú. Ale generalizova sa
musím poveda, že ju už dlhší as nesledujem
nedá, je to individuálne. Zase môžem hovori len
systematicky, takže moje informácie sú limitoza seba: aj v minulosti aj teraz som si s kritikmi
vané. Z toho, s ím prídem do kontaktu ítaním
sporné veci rád vyriešil osobne a väšinou sa naše
rôznych periodík, pociujem rôznu kvalitatívnu
stanoviská nakoniec zblížili. A k tomu by to asi
úrove. Z tohto dôvodu sa o hudobnej kritike
malo smerova – recenzia by mala by tak pre
ako celku vyjadri jedným slovom neviem.
verejnos, ako aj pre interpreta, prínosom.
foto: Z. Zemanová

nemusím obmedzi výlune na problematiku intencionality hudobného diela i autora, ale taktiež
interpreta, musím disponova schopnosou pou
ju. Tam by som odporuil vymedzi sa na konkrétnu
oblas. Prestáva to by otázka kompetencií (autori
kritík sú v princípe sami - kto uruje kompetencie?)
a vyvstáva otázka zodpovednej voby.
4. Myslím si, že sa mýlia tí kritici a umelci, ktorí
sa navzájom považujú za cieové skupiny. Dialóg
vítam, no kritici a interpreti by sa nemali vzájomne
riadi. Sk za do netvorivej závislosti je rizikom
v prostredí, kde sa kritika mylne považuje za nástroj publicity. Ako klavirista prijímam koncept,
že ide o verejné úinkovanie. A nikdy nezaškodí
pripomenú si, že v hudobnej interpretácii ani v hudobnej kritike nemá ís o zápasy s vlastným egom,
ale o spoloný predmet záujmu: hudbu.

Odpovede inšpiráciou aj korektívom
Anketa so siedmimi respondentmi si v žiadnom prípade nenárokuje by reprezentatívnou (a už vôbec nie vyerpávajúcou) vzorkou názorov, ktoré tvorcovia
hudby na Slovensku zdieajú na tunajšiu hudobno-kritickú komunitu. Predpoklad, že v "alšom pokraovaní diskusie má ambíciu sta sa cenným informaným východiskom, inšpiráciou, impulzom a v neposlednom rade aj korektívom
jej "alšieho pôsobenia, však nemusí by utopický. Nehadiac na štruktúru
odpovedí predurenú výberom a formuláciou otázok priniesli totiž postrehy
a pripomienky anketovaných viacero podnetných myšlienok.
Pokúsme sa ich zhrnú a vyhodnoti z hadiska závažnosti:
• Pochybnos o tvrdení, že sa latka náronosti v interpretácii i nebodaj v kompozícii
zvyšuje, vyjadrili traja až štyria respondenti. Nezdá sa im, že by dnešní mladí interpreti a skladatelia produkovali lepšie výkony
a diela ako ich generaní predchodcovia.
• Ako pomerne relevantný sa vyskytol
názor, že by sa slovenská hudobná kritika
mala viac konfrontova so zahraniím – a to
na úrovni partnerských inštitúcií alebo prostredníctvom medzinárodných sympózií.
V tejto otázke nevznikol spor – jej špecikum tkvie v inom: že ju neotvorila redakcia,
ale samotní anketovaní.
• Pokia ide o súasnú kompozinú
tvorbu, skladatelia a interpreti kritikom
vyítajú, že neboli schopní uchopi a vstreba plynulý progres, aký zachytávali oni pri
komunikácii so svetom, o potom v kombinácii s absenciou praktickej skúsenosti vyústilo asto do „postavenia mimo reality“.
• V jednom prípade (organové umenie)
vyjadrila respondentka svoju nespokojnos
nie na adresu domácej, ale práve zahraninej – konkrétne francúzskej kritiky, ím

ustavine sa opakujúca, neraz až zdrvujúca
sebakritika domácich pomerov stratila charakter zdanlivej jednoznanosti.
• V dvoch prípadoch sa anketovaní sažovali
na to, že niektorým kritikom chýba schopnos
vidie a hodnoti veci komplexne, postihnú
jadro veci, nie elementárne, niekedy i laikovi
samozrejmé skutonosti. Prekáža im najmä
ich sklon sledova a do podrobností rozpitváva nepodstatné detaily, no takisto prílišná
zahadenos do seba i povrchná znalos podmienok, za akých sa u nás vytvára výkon.

• Prevažná zhoda panuje aj pokia ide
o požiadavku špecializácie kritika, užitonos ktorej – až na dvoch respondentov
(lovek bez špecializácie si môže všimnú
nieo podstatné, o príliš zainteresovaný
odborník opomenie) – nikto z alších
nespochybnil. K otázke potreby absolvova
praktickú skúsenos sa však oslovení – až
na jedného, ktorý ju nepovažuje za smerodajnú – paradoxne nevyjadrili.
• V otázke záujmu o komunikáciu niektorí
respondenti potvrdili jeho
decit. „Iniciatíva od kritikov spravidla nevychádza,“ zaznel názor jedného
z nich. alší ju oznail za
„zvláštny dialóg, zakrytý
rúškom ostychu“ a kritike
vytkol, že jej chýba dostatoná viera v hodnoty
nášho umenia. Záverom
ale zdôraznil, že by sa všetci (skladatelia, interpreti
i muzikológovia) mali
združova v jednom cechu,
Ilustrané foto: P. Brenkus
a nie v sebadeštrukných
spolkoch.
Anketa o slovenskej hudobnej kritike oami
tvorcov hudby je iba prvou fázou rekognoskácie tabuizovaného terénu. V tej druhej by
mali dosta priestor na vyjadrenie samotní
aktéri procesu hodnotenia, ktorých mená sa
pod recenziami a publicistickými lánkami pravidelne a dlhodobo vyskytujú a do
povedomia hudobnej verejnosti sa už stihli
výraznejšie zapísa.
Juraj POKORNÝ
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HISTÓRIA

Košian Josef Weiss
– neznámy žiak Franza Liszta
rili napríklad Emil von Sauer, Moritz Rosenthal, Eugen d’Albert a Josef
Weiss. Weissa si je možné vypou v Scherze Beethovenovej Sonáty
op. 31/3 a v pozoruhodnej, svojskej, až excentrickej interpretácii Lisztovej Uhorskej rapsódie . 12. Z krátkeho textu k CD sa o Weissovi dozvedáme, že ho Gustav Mahler považoval za génia (tiež sa však zmieuje
o ich vzájomnom incidente), že Weiss pochádza z Uhorska, študoval na
budapeštianskej Hudobnej akadémii, kde Franz Liszt vyuoval prvé tri
mesiace v roku, a že na uvedenom inštitúte vyštudoval aj kompozíciu
u Roberta Volkmanna. Text ešte uvádza, že takisto komponoval a vyuoval v Petrohrade a Berlíne, bol koncertne inným a zomrel v Budapešti.
V lexikách a literatúre o om nenájdeme bu žiadne informácie, alebo
iba struné, iastone i protichodné biogracké údaje, navyše s vekými
medzerami v jeho živote. Aj viaceré varianty jeho mena – Josef Weiss,
Joseph Weiss, József Weisz i Josef Weiß – iritujú.

Košické zázrané die@a, štúdium v Budapešti
Kto bol teda Josef Weiss? Leopold Godowsky, prvoligový klavirista
prvej tretiny 20. storoia, spomína kolegu Weissa v súvislosti so svojím
prelomovým koncertom v roku 1900 v Berlíne. Hudobnému kritikovi
W. S. B. Matthewsovi píše, že na jeho koncerte sedel medzi nadšeným
publikom aj klavirista Josef Weiss. Menoval ho s alšími v tom ase

Pripravila Agata SCHINDLER

foto: archív firmy Ibach

Hudobný svet si tento rok pripomína 150. výroie
narodenia Richarda Straussa. Rovnaké jubileum sa
týka aj klaviristu a skladatea Josefa Weissa. Obaja sa
v roku 1891 vydali ako 26-roní na umeleckú cestu na
tom istom koncerte vo Weimare. Strauss sa stal jednou
z najvýraznejších osobností hudby 20. storoia, Josef
Weiss sa z dejín hudby vytratil.

„Poznáte klaviristu Josefa Weissa? Nie? Nepoznáte ho?“ 1, takto sa zaína lánok uverejnený v jednom asopise zameranom na hudobný život
Lipska. Napriek tomu, že citované otázky padli v roku 1897, môžeme
ich položi aj dnes. Odpove bude negatívna, bádanie po klaviristovi
Josefovi Weissovi je nároné a výsledok torzovitý.
Produkcia moderných klavírov v Európe i v zámorí priniesla so sebou
v 19. storoí okrem dodnes používaných koncertných krídiel aj zrod
celej plejády vynikajúcich klaviristov. Podobne, ako pribúdali stovky
klavírnych tovární produkujúcich koncertné krídla, tak sa ako huby po
daždi rodili i výborní klaviristi, po nich obyajne ich žiaci, opä vynikajúci klaviristi. Ale iba hstka z nich sa prebojovala na medzinárodné
pódiá. Na zvukovom nosii The Pupils of Liszt (Pearl, Pavilion Records
LTD) 2 nájdeme historické nahrávky Lisztových žiakov, ku ktorým pat30

F. Liszt a jeho žiaci v roku 1884
1. rad z ava: Liebling, Siloti, Friedheim, Sauer, Reisenauer, Gottschalk
2. rad: Rosenthal, Drewingová, Paramanoff, Liszt, Mansfeldt zdroj: Wikipedia

majstrovskými klaviristami, Pachmannom, Foersterom a Hambourgom. 3 Josef Weiss bol teda klaviristom, ktorý u svojich kolegov nieo
znamenal. Zvláštnosou je, že upadol do zabudnutia napriek tomu,
že po sebe zanechal celý rad nahrávok zaznamenaných technikou, ktorá
sa v ase jeho pôsobenia práve rodila, a aj napriek tomu, že do dejín
hudby zasiahol tiež ako skladate.
Jeho narodenie je zaznamenané v židovskej matrike mesta Košice (vtedy Kaschau). Na svet prišiel 5. novembra 1864, jeho otec
bol Emil Weiss, matka Charlotte Weiss, bývali v centre mesta, na
Faulgasse 74 4 (na Hnilnej ulici, neskôr Forgács út., dnes Alžbetinej
ulici). Emil Weiss, riadite košického mlyna, bol situovaný zrejme
tak dobre, že synovi Josefovi umožnil hodiny klavíra. V roku 1877
informovala košická tla o verejnom koncerte trinásroného Josefa
Weissa. 5 Ale nešlo o koncert neznámeho mladíka. Josef, košické
„zázrané diea“, bol študentom v klavírnej triede Ferenca Erkela
a v kompozinej triede Roberta Volkmanna na Hudobnej akadémii
v Budapešti. V júni 1877 mal v Budapešti za sebou prvý žiacky kon1–2 | 2014

HISTÓRIA

cert. 6 Sedem zachovaných programov z rokov 1877, 1878, 1879
a 1882 dokumentuje študentské vystúpenia Josefa Weissa ako klaviristu i skladatea v jednej osobe. Na prvom koncerte v júni 1877
hral svoju klavírnu skladbu Bevezetés és induló, na koncerte v marci
1882 predviedol štvorrune, spolu s Irén Noblovou, Scherzo zo svojej
Symfónie d mol. 7
Žiakom Erkela a Volkmanna bol na Hudobnej akadémii v Budapešti
v rokoch 1876/77, 1877/78 a 1878/79, 8 ale v Budapešti zotrval aj
naalej. Zo záznamu v prvej výronej knihe budapeštianskej Hudobnej
akadémie vyplýva, že v študijnom roku 1881/82 obdržal spolu s Károlyom Rauschom a Juliou Jerusalemovou štipendium Franza Liszta,
ktoré udeovalo mesto Budapeš na Lisztov návrh. 9 Weiss nebol jeho
ociálnym žiakom na Hudobnej akadémii, štipendistom sa stal pravdepodobne ako súkromný Lisztov žiak v rokoch 1880/81 a 1881/82.
Potom, po dôkladnom štúdiu, ukonil Weiss svoj vyše päroný budapeštiansky pobyt.

nosti. Na koncerte interpretoval okrem toho i Chopinovu Fantáziu
a Alceste, caprice sur les airs de ballet de Gluck Camilla Saint-Saënsa.
Recenzie koncertu v Neue Zeitschrift für Musik (zo 4. marca 1891)
a vo Weimarische Zeitung (z 20. januára 1891) sa dotýkajú iba
Richarda Straussa ako dirigenta a jeho erstvej symfonickej básne
Smr a vykúpenie. O Josefovi Weissovi ako skladateovi a klaviristovi
nie je v recenzii zmienka.16
O pár mesiacov neskôr ho nájdeme v Petrohrade. Stal sa profesorom na
konzervatóriu založenom Antonom Rubinsteinom, jeho zamestnávateom bola Imperátorská ruská hudobná spolonos. V súvislosti s týmto
lukratívnym zamestananím sa zachovali referencie k Weissovej osobe,
z ktorých sa je možné dozvedie, že bol luteránskeho vierovyznania, iže
zo židovskej viery konvertoval na kresanskú. V protokoloch umeleckej

Cestujúci virtuóz: z Berlína do Petrohradu
Aké boli možnosti existencie 18-roného klaviristu a skladatea na
sklonku 19. storoia? Weissov takmer rovesník, pod hviezdou štasteny narodený Arthur Rubinstein, v autobiograi autenticky popisuje
svoje zaiatky na hudobnom poli ako dobrodružstvo. 10 Neby celého
množstva náhod, stretnutí a nezištných dobroprajcov, nebol by sa
zrejme ani z nadpriemerne nadaného Arthura Rubinsteina stal klavirista, ktorý napokon rozdával hudbu miliónom udí. Josefa Weissa
stretol iný osud. Bádanie po rôznych kútoch Európy a zámoria nás
privádza k stopám po jeho umelecky vydarenom, no i nevemi šastnom pôsobení. Z Budapešti odišiel na konzervatórium vo Viedni.
Ale vzápätí sa na pozvanie legendárneho hudobného agenta Hermanna Wolffa usadil v Berlíne. 11 Tam pokraoval v štúdiu klavírnej
hry, pravdepodobne ako žiak Moritza Moszkowského. 12 Popri povinnostiach uho Weiss koncertoval (v roku 1884 aj vo svojom rodnom
meste) a štyri roky trávil vždy po troch mesiacoch opä v Budapešti,
kde sa na pozvanie Franza Liszta alej zdokonaoval v klavírnej
hre. 13 Jeho úmrtím v roku 1886 stratil nad sebou ochrannú ruku
svojho dobroprajcu, zrejme presvedeného o Weissovom mimoriadnom talente. Uplatnenie našiel v Berlíne ako klavírny pedagóg
na Kullakovej hudobnej akadémii, jednom z najväších hudobných
inštitútov druhej polovice 19. storoia. Dva roky sprostredkovával

Berlín koncom 19. storoia zdroj: internet

rady o skúškach, resp. absolutóriu klavírneho odboru nájdeme medzi
Weissovými žiakmi Tatjanu Fedorovú, jedného z neskorších uiteov
Vladimira Sofronického, Leonida Šedrina (protokol z 28. mája 1892),
alej Sou Mellerovú, Alexandru Snitkovú a Samuela Majkapara (protokol z 25. mája 1893). V koncertnej sezóne 1891/92 Imperátorskej
ruskej hudobnej spolonosti sa na symfonickom koncerte 26. októbra
1891 predstavil Josef Weiss mestu ako klavirista a skladate verejne. 17
Spolu s dielami Meyerbeera, C.M. v. Webera, Borodina, Schuberta,
Beethovena a A. G. Rubinsteina zaznel na koncerte po prvýkrát v Petrohrade jeho Koncert pre klavír A dur op. 13, ktorý pár mesiacov predtým
premiéroval vo Weimare. Orchester Imperátorskej ruskej hudobnej
spolonosti dirigoval Leopold Auer, vyhadávaný dirigent a svojho asu
jeden z najúspešnejších husových pedagógov. 18
Josef Weiss bol teda v najlepšej možnej profesionálej hudobnej spolonosti. Zdalo by sa, že si dvere na dlhodobé pôsobenie v Petrohrade otvoril nielen ako pedagóg, ale i ako výkonný umelec a skladate. Tri mesiace
po koncerte dovolenkoval v Berlíne. Z prvotriedneho hotela Hollstein
na Königgrätzer Straße písal svojmu zamestnávateovi do Petrohradu,
ktorého prosil o pred ženie dovolenky, nakoko jeho civilný sobáš sa mal
uskutoni o osem dní. 19

Problémy, cesta do zámoria
Budapeš na sklonku 19. storoia zdroj: internet

svoje skúsenosti aj v Škótsku, v meste Aberdeen. 14 Ke Kullakova
inštitúcia v roku 1900 zanikla, ostal Josef Weiss bez pravidelných
príjmov. V tomto období mal za sebou koncerty v Berlíne, Stuttgarte, Paríži a v iných mestách. 15 V januári 1891 sa predstavil na
treom abonentnom koncerte v Dvornom divadle vo Weimare, ktorý
dirigoval jeho rovesník, mladý dvorný dirigent Richard Strauss.
Pod jeho taktovkou bol sólistom vlastného trojasového Klavírneho
koncertu op. 13, o bolo nepochybne vekou udalosou v zaínajúcej
sa Weissovej kariére. Vo Weimare odznelo dielo prvýkrát na verej-

Do takýchto nepochybne harmonických privátnych a pracovných
momentov vstupovali však aj disonancie, ktoré si Josef Weiss s vekou
pravdepodobnosou spôsobil sám. Zaiatkom decembra 1891 sa
obrátil písomne na riaditestvo Imperátorskej ruskej hudobnej spolonosti so žiadosou o riešenie nasledovného problému: „Slena
Malosjemova pokrauje v tom, aby mojich žiakov a žiaky odlákala
všetkými možnými spôsobmi, teraz mám príjemné vyhliadky odovzda
jej znova niekokých žiakov a niekoko žiaok. Bu ma Imperátorská
ruská hudobná spolonos ochráni od intríg tejto sleny, alebo budem
musie outova, že som do Petrohradu, predovšetkým na konzervatórium, prišiel. Nepotrebujem by závislý od dobrosrdenosti tejto sleny.
Prosím o milostivú ochranu. S úctou Josef Weisz.“ 20 Z Weissových
riadkov presakujú nespokojnos a zatrpknutos. V októbri 1893 ho
už v Petrohrade nenájdeme a zo sarkastického listu klaviristu Emila
31
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Jankó klavír, ktorému Liszt predpovedal ve kú budúcnos zdroj: Wikipedia

Sauera sa dozvedáme, že ke jeho vlak konene odišield. 21 Josef Weiss musel teda znova hada možnos uplatnenia a existencie. V archíve klavírnej rmy Ibach je zachovaný list, ktorý svedí o jeho záujme
spolupracova s ou. Majite rmy prosil o referencie na Weissa Emila Sauera, vynikajúceho klaviristu a nepochybne i konkurenta, taktiež
žiaka Franza Liszta, pôsobiaceho v tom ase v Drážanoch. Sauer
skoncipoval o Weissovom pôsobení v Petrohrade nelichotivé vysvedenie: „Vo vekej rýchlosti! Ale predsa premyslené! Jeho výsledky tak
v oblasti pedagogiky i o sa týka virtuóznej ruky boli len približne koncertantné (…). Možno, že sa Vám môj úsudok o tomto ‚kolegovi‘ zdá
trošku drsný, je ale nepochybne nestranný a primeraný. (…) Pre malé
koncerty v Berlíne, spolu s predmestiami Erkner, Groß Lichtenfelde
etc. alej Salzwedel, Lüneburg a Cuxhaven je urite chvályhodnou
silou – ale epochálnym zjavom akosti Paderewského nie je.“ 22 O tomto
tvrdom ortieli kolegu Sauera sa Josef Weiss urite nikdy nedozvedel,
pretože list až doposia ležal v archíve klavírnej rmy Ibach. Z toho
istého archívu pochádza i rarita, momentálne jediná dostupná fotograa Josefa Weissa s venovaním: „Pánu Ibachovi s obdivom k Vašim
nástrojom, J. Weiss.“

vého nástroja – s Jankó-krídlom (Išlo o nástroj s 264 klávesami, o ktorom Franz Liszt povedal, že za 50 rokov nahradí klasické romantické
krídlo!). Wulff predstavuje Weissa na takmer štyroch asopiseckých
stranách ako drzého hochštaplera. 24 Dobové charakteristiky košického klaviristu sú však rozdielne. V Ibachovom archíve je zachovaná
zbierka anekdot Fritza Bauera, vedúceho berlínskeho zastupitestva
klavírnej rmy Ibach. 25 Bauer sa v nej zmieuje o už desaroia obdivovanom klaviristovi Weissovi, známom svojím renením, ktorý pred
koncertmi a poas nich všelio porozpráva, resp. na poudovanie
zasvätených poslucháov vsunie do práve interpretovanej sonáty
úsek z cudzieho diela. Bauerove postrehy nám predstavujú Weissa
ako hyperaktívneho umelca, tak trošku podivína, teda s vlastnosou
korešpondujúcou neraz s genialitou. Weiss naalej koncertoval
a expandoval. Na prelome 19. a 20. storoia nájdeme košického rodáka v New Yorku, na koncertných pódiách klavírnej rmy Knabe na
Fifth Avenue a Twentieth Street. 26
Pokraovanie v marcovom ísle Hudobného života.
Ukážky hry Josefa Weissa môžete nájs na https://www.facebook.com/HudobnyZivot
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Cyrilometodiáda alebo súboj žánrov
Rok venovaný 1150. výroiu príchodu Konštantína a Metoda na naše územie sa po
mnohých slávnostných aktoch cirkevného i svetského charakteru ukonil uvedením
oratória Cyril a Metod v sále Opery SND (14. 12.). Pripomínanie minulosti a tobôž
národnej sa dnes akosi nenosí, preto treba privíta@ už samotný vznik diela.
Opus s názvom Cyril a Metod – slovanské
oratórium skomponoval skladate ubomír
Horák (známy nielen z Elánu, ale aj ako
autor muzikálu Krá Dávid a rockovej opery
Matúš ák Treniansky) na texty Daniela
Heviera. Kompozícia Cyril a Metod (pri
oslavách ich príchodu by sme mali skôr použi meno Konštantín) však nie je ani oratóriom
(v prevahe neoperuje s articiálnou hudbou),
ani rockovou operou (aj ke používa operných
spevákov), ani muzikálom (príbeh je komentovaný, nie hraný na javisku), hoci viaceré
melódie muzikál evokujú. Najskôr by sa dala
oznai ako slávnostná akadémia alebo hudobno-slovné pásmo. Problém ale nespoíva
ani tak v neuritom žánrovom zalenení, ako
v rozpore medzi vážnym obsahom a formou
produkcie inklinujúcou k šou.
Jej najsvetlejšími bodmi boli Hevierove textové
komentáre – hutné, výstižné a plné udského

tepla, i verše niektorých piesní (Dejiny, odskáu to nevinní; Láska, tá je ni; To sú tie národy,
o majú slovo v svojom mene). Možno to platí aj
o alších textoch, tie však zostali pre väšinu
divákov nezrozumitené pre enormne hlasnú
zosilovaciu aparatúru. Chápem, že mladá generácia si už spev bez mikrofónu nevie predstavi, no poúva operných umelcov spievajúcich
do mikrofónov je zavrhnutiahodná rarita. Ak
k tomu pridáme hudbu, išlo – až na pár výnimiek, v ktorých sa autor inšpiroval cirkevnými
kompozíciami, – o jasný populár v melodike,
harmónii, neustálom rytmizovaní hudobného
toku pomocou bicej sekcie aj v intenzite súcej
na diskotéky. Pripúšam, že v takomto hudobnom balení by dielo mohlo oslovi mládež, preto
by sa hodilo viac ako putovné výchovné pásmo
pre študentov než program, ktorým vrcholia
celoroné oslavy a na ktorom by sa v publiku
oakávala intelektuálna elita národa.

Zamrznutý Luskáik
Autor dodnes aktuálnych Listov o tanci a baletoch (1760) Jean-Georges Noverre
tvrdil, že jednou z najpodstatnejších zásad pri inscenovaní baletu je zdôraznenie
jeho rozmanitosti. V opanom prípade nemôže u diváka vzbudi@ žiadny iný pocit než
inscenaný chlad. Aj napriek diváckej úspešnosti a vypredaným predstaveniam vial
z ajkovského „zasneženého” baletu Luskáik vo vianone ladenom SND závan telesno-kašírovanej estetickej nudy.
Základným problémom javiskového tvaru sa
stala inscenane a emone „zamrznutá“ scénograa. Posudzované kritériami citovaného
Noverra, telesno-estetický kolorit bratislavského Luskáika v realizanej ani interpretanej stránke neprekroil mestskú úrove nášho
domáceho baletného súboru. Opä sa potvrdil
divadelný fakt, že inscenova klasické baletné
(i operné) opusy bez prvotriednych interpretov nemá zmysel. Nešastný prevádzkový
zvyk uvádza overené tituly nezachránia ani
premiéroví hosujúci umelci.
Režijno-choreogracký rukopis Rafaela
Avnikjana a Jozefa Dolinského akcentoval
bezbrehú manieru klasického ilustratívneho
pantomimického herectva. Mášine polnoné
dobrodružstvá vianoného sna, v ktorých tancovali snehové vloky s oživenými hrakami
udí z celého sveta i s milujúcim a chrániacim
princom, uviazli v dramaturgickej a režijnej/
interpretanej približnosti. To, že klasická inscenácia pietne pracuje s tradiným taneným
odkazom, ešte neznamená, že výsledný javiskový tvar žije svoj dramatický as tak plasticky
isto, ako si zaslúži.
Drosselmeier v role rozprávkového sprievodcu
charakterizoval aro Vianoc a radostné oaká-

R. Kolodziej a A. Kremz foto: P. Brenkus

Ak odhliadneme od problematickosti diela,
realizaná stránka dopadla vcelku dobre. Réžii
Martina Kákoša by som vytkol azda len fakt,
že texty prednášané Štefanom Bukom mohli
by recitované naživo, kým na zadnom paraváne by staili náladotvorné zábery s prevahou
písma hlaholiky a ikon. Vizuálnym vrcholom
produkcie bolo „kladenie kríža“. Choreograa
Jaroslava Moravíka nepôsobila redundantne a rušivo, len v astiach Dejiny a Napomenutie vladárom nebola dostatone diferencovaná.
Operných sólistov možno pre mikrofóny
hodnoti iba rámcovo. Terézia Kružliaková
prepožiala krásny hlasový materiál postave
Soe-Múdrosti, Otokar Klein potvrdil, že
nemá problémy s extrémnymi výškami, Dušan Jarjabek príkladne deklamoval. Namiesto chorej Kataríny Juhásovej-Štúrovej
v sopránovom parte obdivuhodne zaskoila
Sisa Lelkes-Sklovská, zaspomínajúc si tak
na svoje operné zaiatky. Celkový dojem
dotváral spevák Brunno Oravec, Orchester
Toccata ART (s dirigentom Rastislavom
Štúrom so slúchadlami na ušiach!) a spevácky zbor Consortium (zbormajsterka Iveta
Weis Viskupová).
Vladimír BLAHO

no-inscenané plochy, v ktorých sa tancovalo
„s dušou“ a bez technických zaváhaní.
Javisko sa vianone rozžiarilo pri spievajúcom
„záveji“ Bratislavského chlapenského
zboru, výstupoch Bábiky Veroniky Hollej,
Harlekýna Dansarana Vandanova i pri ernoškovi Ykiho Kaminakova. Vianoné svieky
sa zapálili v Španielskom tanci Adriana Ducina
a jeho partnerky i v ozvláštnenom partnerskom
Orientálnom tanci
Kristíny Luptákovej.
Trio z Ruského tanca
sa v obidvoch premiérových alternáciách
tancovalo v brilantnom interpretanom
tempe pod vedením
dirigenta Petra Valentovia, pozorne
sledujúceho baletné
javisko. Vaka jeho
hudobnému naštudovaniu orchester, aj
napriek premiérovej
intonanej nervozite,
znel farebne sýto
a rytmicky strhujúco.
Peter MA O

vania detí tešiacich sa na dareky rovnakými
výrazovými prostriedkami, ako svoju silu
a moc premeni na udskú bytos kliešte na orechy, ktoré vyzerajú ako Luskáik. Inscenaný
princíp miešania reálneho dramatického asu
s tanenými presahmi do sna sa na javisku
SND premenil na farebne sa trblietajúcu roztopenú snehovú guu. Nezachránili ju ani hudob-

