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Vážení �itatelia,

júnové vydanie Hudobného života 
zatienila správa o odchode sklada-
te�a, huslistu a pedagóga Ladislava 
Kupkovi�a, ktorého meno ostane 
v domácej (nielen hudobnej) kul-
túre späté predovšetkým s jeho 
aktivitami v 60. rokoch (súbor 
Hudba dneška, Smolenické semi-
náre), ale tiež s jeho pravidelnými 
návratmi v „porevolu�nom“ období. 
Po�as svojej poslednej návštevy 
v máji 2016 sa v Bratislave a Cíferi 
zú�astnil na koncertoch k svojmu 
životnému jubileu a pri tejto príle-
žitosti poskytol Hudobnému životu 
svoj posledný rozhovor. Tvorivý 
odkaz Ladislava Kupkovi�a v súvis-
lostiach s jeho genera�nými skla-
date�skými vrstovníkmi Ivanom 
Paríkom a Dušanom Martin�ekom, 
pripomína rozsiahla esej znalca 
slovenskej hudobnej tvorby 20. sto-
ro�ia, profesora �ubomíra Chalupku. 
V spojitosti s prestížnymi svetovými orchestrami sa 
v posledných rokoch �oraz �astejšie sklo�uje meno slo-
venského dirigenta Juraja Val�uhu. Tohtoro�ný jubilant 
sa po�as minulej sezóny opakovane objavoval aj na pôde 
bratislavskej Reduty (popri svojom šéfdirigentskom poste 
v turínskom Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI �i 
hos�ovaní s Philharmonia Orchestra London alebo New 
York Philharmonic). Hudobný život ako prvé tla�ené 
médium zverej�uje informáciu, že Juraj Val�uha bude 
od októbra 2016 zastáva� post šéfdirigenta v neapolskom 
Orchestra e Coro del Teatro San Carlo (�estným dirigen-
tom tejto inštitúcie bude Zubin Mehta). Jurajovi Val�uho-
vi k tomuto úspechu blahoželáme, podobne ako �alším 
mimoriadne úspešným mladým domácim hudobníkom 
– klarinetistovi Martinovi Adámekovi, ktorý v júni prešiel 
úspešným konkurzom do parížskeho súboru Ensemble 
intercontemporain (prevzal miesto po klarinetistovi 
Alainovi Damiensovi, jednej z elitných intepreta�ných 
osobností 20. storo�ia), alebo klaviristke Bibiane Miškol-
ciovej, laureátke dvoch medzinárodných sú�aži, po kto-
rých dostala možnos� vystúpenia v newyorskej Carnegie 
Hall. Pozornos� si ur�ite zaslúži aj nahrávka domáceho 
súboru Cluster Ensemble plays Philip Glass (vydavate�stvo 
Hevhetia/Orange Mountain Music) pod vedením Ivana 
Šillera a Fera Királya, ktorá získala vysoké hodnotenie 
v britskom denníku The Guardian. Jej recenziu prinesie-
me v septembrovom vydaní.

Pokojné letné �ítanie a po�úvanie praje
Peter MOTY�KA   
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J. Valčuha

Spravodajstvo, koncerty, festivaly
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Albrechtina: klavírne kvintetá 
bratislavských spolužiakov
Je ve�mi dobre, že partitúra prvého význam-
nejšieho diela Alexandra Albrechta, jeho 
Klavírneho kvinteta, za�ala po rokoch opä� ži� 
pódiovým životom. Spomínam si na predve-
denie v podaní Ivana Buffu a �lenov Quasars 
Ensemble v Po�skom inštitúte vo februári 
2014, kedy som ho po�ul po prvýkrát; o �osi 
neskôr sa ho ujali klaviristka Magdaléna 
Bajuszová a Muchovo kvarteto, ktorí ho 
uviedli opakovane, spolu s Klavírnym kvin-
tetom (1904) Albrechtovho priate�a Bélu Bar-
tóka. Kto zmeškal príležitos� po�u� kvintetá 
v tomto obsadení na minuloro�ných BHS, 
mal šancu na koncertoch Albrechtiny 	 ten 
plánovaný na koniec marca sa pre chorobu 
neuskuto�nil, opakovaný pokus 21. 6. však už 
bol vydarený.
Dva monumentálne štvor�as�ové cykly 
(a k nim možno priráta� ešte ve�kolepé Kla-
vírne kvinteto c mol op. 1 Ern
 von Dohnány-
iho) poskytujú skvelý materiál na porovná-
vanie: vychádzajú z rovnakého kultúrneho 
prostredia a doby, z rovnakého brahmsovsko-
regerovského inšpira�ného podhubia, obaja 
mladí autori v nich chceli ukáza� vyspelos� 
svojej kompozi�nej techniky, obaja sa �osko-
ro od ich štýlu odklonili a vydali sa novými 
cestami. Rozdiel je v tom, že kým v jednom 
prípade bolo kvinteto takpovediac odrazovým 
mostíkom k tvorbe, ktorá sa právom stala 
svetovým fenoménom, v tom druhom nasle-
dovalo zotrvanie v lokálnych súvislostiach. 

Pre�o je tomu tak a do akej miery sa na tom 
podpísala ve�kos� individuálneho talentu, 
resp. okolnosti spôsobné prostredím, by 
mohlo by� predmetom zaujímavých úvah. 
Odpovede, ktoré ponúka susedstvo dvoch vzá-
jomne viac-menej rovnocenných kompozícií 
na programe jedného koncertu, z�aleka nie 
sú jednozna�né a priamo�iare...
Najprv zaznel Bartók; raný Bartók, ešte spred 
zásadného prelomu jeho Štrnástich bagatel 
pre klavír, s ešte nevyhranenou skladate�-
skou individualitou, no už ve�mi priebojný 
a ambiciózny. Jeho kvinteto má symfonické 
dimenzie tak d�žkou trvania, ako aj zvuko-
vými parametrami. Klavír tu svojou sadzbou 
akoby supluje dychové (a �asto aj bicie) ná-
stroje imaginárneho ve�kého orchestra; as-
po� týmto smerom viedli moje asociácie pri 
po�úvaní. Klavírny part, ktorý Bartók „ušil 
na mieru“ sebe samému, je pre interpreta už 
z fyzického poh�adu za�ažkávajúcou skúškou 
a dáva tuši�, pre�o sa dielo dodnes neuchy-
tilo v repertoári. Terén, ktorým sa tu musia 
„predra�“ hrá�i na slá�ikových nástrojoch, 
však nie je o ni� schodnejší a táto okolnos� 
dala poriadne zabra� aj „Muchovcom“ po�as 
spomenutého predvedenia, �o bolo chví�ami 
cíti� najmä v intona�nej rovine. Na druhej 
strane bolo zjavné, že zostava mala dielo už 
pomerne dobre zažité a interpreta�ne „usa-
dené“, súhra s klaviristkou fungovala skvele, 
nenarušili ju ani metrické posuny predpí-

sané v 2. �asti. Vrcholom (a pod�a m�a aj 
jadrom) celého diela bolo Adagio, nádherne 
rozospievaná „hudba noci“, kde mi �arovne 
zahrané akordy v diskante klavíra nad za-
držanými akordmi slá�ikov takmer nedo-
vo�ovali dýcha�. Vydarene a s presved�ivým 
„feelingom“ vyznelo aj závere�né �ardášové 
Vivace, ktoré je posluchá�sky mimoriadne 
v�a�ným kúskom, hoci na prvý poh�ad môže 
v kontexte diela pôsobi� ve�mi cudzorodo. 
Je však zaujímavé, lebo istým spôsobom ko-
rešponduje s � nále violon�elovej sonáty Frica 
Kafendu z toho istého obdobia a možno ho 
tiež prija� ako svojskú poctu autorovi Uhor-
ských tancov...
Druhú �as� koncertu otvorila Albrechtova 
krásna piese� Rosenzeit (Magdaléna Bajus-
zová v nej sprevádzala Evu Šuškovú) s pô-
sobivou hudobnou evokáciou búrky. Úvod 
piesne tvorí cyklicky sa navracajúci motív 
Klavírneho kvinteta a evokuje jeho mimohu-
dobné významy. Toto dielo však ove�a viac 
zjednocujú v každej �asti bohato aplikované 
kontrapunktické postupy, ktorých všadeprí-
tomnos� chví�ami pôsobí takmer samoú�elne, 
ako demonštrácia skladate�ských schopností. 
Zaujímavé však pritom je, ako sa Albrecht 
	 obzvláš� v posledných dvoch �astiach 	 do-
kázal „pohra�“ s možnos�ami funk�nej tona-
lity, bez toho, aby zbyto�ne narúšal plynulos� 
myšlienkového toku �i „znásil�oval“ hudobný 
zmysel svojej výpovede. A možno práve v tej 
kontinuite tkvie rozdiel medzi Albrechtom 
a Bartókom 	 presnejšie v odvahe naruši� ju 
a prekro�i� hranice o�akávaného, hoci aj v po-
dobe �ardášového extempore...

Robert KOLÁŘ

Martin Adámek členom súboru 
Ensemble intercontemporain
Klarinetista Martin Adámek, ktorého sme 
predstavili v rámci rubriky Minipro� l 
v novembrovom �ísle Hudobného živo-
ta, v júni úspešne prešiel konkurzom na 
miesto klarinetistu do parížskeho súboru 
Ensemble intercontemporain. Ansámbel 
si od svojho založenia Pierrom Boulezom 
v roku 1976 vybudoval celosvetovú reputá-
ciu v interpretácii hudby 20. a 21. storo�ia. 
Je zložený z mimoriadne prísneho výberu 
31 „koncertných sólistov“, ktorí sa po�as 
svojej kariéry vypro� lovali na popred-
ných interpretov sú�asnej hudby, a súbor 
tak prostredníctvom realizácie širokej 
škály projektov výrazne podmie�uje vý-
voj niektorých najdynamickejších oblastí 
hudby. Z dôvodu odchodu do dôchodku sa 
uvo�nilo miesto po klarinetistovi Alainovi 
Damiensovi, jednej z elitných interpreta�-
ných osobností 20. storo�ia. V ansámbli 
pôsobil od roku 1977, uviedol množstvo 
premiér, boli mu venované aj sólové party 
skladieb Pierra Bouleza �i Elliotta Cartera, 

a v jeho bohatej diskogra� i možno nájs� 
nahrávky všetkých závažných diel klari-
netovej literatúry. Na jeho miesto nastúpi 
len 19-ro�ný Martin, ktorý je laureátom 
nieko�kých medzinárodných interpre-
ta�ných sú�aží, má už za sebou pôsobe-
nie v Mládežníckom orchestri Európskej 
únie a v Mládežníckom orchestri Gustava 
Mahlera a od septembra bude zárove� po-
sluchá�om 3. ro�níka bakalárskeho štúdia 
na JAMU v Brne. V krátkom rozhovore pri-
bližuje svoju prípravu a priebeh konkurzu, 
ako aj svoju predstavu o pôsobení v súbore, 
ktorý je okrem iného známy aj svojím 
„menej medzinárodným“, teda takmer 
výlu�ne domácim zložením: „Na konkurz 
som sa pripravoval približne dva mesiace po 
tom, ako som sa vrátil z celosvetového tur-
né s Mládežníckym orchestrom Gustava 
Mahlera. Uchádza� musel plynule ovláda� 
a strieda� štyri rôzne klarinety – B, A, Es 
a basklarinet, príležitostne aj kontrabasový 
klarinet. Konkurzu sa zú�astnilo celkovo 

24 klarinetistov v medzinárodnom zložení, 
z ktorých do druhého kola postúpilo len 
pä�. Vopred stanovené boli sólové skladby 
a výber partov 20. a 21. storo�ia, hrala sa 
aj tretia �as� Mozartovho Koncertu A dur 
KV 622, pri�om sa nepožadovala hra spa-
mäti. Prvé kolo bolo kratšie a prebiehalo 
za oponou, v druhom kole musel uchádza� 
pred porotou predvies� približne hodinové 
vystúpenie vrátane hry z listu. Na progra-
me bola napríklad Sequenza IXa Luciana 
Beria, �alej orchestrálne party Boulezových 
diel ako Domaines a Dérive 2, ako aj party 
Schönbergovej Komornej symfónie a nie-
ktoré �asti Pierrota lunaire, pri�om každá 
�as� bola na inom klarinete; nechýbali ani 
úryvky Varèsovho Octandre a nieko�ko �al-
ších sólových skladieb. Súbor v sú�asnosti 
vedie Matthias Pintscher a budúcu sezónu 
oslávi 40. výro�ie vzniku, �o bude spojené 
aj s mnohými koncertmi na po�es� jeho za-
kladate�a, medzi ktorými bude napríklad 
zriedkavé uvedenie technicky a inštala�ne 
náro�nej skladby Répons. Bakalárske štú-
dium na JAMU by som však chcel dokon�i�, 
aj ke� kvôli novej práci budem vä�šinou 
v Paríži.“

Pripravila Zora ŠIKROVÁ
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S tv orbou majstra Ladislava Kupkovi�a 
som sa po prvý raz stretol v polovici 80. ro-
kov minulého storo�ia v „albrechtovskom 
dome“ na Kapitulskej ulici �. 1, kde sa 
u prof. Jána Albrechta pravidelne každú 
stredu dopoludnia stretávali mladí adepti 
dirigovania, kompozície a hudobnej teórie. 
Sú�as�ou týchto nezabudnute�ných stret-
nutí boli neraz náro�né hudobné kvízy, 
a pamätám si ve�mi presne, akí sme boli 
prekvapení, ke� vyšlo najavo, že autorom 
neznámeho klavírneho kvarteta v štýle 
klasických majstrov, ktoré sme si s ve�kým 
pôžitkom vypo�uli, je sú�asný autor, pochá-
dzajúci z Bratislavy, pôsobiaci v Nemecku: 
Ladislav Kupkovi�. Prekvapenie bolo tým 
vä�šie, že Kupkovi�ovo meno bolo pre nás 
dovtedy iba pojmom spájaným s radikálnou 
avantgardou 60. rokov a súborom Hudba 
dneška. 
Náš záujem o Ladislava Kupkovi�a rástol aj 
v�aka skuto�nosti, že jeho tvorba – vzh�a-
dom na jeho emigráciu do Západného 
Nemecka – bola vo vtedajšom socialistickom 
�eskoslovensku zakázaná. Ke� sme po�ú-
vali jeho diela u prof. Albrechta alebo doma 
z mnohonásobne kopírovaných magneto-
fónových kaziet, ako �erství vysokoškolskí 
alebo univerzitní študenti sme sa možno 

Mimoriadnu cenu SOZA za významný 
prínos do rozvoja slovenskej hudobnej 
kultúry.
Ladislav Kupkovi� bol významnou a kom-
plexnou osobnos�ou slovenskej hudby. 
Po rokoch zasvätených avantgarde sa roz-
hodol pre zásadnú zmenu kompozi�ného 
jazyka a dokázal, že princípy klasických 
foriem a harmónie poskytujú inven�nému 
autorovi nevy�erpate�né možnosti pre 
tvorbu. Potvrdením je záujem interpretov 
i posluchá�ov o jeho hudbu vo svete i na 
Slovensku, kde bol po roku 1989 opä� inten-
zívne prítomný.

Adrian RAJTER

cítili trochu ako disidenti. Kompozi�ný jazyk 
jeho v tom �ase aktuálnej tvorby niektorí 
z mojich genera�ných súpútnikov hodnotili 
ako prejav konzumnej spolo�nosti a kritizovali 
ho za odklon od ideálov avantgardy, nejeden 
z nás však obdivoval pôvab a humor jeho diel, 
suverénne kompozi�né majstrovstvo a najmä 
odvahu pre radikálnu zmenu, ku ktorej sa 
odhodlal už ako etablovaný skladate�. Ale naj-
mä, Kupkovi�ova hudba bola pre nás dotykom 
so slobodným svetom za železnou oponou, 
po ktorom sme túžili. Ke� Gidon Kremer 
na svojom legendárnom recitáli s Marthou 
Argerichovou v bratislavskej Redute 8. februá-
ra 1988 ohlásil ako prídavok Souvenir Ladislava 
Kupkovi�a, mal som pocit, že sa železná opona 
za�ína trha�.
S v�a�nos�ou uchovávam spomienky na nie-
ko�ko osobných stretnutí a rozhovorov s maj-
strom Kupkovi�om. Osobitné miesto v nich 
má naše posledné stretnutie na koncerte 
v Bratislave 20. mája tohto roka, na ktorom 
Symfonický orchester Slovenského rozhla-
su uviedol jeho Symfóniu B dur. Spolo�ne 
s Matúšom Jakab�icom, predsedom Výboru 
Slovenského ochranného zväzu autorského 
sa mi dostalo cti odovzda� majstrovi Kupko-
vi�ovi ocenenie, ktoré nemohol prís� osobne 
prevzia� na marcových Radio_Head Awards: 

Cíferská hudobná jar

V priebehu apríla a mája v rámci piatich 
podujatí prebehol a zavšil svoj 31. ro�ník 
festival Cíferská hudobná jar. Iniciátor 
a spiritus movens tohto cyklu MUDr. Viliam 
Hafner, milovník hudby, nadšenec a ne-

zištný organizátor, dokázal desiatky rokov 
upúta� nielen miestnch ob�anov, ale aj záu-
jemcov zo širšieho okolia týmto ojedinelým 
a unikátne vytrvalým podujatím. Postupne 
sa v priestoroch Domu kultúry a Kostole sv. 

Michala Archanjela striedali v prezentá-
ciách komorné súbory a sólisti: Danubius 

Octet Singers s dirigentom 
Danielom Simandlom, ko-
morné duo � autistky Ivice 
Gabrišovej a klaviristu 
Maroša Klátika, Komorné 
združenie Tubarose, or-
ganista František Beer. 
Nesporným vrcholom však 
bol závere�ný koncert ve-
novaný jubileu Ladislava 
Kupkovi�a, o. i. �estného 
ob�ana obce. Slovenskí 
slá�ikoví sólisti s Ewaldom 
Danelom, Moyzesovo 
kvarteto a Dalibor Karvay 
vzdali skladate�ovi hold 
v podobe dôstojnej vzorky, 
prierezu skladieb z jeho 
tvorby (Plaisir d‘amour, 
Hus�ový koncert C dur, 5 mi-
niatúr, Máte radi Vivaldiho?, 
Iniciály, Souvenir). Autor, 
osobne prítomný na kon-

certe, neskrýval svoje dojatie a v�aku. A my, 
prítomní a gratulanti k jeho osemdesiatke, 
sme vtedy, 22. mája, ešte netušili, že umelca 
a kamaráta vidíme naposledy...

Lýdia DOHNALOVÁ

D. Karvay, L. Kupkovič a E. Danel (foto: O. Šmičko)

nekrológ

Ladislav Kupkovič 
17. 3. 1936 Bratislava – 15. 6. 2016 Haste, Nemecko

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

(foto: archív HC)
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 Smetanovo trio v Nitre
V poradí druhý tohtoro�ný komorný koncert 
nitrianskej Galérie hudby (4. 5.) patril Sme-
tanovmu triu, ktoré tvoria Jitka �echová 
(klavír), Jan Mrá�ek (husle) a Jan Pálení�ek 
(violon�elo). Na programe boli klavírne triá 
Dmitrija Šostakovi�a, Bohuslava Martin� 
a P. I. �ajkovského.
Smetanovo trio potvrdilo medzinárodné 
renomé prominentného komorného zosku-
penia v �ajkovského Triu a mol op. 50. Jeho 
základnú obsahovo-výrazovú platformu, 
ktorou je romantická „hyperkantabilita“ slá-
�ikových nástrojov, ktoré majú hra� molto 
espressivo, pochopili interpreti takmer ako 
emfatické duo huslí a violon�ela, niekedy 
priam ako sólo huslí. Naliehavý, možno až 
príliš patetický interpreta�ný prístup Smeta-
novho tria však niesol pe�a� presved�ivosti, 
s charakteristickým frázovaním so za�aže-
ním na konci fráz. Priorita však spo�ívala 
najmä na Mrá�kovom hus�ovom parte. Vstup 

klavíra do triového dialógu, hoci tiež so skla-
date�ovou požiadavkou molto espressivo, mal 
svojou umiernenou expresivitou, úspornou 
zvukovos�ou a zdržanlivou agogikou skôr 
zmier�ujúcu úlohu.
Šostakovi�ovo rané Klavírne trio �. 1 c mol 
op. 8, prvé �íslo recitálu, sa vyzna�ovalo vý-
razne pomalším nasadením vstupného An-
dante. Bolo charakteristické po�ute�nou sna-
hou klavíra výraznejšie participova� na emfa-
tickom kantabilnom dialógu so slá�ikovými 
partnermi akcentáciou basových polôh v �avej 
ruke, ako aj expresívnou agogikou v ostinát-
nom sprievode. Dochádzalo však k miernemu 
rytmickému nesúladu, vzájomnému „pred-
biehaniu“ (a „dobiehaniu sa“). Istá rytmická 
disproporcia bola po�ute�ná aj v nasledujú-
com Allegre. Interpreta�ná koncepcia súboru 
vyznievala skôr ako zmiernenie a kontinuita 
kontrastných, kantabilne a scherzovo lade-
ných úsekov než ich vystup�ovanie. Kontrast-

né úseky v Šostakovi�ovej skladbe netvoria 
samostatné cyklické �asti (Trio je v skuto�nos-
ti jedno�as�ové). Jedným z takýchto úsekov je 
aj (druhé) Andante s úvodným violon�elovým 
a následne lyrickým hus�ovým sólom; citlivo 
akcentované a jemne gradované kvintakor-
dálne paralelizmy klavíra umožnili plasticky 
vyniknú� expresívnemu a pôsobivému dialógu 
violon�ela a huslí.
Trio �. 2 d mol Bohuslava Martin� vyznelo 
ve�mi sugestívne a presved�ivo v intona�ne 
a rytmicky dokonale zvládnutých typických 
štýlových postupoch 1. �asti Allegro modera-
to. Následné typické martin�ovské rozsiahle 
zádrže, meniace sa na dlhé rytmizované osti-
náta, mali vnútorný tektonický dynamizmus 
a gradujúce napätie. Posledná �as� tria (Alleg-
ro) mohla posluchá�a sná� až šokova� svojou 
takmer „zbesilou“ motorikou a vysokým tem-
povým nasadením. V takomto „tokátovom“ 
významovom kontexte vyzneli aj charakteris-
tické vstupy moravských �udových intonácií 
v strede Allegra.

Vladimír FULKA

VENI ACADEMY: 
letná akadémia v Kulturparku 
Košické Kasárne/Kulturpark boli opä� dejis-
kom koncertu sú�asnej hudby v podaní VENI 
ACADEMY, úspešného projektu, ktorý má 
za sebou desiatky koncertov a nahrávanie 
dvoch CD (popri ROLLING TONES/in zarter 
Bewegung je to pripravované CD s hudbou 
legendárneho amerického skladate�a Elliotta 
Sharpa).
Koncert 6. 6. bol závere�ným podujatím 
a ukon�ením vzdelávacieho projektu VENI 
ACADEMY: letnej akadémie 2016, ktorá pre-
biehala od 3. do 6. 7. Po�as nej mali mladí 
študenti hudby z rôznych krajín možnos� 
spozna� nové diela a pracova� pod vedením 
skúsených lektorov (Daniel Matej, Ivan Šiller, 
Fero Király, David Danel, Branislav Dugovi�). 
Pod „dirigentskou taktovkou“ Daniela Mateja 
a Marca Vlasáka predstavili VENI ACADEMY 
repertoár zostavený zo skladieb vytvorených 
pre tento súbor v rámci projektu 4x4 trojicou 
mladých skladate�ov z �iech a Slovenska (Ian 
Mikyska, Vojt�ch Šembera a Veronika Škuto-
vá) a z dvojice k�ú�ových skladieb amerického 
hudobného minimalizmu (Composition 1960 
#7 od La Monte Younga a legendárnej skladby 
In C Terryho Rileyho).
Na úvod koncertu bola ve�mi vhodne zara-
dená skladba La Monte Younga: Composition 
1960 #7, ktorá ihne� vtiahla posluchá�a/
diváka do umeleckého diania a celkovej at-
mosféry koncertu. Rozmiestnením hrá�ov 
v priestore foyeru a sály vznikol efekt úplného 
preniknutia zvukom zo všetkých strán a hos-
tia sa mohli dokonale dosta� do farieb a tajov 
tejto kompozície. Bol to skvelý kontrast oproti 
rušnému mestu za dverami Kulturparku... 

Gra� cká partitúra Veroniky Škutovej #city-
voice má atmosféru obsiahnutú už v názve, 
zachytávajúc zvuky ulíc mesta s nazna�ením 
výkrikov, rozhovorov �i húkania sirén (na 
báze improvizácie) v kontraste s efektným 
fortissimom v dvoch odlišných farbách an-
sámblu. Ian Mikyska sa v skladbe this piece 

is to be played three times, softly svojím ,,chá-
paním“ priklá�a k Youngovej poetike ,,ticha 
a nekone�na“. Využívanie páuz znásobovalo 
statickos� a pokojnú atmosféru skladby, �o 
pôsobilo oproti predchádzajúcej hudbe upoko-
jujúco a mäkko. Gra� cká partitúra Vojt�cha 
Šemberu No�ní zvukomalba motivovala an-
sámbel k originálnemu prednesu s nekon-
ven�ným využitím rôznych farieb a techník 
hry na nástrojoch. To evokovalo pocit skuto�-

ného zaspávania, no�ných môr �i predstavu 
cvrlikania cvr�kov. Pokojná atmosféra diela 
premiešaná s pocitmi neistoty a strachu nád-
herne vykreslila atmosféru noci.
Výbornou dramaturgickou vo�bou na záver 
koncertu bolo In C Terryho Rileyho. Práve 
toto dielo formovalo tak po�iatky projektu 
VENI ACADEMY (zaznelo na ich prvom kon-
certe v decembri 2010 v košických „kasár-
�ach“), ako aj po�iatky samotných Kasární/
Kulturparku (v júni 2008). Niesla sa ním 
pozitívna energia, silne znásobená a podpo-

rená individuálnym vkladom každého �lena. 
Udržiavanie pulzujúceho rytmu a  „skrytý“ 
harmonický priebeh skladby sa podarilo do-
sta� na povrch v�aka hrá�skej koncentrácii 
a výbornej koordinácii dirigenta. Bolo cíti�, 
že tých približne 45 minút stup�ujúcej sa 
a napätej hudby si naozaj vychutnal každý 
hrá� až do okamihu zakon�enia ohlušujúcim 
tichom...

Naneta ČÖRGŐOVÁ

VENI ACADEMY pod vedením D. Mateja (foto: Ľ. Baran)
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Roman Rychlo 
(1921–2016)

Myslím, že každému, kto Dr. Romana 
Rychla poznal, zídu na um klavír a ladiaca 
k�uka. Hru na klavíri vyu�oval neuveri-
te�ných 70 rokov (!), klavírna pedagogika 
bola jeho celoživotným poslaním i váš-
�ou. Po�as takmer 40-ro�ného pôsobenia 
na Konzervatóriu v Bratislave (v rokoch 
1952–1953 vo funkcii riadite�a) vychoval 
40 absolventov, mnohých vynikajúcich 
klaviristov a pedagógov (patrili k nim nap-

sa stala hra na dvoch klavíroch 8-ru�ne, na 
svojom poslednom koncerte ako 90-ro�ný 
svoju 8-ru�ku ešte dirigoval. Mnohým z nás 
zostane v pamäti práve takto. 
Meno Romana Rychla je okrem pedagogiky 
späté aj s klavírnictvom. Bol vyu�eným ná-
strojárom a jeho výnimo�né kvality v tomto 
smere potvrdzujú ladenia nástrojov pred 
koncertami umelcov Sviatoslava Richtera �i 
Arama Cha�aturjana. Tieto bohaté znalosti 
sa snažil odovzdáva� aj študentom na kon-
zervatóriu, kde ako jediný vyu�oval Základy 
polytechnickej výchovy.

Dana RYCHLOVÁ

ríklad M. Lapšanský, 
O. Šebesta, J. Beneš). 
Záujem o metodiku 
vyu�ovania detí ho pri-
viedol na ZUŠ Hálkova, 
kde pôsobil 30 rokov. 
Ako 80-ro�ný sa „ko-
ne�ne“ stal dôchod-
com, hoci po svojom. 