Piotr Iji ajkovskij: Luskáik
Dirigent: Peter Valentovi
Scéna a kostýmy: Josef Jelínek
Réžia a choreograa poda Vasilija Vajnonena:
Rafael Avnikjan a Jozef Dolinský.
Premiéry v Balete SND, 29. a 30. 11.
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orchestrálny pult. Jeho dirigentská palika bola
naplnená temperamentom, priom hne na nasledujúcom vianonom koncerte Štátnej opery
dokázal, že svoju energiu vie stlmi do plastického, farebného, disciplinovaného zvuku.
Vedenie Štátnej opery pravidelne dáva príleDramaturgia Štátnej opery Banská Bystrica nahradila v závere roka klasickú zahražitos mladým spevákom (žiadny dovoz zo
ninú operetu Hrniarskym bálom – najúspešnejšou z trinástich operiet slovenského
zahraniia!). Napriek malej zrozumitenosti
majstra ahkonohej múzy. Najlepšie libreto v kontexte siedmich spoloných diel
javiskovej rei treba pochváli vokálne výkony
napísal Gejzovi Dusíkovi doktor Pavol Braxatoris.
v neahkých partoch: lyrické sopranistky Kataúbostný dvojspev. Naopak, pekným nápadom
rínu Procházkovú a Helenu Becse-Szabóovú
Hrniarsky bál, premiérovo uvedený v košickom
režiséra bolo nále s metaforou chleba v rukách
(Ilonka), Ogu Bezainskú v alternácii so skúŠtátnom divadle roku 1956, sa na banskobys– symbolom úrody a oslavy rodnej zeme.
senou sopranistkou Ogou Hromadovou (Anitrické javisko dostáva po tretí raz (predcháka), Patríciu Solotrukovú popri mladokomike
dzajúce naštudovania 1960 a 1981). Ani roky
Priestrannú scénu Jaroslava Valeka, v pozadí
Alžbete Trgovej (Katka), aj mužských protagoneubrali hudobným íslam tejto krásnej operety
s pokojnou farbou oblohy a štylizovanými prienistov Roberta Smišíka a Petra Svetna pôvabe, šarme, sviežich rytmoch (valíky,
líka (Peter), Dušana Šima (Flóriš), Mitangá, foxtroty, ardášové foxy) a textovej poéchala Hýrošša a Petra Malého (Ferko)
zii. Nová podoba Hrniarskeho bálu opustila
– pä mladých perspektívnych tenoristov!
pôvodne podiarknutú národnú strunu meruV životnej kreácii Serafíny hrala i spievala
ôsmych rokov 19. storoia. Maarsko-slovenské
Alena Hodálová (alternuje Eva Lucká).
napätie sa zredukovalo do komickej gúrky a siV alších postavách sa predstavili Martin
tuaného humoru odrodilca a veného študenta
Popovi a „bezhlasý“ Marián Labuda
práva Šándora Benického. Mladá generácia
tovarišov – džbankárov i chudobný (zato však
ml. (Gašpar) a Ivan Zvarík alternujúci
s inohercom Štefanom Šafárikom (Raúspešný) absolvent štúdií, pansláv Peter Chytil,
K. Procházková, D. Šimo, A. Hodálová foto: J. Lomnický
fael). Najväší ohlas mal Šimon Svitok
sa viac zaujímajú o dievatá než o národnostné
v situano-komickej postave maaróna
vyrovnanie v malomestskom prostredí.
Šándora, ktorý plným tónom vyspieval i rozoBanskobystrickému predstaveniu režijne aj choeliami dedinských domov, dop ali mobilné
hral operetnú komiku. Zbor na vemi dobrej
reogracky velila „sukárskymi“ rokmi overená
hrniarske kruhy, ktoré boli raz tanenými ploruka Jaroslava Moravíka, ktorý roztancoval
úrovni pripravila Iveta Popoviová.
chami, inokedy priestorom pre zbor. Výtvarníka
javisko v pároch i v zbore. Od prvého, poeticky
Adriena Adamíková vytvorila modro-bielo-žltú
nasvieteného obrazu zakomponovaného do lyvariáciu myjavských krojov a detailne vypracoTerézia URSÍNYOVÁ
rickej asti ouvertúry rozvíjal na scéne štylizovavala kostýmy remeselníkov aj mešanov zodponé tance s pôvodom nielen v myjavskom regióvedajúce stavovskému ureniu i danej situácii
Gejza Dusík: Hrniarsky bál
ne, ale aj v alších kútoch Slovenska (verbunk,
(jarmok, interiér cechového majstra, hrniarsky
Dirigent: Ján Procházka
ardáš, kolenový ardáš, vyhadzovaná). K tomu
bál) a v patrinej materiálovej kvalite.
Zbormajsterka: Iveta Popoviová
pridal typické „búchakové“ tance chlapov na
Dirigent Ján Procházka vybral komornejšiu
Scéna: Jaroslav Valek
štylizovaných mobilných hrniarskych kruhoch,
inštrumentáciu partitúry než tú, ktorá sa neKostýmy: Adriena Adamíková
údery ozembucha, polyfóniu varešiek, hrncov,
skôr uchytila v inscenácii kyjevského Štátneho
Choreograa a réžia: Jaroslav Valek
Premiéry v Štátnej opere Banská Bystrica,
metiel a podobne. Na javisku sa všetko hýbalo,
divadla operety roku 1974. Mladý nadaný
13. a 14. 12.
búšilo, tancovalo. Vo fantázii podahol i lacnézbormajster dostal po úspešnej Perníkovej
mu efektu: imaginárnym vtáikom ilustrujúcim
chalúpke (2012) alšiu príležitos postavi sa za

Dusíkov Hrniarsky bál –
dynamický, úbostný, komický

Za Jaroslavom Smitkom
(22. 4. 1934 Dvory nad Lužnicí – 22. 12. 2013 Zvolen)
Pred Vianocami nás opustil jeden z najúspešnejších operných manažérov ponovembrovej
éry, riadite Štátnej opery Banská Bystrica
v rokoch 1990 – 1996, Jaroslav Smitka.
S jeho menom sa spája jedna z najzaujímavejších etáp banskobystrického súboru –
doba, ktorá sa síce zaala spochybovaním
existencie opery v meste, ale postupne sa
stala asom neopakovatenej tvorivosti a pracovného entuziazmu.
Jaroslav Smitka nastúpil do funkcie divadelného riaditea po dlhoronom pôsobení v Parku
kultúry a oddychu v Banskej Bystrici, kde
pracoval ako kultúrny pracovník. Málokto veril
v jeho úspech, spochybovania prichádzali od
laickej aj odbornej verejnosti. Napokon dokázal
to, o nikto neoakával: divadlo vstalo z popola.
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Mal som es by jeho spolupracovníkom
a pomáha mu pri sizyfovskom úsilí dosiahnu
to malé divadelné „nemožné“. V mojej mysli
navždy zostane jeho navonok pokojná, usmievavá tvár, jeho prehnane tichý až tlmený hlas,
ktorý však v sebe asto skrýval nemalé napätie
a obavy z nástrah divadelnej (ne)šasteny.
Lebo on ešte patril medzi riaditeov, ktorí
naplno prežívali každú premiéru i každé predstavenie ako udalos, kedy „ide o všetko“.
Obdivoval som jeho schopnos dáva „dokopy“ rôznych tvorcov, neraz s extravagantnými
vrtochmi, egocentrickými, ba až márnomysenými manierami a s nevyspytatenými náladami (nevynímajúc pisatea týchto riadkov).
Pre neho však bol najdôležitejší výsledok, ktorý
sa v divadle volá dobré predstavenie, a pre tento

ušachtilý cie bol ochotný prináša nesmierne
obete. Obdobie jeho riaditeovania sa spája
so zaujímavými tvorcami, ktorých neraz
získal k spolupráci len úprimným a vytrvalým
presviedaním – s Branislavom Kriškom,
Alešom Votavom, Pavlom Tužinským, Mariánom Chudovským, Adolfom Vykydalom,
Zuzanou Hájkovou. Zárove si získal dôveru
Gurgena Ovsepiana, Štefana Babjaka, Márie
Tomanovej a ostatných sólistov. Vedel, že
divadlo vyžaduje vea trpezlivosti a tolerancie,
ak chceme dosiahnu plnohodnotné kolektívne nasadenie, ktoré vedie k úspechu.
Pán riadite, akujeme Vám, že sme mohli
by pri Vašom vekom dobrodružstve zvanom Štátna opera Banská Bystrica. To, o
ste nám za krátkych šes rokov pôsobenia
zanechali, patrí medzi hviezdne chvíle v dejinách operných súborov na Slovensku.
Martin BENDIK

1–2 | 2014
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Vážení, záverená!
Na rozdiel od bombastického, no bezútešne komerného otvorenia roka Európskeho
hlavného mesta kultúry Košice 2013 sa organizátori rozhodli, že v jeho závere nepotrebujú „napína@ svaly” a v týždni od 10. do 16. decembra ponúkli rad skromnejších
podujatí. Jedným z vrcholov závereného ceremoniálu malo by@ uvedenie súasnej
slovenskej opery 66 sezón.
K návšteve predstavenia ma viedla zvedavos,
ako sa zo štylizovaného dokumentu o košickom kúpalisku (kúpaliskách) mohla sta opera. Peter Kerekes je skúsený a uznávaný dokumentarista, no lm 66 sezón (2003) urite
nie je jeho tvorivým vrcholom. Nevieme, ktorá
z tých sezón bola prvá a ktorá posledná, úplne

dokumentu, o dejovej línii je však ažké hovori. Spomínanie starej mamy na roky mladosti, tajuplné zaprisahávanie rádioamatéra
a alšie náhodné momenty zo života radu
neznámych postáv mohli vzbudi empatické
úsmevy, v horšom prípade však diváka direktívne oslovovali jalovým historizovaním.

66 sezón foto: M. Vacula

jasná nie je ani lokalizácia (divák môže tuši,
že sa nakrúcalo na dnes už nefungujúcom „éhaku“, nechýbajú asté zábery z parku medzi
stanicou a mestom). Celkovo dokument pôsobí nesúrodým dojmom, oscilujúc medzi lascívnou (miestami otvorene erotickou) banalitou
a násilnou patetickosou. Zrejme by sa na už
bolo zabudlo, neby nových príležitostí EHMK
a ambiciózneho komponistu Marka Piaeka,
autora hudobno-divadelných projektov na najfantastickejšie témy. Ni proti, zábava musí
by. Stála v našom prípade za to?
Opera je najvyšší hudobno-divadelný druh,
v ktorom sa spieva a hrá, prípadne tancuje.
66 sezón však permanentne strieda hovorené
monológy a náznaky dialógov s anglickými pesnikami. Takže opereta? Melodráma? Muzikál?
Opera zaiste nie. Mimochodom, preo anglitina? Komu sa ou chceli autori libreta (Peter
Kerekes, Marek Piaek, Martin Ondriska) zapái? Mala da dielu punc svetovosti, kozmopolitnosti? Na väšinovú maarinu z dokumentu si
libretisti netrú i. No aj keby použili esperanto,
ich povinnosou bolo zabezpei slovenské
titulky. Že sa tak nestalo, považujem za jeden
z najväších prehreškov projektu.
Samotné libreto poskytuje reprezentatívny
výber najvtipnejších výpovedí z lmového

K pozitívnym stránkam uvedenia patria réžia
Slávy Daubnerovej i scéna a kostýmy Kataríny Holkovej. Poda Kerekesovho vyjadrenia bol režijný koncept vynikajúci a spoíval
vo využití vemi širokej scény na spôsob
lmovej technológie multiekranu, kedy sa
v niekokých oknách odohrávajú hlavné
a vedajšie deje. Základnou determinantou
projektu bolo jeho situovanie do priestorov
košickej Kunsthalle, iže starej krytej plavárne. Umiestnenie orchestra do vypusteného
bazénu plného neodhrnutého lístia pôsobilo
groteskne príažlivo: jediným problémom zostalo, že práve orchester sa stal opticky (a bohužia aj akusticky) najnosnejším prvkom
predstavenia, kým herci a speváci sa menej
nápadne potulovali mimo bazénu.
Piaekova hudba vyvolala vemi sympatické
reakcie publika. To však takmer výhradne
tvorili zasvätení a realizátorom blízki hostia. Na druhé predstavenie sa predali štyri
lístky – treba presvedivejší dôkaz o nezvládnutí marketingu? Piaekov rukopis
nadväzuje na najlepšie roky Malomestského
komorného orchestra Požo sentimentál:
vydarená, vtipná a ohnivá populárna muzika, skvele zapadajúca do intencií filmu. Ako
filmová hudba by obstála na výbornú, ako

hudobné divadlo je však problematická. Inštrumentácia zdvojuje vokálne hlasy, obas
sa ozve príjemný jazzík, faktúra je jednoduchá, melodika banálna, iba harmónia sa
hemží nespoetnými chromaticko-terciovými spojmi. Nadužívanie spodnej medianty
svediace o invennej bezradnosti patrí do
palety chladne kalkulovaných ahov, ktoré
na laického diváka pôsobia „zmyslovo opojne“ ako odhalené krivky dámskych tiel na
kúpalisku.
Pri hodnotení spevácko-interpretanej zložky sa dostávame k najväším nedostatkom
produkcie. Niežeby bol výber spevákov
a hercov málo dôsledný, ve sa združili
z rôznych divadiel a miest. Ani výkonu
orchestra a lenov zboru Štátneho divadla Košice pod vedením Mariána Lejavu
nemožno adresova zásadné výitky. Problém spoíval v amatérskych podmienkach
naštudovania (jedna skúška a dve generálky) a v následnej nesústredenosti, nepresvedivosti súhry vokálnych i hovorených
vstupov a hereckých akcií. Majúc v živej
pamäti amatérske faux-pas otváracieho
ceremoniálu (výpadky ozvuenia, dlhé prestoje, všeobecný chaos) som oakával, že sa
z nich koordinátori projektu pouili. V tejto
súvislosti si treba položi otázku, preo
nemal proces naštudovania potrebné parametre? Preo vedenie EHMK nezabezpeilo
primerané podmienky na realizáciu projektu, ktorý prezentovalo div nie ako svoju
vlajkovú lo? Preo nedovolilo úelnejšie
využi luxusne zreštaurovanú Kunsthalle?
A napokon: preo nezabezpeilo vhodné
ozvuenie? Jedenástich vokálnych sólistov
nebolo vôbec pou, spievali v tieni orchestrálneho molocha. „Práca“ zvukových
technikov hraniila so sabotážou. Ostávala
však stále možnos prinies projektor, plátno
a zapnú titulky. Možnos, ale aj povinnos,
bez ktorej už dnes operné predstavenie azda
ani neexistuje.
Vedenie Košice ‘2013 by bolo urobilo lepšie,
keby skomponovaním opery poverilo niektorého z košických skladateov. Apropos: pri
príležitosti EHMK som nezaregistroval žiadnu objednávku nového hudobného diela pre
domáceho autora...
Tamás HORKAY

Marek Piaek, Peter Kerekes,
Martin Ondriska: 66 sezón
Dirigent: Marián Lejava
Zbormajster: Lukáš Kozubík
Scéna a kostýmy: Katarína Holková
Svetelný dizajn: Ints Plavnieks
Choreograa: Stanislava Vleková
Supervízia: Silvia Hroncová
Réžia: Sláva Daubnerová
Asociácia súasného divadla, Štátne divadlo
Košice, Košice – Európske hlavné mesto
kultúry 2013
Premiéra v Kunsthalle Košice, 14. 12.
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Peter a Lucia
– výborný koncert, slabé divadlo
Napriek mnohým nezdarom (úspech nemeriame diváckou návštevnos@ou, ale výpovednos@ou témy, silou hudby i kvalitou piesYových textov) sa slovenskí skladatelia,
libretisti a inscenané tímy neodbytne púš@ajú do nových pôvodných muzikálov.
Od zaiatku divadelnej sezóny 2013/2014 vznikli v našich divadlách Mata Hari,
Sherlock Holmes, Tisícroná vela, Móric BeYovský a Peter a Lucia. Všetky s vekými
ambíciami, sprevádzané nadpriemerným diváckym záujmom. V konenom dôsledku
však výsledné tvary, neraz na hranici „patažánru” s pochybnými libretami a nepresvedivou hudbou, vyvolávajú polemiku o zmysle uvádzania týchto diel. Slovensku
chýba muzikálový mág. Alebo kultivátor upadnutého a zanedbaného hudobnodramatického druhu? Vypredanos@ inscenácií na mesiace vopred však naznauje, že
divákom aktuálna kvalitatívna úroveY staí.
Najprepracovanejšou zložkou Tisícronej vely
(Divadlo Andreja Bagara v Nitre) boli marketing a propagácia. Premiéra mala masívny
mediálny ohlas, producenti získali partnerov,
vaka ktorým si diváci mohli pred predstavením zakúpi napríklad medovinu. V hadisku
už dostali menej možností. Skladby Vaša
Patejdla nedosahujú ani len úrove rádiových
hitov, chýba im akákovek dramatickos a divadelnos. O generáciu mladší skladate Juraj
Haško zložil hudbu k Sherlockovi Holmesovi
(Divadlo Jonáša Záborského Prešov). Je štýlovo kompaktnejšia než Patejdlova, skladate
lepšie pracoval s opakovaním motívov, jednotlivé skladby medzi sebou viac komunikujú.
Aj spevácke výkony prešovského súboru boli
presvedivejšie ako u nitrianskeho ansámblu.
O reprodukovanom zvuku v súasných muzikálových inscenáciách je už škoda polemizova. Zvykli sme si... Len dva z tohtosezónnych
muzikálov pracovali so živo interpretovanou
hudbou: trojsúborový projekt Štátneho divadla Košice Móric Beovský (píše o om Lýdia
Urbaníková, pozn. red.) a komorný muzikál
Peter a Lucia v bratislavskom Divadle Malá
scéna STU.
Peter a Lucia sa od ostatných spomenutých
diel líši tým, že nejde o novovzniknutý opus
napísaný na objednávku pre konkrétne
divadlo, ale o viac než dve desaroia staré
libreto Alty Vášovej s textami Jána Štrassera
a hudbou Deža Ursinyho. Muzikál nebol
doposia uvedený, je len hudobne zaznamenaný na nahrávke Deža Ursinyho a Jara Filipa.
Piese Preo ešte v roku 1999 rekonštruovali
a nahrali Šeban – Rósza – Buntaj a spolu
s piesou Portrét sa nachádzajú na albume
Pevniny a vrchy 2. Zvyšok – aj po rokoch
mimoriadne podnetných – skladieb bol poslucháom nedostupný.
Uvedenie diela je vynikajúcim dramaturgickým krokom. Od svojho vzniku nestratilo na
kvalite. Práve naopak, v paškvile súasnej
muzikálovej spisby pôsobí až oblažujúco. Ursinyho demo nahrávky nanovo aranžovalo trio
Talent transport – Vladislav Šarišský, Filip
Hittrich a Marián Slávka. Muziku interpretujú s citom k originálu, dávajú jej však nový
lesk. Ich spolupráca na inscenácii je o to cennejšia, že sú súasou každého predstavenia.
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stratení sú Renáta Rundová a Peter Trník,
ktorí zosobujú najprv rodiov Petra, potom
Lucie. Trník vo vekých neurotických gestách
predstavuje nervóznu hlavu rodiny, Rundová
nemá inú šancu než sk zava k pátosu. Režijné
a následne herecké slabiny sa najviac odhaujú
pri ažkopádnych opileckých výjavoch i v nešikovnej erotickej scéne poas piesne o dovolenke vojakov. Filipovu piese Hrdina doviedli
režiséri do nevhodnej grotesky, kde Tóth popri
afektovanom speve predvádza aj preexponované pohyby parodujúce homosexuálov.
Problematicky vyznieva obsadenie titulných
postáv, ktoré majú ma krátko pred osemnástym
rokom života. Matúš Mihálik (Peter) a Simona
Miháliková (Lucia) vyzerajú sotva na šestnás,

S. Miháliková a M. Mihálik foto: R. Miko

Na pozadí kvalít predlohy a hudobnej interpretácie o to viac zamrzí výsledný inscenaný
tvar (réžia Juraj Bielik a Anton Koreni) –
len akýsi nárt bez pevného režijného vedenia.
Dominantou scény sú stoliky predstavujúce
metro i stanicu, ktoré predznaili za hlavnú
innos protagonistov sedenie. Scénickí
a kostýmoví výtvarníci Jaroslav a Miroslav
Daubravovci vysunuli na javisko osvetovacie mostíky navodzujúce industriálny dojem
kostier zbombardovaných budov. V scénach
na stanici mohli konštrukcie evokova vlak,
pri hereckých akciách sa však nijako nevyužili.
Príbeh je zbavený reálií Rollandovej novely
– ide o bližšie nešpecikovanú vojnu, dej sa
odohráva v „bezasí“. Scénogra odhalili
javiskový priestor inokedy vykrytý sutmi.
ierno-žltá výstražná páska, ktorou sú z bezpenostných dôvodov oblepené miesta divadelného zákulisia, tak urila farebné smerovanie inscenácie. Úinkujúcich zaodeli do sivých
a iernych farieb, len Peter a Lucia majú
výrazné žlté odevy. Žlté detaily nachádzame aj
u niektorých alších postáv, nie sú však kostýmovým znakom, iba výtvarným doplnkom.
Inscenácia muzikálu stojí pre nedostatonú
dramaturgiu na vratkých základoch, ani samotní herci (Tomáš Vravník ako Predava
novín, Gabriel Tóth ako Petrov brat Filip,
Andrea Vozárová ako Predavaka) akoby
nepoznali identitu svojich postáv. Podobne

v dôsledku oho sa sujet javí ako príbeh „lásky
z pieskoviska“. Tento pocit umocuje herecká
neskúsenos Matúša Mihálika. V jednej zo svojich
prvých postáv sa lepšie uviedla Simona Miháliková, ktorej spev je lyricky nežný, ale v herectve
ukázala aj dramatické polohy.
Pocit nedostatonosti inscenácie umocuje
bulletin zložený iba z fotograí a krátkych
životopisov režisérov a hudobníkov, chýbajú
dokonca mená javiskových postáv. Tvorcovia
nevyužili šancu predstavi zaujímavý osud diela,
neponúkli rozhovor s tvorcami libreta a textov
piesní i so synom Deža Ursinyho, ktorý nahrávku roky opatroval. Peter a Lucia sa mohol
sta jednou z hudobných udalostí sezóny. Muzikál je však syntetické umenie, takže vo výsledku
prevládol dojem nezvládnutej inscenácie.
Lenka DZADÍKOVÁ

Peter a Lucia
Hudba: Dežo Ursiny
Libreto: Alta Vášová
Texty piesní: Ján Štrasser
Scéna a kostýmy: Jaroslav a Miroslav Daubravovci
Hudobné naštudovanie: Talent Transport
Réžia: Juraj Bielik, Anton Koreni
Premiéra v Divadle Malá scéna STU
Bratislava, 14. 12.
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Hudobný cestopis v košickom divadle
Móric BeYovský ako osobnos@ našich dejín sa stal podnetom pre napísanie a uvedenie rovnomenného muzikálu, ktorý vhodne zapadol do programu Košice 2013
– Európske hlavné mesto kultúry. Aj ním sa naplnila snaha vytvori@ hry o udalostiach
a osobnostiach viažucich sa ku Košiciam alebo k Slovensku, reprezentovaná tiež
baletom o spisovateovi Sándorovi Máraiovi, divadelnými hrami o troch košických
mueníkoch i o košickom richtárovi Jánovi Bocatiovi a pôvodnou operou Marka
Piaeka 66 sezón.
Hoci sa divadlo v Košiciach muzikálu už
šestnás rokov vyhýba, v prípade Mórica Beovského urobilo výnimku, pretože poda slov
dramaturga Petra Himia v programovom
bulletine „textová predloha a dobrá hudba
rozhodli“. Autorom myšlienky i realizácie je
režisér Milan Antol, na inscenácii sa podieali všetky tri súbory Štátneho divadla. Sujet
spoíva v umeleckom stvárnení bohatých
osudov slovenského dobrodruha a hrdinu
Mórica Beovského, ktorý uzrel svetlo sveta
vo Vrbove (1746), dostal sa do vyhnanstva
na Sibír a roku 1776 ho na Madagaskare
vyhlásili za kráa. Nejde o žiadnu kciu, ale
o historické fakty, udalosti a reálne postavy z dejín. Mimochodom, roku 1835 vyšla
v Košiciach divadelná hra A. Kotzebueho
v maarskom jazyku Gróf Beovský alebo
Sprisahanie na Kamatke.
Tvorcovia venovali premiéru inscenácie spomienke na vynikajúceho herca Jozefa Adamovia, nezabudnuteného predstavitea titulnej
postavy v televíznom seriáli z roku 1975 Vivat
Beovský (spoluautorom jeho koprodukného
slovensko-maarského scenára bol redaktor
košického rozhlasového štúdia Pavol Sobota).
Medzi tematicky zhodnými dielami je však
diametrálny rozdiel tak v umeleckom stvárnení, ako i v duchovnom a historicky rozdielne
vnímanom zámere.

Milan Antol úspešne nachádza udsky aj umelecky pôsobivé integrujúce prvky, popri
faktograi vstupujú do hry dotvorené momenty, ktoré vytvárajú vzájomné vzahy a ich
vyvíjajúce sa dejové línie. Divák je uzrozumený s priestorovými i vzahovými zmenami,
oživenie je permanentne prítomné v podobe
tanca, farebnej pestrosti, striedaní dramatických akcií v komornom i v zborovom zložení.
Titulný hrdina (Juraj Bernáth/Maroš Goga)
dostal protiváhu v postave Stepanova (Marián Luká/Igor Timko). On posúva dej, komentuje ho a oživuje, je „ovešaný“ symbolmi
lásky a nenávisti, skvele kreovanými ženskými
postavami. Namiesto „trojuholníka“ so žiarlivými scénami sa dostávajú do protiváhy
dva páry a ich výstupy v lyricky i dramaticky
exponovaných náladách. Cenné je stvárnenie
hudobnej zložky orchestrom v malom obsadení, doplnenom o dve gitary a bicie nástroje, i
použitie organa v sprievode k baletným íslam
(dirigent Igor Dohovi).
Skladate, aranžér a multiinštrumentalista
Adrián Harvan sa v Košiciach s vekým
úspechom predstavil v inscenácii baletnej
rozprávky Doktor Jajbolí (2012), ktorá zaujala pozoruhodnou farebnosou, formovou
sk benosou a melodickou nápaditosou partitúry. O hudbe Mórica Beovského sa to nedá
konštatova. Hudobná zložka kopíruje dianie

Ladislav avojský,
doyen divadelnej kritiky
(17. 1. 1932 Trnava – 9. 1. 2014 Bratislava)
Je nás, operných recenzentov, máliko.
A opä jeden odišiel. Tíško, neakane, len
niekoko dní pred dovšením 82. roku života
dot klo srdce nášho kolegu (za seba neváham napísa aj vzoru) Ladislava avojského. Trnavan, ktorý každé „“ vyslovil mäkko, mal v rovnakej úcte svoju vlas a jazyk,
ako aj všetky divadelné žánre.
Vyštudovaný teatrológ bol nielen brilantným
štylistom, vemajstrom vtipným slovných
hraiek a metafor, no – popri bohatej vedeckej a kritickej innosti v inohernej oblasti
– predovšetkým hlbokým znalcom opernej
problematiky. Dokázal presne vystihnú
podstatu inscenácie, identikova pohnútky
tvorcov, da do súvisu hudobnú výpove s vi-

zuálnou. Nikdy mu nechýbala odvaha sformulova výhrady a pusti sa do polemík, na druhej
strane sa nebránil ani eufórii. Mal na to puvoár
a naporúdzi dostatok pádnych argumentov.
Svojím spôsobom bol vizionárom. Už po bratislavskej inscenácii Barbiera zo Sevilly roku
1960 si povzdychol, kokože Rossiniho opier
nepoznáme. O šes rokov neskôr nemilosrdne
„zoal“ neoriginálnu verziu kultového Nabucca. No vedel sa aj nadchnú, nešetri chválami
i jeho typicky elegantným spôsobom vybalansova „cukor“ s „biom“. Sledoval vývojové
trendy v opernom divadle, bol otvorený moderným výkladom, presne ich analyzoval. Mal totiž
dar selektova skutonú kvalitu od pliev. Vedel
diskutova, vekoryso rešpektova názor druhé-

na scéne, uchyuje sa k priehadným melodickým asociáciám (Ej, uchnem; Hojda, hojda),
slovenskú udovú piese alebo francúzsky
šansón mechanicky strieda s ínskou melodikou v kontraste s bubnami ostrovných domorodcov. Aktérov charakterizuje a odlišuje iba
mierne, je viac fabulujúcim než autonómne
invenným doplnkom. Dramaticky vyhrotené
miesta sa v partitúre vyskytnú len sporadicky,
hudba je dynamicky plochá, a hoci miestami
vyvoláva príjemný až páivý prvoplánový
efekt, o hlbšom umeleckom vklade hovori
nemožno. Skladate sa nerozhodol, v ktorom
žánri komponuje – viac tiahol k populárnej
hudbe, muzikálové hity sa mu však z piesní
vytvori nepodarilo.
Záverom sa teda núka otázka, do akej miery
možno v súvislosti s Móricom Beovským
prija exponované druhové oznaenie „muzikál“, ke výsledný tvar nabáda k zjednodušenému oznaeniu „hudobné divadlo“,
„spevohra“, „hra so spevmi“ i len „kvázi
muzikál“. Napriek spomenutým nedostatkom má inscenácia u publika úspech, najmä
mládež odchádza z divadla s viacnásobným:
„Vivat Beovský!“
Lýdia URBANÍKOVÁ

Móric Beovský
Hudba: Adrián Harvan
Libreto: Milan Antol
Texty piesní: Vladimír Krausz
Dirigent: Igor Dohovi
Zbormajster: Lukáš Kozubík
Choreograa: Ivana Kuerová
Scéna: Štefan Hudák
Kostýmy: Silvia Zubajová
Réžia: Milan Antol
Premiéra v Štátnom divadle Košice, 29. 11.

ho, ale aj nekompromisne oponova.
Popri nespoetných stretnutiach na operných
premiérach sa mi vynára spoloná cesta do
Košíc. Priam ma šokovala jeho znalos každého kopca i dedinky, ktoré sa nám z okna vlaku
mihali. A k tomu historický súvis, kultúrny
kontext. Alebo noné návraty autom zo Zámockých hier zvolenských. Nenechával si ujs
uvedenia raných opier Verdiho, ktoré „nasával“ tiež ako vychutnáva CD a rádia. Len pred
troma mesiacmi, v de Verdiho dvojstých narodenín, sme spolu v rozhlase naživo diskutovali
o jednom z jeho obúbených skladateov.
Ladislav avojský, prísny a briskný kritik,
vždy elegán a galantný doyen slovenskej
kritiky, bude nám pozemšanom vemi chýba. Veruže závidím tým v nebíku, ktorí ako
prví zapoujú kapitolky z nedokonenej knihy
o Verdim a Wagnerovi na Slovensku. Jej
autor si totiž nielen všetko pamätá, ale vie to
aj strhujúco vyrozpráva. Na jeho texty a hlas
nezabudneme.
Pavel UNGER
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Aj tomuto ušachtilému cieu – oživovaniu
historickej pamäti – slúžia operné Kontinuity.
Niet u nás povolanejšieho autora a moderátora, ako je Jaroslav Blaho. V decembrovom pokraovaní voného cyklu sa venoval
aktuálnemu 20. výroiu úmrtia slávnej slovenskej rodáky, sopranistky Lucie Poppovej.
Prvá Slovenka, ktorá dobyla dosky najvýznamnejších svetových divadiel a festivalov, bola
v prvom rade znamenitou mozartovskou
a straussovskou interpretkou lyrických a neskôr aj mladodramatických partov. Ukážky
z arovnej auty, Arabelly, Gavaliera s ružou a na rozlúku ária Lauretty z Pucciniho
Gianniho Schicchiho viedli k tichému zamysleniu, o aký hlas sme boli u nás doma poas bývalého režimu ukrátení. Ako poznamenal
Jaroslav Blaho, našli sa aj v tom ase odvážni
šéfredaktori, ktorí „prepašovali“ zmienky
o našej Lucii. Ociálne však vládlo ticho a –

Inscenácia Mozartovho Dona Giovanniho
v brnianskom Divadle na Orlí (30. 11.) bola
bakalárskou vizitkou študenta opernej réžie na
Janákovej akadémii umení, dvadsatrironého Marka Mokoša.
Ke sa rodák zo Senca rozhodol študova
opernú réžiu, nemal na výber vea možností.
V Európe sa tento odbor uí len na ôsmich
vysokých školách, takže Brno predstavuje
pre slovenských záujemcov mesto prvej voby (alšími najbližšími sú Krakov a Praha).
V tunajšej Komornej opere Hudobnej fakulty
JAMU dostanú mladí adepti opernej réžie
možnos pracova po boku alších študentov
– spevu, inštrumentálnej hry, produkcie, scénograe, javiskových technológií – na spolonom opernom predstavení. Unikátom je,
že inštitúcia pôsobí v samostatnom, špikovo
vybavenom priestore Divadla na Orlí. Tu študenti zažívajú simuláciu skutonej opernej
prevádzky – od spolupráce s výtvarníkmi cez
plánovanie skúšok, aranžovanie, svietenie až

Nezabúdajme na našich velikánov
ako moderátor rukolapne doložil – nejeden
lexikón neidentikoval ani len jej rodisko.
Zaujímaví boli hostia matiné. Profesorka
Vlasta Hudecová si zaspomínala na spoloné študentské asy a prezradila aj šifru, pod
akou sa po Poppovej odchode na viedenské
predspievanie dozvedela, že ostáva za železnou oponou: Odhalil to ervený atrament na
pohadnici. Vyzdvihla schopnos pedagogiky
Anny Hrušovskej vycíti mladý talent a podpori ho v rozvoji. Tenorista Juraj Hurný, ktorý
práve uzavrel divadelnú kariéru (bol dlhoroným protagonistom Opery Graz), podiarkol,
že Lucia Poppová vstupovala do medzinárodného diania v ase, ke ešte vládli najprísnejšie kritériá. Sám s ou stál na javisku poas

hosovania v Zürichu v Lehárovej Veselej
vdove. Tretím slovenským exulantom na pódiu bol vtedy Gejza Zelenay. S moderátorom
Jaroslavom Blahom sa zhodli na vokálno-estetickom ideáli a prisúbili, že v budúcej sezóne
plodnú debatu rozvinú. V živých ukážkach sa
predstavili sopranistky Helena Becse-Szabó
a Miriam Garajová.
Azda jediným tieom obsahovo i udsky neopakovateného matiné bol absolútny nedostatok mladého publika. Žia, ako zvyajne. Pritom lepšiu školu operného života nedá študentom žiadna vzdelávacia inštitúcia. A poui by
sa dokázala aj profesionálna spevácka mla.
Pavel UNGER

vienku ubezpeenie,
že herec je to prvé
a najdôležitejšie, o
môže diváka presvedi o pravdivosti príbehu a že je správne
dôverova mu ako dramatickej jednotke.
Na prostej scéne a vo funkných jednoduchých kostýmoch Ivany Mikloškovej, v mimoriadne náronej hereckej akcii vznikla
inscenácia, ktorá rozpráva príbeh Dona Giovanniho bez zbytoných kuiek a násilných
inovácií, zato pravdivo a priamo. Dokonca
uvažujem, i som videl iného Giovanniho,
ktorý by sa mi tak zaryl pod kožu. Marek
Mokoš ma utvrdil v skúsenosti, ktorú som
v súvislosti s ním nadobudol už dávnejšie –
v jeho inscenaciách sa hrá to najfyzickejšie
divadlo, takže ak by divák vstúpil doprostred
javiska, váhal by, i je dianie okolo neho
naozaj len divadelným preludom.

Slovenský talent v Brne
po verejné predstavenia. Pritom nie sú ušetrení ani od kuloárnych pletiek a iných záažových situácií, s ktorými sa na profesionálnej
pôde urite stretnú.
Výsledkom takéhoto štúdia bola aj novembrová premiéra Dona Giovanniho. Po sumarizácii mi vyšlo, že som dielo doposia videl
v dvadsajeden inscenáciách. Titulného hrdinu som zažil v rokokovom kabáte i v texaskách, prišiel na koni, v limuzíne, vlakom,
príbeh sa rozprával dopredu i pospiatky.
Z väšiny režijných koncepcií sršala snaha
vyloži dielo „nanovo“. Na moje potešenie,
táto ambícia nebola Mokošovým zámerom.
Naopak, vnímal som jeho snahu vyloži
príbeh o najautentickejšie, hlboko udsky,
expresívne a sugestívne. Mokoš dostal od
svojho profesora Tomáša Studeného do

Tomáš PILA

prispel k trvalej kvalite pôvodnej
opernej literatúry. Z operných
rozprávok Ako išlo vajce na vandrovku, Trojruža, Veká doktorská
rozprávka a Tajomný kú sa aj vaka vzácnej
senzitivite libretistky pre detské publikum
tešilo a teší niekoko generácií operného diváckeho dorastu. Stala sa najproduktívnejšou
prekladatekou operných libriet do sloveniny: vaka znalosti troch jazykov (nemina,
francúzština, talianina), ojedinelému citu
pre slovo a dokonalému ovládaniu kánonov
operného umenia obohatila fond prekladovej
literatúry o viac než sedemdesiat libriet s autonómnou umeleckou hodnotou. Roku 1986
stála ako dramaturgika pri zrode Komornej
opery. Je tiež autorkou desiatok rozhlasových
i televíznych relácií a prekrásnej autobiograckej knižky Preletím ponad život.

Jubileum dobrej víly slovenskej opery
Okrúhleho jubilea sa 7. 1. dožila dobrá víla
slovenského hudobného divadla, Jela Krméry-Vrteová (1924). ažko si predstavi
existenciu našej opery bez pôsobenia tejto
krehkej, skromnej, neskonale múdrej ženy
– hoci sa astejšie odohrávalo v úzadí než vo
svetlách re ektorov.
Pre umelecký život predurilo martinskú rodáku, dcéru literárneho kritika, dramatika
a prekladatea Štefana Krméryho a spisovateky, legendárnej rozhlasovej rozprávkarky
Hely Krméryovej, už domáce zázemie i mlados strávená v blízkosti významných slovenských intelektuálov a umelcov. Hoci zaiatok
profesionálneho pôsobenia Jely Krméry-Vrteovej je zviazaný s vokálnym umením,
spevácku dráhu talentovaná mezzosopranist38

ka zakrátko opustila. Aj napriek úspechom
na javisku Opery SND (sólistka v rokoch
1946-52), kde vytvorila Lea v Snehulienke,
Niclausa v Hoffmanových rozprávkach, Lolu
v Mascagniho Sedliackej cti, Bizetovu Mercedes i Carmen, i laureátstvu na medzinárodnej
speváckej súaži na Pražskej jari 1948, ktoré
jej vynieslo trojroný štipendijný pobyt na
rímskej Accademii Santa Cecilia.
Roku 1953 sa do Opery SND vrátila – už ako
manželka huslistu Albína Vrtea a mama troch
detí – do pozície dramaturgiky a lektorky.
V tom ase sa zaala jej neocenitená literárna
a prekladateská innos. Libretistický vklad
v Suchoovom Svätoplukovi, Andrašovanovom Figliarovi Geovi, Urbancovom Majstrovi
Pavlovi i v Meierovom Erindovi významne

Michaela MOJŽIŠOVÁ
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Dom plný zázrakov, myšlienok a udí
Prvou premiérou sezóny si Bavorská štátna opera pripomenula 50. výroie jej obnovy po druhej svetovej vojne. Zaiatok písania úspešných novodobých operných dejín
v bavorskej metropole vtedy odštartovala Žena bez tieYa. Na poes@ tejto udalosti
siahla dramaturgia po Straussovom interpretane a realizane náronom opuse.
Úspešne. V[aka pôsobivej javiskovej podobe a podmanivému hudobnému naštudovaniu sa dielo opä@ stalo historickým medzníkom mníchovského operného domu.

Osudná noc
Písal sa rok 1943. Krátko po záverenej opone
Nížiny Eugena D’Alberta sa do potlesku doznievajúceho na vekolepom schodišti opery
ozvalo zavíjanie sirén. Poas kobercového náletu spojencov v noci z 2. na 3. októbra zasiahli

foto: © Bayerische Staatsoper

mníchovský Nationaltheater viaceré bomby.
Po pyšnom pavilóne múz zostala len hba
sutín a st p dymu. Totálna decimácia morálky
obyvatestva – tak znel príkaz spojeneckých
generálov. Divadlo s nimbom umeleckej svätyne, v ktorom slávil svetovú premiéru nejeden
skvost svetovej opernej literatúry, sa stalo
jednou z najsmutnejších obetí nacistického
besnenia.

Postavíme si ju sami!
V Mníchove sa hráva opera bez prestávky
už vyše 350 rokov. Preto niet divu, že krátko
po skonení vojny sa na opere odchovaní
Mníchovania s vervou pustili do obnovy
divadla. Poduja sa na takýto projekt v dobe,
ke krajina trpela zdevastovanou infraštruktúrou a nedostatkom obytného priestoru, bolo
bezbrehým luxusom. Tombolami a šikovnou
akvizíciou mecenášov s výraznou podporou
prominentov na ele s dirigentom Hansom
Knappertsbuschom sa novozaloženému Združeniu priateov Národného divadla podarilo
vyzbiera vyše šes miliónov mariek. Spolu
s dotáciami mesta a štátu sa výsledná suma
za rekonštrukciu vyšplhala nad šesdesiat
miliónov.

Betón alebo mramor?
Dlho diskutovali Mníchovania o tom, v akom
štýle by sa mala opera vystava. Obyajná
úelová stavba a najprísnejšia reštaurácia
pôvodnej architektúry budovy tvorili dva
extrémne protipóly tejto debaty. Proti návrhu

kreova novovybudované divadlo v striedmom
„demokratickejšom“ štýle s použitím moderných materiálov (sklo a betón) a situova ho
na úplne inom mieste zarezonoval príslovený
bavorský konzervativizmus. Nová opera mala
by vystavaná na starom mieste a v pôvodnom

foto: © F. Löchner

klasicistickom slávnostnom štýle. Roku 1954
vyhral verejnú súaž hannoverský architekt
Gerhard Moritz Graubner, ktorý sa rozhodol
zrekonštruova divadlo poda pôvodných plánov Karla von Fischera a dvorného architekta
kráa udovíta I. Bavorského Lea von Klenzeho z rokov 1818 a 1825.

Zacelenie rany
21. novembra 1963 sa pod stropom nového
purpurovo-slonovinovo-zlatého auditória
rozžiaril krištáový luster a mníchovské Národné divadlo po dvadsiatich rokoch opä
otvorilo svoje brány. Len pre pozvaných hostí
bavorskej vlády sa hrala Straussova Frau ohne
Schatten, ktorú v réžii Rudolfa Hartmanna
naštudoval nový šéfdirigent Bavorskej štátnej
opery Joseph Keilberth. O dva dni neskôr sa
divadlo otvorilo aj pre verejnos inscenáciou
Wagnerových Majstrov spevákov norimberských (Keilberth/Hartmann), ktorí boli na
programe aj 3. októbra 1943. Dramaturgia tak
uzavrela dvadsaronú ranu krvácajúcu nielen
v podobe divadelnej ruiny, ale aj v srdciach
všetkých operných fanúšikov.

1943 – 1963 – 1993 – 2013
Straussovo dielo je dramaturgickou, interpretanou a logistickou výzvou aj pre zabehnutý aparát operného divadla, nieto ešte pre
javisko, ktorého steny voajú zasychajúcim
betónom. Úspech mníchovskej Ženy bez tiea
z roku 1963 si je dnes možné vypou na CD
nahrávke (DG/Brilliant). V prípade tej novej

treba dúfa, že sa oskoro objaví na DVD – tak
ako jej predchodkya z roku 1993, ktorá zaujala nielen vizuálnym stvárnením erpajúcim
z japonskej divadelnej tradície Nó a Kabuki,
ale aj obsadením, v ktorom sa zaskveli najmä
Cheryl Studer a Marjana Lipovšek. Po pädesiatich rokoch má Mníchov opä novú Ženu
bez tiea. Režisér Krzysztof Warlikowski
a dirigent Kirill Petrenko ou uzatvárajú
pädesiatroný historický oblúk opery v povojnovom Mníchove.

Cesta do h|bky duše
Z h bky priestoru mníchovského Národného
divadla sa hne na zaiatku ozýva tichý potlesk. Na závoji pred otvoreným javiskom beží
slávny lm Alaina Resnaisa L’année dernière
à Marienbad (Posledný rok
v Mariánskych lázach, 1961).
Nekonené jazdy kamery ukazujú chodby zámku, priechody
medzi izbami a napokon pár –
muža a ženu. On si myslí, že tu
už raz bol. Možno minulé leto.
Ona tápe a predsa si spomenie. Bola to len žiadostivos?
Utrpenie? Snenie? Bdenie?
Na javisku sa na elegantnú
leošku medziasom zvezie
vyerpaná Cisárovná. Pestúnka jej pichne injekciu na
upokojenie. Ihla sa vryje do
pokožky a z orchestriska sa
ozve burácajúce fortissimo Keikobadovej témy.
Od tohto momentu zostáva hádankou, i postavy žijú svoje sny alebo snívajú svoj život. Dej
Straussovej Ženy bez tiea, ktorá je apoteózou
Mozartovej arovnej auty, je však napriek
„dvojitému dnu“ libreta pomerne prehadný.
Cisársky pár z rozprávkovej ríše má – presne
tak ako garbiar a garbiarka z ríše udí – problémy s plodením detí. A tak sa Cisárovná vydá
hada svoj tie (rozumej plodnos) na miesto,
kde to poda pestúnky nie je vždy najvoavejšie:
„Ich istota nám smrdí po zhrdzavenom železe
a zrazenej krvi starých mtvol!“ Cisárovná chce
stoj o stoj medzi udí.
Ak nenájde tie plodnosti, Cisár musí skamenie. Warlikowski situuje stret dvoch
svetov do jednej naratívnej roviny. Zatia o
sa Cisárovná vo vykachlikovanom sanatóriu
zahlbuje do podvedomia, garbiari perú šaty
v modernej práovni. Všetko sa deje na tej
istej úrovni, no s rozdielnymi vyhliadkami na
spasenie.

Sila obrazov
Jedinenos a paradigmatickos tejto inscenácie spoíva v obrazoch vytvárajúcich myšlienkové svety. Pred pädesiatimi rokmi sa Ženou
bez tiea zaala v Mníchove nová éra, súasná
inscenácia kreuje svoj subtext priamo pred
oami divákov: masy detí na scéne vystupujú
raz ako bájne bytosti so sokolími hlavami,
inokedy ako sekretárky na psychiatrii i obyajní diváci; la porodí ervenú iapoku, les
vyrastie a zmizne – Warlikowski zázrakmi
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naratívne oblúky, vzbudzovali obdivný rešpekt.
V orchestrisku to pod jeho taktovkou priam vrelo,
tryskalo a hýrilo farbami. Za obasné zakolísania
dychov musel by lovek až vaný. Pripomenuli
Dirigent ako deus ex machina
totiž, že hudobné nástroje držia v rukách predsa
A predsa by vybledli, keby tu nebol famózny Balen udia z mäsa a kostí.
vorský štátny orchester, brilantný zbor (Sören
Eckhoff) a detský zbor (Stellario Fagone) – jedTak ako Cisárovná, aj umelecké oddelenie musí
noducho skvelý ansámbel na ele s dirigentom,
pri obsadzovaní „vyvoláva veké mená“. V Mníktorý je schopný tak ranovane a zdanlivo bez
chove tomu našastie vždy rozumeli. Sprechažkostí naplni omamný straussovský aparát
gesang Deborah Polaskiovej (Pestúnka) s hlasovým materiálom už
nie celkom erstvým, no
charakterovo nap ajúcim intenciu inscenácie,
bol jasnou ervenou stuhou prepletajúcou vzahy jednotlivých postáv.
Ani herecký antitalent
Johana Bothu nerušil.
Jeho Cisár bol síce skamenený aj v scénickej
akcii, o to viac však zažiaril mäkkou italianitou
v prehadne zvládnutom
exponovanom parte.
S. Holecek, D. Polaski, A. Pieczonka foto: © W. Hösl
Bothov bayreuthský
kolega Wolfgang Koch
stvárnil vemi udského a herecky i hlasovo
v jeho jednotlivých dramaturgických funkciách.
tvárneho, pod hrubým povrchom nesmierne
Voi nováikom zväša nedôverivé mníchovské
jemnocitného Baraka. V titulných ženských
publikum si Kirill Petrenko získal doslova po
postavách sa doslova ozlomkrky prekonávali
niekokých mávnutiach taktovkou, ktoré boli
Elena Pankratova ako planúca Garbiarka
kvitované masívnymi ováciami už poas prestáa Adrianne Pieczonka ako Cisárovná. Obe s plvok. Ani o notu skrátenou partitúrou sa predieral
nými, no nikdy nie ostrými i príkrym vibratom
s fascinujúcou koncentráciou. Pokoj a sila, s akou
rozstrapkanými sopránmi.
kormidloval orchester k jednotlivým vrcholom
partitúry a napätie, ktorým kreoval jednotlivé
V jednom z poetných listov kládol Hofmanns-

thal Straussovi na srdce, aby nestratil z dohadu
Cisárovnú, inak sa záver rozpadne v bezbrehej
banálnosti. A práve Pieczonkovej piano, ktoré
plynule a jemne nadviazalo na husové sólo, ako
aj bezpríkladná odovzdanos speváky v melodráme v celej jej sopránovej blaženosti zachránili
tretie dejstvo pred znemožnením. Rozhodnutie
Cisárovnej zrieknu sa tiea z útosti nad udským osudom ju razom poudští, ím aj ona
získa schopnos sta sa matkou. Záverená
scéna vrcholí rodinným veselím pod projekciami
Batmana, Ježiša, Gándhího, King Konga a Marilyn Monroe. Cisárovná „zostúpila z obrazu“
a konene zakotvila vo svete udí.
Žena bez tiea darovala Mníchovu alšiu
hviezdnu chvíu opery, od ktorej by si lovek
želal, aby sa nikdy neskonila. Aj napriek
príslovenej d žke hudobnej partitúry, i práve
pre u. Vaka senzácii v osobe Kirilla Petrenka, ktorý svojou prvou produkciou v úlohe
šéfdirigenta Bavorskej štátnej opery zaal
písa alšiu kapitolu bohatých mníchovských
operných dejín.

BENÁTKY

vemi originálnymi sa javili len videoprojekcie,
uvádzajúce jednotlivé dejstvá.
Danému slohu oddaný Emmanuel Villaume sa
ujal hudobného naštudovania s vekým zmyslom
pre taliansko-francúzske prepojenie partitúry –
diferencovane v tempách, dynamike a citlivo voi
sólistom. (Šéfdirigent Slovenskej lharmónie by
mohol Meyerbeera „objavi“ aj pre Bratislavu.)
Brilantným Vascom de Gama bol Amerian Gregory Kunde, belcantom odchovaný dramatický
tenor s príkladnou kultúrou frázovania a kovovo
lesklými výškami. Vo vypätej úlohe Séliky (part
leží na pomedzí sopránu a mezzosopránu) excelovala technicky zdatná talianska mezzosopranistka Veronica Simeoni s mäkkým timbrom.
Angelo Veccia vložil do partu Néluska objemný
barytón, kombináciu lyrického pôvabu s dramatickou priebojnosou a koloratúrnou istotou
ponúkla Jessica Pratt ako Inès.

nešetrí. Obrazy, ktoré na tomto „psychotripe“
servíruje so svojím tímom, sú ohromné.

Afrianka v predveer
Meyerbeerovho jubilea
Nazerajúc na dramaturgické plány svetových operných domov, nenachádzam v nich
primeranú re\exiu blížiaceho sa 150. výroia úmrtia Giacoma Meyerbeera. Pritom
sa tento súasník vekej talianskej belcantovej trojice (o pol roka starší od Rossiniho), ale aj Berlioza i Wagnera výrazne podieal na písaní dejín hudby 19. storoia:
vypravil vlajkovú lo[ francúzskej grand opery, v tom ase divácky mimoriadne žiadaného žánru.
Jedným z mála divadiel, ktoré vzdáva hold autorovi Roberta diabla, Hugenotov i Proroka,
je benátske Teatro La Fenice. Úvodnú premiéru v sezóne 2013/2014 zasvätilo poslednej
a nedokonenej Meyerbeerovej opere Afrianka. Skladate spolu s libretistom Eugènom
Scribom na nej pracovali celé štvrstoroie, no
triumfálnej parížskej premiéry roku 1865 sa
ani jeden z nich nedožil. Poslednú z verzií do
denitívneho tvaru doviedol belgický muzikológ Francois-Joseph Fétis.
Na Slovensku sa z Meyerbeerovho javiskového
odkazu hrala práve Afrianka (SND 1926)
a o osem rokov neskôr Robert diabol. Francúzska „veká opera“ nie je interpretane jednoduchá, popri asovom faktore a podmienke
vyzdobi pä dejstiev efektnou scénou, sú krité40

riom zdaru technicky zdatní sólisti. Benátske
naštudovanie sa nieslo v znamení neprehliadnutených kompromisov. Týkali sa škrtov
baletu, skrátenia zborov a úvodu posledného
dejstva, teda (v porovnaní s CD kompletom)
minimálne tridsiatich minút hudby. Ani režisér
Leo Muscato nešiel po stope exotickej výpravnosti a zamotaný príbeh, v ktorom objekt lásky
miluje vždy niekoho iného, poal skôr v priamoiarej línii. Na šikmine postavená scéna
Massima Checchetta sledovala meniace sa
dejiská zrozumitene, nebol to žiaden výtvarný
i režijný experiment, ale ani múzeom zaváajúca ilustrácia. Najpôsobivejšie vyznela
záverená scéna s rozkvitnutým stromom
smrtiacej manzanilly a lávkou nad vodou, kde
sa dej tragicky uzatvára. Nadbytonými a ne-

Robert BAYER
Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten
(Žena bez tiea)
Dirigent: Kirill Petrenko
Zbormajster: Sören Eckhoff
Scéna a kostýmy: Magorzata Szczniak
Svetelný dizajn: Felice Rose
Video: Denis Guéguin, Kamil Polak
Réžia: Krzysztof Warlikowski
Premiéra v Bayerische Staatsoper 21. 11.
(navštívená repríza 1. 12.)