�alej u�il klavír, inak ži� nevedel. Zmenilo sa 
iba miesto a do svojej devä�desiatky u�il doma. 
So žiakmi každoro�ne usporadúval koncerty 
v sále Eugena Sucho�a, ktorú mu konzerva-
tórium ve�koryso zapoži�alo. Jeho koní�kom 

Ars Organi Nitra 
9. ročník, 1. – 29. mája, mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV v Nitre

Deviaty ro�ník organového festivalu v Nitre 
sa podarilo Márii Magyarovej Plšekovej zor-
ganizova� napriek slabej � nan�nej podpore, 
pozitívom bolo zlepšenie kvality videopro-
jekcie v Piaristickom kostole sv. Ladislava 
(novým zážitkom z koncertov bolo detailné 
sledovanie rozli�ných aspektov hry namiesto 
statických záberov). V Piaristickom kostole 
odznela trojica recitálov. Robert Kovács, ma-
�arský organista pôsobiaci v Rakúsku, ponú-
kol na otváracom koncerte (1. 5.) zaujímavú 
dramaturgiu. Toccata G dur Johanna Adama 
Reinckena a následne Liebster Jesu, wir sind 
hier BWV 731 i Fúga G dur BWV 577 Johanna 
Sebastiana Bacha boli technicky dokonale 
zvládnuté a prezrádzali Reinckenov vplyv na 
tvorbu lipského majstra. Dvojicou chorálo-
vých predohier Vater unser im Himmelreich 
op. 67/39 a Lobe den Herren, den mächtigen 
König der Ehren op. 67/24 pripomenul Kovács 
sté výro�ie úmrtia organového velikána Maxa 
Regera. Demonštroval v nich precíznu prácu 
s dynamikou a publikum netrpezlivo o�akáva-
júce fortissimo, strhol virtuóznym Regerovým 
Intermezzom a mol op. 59/3, odvolávajúcim sa 
na Liszta. Kovácsovmu naturelu pristali chorá-
lové variácie na ma�arskú evanjelickú piese� 
„Nagy hálát adjunk az Atya Istennek“ Lászlóa 
Bojtára i vlastné improvizácie na Obe� Tvoju 
Ve�kono�nú a Spievanky, spievanky s vrstve-
ním materiálu, prácou s farbami, inven�nou 
brilantnos�ou, ale i sklzom k takmer � lmovej 
hudbe. Na záver potešila menej známa, for-
movo preh�adná Toccata in C bratislavského 
rodáka Franza Schmidta.
V rovnakých priestoroch sa predstavil aj Ta-
lian Matteo Imbruno (15. 5.), pôsobiaci (po-
dobne ako Jan Pieterszoon Sweelinck na pre-
lome 16. a 17. storo�ia) v najstaršom amster-
damskom kostole Oude Kerk. Známu Fanfare 
for the Common Man Aarona Coplanda, ktorá 
nebola najlepšou vo�bou na úvod ve�era, vys-
triedala Sonáta op. 65 �. 6 Felixa Mendelssoh-
na Bartholdyho. Zaujímavo farebne vyznela 
Bachova transkripcia Koncertu C dur BWV 976 
(pod�a Vivaldiho RV 265). Napriek „ne�istotám“ 

v hre si Imbruno získal publikum južanským 
temperamentom a odklonom od zaužívaných 
interpreta�ných schém.
V Piaristickom kostole sv. Ladislava uzatváral 
festival mladý Rakúšan Peter Frisée (29. 5.). 
Po tancoch antverpského skladate�a Tielmana 
Susata zo 16. storo�ia prekvapil brilantnou 
hrá�skou technikou i netradi�ným v�lenením 
Bachovho Larga z Triovej sonáty C dur BWV 529 
medzi Prelúdium a Fúgu e mol BWV 548, pri�om 
grandiózne prelúdium a h�bavé Largo vytvorili 
s prepracovanou fúgou kompaktný celok. Hlbo-
kým zážitkom bola závere�ná Symfónia f mol 
�. 5 op. 42/1 Charlesa-Mariu Widora. Symfonic-
kos� pretavil Frisée do reality a zo zvukových 
možností nástroja vy�ažil maximum nielen 
po�as virtuóznej Toccaty.
Dvojica koncertov zaznela na mechanickom 
organe v Evanjelickom kostole Sv. Ducha. Ru-
munka Ursula Philippi (8. 5.) ponúkla hudbu 
z oblasti Transylvánie a nemeckých roman-
tických i barokových skladate�ov. Úvodnému 
Bachovmu Koncertu d mol BWV 596 (pod�a 
Vivaldiho RV 565) chýbala jasná interpreta�-

ná vízia, miestami nelogická artikulácia, 
frázovanie �i registrácia vytvorili z tohto 
náro�ného diela nesúrodý celok (nadsadené 
bolo aj tempo 2. �asti Grave). Na druhej strane 
treba vyzdvihnú� brilantné ozdoby v poma-
lých pasážach i skuto�nos�, že hra organistky 
pôsobila isto a sebavedome, �o býva na tomto 

nástroji vzácnos�ou. Lepší dojem zanechala 
v Pastorale sú�asného rumunského sklada-
te�a Hansa Petra Türka. Menej hektické bolo 
rozsiahle Adagio a Allegro f mol KV 594 Wolf-
ganga Amadea Mozarta, pôvodne venované 
� autovým hodinám, hoci Allegro utrpelo po 
technickej stránke preexponovaným tempom. 
Philippi rozvážne predstavila Bestovu úpravu  
Mendelssohnovej Ouvertúry k oratóriu Pau-
lus i závere�nú Fantáziu-Sonátu d mol Jána 
Levoslava Bellu (náro�ná troj�as�ová skladba 
zaznela na festivale po prvýkrát). Hudbu 
domácich skladate�ov priniesli do Nitry aj 
Ján Vladimír Michalko spolu s trubkárom 

Jurajom Bartošom (22. 5.). Na úvod 
koncertu zaznela artikula�ne priez-
ra�ná Sonáta F dur Georga Fried-
richa Händla (pôvodne pre husle 
a �embalo, transkripcia Marie-Claire 
Alain), pri Melodii z Neun Stücke op. 
129 Maxa Regera (úprava pre trúbku 
a organ E. Kraus) vyzneli zohratos� 
dvojice a ich rovnocenné partner-
stvo. V danom priestore netradi�ne 
pôsobili organová Fantasia III Mira 
Bázlika i 8 malých fúg františkána 
P. Pantaleona Roškovského. Záver 
patril meditatívnej Árii pre trúbku 

a organ Jeana Riviera a lyrickým variáciám 
na gregoriánsky chorál Variations Grégorien-
nes sur un Salve Regina Henriho Tomasiho, 
v ktorých Bartoš zaujal využívaním rozli�ných 
dusítok. Obom umelcom sa podarilo vytvori� 
vynikajúcu atmosféru.

Magdaléna STÝBLOV Á

M. Imbruno (foto: archív festivalu)

J. V. Michalko a J. Bartoš 
(foto: archív festivalu)

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

nekrológ

(foto: archív D. Rychlovej)
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Začiatok v Dolnom Kubíne, 
záver v Bratislave
Projekt Schola Arvenzis sa stal po�as pätnás-
tich rokov svojho trvania pojmom. Týžde� 
medzinárodných majstrovských interpre-
ta�ných kurzov prebehol za�iatkom júla 
v Dolnom Kubíne (4.–12. 7.) a ich ukon�ením 
bolo vystúpenie medzinárodnou porotou 
vybraných ú�astníkov v priestoroch Dvorany 
VŠMU v Bratislave (12. 7.). Koncert bol dôka-
zom nadšenia i zanietenosti mladých �udí 
a ich pedagógov rozhodnú� sa pre prezen-
táciu (a reprezentáciu) hudobného umenia. 
Príkladom môže by� Izrael�an Yoav Porat, 
ktorý predniesol (zrejme) vlastnú Fantasy on 
My Favourite Things. Nebol to dobrý nápad 
(dramaturgiu asi ur�ila porota), lebo vznikol 
dojem ú�elovosti výberu skladby. Je však 
jednozna�né, že Porat má ve�mi pekný úder, 
jeho klavírny tón je emocionálne nabitý, 
nosný v dynamike. Takýto tón sa všeobecne 
zvykne charakterizova� ako zamatový. Dúfaj-
me, že bude možné si ho vypo�u� aj pri inej 
príležitosti. 
Vývojaschopnos�, so zna�nými možnos�ami 
formovania svojej hudobnosti, ukázal Ivan 
Hor�ák. Je zradné a �ažké interpretova� 
skladby slohového prelomu, akou je naprík-
lad Sonáta pre klavír �. 1 f mol op. 1 Sergeja 
Proko� eva. Hor�ák v nej prejavil zmysel pre 
rytmickú štruktúru, vedenie témy a motívov 
a zvukovú zdržanlivos�. Dokáže citlivo narába� 
s tónom – �o nie je vždy najsilnejšou stránkou 
za�ínajúcich umelcov. Malá diferencovanos� 

stredných hlasov, vz�ah basovej línie a dis-
kantu je u tohto slovenského klaviristu otáz-
kou �alšieho hudobného vývoja.
V po�skej hudbe má významné miesto Hus-
�ový koncert A dur op. 8 Mieczys�awa Kar-
lowicza, z ktorého �as� interpretoval po�ský 
huslista Adam Suska. Mladý muž s rozvi-
nutou hudobnos�ou, estetickým cítením 
a sebaistotou priamo oslovuje posluchá�a. 
Upútal spôsobom, akým zvládal hudobné 
frázy a myšlienky, ktoré v jeho interpretácii 
vyznievali samozrejme a prí�ažlivo. Suska 
má zmysel pre hus�ový zvuk so sebaistým, 
pekným znením tónu, vedením slá�ika, 
odhliadnuc od ujasnenosti skladate�ovho 
štýlu zakotveného medzi 19. a 20. storo�ím. 
S hudobnou sebaistotou, ale s nepatrne me-
nej voluminóznym znením, ho nasledovala 
Nemka Clara Burkhardt-Saeko. V podstate 
sa jej štíhly tón dobre prepojil s �ahkos�ou, 
virtuozitou a správnym pochopením špa-
nielskeho koloritu v Symphonie espagnole 
op. 21 Édouarda Lala. Pre interpretku to 
bola priam ideálna vo�ba diela. Tento Lalov 
hus�ový koncert ostáva jeho najhranejšou 
skladbou, �o nie je pre mladého interpreta 
zanedbate�né, ke�že obecenstvo má mož-
nos� interpreta�ného porovnávania. Susku 
i Burkhardt-Saeko sprevádzal pri klavíri Ra-
kúšan Gusztáv Fenyö. Popri �om upozornil 
na seba aj náš Róbert Pechanec, ktorý re-
alizoval klavírnu spoluprácu so sopranist-

kami Michaelou Popikovou a Veronikou 
�ambalovou. Obe sa zameriavajú, ako sa 
zdá, ve�mi vážne a cie�avedomo, na oper-
ný spev. V tejto špeci� ckosti je Pechanec 
spo�ahlivý a rovnako sebaistý v umeleckej 
predstavivosti – dôležitej vlastnosti pri ko-
mornej interpretácii, vyžadujúcej dostatok 
intuície, citlivosti a schopnos� anticipova� 
hudobné situácie.
Ur�ite treba spomenú� po�skú huslistku 
Marcelinu Ruci�sku, vyrovnane pôsobiace 
malé diev�atko. Ve�mi vážne zahrala Mazur 
�. 2 op. 7 Emila M�ynarského (sprevádzala ju 
Iveta Sabová zo Slovenska). Skladba je nie-
lenže dobre koncipovaná pre husle, zárove� 
je i autorov najhranejší opus. Malá huslistka 
do interpretácie prispela dobrou intonáciou 
i vedením slá�ika.
Týchto mladých �udí zjednocujú vážny záu-
jem o hudbu, snaha nadobúda� skúsenosti 
a hra� pred obecenstvom. K tomu potrebujú 
zázemie, vytvorené okrem iného projektom, 
ako je Schola Arvenzis. Riadite� a tvorca pro-
jektu Jozef Kopelman môže s celým tímom 
spolupracovníkov s uspokojením sledova� 
výsledok vkladu svojej energie, organiza�-
ných aj umeleckých schopností. Vedie� získa� 
štedrých sponzorov, bez ktorých by podujatie 
nebolo myslite�né, si napokon tiež vyžaduje 
dávku skúseností. Za zmienku stojí aj za-
meranie sa na prostredie Dolného Kubína. 
Podujatie prispieva k rozvoju tamojších hu-
dobných aktivít a zárove� k decentralizácii 
hudobno-kultúrneho diania. Mnohorakos� 
v tomto smere pozitívne ovplyv�uje kultúrne 
záujmy v regióne. 

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Rajecká hudobná jar

Jubilejný Koncert ví�azov sú�aže Rajecká hu-
dobná jar s podtitulom Žiaci základných ume-
leckých škôl hrajú slovenskú hudbu sa niesol 
v znamení virtuozity. Pod�a prítomných 
odborníkov z radov slovenských skladate�ov 
dosahovali žiaci vynikajúce výkony vyšších 
ro�níkov konzervatórií. Mladí hudobníci pre-
zentovali svoje umenie v skladbách od sloven-
ských skladate�ov na koncertoch v zaplnenej 
sále Slovenského inštit útu vo Viedni (7. 6.) 
a v Mirbachovom paláci v Bratislave (recenzo-
vaný koncert 8. 6.). 

Pavol Bohdan 
Zápoto�ný (ZUŠ Martin) 
pôsobivo rozozvu�al 
farby klavíra v skladbe 
Moto perpetuo Petra 
Zagara. Zápoto�ný 
citlivo vystaval formu 
a predviedol kultivovaný 
tón. Skladbu When the 
Wind Blows Jevgenija 
Iršaia virtuózne pred-
viedla violon�elistka 
Anna Lugovkina (ZUŠ 

R. Tatára, Banská Bystrica, klavírny sprievod 
Eleonóra Tatárová), pôsobivé Rotácie Jany 
Kmi�ovej predstavil v plnej kráse Martin 
Lenhart (ZUŠ Rajec). Z xylofónu sa mu poda-
rilo vydolova� nezvy�ajné farby, ktoré pôso-
bivo súzneli s klavírnym sprievodom Jeleny 
Horváthovej. V hre na akordeóne excelovala 
Martina Šupejová (ZUŠ L. Árvaya, Žilina). 
V skladbe Fantázia III. – Piccola na sekvenciu 
Veni sancte spiritus Jozefa Podprockého na-
plno rozohrala farebné a technické možnosti 
svojho nástroja. 

Altsaxofonistka Natália Hatalová (ZUŠ �. Ful-
lu, Ružomberok, klavírny sprievod Martina 
Priesolová) citlivo predniesla Zabudnuté ráno 
i Zimnú impresiu Petra Machajdíka. V klavírnej 
skladbe Ví�azoslava Kubi�ku Ke� svitá v lese pre-
ukázal Václav Ku�era (ZUŠ Morava, Zlín) zmy-
sel pre citlivé odlíšenie polyfónnych línií a im-
presionistické farby nástroja. Špi�kovo zladené 
a vyrovnané Flautové kvarteto z bratislavskej 
ZUŠ J. Kresánka prekvapilo pôsobivou skladbou 
My a Ony Miloša Betka. Náro�né dielo zaznelo 
v�aka virtuozite hrá�ok v plnom lesku. Smut-
no-slávnostnú atmosféru Elégie Antona Popovi-
�a sa podarilo vystihnú� trubkárovi Michalovi 
Kozárikovi (ZUŠ Rajec, klavírny sprievod J. Hor-
váthová), ktorý preukázal plastický tón i citlivý 
prednes. Závere�né Ranné motýle Petra Machaj-
díka predniesli � autistka Laura Nagyová a gita-
rista Lukáš Šatura (ZUŠ J. Kresánka, Bratislava) 
v dokonalej súhre pri náro�ných pasážach.
Koncert ví�azov Rajeckej hudobnej jari sa 
svojou úrov�ou priradil k dôstojným pilie-
rom slovenskej hudby. Organizátori na �ele 
s Mariánom Remeniusom sa spolu s vyni-
kajúcimi mladými interpretmi opä� zaslúžili 
o hodnotnú reprezentáciu našej hudobnej kul-
túry nielen v Rajci, Bratislave, ale i v zahrani�í.

Víťazoslav KUBIČKA

Laureáti Rajeckej hudobnej jari (foto: archív)
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z roku 1942, tretia �as� je prakticky dvojná-
sobne pomalšia ako Beethovenom predpísané 
tempo a tiež ako nahrávky z posledných ro-
kov na dobových alebo sú�asných nástrojoch. 
Môžem sa nimi inšpirova�, ale isté rozhod-
nutia musím nakoniec urobi� sám. K údajom 
Beethovenovho metronónu sa dnes vracajú 
aj dirigenti ve�kých orchestrov, napríklad 
Richardo Chailly, ktorý nahral tento symfo-
nický komplet s Gewandhaus Orchestrom. 
Zárove� oslovil nieko�kých skladate�ov, aby 
napísali kratšie skladby inšpirované Beetho-
venovými symfóniami. Tak vznikla aj Para-
fráza od Friedricha Cerhu.

 Vy ste sa priklonili k pôvodným tem-
pám z Beethovenovej partitúry.
Snažím sa k ním priblíži�, hoci nie som 
úplný dogmatik. Beriem do úvahy aj �alšie 
elementy, ako napríklad akustiku �i kvalitu 
orchestra. Dnes sa jeho symfónie hrávajú 
v rýchlejších tempách ako v polovici minulé-
ho storo�ia. O Beethovenovom metronóme sa 
toho popísalo ve�a, vznikli aj dohady o tom, �i 
bol presný.  

 Pôvodné Beethovenove tempá vyžadu-
jú veľkú brilantnosť orchestra.
V závislosti od tempa sa menia artikulácia, 
smyky, frázovanie. Napríklad v závere po-

 Súdiac podľa potlesku po každej časti 
Beethovenovej Deviatej ste do Sloven-
skej filharmónie pritiahli nové publikum. 
Óda na radosť sa stala hymnou Európy, 
čo k existujúcej symbolike a množstvu 
interpretácií, ktoré toto majstrovské dielo 
sprevádzajú, pridáva ďalšiu vrstvu. Aká 
bola vaša cesta k tejto ikonickej skladbe?
Beethovenove diela a hlavne jeho symfónie 
patria v hudobnom repertoári k najhranej-
ším. Ich interpretácia sa menila a existuje 
nespo�etné množstvo nahrávok, ktoré tieto 
zmeny dokumentujú. Od Nikischa cez Furt-
wänglera po sú�asnejšie nahrávky, vracajúce 
sa k pôvodným tempám, s ktorými prišli špe-
cialisti na starú hudbu Harnoncourt, Gardiner 
a �alší. Ke� po�úvam nahrávku Furtwänglera 

slednej �asti spievajú sólisti malú kadenciu. 
Na jedno slovo sú napísané pomerne dlhé 
frázy, ktoré idú cez nieko�ko taktov. Tempo 
nie je presne metronomicky dané, Beethoven 
uvádza len Poco adagio. Ke� sa však príliš 
�ahá, spevák sa musí pä�krát nadýchnu�, ke� 
je tempo rýchlejšie, nadýchne sa dvakrát. 
Dirigent musí bra� do úvahy aj fyziologické 
danosti interpretov. Dlhšie frázy sú aj v úvod-
nom basovom vstupe na za�iatku štvrtej �asti. 
Dnes sa to už spieva trochu rýchlejšie, aby sa 
spevák nemusel viackrát nadychova� a meni� 
tým pôvodné frázovanie. Nástup kontrabasov 
a violon�iel na za�iatku štvrtej �asti Beetho-
ven predpísal v štýle Recitativo, ale zárove� 
tam uvádza Presto. To sú otázky, na ktoré 
musí nájs� dirigent vlastné odpovede.  

 Pre operu-oratórium Oidipus Rex si 
Stravinskij objednal spracovanie klasic-
kého gréckeho mýtu podľa Sofokla od 
J. J. Cocteaua a skrátenú verziu dal prelo-
žiť do latinčiny, pretože chcel zdôrazniť 
monumentálnosť príbehu i jednotlivých 
postáv. Dielo po prvýkrát koncertne zazne-
lo krátko po napísaní v máji 1927 v Paríži 
ako prekvapenie pre Ďagileva k výročiu 
jeho baletu. Stravinskij s Cocteauom vtedy 
nemali dostatok času ani financií na scé-
nické naštudovanie. Prečo ste v Bratislave 

Juraj 
Valčuha
„Publikum nezaujíma, 
odkiaľ som.”

(foto: www.jurajvalcuha.com)

Juraj Valčuha – slovenský dirigent, 
ktorý sa s úspechom pravidelne 
objavuje pred najprestížnejšími eu-
rópskymi i americkými orchestrami, 
sa v minulej sezóne predstavil na 
pôde bratislavskej Reduty trikrát: 
pred Vianocami (17.–18. 12.) uvie-
dol Symfóniu č. 3 D dur op. 64 Franza 
Schuberta a Alpskú symfóniu op. 64 
Richarda Straussa, pred Veľkou 
nocou (10.–11. 3.) Beethovenovu 
Symfóniu č. 6 F dur op. 68 „Pastorál-
nu“ a koncertnú podobu Stravinské-
ho oratória Oidipus Rex a v závere 
sezóny (2.–3. 6.) zazneli pod jeho 
taktovkou slovenská premiéra Para-
frázy na úvod Beethovenovej 9. sym-
fónie Friedricha Cerhu aj samotná 
Symfónia č. 9 d mol op. 124. V týchto 
dňoch zverejnil informáciu, že od 
októbra 2016 bude zastávať post 
šéfdirigenta v Orchestra e Coro del 
Teatro San Carlo di Napoli.  

Pripravila Oľga SMETANOVÁ

ROZHOVOR
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uviedli koncertnú verziu tohto diela, keď 
scénická verzia sa doteraz na Slovensku 
neobjavila? 
Oidipus Rex, vzh�adom na to, že nemá až 
takú silnú dramatickú koncepciu, nevyžaduje 
nevyhnutne scénické predvedenie. Je to sled 
jednotlivých výstupov. Postavy nemajú me-
dzi sebou kon� ikty, skôr udalosti oznamujú. 
Rozpráva� dej posúva dopredu, ale celkovo je 
to statické dielo, zostavené z blokov. Scénické 
uvedenie si vyžaduje ve�mi talentovaného re-
žiséra. Sila Stravinského hudby ni� nestráca, 
aj ke� sa hrá „iba“ koncertne.

 Významnou súčasťou celkového dra-
matického vyznenia oratória sú sólisti, 
ktorých party sú nesmierne náročné.
Stravinskij poznal vokálno-opernú literatúru 
od renesancie cez Verdiho až po sú�asnos�, 
a to sa odzrkad�uje aj v po�atí vokálnych 
partov. Najnáro�nejší je tenorový part Oidi-

pa. Pohybuje sa v stredne vyššej polohe, 
technicky náro�né sú aj melizmy. Oidipus 
ako krá� nemôže spieva� tak ako pastier. 
Pastier má síce peknú melódiu, ale len 
v sprievode dvoch fagotov, ktoré opakujú asi 
dvadsa� taktov to isté. Oidipov part je ove�a 
ra� novanejší a komplikovanejší. Je to jediná 
postava, ktorá je nepretržite na scéne a �asto 
zasahuje do deja. Jocasta má technicky ve�-
mi náro�ný dlhší výstup, od pomalého vý-
razového spievania náro�ného na intonáciu 
až po dueto s Oidipom v rýchlom tempe na 
hranici možností. Výraznú úlohu zohráva aj 
�ud – zbor.

 Súhlasíte s tvrdením, že kľúčom k in-
terpretácii tohto diela je rytmus? 
Rytmická invencia je prítomná vo všetkých 
Stravinského štýlových obdobiach. Oidipus 
sa zara�uje do obdobia neoklasicizmu, ale 
Stravinskij bude vždy skladate�om Svätenia 
jari. V tomto diele sú aj ve�mi silné harmonic-
ké a melodické momenty, hlavne u Jocasty 
a Oidipa. Každá postava má svoje tempo. Ryt-
mus a tempo sú u Stravinského dôležité, ale 
nemôžete obís� ani výrazovú �as�.

 V antickom Grécku bola kultúra súčas-
ťou spoločenského života, dnes stojí na 
okraji spoločenského záujmu. Myslíte si, 
že je možné vrátiť umenie späť do centra 
pozornosti?
My muzikanti pre to robíme všetko. Pre nás 
hudba nie je sú�as�ou života. Je to náš život. 
Som rád, že dielo Stravinského, ktoré zatia� 
nie je pre publikum takým �ahákom ako sym-
fónie �ajkovského, naplnilo Redutu dvakrát. 
A zdá sa, že sa �u�om skuto�ne pá�ilo. 

 Podľa mňa sa ťahákom stalo hlavne 
vaše meno. Ukázalo sa to aj na Beetho-
venovi, keď sa pre obrovský záujem ve-
rejnosti musela sprístupniť aj generálka. 
O vaše koncerty je mimoriadny záujem bez 
ohľadu na repertoár. Preto si cením, že ste 
uviedli aj dielo žijúceho skladateľa. 
Takéto �aháky si spolo�nos� môže vytvori� 
napríklad tým, že umožní mladým �u�om 

vzdeláva� sa a rozvíja�. Vytvorí im príležitosti. 
Pôsobím v zahrani�í a situáciu na Slovensku 
detailne nepoznám, ale som rád, že moje 
meno sa tu dostalo do povedomia. 

 Sledujeme, ako s úspechom dirigujete 
popredné svetové orchestre a ako obdi-
vuhodne sa vyvíja vaša kariéra. Získať 
dôležité hosťovanie je dnes náročné a trvá 
to dlho, ale dôkazom skutočnej kvality 
sú vaše opakované pozvania na rovnaké 
miesta. V čom spočíva tajomstvo vášho 
úspechu a príťažlivosti pre orchestre?
Žiadne tajomstvo. Práca a seriózna príprava. 
Láska k hudbe. Dôležitý je prvý krok – príle-
žitos� dosta� sa k orchestru. Ale to ešte nie 
je všetko, pretože tam môže kariéra za�a� 
aj skon�i�. Dôležité je takúto šancu dosta� 
a využi�.

 Čo bolo tou vašou šancou?
Moja profesionálna dráha sa za�ala krátko po 
mojich štúdiách vo Francúzsku. Od Orchestre 
national d’Île-de-France v roku 2002, kde som 
dostal svoj vôbec prvý profesionálny angaž-
mán, cez asistentské miesto v Montpellieri 

a �alšie orchestre vo Francúzsku a v zahrani-
�í. Miesto hlavného dirigenta v Turíne prišlo 
v pravom momente a bol to pre m�a význam-
ný krok.

 Pozícia šéfdirigenta nesie so sebou, 
na rozdiel od hosťujúcich dirigentov, istú 
zodpovednosť. Ako vnímate svoju úlohu 
v rozvíjaní „vlastného“ orchestra? Veľa 
sa dnes hovorí o odlišnostiach vo zvuku 
orchestrov, o typických charakteristikách. 
Nie je to len klišé?
Každý orchester má svoj zvuk, neexistujú dva 
zvukovo rovnaké orchestre. Ale treba pove-
da�, že aj dirigenti majú „svoj zvuk“. Dirigent 
nemusí da� ani prvý nástup a zvuk orchestra 
sa už zmenil. Ten istý orchester nebude znie� 
rovnako s rôznymi dirigentmi. Stály dirigent 
formuje orchester s dlhodobou víziou. Hos�u-
júci dirigent sa za týžde� snaží dosta� to naj-
lepšie z orchestra, ktorý má pred sebou. Ako 

hos�ujúci dirigent po�as skúšobného procesu 
ihne� zistím, kde sú v orchestri problémy, 
na �om treba popracova�, ale dlhodobé roz-
víjanie orchestra je na šéfdirigentovi. Ke� sa 
orchester zlepšuje a zvyšuje sa jeho celková 
úrove�, nikto nechce kazi� vývoj telesa a zlep-
šujú sa aj slabší hrá�i. Dôležité je prináša� do 
orchestra novú krv – nových hrá�ov. Po�as 
siedmich rokov urobil turínsky orchester ob-
rovský pokrok.

 Darí sa vám pri hosťovaní odpútať od 
zvuku vlastného orchestra a neočakávať 
kvality, na ktoré ste zvyknutý?
Je to, ako ke� doma jazdíte na výbornom 
aute a potom niekam odcestujete, kde vám 
ponúknu iné auto, bez šance na výmenu. 
Možno snívate o lepšom, ale jazdíte na tom, 
�o dostanete. Prípadne sa snažíte po�as jazdy 
odstráni� nedostatky, ak to je možné. Stane 
sa, že dostanete k dispozícii aj lepšie auto, ako 
máte doma. To je ve�mi príjemný pocit.

 Sú podľa vás výrazné odlišnosti medzi 
európskymi a americkými orchestrami? 
Rozdiely medzi orchestrami v Európe a v USA 

ROZHOVOR
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sú v štýle hrania, nástrojoch, repertoári aj 
manažmente. Rozdiely ur�ovali aj skladatelia, 
ktorí pre ne písali. Najlepšie americké or-
chestre sú na mimoriadne vysokej technickej 
úrovni. Patria k tomu najlepšiemu, �o môže 
dirigent po�u� vo všetkých nástrojových sku-
pinách. Americké orchestre dokážu naštudo-
va� všetko vo ve�mi krátkom �ase. Musia odo-
hra� viac koncertov, ako je skúšobných dní, 
pretože fungujú zo súkromných zdrojov. Hrá�i 
musia by� rýchli, kvalitní a dôležitá je ich 
osobná príprava. V Európe sa skúša viac dní, 
ako sa hrá koncertov. Oba spôsoby � nancova-
nia – štátne i súkromné – majú svoje výhody 
i nevýhody. Ideálna by bola ich kombinácia.  