Pavel UNGER
Giacomo Meyerbeer: L‘africaine (Afrianka)
Dirigent: Emmanuel Villaume
Réžia: Leo Muscato
Scéna: Massimo Checchetto
Kostýmy: Carlos Tieppo
Premiéra v Teatro La Fenice Benátky, 23.11.
(navštívená repríza 1.12.)
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Stretnutie s anjelmi
Kým rezidencia Staatskapelle Dresden – akusticky mimoriadne priaznivá Semperova
opera – poskytuje špikovým hudobníkom všetko pohodlie, [alší výborný dráž[anský orchester, Dresdner Philharmonie so šéfdirigentom Michaelom Sanderlingom,
je od zaiatku minulej sezóny bez domova. Z doterajšieho sídla v socialistickom
paláci kultúry, kde má po rekonštrukcii vzniknú@ jedinená koncertná sieY, sa museli
kompletne vys@ahova@ a ich koncerty sú roztrúsené po rôznych lokalitách mesta.
S orchestrálnymi hrámi sa neustále sahujú aj
hudobné nástroje a notový materiál, logistiku
vyžaduje i putovanie publika. Filharmonici
majú teda momentálne všetko, len nie pokojné
zázemie pre prácu. Poda slov prvého koncertného majstra Wolfganga Hentricha sa im však
nežije zle, lebo veria v budúcnos stáleho sídla
a publikum ich doposia verne sprevádza. Navyše sú viac než inokedy na cestách – práve sa
vrátili z turné po Ázii a z koncertov v Dánsku.
Napriek stratenej streche nad hlavou nestratili lharmonici ni zo svojej kvality. Aj ich
novembrový drážanský koncert vo vekolepom znovuvystavanom barokovom chráme
Frauenkirche (16. 11.) svedil o pevnej pôde
pod nohami a obdivuhodnej muzikálnej intenzite. Posledná nedea pred zaiatkom adventu
patrí v Nemecku spomienke na zosnulých.
Filharmonici s hosujúcim francúzskym dirigentom Bertrandom de Billym siahli po
Rekviem Gabriela Faurého. Ateisticky založený
skladate, ktorý však rešpektoval vieru iných,
premiéroval dielo roku 1888 ako titulárny
organista parížskeho chrámu Église Sainte-Marie-Madeleine v rámci smútonej omše

za popredného lena náboženskej obce. Jeho
Rekviem sa odklonilo od liturgickej omše
napríklad absenciou asti Dies irae zhmotujúcej hrôzy posledného súdu a strach zo
smrti. Faurého omša za mtvych nezdôrazuje
moment prekliatia i pekla, hlavnou (i hudobnou) myšlienkou je sprievod mtveho za úasti
anjelov do raja. Vo Frauenkirche zaznela konená verzia diela (pre orchester, zbor, soprán
a barytón) v prevažne mäkkých a melodických
líniách, s citlivou orchestrálnou podporou
hlavného aktéra, vekolepého Filharmonického zboru. V jeho interpretácii pôsobila omša
za mtvych ako zborová uspávanka padajúca
do ticha, ukonená nádherným sopránovým
sólom Kateriny Tretjakovej.
K menej známym dielam Benjamina Brittena,
ktorého sté výroie narodenia sme si v novembri
pripomenuli, patrí geniálna kompozícia The
Company of Heaven (Nebeská spolonos) –
kantáta pre recitátora, soprán, tenor, zbor, bicie,
organ a sláiky. Dielo len dvadsaštyrironého
skladatea vzniklo roku 1937 na objednávku
BBC London a je typickým dobovým rozhlasovým žánrom. S kantátou má sotva nieo spo-

Silvestrovský koncert
v Semperovej opere
Posledným dYom roku 2013 sa pre Semperovu operu skonil jubilejný maratón nesíselných koncertov a operných veerov s tvorbou Richarda Wagnera dedikovaných
200. výroiu jeho narodenia. Prvým dYom roku 2014 sa symbolicky zaali oslavy
150. narodenín Richarda Straussa.
Wagner a Strauss patria k preferovaným skladateom šéfa Staatskapelle Dresden Christiana Thielemanna, ktorý je v medzinárodnom
meradle považovaný za experta na interpretáciu hudby oboch majstrov. Záujem o ahšiu
múzu sa zdá by u takto zameraného dirigenta
nezluiteným. Thielemann však už štvrtý rok
presvieda o opaku. So svojím excelentným
orchestrom a s hviezdami operného sveta raz
rone siaha po roztopašnej hudbe operety
a muzikálu, na pozadí ktorej stojí neraz vážny
podtext i naretie do h bky udskej duše.
Programom silvestrovského koncertu 2013
s názvom Svetové hity od Berlína po Broadway
boli predovšetkým árie a duetá zo zlatej éry berlínskej operety dvadsiatych a tridsiatych rokov,
vane erpajúcej aj z prvkov jazzu (Eduard
Künneke, Paul Lincke, Paul Abraham a Robert
Stolz). Program ponúkal tiež broadwayské hity

K. F. Vogt a R. Fleming foto: archív Semperovej opery

Georgea Gershwina a Irvinga Berlina, nechýbali evergreeny Fredericka Loeweho, Leonarda
Bernsteina a Kurta Weilla.
Vysokokarátovú dramaturgiu z oblasti ahšej
múzy umocnila slávnostne vyzdobená opera:

loné, obsahuje množstvo nezhudobneného,
iba recitovaného textu – dnes by sme ho nazvali
feature. Už názov napovedá o zámere i obsahu.
Ide o stretnutie s anjelmi, ktorí sú ako poslovia
bohov prítomní tak v antike, stredoveku i v súasnosti, ako aj v každom z vierovyznaní. Základom libreta sú rôzne texty zostavené R. Ellisom
Robertsom, ktoré sa metaforicky i priamo dotýkajú anjelov, ich poslania, služieb, schopností
by tam, kde sú potrební. Britten ich aknos
znásobil hudbou. A akou! Vždy tonálnou, rešpektujúcou význam slova a provokujúcou intelektuálnu aj emocionálnu spoluprácu publika
a interpretov.
Pod vedením Matthiasa Junga sa v Dreikönigs-kirche (20. 11.) rozvinul famózne utkaný koberec pozostávajúci z hovoreného slova
(anglicky recitujúci Thomas Stecher), sólistov
(Friederike Beykirch a Sebastian Reim),
inštrumentálneho súboru Dresdner Kapellsolisten a vokálneho zoskupenia Sächsiches
Vocalensemble (vedúci Matthias Jung). Tento
zbor sa postaral o komentáre a o posúvanie
nesúvislého deja, zanechajúc dojem hlboko
emocionálneho stvárnenia, neobvykle diferencovanej dynamiky a nebesky istej hlasovej
kultúry. Dielo pôsobilo, akoby bolo uliate z jednej nádhernej hudobnej myšlienky obdarenej
diferencovanou talentovanou múzou mladého
Brittena. Siahnutím po Brittenovej The Company of Heaven potvrdil renomovaný vokálny
ansámbel nielen mimoriadne, v medzinárodnom meradle uznávané interpretané kvality,
ale aj inklináciu k pozoruhodným dramaturgickým inom. K nim patrí i erstvý zvukový nosi
s duchovnou vokálnou tvorbou Petra Ebena.

vekoplošné zrkadlá a decentné svetelné efekty
opticky takmer zdvojnásobili jej barokovú honosnos, dlhé róby dám navodili už v šatniach
výnimonú atmosféru. Od prvých tónov excelentného, s pôžitkom jazzujúceho a swingujúceho orchestra (majstrovské dychy!) prenášali
posolstvo z Drážan do celého sveta nespoetné kamery. Cez Unitel Classica bolo možné
koncert naživo sledova v 27 krajinách.
Na pódiu sa striedali dvaja sólisti: od MET po Bayreuth žiadaný
tenorista Klaus Florian Vogt
a už roky fascinujúca sopranistka Renée Fleming. Dalo sa
predpoklada, že hlavnou ozdobou veera sa stane práve táto
diva. Prekvapením ale bola jej
obdivuhodná hlasová a výrazová
schopnos, s akou majstrovsky
podala napríklad Bernsteinovo
Tonight (partner popri nej nedostal šancu zažiari) i Loewho
I Could Have Dances All Night.
Hudobný šéf Thielemann mal
v tento veer neraz dôvod dirigova priam kaiac pred všestranným vokálnym i hereckým
zjavom Renée Flemingovej.
Stranu pripravila: Agata SCHINDLER
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miniproﬁl
V októbri minulého roka si
po úspešnom konkurze nastúpila
na miesto 1. autistky Slovenskej
lharmónie, predtým si strávila
8 rokov v Prahe. Ide teda o návrat
domov?
Presne tak. Avšak svoje miesto
v Prahe som neopustila – vo
FOK naalej pôsobím ako
sólová autistka. Znamená to
pravidelné cestovanie, ale to už
k muzikantskému životu patrí...
Dokážeš po nieko kých mesiacoch zhodnoti svoje dojmy
z Bratislavy?
V novom orchestri som si vemi
rýchlo zvykla na fungovanie
a spôsob práce na skúškach, na
hráov... Filharmónia má krásnu
novú sálu. Som rada, že som tu.
O to viac, že som v sekcii dychových nástrojov prvou ženou na
sólovom nástroji v histórii SF.
Verím, že pre orchester bude
moje pôsobenie prínosom.
Dostavila sa aj tréma pri tvojom prvom lharmonickom koncerte na domácej pôde?
Samozrejme. Trému mávam
vždy, nech hrám kdekovek, no
našastie to na mne nie je vidie.
Hranie v orchestri je práca ako
každá iná, takže stres je na dennom poriadku. Je to o zodpovednosti – ak sa nieo náhodou
nevydarí, pokazím to nielen
sebe, ale aj celému orchestru.
Vráme sa ešte k tvojmu štúdiu. Preo si sa po konzervatóriu
rozhodla práve pre Prahu?
Chcela som odís po 4. roníku na vysokú školu, aj môj
profesor na konzervatóriu ma
k tomu povzbudzoval. Nemala som ale predstavu, kde
chcem študova. Úplne prvé
prijímacie pohovory prebiehali
v Prahe a tie som hne urobila
– povedala som si, že tam zostanem, a na alšie som už ani
nešla. Dnes vidím, že to bolo
dobré rozhodnutie.
Kedy si sa dostala k spolupráci
s orchestrom FOK?
Moja prvá skúsenos s týmto
úžasným telesom bola v roku
2007, ke ma pozvali na vý42

morný orchester od Krzysztofa
Pendereckého.
Máš ako interpretka preferenciu v otázke štýlových období?
Všetky štýlové obdobia hrám
rada, no ak si môžem vybra,
tak je to literatúra 20. storoia,
francúzska i ruská (Prokoev,
Jolivet, Ibert, Martin , Nielsen),
a potom barok. V orchestri hrám
rada Dvo áka, Brahmsa, Šostakovia a Janáka.
Aký máš vzah ku komornej hre?
Jednoznane vrelý. Ako orchestrálna hráka si vážim každú
príležitos hrania v komorných
súboroch, je to taká vzpruha.
Myslím si, že komorná hra je
pre orchestrálnych hráov vemi dôležitá. lovek sa ou kultivuje a takisto ako v orchestri
musí dba o spoluprácu, komunikáciu, súhru.
[foto: archív S. Pingitzer]

Simona PINGITZER
* 1985

ﬂauta
Štúdiá: 2001–2005 Konzervatórium v Bratislave (V. Vavro), 2005–2010
Akadémia múzických umení v Prahe (J. Válek), 2010–2013 AMU v Prahe
– doktorandský študijný program (interpretácia a teória interpretácie)
Majstrovské kurzy: Jean-Claude Gérard, Carlo Jans, Gaby Pas-Van Riet,
Felix Renggli, Wally Hase, Marianne Henkel, Carine Levine a i.
Súaže: Medzinárodná interpretaná súaž Pražská jar (2009 – estné
uznanie), Medzinárodná autová súaž Krakov (2011), Medzinárodná
súaž Carla Nielsena Odense (2010)
Spolupráca: Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK
(1. autistka – od 2009), Slovenská lharmónia (1. autistka – od 2013),
Capella da camera, Barocco sempre giovane, Severoeská lharmónia
Teplice, Slovenské kvarteto, Jánoška Ensemble, lenka Nielsenovho
dychového kvinteta

pomoc. Neskôr ma zavolali aj na alšie hosovania. V januári
roku 2009 bol konkurz na 1. stoliku v skupine fláut a ten sa mi
podarilo vyhra.
Na ktoré sólové vystúpenie spomínaš najradšej?
Na minuloroné abonentné koncerty FOK, venované storonici
premiéry Stravinského Svätenia jari. Boli to dva krásne koncerty,
na ktorých som mala možnos sólovo zahra Koncert pre ﬂautu a ko-

Aké sú tvoje najbližšie plány?
Momentálne ma aká obrovské
orchestrálne vyžitie, jeden koncert za druhým. Teším sa na prvé
hranie s Emmanuelom Villaumom, k spolupráci ma opä prizvali Jánoška Ensemble a Natalia
Ushakova, aká ma aj dvojica
sólových recitálov. S priatemi
v Prahe zakladáme trio – auta,
violonelo a klavír. Vždy som
túžila po tomto obsadení, teraz na
tom pracujeme. Takisto som hne
po príchode do Bratislavy dostala ponuku hra v obnovenom
Dychovom kvintete Slovenskej
lharmónie. Je to vemi lákavá
ponuka, s radosou som ju prijala.
Máš nejaký autový sen?
(Smiech.) Možno nahráva
sólové skladby a nahra svoje
CD? By dnes len sólistom nie
je vôbec jednoduché. Hra v orchestri je nieo, o ma vemi
nap a a baví. Ale každý hrá
v orchestri na sólovom nástroji
by mal by aj aktívnym sólovým
interpretom. Takže za ideál by
som považovala nájs vyváženos medzi sólovou, orchestrálnou a komornou hrou.
Pripravil
Juraj BUBNÁŠ
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Nadasový

lyrik
Na sklonku minulého roka odišiel
83-roný americký gitarista, skladate a aranžér Jim Hall (1930–
2013). Takmer šes desaroí sa
aktívne podieal na formovaní svetovej jazzovej scény. Lyrický mäkký
tón jeho gitary spolu s harmonickou so stikovanosou prezrádzali
vekos jeho ducha a intelektu.
Jeho kompoziné majstrovstvo,
ako aj nenapodobitená improvizaná invencia boli významným
prínosom pre jazzovú scénu.

Spolu s Djangom Reinhardtom, Charliem
Christianom a Wesom Montgomerym patrí
k velikánom, ktorí najviac prispeli k modernizácii jazzovej gitarovej hry. Nóvum jeho
prístupu spoívalo v rozvoji unikátneho výrazového slovníka; zatia o väšina gitaristov
postchristianovskej éry cizelovala nuansy
bebopu, Hall zameral svoju pozornos na
kompoziný, tematický prístup k improvizácii s jemným citom westcoastového hnutia.
Jeho výrazný štýl ovplyvnil väšinu gitaristov,
ktorí prišli na scénu po om. O generáciu
mladší Pat Metheny, John Scoeld, Bill Frisell, John Abercrombie i Mick Goodrick zúroili Hallom položené základy vo vlastných
výrazových špecikách. Gitarista, aktívny
do konca života, svoj štýl neustále inovoval,
a preto jeho vplyv aj vaka rôznorodým
spoluprácam s mladšími hudobníkmi v plnej
miere zasahuje do súasnosti. „Jim je z môjho pohadu otcom modernej jazzovej gitary,
ktorý voviedol tento nástroj do úplne nových,
predtým nepredstavitených kontextov,“ vyznáva Pat Metheny na spolonom albume
Jim Hall & Pat Metheny (Telarc/Nonesuch
1999). „Gitara ako jazzový nástroj si upevnila
svoje postavenie práve Jimovou zásluhou; svoj
inštrument v istom zmysle presiahol a k poslucháom sa prihováral viac než len tónmi.“

foto: archív

Zaiatky a míniky
James Stanley Hall dostal gitaru na Vianoce ako desaroný a už v trinástich rokoch
profesionálne vystupoval s kapelou v Clevelande, kam sa rodina presahovala z Buffala. Ke
ho spoluhrá-klarinetista zoznámil s nahrávkou Solo Flight Bennyho Goodmana so sólom
Charlieho Christiana, bebopový pionier elektrickej gitary doslova zmenil jeho život. Postupne si nachádzal cestu k Djangovi Reinhardtovi,
Lesterovi Youngovi, Benovi Websterovi, Artovi
Tatumovi, rozhodol sa pre štúdium hudobnej
teórie na Cleveland Institute of Music a premýšal nad kompoziným vzdelaním. Jeho túžba sta sa profesionálnym gitaristom však bola
silnejšia. „Myslel som, že sa upriamim na komponovanie vážnej hudby a popritom budem ui.
V polovici prvého semestra som si ale uvedomil,
že pokia sa nebudem venova gitare, bude ma
to trápi celý život.“ V polovici 50. rokov využil
príležitos odís do Los Angeles, kde sa uchytil
v kvintete bubeníka Chica Hamiltona, ktoré
malo na westcoastovej scéne prominentný
status. Popritom sa venoval štúdiu klasickej

gitary u Vincenta Gómeza, ktorý pomohol
Hallovi rozvinú jeho osobitý štýl. Mladý cooljazzový gitarista zaal svojou bravúrnou hrou
púta pozornos a v roku 1957 sa stal lenom
The Jimmy Giuffre 3. Trio bez bicích nástrojov
v netradinom obsadení klarinet/saxofón, gitara, kontrabas (neskôr vystriedaný trombónom)
preslávilo koncepciu spolonej improvizácie
troch lineárnych hlasov, ktorých kontrapunk43
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Pr. 2 – improvizácia v skladbe Romaine (album It's Nice to Be With You, MPS Records 1969).
Pr. 1 – ukážka Hallovej témy Careful pre Jimmy Giu re 3 (1958).
Téma 16-taktového blues evokujúceho štýl Theloniousa Monka je vystavaná z osemtónovej zmenšenej stupnice.
Hlavný motív (oznaený svorkou) pozostáva zo zväšenej sekundy a vekej tercie.

tické vedenie vytváralo vlastný latentný rytmus
skladieb. Skúsenos s Giuffrym oznaoval Hall
ako jednu z najdôležitejších vo svojej kariére,
pretože mu pomohla rozvinú plynulejšie legatové frázovanie podobné zvuku dychových
nástrojov. „V tej dobe sme vea asu trávili
hadaním prstokladov a spôsobu hry, ktorá by
o najplynulejšie prepojila gitaru s klarinetom i
altsaxofónom a trombónom Boba Brookmeyera.
Táto kapela a jej koncepcia do znanej miery
prospela môjmu výrazu.“
Hall obdivoval Bartókove sláikové kvartetá,
bol mu blízky odkaz Albana Berga i technika
dodekafónie (jeho uite kompozície pochádzal
z Viedne a bol priateom Arnolda Schönberga),
o spolu s hudobno-teoretickým vzdelaním
významnou mierou prispelo k formovaniu jeho
sostikovaného harmonického, tematického
a improvizaného jazyka. Medzi najrešpektovanejších gitaristov sa etabloval debutovým
albumom Jazz Guitar: Jim Hall (Pacic Jazz
Records 1957) v spolupráci s kontrabasistom
Redom Mitchellom a klaviristom Carlom
Perkinsom. Stal sa vyhadávaným štúdiovým
hráom, okrem úinkovania s Chicom Hamiltonom a Jimmym Giuffrym sa v tomto období
objavoval na albumoch Hamptona Hawesa,
Boba Brookmeyera, Johna Lewisa, Zoota Simsa
i Leeho Konitza. Poas juhoamerického turné
s Ellou Fitzgeraldovou (1960–1961) sa v Riu de
Janeiro stretol s dovtedy nepoznanou muzikalitou a spontaneitou brazílskych hráov. Mimoriadne kladný vzah k latinskoamerickej hudbe,
ako aj k práve sa rodiacej bossa-nove pomohol
k rozvoju jeho hudobnej všestrannosti a pretrval
poas celej jeho kariéry. V 60. rokoch prispel
k vtedy populárnemu štýlu spoluprácou na albumoch What‘s New (1962) Sonnyho Rollinsa,
Take Ten (1963) a Bossa Antigua (1965) Paula
Desmonda. Kúovou sa však stala spolupráca
s dvojicou velikánov jazzového sveta – saxofonistom Sonnym Rollinsom a klaviristom Billom
Evansom. Participáciu na Rollinsovom albume
The Bridge (RCA 1962) považoval Hall za
zlomovú vo svojej kariére a skutonos, že bol
jediným bielym hudobníkom kvarteta (podobne
ako Bill Evans na legendárnej Davisovej nahrávke Kind of Blue), naznaovala jeho rastúci
kredit. Pôsobenie v Rollinsovej živelnej kapele
(1961–1962) Hall považoval za mimoriadne
podnetné aj z hadiska formovania svojho
hudobného myslenia. Na jeho signikantnom
44

Základný motív (malá sekunda, malá sexta, spájanie štvrových s bodkou s osminovými hodnotami) Hall poas
sóla variuje a rozkladá, neskôr sa objavuje v inverzii. Glissandami a legatovou technikou dosahuje melodickú
plynulos inšpirovanú hrou tenorsaxofonistu Bena Webstera.

spôsobe improvizácie založenej na rozvíjaní
rytmicko-melodického motívu a používaní širokých intervalových kombinácií má znaný podiel práve pódiová komunikácia s legendárnym

Nový dych
V polovici 60. rokov zaal Hall pociova z neustáleho cestovania únavu. Našiel si preto
stabilné miesto v orchestri televíznej The Merv
Grifn Show a oženil sa; jeho manželka Jane,
psychoanalytika, speváka a pesnikárka,
neskôr zložila pre Jima viacero skladieb, ktoré
nahral na svojich albumoch. Stabilné zázemie
však spôsobilo stratu kontaktu s hudobnou
scénou. Pre oslabenú sebadôveru dokonca
odmietol ponuku Milesa Davisa úinkova na
albume Miles in the Sky (1968) a odporuil mu
Georgea Bensona. Hallova hudobná kariéra
nabrala nový dych až zaiatkom 70. rokov.
Úspešné obdobie odštartoval vynikajúcim duetom Alone Together (Milestone 1973) s kontrabasistom Ronom Carterom, skúsenosti
lídra obdivuhodne zúroil na nahrávke vlastného tria Jim Hall Live! (A&M Records 1975)
s kanadskými spoluhrámi – kontrabasistom

J. Giuffre 3 foto: archív

tenorsaxofonistom. „Rollins dokázal rozobra
skladbu na kúsky a potom ju znova správne zloži
priamo pred vašimi oami. Jeho uvonené a dobrodružné hranie ovplyvnilo aj môj štýl.“ Z tohto
obdobia pochádza aj Hallova záuba v synkopovaných rytmických štruktúrach hudobných
štýlov karibského prostredia (kalypso), ktoré
poznaili aj najslávnejšiu Rollinsovu kompozíciu St. Thomas.
Rovnako inšpiratívnym bol tandem s Billom
Evansom ústiaci do dvojice nádherných albumov Undercurrent (United Artists Records
1962) a Intermodulation (Verve 1966). Fenomenálneho klaviristu obdivoval ako inovátora
na pôde jeho tria a spolu s Milesom Davisom
ho považoval za spolutvorcu modálneho jazzu.
Dokonalá spontánna interakcia a improvizaná konverzácia dvoch majstrov melodiky
a harmónie urobila z dua Evans/Hall ikonu
modernej súhry gitary a klavíra. Hranice
výrazu v danom formáte dokázali posunú až
po troch desaroiach klavirista Fred Hersch
s Hallovým žiakom Billom Frisellom albumom
Songs We Know (1998).

J. Hall a B. Evans foto: archív

Donom Thompsonom a bubeníkom Terrym
Clarkom. Formát tria poskytoval gitaristovi
vonos vo výraze a improvizácii, ktoré podporoval špecickým, takmer klavírnym spôsobom hry. Hoci repertoár tvorili známe štandardy, trio dokázalo svojou sviežou a invennou
hrou prináša nové podnety. Hall sa predviedol
ako skvelý improvizátor, ktorý dokáže posunú hranice pôvodnej harmonickej štruktúry
a formy na doteraz nepoznanú úrove. Jeho
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improvizáciu možno pripodobni rozprávaniu
príbehu, vždy sa snaží vytvára svieže, nepredvídatené momenty a vyhýba sa zabehnutým
postupom. Sústredenie sa na formu ako tvar
i pocit Hall popísal nasledovne: „Stupnice,
technika, vedomosti a nástroje sú ako hromada
kameov ležiacich na zemi. Architektúra ich
zo zeme zdvihne a vytvorí z nich nieo pozoruhodné. Z hromady kamenia máme možnos
postavi obyajnú stenu alebo napríklad oblúk.
Stavba steny je samozrejme konštrukne jednoduchšia, klenutý oblúk je však úplne inou
dimenziou; má v sebe napätie a dramatickos
a jeho samotná existencia obsahuje možnos,
že sa zrúti a opä sa stane hromadou kamenia.
Riskovanie a obasný neúspech tvoria podstatnú as krásy improvizácie.“

muzikantskej zrelosti, citu a striedmosti
spolu so saxofonistom Joeom Lovanom,
kontrabasistom Georgeom Mrazom
a bubeníkom Lewisom Nashom patrilo
v roku 1999 k vrcholom Bratislavských
jazzových dní.
Medzi skvosty Hallovej diskograe
patria aj alšie nahrávky v tradinom
obsadení – kvartetové All Across
the City (Concord Jazz 1989) a Subsequently (Music Masters 1992). Ich
spolonými rtami sú sostikovaný,
prekomponovaný štýl a zmysel pre
detail spojený s h bavosou výrazu. Nasledujúce trio Something Special (Music
Masters 1993) s klaviristom Larrym
Goldingsom a kontrabasistom Stevom

foto: archív

Pr. 3 – rytmický sprievod v Rollinsovej skladbe St. Thomas (album Alone Together, Milestone 1973).
Perkusívny spôsob akordického sprievodu Hall asto využíval v komorných obsadeniach. Otvorené kvintakordy –
trojzvuky a trojhlasné úpravy septakordov (1-3-7) v kombinácii s oktávami kombinoval s novátorskými súzvukmi
prázdnych strún gitary.

Pr. 5 – Hallova téma Cross Court (album These Rooms, Columbia 1988).
Pr. 4 – ukážka Hallovho vedenia hlasov v skladbe Autumn Leaves (album Alone Together,
Milestone 1973).
Spájanie melodickej línie s akordickými tónmi (tercia a septima) evokuje klavírny spôsob sprievodu.

Pozoruhodný bol štúdiový album Concierto
(CTI 1975) hviezdneho Hallovho sexteta
(Paul Desmond – altsaxofón, Chet Baker –
trúbka, Roland Hanna – klavír, Ron Carter
– kontrabas, Steve Gadd – bicie nástroje)
s nádherným spracovaním slávneho Rodrigovho Concierta de Aranjuez pod vedením
dirigenta a aranžéra Dona Sebeského. Neutíchajúcu záubu a inšpiráciu v klasickej hudbe
prezrádzajú alšie z Hallových nahrávok.
Základom kompozície Lament for a Fallen
Matador z albumu Commitment (Horizon
Records 1976) s krídlovkárom Artom Farmerom a klaviristom Tommym Flanaganom je
Adagio g mol Tomasa Albinoniho, nové kvinteto líderskej dvojice Farmer/Hall na albume
Big Blues (CTI 1979) prináša jazzovú úpravu
Ravelovej Pavany za mtvu infantku, nahrávka Studio Trieste (CTI 1982) lídrov Cheta

Modernos Hallovho spôsobu kompozície spoíva v používaní širokých intervalových štruktúr. Téma v unisone
s kontrabasom je vystavaná prevažne z kvintovo-kvartových vzahov s jasným lenením fráz a využitím páuz
s rytmizovaným sprievodom. Pri harmonizácii využíva prevažne akordy kvartovej stavby prirodzene vychádzajúce
z kvartového ladenia gitary.

Bakera, Jima Halla a Huberta Lawsa ponúka
adaptáciu ajkovského Labutieho jazera.
Návrat k triovému obsadeniu na albume Jim
Hall‘s Three (Concord Records 1986) s kontrabasistom Stevom LaSpinom a bubeníkom
Akirom Tanom prináša modernejší, úspornejší
a výrazovo h bavejší spôsob hry; erpá z bohatých skúseností gitaristu komponujúceho
a aranžujúceho pre rôzne nástrojové obsadenia. Zvukový minimalizmus, výrazovú h bku,
dôraz na jemné nuansy spolonej súhry, ale aj
neustály vývoj muzikantského génia nachádzame na nahrávke These Rooms (Columbia
1988). Kvarteto, do ktorého Hall prizval hráa
na krídlovke Toma Harrella, výrazovo predznamenáva jeden z najpozoruhodnejších projektov moderného straight ahead jazzu, Grand
Slam (Telarc 2000). Zoskupenie vedené takmer 70-ronou gitarovou legendou absolútnej

LaSpinom koncipoval Hall podobne ako svoj
„drumless“ debut z roku 1957, no s priezranosou komorného obsadenia tu zaobchádza
omnoho modernejším, štýlovo vyzretým
spôsobom. Neopakovatenú hviezdnu konšteláciu ponúka nahrávka Power of Three
(Blue Note 1987) all star zoskupenia Michel
Petrucciani featuring Jim Hall and Wayne
Shorter z festivalu v Montreux.

Dialógy
Poas svojej kariéry rozvíjal Hall improvizanú i kompozinú variabilitu podporovanú
hudobnou komunikáciou so spoluhrámi.
Obdivuhodné nuansy jeho hráskych schopností najviac vynikali v malých zoskupeniach. Po mimoriadne úspešných duetách
s Billom Evansom i Ronom Carterom
45
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pokraoval v tejto intímnej forme vlastného
vyjadrovania: Jim Hall/Red Mitchell (Artist
House 1978), Jim Hall/Bob Brookmeyer
– Live at the North Sea Jazz Festival 1979
(Challenge Records 2011) i First Edition
(Concord Jazz 1982) s klaviristom Geor-

1998 Dánskeho jazzového centra za Quartet
+ 4 pre jazzové a sláikové kvarteto. V spolupráci so Zapolski String Quartet predstavil aj
svoju absolventskú kompozíciu z Clevelandu
(sláikové kvarteto Thesis) i úpravu Hendrixovej Purple Haze. Pre väšie obsadenia so
sláikovými a dychovými nástrojmi a vokálmi
aranžoval pre projekty Textures (Telarc 1997)
a By Arrangement (Telarc 1998), v rámci
1. svetového gitarového kongresu na Towsonskej univerzite v Baltimore v roku 2004
odznel jeho Peace Movement – koncert pre
jazzovú gitaru a orchester. Samotným názvom Hall zdôraznil túžbu prispie prostredfoto: archív
níctvom svojej hudby
k podpore svetového
mieru.
„Nepoúvam vea hudby, pretože ma ovplyvuje
Jim Hall kontinuálv tom, o robím. Radšej sa inšpirujem vo výtvarne rozvíjal svoj gitanom umení. Ak by sa ma niekto opýtal, ktorú
rový štýl od raných
nahrávku by som si vzal na opustený ostrov, bola
bebopových vplyvov
po vyzretý a striedby to 4’33” ticha Johna Cagea...”
my spôsob s nesmiernou h bkou
výrazu. Zvuk svojho
nástroja (Gibson Es 175 a na mieru pogeom Shearingom. Hall nezabúdal ani na
stavené gitary D’Aquisto a Sadowsky) iba
svojich gitarových nasledovníkov, s ktorými
príležitostne modernizoval efektmi (chorus,
sa konfrontoval na ploche viacerých albuwhammy pedal imitujúci zvuk steel drums).
mov (Jim Hall & Friends – Live at Town Hall
Moderným motivickým prístupom k ims Johnom Scoeldom, Johnom Abercromprovizácii odvodeným z blízkeho vzahu
biem a Mickom Goodrickom, Dialogues
ku klasickej hudbe, prirodzeným citom pre
s Billom Frisellom a Mikom Sternom i Hemelodiku, harmonickou sostikovanosou
mispheres s Billom Frisellom). Z množstva
a kompozíciami prekraujúcimi rámec
nahrávok sa vymyká jediná sólová Dedicajazzovej hudby zanechal nadasový odkaz
tions & Inspirations (Telarc 1994), ktorou
aj pre nasledujúce generácie jazzových
Hall upriamuje pozornos na svoje umelecké

Posledný koncert J. Halla na festivale Newport Jazz 2013 foto: A. Kissick

vzory: Coleman Hawkins, João Gilberto,
Duke Ellington, maliari Monet, Miró, Matisse. Opätovne tu zaznieva jeho najobúbenejší
štandard All the Things You Are, ktorý asto
spracovával na svojich albumoch.
Hallovo renomé skladatea a aranžéra vyniklo
pri stieraní hraníc medzi jazzom a klasickou
hudbou. Získal ocenenie pre najlepšieho
jazzového skladatea/aranžéra New York
Jazz Critics Circle Award 1997, Jazzpar Prize
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hráov. Svoju obdivuhodnú kariéru akoby
symbolicky zavšil na festivale Newport Jazz
v auguste 2013, kde ako 82-roný veterán
odohral spoloný koncert s fenomenálnym
mladým gitaristom Julianom Lageom, ktorého môžeme bez pochýb oznai za priameho
pokraovatea lyrickej výrazovej línie tohto
génia jazzovej gitary.
Miroslav ZAHRADNÍK
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freejazzový charakter výrazne ovplyvnený odkazom Johna Coltrana i Ornetta Colemana.
Na svoje schopnosti prvýkrát výraznejšie upozornil v roku 1966 na festivale v Loosdrechte,
kde v rámci skladateskej súaže predstavil
oratórium venované obetiam študentských
demonštrácií v Amsterdame. alším medzníkom bola dlhoroná úas v medzinárodnom
Globe Unity Orchestra, ktorá viedla k alším
projektom a k založeniu avantgardného združenia Instant Composers Pool.

Avantgarda

od veterných mlynov
V polovici 60. rokov sa zaala skupina jazzových hudobníkov
v Holandsku cielene vz aova americkým jazzovým modelom,
o iastone súviselo s avicovými názormi, odmietaním americkej
politiky, no predovšetkým s pocitom zvýraznenia lokálnej identity
a európskej hudobnej autentickosti v rámci jazzu a improvizovanej
hudby. K vedúcim osobnostiam hnutia patril Willem Breuker, ktorý
okrem osobitého skladateského a interpretaného potenciálu
pomohol vo svojej krajine naštartova formu štátnych dotácií.
Aj v aka nim získal tamojší jazz výraznú pozíciu na európskej scéne.

Tvorbe Willema Breukera (1944–2010), ktorý
patril k najvšestrannejším osobnostiam európskeho jazzu, prisudzujú mnohí prvky anarchizmu, striktnosti i humoru. Poas celého
života sa uho prejavovali fascinujúce rozpory
medzi improvizovanou nekonvennosou
a uchopením polyštýlovosti. Amsterdamský
rodák sa už od detstva túžil sta klaviristom,
ale po druhej svetovej vojne bolo Holandsko
chudobnou krajinou a rodina si nemohla dovoli kúpu nástroja. Vaka svojej húževnatosti
však dostal klarinet a prostredníctvom nahrávok saxofonistu Pieta Noordijka prišiel do
kontaktu s jazzom. Tiež sa zaujímal o tvorbu
Bartóka, Ivesa i Schönberga a s výnimkou
rock and rollu sledoval poda vlastných vyjadrení takmer všetko navôkol. Jeho interpretané zaiatky poznailo aj to, že hudobná škola
ho pre avantgardný postoj odmietla napriek
talentu prija; Breukera totiž väšmi než notový materiál zaujímali zákonitosti improvizácie
a kreativita. Pôsobil v miestnych ansámbloch
a hoci inklinoval ku klarinetu, zaal cvii na
saxofóne – altovom, tenorovom i sopránovom;

Kolektív z ulice
Breukerova spolupráca s najlepšími holandskými hudobníkmi viedla v roku 1974 k zostaveniu
súboru Kollektief, dodnes považovaného za prototyp moderného experimentálneho ansámblu.
Vo zvyajne 11-lennom obsadení sa vystriedala
celá plejáda domácich jazzmanov ako klavirista
Leo Cuypers, trombonista Willem van Manen,
kontrabasista Arjen Gorter, saxofonista Bob
Driessen i bubeník Rob Verdurmen. Kapelník
posúval smerovanie kolektívu od free jazzu k absorbovaniu odkazu skladateov klasickej hudby
a od swingových melódií k rôznorodým avantgardným orchestrálnym polohám. Obohacovanie koncertov divadelnou zložkou pripomínalo
koncept Franka Zappu, zábavné predstavenia
nadväzovali na tradíciu európskeho kabaretu.
Breuker nenapodoboval prístup amerických
jazzových vzorov. Inovovaním tradície tanených orchestrov s vplyvom articiálnej hudby
naberala jeho tvorba na autentickosti. Kollektief
sa orientoval na syntézu avantgardného jazzu
s udovými žánrami v zmysle tzv. Gebrauchsmusik, úžitkovej hudby. Základným kameom ich
vystúpení, pouliných happeningov i koncertov
so scénickými výjavmi, nadväzujúcimi na dedistvo hudobného divadla Bertolta Brechta
i Kurta Weilla, sa stala provokácia. Breuker
týmto odkazoval na svoje mladícke aktivity

Willem Breuker Kollektief 2009 foto: archív

jeho zvuk však nemal v láske a neskôr zvykol
hovorieva, že sopránsaxofón je mizerný, vene rozladený a ažko ovládatený nástroj. Rola
spoluhráa oskoro prestala Breukerovi vyhovova, zakladal kapely, spoiatku triá a kvartetá, prostredníctvom ktorých predstavil svoje
prvé kompozície. Už jeho rané diela majú

(predvedenie Composition for Three Street
Organs v roku 1967 uprostred amsterdamského
námestia) súvisiace s presvedením potreby
pestova živú kultúru namiesto inštitucionalizovanej konvennosti. Aj preto miloval živé
hranie, pri ktorom nikdy nemohol tuši, o
prinesie kontakt s publikom. Kollektief s obu47
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Kollektief na Thalos Festival 1997 foto: © D. Amenduni

bou koncertovali pred demi, ktoré uchvacovala
klaunovská nespútanos lenov súboru, ako aj
ich otvorenos v odkrývaní tabuizovaných tém.
Okrem umeleckej innosti sa Breuker zaslúžil
o nový prístup holandskej vlády k dotovaniu jazzu a improvizovanej hudby. S pomocou alších
hudobníkov pomohol zmeni systém nancovania, vaka omu mal zásluhu na vzniku významného centra pre kreatívnu hudbu Bimhuis,
ako aj vlastného
vydavatestva14BVHaast.
1312-elling03.ai
28.1.2014
10:41
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Gershwin à la Brecht
Breukerov kompoziný jazyk bol dramaticky
priamoiary, hoci štýlovo ažko zaraditený.
Svoj súbor od zaiatku viedol na spôsob experimentálneho big bandu, do ktorého vleoval
prvky improvizácie, atonálnej hudby i komplikovanejších štruktúr; pou to už na debutovej
koncertnej nahrávke The European Scene
(MPS Records 1976) i nasledujúcich A Paris

/ Summer Music (Marge 1978) – W.B.K.‚79
(BVHaast 1979). Do nekompromisne vrstvených tém vleoval citácie udových piesní
i klasických kompozícií, šokoval zlomyseným
zmyslom pre humor, mätúcimi boli štýlové
skoky v rámci jednej skladby odrážajúce jeho
dobrodružnú hudobnú povahu. Sentimentálne
skladby parodoval, zachovávajúc štipku ich pôvodnej melanchólie. Tento kompoziný prístup
prezrádzal jeho obdiv k skladateom 20. storoia – predovšetkým ku Gershwinovi, ktorého
skladby sa objavili na albume George Gershwin
(BVHaast 1988). Z rovnakého obdobia pochádza nahrávka Bob‘s Gallery (BVHaast 1988),
ktorú mnohí z jeho priaznivcov oznaujú ako
poiatok kvalitatívneho ústupu. Kompozíciám
z 90. rokov chýba výraznejšia iskra i odvaha
a hoci sa Breuker vrátil k vonej improvizácii,
jeho diela poznaila konformnos. Úspešnými
boli aj jeho scénické kompozície, ktorých pre
divadelné, operné a lmové predstavenia napísal takmer 500.
Breuker mal rád netradiných vizionárov
a experimentátorov; priekopník hry na valche,
lharmonický hrá i jazzový saxofonista mohli stá poda jeho vnímania na rovnakej úrovni.
Väšmi ako dokonalá vlažná interpretácia ho
uchvacoval vášnivý a nekonvenný spôsob
podania skladieb. Jeho odchodom stratila
európska avantgardná scéna osobnos s neuveritenou charizmou a hudobnou vitalitou.
Daniel HEVIER ml.
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Dianne Reeves
Organizátorom cyklu „City Sounds“ sa darí
udržiava napätie sekvencií vystúpení svetových osobností jazzu (trio Muthspiel – Blade
– Grenadier, duo Gonzalo Rubalcaba & Al di
Meola), ktoré pri zachovaní dramaturgickej
zaujímavosti a vysokej profesionality úinkujúcich prinášajú domácemu publiku osi nové
a ojedinelé. Rok 2013 elegantne uzavrel koncert vokalistky Dianne Reevesovej s kapelou
(Peter Martin – klavír, Romero Lubambo

sebavedome „kráa“ skladbami a sprostredkúva poslucháovi dojem nenútenosti a ahkosti.
Jednoduchým a vkusným aranžmánom inštrumentálnej podoby Gershwinovho Summertime
(s formou rozšírenou o dva takty a zaujímavým
basovým groovom) sa lenom kvarteta podarilo hne na úvod koncertu vyhnú banálnosti a
gýovosti, ktoré túto skladbu asto sprevádzajú. Aranžmány „hudobného šéfa“ Dianninej
kapely Petra Martina prestreli speváke pomy-

– gitara, Reginald Veal – kontrabas, Terreon
Gully – bicie nástroje) v priestoroch Koncertného štúdia Slovenského rozhlasu (17. 12.).
Speváka, výnimone ovládajúca techniku
scatu, patrí medzi najzaujímavejšie osobnosti
svetovej scény. Vaka nápaditému prístupu
k improvizácii, intonanej a rytmickej istote

selný ervený koberec a od zaiatku bolo jasné,
že sila a sugestívnos výpovede vokalistky i jej
comba nespoíva v prehnanej expresivite, ale
v krehkej muzikalite a vzájomnej interakcii.
Pozoruhodná práca s dynamikou, vokálny kontrapunktický i riffový vklad bubeníka pri scatových pasážach, ako aj používanie delayového

Vivian Sessoms v divadle Aréna
Posledný minuloroný koncert cyklu Jazz
v Aréne (19. 12.) patril bubeníkovi Martinovi
Valihorovi, jeho kvartetu (Michal Bugala
– gitara, Eugen Vizvári – klávesové nástroje, Juraj Griglák – basgitara) a hosujúcej
americkej speváke Vivian Sessomsovej.
Ako spestrenie zaznela na úvod skladba
z pripravovaného albumu Part One Eugena
Vizváriho, ktorá poskytla priestor inštrumentalistom a „nabudila“ publikum na príchod
hosa. Z funkného hadiska ubrala kapela
„nohu z plynu“, aby poskytla dostatok priestoru speváke, ktorá so sebou priniesla na
javisko charakteristickú ernošskú charizmu,
úsmev a srdce. Dramaturgiu koncertu urovalo pomalšie tempo, Sessoms si okrem iné-

ho prepožiala piesne od Stevieho Wondera,
Michaela Jacksona (ako vokalistka pôsobila
v kapelách oboch umelcov) i Rihanny – tú
predniesla len s klavírom, priom vynikol jej
cit pre dynamiku, na ktorý nekladú vokalisti v našich koninách potrebný dôraz. Atmosférou i aranžmánmi prekvapila Jacksonova
I Can’t Help It, v ktorej popri pozoruhodnom
dynamickom spektre ohromila znaným hlasovým rozsahom. Spojením týchto faktorov si
publikum získala ahko, v sóle skladby Herbieho Hancocka vynikla tiež jej práca s farbou
i rytmickými nuansami. Publikum pôsobilo
poas veera mierne stagnujúco, o mohol
by dôsledok priestoru; tento druh koncertov si dokáže posluchá najlepšie vychutna

efektu pri Dianninom speve umocovali úinok skladieb. Dojem zdanlivej jednoduchosti
v gospelovo ladenom repertoári predostretom
formou groovu na jednom akorde spojeného
s efektným scatovým i kontrabasovým sólom
kapela vyvažovala komplexným harmonickým
poatím a zložitejším rytmickým konceptom
štandardu Stormy Weather. Muzikanti na
majstrovskej úrovni ovládajú viacero jazzových
štýlov a s eleganciou ich dávkujú poslucháovi. Od ias spolupráce s Harrym Belafontem
zaiatkom 80. rokov sa Dianne zaujíma aj
o world music, ím sleduje i vytvára nový trend
smerovania jazzu. Pozvoným upúšaním od swingu
a „kráajúceho“ kontrabasu
(jediná „swingovka“ veera
Let It Snow mala pravdepodobne navodi vianonú
atmosféru) a zahrnutím
regionálnych hudobných
vplyvov – v tomto prípade
oblasti Karibiku (reggae,
afrokubánske rytmy), tanga
a piesovej tradície severnej
i severozápadnej Afriky
– tak rozširuje hranice
tohto žánru. Popritom však
Reeves nezaprela americký
pôvod a vo nále efektným
„showtimeovým“ spôsobom predstavovala kapelu.
Hudobníci pôsobili pravdepodobne po sérii predošlých
koncertov trochu rutinne,
no vystúpenie bolo napriek
tomu vynikajúce.
D. Reeves foto: archív
Už s predstihom sa môžeme
teši na pokraovanie cyklu
„City Sounds“ (ohlásené marcové vystúpenia
vokálneho mága Kurta Ellinga i basgitarového vizionára Victora Wootena), v rámci
ktorých súbili organizátori poskytnú priestor
i domácim umelcom.
Erik ROTHENSTEIN

v komornejšom prostredí, kde môže z hudby
intenzívnejšie a spontánnejšie „nasáva“
pocity. Výhodou divadla Aréna je však kapacita, v prípade Vivian Sessomsovej využitá do
posledného miesta. Podobné koncerty bývajú
pre publikum vané a o ich úspechu možno
asto vravie ešte pred samotnou realizáciou:
stretnutie vynikajúcej newyorskej speváky
s hudobníkmi okolo Martina Valihoru musí
skoni ako výnimoný veer.
Juraj HASÍK
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Ralph Vaughan Williams
Ten Blake Songs
On Wenlock Edge
Jonathan Dove
The EndPeter Warlock
The Curlew
M. Padmore,
N. Daniel
Britten Sinfonia
CD/SACD harmonia
mundi 2013/
distribúcia DIVYD
Novinka, ktorá vyšla koncom minulého
roka vo francúzskom vydavatestve harmonia mundi, je vlastne potvrdením kvality predchádzajúceho spoloného projektu
tenoristu Marka Padmora a komorného
súboru Britten Sinfonia. V om strhujúcim
spôsobom predniesli piesne so sprievodom orchestra minuloroného jubilanta
Benjamina Brittena. O výnimonosti
tohto albumu sa mohli presvedi naživo
aj návštevníci BHS 2013, kde títo umelci
s mimoriadnym úspechom vystúpili s totožným repertoárom. Na novom CD pripravili kolekciu piesových cyklov alších
anglických skladateov Ralpha Vaughan
Williamsa, Petra Warlocka (vlastným menom Philip Arnold Heseltine) a Jonathana
Dova. Piesové cykly dvoch klasikov
20. storoia a jedného súasného tvorcu
nepatria k frekventovanému repertoáru.
Vaughan Williams vo svojich dielach On
Wenlock Edge (Na okraji Wenlocku) na
básne A. E. Housmana a Ten Blake Songs
(10 piesní na básne Williama Blaka) i
Warlock v The Curlew (Sluka) na slová
Williama Butlera Yeatsa sa sústredili
na vytvorenie introvertného výrazu a
komornej atmosféry. Dove v rozsiahlej,
minimalizmom inšpirovanej piesni The
End (Koniec) túto zostavu citlivo dop a.
Ústrednou postavou nahrávky je anglický
tenorista Mark Padmore, ktorý patrí
medzi špikových interpretov starej hudby
a piesovej literatúry súasnosti. Spev
študoval v Cambridgei a od zaiatku svojej
kariéry sa ako typický predstavite anglického lyrického tenoru zaal orientova najmä na barokovú a klasicistickú hudbu. Stal
sa jedným z najvýraznejších predstaviteov
tohto hlasového odboru a vyhadávaným
piesovým interpretom. Jeho repertoár
50

sa pohybuje od renesannej hudby cez
barok po klasicizmus a od 20. storoia po
súasnos. Jeho diskogra a je pomerne
obsiahla, z najvýznamnejších nahrávok
spomeniem cenné bachovské interpretácie kantát a oratórií v spolupráci s dirigentmi Philippom Herreweghom, Johnom
Elliotom Gardinerom a Paulom McCreeshom, Haydnove omše s Richardom
Hickoxom, Händlove árie s Andrewom
Manzem, Mozartovho Dona Giovanniho
s Danielom Hardingom, La clemenza di
Tito s Reném Jacobsom alebo Rameauove
a Charpentierove opery s Williamom
Christiem. Na novom CD Marka Padmora
sprevádza, tak ako na predchádzajúcom
albume, orchester Britten Sinfonia,
ktorého vklad do projektu je mimoriadne
cenný. Nicholas Daniel famóznym spôsobom vedie dialóg s tenoristom v sólových
partoch hoboja a anglického rohu. Tempá
volia interpreti skôr pomalšie, Padmorov
tenor je vemi lyrický, lahodný, typicky
anglický. Nahrávka je napriek spomínanému introvertnému charakteru diel vemi
emocionálna, vychádza v prvom rade
z mimoriadneho Padmorovho citu pre
slovo a jeho význam. Spolupráca speváka,
sólistov a orchestra je rovnako dokonalá,
tak ako je u prezentovaných skladateov
spojené slovo s hudbou.
Jozef ERVENKA

Alvin Lucier
Orchestra Works
New World Records
2013
V aka ranému dielu zo 60. a 70. rokov
20. storoia si Alvin Lucier získal renomé
jedného z najinvennejších experimentátorov so zvukom a zaslúžene sa stal
priekopníkom dnes módneho „soundartu“. Menej známe sú jeho komorné
a orchestrálne skladby napriek tomu, že
sa im venuje nepretržite už od 80. rokov.
Hlási sa nimi k modernej americkej
orchestrálnej tradícii (Ives, Carter), ktorú
dokázal sk bi s novou lozo ou zvuku,
novátorským spôsobom poúvania, rozšírenou notáciou a zdynamizovaním pohybu a priestoru v rámci zvolenej hudobnej
formy. Jeho nový album je dramaturgicky
skoncipovaný tak, aby tieto neodmyslitené rty jeho hudby vynikli o najviac.
Už v úvodnej skladbe Diamonds for 1, 2
or 3 Orchestras (1999) si možno uvedo-

mi vemi nekonvennú orchestráciu, a to
i napriek tomu, že autorove konceptuálne
zámery sú zo zvukovej podoby diela ažko
identi kovatené aj pre skúsených poslucháov. Percepne i interpretane nároný kus je postavený na audiomiméze:
skupiny nástrojov orchestra (alebo celé
orchestre) zvukovo kopírujú pomyselné
tvary evokovanej diamantovej štruktúry,
navzájom sa pritom prelínajú a ovplyvujú. Nahrávka je z festivalu Ostravské dny
2001 a Janákovu lharmóniu rozdelenú
do troch orchestrov dirigujú Christian
Arming, Petr Kotík a Zsolt Nagy.
Odlišný spôsob sonorizmu uplatuje
Lucier v Slices pre violonelo a orchester (2007). Violonelo hrá svoje sólo
simultánne s 53-lenným orchestrom
(niektoré nástroje môžu by prednahraté
ako v tomto prípade) zostaveným poda
53-tónového chromatického rozsahu violonela (C–e3). Orchester tvoria výlune
sláikové a dychové nástroje (kvôli sustainu). Sólujúci violonelista Charles Curtis
má s interpretáciou Lucierovej hudby
bohaté skúsenosti; premiéroval mnohé
jeho komorné skladby, niektoré z nich
skladate napísal priamo pre neho a je aj
autorom sprievodného textu v booklete.
Lucier premenil orchester na obrovský
klaster 53 tónov, dômyselne skonštruované virtuálne violonelo, ktoré empaticky
spoluúinkuje s tým reálnym. Výsledkom
je vibrujúci akustický environment, ktorý
v aka interakciám sólového nástroja
a orchestra i prirodzeným alikvótam
a rezonanciám nástrojov udržiava hráov
i poslucháov od zaiatku do konca
tejto pozoruhodnej skladby v neustálom
percepnom napätí.
Záverené Exploration of the House
(2005) je z úplne odlišného sveta, hoci
aj tu je štruktúra vybudovaná na nekonvennom distribuovaní zvukov (tónov,
feedbackov, ozvien) v rámci konvennej
hudobnej formy. Postmoderne recyklujúc
a parafrázujúc známu Beethovenovu
ouvertúru Vysvätenie domu (Die Weihe
des Hauses), Lucier rozlenil jej partitúru
na 17 astí a nechal dirigenta (v tomto
prípade Petra Kotíka dirigujúceho Janákovu lharmóniu) uri ich poradie. Poda
vzoru svojej legendárnej performancie
I Am Sitting in a Room sa aj tu pohráva
s repetíciami a rezonanciami prostredia.
Orchester hrá jednotlivé fragmenty
Beethovena, tie sú nahrávané, alej
prehrávané a znovu nahrávané, až kým
rezonancie koncertného priestoru nedostihnú pôvodný zdroj nahrávky, teda
hrajúci orchester. Ten vzápätí zane hra
alšiu as a proces sa opakuje odznova,
až kým sa nevyerpá všetkých 17 astí.
Ako veakrát predtým, aj v týchto troch
orchestrálnych kusoch 82-roný Alvin
Lucier majstrovsky dokázal, že je už
niekoko desaroí schopný udáva
smer v aktuálnej hudbe bez toho, aby sa

spreneveril vlastnému umeleckému krédu
a nerozpustil svoju nekompromisnú
hudbu v technologických simulakrách i
lacných trendových repetíciách.
Jozef CSERES

alternatíva

Ján Boleslav Kladivo
feat. Marcela
Derevencová
Nekoneno neostré
je z dvier
Vlna 2013
Nový album Jána Boleslava Kladiva má
pokojné tempo. Nekoneno je naozaj
neostré. Nemá zaiatok ani koniec, nemožno ho presne vymedzi, hoci zasahuje
aj do nášho vnímania sveta. Je súasou
nášho života bez toho, aby sme si to
uvedomovali. Rovnako nenásilne na nás
pôsobia lyrické veršované texty. „Nekoneno neostré je z dvier“ je tak skôr elégiou než baladou. Na tomto štandardnom
elektronickom popovom albume poujeme okrem syntetizátora a automatického
bubeníka basovú gitaru, elektrickú gitaru
a klavír. Kladivov jemný nevtieravý hlas
dotvára atmosféru jeho textov. Titulná
skladba Nekoneno neostré je z dvier je
urujúca, vyjadruje obavy z toho, o bude,
i z toho, o nebude. Po nej nasleduje
svojím rytmom a aranžmánom typická
kladivovská Budem tu podiarknutá
hravou poetikou textu „môj úsmev bude
maky plaši“. Nasleduje Dokumentárny
lm, ktorým nás autor opä vtiahne do
neistoty budúcnosti. Piese Mars by pokojne mohla vystraši, no pokojný kolísavý
rytmus naznauje, že sú to zatia všetko
len obavy. Strach prináša až Lotéria, ktorá
je ironizujúcim vyjadrením umelcovho
postoja k súasnej konzumnej spolonosti. To je o to silnejšie, že predtým Láska od
seba nás delí. Ide o cover verziu britskej
rockovej skupiny Joy Division plnú citových protikladov. Treba oceni, že JBK
ponúkol vlastnú prebásnenú slovenskú
verziu textu. Na tomto albume tiež nájdeme prerobenú a prebásnenú piese Preo
si odišiel? od španielskeho pesnikára
J. L. Peralesa plnú smútku a nostalgie. Napokon je tu Dianica, ktorá nás dovedie
do (vytúženej) samoty. Môžeme cestova,
môžeme by na sieti, no i tak zostávame
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sami... Nálady odlúenia podporujú aj
štyri elektronické inštrumentálne skladby
ako Heildem Geist, ktorou sa album
zaína, s pomalými dunivými zvukmi
automatického bubeníka. Neskôr Reine
Spannung upúta elektronicky upraveným
vokálom, Siehden Himmel melancholickým klavírnym motívom a pomalá syntetizátorová Sherpey Okdesh najmä tým, že
jej text je pustený odzadu. Aké príznané
pre vyjadrenie stavu, ktorý nám Kladivo
ponúka na zamyslenie, zažitie, uvedomenie i vlastné obrodenie. A možno nie
všetko je pre.
Jozef ŽILINEK

reedície

tovom opuse!) dokumentujú v komornom
tvare jeho vycibrený zmysel pre tematickú
a formovú zomknutos cyklického diela.
Ich nahrávky zrealizoval huslista Aladár
Móži v sprievode manželky Danice a so
Slovenským kvartetom, v ktorom ako
primárius pôsobil takmer tri desaroia.
Napokon, cyklus V jeseni (1960) na slová
J. Kostru a Dve piesne na slová J. Smreka
(1962) predstavujú Moyzesa ako autora
citlivo zhudobujúceho básnické predlohy. Oba cykly existujú vo verziách s orchestrálnym i klavírnym sprievodom – na
ponúkaných nahrávkach v prvom Magdalénu Blahušiakovú sprevádza rozhlasový
orchester (opä pod taktovkou Ladislava
Slováka), v druhom bola Magdaléne
Hajóssyovej sprevádzajúcou partnerkou
klaviristka Silvia Macudziska.
Juraj BUBNÁŠ

jazz

OPUS 100
Alexander Moyzes
Dvojica remastrovaných LP platní z rokov
1977 a 1982 dáva možnos spozna orchestrálnu, komornú i vokálnu tvorbu Alexandra
Moyzesa. ažiskom dvojalbumu a zárove
najstaršou zastúpenou skladbou je Symfónia
. 1 D dur (1928), ktorej 1. as vznikla ako
skladateova absolventská práca na pražskom konzervatóriu. Krátko nato ju rozšíril
o alšie tri asti a o 8 rokov neskôr prepracoval do de nitívnej podoby, aby tak v dejinách
slovenskej hudby ostala natrvalo zapísaná
ako prvá symfónia od slovenského autora.
Nahrávka Ladislava Slováka a Symfonického
orchestra eskoslovenského rozhlasu
v ase svojho vzniku predznaila, že to bude
práve tento dirigent, kto sa o dve desaroia
neskôr s tým istým orchestrom podpíše pod
reprezentatívnu kolekciu všetkých 12 Moyzesových symfónií... Druhým orchestrálnym
dielom je Musica Istropolitana (1974)
v podaní Bohdana Warchala a Slovenského
komorného orchestra, ktorým ju autor dedikoval. Tempovo kontrastné úseky na spôsob
suity a obsadenie sláikov so sprievodom
embala v skladbe odkazujú na barokové
inšpirácie, môžeme tu však zau aj názvuky
na slovenskú folklórnu melodiku.
Šesdesiate roky boli obdobím, ke
sa Alexander Moyzes po dlhšom ase
prevládajúcej symfonickej tvorby vrátil ku
komponovaniu pre menšie nástrojové zoskupenia. Malá sonáta pre husle a klavír
(1968) spolu so Sláikovým kvartetom
. 2 in D (vzniklo v roku 1969, teda celých
40 rokov po skladateovom prvom kvarte-