 Ohrozená je aj existencia mnohých eu-
rópskych orchestrov. V digitálnom veku, 
kedy technikou dokážeme simulovať zvuk 
orchestra a hudba je prístupná na každom 
kroku, orchestre ostávajú v pôvodnom 

„móde“ manuálneho remesla, ktoré ne-
možno plnohodnotne ničím nahradiť. 
No zároveň je ich udržiavanie finančne 
náročné... 
Pozera� sa na kultúru cez ziskové okuliare je 
chyba. Orchester je � nan�ne náro�ný. V sú-
�asnosti �oraz viac �udí navštevuje koncerty 
vážnej hudby aj kvôli tomu, že tam nie je 
ni� vizuálne. �udia sú pre�ažení vizuálnymi 
podnetmi. Na koncerte môžu všetko vypnú� 
a po�úva�. Prišli na to, že potrebujú aj takýto 
vnútorný zážitok.  

 Zvuk orchestra ovplyvňuje aj sála 
– hovorí sa o typickom zvuku Českej 
filharmónie ovplyvnenom Rudolfinom. 
My máme krásne zrekonštruovanú Redu-
tu. Čo hovoríte na jej akustiku?
Je logické, že zvuk orchestra formuje aj sála, 
v ktorej hrá – Musikverein, Sankt Peterburg, 
Concertgebouw. Ale Philharmonia Orchestra 
v Londýne nemá vlastnú sálu a zdá sa, že ich 
kvalitu to neovplyv�uje. Podobne aj London 
Symphony Orchestra. Starú Redutu nemám 
zažitú z pozície dirigenta. A v zrekonštruova-
nej sále som hral s rôznymi orchestrami. 

Zvuk sa s každým orchestrom mení. Je to 
dané nástrojmi aj spôsobom hrania. Z celko-
vého po�atia vidím Redutu ako ve�mi dobrú 
sálu na istý repertoár. Pri ve�kých obsadeniach 
sa musí dynamická škála rozšíri� hlavne sme-
rom nadol. Je fajn, že je sála opravená, pretože 
momentálne v Bratislave nie je ni� lepšie.

 Keby sme chceli zhrnúť uplynulú se-
zónu, okrem „vášho“ orchestra v Turíne 
ste spolupracovali s ďalšími talianskymi 
orchestrami a opernými domami, v Bu-
dapešti ste uviedli Wagnerovho Parsifala, 
s Českou filharmóniu ste sa predstavili 
na Pražskej jari, opakovane ste hosťovali 
s viacerými americkými orchestrami, v lete 
máte naplánované turné s New York Phil-
harmonic. Naštudovať množstvo koncer-
tov s rôznym repertoárom je po mnohých 
stránkach nesmierne náročné. Ako hodno-
títe túto sezónu?

Premiest�ujem sa prakticky každý 
týžde�. Pritom sa musím udržiava� 
vo forme. Žiadne publikum ne-
zaujíma, odkia� som prišiel a kam 
pôjdem. Na koncerte chce dosta� tú 
najvyššiu kvalitu. Moja posledná se-
zóna v Turíne bola pre m�a ve�kým 
potešením, pretože som si splnil 
nieko�ko snov. Umelecký riadite� 
turínskeho orchestra Cesare Maz-
zonis, s ktorým mám ve�mi dobrý 
vz�ah, mi ni� neodmietol. Mimo-
chodom, Mazzonis bol riadite�om 
La Scaly po�as obdobia s Abbadom 
a tiež riadite�om Maggio Musicale 
vo Florencii. Je to významná osob-
nos� na talianskej i medzinárodnej 
scéne. Sezónu 2015/16 sme otvárali 
koncertným uvedením opery Pelléas 
a Mélisanda, dirigoval som Alpskú 
symfóniu, Deviatu Mahlerovu, Piatu 

Proko� evovu, koncert z Musorgského tvorby 
– Obrázky z výstavy, Noc na Lysej hore v origi-
nálnej verzii, Piesne a tance smrti s vynikajú-
cim ruským basistom Dmitrijom Beloselským. 
Z amerických hos�ovaní to boli San Francisco, 
New York, Pittsburgh, Minneapolis. Pravidelne 
sa vraciam do Mníchovskej � lharmónie, NDR 
Hamburg, k Philharmonia Orchestra London, 
s ktorou budem ú�inkova� aj na tohtoro�ných 
Bratislavských hudobných slávnostiach. V júli 
sa spolu s Ye� mom Bronfmanom a New York 
Philharmonic predstavíme na letnom festivale 
v Colorade. �o sa týka budúcej sezóny, budem 
debutova� v Chicagu a dirigova� �alšie americ-
ké orchestre, ktoré už poznám. Nezabúdam ani 
na operu: Gounodov Faust vo Florencii, Elektra 
a Carmen v jednom z najkrajších divadiel na 
svete – San Carlo di Napoli, Peter Grimes v Bo-
logni. V Taliansku nie sú repertoárové operné 
domy. Predstavenia sa robia v blokoch, �ím sa 
zvyšuje koncentrácia hudobníkov na jeden titul 
a kvalita jednotlivých predstavení sa zlepšuje.

 V posledných rokoch si vás všímajú 
významní zahraniční recenzenti a kritici 
v denníkoch, ako The Guardian, Washington 

Post, Los Angeles Times. Píšu o vás ako o di-
rigentovi so zrelosťou presahujúcou váš 
vek, so schopnosťou kombinovať prísne 
vedenie orchestra s vášnivosťou. Brit-
ský kritik Tim Ashley zaradil váš koncert 
s Philharmonia Orchestra v Royal Festival 
Hall v Londýne medzi 10 najlepších kon-
certov roku 2015. Ovplyvňujú vás takéto 
hodnotenia?
V tomto konkrétnom prípade ide o súkromný 
výber a názor daného kritika. Koncert bol 
venovaný Lorinovi Maazelovi a patril tvorbe 
Ottorina Respighiho. Samozrejme, že ma to 
potešilo, ale moje plány a ambície to neov-
plyvnilo.

 Vaše koncerty sprevádza vzájomná 
súhra s orchestrom, čo je nielen zážitkom 
pre publikum, ale spoluprácu s vami si oči-
vidne užívajú aj hudobníci. Vydarený kon-
cert zanechá na všetkých nezabudnuteľný 
dojem. Čo je podľa vás nevyhnutné na to, 
aby orchester prežil?
Existujú hudobníci tých najlepších kvalít, kto-
rí dokážu vymyslie� spôsob, ako realizova� di-
rigentovu predstavu, aj ke� kvôli tomu musia 
vynájs� nejaký nový spôsob hry. Iné orchestre 
majú základné existen�né problémy a na 
takéto nuansy jednoducho nemajú kapacitu. 
Ak má orchester preži�, nemôže ni� necha� 
na náhodu. Musí sa v�as stara� aj o prípravu 
mladých hrá�ov, ponúknu� im atraktívnu ví-
ziu, v ktorej získa� prvú stoli�ku v orchestri je 
vrcholom kariéry. Takýto orchester musí ma� 
mimoriadnu kvalitu.

Bratislavský rodák Juraj VAL�UHA (1976) 
študoval kompozíciu, dirigovanie a cimbal na 
Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave. Pokra�oval 
v Petrohrade (kompozícia G. Banš�ikov, dirigo-
vanie I. Musin) a od 1998 v Paríži (dirigovanie 
J. Fürst, kompozícia G. Reibel). Po debute s 
Orchestre national d‘Île-de-France (2005) sa 
dostával k �alším významným európskym (Royal 
Concertgebouw Orchestra, Berlin Philharmonic, 
Philharmonia Orchestra London, DSO Berlin, 
Rotterdam Philharmonic, Gewandhaus Orchestra, 
Oslo Philharmonic, Staatskapelle Dresden, 
Munich Philharmonic, Orchestra dell‘Academia 
di Santa Cecilia Roma) i americkým orche-
strom (New York Philharmonic, San Francisco 
Symphony, Pittsburgh Symphony, Los Angeles 
Philharmonic, National Symphony Orchestra 
Washington, Boston Symphony, Cincinnati 
Symphony). Od roku 2009 je šéfdirigentom 
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI v Turíne, 
v minulej sezóne viedol operné produkcie 
Wagnerovho Parsifala (Ma�arská štátna opera, 
Budapeš�), Pucciniho Turandot (Teatro di San 
Carlo, Neapol) a Janá�kovej Jen�fy (Teatro 
Comunale, Bologna). Od októbra 2016 bude 
zastáva� post šéfdirigenta v Orchestra e Coro del 
Teatro San Carlo di Napoli (�estným dirigentom 
bude Zubin Mehta). Val�uha je prvým laureátom 
Ceny 	udovíta Rajtera (2006), získal aj Cenu 
Nadácie Tatra banky za umenie (2014).

ROZHOVOR

(foto: www.jurajvalcuha.com)
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Nedeľné matiné v Mirbachu
Koncert 29. 5. bol venovaný životnému jubileu 
skladate�ky Iris Szeghyovej, hoci dramatur-
gia ponúkala kontrastné hudobné poetiky. 
Na úvod zaznel výber zo Sechs deutsche Lieder 
pre soprán, klarinet a klavír Louisa Spohra 
v prednese Nao Higano, Martina Adámeka 
a Zuzany Biš�ákovej. Tieto piesne inklinujú 
k romantickému výrazu, �o svojím precítením 
pod�iarkli sopranistka i klarinetista. Higano 
síce disponuje technicky solídne vystavaným 
hlasom, no v závere fráz tón vyráža, nezaob�u-
je, �o pozna�ilo aj závere�nú Schubertovu Der 
Hirt auf dem Felsen D. 965 pre soprán, klarinet 
a klavír. K populárnym skladate�om patril vo 
svojej dobe aj André Messager (1853–1929). Jeho 

Solo de concours pre klarinet a klavír je formo-
vo preh�adne vystavanou skladbou s množ-
stvom virtuóznych ozdôb i behov a vyžaduje 
bezpe�nú prácu s dychom, ktorú Adámek, 
laureát medzinárodných klarinetových sú�aží, 
bez problémov ovláda.
U Iris Szeghyovej sa prelínajú tematická ná-
paditos� s racionálnou úvahou, premyslená 
architektonická výstavba formy s hudobnou 
krásou moderných zvukových postupov, ale 
aj s existenciálnymi otázkami. Je to umel-
ky�a, ktorá v množstve kompozícií ukazuje 
vždy novú tvár svojej duše i ratia, nápadov 
a ich pretvárania. Jej Meadow Song pre sop-
rán a melodický nástroj tentokrát znela vo 
verzii pre soprán a klarinet. Skladba inven�-
ne nadväzuje na trávnicu Hrabala, hrabala, 
ktorá sa v pôvodnej podobe ozve len vo � nále. 
Predchádza jej moderná zvuková transformá-
cia nálady lú�nych spevov s výkrikmi, výsko-
tom, zvolaniami a archaickou intervalovou 
štruktúrou. Dielo vyžaduje spätos� s folklórom 
a Higano s inak výborným Adámekom nie 
vždy vycítili jeho „slovenskú“ atmosféru. 
V skladbe Preludio e danza pre sólový baskla-
rinet vynikol kontrast úvodnej pianovej ná-
lady s postupne pripravovaným rozbúreným 
vrcholom, pripomínajúcim „jamovanie“ 
jazzmanov. Szeghy sa rada motivuje intelek-
tuálnymi bás�ami (a abstraktnými obrazmi) 

nemeckej proveniencie. Anrufung des Großen 
Bären (Vzývanie Ve�kého medve�a) pre sop-
rán, klarinet a klavír inšpirovala tvorba ve�kej 
rakúskej poetky a spisovate�ky Ingeborg Bach-
mannovej. Báse� Reklama ohrani�uje Vzýva-
nie Ve�kého medve�a, pri�om vyniká dvojica 
posolstiev: úvodná rovina mediálnych reklám 
a závere�né zamyslenie sa nad poslednými 
vecami �loveka. Preklad básní Jána Štrassera 
dokonale priblížil poetiku, v ktorej dominuje 
vtieravos� našej „reklamnej“ bezstarostnosti, 
ale aj chvíle stále prítomného zla (metaforic-
ky priblíženého Ve�kým medve�om). Sklada-
te�ka pracuje s efektmi dýchania do klarinetu, 
šeptom, rytmickými údermi klavíra, atonál-

nym spevom, rázne re-
citatívne úseky v stred-
nej �asti s následným 
sipotom prechádzajú 
do pianissimového 
vznášania hlasu soprá-
nu i klarinetu v záve-
re�nom Largu.
K ambicióznym só-
listom na kontrabase 
patrí Filip Jaro, laureát 
domácich sú�aží a �len 
orchestra Opery SND. 
Jeho vystúpenie s ba-
sistom Petrom Miku-
lášom (26. 6.) bolo pre-
pojené s touto umelec-
kou inštitúciou i oboj-
stranným záujmom 

o barokovo-klasicistickú literatúru. Už v Grave 
úvodnej Sonáty g mol HWV 287 G. F. Händla 
(ktorá je úpravou skladate�ovho Koncertu pre 
hoboj �. 3) Jaro prezentoval svoj uš�achtilý 
tón, vo virtuózne napísanom Allegre istotu 
hry, v Sarabande vrúcnos�, eleganciu a svie-
žos� v brilantnom závere�nom Allegre. Kla-
viristka Xénia Jarová sprevádzala manžela 
so samozrejmou istotou, hoci v Grave mohla 
ubra� na intenzite. Mozartova koncertná ária 
pre bas a klavír Per questa bella mano KV 612 
vznikla v roku géniovej smrti, no nádherne 
plynúca melódia s lyrickým basovým partom 
ni� z odchodu do ve�nosti neodráža. Peter Mi-
kuláš predviedol vzorové frázovanie, znalos� 
klasicistického vokálneho štýlu, perfektné 
ovládanie rozsahu od extrémnych výšok po 
hlboké tóny, krásne vypracované messa di 
voce, vrúcnos� spevu a imaginatívnos�. Mimo-
riadny bol i jeho akcent s prísahou vernosti 
a vyznaním lásky „krásnej rú�ke i o�iam �ú-
bezným“. Part kontrabasistu zaujal pasážami 
v dvojhmatoch �i stupnicovými behmi vo 
� nále. Mozartov sú�asník Johannes Matthias 
Sperger bol vynikajúcim kontrabasistom 
a nástroju venoval 18 koncertov i 4 sonáty. 
V galantnej Sonáte D dur pre kontrabas a kla-
vír T. 39 Jaro o�aril uš�achtilým tónom, ktorý 
v každej chvíli dynamicky tvaroval (� ažolety 
v Ronde však neboli intona�ne najistejšie). 

Slovenskou premiérou bol Spergerov recitatív 
a ária Selene, del tuo fuoco non mi parlar pre 
bas, kontrabas a klavír. Virtuozita oboch „ba-
sistov“ triumfovala nad dobovým klišé Me-
tastasiovho textu, Mikuláš v árii modeloval 
každú frázu a s pôžitkom sa hral s vokálnymi 
ozdobami.
Dostato�ný priestor dostal Filip Jaro v Grande 
allegro di concerto „alla Mendelssohn“ pre 
kontrabas a klavír od Giovanniho Bottesiniho, 
„kontrabasového Paganiniho“. Sólista v Al-
legre (na tému Mendelssohnovho Hus�ového 
koncertu e mol) vyspieval hudbu s talianskou 
lahodnos�ou i temperamentom a presved�il, 
že sólový kontrabas je schopný bohatstva 
citov, prieraznosti i vlá�nosti, bravúrnosti 
a dynamickej šírky. V každom prípade, bol to 
koncert dvoch rovnocenných „basistov“. 

Terézia URSÍNYOVÁ

Mirbachovské matiné patrilo 19. 6. mladej ta-
lentovanej klaviristke Petre Pogády. Na úvod 
si umelky�a zvolila Lisztovu koncertnú etudu 
Un sospiro, ktorú od prvého tónu po�ala prek-
vapivo energicky, priam extrovertne, �ím do 
ve�kej miery potlá�ala do úzadia jej pôvabnú 
nežnos�, a naopak, h�adala predovšetkým 
dramatické rozmery umeleckej výpovede. Su-
verenitou presved�ila o svojej umeleckej kon-
cepcii, hoci z profesionálneho h�adiska sa �as-
to žiadalo výraznejšie vedenie melodických 
línií, ktorým tak chýbala logika tvarovania 
fráz a v kone�nom dôsledku pôsobili mierne 
�ažkopádne. Recitál pokra�oval jednou z naj-
slávnejších Beethovenových sonát – �. 8 op. 13 
c mol s podtitulom „Patetická“. V prvej �asti, 
kde interpretka prekvapivo opakovala expo-
zíciu aj s introdukciou, sme mohli obdivova� 
zmysel pre dramatický �ah so skuto�nou be-
ethovenovskou nekompromisnos�ou. Rušivo 
však pôsobila zvuková nevyváženos� medzi 
jednotlivými sférami významových vrstiev, 
kedy sa sprievodný hlas �avej ruky dostával 
do popredia a textúra sa tak stávala verti-
kálne menej preh�adnou. Taktiež �astejšie 
využitie piana a prísnejšia pulzácia by dodali 
vä�šiu presved�ivos� inak pôsobivo expresív-
nej interpretácii. V 2. �asti sonáty zaujala Po-
gády spevným legatom, opä� sa však žiadala 
hmatate�nejšia diferenciácia melodickej línie 
(prípadne podporená adekvátne lineárnou ba-
sovou líniou) od vnútorných hlasov, ktorých 
význam neprekra�uje harmonicko-rytmický 
rámec. Tretia �as� priniesla umelecký dialóg 
medzi poetikou a dramatizmom, sná� stried-
mejšia pedalizácia by bola primeranejšia cha-
rakteru hudby.
Vynikajúci dojem zanechali Listy do pamät-
níka Eugena Sucho�a, v ktorých interpretka 
naplno odhalila svoju tvorivos�, fantáziu 
a majstrovské ovládanie nástroja. Záver reci-
tálu patril klavírnemu cyklu Jar Josefa Suka, 
v ktorom umelky�a predviedla širokú plejádu 
nálad, citovú vrúcnos�, zmysel pre romantic-
kú vzletnos�, humor, ako aj širšiu dynamickú 
škálu smerom k pianu a pianissimu.

Eduard LENNER

F. Jaro, X. Jarová a P. Mikuláš (foto: Ľ. Vongrej)
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Hudba na radnici v Trnave
Posledný júnový víkend sa trnavskému 
publiku predstavil nový festival Hudba na 
radnici (25.–26. 6.). Koncerty Trnavského 
komorného orchestra (TKO) s viacerými 
sólistami a pestrým programom prilákali 
nielen domácich posluchá�ov do nevšedných 
priestorov nádvoria historickej budovy trnav-
skej radnice. Myšlienka založenia festivalu 

sa javí ako logický výsledok dlhoro�ného 
pôsobenia orchestra, ktorý je na hudobnej 
scéne už 25 rokov. Svoju �innos� za�ínal pri 
ZUŠ Mikuláša Schneidra-Trnavského, vypra-
coval sa na teleso nadregionálneho významu 
a v roku 2009 prijal o� ciálny názov Trnavský 
komorný  orchester. Jeho základný repertoár 
tvoria, prirodzene, diela pre slá�ikové ob-
sadenie od baroka po sú�asnos�, nevyhýba 
sa slovenským autorom ani premiérovaniu 
nových diel. Po�as dlhoro�ného pôsobenia 
sa �lenom orchestra podarilo naštudova� 
aj vä�šie vokálno-inštrumentálne opusy, 
napríklad Rekviem od Pavla Kršku. Získava-
nie skúseností od významných osobností je 
momentom, ktorý posúva orchester dopredu, 
popri hos�ujúcich dirigentoch vystupuje TKO 
pod vedením koncertnej majsterky Alžbety 
Ševe�kovej.
Dramaturgia festivalových koncertov ponúk-
la pestros� a rôznorodos�. Podujatie vhodne 
otvorila skladba slávnostného charakteru 
– 1. �as� Vivaldiho Koncertu D dur RV 230 
v transkripcii Johanna Sebastiana Bacha 
(sólový part na trúbke predniesol študent 
konzervatória David Kraj�í). Klaviristka Lu-
cia Ševe�ková vniesla do Bachovho Koncertu 
f mol BWV 1056 technickú �ahkos�, hlbokú 
muzikalitu i jasnú víziu. Posledná �as� zís-
kala v�aka pomerne rýchlemu tempu istú, 
možno trochu prehnanú dravos�. Obdivu-
hodná však bola najmä súhra sólistky s or-
chestrom. Práve dravos� chýbala prvej �asti 
Brandenburského koncertu �. 3 G dur BWV 
1049. V podaní �lenov TKO znel zo za�iatku 
pomerne „konštruktivisticky“. Po krátkom 

�ase však nadobudol hlboký hudobný rozmer, 
pri�om hrá�i zachovali a vyjadrili zložité 
štruktúry tohto majstrovského diela.
Inšpira�né zdroje �uboša Bernátha možno 
vystopova� v starších obdobiach. Bolo tomu 
tak aj v prípade premiérového uvedenia 
Troch obrazov pre violu a malý orchester. Au-
tor sa v nich ponoril do h�bky výjavov, ktoré 

v 17. storo�í zve�nil 
holandský maliar 
Rembrandt van Rijn 
(obrazy: Jeremiáš 
trúchliaci nad skazou 
Jeruzalema, Meditujúci 
u�enec a Kame�ovanie 
svätého Štefana). Violo-
vé sólo Eduarda Va�ka 
bolo expresívne suges-
tívne, na niektorých 
miestach až prehnane 
dramatické, �o však 
vôbec neprekážalo. 
�lenovia TKO hrali 
pod taktovkou Štefana 
Sedlického s istotou, 
dirigent dbal najmä 
na dynamické odtiene 

skladby. Mystickému, imaginatívnemu, hlbo-
ko duchovnému a zárove� komunikatívnemu 
dielu sa dostalo skvelého prijatia u trnavské-
ho publika. Štefan Sedlický viedol aj poslednú 
skladbu ve�era, klasické repertoárové �íslo 
slá�ikových orchestrov Simple Symphony 
Benjamina Brittena. Štvor�as�ové dielo je 
plné energie, jednoduchosti a taká bola aj hra 
orchestra. Okrem pizzicatovej druhej �asti, 
ktorá evidentne presahovala technické limity 
hrá�ov, zazneli ostatné �asti (najmä mrazivé 
prevedenie tretej) so skuto�nou iskrou. Sed-
lický je pohotový dirigent a jeho spolupráca 
s orchestrom je ve�mi presved�ivá. Publikum 

si vyžiadalo ako prídavok 1. �as� z Griegovej 
Suity z Holbergových �ias.
Druhý festivalový ve�er sa niesol v znamení 
slovenských autorov. Na úvod koncertu od-
znela Gavotta D dur od Mikuláša Schneidra-
Trnavského. Orchester pod vedením kon-
certnej majsterky dokázal z interpreta�ne 
jednoduchého diela vytvarova� zaujímavú 
a elegantnú skladbu. Piesne Schneidra-Tr-
navského TKO nahral v roku 2014 na CD a vo 
výbere z nich sa na koncerte predstavili 
rovnakí sólisti – sopranistka Hana Friedová 
a barytonista Daniel �apkovi�. Obaja skvele 
diferencovali ich rôzne nálady od humoru po 
zádum�ivý smútok. 
Skladate�ská cesta Ladislava Kupkovi�a za-
znamenala transformáciu od avantgardy po 
návrat k starým formám a štýlovosti klasi-
cizmu. Skladate�, ktorý nás nieko�ko dní pred 
konaním festivalu opustil, bol na koncerte 
prítomný prostredníctvom svojej Intrady pre 
slá�ikový ansámbel, ktorú v roku 2013 venoval 
trnavskému orchestru. V slávnej Kupkovi�ovej 
skladbe Souvenir pre husle a slá�ikový orches-
ter exceloval Dalibor Karvay a rovnako v Ka-
dencii pre husle sólo od Ladislava Burlasa sa 
predviedol ako suverén ovládajúci všetky pa-
rametre svojho nástroja. Záver festivalu patril 
Zeljenkovej skladbe Musica slovaca, ktorá au-
tora preslávila a stala sa jedným zo symbolov 

slovenskej hudby 20. storo�ia. Trojicu kadencií 
sa Karvayovi podarilo grada�ne odstup�ova�, 
v závere�nej kóde prevzal vedenie orchestra 
a doviedol skladbu k efektnému � nále.
S podporou mesta Trnava, Fondu na podporu 
umenia a Hudobného centra sa v jednom 
z najkrajších historických miest Slovenska 
podarilo vytvori� podujatie, ktoré prinieslo 
hudobné umenie na vysokej úrovni a v prí�až-
livej podobe. Ostáva veri�, že Hudba na radnici 
bude ma� dlhé trvanie a nestratí sa v kontexte 
viac-menej skromnej hudobnej produkcie na 
Slovensku.

Marián ŠTÚŇ

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

E. Vaněk (foto: M. Záhorák)

TKO a D. Karvay (foto: M. Záhorák)
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Konvergencie v Košiciach: 
Šostakovič 110
Pravidelní návštevníci festivalu Konvergencie sú zvyknutí na vysokú interpretačnú úro-
veň podujatia, ako aj dramaturgiu vybočujúcu zo zaužívaných konzervatívnych schém. 
Súčasťou košickej edície festivalu (27.–30. 5.) boli tri koncerty venované ťažiskovo tvor-
be Dmitrija Šostakoviča. 

V piatok (27. 5.) vo Východoslovenskej galérii 
ako prvý prekvapujúco nezaznel Šostakovi�, 
ale Debussyho Sonáta g mol pre husle a klavír 
v podaní Igora Karška (husle) a Nory Skutovej 
(klavír). Skladate� napísal  toto dielo rok pred 
svojou smr�ou. Vyzna�uje sa strohos�ou me-
lodických línií, ktoré sa prelínajú varia�ným 
spôsobom vo všetkých �astiach. A práve túto 
strohos� výstižne vyjadrila aj interpretácia. 
Karškova vždy decentná, ale pritom delikátna 
a do detailov prepracovaná hra bola citlivo do-
plnená klavírnym partom. 
Jozef Lupták a Nora Skuta boli interpretmi 
Šostakovi�ovej Sonáty pre violon�elo a klavír 
d mol op. 40. Dielo stojí na za�iatku skladate-
�ovej komornej tvorby, no už v �om sa výraz-
ne prejavuje Šostakovi�ova jedine�ná schop-
nos� spája� ruské motívy s orientálnymi na 
hrane medzi iróniou a h�adaním pravdy. 
Jeho umenie paródie medzi tancom a smieš-
no-smutnou groteskou je porovnate�né azda 
iba s Mahlerom. Vníma� Šostakovi�ovu hud-

bu naplno je ako �íta� dobrú knihu. Hudbou 
nevytvára obrazy, hudba je tu predovšetkým 
príbehom. Interpretácii naozaj nebolo �o vy-
�íta�. Obaja umelci hrajú spolu už dlhé roky, 
�o zanechalo pozitívne stopy v súznení spo-
lo�ného frázovania a tvarovania dynamic-
kých odtie�ov. Dokázali to aj v �alšej skladbe, 
emotívne a zvukovo mimoriadne exaltova-
nom Grand duet pre violon�elo a klavír, ktorý 
v roku 1959 napísala Šostakovi�ova žia�ka Ga-
lina Ustvo�skaja. Ide o skladbu, v ktorej popri 
dokonalej kompozi�nej technike zohráva 
hlavnú úlohu kontrast, bipolarita a zvukové 
emócie (vysoké a nízke tóny, drsný zvuk vi-
olon�ela, v 2. �asti hrá violon�elo s použitím 
kontrabasového sláku, a „zvonenie“ klavíra 
vo vysokých polohách). Všetko to s maximál-
nym zanietením obaja interpreti zvládli tak, 
akoby skladate�ka písala skladbu pre nich 
a hovorila pri tom ich jazykom. Na záver 
symbolicky zaznela Sonáta pre violu a klavír 
op. 147 – posledná komorná skladba Šosta-

kovi�a. Viola bola v rukách Milana Pa�u a za 
klavír si sadla Katarína Pa�ová. Emotívny in-
terpreta�ný náboj je v diele iste namieste, no 
sedela som v tre�om rade a všetky sprievodné 
zvuky (hlasné nádychy a vzdychy), ktoré 
umelec pri hre vydával, na m�a pôsobili ru-
šivo. Pritom hral výborne, a s klaviristkou si 
ve�mi dobre rozumel.
V nede�u (29. 5.) sa Konvergencie preniesli 
do Kulturparku s mimoriadne náro�ným 
programom, ktorého spojovacím motívom 
bola židovská tematika v tvorbe vybraných 
skladate�ov. Zazneli dve klavírne triá Šostako-
vi�a (�. 1 c mol op. 8 a �. 2 e mol op. 67) a jeho 
Slá�ikové kvarteto �. 3 F dur op. 73. Obsadenie 
partov sa oproti piatkovému koncertu �ias-
to�ne zmenilo: Igor Karško a Marián Svetlík 
(husle), Milan Pa�a (husle, viola), Jozef Lupták 
(violon�elo), Miki Skuta (klavír). Obzvláš� by 
som chcela vyzdvihnú� výkon klaviristu, kto-
rého hra vynikala precíznos�ou a racionali-
tou. Výborným dramaturgickým „osviežením“ 
boli Stravinského 3 kusy pre sólový klarinet 
(Branislav Dugovi�) a závere�ná Predohra na 
židovské témy op. 34 Sergeja Proko� eva. Ok-
rem vynikajúcich hudobných výkonov treba 
pochváli� aj dramaturgiu koncertov a vynika-
júcu odbornú, ale i štylistickú úrove� textov 
v progra movom bulletine (A. Šuba). Na záver 
ostáva Konvergenciám popria�, aby nám vý-
chodniarom ostali verné aj na budúci rok.