Nikolaj Nikitin
Music for Boys & Girls
Vol. 1
N. Nikitin, M. „Patches“
Stewart, G. Jonáš,
J. Griglák, J. Döme
Real Music House 2013
Svoje prvé dva štúdiové albumy vydal saxofonista Nikolaj Nikitin pomerne krátko
po sebe. To, že sa v októbri minulého roka
objavil v poradí už tretí, nemuselo nikoho
prekvapi. Aj tak je však obdivuhodné, že
za taký krátky as dokázala tá istá zostava
vyprodukova alšiu sériu pôvodných
skladieb a da im „usadené“, vypro lované podoby. Pravda, už tu nejde o taký
markantný rozdiel ako medzi prvým a
druhým albumom; Music for Boys & Girls
vznikol ako v podstate „vedajší produkt“
pri nahrávaní New Winter Stories, o
dokazujú dva posledné tracky, ktoré majú
oba albumy spoloné (samozrejme, ide
o alternatívne verzie tých istých skladieb),
ale aj podobná dramaturgia, navzájom
blízke štýlové smerovanie a zvukový ideál
kapely. Poiatoný pocit neskôr narodeného dvojaa predchádzajúceho albumu sa
však asom vytratil a dnes poúvam Music
for Boys & Girls ako celkom samostatné
dielo s vlastnou identitou.
Ako vždy, aj tu pochádzajú všetky témy
z pera Nikolaja Nikitina. Cíti z nich hardbo-

pového ducha a odtlaok rukopisu Wayna
Shortera, ale aj úprimnos a mne osobne
sympatickú neotesanú priamoiaros.
Bluesový charakter a nekomplikovaný harmonický pôdorys skladieb otvárajú Nikitinovi, Patchesovi Stewartovi aj Gabrielovi
Jonášovi priestor pre pohodlné, spontánne
improvizovanie. Tempo sa zrýchuje vemi
postupne: od uvonenej úvodnej In the
Classroom cez valíkovú a zasnenú Life on
Venus prejde k rýchlemu Flyin' (with Ishi),
ktoré obkolesujú Blues for Boys and Girls
a shorterovsky bluesová Warm Up! v stredných tempách. Výrazovú priamoiaros cíti
aj z Nikitinových tenorsaxofónových sól,
ktoré – podobne ako v minulosti – stavajú
viac na poctivom hadastve než povrchnej
efektnosti a virtuozite. Patches Stewart hrá
na trúbke možno trochu „odviazanejšie“
ako na predchádzajúcom albume, viac
otvára zvuk nástroja a neváha zabrúsi aj
do harmonicky uvonenejších polôh. Jeho
hlavným prínosom je však najmä autentický ernošský jazzový language. Za zmienku
urite stoja sólistické výkony Gabriela Jonáša na Hammond organe, ktorý si vyslovene
užíva zvuk niektorých registrov (chvíami
jeho nástroj evokuje zvuk marimby) a ako
kúzelník z rukáva vyahuje svoje ligránsky
vyšperkované frázy.
Zvukovú stránku albumu znova skvelým
spôsobom zabezpeili Robert Pospiš
a Martin Sillay (k zaujímavostiam patrí
napríklad medzi avým a pravým kanálom
sa prelievajúci zvuk Hammondu poas
Jonášovho sóla v úvodnej skladbe),
ktorí sa tentoraz postarali aj o mastering.
Výsledný zvuk je trocha drsnejší, akoby
„obnaženejší“ oproti práci Joea Tarantina
na dvoch predchádzajúcich albumoch, no
k charakteru hudby sa hodí. Nikolaj Nikitin
teda dospel do štádia, ke má k dispozícii
vynikajúcu zostavu s ustáleným zvukovým
aj štýlovým konceptom, ktorý sa dobre
osvedil. Mám pocit, že nadišiel as vyda
sa celkom novými smermi...
Robert KOLÁ

Tim Berne’s Snakeoil
Shadow Man
T. Berne, O. Noriega,
M. Mitchell, C. Smith
ECM 2013
distribúcia DIVYD
Altsaxofonista Tim Berne nahral
druhý album pod krídlami mníchov-

ského labelu ECM; tentoraz však
v New Yorku a bez prítomnosti
producenta Manfreda Eichera.
Štúdiový záznam s d žkou trvania
prekraujúcou 78 minút prináša
prevažne energickú zmes hudby
pohybujúcej sa na hranici free jazzu,
vonej improvizácie a tak trochu aj
postavantgardnej komornej hudby.
Feelingom, rytmickým cítením a frázovaním je kvarteto zakorenené v jazzovom idióme, z posledne menovanej
kategórie preberá niektoré prvky
(napríklad v sadzbe) klavirista Matt
Mitchell a Tim Berne k nej smeruje
kompozinou stránkou svojich skladieb. Ich základ totiž tvoria rytmicky
aj intervalovo komplikované melodické línie, ktoré fungujú bu klasicky
ako úvodné a záverené témy, alebo
sa vynarájú z vone improvizovaného
oparu v priebehu skladby, rotujú na
spôsob passacagliových basov a ich
úryvky sa menia na opakované riy
slúžiace ako podklad pre improvizáciu. A práve táto rovnováha medzi
komponovaným a vone improvizovaným, medzi racionálnym a intuitívnym prepožiiava inak percepne
náronému albumu svojskú identitu
a poslucháovi poskytuje povestnú
ervenú ni pri jeho sledovaní.
Charakteristický zvukový svet kvarteta tvoria okrem dravého altsaxofónu
lídra (ktorý však dokáže by aj jemný
a lyrický, ako napríklad v Psalme
Paula Motiana, jednom z vrcholov
albumu) klarinet a basklarinet Oscara
Noriegu, klávesové nástroje (vrátane Tack a Wurlitzer piana) Matta
Mitchella a bicie, vybrané perkusie
a vibrafón Chesa Smitha. Hudobníci
tento arzenál používajú nanajvýš kreatívne a so znanou dávkou adresnosti, ktorá sa znane vymyká z bežného
rámca „ECM soundu“.
Album pri jeho d žke sotva možno
strávi na jedno posedenie; odporúam rozdeli si poúvanie na dve
polovice. Prvá môže skoni po vyše
22-minútovom OC/DC, ktoré nasleduje po krásnom Motianovom Psalme
a z dynamického hadiska tvorí vrchol
albumu. Zvyšné dva tracky, Socket
a Cornered (oba trvajú vyše štvr
hodiny), možno chápa ako prídavky
i alternatívne verzie predchádzajúcich skladieb, ke že z kompoziného
hadiska prinášajú vemi podobný
materiál. o sa stihne na týchto
rozsiahlych plochách odohra? Sú to
hlavne dialogické duetá rôznych dvojkombinácií, ktoré ponúka štvorlenná, no pritom inštrumentálne pestrá
zostava. Nie sú celkom nevydarené,
len asové proporcie albumu mohli
by trochu zhustenejšie.
Robert KOLÁ
51

RECENZIE

Oﬁr Shwartz Trio
Shades of Fish
Hevhetia 2013
Pod obalom nápadne pripomínajúcim
ikonické ECM sa skrýva rovnako nejednoznaná zmes jazzu, pokusu o hard rock
a svojskej melodiky „zneistenej“ snahou
o harmonickú šteklivos. Nejednoznaná
preto, lebo si nemôžeme by istí, i to
mladý izraelský klavirista O r Shwartz
myslí vážne, alebo si z nás so svojím triom
(Gasper Bertoncelj – bicie, Gal Shaya –
kontrabas) „len“ robí srandu. Na to, aby
bol vážny, je album Shades of Fish až
privemi hravý a vynachádzavý, naopak,
aby Shwartzove kompozície, ktoré tvoria
obsah napospol celého CD, pôsobili iba
ako isté ironizovanie, sú až príliš precízne
prekomponované... Je to, ako ke skvelý
rozpráva pri vykladaní tých najnepravdepodobnejších anekdot nepohne ani
brvou – už by sme mu aj uverili, ke si
zrazu uvedomíme, že toto predsa nemôže
by pravda. Obyajne si to však uvedomíme až neskoro a potom sa cítime trápne.
Taký je aj v poradí druhý album tria
vychádzajúceho tentoraz pod hlavikou
expandujúcej košickej Hevhetie.
Jazz je v podaní týchto chlapcov skôr európsky, komornejší, v porovnaní so živelnou americkou tradíciou introvertnejší.
Shwartza to miestami ahá k chorálovej
sadzbe alebo coreovským reminiscenciám, v baladách sa ažko ubránil akémusi winstonovskému „new agizmu“. Všetko
však leží na pevnej kostre úžasne citlivej
a dobre fungujúcej rytmiky. Mladého
slovinského bubeníka Gaspara Bertoncelja som predtým nepoznal, no v aka
tejto nahrávke sa mi postupne vrýva do
pamäti. Hoci v jednotlivých štýloch nie je
rovnako presvedivý (tu mám na mysli
predovšetkým to, o O r Shwartz na
svojej stránke nazýva hard rockom), jeho
minimalizmus je prinajmenšom taký pôsobivý ako obdivuhodný. To málo, s ím si
Bertoncelj vystaí, je dokonale odtienené
– jeho hru možno s každým poúvaním
degustova ako kvalitné víno. lovek
uho nájde vždy nieo nové (napr. školu
„metlikovania“ na jeho stránkach).
Ak je skladba Industrial City (na CD
v dvoch verziách) tým miestom, ktoré
má by onou fúziou jazzu a hard rocku,
potom sa O rovi Shwartzovi podarilo
vytvori hudbu, ktorá by mohla by do52

konalým podfarbením záverenej scény
nejakého amerického tínedžerského
„trháka“ z vysokoškolského prostredia,
kde hlavný hrdina so športovou taškou
v ruke a párom plátenných tenisiek cez
rameno opúša kampus a vydáva sa
v ústrety radostnému životu „tam vonku“.
Aby to však nebolo až také priamoiare,
Shwartz toto hudobné klišé „ozvláštuje“
prekvapivými disonanciami, no niekedy
až príliš úporne. Nuž táto úpornos,
preho celkom typická, môže vyznieva
taktiež ironizujúco...
Niet divu, že pre jeho humor si ma získala
skladba s najmenej pravdepodobným názvom Germany. Tu jeho žartíkom prosto
nemožno neuveri: nie je to klezmer, nie
je to schlager, ale nie je to ani jazz. A zárove je to všetko dohromady. Ak ste už
teraz na pochybách, CD radšej odložte,
alebo si ho radšej ani vôbec nekupujte –
asi nemáte zmysel pre humor...
Nahrávka má krásny bezprostredný
suchý zvuk. Kdekovek si ju pustíte,
máte pocit, že chlapci „od Shwartza“
hrajú iba pre vás.
Alexander PLATZNER

loïs le van sextet
The Other Side
Hevhetia 2013
Loïs Le Van je francúzsky jazzový spevák
a skladate, ktorý v roku 2012 vyhral medzinárodnú súaž Voicingers v poských
orách. Le Van prešiel širokou škálou
jazzovej hudby od vokálnych ansámblov po komorné duetá a v súasnosti
pôsobí ako jeden z riaditeov sexteta
Ego System. Je tiež lenom belgickej
jazzrockovej skupiny Canopée a Duo
Les Yeux De Berthe, ktoré založil spolu
s klaviristkou Sandrine Marchetti. Tá je
zárove aj lenkou projektu Loïs Le Van
Sextet, s ktorým vydal album The Other
Side. Dychovú sekciu tejto formácie
tvoria Thomas Mayade (trúbka, krídlovka) a Manu Domergue (melofón, lesný
roh), na kontrabase hrá Leïla Renault
a do sexteta organicky zapadá bubeník
Roland Merlinc (spolupracoval s umelcami ako Bill Carothers, Fred Hersh, Tim
Berne, Marc Copland i Drew Gress),
ktorý sa venuje experimentálnej hudbe
a vonej improvizácii. Aj ostatní lenovia
sexteta sú na hudobnej scéne etablovaní
ako hudobníci exibilne prekraujúci

štýlové a žánrové hranice. Mayade je
spoluzakladateom skupiny Dialect-Music spájajúcej hip hop, soul a jazz, Leïla
Renault sa podiea na viacerých projektoch zahajúcich jazz, improvizovanú
hudbu, francúzske šansóny, tango, ale aj
klasickú a súasnú hudbu. Prvá spoloná
nahrávka sexteta, album The Other Side,
je príažlivou zmesou klasických piesní,
jazzu, šansónu a improvizácie. Na mimoriadne farebných jazzových impresiách
má nemalý podiel originálna inštrumentácia a aranžmány, ktoré miestami
navodzujú atmosféru letargie, no dokážu
poslucháovu pozornos udrža výrazovými kontrastmi. Dojem ambientnej
hudby s meditatívnymi úinkami narúšajú prudké disonancie a náhle zmeny
harmónie. Polyrytmia postupne mení
pôvodne pokojný, asto repetitívny tok
hudby na vzrušený a expresívny. Pokojné
a svetlé kompozície tak s narastajúcim
hracím asom získavajú na intenzite, prinášajúc tradiné prvky improvizovaného
jazzu. Podobné hudobné vzplanutia však
zostávajú nohami pevne na zemi, niekedy azda i za cenu klišé. Exaltovanos i
náhle dynamické kontrasty preto nikdy
zásadne nenarušia organickos hudby.
Z nahrávky je napriek tomu takmer
neustále cíti chu hada a experimentova, o jej dodáva energiu a atmosféru.
Osobitá melodika Loïsovho vokálu
výrazne prispieva k pozitívnemu dojmu
z albumu. Jeho uvonený hlas budí
dojem vyrovnanosti a istoty. Námety
plné melanchólie, snov a predstáv, túžby
a hadania, slobody a lásky – tie najjemnejšie odrazy pocitov zrkadliace sa vo
farebnej rieke tónov – môžu pripomenú
hudbu Debussyho i Ravela. Akási
ahkos bytia, príznaná pre francúzske
umenie, je charakteristickým znakom
zaujímavého ansámblu, ktorému nemožno uprie sviežos, vzlet a šarm.
Michal SVORADA

blues

The Slide Brothers
Concord Records 2013
distribúcia DIVYD
Projekt The Slide Brothers, iniciovaný mladým hráom na steel gitare Robertom Randolphom, prináša

spojenie blues, gospelu a soulu. Výnimonou na albume je participácia
štyroch amerických steelgitarových
hviezd rôznych generácií: Calvina
Cooka, Chucka Campbella, Daricka
Campbella a Aubreyho Ghenta,
ktorých doplnila výborná štúdiová
kapela (Orlando Wrigth, Billy
Cox – basová gitara, Jason Crosby
– klavír, Marty Sammon – organ,
Chris Layton – bicie, hosujúca vokalistka Shemekia Copeland a .).
CD pozostáva z jedenástich piesní
nabitých energiou a feelingom.
Repertoár nahrávky tvoria známe
bluesové a gospelové skladby.
CD otvára energická Don't Keep
Me Wonderin', ktorú nasleduje hit
Georgea Harrisona My Sweet Lord.
Z interpretácie cíti atmosféru
gospelových chvál, ktorú gradujú
spevák Jimmy Carter a hovorené
slovo Aubreyho Ghenta. Extatický úvod Sunday School Blues
prináša bluesrockovú atmosféru,
ktorú svojím sólom doslova krája
Aubrey Ghent. Známy tradicionál
Wade In the Water uchopili bratia
Campbellovci ako inštrumentálku
s efektnými sólami postavenú na
riffe pripomínajúcom Superstition
Steveho Wondera. Na albume sú aj
dve pocty Elmorovi Jamesovi: jednou z nich je Praise You (známa aj
z úpravy Fatboya Slima). Chicagské
blues a hity Muddyho Watersa pripomína klasická dvanástka It Hurts
Me Too s arovným zvukom ústnej
harmoniky. Medzi moje najobúbenejšie skladby z albumu patrí pre
svoju jednoduchos Catch That
Train, miestami (podobne ako Help
Me Make It Through s vynikajúcim
sólom Calvina Cooka) pripomínajúca štýl Johna Lee Hookera a jeho
typické ostinátne rytmické figúry.
Country je zase prítomné v svižnej Motherless Children. Aj v nej
samozrejme dominujú sóla steel
gitár, s ostinátnym riffom alebo
komplementárnymi melodickými
motívmi dop ajúcimi spev. Skladbu The Sky Is Crying som prvýkrát
poul v interpretácii Garyho Moora
a neskôr aj alších legiend bluesového sveta. Vyžaduje si vemi
skúseného hudobníka, tie najjednoduchšie veci dokážu by vemi
nároné. Calvin Cooke však zvládol
úlohu speváka a lídra vemi dobre.
Záverená skladba No Cheap Seats
In Heaven má najpopovejší charakter, stále tu však dominujú prvky
gospelu. The Slide Brothers svojou
nahrávkou dokázali, že v bluesovej
a gospelovej hudbe patria na popredné miesto.
Michal HOTTMAR
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knihy

Milan Adamiak
Archív III (NÔTY)
notácie a graCcké
partitúry
zostavil M. Murin
DIVE BUKI 2013
Do rúk sa mi dostala kniha, ktorú som už
niekde videl. Obálka bola vtedy tmavšej
farby, volala sa Expo a bol k nej návod na
použitie, ktorý som ignoroval. Teraz je tu
znovu, známy Archív – no bez návodu,
v odtieni sivej, chváliac sa poradovým íslom III. NÔTY, tak sa volá alšia publikácia,
ktorou Michal Murin pokrauje v skladaní
úcty slovenskému intermediálnemu umelcovi a muzikológovi Milanovi Adamiakovi.
Zostavovate zbierky mal dlhší as záujem

vyda majstrove gra cké partitúry knižne,
ale táto úloha so sebou niesla mnoho úskalí
– Adamiak totiž vemi nesledoval osud svojich diel, mnoho partitúr v priebehu rokov
rozdal, viaceré sa stratili alebo iným spôsobom zmenili majitea. Zámer sa aj napriek
tomu podarilo uskutoni a knižka malého
formátu so skrytým príznaným názvom
ponúka výber reprodukcií 250 majstrových
gra ckých partitúr. Materiálom pre knihu
boli originály diel z majetku Milana Adamiaka, pribudli k nim tiež partitúry zo zbierok galérií a súkromných osôb (mnoho
z jeho prác je totiž aktívnou súasou trhu
s umeleckými dielami). „Hudobné obrázky“
tu nie sú len nahádzané na stranách v duchu
náhodných operácií, kniha je zostavená
so zreteom na uritú systematickos.
Tento fakt je podiarknutý už v úvode a cie
„ponúknu komplexnú typológiu autorovej
celoživotnej tvorby“ je prezentovaný itateovi. Samotné jadro knihy, teda prezentácia
gra ckých partitúr, je rozdelené do kapitol
a ponúka výbery grafík v rámci „druhov“ –
rotabilné partitúry, trojrozmerné partitúry,
skice, postskriptívne partitúry a inštalácie,
hudobné listy a alšie. Ku každej kapitole
je priradený krátky komentár, ktorý daný
druh partitúry popisuje a vysvetuje. Gra ky
teda nie sú podané na milos recipientovi,
o zbierku obohacuje o znaný vzdelávací
aspekt. Tento archív grafík sa predsa len dá

íta a naozaj tu je na to priestor – kniha je
informane vemi bohatá a autor dbal na
to, aby boli mnohé veci vysvetlené. V stati,
ktorá predchádza „výstave“ partitúr, sa
Adamiak zaoberá charakterom svojich
diel, špeci ckým „názvoslovím“ a vysvetuje
rozdiely medzi hudobnou gra kou a grackou partitúrou. Tejto asti predchádza
obsiahly prepis rozhovoru medzi Murinom
a Adamiakom, ktorý ponúka zaujímavý
pohad do majstrovho tvorivého života,
zaoberá sa tiež obdobím Smolenických
seminárov a dostane sa až k návšteve Johna
Cagea v Bratislave. Práve s Cageom a jeho
tvorbou je Adamiak asto spájaný a mnohí
ho vnímajú ako „cageiána“, sám však
hovorí, že jeho tvorbu poznal do roku 1992
len minimálne. V roku 2012 však na poes
Cageovej storonice a zárove 20. výroia
jeho návštevy na Slovensku pripravil v bratislavskej Design Factory v rámci festivalu
Konvergencie výstavu svojich diel, ktorá
niesla názov Something for John Cage.
Rozhovor alej predstavuje Adamiaka
ako multitalentovaného umelca, ktorý
mal spoiatku so svojimi dielami odovzvu
predovšetkým medzi výtvarníkmi. Tých
pritiahla v roku 1970 aj jeho prvá samostatná výstava Visual Music v bratislavskom
V-klube. Gra ckým partitúram sa však zaal
venova ešte ovea skôr – poas svojich
štúdií. Spomína tiež na príhodu, ako mu

András Cséfalvay
Andrej Danóczi
Jonáš Gruska
hLukas

Hlukár
Jack Jack
Mio-Mio
Odpał

http://kraa.sk
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jeho vtedajší profesor Eugen Sucho ukázal
svoj gra cký diagram k skladbe Žalm zeme
podkarpatskej. Neskôr k nej vznikli aj noty,
no Adamiak už vtedy vedel, že on noty
v tradinom zmysle slova písa nebude.
Archív III (NÔTY) však nezostáva len pri
obraze, ale ponúka tiež slovami niekedy
ažko opísatený zvuk v podobe priloženého CD – TRANSmusic [VARIATIONS].
To sa nachádza na konci knihy a na jeho
realizácii sa podiealo zoskupenie Mi-65
pod umeleckým vedením Daniela Mateja.
Nahrávky prezentujú výber dvanástich
partitúr, ktoré môžeme nájs v oddelenej
asti tiež ku koncu knihy. Hudobníci pristúpili k ich interpretácii v obrubách zažitých
zvyklostí, a ponúkli tak „štandardnú“ koláž
zvukov, na aké sme už zvyknutí v rámci
voných interpretácií tohto typu. Ke že
gra ky umožujú takmer nekonené možnosti interpretácie, je na škodu, že sa hrajú
v rovnakom duchu. Výnimku možno tvoria
interpretácie partitúr Emotions a La Mer,
ktoré sa nachádzajú na CD ako posledné.
Celkovo však ide o vemi hodnotnú
publikáciu, ktorá uzatvára trojicu
„adamiakovských archívov“ (v príprave je aj štvrtý diel). Je dobré, že takéto
tituly stále vychádzajú – nielen ako
zbierky, ale aj ako hodnotné pohady do
histórie, ktorá býva asto premlaná.
Filip HOŠKO

A4, Karpatská 2
(YMCA)

http://a4.sk
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Otakar Alfréd Michl
Trable den co den
Vzpomínky na léta
nejen v undergroundu
Pulchra 2013
eskému vydavatestvu Pulchra sa
v posledných rokoch darí uvádza na
trh pozoruhodné publikácie mapujúce
„fenomén spoloenského okraja“,
undergroundu 60.–80. rokov minulého
storoia, prostredníctvom dokumentov
všedných dní (Dopisy z Ruzyn Jiího
Nmca, Baráky – soustroví svobody)
i umeleckých snažení (poetické zbierky
Pavla Zajíka). Do prvej kategórie patria
aj memoáre Trable den co den Otakara
Michla (1949), ktorý mal ako len
viacerých významných skupín (Umlá
hmota, DG 307, The Plastic People of the
Universe, Aktual Milana Knížáka) s hudobným undergroundom živé kontakty
od zaiatku 70. rokov. Gitarista, známy aj
pod prezývkou Alfréd, spomína na stránkach rozsiahlej publikácie (616 strán) na
svojich kolegov skutone „bez servítky“.
V úvode knihy vyznáva, že si v sledovanom období neviedol žiadne záznamy,
zrejme aj preto nájdeme v spleti historiek
niektoré opakovane, prípadne s rozliný-

mi údajmi (napríklad premiéra koncertu
Umlej hmoty, ktorá sa v aka zásahu VB
musela presunú z pohostinstva v obci
Líšnice do známeho pražského undergroundového „doupte“, bytu manželov
Nmcových, prebehla poda Michla
v decembri i v januári 1974). Rozprávanie by vynechaním niektorých udalostí
bez alšieho rozvinutia, neodbiehaním
k množstvu osobností i plynulejším
prechádzaním medzi dejovými líniami
urite získalo na dynamike.
Unikátnou je rozsiahla 200-stranová príloha s dobovými recenziami, fotogra ami
a predovšetkým faksimile archívnych dokumentov ŠtB i dokumentov zo súdneho
spisu legendárneho pojednávania proti undergroundu z roku 1976 (v procese, ktorý
podnietil vznik Charty 77, bol zatknutý
a niekoko dní zadržiavaný aj samotný
Michl). Škoda malého formátu objemnej
knihy, pretože okrem nepohodlnej manipulácie musí itate pri štúdiu dobových
dokumentov astokrát siahnu po lupe.
Originálnou kódou je autorovo vysporiadanie sa s u mi z opanej strany barikády,
ktorí sa v jeho okruhu aktívne pohybovali.
Pokia v podobne ladených spomienkach
iných aktérov (Chadima, Srp) bývajú
„eštebácke hyeny“ spomínané pod rozlinými krycími menami, Michl v dodatku
Agenti a udavai konkretizuje a svoje
tvrdenia dokladá kópiami operatívnych
zväzkov z Archívu bezpenostných zložiek.
Okrem prekvapenia, aké na pohad bezvýznamné udalosti ŠtB podrobne monitorovala a vyhodnocovala, ponúka Michl
svoj pohad na innosti agentov: Hrá
(manažér kapely Greenhorns/Zelenái
Josef Motyka), Homér/Akord (František
Horáek, pesnikár známy pod menom

Jim ert) a alších. Sná sa raz k podobným zverejneniam spoluprác umeleckých
osobností s bezpenostnými zložkami
podujme niekto aj v domácich reáliách.
Dôveryhodnos Michlovým spomienkam
(hoci miestami s miernou dávkou fabulovania) dodáva odborný konzultant,
renomovaný historik Petr Blažek z Ústavu
pro studium totalitních režim. Akékovek
pochybnosti, i svedectvá tohto formátu
treba opakovane predklada verejnosti,
vyvracia úryvok z internej správy Hitlerjugend o swingovom festivale v Hamburgu
z roku 1940 uvádzaný v Prologu; mrazivo
nenávistný popis hudobnej produkcie
sa takmer v niom neodlišuje od správy
agenta referujúceho v roku 1978 o vystúpení Michlovej Umlej hmoty...
Peter MOTYKA