Katarína BURGROVÁ

Hevhetia oslavovala
V polovici júna zavítali do Košíc na nieko�ko 
dní hudobní publicisti a promotéri z viace-
rých krajín a dôvodom ich návštevy neboli len 
pamätihodnosti východného Slovenska. Hoci 
lákadlom boli aj tie – jubilujúce vydavate�stvo 
Hevhetia ponúklo domácim, �eským, po�ským 
a britským hos�om popri bohatom hudob-
nom programe aj návštevu Vysokých Tatier �i 
prehliadku Spišského Podhradia a tokajských 
vínnych pivníc. Prvoradá však bola hudba 
a podnetné debaty s publicistami, ktorí boli 
prostredníctvom rozli�ných aktivít (napríklad 
�asopis Hudba) napojení na košické vydava-
te�stvo. Sú�as�ou osláv bol prebiehajúci 5. ro�-
ník Letného hudobného festivalu Hevhetia 
2016 (10. 6.–28. 8.), ktorý – ako býva u Hevhetie 
zvykom – expanduje nielen v rámci Slovenska 
(séria festivalových koncertov prebieha po�as 
letných mesiacov aj v po�ských Gliwiciach, 
budapeštianskom klube Opus a v pražskom 
Jazzdocku a je chvályhodné, že ich dramatur-
gia ponúka okrem zahrani�ných aj sloven-
ských umelcov Miloša Želez�áka, Jána Hajna-
la, trio The Cigarette After �i Cluster Ensemble 
s hudbou Philipa Glassa).  
Slávnostným ceremoniálom za�al 15. 6. 
v košickej Kunsthalle ve�er k 15. výro�iu vy-
davate�stva a otvori� ho nemohol nikto iný 
ako Pavel Jakub Ryba. Práve albumy �eského 
basgitaristu stáli na za�iatku úsilia, ktoré 

z lokálneho úspechu prerástlo na vydavate�-
ský dom rešpektovaný a oce�ovaný (ako to 
žia� býva) vä�šmi za hranicami, než doma. 
„Rybovskému“ fusion neubrala na živelnosti 
ani oklieštená zostava jeho nového zoskupenia 

s gitaristom Mirkom Linkom a bubeníkom 
Mikolášom Nopom. Návštevníci však o�aká-
vali najmä predstavenie albumu Vars & Kaper 
DeconstructiON Audiofeeling Tria po�ského 
klaviristu Paw�a Kaczmarczyka. Mladý ume-
lec využíva výsostne aktuálny jazyk napriek 
ukotveniu (�i „extrahovaniu“) v mainstrea-
movom odkaze Billa Evansa alebo Herbieho 
Hancocka. Kým však album ponúka viac-me-

nej akustické podoby dnes zvä�ša neznámych 
� lmových šlágrov slávnych po�sko-americ-
kých skladate�ov s esenciálnym prifarbovaním 
atmosféry DJ-om, koncertná verzia bola (alebo 
aspo� chcela by�) rozpravou štyroch rovnocen-
ných partnerov. Legendárny DJ Mr. Krime vie 
zo svojich mašiniek vydolova� pozoruhodnú 
paletu náladových podmazov �i nápaditých 

skre�ov, ktoré dokáže na-
pasova� do melodických 
fráz. Experimentom sa 
dnes jazzmani nebránia, 
no v podobnom akus-
tickom kontexte som sa 
ešte s DJ- om nestretol. 
Kým v štúdiu bolo možné 
v postprodukcii selektova� 
a ponúknu� inšpiratívnej-
šie momenty, na pódiu 
sa dvojica týchto svetov 
prelínala len miestami. 
Prekvapila však omno-
ho živelnejšia a dravšia 
rytmika, na �om má 

podiel aj výmena na poste kontrabasistu 
– vynikajúceho, vä�šmi tradíciou zviazaného 
Macieja Adamczaka, vystriedal výbušnejší 
Kuba Dworak. Miestami nepredvídate�ný tan-
dem, ktorý tvorí spolu s bubeníkom Davidom 
Fortunom, novému Audiofeeling Triu ne-
smierne prospieva. Lepších gratulantov si 
Hevhetia nemohla pria�.

Peter MOTYČKA

K. Dworak, D. Fortuna a Mr. Krime (foto: M. Jánošík)



Príďte za operou III. – koncert mladých 
talentov, 2016 – aferpárty po koncerte 
(foto: M. Turoňová)

Príďte za operou III. – J. Grejtáková, Z. Čurmová, 
M. Kutsenko, Amfiteáter Starý Klíž (foto: M. Turoňová)

Noc hudby v Nitre (foto: InSPIRE Media)

Bratislava Hot Serenaders 
Hlavné námestie 

(foto: P. Drežík)

Nápoj lásky v átriu Hudobného 
centra (foto: P. Drežík)

Bratislavský chlapčenský zbor 
Hlavné námestie 
(foto: P. Drežík)

In Vivo, Hlavné námestie
(foto: P. Drežík)
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Už po piatykrát v rámci celoslovenskej iniciatívy Noc 
hudby ovládla hudba symbolicky v rôznorodých štýlo-
vých, žánrových aj interpreta�ných podobách všedné 
aj nevšedné miesta rozmanitých kútov Slovenska. 
V piatok 17. 6. prebehlo viac ako 30 koncertných podujatí 
v 17 slovenských mestách a príležitos� dostali okrem 
profesionálov aj študenti konzervatórií �i základných 
umeleckých škôl.
Hoci podujatie sprevádza slogan „Hudba sa prebúdza 
v noci“, Hudobné centrum ako iniciátor Noci hudby 
ponúklo spolu s partnermi (BKIS, Francúzsky inštitút) 
celodenný program v Bratislave. Po predstaveniach 
detských verzií Donizettiho Nápoja lásky sa na Hlavnom 
námestí predstavili spevácke zbory zo 4 krajín, vystúpili 
jazzmani (Erik Rothenstein Band, Andrea Bu�ková), 
alternatívne zoskupenia (M.Ú.Z.A., In Vivo), vrcholom boli 
Bratislava Hot Serenaders špecializujúci sa na hot-jazz.
K Noci hudby sa opä� pripojili viaceré slovenské mestá, 
pred synagógou v Leviciach prebehol Maratón hudby 
s jazzovými hudobníkmi (P. Lipa, T. Gajlík, O. Kraj�ák, 
�. Šrámek), v nitrianskej fotogalérii Trafa�ka prebehla 
séria koncertov alternatívnych kapiel, v Rajci koncer-
tovali žiaci tamojšej ZUŠ a v prostredí am� teátra na 
Starom Klíži sa na koncerte s názvom Prí�te za operou 
predstavili mladé talenty.

(red)
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Hudba noci
Úvodný koncert festivalu s názvom Musica 
nocturna (15. 5.) predstavil menej známy 
repertoár no�nej hudby, resp. noktúrn 18. sto-
ro�ia. Zaujímavou bola konfrontácia tvorby 
W. A. Mozarta a Antona Zimmermanna (ktorý 
bol kapelníkom arcibiskupskej kapely síd-
liacej v Primaciálnom paláci, kde sa koncert 
konal) s tvorbou od Daniela Mateja (1963) 
a Martina Burlasa (1955). Na inej úrovni dra-
maturgia postavila proti sebe stredoeurópsky 
typ nokturna zastúpený inštrumentálnymi 
skladbami Zimmermanna s talianskym ty-
pom, v ktorom sa uplat�ujú aj vokálne party. 
Ten reprezentovala zbierka šiestich miniatúr, 
prevažne na úryvky z textov Pietra Metasta-
sia, ktoré Mozart (pravdepodobne) skompono-
val spolu so svojím priate�om a amatérskym 
skladate�om Gottfriedom von Jacquinom. 
Vokálne triá boli pôvodne ur�ené amatérskym 

spevákom, návštevníci koncertu si ich však 
(rovnako ako na CD Mozart & friends) mohli 
vypo�u� v profesionálnej interpretácii Andrey 
Vizváriovej (soprán), Terézie Kružliakovej 
(mezzosoprán) a Tomáša Šelca (bas). Inštru-
mentálny sprievod týchto skladieb hralo Lotz 
Trio na basetových rohoch, nástrojoch s jem-
ným a rozplývavým tónom, evokujúcim no�-
nú scenériu už svojím zvukom. Klarinety, kto-
ré boli v tom �ase novinkou, Mozart obdivoval 
a stali sa významnou sú�as�ou jeho kompo-
zi�ného štýlu. Zimmermannovo Nokturno 
F dur AZ IIII 5:F (1770) a Sexteto F dur precízne 
predviedol festivalový súbor Apollo 16 na �ele 
s Petrom Zají�kom v zložení dvoje huslí, dva 
lesné rohy, viola, violon�elo a violone. Hoci 
ide o jednoduchý žáner, interpreti ho realizo-
vali so subtílnou dynamikou a s atmosférou 
delikátnej radosti �i mysterióznosti. Tane�-
ným skladbám nechýbal švih, ktorý umocnilo 
zdobenie fráz.

Rivali na francúzskom 
kráľovskom dvore
�eský Ensemble Tourbillon s umeleckým 
vedúcim Petrom Wagnerom predstavil na 
festivale v Malej sále Reduty program Anjel 
verzus Diabol zameraný na konfrontáciu 
dvoch známych rivalov francúzskej hudby 
17. storo�ia – teda z epochy „Krá�a Slnko“. 
Program z diel Marina Maraisa (1656–1728) 

a Antoina Forqueraya (1672–1745), dvoch 
virtuóznych gambistov s protikladnými 
kompozi�nými štýlmi s�uboval posluchá�om 
možnos� bezprostredne porovna� ich diela, �o 
však do istej miery zmarila zmena poradia 
skladieb. Avizovaný kontrast tak bolo niekedy 
možné len odhadova� na základe brilantného 
virtuózneho štýlu plného rýchlych stupnico-

Schola Gregoriana Pragensis (foto: www.gregoriana.cz)

Rôznorodosť, kontrasty, konfrontácia. Tri slová, ktoré najlepšie vystihujú festival 
Dni starej hudby 2016. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, obvykle za-
meraných na určitý sloh, skladateľov či skupinu nástrojov, tentokrát prekvapilo 
širšie tematické zameranie na „epochy kráľov“. Pozitívne je, že názov festivalu 
nebol prázdnou snahou zastrešiť a zjednotiť repertoár siahajúci od stredove-
ku po klasicizmus. Koncerty boli skutočne exkurzom po európskych dvoroch 
v Španielsku, Francúzsku, Anglicku, Taliansku, Česku a v neposlednom rade aj 
v domácej Bratislave. 

Dni starej hudby 2016 
Epochy kráľov
21. ročník, 15. mája – 7. júna, 
Bratislava, Centrum starej hudby

P. Wagner 
(foto: www.petrwagner.com)
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vých behov a skokov do vysokých polôh alebo 
lyrických a intímnejších skladieb v miernych 
tempách s dôrazom na afekty, výrazovos� 
a messa di voce. Petr Wagner ukázal schop-
nos� pohotovo prechádza� z nižších polôh 
s pražcami do bezpražcových vysokých, avšak 
neraz s problematickou intonáciou, �o rušilo 
inak kvalitnú úrove� interpretácie. Presved-
�ivou ukážkou Wagnerovho interpreta�ného 
umenia bola skladba Les voix humaines Ma-
rina Maraisa, ktorú interpret do programu 
doplnil. Zaujala precítenos�ou i elegantnou 
a precíznou hrou viaczvukov, „tou pôvabnou 
cnos�ou violy da gamba“. 
 

Musica cameralis
Súbor Musica aeterna uviedol na koncerte 
venovanom pamiatke Miguela de Cervantes 
y Saavedru (22. 5.) málo známy španielsky 
renesan�ný repertoár. �as� programu sa via-
zala na hudbu na dvore Karola V., kde pôsobil 
slepý organista Antonio de Cabezón. Andrej 
Šuba v úvodnom sprievodnom slove citoval 
dobové vyjadrenia o pôvabe jeho kompozícií, 
ktoré skuto�ne neklamali. Homogénny a hut-
ný zvuk s nízkym ladením (a1 = 415 Hz) a stre-
dotónová temperatúra dodala tejto vokálnym 
štýlom ovplyvnenej inštrumentálnej hudbe 
zaujímavý kolorit. Mierne problematickým 
bol harmonický sprievod, ktorý balansoval 
medzi colla parte a „tradi�ným“ continuom. 
Interpretácia bola historicky pou�ená, ale 
v rámci možností súboru, ktorý sa obvykle 
zameriava na neskoršie storo�ia. Príjemným 
prekvapením boli dve tento zo zbierky Flo-
res de musica (1620) od Manuela Rodriguesa 
Coelha. Hrá�i dynamicky odlišovali nástupy 
v imitáciách, �o spríjemnilo a spreh�adnilo 
polyfonickú faktúru. 

Forum instrumentorum
Hodnotnou sú�as�ou festivalu boli aj sprie-
vodné podujatia v podobe tvorivých dielní 
(pre základné umelecké školy, študentov hu-
dobnej výchovy a hudobnej vedy UK, ktorým 
A. Šuba a špecialista na hru na historických 
klávesových nástrojoch Peter Gu�as odpre-

zentovali rondá F. P. Riglera, ale aj workshop 
lutnistu Ariela Abramovicha uskuto�nený 
v spolupráci s Medzinárodným festivalom 
J. K. Mertza). Netradi�ný inštrumentár kon-
certne predstavilo podujatie Forum instru-
mentorum (29. 5.), na ktorom taliansky 
hudobník Carlo Torlontano predstavil le-
gendami opradený alpský roh. Hoci sa tento 

impozantný nástroj chápe skôr ako �udový 
�i signálny, svoje miesto má aj v historickej 
hudbe. Na koncerte o. i. zazneli aj Sinfonia 
pastorella in G pre alpský roh a slá�ikový or-
chester (1755) od Leopolda Mozarta a Sinfonia 
G dur „Pastoritia“ pre alpský roh a orchester 
od Antona Zimmermanna. Alpský roh má 
ve�mi príjemný, akoby vzdialene znejúci tón, 
ktorý dokáže by� mohutný i lyrický sú�asne. 
Po�u� tento nástroj na pódiu v sprievode 
orchestra bolo jedine�ným zážitkom.

Carolus, Rex et Imperator
Medzi vrcholy festivalu patril program Schola 
Gregoriana Pragensis (um. vedúci David 
Eben) Carolus IV. Rex et imperator. Dômyselne 
zostavenú dramaturgiu tvoril prierez sakrál-
nou a svetskou hudbou doby krá�a Karola IV., 
pri�om predstavila rôznorodý repertoár 

nielen vokálnej stredovekej hudby. Zazneli 
aj menej obvyklé skladby v �eštine i sta-
roslovien�ine, ktoré tvorili významnú �as� 
programu. Pozoruhodným a jedine�ným bolo 
predvedenie kompletne zachovaného Aleluja 
podloženého textom v staroslovien�ine, po-
chádzajúce z fragmentu �ub�anskej národnej 
knižnice. Skladba Cantio: Rubus incombus-

tibilis zaujala striedaním rytmicky vo�ných 
a viazaných úsekov spievaných nad bourdo-
novou zádržou. Hana Blažíková na gotickej 
harfe virtuózne sprevádzala sekvenciu Ave 
virgo singularis v protirytmoch (!) a jej nástroj 
znel v Dóme sv. Martina nádherným a mi-
moriadne farebným tónom. Speváci zvládli 
náro�nú interpretáciu stredovekej hudby na 
vysokej úrovni bez akýchko�vek zaváhaní, �o 
sved�í nielen o disciplinovanej príprave, ale 
aj o skúsenostiach v tomto druhu hudobného 
umenia. Obzvláš� treba pochváli� výkon kon-
tratenoristu Hasana El-Duniu, a to nielen 
v sólových skladbách, ale aj pri interpretácii 
vox organalis. Dôležitým aspektom predvá-
dzania staršej hudby je aj správna výslovnos� 
textov. Tá prebehla bez problémov v dobovej 
francúzštine, nem�ine a latin�ine.

Pocta Shakespearovi
Nestáva sa �asto, že sa po�asie stane sú�as-
�ou interpretácie. Avšak dáž� a búrka, ktoré 
hrali ve�mi efektný melancholický sprievod 
Catherine Kingovej (mezzosoprán) a Arielovi 
Abramovichovi (lutna) po�as koncertu Time 
stands still, boli prekvapivo dokonalou zhodou 
okolností. Poetický program venovaný hudbe 
Shakespearových sú�asníkov s dôrazom na 
velikána Johna Dowlanda (1563–1626) bol „ma-
lou antológiou spievanej renesan�nej poézie“ 
– takto ho pomenoval autor slovenských pre-
kladov �ubomír Feldek – a svojou elegantnou 
a pútavou dramaturgiou úspešne naplnil kon-
certnú sie� Klarisky. Recitáciou a úvahami 
o Shakespearovi dop��al hudbu Robert Roth. 
Interpreti predviedli piesne zohrane a s vh�a-
dom do diel, pri�om sa nenechali zasko�i� ani 
úskaliami nepravidelných básnických stôp 
bez jasného stro� ckého pôdorysu. Catherine 

Musica aeterna (foto: R. Benka-Rybár)

H. Blažíková 
(foto: www.gregoriana.cz)

C. Torlontano 
(foto: www.carlotorlontano.com)
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King spievala dobovou angli�tinou a sub-
tílnym lyrickým tónom s pôsobivou farbou 
hlasu, ktorá tomuto repertoáru ve�mi vyho-
vovala. Ve�mi plasticky ilustrovala jednotlivé 
verše, napr. v Piesni o v�be (The Willow Song) 
z tretieho výstupu 4. dejstva Shakespearovej 
hry Othello. Ariel Abramovich hral technicky 

�isto (až na nieko�ko detailov v Dowlandovej 
skladbe Farewell), precítene s porozumením 
pre afektové nuansy, predovšetkým v sólo-
vých skladbách.

In stile moderno
Po potulkách storo�iami a Európou festival 
zakotvil v Taliansku 17. storo�ia koncertom 
renomovaného �eského súboru Musica 	 orea 
na �ele s violon�elistom Marekom Štrynclom 
(7. 6.). Dramaturgia, kombinujúca inštrumen-
tálne skladby a malé duchovné koncerty od 
rôznych autorov, tiež pripomínala malú anto-
lógiu, tentokrát v stile moderno. Tento reperto-
ár je náro�ný nielen vypätými emóciami, ktoré 

musia interpreti stvárni�, ale aj virtuóznymi 
behmi, špeci� ckými technikami zdobenia 
a narábania s disonanciami. Hoci písa� o ne-
istom za�iatku je trochu klišé, v prípade tohto 
koncertu bol až príliš evidentný. Na jednej 
strane bola rados� po�u� bohato rozvinutý me-
lodický materiál s improvizovanými diminú-
ciami, tie však zneli spo�iatku akosi �ažkopád-
ne a s ob�asnými nepresnos�ami v nástupoch. 
Podobne ob�as zaváhali aj speváci Tomáš Král 
(barytón) a Hasan El-Dunia (tentokrát ako 

tenorista) – predovšetkým intona�ne a v ka-
denciách. Veci príliš nepomohla ani pomerne 
tlmená akustika sály, ke�že ide o hudbu, ktorá 
zvukovo využívala priestor katedrál, �i použité 
nízke (francúzske) ladenie (a1 = 415 Hz namies-
to benátskych 465 Hz). Netreba však súbor 
zbyto�ne hani�. Medzi jeho nespochybnite�né 

kvality patria znalos� 
štýlu a dobových idió-
mov, vycibrený vkus, 
oduševnené stvárnenie 
afektov a rétorických 
� gúr, zrete�ná hra 
passaggi, detailná 
práca s dynamikou 
a agogikou, ako aj ume-
lecká bezprostrednos�. 
Neprehliadnute�nou 
bola osobnos� Mareka 
Štryncla, ktorý sa pri hre 
continua neobmedzo-
val len na jednoduchý 
sprievod, ale obohatil 
ho aj improviza�ným 

vkladom. Podobne sa v druhej �asti koncertu 
v plnej kráse ukázali interpreta�né schopnosti 
obidvoch spevákov. Tomáš Král výborne zvlá-
dol virtuózne Aleluja v závere Monteverdiho 
Exulta � lia Sion a spolu s Hasanom El-Duniom 
dali bodku za festivalom ukážkovou interpre-
táciou O quam speciosa od Gaspara Casatiho.

Patrik SABO

Organový recitál 
na Dňoch starej hudby 2016
Koncert sa konal v priestore Evanjelické-
ho kostola a. v. v Grinave na organe vedúcej 
osobnosti slovenského organárstva 19. sto-
ro�ia Martina Šašku st. z roku 1875 (nástroj 

staval pre ev. a. v. kostol v Modre-Krá�ovej, 
kde stál do za�iatku 50. rokov 20. storo�ia). 
Organ má 8 registrov v manuáli a 3 v pedáli, 
ktorý má ve�mi obmedzene znejúci tónový 
rozsah 12 tónov (C až H) a nemá spojku ma-
nuálu do pedálu. Ide o zna�ne rozšírený typ 
nástroja, aký sa na našom území bežne sta-
val v 2. polovici 19. storo�ia. Svojou peknou 
a charakteristickou zvukovou koncepciou 
(hoci „oneskorenou“ za dobovým európskym 
vývojom) predstavuje pre interpreta ve�kú 

výzvu, pretože obzvláš� malý rozsah pedá-
lu takmer úplne vylu�uje hru ve�kých diel 
k�ú�ových autorov organovej literatúry. Tá 
je však, naš�astie, nato�ko bohatá, že i tak 
je možné zostavi� pútavú, zvukovo a štýlovo 
adekvátnu dramaturgiu. Skvelý príklad po-
skytol Ján Vladimír Michalko, zúro�iac svoj 
dlhodobý záujem o danú problematiku, skú-
senosti z organizovania festivalu Slovenské 
historické organy a z nahrávania kolekcie 
12 CD (Diskant). 
Slávnostnú náladu navodila úvodná Sonata 
(Padre Davide de Bergamo) s citlivo regis-
tra�ne a dynamicky odtie�ovanými zvu-
kovými plochami a Ripieno fugato od toho 
istého autora. Plný zvuk nástroja s mixtúrou 
a s pedálom zaznel vo formovo dvojdielnom 
Prelúdiu Ji�ího Ignáca Lineka, ktoré po diele 
striedajúcom husté homofónne a brilantné 
jednohlasné pasáže vplynulo (už bez mixtú-
ry) do imita�ného druhého dielu. Zjemnenie 
a náladový kontrast priniesli spracovania 
evanjelických cirkevných piesní Johanna 
Ludwiga Krebsa (zbierka Clavierübung), žiaka 
J. S. Bacha. Do odlišného výrazového sveta, 
v ktorom náš sú�asník vedie dialóg s hudbou 
minulosti, posluchá�ov preniesla Suita e mol 
zo zbierky Procantorum Mira Bázlika. V pia-
tich miniatúrach rozli�ného charakteru skla-
date� svojským spôsobom konfrontuje diato-
niku a chromatiku, homofóniu a kontrapunkt 
(miniatúrna passacaglia, dve fúgy). Osem 
malých fúg na Slovensku pôsobiaceho františ-
kána P. Pantaleona Roškovského a 12 pôvab-
ných liturgických skladbi�iek Versetti con-
certati Giuseppeho Gherardeschiho poskytlo 
umelcovi priestor pre rozohranie rados�ou 
naplnenej hudby klasicizmu, prezentáciu 
prstovej artikula�nej a technickej virtuozity, 
ako aj na uplatnenie charakteristických a bo-

hato sa striedajúcich 
registra�ných zostáv 
nástroja. V pôsobivej 
závere�nej improvi-
zácii umelec ukázal 
špeci� cké zvukové 
�aro nástroja v ta-
kých výrazových 
polohách, na kto-
ré nebol štýlovo 
adekvátny priestor 
v predchádzajúcich 
skladbách. Obzvláš� 
upútala jemne into-
novaná Kvinta 2 2/3’, 
ktorá sa na tomto 
konkrétnom nástro-

ji dá uplatni� aj v kombinácii s registrami 
slá�ikovej menzúry (Salicionál 8’, Fugara 4’). 
„Mimohudobný“ obsah závere�nej improvizá-
cie sa viazal na interpretove osobné zážitky vo 
vz�ahu k miestu svojho narodenia – grinav-
skej evanjelickej fare. Informácie o koncepcii 
koncertu, o skladate�och a hraných skladbách 
našiel posluchá� v bulletine festivalu v kva-
litnom sprievodnom slove z pera hudobnej 
histori�ky �udmily Michalkovej. 

Stanislav TICHÝ

C. King, A. Abramovich a R. Roth 
(foto: R. Benka-Rybár)

Musica florea (foto: R. Benka-Rybár) J. V. Michalko (foto: R. Benka-Rybár)
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D�a nórskej ústavy 17. mája. Mala som 
vtedy pä� a pol roka a na môj prvý o� ciálny 
koncert som sa pripravovala celý rok. Cvi�i� 
na husliach nebolo také �ažké, náro�nejšie 
bolo nau�i� sa zdvorilo kla�a� v súlade 
s etiketou. �udí v publiku som nevidela, 
pretože tam bola absolútna tma, no cítila 

 Váš životopis sa začína ako rozprávka. 
Ako malé dievčatko vás predstavili nór-
skemu kráľovi a odvtedy pre neho hrávate 
pri štátnych návštevách. Pamätáte si svoje 
prvé vystúpenie?
Áno, spomínam si na to ve�mi dobre. Bolo 
to v Národnom divadle v Osle pri príležitosti 

som ich energiu na rozžiarenom pódiu. Bol 
to silný zážitok. 

 Spolu so staršou sestrou Ragnhild, 
tiež vynikajúcou huslistkou, hráte nielen 
na klasických, ale aj na hardangerských 
husliach. 
Pochádzame z oblasti Valdres, kde sú ve�mi 
silné �udové hudobné tradície. Naša mama 
je tiež huslistka a hrá�ka na hardangerských 
husliach, takže sme vyrastali s obomi nástroj-
mi. Mama nám predohrávala na hardanger-
ských husliach a my sme po nej opakovali. 
Sme predovšetkým klasické huslistky, no ide 
o takú fascinujúcu tradíciu, že v nej jednodu-
cho musíme pokra�ova�. Je dôležité sprostred-
kova� ju i �alším generáciám.  

 Napriek tomu, že hudba pre tento 
nástroj nepoužíva notový zápis, v Nórsku 
možno hru na hardangerských husliach 
študovať. 
Áno. Tradi�ná nórska �udová hudba sa nezapi-
sovala, nie je zachytená v notách. Mnohí hrá�i 
noty ani nepoznali, teraz sa to však už trochu 
zmenilo. Repertoár skladieb pre hardangerské 
husle sa momentálne ve�a nahráva, aby sa 
zachoval pre budúcnos�. Ke�že neexistuje na 
papieri, musíte ma� túto hudbu v ušiach. S hu-
dobným vzdelaním vás láka potom robi� aj 
nie�o viac než len opakova� a hra�. 

 Hru na hardangerských husliach je 
možné študovať dokonca aj na Univerzite 
v Osle.
Áno, dá sa tam získa� bakalársky diplom. 
Ja som toto štúdium neabsolvovala, preto 
celkom neviem, ako študijný program vyzerá. 
V každom prípade sa tam u�í ove�a viac než 
len hra na hardangerských husliach. Študenti 
musia pozna� rozmanité tradície a nástroje, 
by� � exibilní.

 Aké je ich uplatnenie?
To je dobrá otázka. Niektorí z mojich priate�ov 
pôsobia ako �udoví hudobníci. Realizujú roz-
li�né projekty, hrajú v skupinách i sólovo 
alebo robia školské koncerty. Môžu tiež u�i� 
v kultúrnej škole. Ale hardangerské husle sú 
sólovým nástrojom, neexistuje pre ne orches-
trálna ani komorná hudba.  

 Zaujímavé je, že na týchto husliach 
možno hrať dva až tri hlasy súčasne, dá sa 
tiež použiť burdon, ktorého znenie evokuje 
gajdy. Je to pridanými rezonančnými stru-
nami?
Áno, mnohí hovoria, že husle znejú tak, ako-
by nehral jeden nástroj, ale dvaja �i viacerí 
hrá�i. Je to kvôli rezonan�ným strunám, kto-
ré súznejú so všetkým, �o sa hrá slá�ikom. 
Mám rada gajdy, kde po celý �as znie jediný 
tón, pretože sa využíva vzduch z mechov. 
Nie sú tam teda tie pauzy toho druhu, aké na 
hardangerských husliach vznikajú pri nasa-
dení slá�ika. 

Eldbjørg Hemsing
„Tá najdôležitejšia vec je 
nájsť cestu ku komunikácii.“

E. Hemsing 
(foto: www.eldbjorghemsing.com)

Nórska huslistka Eldbjørg Hemsing, ktorá bola hlavným hosťom projektu 
Nørwegian Days na VŠMU, je napriek mladému veku (26) jednou z naj-
významnejších predstaviteliek škandinávskeho interpretačného umenia. 
Okrem koncertov sa predstavila aj v rámci workshopu o hardangerských 
husliach, legendárnom ľudovom nástroji s pridanými rezonančnými stru-
nami, ktorý je dodnes zdrojom inšpirácie nórskych skladateľov. O ňom, 
nórskej hudbe a interpretácii sme sa s umelkyňou porozprávali počas jej 
pobytu v Bratislave.

Pripravila Markéta ŠTEFKOVÁ

ROZHOVOR
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 Počas workshopu ste spomenuli prí-
hodu, ako Grieg pri zbieraní nórskych ľu-
dových melódií zavítal aj do vašej dediny. 
A váš pra-pra-pradedo pre neho spieval. 
Skladateľ jednu z jeho melódií potom pou-
žil ako tému klavírnej Balady g mol op. 24.
Je to ve�mi zábavná a neobvyklá historka. 
Je príjemné ma� predka, ktorý inšpiroval nie-
koho ako Grieg, ktorý zásadným spôsobom 
formoval nórsku hudbu.   

 Viem o jednom prípade, kedy Grieg po-
žiadal o zapísanie hudby pre hardangerské 
husle. Roku 1901 sa obrátil na nórskeho 
skladateľa Johana Halvorsena, aby pre 
neho  transkriboval sedemnásť tancov pre 
hardangerské husle v podaní Knuta Dah-
leho, známeho ľudového virtuóza. Tie sa 
neskôr stali základom Griegovho slávneho 
klavírneho cyklu Slåtter (Nórske sedliacke 
tance) op. 72 (1902–1903). Griegova najod-
vážnejšia štylizácia ľudovej hudby, plná di-
sonancií a rytmickej údernosti, inšpirovala 
Bartóka natoľko, že v roku 1912 vycesto-
val do Nórska, aby si nástroj zaobstaral. 
Poznáte toto dielo?
Ve�mi dobre. Možno viete, pre�o sa Grieg za�al 
zaobera� možnos�ami využitia �udovej hudby. 
Bolo to kvôli Olemu Bullovi. V roku 1858 tri-
nás�ro�ného Griega vyslali študova� na Lipské 
konzervatórium, aby tam nadobudol v tej 
dobe najlepšie možné skladate�ské vzdelanie. 
Ole Bull bol ten, kto Griegovi po návrate a vy-
po�utí jeho skladieb povedal: „Nie, toto nie je 
cesta, ktorou máš ís�. Obzri sa dookola, máš 
tu to�ko melódií a tradi�ných praktík, ktoré by 
si mal využi� a v ktorých by si mal nájs� svoj 
vlastný hlas a zvuk.“ A Grieg ho poslúchol, roz-
cestoval sa po celom Nórsku a využil tradíciu 
mnohorakými spôsobmi. Ke� po�úvame 
Griega, cítime „toto je také nórske“, jeho zvu-
kovos� je naozaj ve�mi typická.   

 So sestrou ste boli pri zrode dokumen-
tu The Sound of Ole Bull o „nórskom Paga-
ninim“, ktorý vyhral Zlatú ružu na festivale 
Rose d’Or Festival v Luzerne. Myslím, že 
u nás postava Oleho Bulla (1810–1880) 
nie je veľmi známa.  
Prekvapilo by ma, ak by bola...

 Čo vás motivovalo k tomuto počinu?
Bola to Nórska televízna rada, ktorá chcela 
vyrozpráva� jeho fascinujúci príbeh. Bull 
precestoval celý svet, �o bolo v 19. storo�í 
mimoriadne náro�né. Ke� sa vybral na kon-
certné turné, strávil na cestách 4-5 rokov a až 
potom sa vrátil domov do Nórska. Úžasné, 
že v tejto severskej krajine žil taký fantastic-
ký huslista a virtuóz, ktorý dokázal zahra� 
prakticky �oko�vek. Základná otázka, ktorú 

si kládli autori dokumentu, 
bola, aký bol vlastne legen-
dárny magický zvuk jeho 
huslí? A od nás sa o�akávalo, 
že sa pokúsime nájs� cestu 
k tomuto zvuku. Takže sme 
sa vydali na miesta, kde sa 
Bull zdržiaval. Pobudol naprí-
klad v Bologni, v Štokholme, 
vo Viedni �i v Paríži. Musel 
by� excentrickou osobnos�ou, 
mal tiež mnoho detí, jedno 
dokonca v Spojených štátoch. 
Po svojom parížskom pobyte 
sa oženil s Alexandrine Féli-
cie Villeminotovou, ktorú si 
priviedol na ostrov v blízkosti 

Bergenu. Bola to neuverite�ne krásna žena, 
zvyknutá užíva� si mestský život a on ju pri-
viedol do Nórska, kde nebola príliš š�astná. 
Ale Bull je fascinujúca osobnos�, bol to ten typ, 
ktorý miloval popíja� šampanské, musel ma� 
to najlepšie jedlo a zarába� kopu pe�azí, ktoré 
všetky minul a koloto� ciest a koncertovania 
sa za�al znova. Bláznivé! Bolo zábavné sledo-
va� jeho stopy, vidie� kus sveta a dozvedie� sa 
o �om nové veci.

 Aký je vzťah dnešných nórskych skla-
dateľov ku Griegovi?
Myslím si, že mnohí sú�asní skladatelia 
ho považujú za príliš romantického, príliš 
nacionalistického a niektoré jeho skladby za 
príliš jednoduché. Myslím si, že aj pre dneš-
ných skladate�ov je dôležité nájs� si cestu 
k národnej a �udovej hudbe. Pochopite�ne 
iným spôsobom než Grieg. Ten písal lyrické 

skladby, jednoduché a príjemné na po�úva-
nie, no nie je to jednoduchá hudba. Mnohí 
sú�asní skladatelia využívajú skúsenosti 
so zvukovos�ou hardangerských huslí alebo 
iných �udových nástrojov, ale samozrejme 
už úplne inak.  

 Od sólového debutu s Bergenskou 
filharmóniou vo veku jedenásť rokov ste 
hrali s mnohými škandinávskymi, európ-
skymi, ázijskými i americkými orchestra-
mi. Koľko koncertov ročne odohráte?
Nepo�ítam ich, takže neviem... Ale milujem 
koncertovanie, stretávanie sa s hudobníkmi,  
atmosféru s tým spojenú. Takže som š�astná, 
ke� môžem hra� tak �asto, ako sa len dá.

 Ste žiadaná na prestížnych festivaloch 
a dôležitých spoločensko-politických uda-
lostiach, ako napr. udeľovanie Nobelovej 
ceny za mier v Osle. Včera ste spolu s pe-
dagógmi a študentmi Hudobnej a tanečnej 
fakulty VŠMU hrali pre predsedov nórskeho 
a slovenského parlamentu a významných 
reprezentantov slovenského politické-
ho, diplomatického a kultúrneho života. Ako 
ste vnímali tento koncert?

Je vždy zaujímavé, ke� sa stretnete s �u�mi 
z odlišných kultúr a dokážete sa s nimi stret-
nú� prostredníctvom hudby. Pamätám si na 
jedného ve�vyslanca, ktorý raz po koncerte, 
na ktorom bolo prítomných mnoho �alších 
ve�vyslancov, povedal: „Po�as tohto ve�era 
s hudbou som vykonal ove�a viac práce, než 
by som bol býval v rámci nieko�kých separát-
nych stretnutí.“ Takže je to nie�o ako miesto 
významného stretnutia a ja som š�astná, ak 
sa na �om môžem zú�astni� a ak ma na� 
prizvú.        

 Ste viacnásobnou držiteľkou cien pub-
lika...
Musím sa prizna�, že získavanie týchto cien 
mi nesmierne lichotí a ve�mi sa z nich teším. 
Publikum, �udia, pre ktorých hrám, sú v mo-
jom profesionálnom živote najdôležitejší. Vní-
mam ako neuverite�ný dar, že dokážem nie-

Workshop s hardangerskými 
husľami (foto: P. Rusnáková)

Koncert Komorného orchestra VŠMU 
(foto: P. Rusnáková)
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koho oslovi�. Asi sa to nedá celkom vysvetli�, 
ale potrebujem cíti� toto spojenie a schopnos� 
nie�o odovzda�, tlmo�i�. Mnohí z tých �udí 
boli možno celý de� v práci a potom prídu 
na koncert do nejakej obrovskej haly, kde je 
ve�mi špeci� cká atmosféra. A potom jednu 
alebo dve hodiny sedia, pozorujú, po�úvajú 
a odnášajú si nie�o z toho, �o sa deje na pó-
diu. Je to �osi, �o vzniká len v tom momente. 
Musíte si vedie� nájs� cestu k posluchá�om, 
hoci, samozrejme, potrebujete limity a hrani-
ce. Ale bola som na to�kých koncertoch, kde 
som videla �udí, ktorí hrali, a bolo to milé 
a krásne, ale nedotklo sa ma to. Myslím si, že 
tá najdôležitejšia vec je nájs� cestu ku komu-
nikácii.

 Žijete vo Viedni už sedem rokov, no 
v Bratislave ste po prvý raz. Ako sa vám tu 
páči?
Mesto je krásne a je ve�mi blízko. Bola som 
fascinovaná poh�adom, ke� na jednej strane 
vidíte Ma�arsko a na druhej Rakúsko. Pripa-
dáte si v akomsi strede...

 Slovensko býva niekedy nazývané aj 
„srdcom Európy“. 
Presne! Vy poznáte Nórsko, kde je všetko tak 
�aleko. A tu mi všetko pripadá akoby v strede 
všetkých takých odlišných národností. Hoci 
sa správate ve�mi podobne, medzi vašimi 
krajinami existuje ešte stále mnoho rozdielov. 
To je skvelé. A každý, koho som tu stretla, bol 
milý, usmievavý a otvorený. Je jednoduché 
by� vaším hos�om. 

Eldbjørg HEMSING je považovaná za jednu 
z popredných predstaviteliek škandinávskeho 
interpreta�ného umenia. Od debutu s Bergenskou 

 lharmóniou vo veku 11 rokov ú�inkovala 
s desiatkami popredných orchestrov Európy, Ázie 
i Ameriky. Predstavila sa tiež v rámci po�etných 
recitálov, festivalov, rozhlasových a televíznych 
programov. Spolu so sestrou Ragnhild patrí 
k najvyh�adávanejším interpretkám hudby pre 
hardangerské husle. 
(www.eldbjorghemsing.com)E. Hemsing 

(foto: www.eldbjorghemsing.com)

Nørwegian Days 
Projekt Nørwegian Days (31. 5.–2. 6., VŠMU), 
ktorý priniesol do Bratislavy hudbu severu, 
nadviazal na úspešné podujatie Grieg Day 
z novembra roku 2015. Iniciátorke obidvoch 
projektov, prof. Markéte Štefkovej, sa v spolu-
práci s Nórskym ve�vyslanectvom tentokrát 
podarilo ako hlavného hos�a získa� huslis-
tku Eldbjørg Hemsingovú, patriacu medzi 
svetovú interpreta�nú špi�ku. Prezentácia 
národnej hudby býva �asto presved�ivejšia, 
pokia� ju interpretuje umelec pochádzajú-
ci z kultúrneho prostredia daného národa. 
V prípade Hemsingovej to platí dvojnásobne, 
ke�že sa okrem „vážnej“ zaoberá aj nórskou 
�udovou hudbou. Workshop v Dvorane VŠMU 
(31. 5.), venovaný prezentácii hardangerských 
huslí (hardingfele), bol možnos�ou spozna� 
práve túto stránku jej umeleckej osobnosti. 
Unikátny nástroj tradi�nej nórskej kultú-
ry inšpiroval a dodnes inšpiruje nórskych 
skladate�ov. Okrem zaujímavých informácií 
o neobvyklých husliach zazneli aj autenticky 
prednesené ukážky nórskej �udovej hudby. 
Následne uviedol Spectrum Quartett (VŠMU) 
dve �asti z Griegovho Slá�ikového kvarteta 
�. 1 g mol op. 27 inšpirovaného technikami 
hry na hardangerských husliach. Sú�as�ou 
workshopu bola aj diskusia publika s inter-
pretmi. Nasledujúci koncert v Primaciálnom 
paláci (1. 6.) sa konal pri príležitosti náv-
števy predsedu nórskeho parlamentu na 
Slovensku. Pozvaní predstavitelia politického 
a kultúrneho života si na �om mali mož-
nos� vypo�u� nórske a slovenské „evergree-
ny“. Za sopranistku, ktorá kvôli ochoreniu 
z programu vypadla, pohotovo „zasko�ila“ 
E. Hemsing a v spolupráci s klaviristom 
Eduardom Lennerom (VŠMU) otvorila koncert 
Solveiginou pies�ou op. 55/4. Obidvom umel-

com sa podarilo dokonale vyjadri� tragickos�, 
zasnenos� i lyriku známeho Griegovho diela. 
Nasledovali dve ob�úbené skladby nórskych 
skladate�ov 19. storo�ia, u nás však skôr ne-
známe, podobne ako vä�šina tvorby sever-
ských autorov, ktorých v medzinárodnom 
kontexte zatienila Griegova osobnos�. Lyrická 

Romanca G dur Johana Svendsena vyznela 
v podaní E. Hemsingovej presved�ivo v�aka 
dokonalej technike a inteligentnej re� exii 
hry. Hus�ový virtuóz Ole Bull, ktorý vytvoril 
aj viacero skladieb inšpirovaných hardan-
gerskými hus�ami, patrí k legendám nórskej 
hudby. V jeho virtuóznom Cantabile doloroso 
e Rondo giocoso s melancholickým úvodom 
sólistka pôsobivo potvrdila svoje hrá�ske kva-
lity. Nasledovala Musica slovaca Ilju Zeljenku. 
Koncertný majster Jozef Horváth, ktorý viedol 
Komorný orchester VŠMU, bol v troch sólo-
vých kadenciách primerane dramatický, �o 
predstavovalo pozitívny vklad do interpretácie 
diela. Nasledujúca skladba priniesla spojenie 

hudby a tanca. Griegova Suita z Holbergových 
�ias op. 40 (zazneli Air a Rigaudon – posledné 
dve �asti) spája tance barokovej suity s hudob-
ným romantizmom. Choreogra� a a výrazovo 
presved�ivá a precítená interpretácia Zuzany 
Andelovej (VŠMU) spojila tieto zdanlivé kon-
trasty. E. Hemsing sa ako sólistka pridala 
k orchestru v závere�nej skladbe koncertu, 
ktorou bola Griegova Posledná jar op. 33/2. V jej 
hre zaujali farebnos� a prieraznos� sól, ako 

aj vzácna schopnos� za�leni� sa do orchestra 
v tutti. Posledný de� projektu (2. 6.) priniesol 
koncert Komorného orchestra VŠMU pod vede-
ním Jozefa Horvátha s podobnou dramaturgi-
ou aj do priestorov Dvorany. Eldbjørg Hemsing 
sa na �om predstavila aj ako sólistka v 3. �asti 
Mendelssohnovho Hus�ového koncertu e mol, 
ktorú zahrala s oslnivou virtuozitou. 

Marián ŠTÚŇ
Autor je študent HTF VŠMU. 

Projekt bol podporený a financovaný z grantov Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP 
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republi-
ky, zdrojov Nórskeho veľvyslanectva v Bratislave a Fondu na 
podporu umenia.

ROZHOVOR

Baletné stvárnenie Griegovej 
Holbergovej suity (foto: P. Rusnáková)
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ŠKO Žilina: k záveru sezóny
Skôr než publikum zažilo dirigenta Theodora 
Kuchara priamo z pódia Domu umenia Fatra, 
mal už s ŠKO Žilina rozbehnutých nieko�ko na-
hrávacích projektov. Kto je však tento umelec, 
ktorý dokáže žilinský orchester „rozozvu�a�“ 
do priam optimálnych rozmerov, sa postupne 
dozvedáme až v ostatných sezónach. Dnes je 
Ameri�an s ukrajinskými kore�mi v pozícii 
hlavného dirigenta Žilin�anov a je pomerne 
�astým hos�om v rámci abonentných cyklov. 
Impozantné na jeho prejave sú nielen presné, 
skôr samozrejmé než okázalé gesto a vnútorné 
inšpirujúce vyžarovanie, ale aj dramaturgická 
vynaliezavos� v koncipovaní programov.
Úvod koncertu 12. 5. zveril Kuchar síce nie 
najš�astnejšiemu, zato však pomerne rarit-
nému opusu Antonína Dvo�áka 	 predohre 
Domov m	j. Napriek všetkej motivickej 
obsedantnosti a stereotypnosti dokázal di-
rigent s dávkou empatie a s ingredienciami 
slovanského ducha vykresa� aj vyzdvihnú� 
v hudbe typické dvo�ákovské zátišia, slovom 
– vy�ažil z relatívneho minima maximum. 
Ve�mi pekne zapôsobila závere�ná Symfónia 
�. 1 B dur op. 38 „Jarná“ Roberta Schumanna. 
Dôsledne vypracovaná partitúra v zvukovej 
inkarnácii nie vždy dokáže zauja�. V tomto 
prípade však upútala. Nielen romantický-
mi kontúrami, ale aj obsahom, do ktorého 
dirigent vložil iskru, nehu aj neobvyklý dej, 
ktorý nenudil... „Jarná“ s takouto „výbavou“ 
bola uprostred mája ozajstným potešením. 
Sympatickou esenciou žilinských koncertov 
je ve�korysý priestor pre mladých interpre-
tov. Violon�elistka Júlia Jurigová pochá-
dza zo Žiliny, v sú�asnosti študuje u Jozefa 
Podhoranského na VŠMU, má však i zahrani�-
né ambície, �o je u takejto všestranne orien-
tovanej hudobní�ky pre slovenskú scénu aj 
škoda. Je to umelky�a s jasnozrivými víziami 
aj predpokladmi, �o preukázala v Koncerte 
d mol od Édouarda Lala. Od 1. �asti sa postup-
ne uvo��ovala, jej výraz naberal na istote, za 
povšimnutie stojí aj jej kultivovaný, plný tón, 
uš�achtilé frázovanie, ktoré vynikalo hlavne 
v pomalých úsekoch. Evidentnú podporu a in-
špiráciu jej poskytol dirigent s pekne formova-
ným orchestrálnym sprievodom.
Nasledujúci koncert (18. 5.) dal znova ve�ko-
rysý priestor mladým interpretom stojacim 

na po�iatku profesionálnej dráhy. Prvá �as� 
patrila hobojistovi Máriovi Šebe�ovi a hus-
listovi Kristiánovi Gašparovi. Ak by mal 
niekto dojem, že žilinská koncertná prevádz-
ka takto supluje azda „nedostatok“ ponúk 
od renomovaných umelcov, je na omyle. 
„Šanca mladým“, ako sa samostatný cyklus 
už roky nazýva, postupne prezentuje výbe-
rový dorast z nášho umeleckého školstva. 

Mário Šebe� študoval na žilinskom konzer-
vatóriu (u M. Hriankovej), neskôr na VŠMU 
(u P. Kosorína), dôležité však je, že v jeho hu-
dobníckom rodokmeni dominujú muzikalita, 
koncentrovanos� a oddanos� hudbe. Ve�mi mi 
imponovalo jeho stvárnenie sólového partu 
v Koncerte pre hoboj a malý orchester H. 353 
Bohuslava Martin�. Škoda, že Martin� je u 
nás pomerne zriedkavo hrávaný; jeho hudba 
je totiž žírnou pôdou pre dobrých interpretov. 
Samozrejme, Šebe� ešte nie je na svojom ab-
solútnom zenite, má však potenciál, a to robí 
jeho prejav autentickým. Kristián Gašpar (štu-

dent žilinského konzervatória a v sú�asnosti 
perspektívny frekventant VŠMU) sa predstavil 
v Saint-Saënsovom Koncerte �. 3 h mol op. 61. 
Podobne ako jeho kolega, využil šancu, po-
stupne rozohrával �lenitý dej skladby, v 2. �as-
ti (Andantino quasi Allegretto) sa takmer be-
zozvyšku oddal �úbezným kantilénam, ktoré 
stvárnil dojímavo a �isto. Koncert z dirigent-
ského postu viedol Karol Kevický, ktorý tiež 
v nedávnych rokoch získaval umelecký fortie� 
práve na pódiu žilinského Domu umenia 
Fatra. Aj preto bola interpreta�ná konštelácia 

ve�era viac ako symbolická. Jeho or-
chestrálne sprievody k sólam boli cit-
livo vedené a dostato�ne stimulujúce. 
Záver si dirigent vychutnal v skvoste 
symfonizmu, Beethovenovej Siedmej. 
Budoval presné kontúry, pohral sa 
s detailmi, jeho výklad bol absolútne 
akceptovate�ný, štýlový.
Ešte nieko�ko slov k závere�nému 
koncertu 42. žilinskej sezóny 23. 6. 
Ak bol úvod, teda otvárací septem-
brový ve�er (dirigoval S. Chalk, 
sólistom bol I. Gajan), prís�ubovým 
avízom, tak tento závere�ný bol zasa 
efektnou pointou. Hlavným prota-
gonistom bol – ako inak – favorit 
žilinského auditória Misha Katz. 
Program bol ladený v duchu klasi-
cizmu: Mozart (Divertimento D dur 
KV 136) a Beethoven (Symfónia �. 2 
D dur op. 36). Hovori� o Katzových 
kreáciách by bolo znova len opakova-
nie toho istého: nesporný muzikant, 
mág a vládca situácií, ktorý vy�aží 
z orchestrálneho zvuku vždy aj rela-
tívne skryté kvality. Osobitne by som 
však rada zdôraznila ústredné �íslo 
programu, Mozartovu Koncertantnú 

symfóniu Es dur KV 297b, v ktorej sa zaskvelo 
kvarteto sólistov pozostávajúce z výbor-
ných �lenov orchestra: Jozefa Ková�ika 
(hoboj), Bibiany Bienikovej (klarinet), Idy 
Chovanovej (fagot) a Jozefa Sokola (lesný 
roh). Hra� v takejto zostave, zachova� zvuko-
vú rovnováhu �i vystihnú� nuansy vzájomnej 
komunikácie vôbec nie je �ahké. Preto treba 
aplaudova� sólujúcim hudobníkom, ktorí 
vo svojej úlohe nielen obstáli, ale zanechali 
priaznivý dojem a vytvorili dôstojnú kódu už 
uzavretého abonentného cyklu.

Lýdia DOHNALOVÁ

J. Jurigová (foto: R. Kučavík)

ŠKO a zmysluplná roztopaš 
Jedným z k�ú�ov k funk�nej dramaturgii abo-
nentných cyklov je postara� sa o ich úvodné 
a závere�né koncerty. Pred obdobím, kedy 
všetci za�neme ma� pocit, že potrebujeme kul-
túru (ke�že máme to, �o nám inokedy chýba 
– �as), Dom umenia Fatra zap��a miesta v au-
ditóriu ešte jedným z koncertov pod taktovkou 
svojho aktuálneho šéfdirigenta. Simon Chalk, 
nenásilne komunikatívna osobnos� s bohatý-

mi skúsenos�ami z prostredia opery �i žánre 
presahujúcich aktivít, si publikum získa ešte 
pred zaznením hudby. Vkusná dávka teatrali-
ty okorenená štipkou prízna�ného ostrovného 
humoru. Prís�ub príjemne stráveného �asu 
v priate�skom prostredí. A navyše pri kvalitnej 
interpretácii.
Koncert 9. 6. otvorila slá�iková sekcia chyt-
�avými neoklasicistickými tancami, ktoré 

vychádzajú z tradi�ných folklórnych modov 
Anglicka: Gustav Holst, St. Paul‘s Suite. Po-
vznášajúca unisonová pasáž v �asti Jig-Viva-
ce, zdarné vyhýbanie sa �asto prítomnému 
riziku odrhova�ky v Ostinato-Presto, skvelo 
podchytený kontrast intimity a bujarosti v In-
termezzo-Andante con moto a efektné Finale 
(Dargason)-Allegro, ktoré má blízko k dnes 
ob�úbenej praktike „mash up“ populárnej 
hudby. Akoko�vek, pre mnohých akademicky 
nezáživný Holst sa jednoducho pá�i, predo-
všetkým pre nad�ah�enie, ktorému menej 
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holdujú jeho kontinentálni sú�asníci. V roz-
siahlej Fantasia para un gentilhombre pre 
� autu a orchester Joaquína Rodriga, (v úprave 
pre � autu od Jamesa Galwaya) imponovala 
pôvabná sólistka Alžbeta Siv�áková. Úspešná 
študentka Konzervatória Žilina má okrem 
ambícií taktiež predpoklady 	 zatia� s cie�om 
naplni� požiadavky na správnos�, �o prospie-
va predovšetkým kontrapunktickým úsekom, 
a na hrá�sku kondíciu, kedy sa so c�ou vy-
rovnáva s náro�nými virtuóznymi plochami. 
Treba vyzdvihnú� jej schopnos� orientova� 
sa v inštrumenta�ných nuansách orchestra 
a � exibilne reagova� na artikula�né ozvlášt-
nenia dirigenta, napríklad v �asti Danza de 
las hachas. Po prestávke dramaturgia ponúkla 
kompozíciu pre melodické bicie nástroje, v Ži-
line �oraz ob�úbenejšie. Koncert pre marimbu 
a slá�iky žijúceho francúzskeho autora Em-
manuela Séjourného v podaní skúsenej sólis-
tky Zuzany Me�árovej. Za mohutným nástro-
jom pôsobila umelky�a subtílne, no okamžite 
zaujala neo�akávaným zmyslom pre dra-
matické polohy. Vo�bu tempa 1. �asti Tempo 
souple ponechal skladate� na interpretovi. To 
láka k bezprostrednému tvorivému prístupu, 
no zárove� zaväzuje vo�i akoby rozliatej for-
me. O to presved�ivejšie zaznela 2. �as� Bez 
názvu v zaujímavých metrorytmických štruk-
túrach, kde sa sólistka zaskvela zachovaním 
rovnováhy medzi zápisom a improvizáciou. 
Najmä v strednom dieli, kde nad nepravi-

delným, val�ík pripomínajúcim sprievodom 
orchestra slobodne rozoznievala samostatnú 
líniu. Rád si po�kám na doplnenie repertoáru 
o už dokon�enú 3. �as� koncertu. Po búrlivom 
potlesku ešte pridala lahôdku Voice of Matsuri 
Drums japonskej skladate�skej a marimbovej 
priekopní�ky Keiko Abe.

Záver pripomenul výro�ie úmrtia 
Williama Shakespeara extraktom 
zo známej suity Sen noci sväto-
jánskej Felixa Mendelssohna 
Bartholdyho. Práve tento vstup, 
príležitostné dielo plné referencií 
na tabu zmyselnosti ra� novane 
vkreslenej do rozprávkového sveta, 
evokoval roztopašnos�. Razantné 
dirigentské gesto, živelnos� predo-
hry, humorný prístup k Intermez-
zu, lahodiace lesné rohy v Noktur-
ne a navyše v adekvátne plynulom 
tempe, úderné Scherzo. A nakoniec 
extra prídavok, ktorý spúš�a šum, 
že toto predsa zo svadieb všetci 
poznáme...
Pri všetkej dramaturgickej rôz-
norodosti koncertu, v �om bolo 
predsa len tuši� jednotiaci oblúk. 
Napadá mi hravos� kombinova-
ná s galantnos�ou. Aj v prístupe 
k hudbe, aj v jej realizácii. Anga-
žovanie hravých �udí vo vhodnom 
�ase na vhodnom mieste istotne 

pomôže kamenným koncertným inštitúciám 
vo vz�ahu k verejnosti. V regiónoch tak môže 
ís� o úspešný spôsob riešenia návštevnosti 
podujatí. Všetci sa totiž radi vraciame tam, 
kde sa cítime uvo�nene a vítaní. Budú aj �al-
šie odvážne kroky?