DVD

BKK Trio
Live in Košice
Hevhetia 2013
Na Slovensku by sme asi len ažko hadali
lepšie zohraté trio ako Marcel Buntaj,
Martin Gašpar a Juraj Tatár, ktorí spolu

pôsobia v množstve slovenských i eských
projektov na popovej, rockovej i jazzovej
scéne. Medzi ich najdlhšie spoloné hranie
možno urite zaradi desaroné úinkovanie v sprievodnej kapele Petra Lipu.
DVD ponúka pestrú hudobnú zmes
vlastnej tvorby, ktorá obsahuje skladby
z dvoch štúdiových albumov zoskupenia:
Bukake Jazz (2004) a Secret Exit (2012).
Druhý zmienený album vyšiel pritom až
dva roky po nahratí tohto DVD. Producentom záznamu je spevák rockovej skupiny
Dilemma Ján Spišák, v ktorej pôsobia
i Buntaj, Gašpar a Tatár. Klubový koncert
tria bol zaznamenaný v novembri roku
2010 v Košiciach. Skutonos, že koncert
vychádza so znaným asovým odstupom,
trochu uberá DVD na aktuálnosti. Chýbali
mi tiež rozšírené možnosti DVD formátu
ako napríklad prepínanie uhlov kamery,
HD kvalita a pod. Avizovaný bonusový
obsah je na poudovanie vemi skromný,
ide o krátky rozhovor s Martinom Gašparom, ktorý pár vetami hodnotí situáciu
v slovenskej hudbe.
o sa však hudobného obsahu týka, tomu
možno sotva nieo vyíta. Nahrávka
má medzinárodný sound a zaujme aj v aka prepracovaným sólam a spolonému
groovu. Rytmická sekcia je po dlhoroných
skúsenostiach zomknutá, funguje ako
jeden organizmus.
Tvorba tria sa žánrovo pohybuje v rámci
jazzrocku a fusion. Výsledok je príažlivo
okorenený elektronickým jazzom prítomným najmä v sólových výstupoch Juraja
Tatára využívajúceho zvuky elektrického
klavíra alebo sólové „syntetické leady“
analógových syntetizátorov. Martin
Gašpar prispieva k výsledku zaujímavými
farbami, ktoré vytvára efektom pedal
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boardu. Tatárov podiel v tvorbe tria
nemožno prehliadnu, hudbu živí sýtymi
harmóniami i vycibrenými melódiami majúcimi asto „coreovský“ charakter. Martin
Gašpar nezaostáva, zaujme „slapovými“
pasážami, ktoré naplno predvádza v skladbe Aeroc Therapy, i ako funkový groove
v úvode Hakka Graf. V skladbe Luco nás
hudobníci zavedú do latino jazzu, ktorý
zvládajú s absolútnym nadhadom. Bicie
nástroje Marcela Buntaja znejú s nesmiernou ahkosou, no s plným nasadením.
Vo svojom prejave strieda priamoiare
rytmy s progresívnymi, lámanými breakmi. Kompozície nezostávajú len pri tradinom jamovaní, obas sa objavujú unisono
pasáže s nepravidelným delením rytmov,
ktoré majú hudobníci dobre nacviené
a vidno, že sa pri nich dobre zabávajú.
Na svoje si teda príde aj náronejší fanúšik
jazzu, i ke celkový dojem z koncertu stále
ostáva na komerne prijatenej úrovni.
Album vyvažujú pokojnejšie skladby ako
FPF i Cold Smoke. V poslednej – Near
East trio pozýva do tajomného Orientu
„Blízkeho východu“ a naplno predvádza
svoju hravú virtuozitu. Martin Gašpar,
Juraj Tatár a Marcel Buntaj vo svojej
hudbe neprinášajú v podstate ni nové, no
výborne zohraté trio má svojský rukopis
a dokazuje absolútne majstrovstvo vo
svojom žánri. Vyaženos hudobníkov
pôsobiacich v množstve iných projektov
im nedovouje venova BKK Triu toko
asu. Pravdepodobne preto na ich tvorbu
musia fanúšikovia aka dlhé roky, tak
ako to bolo aj medzi ich prvým a druhým
štúdiovým albumom. No toto akanie
zatia vždy prinieslo bohatú úrodu skvelej
hudby.
Tibor FELEDI
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Kolá, R.: Piate narodeniny Komorného
orchestra ZOE – 10/4
Kolá, R.: Kaia Saariaho hosom festivalu
Melos-Étos 2013
Kolá, R.: Konvergencie 2013: DUO x 3
alebo tri pokusy o zblíženie dvoch svetov
– 10/5
Kolá, R.: BHS 2013: Šok z Lutosawského
– 10/10
Kolá, R.: BHS 2013: Rachmaninov na
koniec... – 11/2
Kolá, R.: BHS 2013: V zajatí Ravela a
Respighiho – 11/3
Kolá, R.: Amadrum Trio na Festivale
perkusií v DK Ružinov – 11/10
Kolá, R.: Majstrovské kurzy Juliana Rachlina v Bratislave! – 11/10
Král, V.: Melos-Étos: Elektronika: Kolokoly
& Odrazy – 12/20
Lindtnerová, J.: Melos-Étos: Zaostrené

na hudbu Kaije Saariaho / Od Sombre
k Lichtbogen / Svetová premiéra na záver
festivalu – 12/16
Kopáková, S.: Prešovský ARTIS absolvoval
svoj prvý krst – 9/4
Mareninová, D.: Trio Mediaeval – 1-2/8
Mareninová, D.: Ars Nova Cassoviae –
1-2/9
Martinek, P. J.: Spišskí protestanti & Vox
Aurumque – 11/11
Marton, I.: Albrechtina (19. 11.), M. Bajuszová – 1-2/5
Marton, I.: Slovenská premiéra ekovskej
skladby vo francúzskom naštudovaní –
7-8/3
Marton, I.: Prierez históriou slovenskej
violonelovej sonáty – 7-8/12
Mojžišová, M.: Rozhlasový Verdi, na rozdiel
od Wagnera, neprekroil priemer – 6/5
Platzner, A.: (Ne)známa hudba so známym
huslistom – 6/2
Platzner, A.: Nerovný boj violy s klavírom
– 6/3
Platzner, A.: Melos-Étos: Ešte raz Adamiak
– 12/19
Pokorný, J.: Beethovenovská rados à la
Blomstedt & Gustav Mahler Jugendorchester – 4/3
Pokorný, J.: ajkovskij a Dvoák v „istokrvnej slovanskej“ dramaturgii – 5/2
Pokorný, J.: J. M. Händler ocenený Rakúskym estným krížom za vedu a umenie
– 7-8/5
Pokorný, J.: Dni starej hudby 2013 – 7-8/14
Pokorný, J.: Attestiho výborné renomé
zatienil nepresvedivý výkon – 10/9
Pokorný, J.: Rakúsko-slovenský veer
v Redute – 12/2
Puškášová, M.: Nová slovenská hudba
2012: Muchovo kvarteto, Vokálny koncert
– 1-2/23
Puškášová, M.: Melos-Étos: Melos Ethos
Ensemble tradine na úvod / V znamení
zvukových výbojov – 12/17
Rajterová, A.: Hudba pod diamantovou
klenbou – 9/3
Rusó, V.: Dvaja eskí dirigenti tentoraz ako
embalisti – 7-8/4
Rusó, V.: Dni starej hudby 2013 – 7-8/15
Rusó, V.: Hovori tónmi, spieva slovami
– 12/9
Stýblová, M.: SF (18. 11.), I. Szabó – 1-2/2
Stýblová, M.: Prehliadka mladých organistov – 1-2/21
Stýblová, M.: SOSR (30. 1.), P. Przytocki,
E. Rabevská, (13. 2.), M. Košik, D. Kožuchin – 3/5
Stýblová, M.: Albrechtina – Pro l klavírneho Bellu na jedinom koncerte – 4/4
Stýblová, M.: SOSR – Interpretaným
vrcholom Saint-Saënsova „Organová“ – 4/5
Stýblová, M.: SKO – Zaujímavý program
s japonským zaiatkom i koncom – 4/5
Stýblová, M.: Ars Organi Nitra – 7-8/9
Stýblová, M.: V Pályho paláci nielen
Dvoák – 10/8
Šepán, M.: Melos-Étos: Stadler Quartett
cez strmé mosty / Orkiestra Muzyki Nowej,
traja Poliaci, traja Slováci... – 12/18
Šiller, I.: ISCM World Music Days 2012 –
Plusy a mínusy, Het Collectief a Nadar, as
na zmeny, Na Slovensku – 1-2/28
Šišková, I.: Nedené matiné v Mirbachovom
paláci – (2. 12.) M. Jaško, M. Turner, I. Fábe1–2 | 2014
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ra, J. Luptáik, B. Hóz, R. Mešina, (9. 12.) J.
Paloviová, (16. 12.) Bratislavské gitarové
kvarteto, (23. 12.) Dámsky komorný orchester – 1-2/4
Šišková, I.: Nedené matiné v Mirbachovom
paláci – (6. 1.) Amadeus, O. Šaray, (27. 1.)
J. Rizman, L. Novosedlíková, I. Klenová, (3.
2.) Muchovo kvarteto, (10 .2.) A. Falcníková, V. Bartošová, V. Verbovská, (17. 2.) I.
Gabrišová-Encingerová, M. Klátik – 3/6
Šišková, I.: Mirbach v znamení pestrého
dramaturgicko-interpretaného mixu – (3.
3.) J. Žufka, M. Dírer, (10. 3.) M. Zaková,
Z. Zamborská, J. Vaculík, M. Synková, (17.
3.) A. Jaro, F. Jaro, X. Ljubimová – 4/3
Šišková, I.: Trom zo štyroch nedených koncertov v Mirbachu dominoval klavír – 5/10
Šišková, I.: Hudobná poézia v Malej sále
Slovenskej lharmónie – 6/3
Šišková, I.: Súlad pri zachovaní odlišností
– 6/4
Šišková, I.: Spomienka na Jána Levoslava
Bellu – 10/8
Šišková, I.: Letanová medzi súasnou
a starou hudbou – 10/9
Šišková, I.: BHS 2013: R. Stoica víazom
New Talent – 11/4
Šišková, I.: Pestrá a rôznorodá dramaturgia

Urbaníková, L.: Medzinárodný organový
festival Ivana Sokola 2013 v Košiciach – 10/3
Ursínyová, T.: Dóm sv. Martina: Štart do
Vekého týžda s Verdiho Rekviem – 5/3
Ursínyová, T.: Spev, temperament a hudobná inteligencia Jany Kurucovej – 6/5
Ursínyová, T.: Rozohraný koncert cyklu
Svetové operné hviezdy – 7-8/12
Urdová, S.: Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu – 1-2/21
Urdová, S.: Konvergencie 2013 – 10/5
Vajó, J. / Katina, P.: Quasars Ensemble &
Košice v znamení kvalitatívneho posunu
– 11/14
Zagar, P.: Bergerovo literárne memento
– 7-8/6

ISCM WNMD 2013
Beráts, J.: S. Suchánková – Bez prípravy
– 6/11
Beráts, J.: ISCM World New Music Days
2013 – 7-8/28
Beráts, J.: K. Brunová – Bez prípravy –
7-8/29
Beráts, J.: ISCM World New Music Days
2013 – 9/12
Beráts, J.: D. eslová – Bez prípravy – 9/13

Stará hudba /
Mimo hlavného prúdu
Beráts, J.: V Slovenskej národnej galérii
opä ožili gra cké partitúry Milana Adamiaka – 10/13
Demo, A.: Com sona l´ESO – 7-8/18
Király, F.: Odvaha veri v nemožné... – 9/10
Kolá, R.: Ludi Apollinares/Burgr, Kundlák,
Piaek, Schramek, Wiedermann – 4/11
Kolá, R.: Nordic Shake: Public Enema/
Staer – 5/13
Kolá, R.: LIVE EVIL 2013: festival extrémnej hudby – 5/13
Kolá, R.: studEND.doc – 6/9
Kolá, R.: Multiplace 2013: Kolínska noc – 6/9
Kolá, R.: Kompoziné laboratórium:
sláikové kvarteto – 7-8/18
Kolá, R.: Dojmy zo zvuiacich záhrad –
9/10
Kolá, R.: Doppeltrio – 10/13
Kolá, R.: SNG: VENI ACADEMY v siedmom pokraovaní Hudby dneška – 11/15
Kolá, R.: Cluster, Cutler & Knoles – 11/15
Kollár, L.: Stanica Žilina-Zárieie: koncerty
VENI ACADEMY – 9/11
Kovaevská, P.: Letná škola Deloitte Academy – 9/11
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Kubandová, J.: Andrej Gál – 1-2/33
Kubandová, J.: Juraj Hollý – 4/9
Kubandová, J.: Ivana Rusko – 5/29
Kubandová, J.: Róbert Smišík – 9/29

História
Bayer, R.: Wagnerov tie – 5/16
Hochel, P.: Anton Aschner – Výroie smrti /
as návratu – 7-8/33
Ileko, T.: Louis Moreau Gottschalk (1829–
1869) „Krá klaviristov z Louisiany“ – 1-2/34
Katina, P.: Klavírny arodejník z krajiny Oz
– Vladimir Horowitz – 11/21
Šuba, A.: Jan Ktitel Vahal (1739–1813)
– 3/15
Šuba, A.: Orpheus Britannicus – 9/18

Preklad
Godárová, K.: N. Lebrecht: Ke hudba
zm kne... – 6/18
Zagar, P.: H. Mayer Brown: Hudba v renesancii – 3/17
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Spravodajstvo: Next, Nová slovenská hudba / 0LQLSURƩO Andrej Gál / 5HSRUW Ľ ISCM
World New Music Days v Bruseli / História: L. M. Gottschalk / Jazz: Ján Hajnal

-RKQ6&2),(/'
FKDPHOH²QMD]]RYHMJLWDU\

9LYD6LWQLDQVNLU\WLHUL"
RbNRQWURYHU]QRPSURMHNWH„KXGREQHMY¼FKRY\”

Spravodajstvo: Hommage à Ivan Parík, MIDEM / Skladba mesiaca: Conlon Nancarrow:
Štúdie pre mechanický klavír / História: J. K. Vaăhal / Jazz: saxofonista Erik Rothenstein

Pinchas
STEINBERG
„Som špecialista na to,
ako nebyĤ špecialistom.”

Spravodajstvo: Francúzske komorné „menu” vo Dvorane, Albrechtina: Klavírna tvorba J. L. Bellu /
Mimo hlavného prúdu: Ludi Appolinaires, Dunkeltherapie II / Portrét: klavirista KDWDIøTAHLNU

Dalibor -(1,6:

23. roÌník SFKU:

Spravodajstvo: OrƤov Schulwerk v Nitre / ISCM: World New Music Days 2013 / Skladba
mesiaca: Paul Hindemith – Ludus tonalis / Jazz: Wolfgang Muthspiel Trio v Bratislave

Jana KURUCOVÁ:

.ULWLNDPLVO¹ĽLNÎDOĠLHPXUDVWX

Žilina týždeć
metropolou hudby

7KH3KLOKDUPRQLFVŘV¹ERUVR]P\VORP
SUHKXGREQ¨GREURGUXĽVWYRDQHNRQYHQÌQRVĤ

JORDI SAVALL:

Juraj HATRÍK:

„Hudba robí môj život
zmysluplným každý jeden deć.”

(Zopár slov na margo jednej ilúzie)

Howard Mayer Brown: Hudba v renesancii

v Mirbachovom paláci – (1. 9.) Trio clavio,
(8. 9.) V. Ondreják, Z. Zamborská, (15. 9.)
Lento ad astra, (22. 9.) A. Novák, M. Haring, D. Šujan, (29. 9.) D. Šašinová-Satury,
S. Zamborský – 11/8
Šišková, I.: Dvoák a Proko ev v Pályho
paláci – 11/12
Šišková, I.: S plným nasadením každého
hráa – 12/5
Šišková, I.: Októbrovú sériu koncertov
v Mirbachu zavšili saxofóny – 12/6
Šuba, A.: Sedem slov – 5/9
Šuba, A.: Arcus Temporum v zrkadle asu
– 10/18
Šuba, A.: ReJOYCE! – 12/3
Šuška, P.: Dôstojné narodeniny 65-ronej
Lúnice – 11/11
Tichý, S.: Albrechtina (6. 11.), M. Vrábel
– 1-2/5
Tichý, S.: Nevšedný sviatok francúzskej
organovej hudby – 7-8/3
Tichý, S.: Dni starej hudby 2013 – 7-8/16
Tichý, S.: Organové leto v hlavnom meste
– 10/2
Tichý, S.: Melos-Étos: Organové koncerty
– 12/20

Spravodajstvo: 58. Košická hudobná jar, VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu / História:
Wagnerov tieă – 200. výroÈie narodenia / Skladba mesiaca: Bohuslav MartinĪ: III. symfónia

Bubnáš, J.: ISCM World New Music Days
2013: Camerata Silesia, Webern Symphonie
Orchester – 12/13
Boroš, T.: F. Király: Botanická záhrada –
7-8/29
Boroš, T.: T. Boroš: Bausteine – Skladaky
– 9/13
Horkay, T.: ISCM World New Music Days
2013: Dni slávy v Košiciach – 12/15
Király, F.: I. Ginzery: „Ozajstný pedagóg
vníma a mení sa s dobou.“ – 6/10
Király, F.: J. Hantabál: „Mali partitúru,
ktorá pozostávala len z bodiek a iar rôznej
hrúbky.“ – 6/11
Király, F.: A. Ballová: „Treba hada nové
cesty“ – 7-8/28
Király, F.: P. uraš: „To, že tu muzicírujeme,
považujem za úspech.“ – 9/12
Kolá, R.: ISCM World New Music Days
2013: Košice – Bratislava – Viede – 12/12
Lányová, I.: Festival bez hraníc – Roky
hadania – 9/13
Lejava, M.: I. Matsushita: Žiarivé nebesá
– 6/11
Šiller, I.: ISCM World New Music Days
2013 – 6/10

Mihalov, K.: Menej pompy, viac muziky – 12/10
Sabo, P.: Hommage à Vahal – 4/10
Struc, N.: Dunkeltherapie II: ...after the End
(in Seven Chapters) – 4/11
Šuba, A.: Z Benátok do Ríma – 4/10
Šuba, A.: Passio – 5/12
Šuba, A.: Arkádijská akadémia Musiky
aeterny – 6/8

Téma
Kolá, R.: Kompoziné laboratórium VŠMU
/ D. Matej: Fascinuje ma, že existuje akási
„tichá alternatíva“... – 4/17
Kubiš, C.: Tréma s strach z verejného
vystupovania – 10/20
Pokorný, J.: Viva zbor! – PRO et CONTRA
(J. Hatrík: Štyri mesiace po..., M. Drlika:
Úspech sa neodpúša, A. Poliak: Kto nás to
ide ui?, Uiteky vyzdvihujú pozitívne emócie, K. Burgrová: Hudba ako hra) – 7-8/19
Šuba, A.: Viva Sitnianski rytieri?! (Otvorený list profesora Bela Felixa, V súlade so
Štátnym vzdelávacím programom..., Juniori
v Redute) – 1-2/13

„Ëlovek by nemal chcieĤ
byĤ hneÎ dokonalý.”
Idú ešte múdrosĤ a veda spolu?

Rozhovor
(aj): I. Šiller: „Považujem za vemi dobrý
signál, že slovenské inštitúcie rozoznali
hodnotu ISCM World New Music Days
2013.“ – 11/16
(aj): O. Smetanová: „Melos-Étos mal od
zaiatku ambíciu zapoji sa medzi svetové
medzinárodné festivaly.“ – 11/17
Bubnáš, J.: P. Steiberg: „Som špecialista na
to, ako neby špecialistom.“ – 3/10
Bubnáš, J.: E. Klambauer: „Ak chcete získa
širšie hudobné vzdelanie, musíte si vypou
myšlienky iných.“ – 9/5
Doniga, D.: S. Schwarz: „Je nevyhnutné
robi vedomé rozhodnutia.“ – 10/22
Jakubcová, D.: P. Bagin: „Nechajte súdruha,
ve sú tu zahraniní hostia...“ – 1-2/18
Katina, P.: K. Koizumi: „Kto má rád hudbu,
bude chodi na koncerty stále.“ – 9/8
Kolá, R.: Soouzvuk: 10 rokov po... – 4/14
Mojžišová, M.: J. Hurný: Nikdy som nechcel
opusti vlas – 3/27
Mojžišová, M.: J. Kurucová: lovek by
nemal chcie by hne dokonalý – 6/15
Mojžišová, M.: . ekovská: Pred operou
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som mala veký rešpekt – 12/26
Planková, E.: D. Jenis: Kritika mi slúži
k alšiemu rastu – 4/22
Planková, E.: M. Synková: Teší ma rôznorodos môjho povolania – 5/24
Planková, E.: T. Fleischer: Som príkladom loveka, ktorého si hudba zvolila sama – 7-8/24
Rajter, A. / Šuba, A.: R. Brautigam: „Prítomnos skladatea na pódiu je pre ma
esenciálna.“ – 9/16
Rajter, A.: A. Popovi: Máme de cit lojálnosti
k spoloenstvu, v ktorom žijeme – 12/21
Šuba, A.: L. O. Andsnes: Beethoven sa mi
prihovára s nesmiernou silou – 5/8
Šuba, A.: J. Savall: „Hudba robí môj život
zmysluplným.“ – 5/14
Šuba, A. / Rajter, A.: R. Brautigam: „Prítomnos skladatea na pódiu je pre ma
esenciálna.“ – 9/16
Šuba, A.: K. Penderecki: „Avantgarda sa
stala ortodoxným systémom.“ – 10/16
Šuba, A.: G. Knox: „Svet sa stal konzervatívnejší.“ – 11/18

Skladba/Skladate mesiaca
Demo, A.: C. Nancarrow: Štúdie pre
mechanický klavír (1948–1993) – 3/12

Blaho, V.: Storonica Ladislava Holoubka
– 9/20
Blaho, V.: Verdi s hosami – 12/29
ervenka, J.: Vzácna návšteva karmelitánok
v Košiciach – 4/19
Dlouhý, O.: Zasnúbený s divadlom – 3/26
Glocková, M.: Opereta bez šastného konca
– 1-2/37
Glocková, M.: O hudbe k dvom atraktívnym
taneným predstaveniam – 1-2/38
Glocková, M.: Vypäté emócie v muzikáli
Pokrvní bratia – 1-2/38
Glocková, M.: Za Darinou Turovou – 5/23
Glocková, M.: Popik poda Puškina – 6/25
Glocková, M.: Viva Verdi! – 7-8/37
Glocková, M.: Aká bola slovenská operná
sezóna? – 7-8/39
Glocková, M.: Ke sa režisér zabáva – 7-8/42
Glocková, M.: Slovenská verdiána (?) –
Banská Bystrica – 10/25
Glocková, M.: Macbeth v kvalite troch V – 10/27
Glocková, M.: Dinkovej utopený Verdi – 11/26
Glocková, M.: Nezvyajný veer s kontratenorom Louisom Pecasom – 11/28
Leška, R.: Komédia bez vtipu – 3/25
Mareninová, D.: Vincenzo Bellini prvýkrát
v Košiciach – 11/27
Marton, I.: K použitiu lmu v bratislavskom

52Ë1.;/,9
52Ë1.;/9

ROËNÍKXLV
XLIV
ROËNÍK

ROËNÍKXLV
XLIV
ROËNÍK

ROËNÍKXLV
XLIV
ROËNÍK

7– 8

9

10

11

2013

2013

2013

2013

2,92 € / 88 Sk

Spravodajstvo: Dirigenti Spurný a Luks ako Èembalisti / Dni starej hudby – Klávesy v zrkadle
Èasu / Skladateý mesiaca: Salvatore Sciarrino / Hudobné divadlo: 40. Zámocké hry zvolenské

2,16 € / 65 Sk

2,16 € / 65 Sk

Spravodajstvo: 'TCNAM¸S¸ĹCDăU,@QH@MJD 2KNUDMRJ¤GHRSNQHBJ¤NQF@MX 2SQ@UHMRJHIśU^ONGNCD”
/ Mimo hlavného prúdu: /GHKHO&K@RR$MRDLAKDU.RSQ@UDHistória:.QOGDTR!QHS@MMHBTR

Viva zbor!
– PRO et CONTRA

Ronald %5$87,*$0:

Projekt Mateja DrliÌku po premiére,
spor pokraÌuje
TSIPPI FLEISCHER:
„Som príkladom Ìloveka,
ktorého si hudba zvolila sama.”

„3U¬WRPQRVĤVNODGDWHýDQDS²GLX
MHSUHPćDHVHQFL OQD”

0LURVODY9,728ğ
ş0RMHQDKU YN\VDVWDOL
Y]RURPSUH(&0”

Demo, A.: Salvatore Sciarrino – 7-8/30
Kubandová, J.: P. Hindemith: Ludus tonalis
(1942) – 6/12
Platzner, A.: B. Martin: Symfónia . 3
(1944) – 5/18

Fínska skladateýka

„Je nevyhnutné robiĤ
vedomé rozhodnutia.”

Kaija SAARIAHO

Krzysztof PENDERECKI:

hosĤom 12. Medzinárodného festivalu
súÌasnej hudby Melos-Étos

„Avantgarda sa stala
ortodoxným systémom.”

Garth KNOX:
„Svet sa stal konzervatívnejší.”

Hudobné divadlo
Bayer, R.: Spoza oceánu na digitálnych
vlnách – glosa – 4/21
Bayer, R.: Opatrné wagnerovské rendezvous – 7-8/36
Bayer, R.: Ke sa milujú muži, ženy sú
bezmocné – 12/28
Bayer, R.: Vulgárne a naslepo – glosa –
12/29
Blaho, J.: Slovenská verdiána (?) – Bratislava – 10/24
Blaho, V.: Spevák, dirigent, režisér – 1-2/40
Blaho, V.: Bratislavská Tosca so zaujímavým
obsadením – 4/21
Blaho, V.: Wagner na Slovensku – 5/21
Blaho, V.: Neznámy Verdi v Brne – 6/25
Blaho, V.: Viva Verdi! – 7-8/38
Blaho, V.: Aká bola slovenská operná
sezóna? – 7-8/39

Lohengrinovi – 11/28
Mao, P.: Choreogra a o láske bez telesných
a hudobných tónov – 5/22
Mao, P.: Obrazovo-choreogra cký pátos
v košickom javiskovom hadisku – 9/20
Mao, P.: Gergelyho a Frenákova telesná
U-rampa – 11/26
Mojžišová, M.: Banskobystrický Onegin
kypí vášami – 4/19
Mojžišová, M.: Jubileum prvej dámy slovenského muzikálu – 5/23
Mojžišová, M.: Za Miroslavom Fischerom
– 5/23
Mojžišová, M.: Jubileum banskobystrickej
primadony – 6/25
Mojžišová, M.: Viva Verdi! – 7-8/37
Mojžišová, M.: Aká bola slovenská operná
sezóna? – 7-8/40
Mojžišová, M.: Odišiel divadelný mág Jozef
Bednárik – 9/21
Mojžišová, M.: Je opera zábava? – 10/27
Mojžišová, M.: Bas, ktorý si zachoval
sviežos – 11/28
Romanov, T.: Open Balet Gala – 4/20
Schindler, A.: Dvaja gavalieri v zaplavených
Dráž anoch – 7-8/42

2013
2,16 € / 65 Sk

Spravodajstvo: BHS 2013, Amadrums Trio na Festivale perkusií, Spišskí protestanti & Vox
Aurumque, Quasars Ensemble & Košice / Jazz: Kálmán Oláh – medzi Bartókom a bebopom

Sebastian
SCHWARZ:

ROËNÍKXLV
XLIV
ROËNÍK

12

2,16 € / 65 Sk

Spravodajstvo: Piate narodeniny ZOE, Melos-Étos 2013, Konvergencie Bratislava,
49. roÈník BHS / Mimo hlavného prúdu: Gracké partitúry Milana AdamÈiaka v SNG
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jeden všetkým káže... – 11/31
Bayer, R.: Zürich – Medzi varieté a buržoáznou tragédiou – 12/32
Berger, I.: Viede – Spomienka na Bruna
Waltera – 6/29
Blaho, V.: Graz – Dvakrát klasika v netradinom šate – 1-2/43
Blaho, V.: Paríž – Pôžitok pre sluch – 3/23
Blaho, V.: Wels – Dôstojný hold Wagnerovi – 6/30
Cseres, J.: Bochum – Harry Parch: Delusion of the Fury – 10/28
ervenka, J.: Viede – Storoné Gurre-Lieder v storonom Konzerthause – 7-8/47
Doniga, D.: Bayreuth – Úspešný experiment lásky Hansa Neunfelsa – 9/23
Doniga, D.: Ostrava – Sciarrinov Lohengrin na Ostravských doch 2013 – 10/29
Evrard, L.: Aix-en-Provence – Dynastia
Atrídov – šastná voba v Aix-en-Provence
– 9/22
Habart, .: Berlín – Dva dezerty – 5/26
Habart, .: Viede – Wahre Liebe fürchtet
nicht – 5/28
Habart, .: Salzburg – Tri festivalové
obety – 6/28
Habart, .: Viede – Sen noci svätojánskej
– 7-8/46

Unger, P.: Maliar Mathis so Slovenským
lharmonickým zborom – 1-2/40
Unger, P.: Navždy odišli – 1-2/40
Unger, P.: Viede sa nadýchla Rossiniho
hudby – 4/21
Unger, P.: Menotti s mozartovským predpolím na VŠMU – 5/22
Unger, P.: Viva Verdi! – 7-8/38
Unger, P.: Aká bola slovenská operná
sezóna? – 7-8/40
Unger, P.: Detská opera Oasis vyzýva k
tolerancii – 7-8/42
Unger, P.: Od Lehára po Aidu a Toscu – 10/26
Unger, P.: Staronový Svätopluk otvoril
sezónu SND – 10/27
Urbaníková, L.: Košický Rigoletto v excelentnom hudobnom naštudovaní – 6/24
Urbaníková, L.: Slovenská verdiána (?) –
Košice – 10/25
Ursínyová, T.: Veká doktorská – po prvé,
po druhé, odklepnuté... – 1-2/39
Ursínyová, T.: Talent a výdrž – 3/26
Ursínyová, T.: Aká bola slovenská operná
sezóna? – 7-8/41
Ursínyová, T.: Bratislavská pocta Verdimu
alebo Preo Rigoletto? – 11/25
Ursínyová, T.: Kráovná noci leží v Sláviom
údolí – 12/29

Spravodajstvo: Joyce DiDonato v SND, PiaÈekova Apolloopera / Stará hudba: Mozartovo
Rekviem v Dóme sv. Martina / Mimo hlavného prúdu: 10 rokov Stanice Žilina-ZárieÈie

üubica
ËEKOVSKÁ:
„Všetci si svojimi skutkami
maýujeme vlastný obraz.”

Anton PopoviÌ:
„Hudba je fantastickým civilizaÌným
výdobytkom, vÎaka ktorému sme nažive.”

9/29/13 9:04 AM

Zahraniie
Aguirre, E.: Praha – Tak toto je tá Švajiarska jar? – 5/27
Ažaltovi, B.: Moskva – Epický Knieža Igor
vo vynovenom Bošom teatri – 9/28
Bayer, R.: Mníchov – Babylon ako lozo cký konštrukt – 1-2/41
Bayer, R.: Brusel – Úspešná slovenská
operná exkláva v predvianonom Bruseli
– 3/22
Bayer, R.: Mníchov – V Bavorskej štátnej
opere triumfuje vekolepý Pra-Boris – 4/26
Bayer, R.: Mníchov – Poetika súcitu – 4/28
Bayer, R.: Brusel – Alegória nádeje a lásky
– 6/26
Bayer, R.: Viede – Benjaminova operná
novinka Written on Skin sa vrýva pod
kožu – 7-8/43
Bayer, R.: Brusel – Krehká láska – 7-8/46
Bayer, R.: Mníchov – Žiarivá Sobota zo
Svetla – 9/27
Bayer, R.: Mníchov – Koncertný triumf
Pavla Bršlíka – 9/28
Bayer, R.: Mníchov – Bazén hrôzy – 10/28
Bayer, R.: Jeden prste vládne všetkým,

Jurkoviová, M.: Klosterneuburg – Dvojkoncert Janekovej a Buranovského vo
Viedni – 7-8/47
Lejava, M.: Viede – Operný raj Petra
Eötvösa – 12/31
Leška, R.: Praha – Festival Opera 2013
– 3/20
Leška, R.: Brno, Olomouc – Slováci na
Morave – 10/29
Mojžišová, M.: Mníchov – Zneužívaná
Rusalka a stavite Lohengrin – 1-2/42
Mojžišová, M.: Osudová žena Manon
Lescaut – 3/23
Mojžišová, M.: Koda – Operné „trojdnie“
v dánskej metropole – 4/27
Mojžišová, M.: Viede – Wiener Festwochen 2013 – 7-8/43
Mojžišová, M.: Salzburg – Drsné vízie aj
láskavé pohladenia – 9/25
Mojžišová, M.: Praha – Toufar – Muiace
hry – 10/29
Schindler, A.: Dráž any – Trýznivé obrazy
násilia – 6/27
Schindler, A.: Dráž any – Carmen umrela
v nohaviciach – 11/30
Schindler, A.: Chungov výklad Mahlerovej
1–2 | 2014

INDEX 2013

9. symfónie zasiahol do h bky – 11/30
Trávniková, M.: Orfeova cesta do podsvetia vlastnej duše – 3/21
Tschmuck, M.: Viede – The Philharmonics – 4/25
Unger, P.: Viede – Popoluška z krajinky
snov – 3/24
Unger, P.: Brno – Hold Benjaminovi
Brittenovi – 4/28
Unger, P.: Miláno – La Scala sa vrátila
k Verdiho prvotine – 6/30
Unger, P.: Viede – Konwitschného Attila –
groteskný aj mrazivý – 7-8/44
Unger, P.: Ostrava – Zelená tudorovským
kráovnám – 7-8/45
Unger, P.: Praha – Dve vdovy návratom
nesplatili dlhy – 7-8/45
Unger, P.: Pesaro – Flórez magnetom
Rossiniho Pesara, režiséri skôr problémom
– 9/24
Unger, P.: Bergamo – alší tromf donizettiovského festivalu – 11/31
Unger, P.: Berlín – Operné zázraky i
provokácie? – 12/29

Rothenstein, E.: Kolobeh da a noci Pavla
Bodnára – 4/33
Rothenstein, E.: Cross over organ – 9/33
Rothenstein, E. / Motyka, P.: E. Watts:
„Nájs si v hudbe svoje miesto.“ – 10/30
Wasserberger, I.: Nezáväzný rozhovor o aktuálnej téme – s Jánom Hajnalom o percepcii
jazzu – 1-2/44
Wasserberger, I.: Karol Ondreika – 50.
roky a ich kontinuum – 6/34
Wasserberger, I.: Tropp Bop – polstoroie
s fenomenálnym bubeníkom a zaujímavým
lovekom – 7-8/48
Wasserberger, I.: Laco Tropp – pätnás
rokov v jednom triu – 9/30
Zahradník, M.: Chameleón jazzovej gitary
– 1-2/46
Zahradník, M.: Bill Frisell – Gitarový vizionár – 5/30
Zahradník, M.: Muthspiel – Grenadier –
Blade – 6/33
Zahradník, M.: Jazzové dni opä jazzové
– 11/35

Recenzie CD/LP/DVD
Jazz
Buek, R.: Brao Hronec – V zrkadle asu
– 3/33
Hevier, D., ml.: Cesty Raviho Shankara –
1-2/49
Hevier, D., ml.: One Day Jazz festival 2013
– 4/31
Hevier, D., ml.: Frank a jeho babiky – 5/33
Hevier, D., ml.: A. Bartošová: Prinies nieo
nové a spontánne – 6/32
Hevier, D., ml.: Nech žije marketingom
podporená hudba – 7-8/54
Kalász, J.: ubomír Tamaškovi hral tak, ako
žil – 5/34
Kolá, R.: L. Oravec: „Bebop je pre ma
bibliou.“ – 7-8/52
Kolá, R.: Rick Margitza hosom Gypsy Jazz
Festivalu 2013 – 11/36
Motyka, P.: E. Rothenstein: Treba zanecha
staré myslenie – 3/29
Motyka, P.: Jazzová stanica eského
rozhlasu – 3/32
Motyka, P.: M. Sikaa – medzi yassom
a jazzom – 4/29
Motyka, P.: Jeden veer – dva krsty – 5/34
Motyka, P.: Konferencia European Jazz
Personalities – 6/31
Motyka, P.: M. Vitouš: „Moje nahrávky sa
stali vzorom pre ECM.“ – 9/34
Motyka, P. / Rothenstein, E.: E. Watts:
„Nájs si v hudbe svoje miesto.“ – 10/30
Motyka, P.: K. Oláh – medzi Bartókom
a bebopom – 11/32
Motyka, P.: Criss Cross Europe na Jazz
FOR SAle – 12/33
Motyka, P.: G. Piotrowski: chlad severu –
balkánska energia – poská melodika – 12/34
Motyka, P.: R. Margitza: „New York ma
inšpiruje, no neuživí.“ – 12/36
(mot): 5P trombonistu Michala Motýa – 3/32
(mot): Jazz a folklór Radovana Tarišku – 4/32
(mot): 5P klaviristu Pavla Bodnára – 4/34
(mot): 5P trubkára Martina urdinu – 5/33
(mot): Jazzové Vianoce na jese – 10/32
(mot): 5P vibrafonistky udmily Štefánikovej – 10/33
Rothenstein, E.: One Day Jazz festival
2013 – 4/31

Bianchi, G.: Magico: Carta de Amor (ECM
2012) – 5/37
Bubnáš, J.: M. Paa – Violin Solo 4 (Pavlík
Records 2012) – 4/35
Bubnáš, J.: Schönberg, Albrecht, Hindemith – Quasars Ensemble (Hevhetia 2013)
– 7-8/55
Cseres, J.: Wol: 8 Duos (New World
Records 2013) – 12/38
ervenka, J.: Ligeti: Le Grand Macabre
(Arthaus Musik 2012 – DVD) – 3/37
ervenka, J.: J. Kaufmann – Wagner (DECCA 2013) – 4/37
ervenka, J.: Strauss: Die Fraue ohne Schatten (Opus Arte 2013 – DVD) – 4/39
ervenka, J.: Bellini: Norma (Decca 2013)
– 7-8/57
ervenka, J.: Britten: The Rape of Lucretia
(Virgin Classics 2013) – 6/36
ervenka, J.: J. Kaufmann – The Verdi Album / A. Netrebko – Verdi (Sony/Deutsche
Grammophon 2013) – 10/35
ervenka, J.: R. Fleming – Guilty Pleasures
(DECCA 2013) – 11/37
Dubovec, J.: O. Demo: Z mojej klenotnice II.
(Slovak Radio Records 2012) – 4/38
Hevier ml., D.: Jazz Q: Znovu (Studio
Budíkov 2013) – 10/38
Horkay, T.: Beethoven: Diabelli Variations –
A. Staier (harmonia mundi 2012) – 1-2/51
Horkay, T.: Czechoslovak Chamber Duo
(Radioservis 2011) – 1-2/51
Horkay, T.: Berg, Janáek, Liszt: Precipitando – D. Várjon (ECM New Series 2012)
– 1-2/52
Horkay, T.: Schubert: Moment musicaux
(ECM 2012) – 5/35
Hottmar, M.: O. Taylor: My World is Gone
(Telarc 2012) – 6/37
Jurkoviová, M.: Dvoák: Zigeunlieder
(harmonia mundi 2012) – 3/35
Katina, P.: R. Galiano – Rota (Deutsche
Grammophon 2011) – 1-2/52
Katina, P.: XAFOO – M. Chadima, J. Fujak
(Hev-Het Tune 2012) – 1-2/53
Katina, P.: Pressburger Klezmer Band: Tants
Mit Mir (Real Music House 2012) – 3/36
Katina, P.: D. Krall: Glad Rag Doll (Verve

2012 – LP) – 3/36
Katina, P.: Bach: Missa 1733 (Alpha 2012) – 4/36
Katina, P.: Pacora Trio: Fugit Hora
(Spectrum 2012) – 4/37
Katina, P.: E. Ginzery: Over oving Crastals
(Hevhetia 2013) – 7-8/55
Katina, P.: Saariaho: La Passion de Simone
(Ondine 2013) – 7-8/55
Katina, P.: Tabakova: The String Paths
(ECM New Series 2013) – 7-8/56
Katina, P.: G. Guidi Trio: City of Broken
Dreams (ECM 2013) – 6/37
Katina, P.: Karaidrou: Concert in Athens
(ECM 2013) – 6/39
Katina, P.: I. Bittová (ECM 2013) – 5/36
Katina, P.: Down Deep (Winter&Winter
2013) – 5/38
Katina, P.: Feldman: Violin and Orchestra
(ECM New Series 2013) – 10/35
Katina, P.: P. Metheny: Tap (Tzadik/Nonesuch 2013) – 10/36
Katina, P.: Carmina Latina (Ricercar 2013)
– 11/37
Katina, P.: J. Abercrombie Quartet: 39 Steps
(ECM 2013) – 11/38
Kolá, R.: N. Nikitin: New Winter Stories
(Real Music House 2012) – 1-2/54
Kolá, R.: Jazzonance: The Savoy Stories
(Hudobný fond 2012) – 3/37
Kolá, R.: Shai Maestro (Laborie 2012) – 4/37
Kolá, R.: Ligeti – String Quartets, Barber –
Adagio (ECM New Series 2013) – 7-8/56
Kolá, R.: Debussy – Préludes (ECM New
Series 2012) – 6/36
Kolá, R.: T. Stako New York Quartet:
Wisawa (ECM 2013) – 6/36
Kolá, R.: Ch. Lloyd: Hagar‘s Song (ECM
2013) – 5/37
Kolá, R.: AMC Trio & R. Brecker: One
Way Road to My Heart (Moosicus Records
2013) – 9/37
Kolá, R.: Money Jungle – Provocative in
Blue (Concord Jazz 2013) – 9/37
Ladi, B.: Wolf-Ferrari: Violinkonzert –
B. Schmidt (Farao Classics 2012) – 1-2/51
Lejava, M.: Bartók, Eötvös, Ligeti – Ensemble Modern (naïve 2012) – 9/36
Lejava, M.: Bruckner: Symfónia . 9 – Berlínska lharmónia (EMI 2012) – 9/36
Minárik, M.: Oová – nahrávky tradinej
udovej hudby z roku 1958 (CulturaEthnica
2012) – 7-8/57
Motyka, P.: Kvty: Bílé vely (Indies Scope
Records 2012) – 6/38
Motyka, P.: R. Mahanthappa: Samdhi
(ACT Records 2011) – 5/36
Motyka, P.: wESTAMAN / D. Kollar: The
Son (Hevhetia 2013) – 12/38
Platzner, A.: M. Sahel – Solitude (Pavlík
Records 2013) – 4/35
Pokorný, J.: M. Skuta: Chopin Recital
(Pavlík Records 2012) – 5/35
Rešetka, M.: E. Sánchez: Domingo (Hevhetia 2013) – 6/37
Škvarenina, M.: Esprit des Balkans – Hespèrion XXI (AliaVox 2013) – 7-8/57
Škvarenina, M.: Esprit d‘Armenie – Hespèrion XXI (AliaVox 2012) – 9/36
Škvarenina, M.: K. Bjørnstad: La Notte
(ECM 2013) – 10/37
Škvarenina, M.: Helbig: Pocket Symphonies
/ Shankar: Traces of You (Deutsche Grammophon 2013) – 12/38
Šuba, A.: The Beethoven Journey –

L. O. Andsnes (Sony 2012) – 3/35
Šuba, A.: P. Petibon – Noveau Monde
(Deutsche Grammophon 2012) – 3/35
Šuba, A.: Hummel: Piano Concertos Vol. 1
(Brilliant Classics 2012) – 4/35
Šuba, A.: B. McFerrin – spirityouall (Sony
2013) – 7-8/58
Šuba, A.: La folia – Oni Wytars (Deutsche
Harmonia Mundi 2013) – 10/35
Šuba, A.: The Dowland Project – Night
Sessions (ECM 2013) – 10/36
Wasserberger, I.: O. Kraják: FOREVERNEST (Hevhetia 2013) – 11/37
Zagar, P.: Pärt: Adam‘s Lament (ECM New
Series 2012) – 4/36
Zagar, P.: Typornamento – Agon Orchestra
(Guerilla Records 2013) – 5/36
Zahradník, M.: douBt: never pet a burning
dog (douBt/MoonJune Records 2010) –
1-2/53
Zahradník, M.: M. Stern: All Over the Place
(Heads Up 2012) – 9/38
Žilinek, J.: NE:BO:DAJ (Azyl 2012) – 1-2/53

Recenzie kníh
Ileko, T.: Hudba – Integrácie – Interpretácie 15 (Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra 2012) – 11/39
Kolá, R.: L. Spurný: H. Schenker – Kapitoly
z hudební teorie a analýzy (KLP 2012) – 3/37
Kolá, R.: M. Flašar: Poème èlectronique 1958
(Brno: Masarykova univerzita 2012) – 5/39
Pavelka, .: J. Fujak: Margonálie (Modrý
Peter 2013) – 9/39
Pastirik, M.: E. Rothenstein: Progresívna
škola hry na saxofóne (Hudobné centrum
2012) – 1-2/55

Rôzne
(aj): Akadémia súasnej hudby – 1-2/9
Berger, I.: Otázniky nad kultúrnymi poukazmi – glosa – 3/6
Berger, R.: Raport z cesty – 1-2/30
Blaho, J.: Ve je to jedno (?) – glosa – 3/26
Blaho, V.: Za Pavlom Baginom – 1-2/19
Dubovský, R.: AD: Post scriptum, HŽ
1-2/2013 – 3/2
Fujak, J.: AD: Žilinek, J.: NE:BO:DAJ, HŽ
1-2/2013 – 3/2
Godár, V.: John Tavener – nekrológ – 12/25
Hatrík, J.: Idú ešte múdros a veda spolu?
(Zopár slov na margo jednej ilúzie) – esej
– 6/20
Horkay, T.: Vytrpené Jánove pašie alebo Boj
s veternými mlynmi – glosa – 5/9
(jup): Humenské organové dni už po
jedenásty raz – 6/2
Marton, I.: Post scriptum – glosa – 1-2/25
Marton, I.: Vladimír Horváth – V zrkadle
asu – 1-2/50
Motyka, P.: Slováci a esi spolu
na MIDEM-e – 3/9
Pažitná, A.: Minúta pre poúvanie – 4/7
Rajter, A.: Každý dobrý skladate musí by
originálny – 12/23
(red): Anketa: Slovenská hudba 2012 – 1-2/29
(red):Odišiel autista Daniel Janikovi – 6/6
(red): noc hudby – fotoreportáž – 7-8/26
(SKU): AD: Marton, I.: Albrechtina, HŽ
1-2/2013 – 3/2
Šuba, A.: A. ubimov: Poetika klavíra –
portrét – 4/12
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Slovenská Clharmónia
Zahraniné festivaly
Ut 11. 02.
Malá sála SF
Musica aeterna, P. Zajíek
Fašiangová Folia
Corelli, Geminiani, Gallo, Vivaldi,
Coonti
Št 13. 02. – Pi 14. 02.
Slovenská lharmónia, E. Villaume
Mahler
Pi 14. 02.
Malá sála SF, 17.00
SKO B. Warchala, E. Danel
Valentínsky koncert
Kreisler, Hauser, Wieniawski, Dvoák,
Borodin
St 19. 02.
Malá sála SF
Slovenský lharmonický zbor,
J. Chabro
Borzík, Iršai, Gränger
Št 20. 02. – Pi 21. 02.
Slovenská lharmónia, E. Villaume
H. Shaham, husle
R. Wall sch, violonelo
Mozart, Brahms, Beethoven
Ut 25. 02.
Malá sála SF
E. Indji, klavír
Chopin, Schumann, Ravel
St 26. 02. – Št 27. 02.
Slovenská lharmónia, E. Villaume
Slovenský lharmonický zbor,
J. Chabro
M. Lapšanský, klavír
E. Indji, klavír
Honegger, Poulenc, Ravel
Hudobné centrum
Nede né matiné v Mirbachovom
paláci, 10.30
Ne 9. 02.
E. Šušková, soprán
A. Bošková, auta
Slonimskij, Berio, Szeghy, Koakovská
Ne 16. 02.
Fiori di Musica
H. Varga-Bachová, soprán
K. Janikoviová, violonelo
M. Gašparíková, klavír
Brahms, Reissiger, Vivaldi, Goltermann, Fabricius, Read
Ne 23. 02.
K. Turnerová, harfa
E. Prochác, violonelo
Vivaldi, Tournier, Watkins, Cincadze,
Godár, Ravel, Goens, Novák, Falla,
Granados
Žilina
Štátny komorný
orchester Žilina
Št 13. 02.
ŠKO, L. Svárovský
20. Husová diela
T. Hledíková, husle
A. Rosík, husle
Wieniawski, Saint-Saëns, Müller,
Kupkovi
Št 27. 02.
ŠKO, K. Stratton
C. Petersson, klavír
Saint-Saëns, Grieg/Evju, Flotow,
Fauré, Schubert
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BR Musica Viva 2013/2014
8. 11. 2013 – 6. 6. 2014
Mníchov, Nemecko
Cyklus koncertov hudby 20. a 21.
storoia.
Info: www.br.de/music-viva
Svetové zborové hry Riga 2014
9. – 19. 7. 2014
Riga, Lotyšsko
Súasou je zborová súaž v rôznych
kategóriách, projekt festivalový zbor,
workshopy a semináre, spoloné
koncerty zborov z rôznych krajín sveta
a alšie.
Info: www.worldchoirgames.com,
www.riga2014.org
Európsky festival sakrálnej hudby
Schwäbisch Gmünd 2014
16. 7. – 10. 8. 2014
Schwäbisch Gmünd
Súasou je skladateská súaž súasnej sakrálnej hudby na tému festivalu
v roku 2014 „Paradies“ (Raj), urená
pre chlapenský a cappella zbor
(SATB).
Info: www.kirchenmusik-festival.de
Festival komornej hudby Kuhmo
2014
13. – 26. 7. 2014
Kuhmo, Fínsko
Info: www.kuhmofestival.
Helsinský festival 2014
15. – 31. 8. 2014
Helsinky, Fínsko
Najväší festival umenia vo Fínsku.
Info: www.helsinkifestival.
Lahti Sibelius Festival 2014
4. – 7. 9. 2014
Lahti, Fínsko
Info: www.sinfonialahti.
Operný festival Savonlinna 2014
4. 7. – 2. 8. 2014
Savonlinna, Fínsko
Info: www.operafestival.
Tampere Bienále 2014
9. – 13. 4. 2014
Tampere, Fínsko
Medzinárodný festival súasnej
hudby.
Info: www.tamperemusicfestivals. /
biennale/
Festival súasnej hudby Lyon 2014
5. – 29. 3. 2014
Lyon, Francúzsko
Info: www.bmes-lyon.fr
Innsbrucker Festwochen 2014
15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8. 2014 (koncerty na Zámku Ambras)
12. – 31. 8. 2014 (Innsbruckský
festival starej hudby)
Info: www.altemusik.at
Salzburger Festspiele 2014
18. 7. – 31. 8. 2014
Salzburg, Rakúsko
Info: www.salzburgerfestspiele.at
Zahraniné sú@aže
Medzinárodná skladate ská súaž
v rámci Saarlouiských organových
dní 2014
Saarlouis-Lisdorf, Nemecko
Kategória: skladba pre organ a sólový
nástroj (poda vlastného výberu),
trvanie skladby od 8 – 10 min., urená
pre organ v Saarlouis-Lisdorf z roku
1987.

Podmienky: skladba nesie by predtým publikovaná alebo premiérovo
uvedená.
Uzávierka: 31. 3. 2014
Info: info@klingende-kirche.de,
www.saarlouiser-orgeltage.de
Medzinárodná hudobná súaž
Jeunesses 2014
17. – 24. 5. 2014
Bukureš, Rumunsko
Kategória: hra na autu
Vekový limit: do 18 a do 30 rokov
Vstupný poplatok: 80 EUR
Uzávierka: 1. 3. 2014
Info: oce@jmEvents.ro,
www.jmEvents.ro
Medzinárodná skladate ská súaž
v rámci súaže Franz Schubert
a hudba moderny 2015
4. – 12. 2. 2015 (Galakoncert, slávnostné vyhlásenie výsledkov, uvedenie
víazných skladieb)
Graz, Rakúsko
Kategória: skladba pre klavírne trio
(klavír, husle, violonelo), trvanie
max. 15 min.
Vekový limit: do 38 rokov, nar. po
1. 3. 1975
Uzávierka: 28. 2. 2014
Info: franz.schubert@kug.ac.at,
http://schubert.kug.ac.at/kompositionswettbewerb
Franz Schubert a Hudba Moderny
2015
4. – 12. 2. 2015
Graz, Rakúsko
Medzinárodná interpretaná súaž
Vekový limit: nar. po 12. 2. 1979
Uzávierka: 5. 10. 2014
Kategórie: duo pre spev a klavír / trio
pre klavír, husle a violonelo / sláikové kvarteto
Info: franz.schubert@kug.ac.at,
http://schubert.kug.ac.at
Medzinárodná hudobná súaž ARD
Mníchov 2014
1. – 19. 9. 2014
Mníchov, Nemecko
Kategória: violonelo, klavír, bicie
nástroje, dychové kvinteto
Vekový limit: sólisti – nar. medzi
1985–1997, dychové kvinteto – do 35
rokov, celkový vek max. 150 rokov
Uzávierka: 31. 3. 2014
Info: ard.musikwettbewerb@br.de,
www.ard-musikwettbewerb.de
Medzinárodná zborová súaž Roberta Schumanna 2014
15. – 19. 10. 2014
Zwickau, Nemecko
Uzávierka: 15. 4. 2014
Info: www.interkultur.com

Vekový limit:
kategória I – do 11 rokov,
nar. po 1. januári 2003
kategória II – do 15 rokov,
nar. po 1. januári 1999
kategória III – do 19 rokov,
nar. po 1. januári 1995
kategória IV – do 24 rokov,
nar. po 1. januári 1990
Uzávierka: 4. 3. 2014
len European Union of Music Competitions for Youth - EMCY.
Info: young_virtuosos@abv.bg,
www.nmu-bg.org
Medzinárodná skladate ská súaž
a festival Pablo Casals 2015
11. 4. 2015 (svetová premiéra víazných skladieb)
Prades, Francúzsko
Vekový limit: nar. po 11. 4. 1975
Uzávierka: 2. 11. 2014
Kategória: skladba pre komorný súbor
(3–6 hráov, husle, viola, violonelo –
povinné, auta, klarinet, hoboj, fagot,
lesný roh, klavír), trvanie skladby cca

Riadite Štátneho
komorného orchestra
Žilina vypisuje konkurz
na miesta
• 2. koncertný majster huslí
• tutti hrá v skupine huslí
• zástupca koncertného majstra violoniel (poas MD)
Termín: 17. marec 2014 (pondelok), 15.00 hod. v sále Domu
umenia Fatra v Žiline.
Uzávierka prihlášok:
13. 3. 2014
Požadované vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ
Uchádzai si pripravia:
• klasický koncert (pomalá
a rýchla as vrátane kadencií)
• sólová sonáta alebo partita
J. S. Bacha (ubovoná jedna as)
• romantický koncert – rýchla
as (netýka sa konkurzu na
tutti hráa v skupine huslí)
Slobodným uchádzaom možnos poskytnutia ubytovania.
Prihlášky s CV zasielajte na
adresy:
e. lippi.sko@gmail.com
petra.kovacovska@gmail.com

Medzinárodný festival a súaž hudobných osobností Tansman 2014
27. – 30. 9. 2014 (1. kolo), 21. 11.
2014 ( nálové kolo), koná sa v rámci
festivalu Tansman 2014 (14. – 28.
11. 2014)
Lodž, Posko
bez vekového obmedzenia
Poplatok: 60 EUR
Uzávierka: 5. 9. 2014
Kategória: skladba pre orchester
a sólový nástroj alebo spev (od 14 nástrojov), trvanie 10–20 min. Festival
a súaž venovaná skladateovi a klaviristovi Aleksandrovi Tansmanovi
(1897–1986).
Info: wendland@tansman.lodz.pl,
www.tansman.lodz.pl

Info: www.skozilina.sk

Medzinárodná interpretaná súaž
Mladí virtuózi 2014
24. – 30. 3. 2014
So a, Bulharsko
Kategória: hra na klavíri, aute, klarinete

St 19. 2.
Trojka Zuzany Homolovej a Jednofázové kvasenie
Veké koncertné štúdio SRo, 19.00

15 min, nesmie by uvedená pred
11. 4. 2015
Info: festival.prades@wanadoo.fr,
www.prades-festival-casals.com
Medzinárodná klavírna súaž Adilia
Alieva 2014
30. 5. – 2. 6. 2014
Mairie, Gaillard, Francúzsko
Vekový limit: a./ nar. medzi 1. 1. 1969
– 31. 12. 1992, b./ nar. medzi
1. 1. 1993 – 31. 12. 2000
Uzávierka: 1. 3. 2014
Kategória: a./ profesionálni klaviristi,
b./ mladí klaviristi
Info: alievacompetition@yahoo.co.uk,
sbam11@hotmail.com, http://sbam.
yolasite.com/9th-international-adilia-alieva-piano-competition.php

Termíny na predkladanie žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr
Hudobného fondu
v 1. polroku 2014
Prémie za hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti
vážnej hudby –
30. 04. 2014
Prémie v oblasti populárnej
hudby, jazzu a ostatných žánrov
populárnej hudby – 05. 02.,
05. 03., 02. 04., 07. 05., 04.
06. 2014
Prémie za interpretané výkony
vysokej umeleckej hodnoty
v oblasti vážnej hudby, realizované od 17. 04. 2013 do
25. 03. 2014 – 26. 03. 2014
Ceny Hudobného fondu na
súažiach – 05. 02., 05. 03., 02.
04., 07. 05., 04. 06. 2014
Študijné štipendiá v oblasti
jazzovej tvorby a interpretácie –
05. 02., 05. 03., 02. 04., 07. 05.,
04. 06. 2014
Štipendiá na tvorivé aktivity –
05. 02., 05. 03., 02. 04., 07. 05.,
04. 06. 2014 – posledný termín
odovzdania žiadostí na kurzy
v júli a auguste 2014
Granty na projekty, ktoré sa
zanú realizova v období od
01. 07. 2014 do 31. 12. 2014 –
30. 04. 2014
Príspevky na výrobu pro lového CD slovenských koncertných
umelcov v oblasti vážnej hudby
– 26. 03. 2014
Viac info na www.hf.sk

KONCERTNÁ SEZÓNA SOSR
17. roník cyklu Organových
koncertov pod pyramídou
Veké koncertné štúdio SRo, 10.30
Ne 16. 2. Jerzy Kukla (Posko)
Ne 16. 3. Csaba Király (Ma arsko)
Ne 6. 4. Markus Eichenlaub (Nemecko)
Ne 4. 5. Denisa Kabáová (Slovensko)
Ne 25. 5. Imrich Szabó (Slovensko)

Pi 28. 2.
SOSR, J. Farjot
B. Berezovskij, klavír
Domanský, Bea, Berlioz
Pi 28. 3.
SOSR, A. Popovi
Andrej Šeban Band
M. Veas, hoboj
I. Burlas, Brezovský, Šarišský, Šeban

FOLKFÓRUM LIVE
Priamy prenos všetkých koncertov
na Rádiu Devín
Na všetky koncerty je vstup vo ný!

1–2 | 2014

POZÝVAJÚ NA KONCERTY VO FEBRUÁRI
v Koncertnej sieni SF o 19-tej
štvrtok, piatok 13., 14. február
Gustav Mahler Symfónia č. 6 a mol Tragická
štvrtok, piatok 20., 21. február
Hagai Shaham, husle | Raphael Wallfisch, violončelo
Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms
Ludwig van Beethoven
streda, štvrtok, 26., 27. február
Marian Lapšanský, klavír | Eugen Indjić, klavír
Arthur Honegger, Francis Poulenc, Maurice Ravel

Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Vstupenky sú v predaji
v pokladnici SF a online
na www.filharmonia.sk

www.filharmonia.sk

Podporte obnovu domu Albrechtovcov v Bratislave
na Kapitulskej ulici a pomôžte aj Vy zrevitalizovať
tradičné umelecké a vzdelávacie centrum.

Darujte, prosím, 2% (3%) z dane,
alebo prispejte finančne na rekonštrukciu domu.
Všetky potrebné tlačivá, termíny ako aj podrobné
informácie o prostriedkoch, ktoré ste venovali
v minulosti, nájdete na našej web stránke
www.albrechtforum.eu

foto ©Richard Benka-Rybár

ALBRECHT FORUM, o.z.
Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava
tel.: 02 5443 0998 alebo 0908 709 895

SVETOVÉ OPERNÉ HVIEZDY

25. 4. 2014
Nová budova SND
Bratislava
19:30 h

Piotr Beczała

Photo © Anja Frers
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Český národný symfonický orchester ͮ Łukasz Borowicz - dirigent

Partneri:

Mediálni partneri:

Vstupenky:
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