Kamil MIHALOV

Z. Mečárová (foto: R. Kučavík)
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29. júl, piatok
FARBICE PITROIS / Francúzsko
A. Vivadi, J. S. Bach, C. Franck. Ch.-M. Widor, F. Mendelssohn
V spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave

7. august, nedeľa
HELMUT HAUSKELLER / Nemecko – panova flauta
STANISLAV ŠURIN / Slovensko – organ 
M. Praetorius, G. Caccini, C. Gervaise, J. S. Bach,
M. Corrette, G. Litaize, V. Stanislav

14. august, nedeľa
GERAUD GUILLEMOT / Francúzsko
G. Cavazonni, M. Godard, J. S. Bach, S. Scheidt,
J. Pachelbel, G. Frescobaldi

21. august, nedeľa
KARSTEN ASKELAND / Nórsko
G. F. Händel, J. Pachelbel, J. S. Bach, E. Hovland,
R. W. Gade, R. Schumann

28. august, nedeľa
TUOMAS PYRHÖNEN / Fínsko
J. S. Bach, R. Schumann, L. Vierne,
T. Pyrhönen, P. Vasks

4. september, nedeľa
PRZEMYSLAW KAPITULA / Poľsko
G. Muffat, C. Daquin, S. Scheidt, V. Petrali,
F. Chopin, M. Surzyński, A. Guilmant
V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave

11. september, nedeľa
ESTEBAN ELIZONDO / Španielsko
J. A. de San Sebastián, N. Otaño, T. de Elduayen,
J. Guridi, E. Torres, L. Urteaga, T. Garbizu

Zmena programu vyhradená

www.bachovaspolocnost.sk

TRNAVSKÉ ORGANOVÉ
DNI 2016

XXI. ročník medzinárodného organového festivalu

MESTO TRNAVA

Na historických organoch Baziliky sv. Mikuláša v Trnave

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

29. júl – 11. september 2016
Začiatky koncertov o 20.00

Bachova spoločnosť
na Slovensku
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a následné znárod�ovanie, Pražská jar a oku-
pácia �eskoslovenska vojskami Varšavskej 
zmluvy, normalizácia a reálny socializmus, 
štátny prevrat v novembri 1989, rozpad �es-
ko-slovenskej republiky, vznik Slovenskej 
republiky. Vždy išlo o štátno-politické zme-
ny spojené s plošnými presunmi majetku 
a imperatívom „op�uj si vlastnú minulos�“. 
Životnos� nového systému bola nanajvýš dve 
desa�ro�ia. To, k �omu pri zmene dochádzalo, 
vieme dnes aj v�aka vojne v Perzskom zálive 
pomenova� ako posttraumatický syndróm. 
Spolo�ným menovate�om turbulencií nášho 
priestoru bol posttraumatický syndróm, spre-
vádzajúci „kaliky ko�ujúce“ (Havetta), a ten 
sa celkom samozrejme odrazil aj na našej 
kultúre, ktorej tradi�né väzby museli by� 
likvidované a možnos� spontánneho vývoja 
negovaná. V�aka politickým zmenám máme 
deravú kultúru, do ktorej te�ie, a ak sa nemá 
celkom potopi�, treba zakaždým postavi� nové 
�erpadlá. Kultúru tvoria tradícia, kultúrne 
inštitúcie i osobnosti a posttraumatický syn-
dróm zakaždým postihol všetky zložky tejto 
triády. Traumy sa mnohonásobne premietli 
do života každého ob�ana našej krajiny; moju 
prvú osobnú traumu spôsobili tanky v au-
guste 1968. Ve�ká história vstúpila do môjho 
detstva na tankoch a spôsobila mi pred�asnú, 
nezvládnute�nú dospelos�.

 Peter Zagar o tvojej hudbe napísal, že 
si do slovenského kontextu vniesol „nové 
argumenty, nové postulovanie hudobného 
času, nový postoj k minulosti spočívajúci 

 Tvojmu mysleniu je blízke uvažovanie 
v širších kontextoch, ktoré pomáha objaviť 
nečakané súvislosti a narúša pokojnú hla-
dinu stereotypov. Čo u teba tento spôsob 
myslenia formovalo? 
�eský básnik Miroslav Holub povedal, že 
vedomie �loveka formuje prvá ve�ká spolo-
�enská trauma, ktorú zažije. V našich súrad-
niciach ju v 20. storo�í predstavovali 1. svetová 
vojna, rozpad Rakúsko-Uhorska, vznik �es-
koslovenskej republiky, Mníchovská dohoda, 
vznik Slovenskej republiky, rasové zákony, 
2. svetová vojna, obnovenie �eskoslovenskej 
republiky, Benešove dekréty, Ví�azný február 

v adopcii historických formových konceptov, 
novú podobu konzekventného seriálneho 
myslenia, v ktorej dochádza k prekríženiu 
zložky vertikálnej, lineárnej a sónickej “. 
To svedčí o zložitom hľadaní v rokoch 
nie vždy prajných voči jedincom, ktorí sa 
nepodvolili estetickému diktátu. Aká bola 
tvoja cesta za vlastným kompozičným 
ideálom? 
Skladbu som študoval v rokoch 1969 až 1980. 
V 1969 roku som ako trinás�ro�ný za�al kom-
ponova�. Táto vo�ba iste súvisela s premena-
mi reality. Chodil som na experimentálnu 
ZDŠ Košická s rozšírenou matematikou 
a fyzikou. Ale radšej som mal logiku jazyka 
ako logiku �ísel. Jazyk sa však ve�mi rýchlo 
stal nástrojom lži a stratil svoje ešte nedávne 
spojenie s nádejou a pravdou. Nádeji ostal 
svet tónov, svet hudby, ktorý bol v šes�desia-
tych rokoch nosite�om protivojnového pro-
testu, bezhrani�nej komunikácie a perma-
nentnej objavnosti. Mojím prvým u�ite�om 
skladby bol Peter Bartovic, vtedajší Cikkerov 
žiak a najlepší improvizátor, akého som 
kedy po�ul. S Bartovicom som vstúpil priamo 
do sveta sú�asnej hudby, ktorý ma fasci-
noval. Prešli sme tiež základy harmónie, 
kontrapunktu, foriem a inštrumentácie. Bol 
ve�mi inšpiratívnym u�ite�om a presvied�al 
ma, aby som obišiel Konzervatórium a išiel 
hne� na VŠMU. Vzal ma za Andrejom O�e-
nášom, ktorému som ukázal svoje skladby, 
a on mi potom povedal: „Nepochybne vás na 
základe týchto skladieb prijmú na VŠMU, ale 
ak teraz pôjdete na VŠMU, už nikdy nezistíte, 

Vladimír 
Godár 

známy-(ne)známy

V. Godár 
(foto: K. Godárová)

Tento rok oslávil 60. narodeniny 
skladateľ Vladimír Godár, 
humanista, hudobný vedec, 
historik, vysokoškolský pedagóg, 
editor a autor viacerých kníh, 
držiteľ desiatok cien za tvorbu 
a filmovú hudbu; okrem Českých 
levov a Sĺnk v sieti aj cien Pavla 
Straussa a Fra Angelico. Narodil 
sa 16. 3. 1956 v Bratislave, 
kde doposiaľ živí ideu o „trvalo 
udržateľnom rozvoji“ slovenskej 
hudobnej kultúry a snaží sa 
nadväzovať na legendárny odkaz 
„muzicírujúceho profesora“ 
Hansiho Albrechta. Kladie dôraz 
na poznanie našej hudobnej his-
tórie, tradície a hľadanie identity 
slovenskej hudby 21. storočia. 

Pripravila Melánia PUŠKÁŠOVÁ

ROZHOVOR
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�o to je muzikant. To sa nedozviete na VŠMU, 
ale na Konzervatóriu.“ Poslúchol som ho 
a mal pravdu.
Na Konzervatóriu som sa v rokoch 1971 až 1975 
stal študentom skladby u Juraja Pospíšila. 
Boli sme vlastne prví (Karvaš, Kubi�ka, Zibala 
a ja), ktorí sme mohli skladbu študova� ako 
hlavný predmet, avšak museli sme ma� aj 
�alší hlavný predmet, u m�a to bola hra na 
klavíri u Márie Masarikovej. Konzervatoris-
tické roky boli rokmi nástupu normalizácie, 
muzikantská obec sa roz�esla na povolených 
a zakázaných, vylú�ených zo Zväzu sklada-
te�ov. Popri Zeljenkovi, Bergerovi, Šimaiovi, 
Kupkovi�ovi a Kolmanovi k vylú�eným patril 
aj Pospíšil, ale Nová�ek si cenil jeho pedago-
giku, a tak na Konzervatóriu prežil. Umelecké 
�istky priniesli nevyhnutnos� doplni� stavy, 
a tak sa celá vtedajšia nastupujúca generá-
cia (Bartovic, Bokes, Dibák, Domanský) stala 
v�aka straníckym knižkám oporou spolo�-
nosti pri zvládaní krízy. Pospíšil bol rodený, 
zanietený pedagóg, mali sme s ním až šes� 
hodín týždenne a na každú z týchto hodín 
sme museli prinies� nejakú úlohu. Tak nám 
ukázal, že k umeniu vedie jediná cesta, a to 
cesta práce a poznania. Svoju pedagogiku 
mal založenú na systéme, v ktorom kra�ovala 
avantgarda. Výu�ba skladby sa u�ho za�ínala 
dodekafóniou, a tak v rokoch normalizácie 
bolo bratislavské Konzervatórium jedinou 
inštitúciou, kde vládla avantgarda. Nastupu-

júca normaliza�ná generácia niesla so sebou 
ve�mi �ažké bremeno, jej akceptácia straníc-
kej politiky sa vnímala ako zrada. Najvä�šie 
stotožnenie sa s komunistickou politikou sa 
prejavilo práve u môjho prvého u�ite�a, Petra 
Bartovica. Dnes však nikto nevie poveda�, �i 
išlo o prejav osobného presved�enia, karieriz-

mus alebo o prejav za�ínajúcej �ažkej psychic-
kej choroby, schizofrénie, ktorá ho onedlho 
z oblasti umenia celkom vylú�ila. 

 Pamätám si na časy, keď sa skupine 
skladateľov Burlas, Kubička, Breiner, 
Godár dával prívlastok „mladá“ a očaká-
vala sa od nej služba socialistickej kultú-
re. Potom ste dostali aj menej lichotivé 
prívlastky, pretože ste sa usilovali ísť 
vlastnými cestami, čo systém neveľmi 
akceptoval.
V rokoch 1975 až 1980 som bol študentom 
skladby na VŠMU u Dezidera Kardoša, k mo-
jim spolužiakom patrili Peter Breiner, Martin 
Burlas a Vi�o Kubi�ka. Pä� rokov som mával 

hodinu v pondelok o desiatej, Kardoš túto 
hodinu ani raz nevynechal. Dvo�ákovsko-
novákovsko-moyzesovské školenie ma v tej 
dobe už neve�mi zaujímalo, ale mal som 
úctu k jeho pracovitosti a �udskej poctivosti. 
Prostredie na VŠMU som nemal rád, ve�mi 
kontrastovalo s prajnos�ou Konzervatória. 

Na VŠMU vz�ah u�ite�-žiak vo ve�kej miere 
ovplyv�ovalo vedomie u�ite�ov, že žiaci sú 
ich budúca konkurencia, a tak sa skôr vypla-

tí ich ni� nenau�i� ako ich 
nie�o nau�i�. Ale pokia� išlo 
o Kardoša, ten bol pre svojich 
študentov ve�kou oporou 
i v �asoch ich najvä�ších 
problémov, ako sa to ukázalo 
aj v roku 1982 pri „kauze Bo-
kes“. Na VŠMU mi prednášali 
len mnohonásobne trauma-
tizovaní u�itelia; patril k nim 
aj Oto Ferenczy, ktorý bol 
vtedy už len tie�om niekdaj-
šieho myslite�a, aj Ivan Hru-
šovský – a jeho prednášky 
boli to najlepšie, �o som na 
VŠMU absolvoval. Bolo to teda 
jedenás� rokov štúdia, ktoré-

ho najabsurdnejšou stránkou bola nemožnos� 
po�u� svoje výtvory naživo. Celé to prebiehalo 
pod krídlami normaliza�nej politiky a so 
strachom z dvojro�nej vojenskej služby, ktorá 
hrozila neskon�eným študentom. 

 O svojej profesionálnej dvojdomosti 
zvykneš uvádzať, že si skladateľom, ktorý 
píše muzikologické knihy, inokedy redak-
torom či muzikológom-samoukom, ktorý 
dokáže skomponovať skladbu alebo fil-
movú hudbu. Aký prospech mal skladateľ 

Godár z toho, že vydal sériu 
vlastných kníh, ale zaslúžil 
sa aj o množstvo titulov 
iných autorov? 
Ke� som mal desa� rokov, 
dostal som knižku Karla 
Brucknera Zlatý faraón, kto-
rá spájala prvky historickej 
detektívky a dokumentaristi-
ky, týkajúce sa Tutanchamó-
novho hrobu. Fascinovala ma 
a s pomocou �alších knižiek 
som si urobil na písacom 
stroji napísaný a rozmnože-
ný svoj vlastný Slovník egypt-
ských bohov a krá�ov. To bola 
vlastne moja prvá redak�ná 
práca, v ktorej sa spájalo 
editorstvo s historickým as-
pektom. Na Konzervatóriu mi 
dejiny hudby prednášala Ta-
tiana Faltinová (neskôr Okap-
cová), ktorá si všimla obe 
tieto moje polohy a ako šéfka 
Redakcie hudobnín a kníh 
o hudbe OPUS-u mi zadávala 
práce rozvíjajúce tieto moje 
sklony. Vyvrcholilo to po-
zvaním pracova� v redakcii 

OPUS-u na �ou uprázdnenom mieste. Pra-
coval som tam v rokoch 1979 až 1988 ako re-
daktor kníh (najmä) domácich autorov a nôt 
slovenských autorov. Redaktorstvo je �innos�, 
s ktorou sa plne stotož�ujem, sám seba po-
važujem najmä za redaktora, akým som bol 
v �asoch OPUS-u. Neskôr som na výzvu pred-

Roky mi trvalo, kým som pochopil, že 
„získať priestor pre svoje dielo“ sa u nás 
dá len likvidáciou druhých skladateľov 
a ich diel; napokon Benešova prax mi 
toto pochopenie jeho slov plne potvr-
dzovala. Poznal som tiež vetu Jozefa 
Grešáka, ktorú mi sprostredkoval Ivan 
Parík: „Každá dobrá slovenská skladba 
je aj moja skladba.“ Je to adopčný model, 
na ktorom sa dá budovať kultúra. Aj tá 
národná.

Tibor Huszár: Portrét generácie (1980)
(zľava M. Burlas, V. Godár, P. Breiner, V. Kubička)
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sedu Slovenskej hudobnej únie Ilju Zeljenku 
obnovil vydávanie �asopisu Slovenská hudba 
(1991–1996) a zachránil vydávanie Hudobného 
života (1991). A ešte neskôr som na požiadanie 
Pavla Bagina založil štátne hudobné vydava-
te�stvo na pôde vtedajšieho Národného hu-
dobného centra (1997–1999). Redaktorstvo som 
chápal podobne ako Sokrates chápal � lozo� u 
– ako pomoc príchodu nových myšlienok 
na svet. Mojimi rukami prešli tisícky strán 
cudzích slovných i notových textov, ktorých 
zrodu som pomáhal. Mojimi kolegami-vzormi 
v tomto smere boli Na�a Földváriová a Ivan 
Valenta, ktorých práca prispela k zrodu slo-
venskej hudobnej kultúry. Z mojej redak�nej 
práce si najviac cením Kresánkove knižky To-
nalita, Slovenská �udová piese� zo stanoviska 
hudobného a Hudba a �lovek, práce Jána Al-
brechta a Alexandra Albrechta, súborné dielo 
Miroslava Filipa, položenie základov vydáva-
nia súborného diela Jána Levoslava Bellu, ako 
aj prácu na edíciách pôvodných prác, prácu 
v redakcii vydavate�stva Scriptorium musicum 
a v redakcii Slovenskej hudby. 

 Azda v každom meste, kde sídlia veľké 
hudobné inštitúcie, existuje aj územie 
mimo oficiálnych adries, no o to význam-
nejšie dejisko duchovných premien ľudí 
v ňom prebývajúcich. Bratislava mala Ka-
pitulskú s profesorom Albrechtom...

Hansiho Albrechta som spoznal ako druhák 
na Konzervatóriu. Za svoj historizmus v�a�ím 
popri Zamarovského knižkách azda najviac 
rozhovorom s Hansim, hoci by som mohol 
menova� aj dirigenta Andrewa Parrotta, Joze-
fa Kresánka a Dušana Billa. Naše priate�stvo 
sa za�alo domácim hraním, neskôr som sa 
stal redaktorom vä�šiny jeho slovenských 
textov a ako myslite� sa vlastne stal mojím 
guru. Hansi nebol mojím školským u�ite�om. 
Ale v �ase príprav a zrodu Musiky aeterny 
som bol už sú�as�ou Kapitulskej, a tak som 
zblízka sledoval Albrechtovu resuscitáciu 
starej hudby v Bratislave. Naproti tomu Dušan 
Bill bol na Konzervatóriu mojím u�ite�om, 
u�il ma ruštinu. Dušan položil základné ka-

mene resuscitácie cirkevnej hudobnej kultúry 
na našom území v dobe po roku 1989. Z tohto 
h�adiska boli aktivity Hansiho a Dušana vlast-
ne komplementárne (hoci �asovo posunuté). 
S Hansim ma najhlbšie spojilo moje redak-
torstvo; trúfam si poveda�, že Hansi sa v�aka 
mne stal slovenským autorom. S Dušanom 
som sa stretol zasa najmä v�aka koncertné-
mu pódiu. Bez jeho podnetov by nepochybne 
nevznikla ani Mater, ani Querela pacis. Mys-
lím si, že pedagógovia Ján Albrecht aj Dušan 
Bill vyorali hlbokú brázdu v slovenskej hu-
dobnej kultúre a ich permanentné problémy 
s našimi hudobnými kultúrnymi inštitúciami 
jasne ukazujú najvä�šie, ba kardinálne chyby 
nášho školstva dodnes. 

 V roku 1988 až 1989 si absolvoval 
pobyt na viedenskej Universität für Musik 
und darstellende Kunst. Ako k tomu doš-
lo, čo si získal vo viedenskom hudobnom 
prostredí a ako toto intermezzo poznačilo 
tvoju hudobnú identitu?
Môj vtedajší priate� Roman Berger ma v roku 
1988 presved�il, aby som prijal jeho nominá-
ciu na absolvovanie viedenského Herderovho 
štipendia. Sú�asne aby som sa uchádzal 
o miesto ašpiranta na Hudobnom ústave 
Slovenskej akadémie vied, ktorý vtedy viedol 
Ladislav Burlas. Oba dátumy nástupu boli rov-
naké – 1. október 1988, �o mi spôsobilo takmer 

neriešite�né problémy. Vä�šina pracovníkov 
SAV mala predstavu, že nastúpim do tzv. sú-
�asného oddelenia, avšak ja som chcel by� sú-
�as�ou tímu historikov. Tak som dostal tému 
„Varia�ný princíp“ a mojím školite�om sa 
stal Richard Rybari�, bol som jeho posledným 
ašpirantom. Zo zásady som sa nechcel racio-
nálne zaobera� otázkami sú�asnej hudby, lebo 
by mi – pod�a m�a – hrozila autorská sterili-
zácia. Naproti tomu som túžil by� historikom, 
„archeológom hudby“, k �omu som inklinoval 
po celý život. Tak som viedenské štipendium 
využil na spoznanie viedenských knižníc 
v súvislosti s mojou témou, �ím som strávil 
vlastne celý �as štipendia. S mojím profeso-
rom skladby Romanom Haubenstockom-Ra-

matim som sa videl dokopy dvakrát po desa� 
minút, �o sta�ilo jemu aj mne. Vo Viedni 
som zistil, kto to boli Machaut, Ockeghem, 
Obrecht, Josquin, Willaert, Gabrieli at�. až po 
Edgarda Varèsa �i Steva Reicha. Uvedomil som 
si tam aj neprekonate�né dôsledky železnej 
opony i skuto�nos�, že moja vybraná téma je 
na celý život a nie na dizertáciu. Onedlho po 
ukon�ení tohto pobytu Rybari� umrel a ja som 
pod vedením Oskára Elscheka za�al pracova� 
na novej téme (Battaglia a mimésis), ktorú 
som obhájil v roku 1992. 

 Na Slovensku bol pomerne častým 
úkazom komponujúci muzikológ či skla-
dateľ venujúci sa muzikológii (Hrušovský, 
Burlas, Ferenczy). V rokoch 1992 až 1996 
si bol mladým vedeckým pracovníkom 
Ústavu hudobnej vedy SAV. V odborných 
monografiách a štúdiách si prejavil erudí-
ciu, rozhľad a kontextuálne myslenie na 
úrovni porovnateľnej s kolegami z hudob-
nej vedy. Ako toto obdobie ovplyvnilo tvoje 
uvažovanie o hudbe? 
Výsledky tohto môjho historického obdobia 
vyšli po�as nasledujúcich dvadsiatich rokov 
v publikáciách Kacírske quodlibety (Music 
forum, 1998), Zrod opery z ducha rétoriky 
(AEPress, 2012), Alla battaglia – príbeh hu-
dobného druhu (AEPress, 2012), De musica I, II 
(AEPress, 2013, 2014). Texty, ktoré približujú 

moju skladate�skú 
poetiku, sa nachá-
dzajú v publikáciách 
Luk a lýra (Scripto-
rium musicum, 2001) 
a Rozhovory a úvahy 
(AEPress, 2006). Vo 
vede som sa zaoberal 
najmä hudobnou 
semiotikou v pred-
klasicistickom období 
a súvislos�ami hudby 
s ostatnými disciplí-
nami. Hrdý som na 
svoj objav priemetu 
antického poetické-
ho systému Dionýza 
z Halikarnassu do 
základov poetiky 
Pietra Bemba a Adria-
na Willaerta, a teda 

aj talianskeho madrigalu. Musím poveda�, že 
slovenská muzikologická obec ma neprijala. 
Neprijali ma za �lena Slovenskej muzikologic-
kej asociácie, vyštvali ma z vydávania Sloven-
skej hudby, Súborného diela Jána Levoslava 
Bellu, žiadna práca mi nevyšla vo vydavate�s-
tve Hudobného centra a vä�šina mojich kníh 
si nezískala ani len stru�nú poznámku o vyj-
dení novej knižky, nieto recenziu. 

 S obľubou komponuješ pre ľudí, kto-
rých máš rád. Vytvoril si viacero závažných 
vokálno-inštrumentálnych kompozícií, 
ktoré svedčia o výbere rôznych literárnych 
námetov: od poézie cez historické texty, 
vždy s dôrazom na humanistické posol-

ROZHOVOR

V. Godár, L. Kupkovič a J. Albrecht počas 
jednej z prvých návštev L. Kupkoviča 

v Bratislave. (foto: archív V. Godára)

Po skončení nahrávky CD Mater vo Svätom Juri – P. Maruščák, J. Kováč, 
M. Valent, P. Spišský, I. Bittová a V. Godár (foto: archív V. Godára)
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stvo. „Byť slovenským skladateľom je nároč-
né po každej stránke, prežiť v plnom zdraví 
47 rokov komponovania,“ ako si priznal 
v bulletine k narodeninovému koncertu 
Albrechtiny, „to je už naozaj namáhavý 
výkon.“ Ako vnímaš oblúk svojej muzikant-
skej dráhy v autorskej tvorbe? 
S Jurajom Pospíšilom som strávil štyri roky 
štrukturálnou analýzou diel Beethovena (všet-
ky klavírne sonáty) a Bacha (celý Dobre tem-
perovaný klavír I, II). Bolo to prive�a, už vtedy 
ma ove�a viac zaujímali kontextové (�i štýlo-
vé) vzájomné väzby diel ako ich individuálna 
anatómia. Prehnanú racionalizáciu Novej 
hudby považujem za jej infek�nú chorobu, 
ktorá jeden rozmer diela povyšuje na abso-
lútny horizont. Sám od puberty považujem 
skladanie hudby za prejav umeleckej slobo-
dy. Túto slobodu si nechcem zni�i� vopred 
akceptovanými ideológiami, ktoré sa svojim 
nosite�om zdajú by� správne, jediné možné, 
a teda nevyhnutné (lebo sú založené na viere), 
ale z môjho h�adiska sú pre spontánnu tvorbu 
nepriate�ské. S Pospíšilom sme analyzovali 
všetky Bachove fúgy z DTK a on pri každej 
fúge obdivoval Bachovo individuálne riešenie 
danej formovej schémy, a ani mu len nena-
padlo, že Bach nijakú riemannovskú schému 
na písanie fúg nepoznal. Pospíšil nepoznal 
ani Bukofzerov postreh, že fúga nie je forma, 
ale technika. Nevyhýbam sa cudzej hudbe, 
svoju hudbu píšem v dialógu s hudbou, ktorú 
mám rád – a to robili aj Ockeghem, Mozart 
�i Stravinskij. Ak trochu detailnejšie píšem 
o vlastnej hudbe, tak je to len z obavy pred 
nejakým meganepochopením, ku ktorému 
u nás dochádza �asto, lebo taký slovenský 
kritik, ktorý by si pred koncertom pre�ítal 
partitúru, neexistuje. V mojej hlave ved�a seba 
koexistuje množstvo hudieb, ktoré mám rád, 
a navzájom sa nevylu�ujú. Všetky moje sklad-
by sú dialógmi so skladbami, ktoré mám rád.

 Máš kritický nadhľad nad slovenskou 
hudbou 20. storočia. Existuje v nej nejaká 
súvislosť, paradox, ktorý zvykneme pre-
hliadať? 
V�aka posledným spolo�enským premenám 
si môžeme uvedomi� súvislos� novej tvorby so 
spolo�enskou bázou. Ak si vezmeme krivku 
slovenského symfonizmu, tak si uvedomíme, 

že po takmer nulovom slovenskom symfoniz-
me 19. storo�ia v 20. storo�í krivka postupne 
stúpa a svoj vrchol dosahuje dvakrát – v pä�-
desiatych rokoch a po�as rokov normalizácie. 
Naša spolo�nos� teda chce slovenský symfo-
nizmus, ale len vtedy, ak sa ním má dokáza�, 
že na Slovensku je všetko O. K. Ke� ni� nechce 
dokazova�, nemá ani potrebu existencie slo-

venského symfonizmu. To je výsledok osudo-
vej mezaliancie slovenskej hudby s politikou, 
ktorého konkrétny prejav predstavuje trebárs 
absolútna neznalos� Bellových omší, kantát �i 
Moyzesových symfónií nielen u laikov a ama-
térov, ale aj u profesionálov. 

 Bol si vedeckým pracovníkom Ústavu 
hudobnej vedy, vedúcim redaktorom Slo-
venskej hudby, predsedom Spolku sloven-
ských skladateľov, odborným asistentom 
na Katedre estetiky FiF UK, riaditeľom 
vydavateľskej sekcie Národného hudob-
ného centra, riaditeľom vydavateľstva 
Scriptorium musicum, ale aj pedagógom 
na VŠMU a na Akadémii umení v Banskej 

Bystrici. Relatívne nedávna 
je docentúra na Kated-
re skladby a dirigovania 
VŠMU, v mladosti si bol 
sídelným skladateľom 
Slovenskej filharmónie. 
Si tiež prezidentom festiva-
lového výboru BHS, pôsobil 
si ako predseda Spolku 
slovenských skladateľov. 
Čo s týmito skúsenosťami 
vnímaš ako tragikomický 
jav v slovenskej hudobnej 
kultúre?
Organizátorom hudobného 
života bola u nás po 2. sve-
tovej vojne organizácia, 
ktorá sa zvä�ša volala Zväz 

skladate�ov. Veril som, že jej �innos� je pozi-
tívna, lebo som si uvedomoval jej potenciu 
vo vz�ahu k novej tvorbe. �asto som si však 
tiež uvedomoval, že predvádzanie tvorby 
mtvych skladate�ov nie je v záujme �lenov 
Zväzu skladate�ov. A to bolo pod�a m�a cho-
ré. Ve� uvažujte: Salva (�i hocikto iný) je do 
dátumu svojej smrti dobrý skladate� a dátum 

úmrtia ho zaradí medzi bytosti, na ktoré je 
treba �o najskôr zabudnú�. Stretával som sa 
s mnohými „skladate�skými pozostalými“ 
(�o bol napokon aj Hansi Albrecht) a videl 
som ich spolo�enskú bezmocnos�. Ve� ak 
pracujeme v kultúre, nechceme len zvä�šova� 
cintorín, na ktorý nechodíme ani len položi� 
kvety. Dlho som bol �lenom Zväzu (�i Spolku) 

skladate�ov a bol som 
presved�ený, že starost-
livos� o dielo mtvych 
skladate�ov je rovnako 
dôležitá ako starostlivos� 
o dielo živých – a možno 
ešte dôležitejšia, lebo 
mtvy autor si sám sebe 
nemôže udeli� slovo. Ke� 
si uvedomíme, že celá 
slovenská kultúra rástla 
v tieni tej-ktorej ideoló-
gie, riadenej imperatívom 
„op�uj si minulos�“, tak 
pochopíme, že cintorín 
nie je vhodné miesto na 
pestovanie hudby. V roku 
1987 som sa stal �lenom 

Dramaturgickej komisie Zväzu skladate�ov 
a požadoval som zaradi� Grešákovu Panychí-
du na program festivalu, ke�že mtvy autor 
si ju sám nemohol zahlási�. Vysmiali ma 
a Grešákova Panychída dodnes v Bratislave 
nezaznela. 

 Niekoľko citátov: „Takáto filantropia 
prominentného tvorcu vo vzťahu k iným 
autorom je v domácich hudobných pomeroch 
skôr výnimočná.“ (Ivan Marton) „Dramatur-
gia sa zameriava na skladby, ktoré nezazneli 
na verejnosti, alebo im nebola venovaná 
dostatočná pozornosť.“ (Ingeborg Šišková) 
„Kus bratislavskej hudobnej histórie, ktorej 
reflexia bola príliš dlho udržiavaná na okraji 
oficiálneho záujmu, tu opäť dostal zelenú 
vďaka činnosti občianskeho združenia Al-
brechtina.“ (Alžbeta Rajterová) Môžem 
z vlastnej skúsenosti uviesť, že od za-
čiatku aktivít Albrechtiny bolo zrejmé, že 
tento ojedinelý godárovský model inova-
tívnej dramaturgie (ne)známej slovenskej 
hudby a fungovania kolektívnej komunity 
spriaznených slovenských interpretov má 
u publika veľký ohlas a význam. Podob-
né to bolo s festivalom EPOCHÉ 2006. 
V tejto pozícii si sa prejavil ako zástanca 
neprávom zabudnutej tvorby starších 
slovenských skladateľov. Prečo ťa trápila 
situácia, ktorá desaťročia predtým nikoho 
nebolela? 
Predsedom Spolku skladate�ov som sa stal 
dvakrát. Po prvýkrát to bolo v januári 1990 
a nekone�nú „nadržanos�“ svojich živých 
kolegov som vydržal desa� dní. Po druhýkrát 
to bolo v roku 2008 a skon�ilo sa to po desia-
tich mesiacoch mojím vystúpením zo Spolku. 
Rezignoval som z tejto funkcie, ke� nám 
vtedajšia riadite�ka Hudobného centra brutál-
ne vzala jediný fyzický i koncertný priestor, 
ktorý sme ako slovenskí skladatelia vtedy 
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Naša spoločnosť teda chce slovenský 
symfonizmus, ale len vtedy, ak sa ním 
má dokázať, že na Slovensku je všetko 
O. K. Keď nič nechce dokazovať, nemá ani 
potrebu existencie slovenského symfo-
nizmu. To je výsledok osudovej mezalian-
cie slovenskej hudby s politikou, ktorého 
konkrétny prejav predstavuje trebárs ab-
solútna neznalosť Bellových omší, kantát 
či Moyzesových symfónií nielen u laikov 
a amatérov, ale aj u profesionálov. 

Góreckého Lerchenmusik na festivale Melos-Étos 1995 – J. Luptáčik, 
V. Godár a J. Lupták (foto: archív V. Godára)
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mali: malú izbu na Michalskej a jeden pravi-
delný mesa�ný nede�ný koncert v Mirbachu. 
Ke� som sa po �alšom pol roku dal dokopy, 
vyto�il som �ísla šiestich priate�ov, o ktorých 
som vedel, že majú od úst k rukám najkratšiu 
vzdialenos�. Tak vznikla v novembri 2009 Al-
brechtina, po týždni sme mali stanovy a v ap-
ríli 2010 prvý koncert. Dodnes sme mali okolo 
stovky koncertov, na ktorých zaznelo viac ako 
tristo skladieb, pri�om vä�šinu z nich bolo 
potrebné vytiahnu� zo zabudnutia z múzeí, 
ke�že hlavnou metódou kultúrneho zabúda-
nia bolo u nás vždy s�aženie sprítomnenia, 
teda nevydávanie. Tak sme si vlastne rozdelili 
priestor, Spolok skladate�ov sa na�alej stará 
o tvorbu živých skladate�ov, Albrechtina sa 
stará o odkaz mtvych skladate�ov. Je tragé-
diou, že Albrechtina nahrádza to, �o by malo 
by� – aj pod�a stanov – samozrejmou povin-
nos�ou hudobných inštitúcií a ich funkcioná-
rov: starostlivos� o slovenskú hudbu. Dnes už 
možno poveda�, že dôsledky aktuálnej inštitu-
cionálnej ignorancie sú pre slovenskú hudob-
nú kultúru �aživejšie ako pä�desiate roky �i 
roky normalizácie. 

 Je u nás riskantné mať vlastný odbor-
ný názor na činnosť oficiálnych inštitúcií? 
Po�as posledných desa�ro�í som bol ú�ast-
níkom viacerých kon� iktov, v ktorých sa 
argumentovalo morálkou: morálkou avant-
gardistov, národniarov, antikomunistov at�. 
at�. Slovo morálka sa za�alo používa� ako 
bojová zbra� a malo oponentov vystraši� na 
smr� a donúti� ich opusti� vojnové pole. Nikdy 
som nepochopil, pre�o je okolo umeleckých 
diel (skladieb) to�ko žl�e. Každá skladba je 
pod�a m�a pozitívny fakt na rozdiel od zbra-
ní hromadného ni�enia; ale naši moralisti 
obchádzali existenciu zbraní hromadného 
ni�enia a svoju žl� sústre�ovali na kompozí-
cie svojich živých �i mtvych kolegov. Celkom 
sme zabudli na to, že morálka je prostried-
kom na zabezpe�enie dôstojného života �udí, 
ktorých integruje. Som si celkom istý, že �udia 
hudbu vymysleli, aby ich spájala. Obnovil 
som a bol som šes� rokov šéfredaktorom Slo-
venskej hudby. Bol som hrdý na to, že za tých 
šes� rokov Slovenská hudba nedenunciovala 
nikoho nijakým spôsobom. Napokon som bol 
prvý, kto bol na stránkach Slovenskej hudby 
obvinený z krádeže a �oraz �astejšie som sa 
stával ob�úbeným ter�om slovenských pisa-
teliek a pisate�ov. Redaktori Hudobného života 
sa zasa �asto správajú ako pubertiaci, ktorí 
sa zmocnili k�ú�ov od zakázanej komnaty 
a ich vyvolení autori majú právo denunciova� 
za hudobný výkon kohoko�vek, kým práva 
dotknutých im môžu by� ukradnuté. Redak-
tori dnes ani len netušia, že napísané slovo 
má aj historický rozmer. Napríklad �itate� sa 
o sto rokov dozvie, že naša najlepšia huslistka 
Ivana Pristašová, ktorá patrí k najzanietenej-
ším interpretom sú�asnej hudby v stredo-
európskom priestore, nevedela vôbec zahra� 
otrasnú skladbu od blbca Weinberga. Problém 
morálky je pre m�a ve�mi jednoduchý – kaž-
dý je zodpovedný za to, �o napíše. V tom, �o je 

napísané, je zakódované jeho videnie sveta, 
jeho poznanie, jeho motivácie i jeho morálka. 
Každý ide na trh so svojou kožou a so svojím 
podpisom. A ešte pár slov k morálke sloven-
skej hudby: v osemdesiatych rokoch som sa 
stretol s myšlienkou kolegu Juraja Beneša, 
ktorá znela asi takto: „Každý skladate� je svo-
jou podstatou imperialista, chce získa� priestor 
pre svoje dielo.“ Vtedy som Beneša obdivoval; 
myslel som si, že všetci majú podobné moti-
vácie, ale iba on mal odvahu vyslovi� sklada-
te�ský imperializmus naplno. Roky mi trvalo, 
kým som pochopil, že „získa� priestor pre svo-
je dielo“ sa u nás dá len likvidáciou druhých 
skladate�ov a ich diel; napokon Benešova prax 
mi toto pochopenie jeho slov plne potvrdzova-
la. Poznal som tiež vetu Jozefa Grešáka, ktorú 
mi sprostredkoval Ivan Parík: „Každá dobrá 
slovenská skladba je aj moja skladba.“ Je to 
adop�ný model, na ktorom sa dá budova� 
kultúra. Aj tá národná.

 Godár-skladateľ je významným a ne-
odmysliteľným solitérom slovenskej 
hudby, obdivovaný a milovaný doma i v za-
hraničí. Godár-muzikológ je pravdepodob-
ne mnohým (aj hudobníkom), žiaľbohu, 
neznámy autor textov, kníh, štúdií. Godár-
-dramaturg priniesol na koncertnú scénu 
prvok historickej zodpovednosti k hudbe 
(ne)známej. Mnohé z týchto aktivít sa ne-
právom nestretli so všeobecným uznaním. 
Tvoje aktivity patria k „budovateľskej ére“ 
slovenskej hudby na prelome 20. a 21. sto-
ročia. Často pripomínajú donkichotský zá-
pas s prekážkami, ktoré si sami staviame.     
Ke� som vyrastal, patrilo slovo „budovate�“ 
k najfrekventovanejším pojmom. Trochu 
sme ním pohdali, no dnes sa chcem naplno 
stotožni� s tou líniou slovenského hudobného 
života, do ktorej patrili práve jeho „budo-
vatelia“. Našu úctu si zaslúžia všetci, ktorí 
nám ukázali svoju odvahu bojova� so spolo-
�enskou hlúpos�ou, ignoranciou a závis�ou, 
odvahu k prekro�eniu egoistických cie�ov, 
odvahu k výstavbe kultúry. K budovate�om 
slovenského hudobného života patrili Ján 
Kadavý, Ján Levoslav Bella, kapelníci cirkev-
ných hudobných spolkov (Alexander Albrecht 
i Mikuláš Schneider-Trnavský), Karol a Miloš 

Ruppeldtovci, Frico Kafenda, Alexander Moy-
zes, Jozef Kresánek a mnohí, mnohí �alší až 
po Ladislava Mokrého, Ladislava Burlasa �i 
Pavla Bagina alebo Pavla Maruš�áka. Každý 
z nich bol nosite�om nejakého �i viacerých 
posttraumatických syndrómov, hoci aj mali 
rôzne dátumy (trebárs pobyt v ruskom zajatí, 
ktorý spája Frica Kafendu s Milošom Ruppeld-
tom – ale aj s Lukášom Godárom, teda otcom 
môjho otca). Každý z nich sa podujal na nový 
boj s veternými mlynmi, ke�že stavanie hu-
dobnej kultúry na Slovensku nie je ni� iné.

 Vždy ma veľmi zaujímalo: pozná Vlado 
Godár pôvod svojho nezvyčajného priez-
viska? 
Godar bol v škandinávskej mytológii boh, 
ktorý mal ako jediný právo zvola� zasadanie 
božského parlamentu. V Myslení prírodných 
národov (Pensée sauvage) Clauda Léviho-
Straussa som sa v jednej poznámke pod 

�iarou do�ítal, že slovo Godard 
malo vo francúzštine 17. storo�ia 
dva významy: bolo to ozna�enie 
muža, ktorého manželka bola 
šestonedie�ka, resp. to bol vokatív 
labute. Môj priate� Peter Hamar 
spájal moje meno s udalos�ami 
napoleonských vojen, �o nie je 
pravda: Godárovci sa vyskytovali 
v �akajovciach pri Nitre dávno 
pred Napoleonom (je to rodisko 
môjho otca) a Alexander Móži 
kedysi identi� koval na povestnej 
Bartókovej fotogra� i z Dražoviec 
(susedná dedina) bosú Vincku 
Godárovú. V tejto súvislosti tiež rád 
dodám, že môj druhý dedko (zá-
horácky stare�ek z Malaciek), teda 
mamin otec, sa volal Albrecht, no 

zhoda mien s Hansim je tu náhodná.
Všeli�o o sebe netušíme. Aj môj dávny priate� 
Peter Breiner vie o posttraumatickom syn-
dróme svoje. Ke� mal jeho otec osemnás� 
rokov (1940), rozhodol sa utiec� z Humen-
ného pred hroziacimi transportmi. Gestapo 
ho v Po�sku chytilo a internovalo v Sanoku, 
kde videl zapálenie miestnej synagógy aj 
s jej obyvate�mi. Podarilo sa mu utiec� do 
Sovietskeho zväzu, kde ho v lete 1940 vyviez-
li z ukrajinského Starobelsku (v apríli 1940 
odtia� vyvážali po�ských záložiakov do Katy-
ne) do Magadanu a následne strávil pätnás� 
rokov v sibírskej Kolyme na katorge (do roku 
1955). Ernest Breiner mi osobne rozprával, 
ako sa väzni modlili, aby bolo mínus pä�de-
siat stup�ov, lebo pri tejto teplote nemuseli 
ís� kopa� zlato do ve�ne zmrznutej zeme. 
Jeho životný paradox spo�íval v tom, že na 
Sibíri dostal možnos� preži� a prežil (po�et 
tých, �o odpo�ívajú v sibírskom �ade, odhado-
val na tri-štyri milióny), ba tu založil aj fut-
balové mužstvo; ak by ostal v Európe, zhorel 
by zaživa, alebo by sa zadusil v plynovej ko-
more. Aj takúto podobu mal posttraumatický 
syndróm pre našich otcov. Peter túto rodinnú 
skúsenos� už vyše štyri desa�ro�ia hudbou 
premie�a na veselos�.

P. Breiner a V. Godár v New Yorku (foto: K. Godárová) 
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Brno Contemporary Orchestra:
Varèse a Andriessen v Pavilóne A
O skvelej využiteľnosti pavilónov brnianskeho výstaviska na koncerty súčasnej hudby 
som sa mohol presvedčiť na minuloročnej Expozícii novej hudby. Kruhový Pavilón Y sa 
vtedy stal miestom konania zaujímavého predstavenia elektroakustickej a improvizovanej 
hudby, ktoré malo pri šere zapadajúceho slnka nad pisáreckým údolím unikátnu atmo-
sféru. Do výstaviska, tentokrát však do omnoho väčšieho Pavilónu A, bol umiestnený aj 
záverečný koncert mimoriadnej sezóny Brno Contemporary Orchestra (2. 6.) s odvážnym 
programom spájajúcim dve diela v duchu radikálneho hudobného nonkonformizmu, ktoré 
sa časom stali klasikou: Déserts Edgarda Varèsa a De Staat Louisa Andriessena.

Pavilón A, dielo architektov Josefa Kalous-
ka a Jaroslava Valentu projektované v roku 
1924, má vyše 90 rokov, no jeho železobe-
tónová konštrukcia s presklenou strechou 
podopieranou parabolickými klenbami 
a rekonštruovaným interiérom pôsobí vý-
sostne sú�asne a funk�ne. V sú�innosti so 
svetelným dizajnom, založeným na postup-
ných prechodoch medzi komplementárnymi 
farbami (modrou a oranžovou) na pozadí 
vyhasínajúceho denného svetla, tak vznikol 
atraktívny koncertný priestor doslova vyzýva-
júci k labužníckemu posluchá�skemu zážitku. 
Decentné nasvietenie pódia, rozšíreného o re-
produktory zosil�ovacej aparatúry po bokoch 
auditória, ponúkalo možnos� dokonalého 
sústredenia sa na hudbu.
Varèsove Déserts pre 14 dychových, 5 bicích 
nástrojov, klavír a mg pás (1954) sú prelo-
movým dielom. Ide o historicky prvú sklad-
bu prepájajúcu živú interpretáciu s vopred 
pripraveným reprodukovaným záznamom 
	 v podobe troch tzv. interpolácií (nahraných 
na magnetofón a následne spracovaných sa-
motným skladate�om) vsadených medzi štyri 
komponované ansámblové epizódy, pri�om 
prechod medzi „živým“ a „neživým“ zvukom 
by mal by� pri dobrej interpretácii takmer 
nebadaný. Rozdiely medzi komponovanou 
štruktúrou a „industriálnymi“ zvukmi zá-
znamu sa pozoruhodným spôsobom stierajú, 
v nieko�kých okamihoch takmer splývajú. Dé-
serts boli dôležité aj v kontexte tvorby ich au-
tora 	 sú východiskom z dlhej tvorivej odmlky 
a je obdivuhodné, že k nim skladate� pristúpil 
už ako sedemdesiatro�ný, nehovoriac o tom, 
že sú�as�ou ich novátorskej koncepcie mal by� 
tiež intermediálny presah v podobe � lmovej 
projekcie. To sa mu však podarilo uskuto�ni� 
až o štyri roky neskôr v Poème électronique. 
O tom, aký význam im Varèse prikladal, sved-
�í aj jeho hlboké roz�arovanie z neprijatia 
diela parížskym publikom. Déserts boli totiž 
uvedené na bežnom abonentnom koncerte 
a vyvolali ve�ký škandál.
Situácia je dnes trocha iná: pre tento typ 
hudby existuje aj v našich zemepisných 
šírkach publikum a tiež skúsení interpreti, 
hoci po�u� Déserts na bežnom abonentnom 
koncerte � lharmónie by bolo naozaj raritnou 
udalos�ou. Brno Contemporary Orchestra 
sa predviedol ako v tomto smere nanajvýš 
kompetentný ansámbel. Teleso bolo založe-

né v roku 2011 a hoci existuje viac-menej na 
projektovej báze, tvoria ho vynikajúci hrá�i 
s pochopením pre špeci� ká nekonven�ného 
repertoáru. V oblasti interpretácie sú�asnej 
hudby ur�ite nie je nato�ko vidite�ný ako 
iné �eské súbory (BERG orchestra, Ostravská 
banda, Prague Modern), no zdá sa mi, že je 
to skôr vecou slabšej medializácie. Naštudo-
vanie dirigenta Pavla Šnajdra (absolventa 
JAMU, aktívneho aj ako skladate�a, �lena 
združenia Bezmocná hrstka) bolo príklad-
né, možno až na trocha príliš uvo�nené 
tempové nasadenie, �o pod�a m�a súviselo 

s akustikou priestoru. Tá svojou „mäkkos�ou“ 
a nieko�kosekundovým dozvukom dokona-
le obrúsila hrany neraz ostrých súzvukov 
a zmiernila údernos� varèsovských prudkých 
crescend. Zahmlene a trocha ne�itate�ne vy-
znievali aj industriálne zvuky vychádzajúce 
z reproduktorov. Nestrácal sa však jedine�ný 
priestorový efekt, dosahovaný najmä bicími 
nástrojmi umiestnenými na okraji pódia, 
ako aj „lontano“ efekt farebne a kultivovane 
znejúcich plechových nástrojov pri hre con 
sordino. V tých okamihoch som si uvedo-
moval, ako ve�mi Varèsa mohol ovplyvni� 
Berlioz, ktorého Rekviem, známe nekonven�-
ným využitím priestoru, ako dirigent uviedol 
po�as 1. svetovej vojny v USA.
Sty�ných bodov medzi Déserts a De Staat 
Louisa Andriessena je 	 okrem obsadenia, 
v ktorom v oboch prípadoch dominujú dy-
chové a bicie nástroje 	 ve�mi málo. Andries-
sen reprezentuje celkom odlišnú estetiku, 

vo�i Varèsovi v mnohom protikladnú. Jeho 
dielo z roku 1976 možno ozna�i� za otvorene 
spolo�ensky (politicky) angažované a súvisí 
predovšetkým s dobovým zápasom autora 
a jeho generácie o uplatnenie sa na holand-
skom kultúrnom výslní. Stalo sa: z outsidera 
a provokatéra je dnes rešpektovaný pedagóg 
a úspešný skladate�, pri�om významný po-
diel na jeho reputácii malo práve uvedenie 
De Staat. Andriessen v �om zhudob�uje 
úryvky textu Platónovej Ústavy, ktorú možno 
poklada� za postulát hudobného konzerva-
tivizmu, objavujúceho sa takmer cyklicky 
po�as celých dejín európskej hudby a s odstu-
pom �asu nadobúdajúceho priam absurdné 
kontúry (hovorí sa tu o napríklad o vylú�ení 
mixolydického modu pre jeho nepriazni-
vý dopad na morálku, obmedzení náhlych 
harmonických zmien, nástrojov s mnohými 
strunami, ktoré umož�ujú hru vo viacerých 
módoch a pod.). Hudobný kontext túto absur-
ditu frapantným spôsobom zvýraz�uje. Repe-
titívne „b�a�anie“ hobojov a anglického rohu 
v úvode paroduje starogrécku aulódiu, harfy 
(tie s mnohými strunami, proti ktorým broja 
re�níci z Platónovho textu), štyri violy a spev 
štyroch sopránov musia svoju „vznešenos�“ 

(vä�šinou neús-
pešne) bráni� pred 
náporom dunenia 
bicích a plecho-
vých nástrojov 
a elektrických 
gitár. Hektické 
repetície inšpiro-
vané hudbou ame-
rických minima-
listov sú tu zjavne 
kontaminované 
ikonoklastickými 
rytmami a diso-
nanciami Stra-
vinského. Úspech 
bytostne závisí 
od pevného diri-
gentského vedenia 

a kvality ozvu�enia so zvláštnym zrete�om 
na vyváženie dynamických pomerov. To prvé 
fungovalo bezchybne, to druhé opä� narážalo 
na akustické osobitosti pavilónu, v�aka �omu 
Andriessenovo posolstvo vyznievalo o �osi 
menej úderne.
Ak však hodnotím koncert ako celok, išlo 
o výnimo�nú, a verím, že pamätnú, udalos� 
	 už len samotným nápadom, nehovoriac 
o organiza�ných a technických úskaliach jeho 
realizácie. No oplatilo sa; koncert zožal ve�mi 
priaznivý ohlas a nedá mi nespomenú�, že 
publikum z�aleka netvorili iba mladí nad-
šenci; medzi prísediacimi som zaznamenal 
skupinku starších dám, ktoré dianie na pódiu 
sledovali s priam dychtivým zaujatím a dovo-
lím si tvrdi�, že percepcia predvádzanej hudby 
im nerobila najmenšie �ažkosti. Sociologický 
úkaz, aký by som rád �astejšie pozoroval aj tu 
na Slovensku...

Robert KOLÁŘ 

BCO v Pavilóne A (foto: J. Prokopius)
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Pattern Recognition (MENU, 2008)

 Ako a kde sa zrodil Jacques Kustod?
Všetko sa za�alo v momente, ke� som sa 
vrátil z dlhšieho pobytu v Anglicku, kde som 
pracoval tri mesiace a za ten �as som si bol 
schopný našetri� na po�íta�. Elektronickej 
hudbe som sa za�al venova� aj z dôvodu ne-
schopnosti nájs� v Leviciach �udí, s ktorými 
by som mohol hra� v skupine, vyhovujúcej 
mojim požiadavkám. Prvý hudobný projekt 
Pattern Recognition, s názvom odkazujúcim 
na knihu Williama Gibsona, bol do ve�kej 
miery ovplyvnený prvou vlnou industriál-
nych skupín ako Cabaret Voltaire, Throbbing 
Gristle �i SPK. Neskôr som sa pres�ahoval do 

Brna, kde som sa napojil na �udí okolo kolek-
tívu  Chernobyl, a približne vtedy som pocítil, 
že sa za�ínam vz�a�ova� od pôvodnej myš-
lienky projektu. Zmena miesta, atmosféra 
Brna, osobnostná kríza a množstvo vypo�uté-
ho krautrocku, to všetko de� novalo neskorší 
Kustodov zvuk. Z dnešného poh�adu to bola 
akási zvuková hommage krautrocku, spojený 
s myšlienkou samotného eskapizmu. Prvé 
EP First Year vydal v roku 2011 label Cherno-
byl Music, kriticky ho podporila platforma 
Easterndaze, v�aka ktorej sa dostali skladby, 
ur�ené najskôr len pre osobnú potrebu, na 
verejnos�. Jacques Kustod bol od po�iatku 
zamýš�aný ako jasný „tribute“ slávnemu 
Jacquesovi Cousteauovi, ponárajúcemu sa 
do hlbín oceánov a objavujúcemu neznáme 
zákutia tohto sveta.

 Je Jacques Kustod súčasťou nejakého 
špecifického sveta alebo širšieho príbehu? 
Áno, je. Dokonca som premýš�al o tom, že 
vytvorím príbeh, ktorý by to všetko ešte viac 
ilustroval, ale od tejto idey som postupne 
upustil a ponechal som tam medzeru, dôle-
žitú pre posluchá�sku interpretáciu. Jacques 
Kustod je � ktívna postava, cestujúca po 
vesmíre a prechádzajúca rozli�nými psy-
chedelickými fázami a štádiami. Kombino-
val som � eld recordings z môjho osobného 
života so zvukmi, ktoré boli ovplyvnené 
minimal technom, krautrockom, noisom, 
droneom, jednoducho s vecami, ktoré som 
mal v tej dobe rád a mali v sebe dávku sen-

timentality a melanchólie, charakteristickej 
pre môj vtedajší stav a pre atmosféru Brna.

 Brniansky Chernobyl kolektiv mal na vte-
dajšej kultúrnej scéne kultový status spätý 
s bizarnými hudobnými projektmi. Mohol by 
si priblížiť jeho pozadie? 
Myslím si, že Chernobyl kolektiv zohral 
v rámci brnianskej undergroundovej scény 
dos� zásadnú úlohu. Bola to hudba, ktorá bola 
o ve�kej dávke sebairónie, kolektív �udí, ktorý 
sa nebral vážne a bol postavený na hesle: 
„každý z nás je v nie�om mutant, takže nikto 
nie je normálny“, vymyslenom Michalom 
Fridrichom. Celý „look“ zvýraz�ovali diletant-
ské releasy, zahrávajúce sa so základným 
vnímaním toho, ako by mala fungova� nejaká 
skupina. Napríklad Kill the System, najvýz-
namnejší projekt v rámci Chernobylu, ktorý 
tvorili Michal Fridrich a Batcha de Mental, bol 
postavený na �asovom limite dvoch hodín, za 
ktorý vytvorili konkrétny album siahajúci od 
death metalu cez techno po country. Znelo to 
strašne zle, primitívne a pozliepane, no na-
priek tomu to malo svoje osobité �aro. V nie-
�om to pripomínalo podvratné avantgardné 
postupy, otvorené všetkému dobrodružnému, 
odlišujúce sa od akademického prístupu.

 Kedy si sa pripojil ku kolektívu?
Za to v�a�ím hlavne Orlockovi. Žil som na 
„polo-skvote“ Jolanda, kde mi dovolili zorga-
nizova� akciu s názvom Industrial music for 
industrial people, na ktorej som púš�al nejaké 

Michal Šuranský je stálym podporo-
vateľom odvrátenej strany slovenskej 
hudobnej scény či už z pozície kurá-
tora a organizátora, alebo občasného 
hudobného kritika a informátora. 
Okrem organizácie akcií na pomedzí 
bratislavskej Fugy a A4 je tiež auto-
rom konceptu Musique Non-Stop, 
série prednášok o minulých a aktuál-
nych hudobných žánroch a trendoch 
(krautrock, black metal, hip-hop...). 
Pod pseudonymom Jacques Kustod 
mieri do vesmírnych temnôt elektro-
nickej hudby plnej sci-fi odkazov, ako 
Kabal, naopak, okupuje bratislavské 
klubové podzemie. Momentálne hi-
bernujúci Zelený Antoin pripomína 
Šuranského abstraktnejšie a experi-
mentálnejšie zvukové postupy, ktoré 
sa v projekte Výklenkové rezonancie 
trieštia o betónové steny Petržalky. 
Šuranský alebo tiež Andrej Andrejevič 
Andrej priblížil svoje hudobné začiat-
ky, pôsobenie v kolektívoch Chernobyl 
a Counterpoint a svoj pohľad na slo-
venskú dobrodružnú zvukovú scénu.

Pripravil Jakub JUHÁS

Jacques Kustod
Andrej Kabal, Kabal, Zelený Antoin, 
Andrej Andrejevič Andrej a tí ostatní
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veci, a popri tom došlo aj na rúbanie a pílenie 
stoli�iek. Orlock mi vtedy povedal, že to, �o 
robím, je dos� trápne, že ma radšej zoznámi 
s novými �u�mi. To bol prvý stret s akciami 
Chernobylu, navyše po desiatej hodine sme 
sa pre problémy s hlukom presunuli na Jo-
landu, kde som spoznal Fridricha. On stál tiež 
za konceptom Heavy Mental, �o boli akcie so 
zaujímavými hos�ami z �iech a Slovenska. 
Hrali tam napríklad práve Batcha de Mental, 
Pjoni, Sonority alebo Karaoke Tundra, jedno-
ducho �udia, ktorí mali blízko k ur�itej forme 
bizarnosti.

 V akom stave sa z tvojho pohľadu nachá-
dzala techno scéna po tom, čo si sa presťa-
hoval do Bratislavy?
Po dvoch týžd�och v Bratislave som hral 
v Ú�ku, �o bola skvelá skúsenos�, ke�že ten 
klub pre m�a vždy nie�o znamenal už len 
svojou legendárnou minulos�ou. Neskôr som 
hrával vo Fuge, pomáhal s koncertmi v A4 
a pripojil sa ku kolektívu Counterpoint. Zále-
ží na tom, akú techno scénu máš na mysli. 
Existovala techno scéna, ktorá hrala 15 rokov 
tie isté tracky, ako napríklad Toky, ku ktoré-
mu prechovávam ve�ký rešpekt, ke�že je to 

�lovek, ktorý v Bratislave naštartoval špinavý 
industriálny zvuk z Birminghamu. Síce za�al 
hra� tvrdé veci, no po nieko�kých rokoch za-
stal na jednom mieste, držiac sa stále toho 
istého zvuku. Na m�a mal v tej dobe ve�ký 
vplyv zvuk kolektívu a vydavate�stva Sandwell 
District, ktorý predstavoval nové a svieže 
techno.

 Aké boli zvukové východiská Counter-
pointu?
Spolo�ne s Filipom Ruislom z Counterpointu 
sme zvy�ajne nehrali rýchlejšie ako 130 bpm. 
V techne sme od po�iatku h�adali deepový, 
psychedelický aspekt s vplyvmi post-punku 
a prvej vlny industrialu, nie samoú�elnú 
tvrdos�, ale skôr komplexnos� vypracovanú do 
detailu. Pre m�a je toho žiarivým príkladom 
Rrose a jej dlhé hypnotické zvukové plochy 
s hlbokou atmosférou a náznakom dubu. 
Ja som ako DJ za�ínal na Sklenicku v Brne,  
spo�iatku s ambientnou a drone hudbou, 

neskôr som prešiel k dubu a nakoniec k rých-
lejším veciam, �o sa naplno prejavilo až v Bra-
tislave. Zárove� som sa s Counterpointom 
snažil bojova� vo�i elitárskej tendencii v sú-
�asnej klubovej scéne a priláka� tak rôznych 
�udí a nezáležalo mi na tom, �i majú oble�enú 
havajskú koše�u, alebo prišli v maská�och.

 Tvoj prvý regulárny album Hit The Lights 
(reel to real) vyšiel na dobre známej značke 
Exitab. Malo bratislavské prostredie vplyv na 
výsledný zvuk albumu?
Zoznámil som sa s Jurajom Hoppanom, kto-
rý je pre m�a jednou z k�ú�ových postáv na 
poli bratislavskej elektronickej scény; v�aka 
nemu vyšiel album vo vydavate�stve Exitab. 
Mám rád hudbu, ktorá obsahuje príbeh, takže 
cinematický aspekt tam ostal, rovnako sci-�  
tematika, ktorá je pre m�a spojovacím bodom 
krautrocku, techna a kozmických tém odpú-
tania sa z pozemskej reality. Koncept albumu 
stál na myšlienke urobi� hudbu, ktorá je 
postavená na tane�ných základoch, ale nedá 
sa na �u tancova�. Na Hit The Lights  ( reel to 
real) sa tiež  odzrkadlilo prostredie, v ktorom 
som žil. Už to nebolo také náladové alebo sen-
timentálne ako tie predchádzajúce veci, ale 

skôr temnejšie, �o bolo 
tiež spôsobené tým, že 
som žil a stále žijem 
v Petržalke. Bratislava 
je nastavená tak, aby 
sa v nej všeobecne 
darilo podobnej dysto-
pickej elektronike. 
Dobre to odzrkad�uje 
�lánok o kolektíve 
Urbsounds zverejnený 
v magazíne The Wire 
pred takmer dvanás-
timi rokmi, v ktorom 
niekto poloironicky 
ozna�il Bratislavu ako 
Detroit východnej Eu-
rópy. Do ve�kej miery 
to aj platilo, ke�že vte-

dajšia techno scéna mala nespochybnite�ný 
medzinárodný význam. Urbsounds bol prvý 
kolektív, prepájajúci punkovú scénu s experi-
mentálnym prístupom. Pred ním tu boli �udia 
ako Burlas alebo Kladivo a iní zástupcovia 
undergroundovej scény, no tvorba Urbsounds 
bola najzrete�nejším príkladom prepojenia 
hudby, života a bratislavského prostredia.
 

 Existuje niečo ako slovenská experimen-
tálna hudobná scéna, prípadne, je možné 
v rámci nášho geografického priestoru hovo-
riť o charakteristickom zvuku alebo spôsobe 
tvorby?
Ja si myslím, že scéna ako taká v Bratislave 
neexistuje. �udia sa tu nestretávajú a nespo-
lupracujú na rozdiel od Budapešti, kde na 
báze kolaborovania a pomáhania si funguje 
napríklad kolektív Farbwechsel. V Bratisla-
ve sú „naopak“ malé skupinky �udí, ktorí si 
robia nie�o pre seba, jednoducho tam vidie� 
pracovný a umelecký individualizmus. Scé-

na v Bratislave nefunguje, no napriek tomu 
sú tam dobré projekty a šikovní �udia, ktorí 
vydávajú kvalitné veci. Jedna zo špecifík 
V4 spo�íva v tom, že napriek malosti scén 
v nich fungujú �udia s unikátnym a špeci-
� ckým zvukom. Ak nie si sú�as�ou vä�šej 
subkultúry, tak si dokážeš zachova� nadh�ad 
a iný prístup k hudobnej tvorbe. Ak si pustíš 
Lutto Lento alebo RSS Boys z Po�ska a Light-
ning Glove z �eska, môžeš po�u�, že ich hud-
ba je v nie�om unikátnejšia ako iné projekty 
zo západu. Nechcem to však prece�ova�, je to 
môj osobný dojem.

 V minulosti si sa venoval aj hudobnej 
kritike. V akom stave sa podľa teba nachá-
dza slovenská hudobná kritika, hlavne ak 
sa rozprávame o kontexte experimentálnej 
alebo súčasnej hudby bez žánrových obme-
dzení?
O hudobnej kritike sa u nás nedá hovori�. 
Je to smutné a ve�mi ma to mrzí, lebo sa to 
odzrkad�uje na tom, ako tu �udia vnímajú 
hudbu. Dnešná generácia mladých �udí si 
síce dokáže hudbu nájs� aj samostatne, ale 
aspekt toho, že by tu boli �udia, ktorí by ich 
mohli kurátorova� a odporú�a� im nové veci, 

u nás ve�mi chýba. Mrzí ma to aj z dôvodu, že 
sú�asná hudobná scéna je stále jedno krásne 
a fascinujúce miesto, kde sa rodí množstvo 
výborných dobrodružných vecí. Popri nich 
môžeme sledova� mutovanie vnímania novej 
hudby a jeho posun do �alších levelov. Mám 
pocit, že �udia na Slovensku sa na tomto zvu-
kovom dobrodružstve pre absenciu hudobnej 
kritiky nemôžu zú�ast�ova�. V prvom rade 
možno aj preto, lebo o takúto hudbu nejavia 
záujem, �o sa v kone�nom dôsledku odzrkad-
�uje v kultúrnej mentalite Slovákov.

 Čo chystá Jacques Kustod do budúcich 
dní? 
Nový album Jacquesa Kustoda bude kombináci-
ou starého a nového prístupu. Sentimentálnos� 
bazírujúcu na psychedélii striedam s abstrakt-
nejšími plochami. Rozhodne to nebude hudba, 
ktorú by som mohol pusti� v klube.

Text vznikol s podporou Literárneho fondu.

Výklenkové Rezonancie – Urbsounds 
and Friends In Noise / FUGA

Jacques Kustod (A4) (foto: B. Grebečí)
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[Georgij Dorochov:] Ustvo�skaja je typický 
skladate�-outsider, ktorého nemožno zasa-
di� do rámca dejinnej sústavy. Všeobecne 
sa o nej hovorí ako o skladate�ke, ktorá ne-
kompromisne išla proti systému. Proti tomu 
nemožno ni� namieta�. Predsa však bola pro-
duktom systému, vo�i ktorému nedobrovo�ne 
	 a sná� aj proti svojej prirodzenosti 	 stála 
v opozícii. Pre�o proti prirodzenosti? Pokúsim 
sa to vysvetli�.
Ustvo�skaja bola jedným z najlepších žiakov 
Šostakovi�a. Patrila k najperspektívnejším 
sovietskym skladate�om. Do konca 50. rokov 
minulého storo�ia ju pomerne �asto hrávali, 
pri�om hrávali ve�mi socrealistické veci, nap-
ríklad Športovú suitu a dve symfonické poémy. 
V názvoch ani v obsahu nie je ni� protisoviet-
ske. No �oskoro zmizla v tieni. Pre�o? Nikdy 
nedávala na známos� svoje politické názory. 
Podobne tiež skrývala svoje náboženské pre-
sved�enie, tak, ako aj iní sovietski skladatelia 
	 tým, že nepublikovala pôvodné názvy diel. 
V tomto zmysle sa Ustvo�skaja užito�ne odlíšila 

od svojho krymského kolegu 
Alemdara Karmanova, ktorý 
sa v snahe preda� svoje diela 
Minku�tu (sovietskemu mi-
nisterstvu kultúry, pozn. red.) 
neostýchal zameni� religiózne 
tituly za prosovietske 	 pod�a 

zásady „kto ponúkne viac pe�azí, ten dostane 
symfóniu“. V �om teda spo�íva Ustvo�skej ta-
jomstvo? Myslím si, že by sa v našich �asoch 
zachovala podobným spôsobom. Študovala by 
na konzervatóriu, písala skladby, ktoré by sa 
tam hrávali (možno aj lepšie než diela iných). 
Potom by neuniesla tlak a uzavrela by sa vo 
svojom svete, vymyslenom pre samu seba. 
Nezávisle od všetkého naokolo.
Ustvo�skú obklopoval šedý skladate�ský 
priemer, o ktorom sa teraz nepatrí hovori�. 
V dnešnej dobe by situácia nebola ani o chlp 
lepšia. Ustvo�skú by z�ava i sprava vinili zo 
všetkých hriechov. Ani v jednom prípade 
by sa jej nepodarilo by� „top“ skladate�om. 
Pri každej vhodnej i nevhodnej príleži-
tosti by poukazovali na jej nemodernos� 
a neaktuálnos�. Niektoré „prípady“ by sa 
ju pokúšali usved�i� z bohorúha�stva (ako 
možno spája� Boha s takmer cirkusovým 
obsadením Kompozície �. 1 „Dona nobis pa-
cem“ pre pikolu, tubu a klavír?!). Komer�ní 
skladatelia, ktorí prišli k sláve „za jednu noc“, 

by poukazovali na jej neužito�nos�. Dnes by 
sa Ustvo�skaja sotva cítila spokojnejšia než za 
�ias Sovietskeho zväzu, napriek biede svojej 
vtedajšej existencie.
Okrem toho, nie je na škodu spomenú� udalos-
ti našich dní. Ustvo�skaja by sotva privítala ak-
ciu skupiny Pussy Riot, a to z mnohých dôvo-
dov. Neverím, že by sa postavila na ich obha-
jobu. Nemohla by však ani privíta� rozsudok. 
O to viac by sama mohla by� v našich �asoch 
odsúdená. Pravdaže, sotva by sa zú�ast�ovala 
na priamych akciách, sotva by sa vôbec mie-
šala do politiky. No našli by sa „dobrí“ �udia, 
ktorí by sa rozhor�ovali nad jej dielami 	 ako je 
možné spoji� drevenú kocku a názov Dies irae?! 
Ve� je to svätokrádež, ak nie priam výzva na 
zvrhnutie moci!
Brežnevovská doba bola humánnejšia k pre-
javom alternatívneho názoru než tá puti-
novská. Za Brežneva sa mohol ocitnú� za 
mrežami alebo v psychiatrickej lie�ebni až 
�lovek, ktorý sa dôsledne postavil proti sys-
tému. V našej spolo�nosti však pred tým nie 
je zabezpe�ený nikto. Verím, že Ustvo�skú by 
neraz zatkli a odviezli na psychiatrickú exper-
tízu. Na predvádzaní jej diel by sa to nijako 
neprejavovalo. Ozna�ili by ich za nemoderné, 
samotnú Ustvo�skú za šialenú a nadchýnali 
by sa postupmi skladate�ov, ktorých rodi�ia 
nakopili svoj kapitál v 90. rokoch (nie tým 

V decembri uplynie desať rokov od smrti Galiny 
Ustvoľskej, skladateľky, ktorá reprezentuje 
jednu z tvárí „hudby Východu“. Jej tvorba mož-
no nedosiahla popularitu, akú si na Západe zís-
kali ďalší autori pochádzajúci z krajín niekdaj-
šieho Sovietskeho zväzu (Schnittke, Pärt, 
Gubajdulina, Kančeli...), obraz vývoja východnej 
vetvy európskej hudby v povojnovom období 
by však bez tejto žiačky Dmitrija Šostakoviča 
ostal nekompletný. Pri tejto príležitosti priná-
šame preklad rozhovoru, ktorý nekompletným 
ostane už navždy –, jeho aktérom je mladý, 
predčasne zosnulý ruský skladateľ Georgij 
Dorochov (1984–2013).

Poste restante IV. 
Rozhovory so súčasnými 
skladateľmi

Dmitrij BAVIĽSKIJ

G. Ustvoľskaja (foto: archív)
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naj�estnejším spôsobom), a iba im by dovolili 
by� skladate�mi. Tým, ktorí by poslušne plnili 
všetky príkazy dané zvonka. Ustvo�skaja by aj 
tu pôsobila ako cudzorodý element.

 Ak bola Ustvoľskaja taká nezávis-
lá a žila vo vlastnom svete, pre koho 
(a prečo) písala hudbu?
Nemyslím si, že Ustvo�skaja (tak, ako ktorý-
ko�vek iný skladate�) písala svoje diela vedome 
„do šuplíka“. Neh�adiac na to, že u skuto�ného 
skladate�a je tvorba dôležitá predovšetkým 
pre�ho samotného (motivácia môže by� rôz-
na 	 od nemožnosti netvori� po elementárnu 
potrebu realizácie vlastných ambícií, pri�om tu 
neexistuje paradox spájania motívov), žiadny 
skladate� nekomponuje svoje diela zámerne „do 
šuplíka“, bez toho, že by po�ítal s ich uvedením, 
�i už po�as života, alebo po smrti.
Bolo zhodou okolností, že Ustvo�skej skladby 
nezodpovedali potrebám jej doby a ona sa-
motná 	 pre silu svojich osobnostných kvalít 
	 nemala túžbu meni� situáciu vo svoj pros-
pech. Na druhej strane, nemožno ju ozna�i� za 
neš�astnú autorku 	 hoci to bolo už vo vyššom 
veku, predsa sa dostavil zaslúžený (a ako to už 
býva, neo�akávaný) úspech: od konca 80. ro-
kov za�ali jej diela �oraz �astejšie znie� na me-
dzinárodných koncertných pódiách. Do zna�-
nej miery tomu napomohla iniciatívnos� 
Reinberta de Leeuwa, ktorý vtedy po prvýkrát 
po�ul Ustvo�skej diela. Samozrejme, záujem 
sa prebudil aj v�aka absolútnej nepodobnosti 
jej hudby s �ímko�vek obvyklým a kvôli ne-
možnosti za�leni� jej tvorbu do akéhoko�vek 
smeru. Zárove� je tu zjavná nemožnos� pred-

stavi� si, že by mala �o i len hypotetických 
nasledovate�ov 	 o�ividne by to vyznelo ako 
paródia. A ak vezmeme do úvahy okolnos�, že 
Ustvo�skej triedou na leningradskom hudob-
nom u�ilišti prešlo mnoho skladate�ov, ktorí 
sa neskôr dobre uchytili, a neh�adiac na to, že 
na všetkých žiakoch zanechala jej osobnos� 
celoživotnú stopu, tak sa ani jeden z nich ne-
usiloval sta� „druhou Ustvo�skou“.

 Kto je jej poslucháčom?
To je, tak ako v mnohých podobných prí-
padoch, zložitá otázka, do zna�nej miery 
závisiaca od individuálnych osobitostí po-
sluchá�a. Ten sa pritom môže prejavova� 

podobne ako  Ustvo�skej diela 	 nie svojím 
charakterom, ale spôsobom vnímania hudby 
a životných okolností 	 maximálne sústrede-
ne, vážne, bez schopnosti osta� na plyt�ine. 
Valentin Silvestrov neraz vyslovil myšlienku, 
že u každého skladate�a existujú „záväzné aj 
nezáväzné diela“. A to sa skuto�ne vz�ahuje 
k vä�šine skladate�ov, hoci bývajú aj výnim-
ky ako Webern, Berg a Varèse. Ustvo�skaja 
k nim patrí tiež, bez oh�adu na to, že medzi 
jej kompozíciami do konca 50. rokov boli aj 
tie „nezáväzné“. No po tejto epizóde vykonala 
Ustvo�skaja z poh�adu skladate�a ve�mi silný 
�in. Nielenže odmietla písa� to, o �o nemala 
príliš ve�ký záujem, a púš�a� sa do práce vý-
lu�ne kvôli zárobku, ale vy�iarkla zo zoznamu 
svojich diel všetko, �o pokladala za „nezá-
väzné“. A z�aleka nešlo iba o úžitkovú hudbu 
	  napríklad spomenutú Športovú suitu krátko 
po uvedení zavrhla a potom ju predsa len 
	 neve�mi ochotne 	 zahrnula do zoznamu 
svojich diel (pravda, už bez prívlastku „Špor-
tová“). V tom sa, pod�a môjho názoru, nemýli-
la: neh�adiac na vonkajškovú �ahkos�, socrea-
listickos� hudby, tam hne� možno spozorova� 
všetky charakteristické �rty jej tvorby.

 Musí byť Ustvoľskej poslucháč nábo-
žensky založený? Nabádajú k tomu názvy 
väčšiny jej diel od počiatku 70. rokov.
Odpove� na túto otázku dala sama Ustvo�skaja. 
Neraz prízvukovala, že jej hudba je v prvom 
rade inštrumentálna. To, okrem všetkého iné-
ho, poskytuje jeden z k�ú�ov k jej správnemu 
porozumeniu. Ustvo�skaja vždy protestovala, 
ke� jej diela nazývali komornými. Tento pro-

test sa javí ako paradox (jej 
Kompozície aj symfónie 	 od 
Druhej po Piatu 	 sú na-
písané pre relatívne malé 
inštrumentálne zostavy), 
no je takmer stopercentne 
oprávnený. Podstata nespo-
�íva v tom, že by Ustvo�skej 
diela boli, ako sa niekedy 
hovorí, na komornú hudbu 
príliš vážne (to je o�ividná 
hlúpos�; sta�í sa pozrie� na 
dve-tri komorné diela �ubo-
vo�ného autora), ale v tom, 
že pre svoju inštrumentálnu 
povahu nespadajú do bežné-
ho ponímania komornosti. 

Krajná dispropor�nos�, nerovnováha obsade-
nia (ako napríklad v Kompozícii �. 1 „Dona no-
bis pacem“) nedovo�ujú, aby sme ich nazývali 
komornými. Ohrani�enos� inštrumentára vy-
chádza z už viackrát spomenutej koncentrova-
nosti kompozi�ného myslenia, ani len nepri-
púš�ajúcej zaoberanie sa (síce nie zbyto�nými, 
no jednoducho podružnými) detailmi.

 Musí byť človek nábožensky založe-
ný, aby mohol počúvať Bacha? Do akej 
miery je hudba zviazaná s motiváciami 
jej tvorcov? Možno ju vnímať naplno 
aj bez biografického podtextu – alebo 
predsa len nie?

Skuto�ne, vnímanie Bacha nijako nesúvisí 
s príslušnos�ou k tej �i onej konfesii, no bez 
poznania evanjeliových udalostí niekedy ne-
možno nájs� k�ú� k mnohým ve�mi zaujíma-
vým momentom. �o sa týka motivácií k tvor-
be, tie sú u každého skladate�a individuálne. 
V predchádzajúcom rozhovore (o Antonovi 
Brucknerovi, vydanom v rovnakej publikácii, 
pozn. red.) som sa dotkol tejto témy, no v sku-
to�nosti je to ove�a zložitejšie. Najzložitejšie 
je, že vo vä�šine prípadov je to všetko abso-
lútne druhoradé. Bolo by príliš banálne, keby 
skladatelia tvorili pod�a toho, �i mali „vyda-
rený“ alebo „nevydarený“ de�. Ak napríklad 
spomenieme Mahlera, tak Piesne o m�tvych 
de�och a Šiestu symfóniu napísal po�as možno 
najš�astnejšej etapy svojho života a jeho žena 
Alma mu dokonca vy�ítala, že si takýmito die-
lami môže privola� neš�astie (a neskôr sa to 
ukázalo ako pravdivá predpove�).

Ak sa vrátime k Ustvo�skej, tak jej biogra� cké 
údaje sú mimoriadne zaujímavé. Prirodzene, 
aj bez nich môžu jej diela zanecha� hlboký 
dojem, no mnoho vecí zara�ujú na správne 
miesto. Medzi najdôležitejšie okolnosti patrí 
jej štúdium u Šostakovi�a. Prakticky po celý 
život popierala vplyv u�ite�a na svoju tvorbu, 
spravidla sa krajne negatívne a ostro vyjad-
rovala aj o jeho dielach. No bolo by absolútne 
chybné poklada� to za demonštratívne zne-
važovanie �i vybavovanie si osobných ú�tov. 
Hudba Ustvo�skej vyrástla zo Šostakovi�a, má 
v �om zapustené všetky korene, no na rozdiel 
od mnohých iných skladate�ov, ktorí zakúšali 
jeho vplyv, Ustvo�skaja mnohé �rty, prevzaté 
od svojho u�ite�a, ešte zúžila. Napríklad kóda 
Klavírneho koncertu môže vzbudzova� asociá-
cie s kódou Šostakovi�ovej Piatej (a o to viac 
Deviatej), no už na prvý poh�ad je u Ustvo�skej 
všetko asketickejšie: len klavír, tympany a slá-
�iky, len mnohonásobne opakovaný motív 
poskladaný z troch prvkov. Akoby sa vedomie 
�loveka zacyklilo na �omsi neve�mi vážnom, 
dokonca bezobsažnom, no pri všetkom úsilí 
sa toho nedokáže zbavi� a nedokáže prejs� na 
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Z jediných zachovaných filmových záberov 
skladateľky spred roku 1990 (foto: archív)
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iné myšlienkové pochody okrem nekone�ného 
opakovania toho istého. Tým robí Ustvo�skaja 
v porovnaní so Šostakovi�om nový krok a ten-
to krok 	 kardinálne osobné odtrhnutie sa 
od u�ite�a, jeho „zabitie“ 	 je úplne legitímny. 
Samozrejme, môžeme spomenú� �alšie, ve�-
mi �asto sa opakujúce prípady, kedy žiak od 
zbožš�ovania svojho u�ite�a prešiel k nenávisti: 
exemplárne prípady ponúkajú dvojice Messia-
en – Boulez a Nono – Lachenmann. Ustvo�skaja 
nastúpila na radikálnejšiu cestu. Úplné odvrh-
nutie a úplná izolácia od minulého sa jej poda-
rili navonok, nie však celkom vo vnútri. Stojí 
za to spomenú�, že Šostakovi� sa od Ustvo�skej 
nikdy nedištancoval a až do konca svojho živo-
ta si cenil jej diela, �oho dôkazom je, že jej témy 
viackrát citoval vo vlastnej hudbe. 

 A čo Ustvoľskaja vytýkala Šostako-
vičovi? Čo zavrhovala? Týkalo sa to vý-
hradne hudobných momentov alebo skôr 
niečoho, čo s hudbou priamo nesúvisí?
Ustvo�skaja vždy hovorila, že Šostakovi� na 
jej dielach nezanechal nijaký vplyv a že jeho 
skladby sa jej nikdy nepá�ili. Pravdaže, v tom 
je istý diel pretvárky. Prirodzene, v „zrelej“ 
fáze jej tvorby stál Šostakovi� mimo. Predsa 

však sú všetky korene Ustvo�skej hudby za-
pustené v Šostakovi�ovi, nech by to akoko�vek 
nechcela. Bolo to vážne odvrhnutie, odrezanie 
sa od primárneho zdroja. Na to je, pravdaže, 
tiež potrebná odvaha. A nejde tu o to, že sa 
Ustvo�skaja javí ako najnezávislejšia zo Šosta-
kovi�ových žiakov 	, bolo by to ve�mi nespra-
vodlivé vo�i Mieczys�awovi Weinbergovi, Bori-
sovi Tiš�enkovi a Borisovi �ajkovskému, ktorí 
boli svojho �asu Šostakovi�ovými žiakmi, no 
prerástli jeho vplyv a každý z nich sa mohol 
sta� individuálnou tvorivou osobnos�ou. �ím 
sa však v prvom rade líšili od Ustvo�skej, bolo, 
že ani jeden z nich sa tak radikálne nezriekol 
svojho u�ite�a. Všetci k nemu po celý život 
prechovávali úctu, ak nie priam zbož�ovanie. 
Ustvo�skaja 	 celkom naopak. Z jej strany to 
bolo úsilie o maximálne potvrdenie vlast-
nej individuality. Práve preto potrebovala 
vo vnútri (a nielen vo vnútri) „zabi�“ svojho 
u�ite�a, svojho „otca“ v kompozícii. Opaku-
jem, nejde o unikátny prípad; prešli tým 
viac-menej všetky významnejšie skladate�ské 
osobnosti. No zdá sa, že nikto nezavrhol svoj-
ho predchodcu tak radikálne, ako to urobila 
Ustvo�skaja.

Preklad: Robert KOLÁŘ
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Georgij DOROCHOV sa narodil v roku 1984 
v sibírskom Tomsku. V rodnom meste vyštudoval 
hru na husliach, kompozíciu študoval na Štátnom 
konzervatóriu P. I. �ajkovského v Moskve v triede 
Vladimira Tarnopo�ského. Patril k najvýraznejším 
predstavite�om mladej generácie ruských sklada-
te�ov – akcionistov a konceptualistov, radikálne 
prehodnocujúcich spôsob práce s materiálom, 
formou a gestom. Jeho diela uviedli súbory sú�as-
nej hudby v Rusku a �alších európskych krajinách. 
V Bratislave zaznela na festivale Melos-Étos 2013 
jeho orchestrálna kompozícia Deconstruction. 
Pôsobil v Moskve až do svojej náhlej a pred�asnej 
smrti vo februári 2013.

G. Dorochov (foto: archív)

Syndróm 3 ½  
Ke� sa v roku 1993 zmenila Višegrádska trojka 
na Višegrádsku štvorku, vtedajší �eský premi-
ér Václav Klaus, nazerajúci na slovenskú sa-
mostatnos� zvysoka, nazval nové zoskupenie 
s ironickým úškrnom pejoratívne: „Višegrád-
ska tri a pólka“, �o �as� našich národne pre-
budených duší patri�ne iritovalo. Priznávam, 
že aj mne sa vtedy jeho spôsob komunikácie 
zdal spupný a arogantný. Odvtedy prešlo štvr�-
storo�ie a veci sa (vy)kryštalizovali. Nepatrím 
medzi „televíznych odborníkov“ nárokujúcich 
si posudzova� každý aspekt života našej po-
stkomunistickej reality, trochu sa cítim doma 
v problematike kultúry, aj to skôr divadelnej, 
ale syndróm klausovskej „tri a pólky“ sa mi 
dnes javí stále viac a viac prítomný v našom 
slovenskom opernom živote – a to práve pri 
tvorbe hodnotových rebrí�kov. Lebo v malej 
krajine, kde sa každý s každým pozná, sa 
hodnoty negenerujú �ahko. 
Bolo by ve�mi zjednodušujúce redukova� túto 
problematiku len na opernú kritiku, hoci leví 
podiel zodpovednosti pri (ne)vytváraní hierar-
chie hodnôt je bezpochyby na nej. Ale hodno-
tový priestor tvoria aj zria�ovatelia a vedenia 
divadiel, tvorcovia, vedecké a dokumenta�né 
ústavy, stredoškolskí i vysokoškolskí pedagógo-
via, publicisti, vedenia redakcií a rubrík, diváci, 
ale i operní fanúšikovia. Každý z menovaných 
rád vidí problém u tých druhých. Netrúfam 
si posúdi� mieru zodpovednosti jednotlivých 
inštitúcií, preto sa pristavím práve pri opernej 
kritike, i ke� som si už za kritiku kritiky vy-
slúžil od najplodnejšieho operného publicistu 
h�bavé opernomorálne vý�itky.    

Tak po�me k veci. Obdobie po roku 1989 je 
dostato�ne dlhé na to, aby sa operné dianie 
dalo zmapova� a vyhodnoti�, prípadne teatro-
logicky spracova�. Množina všetkých publiko-
vaných kritík, ako i množina všetkých kritík 
jednotlivých recenzentov za toto obdobie by 
mala dokáza� vystihnú� dobu, z �oho by expli-
citne mala vzniknú�, akoko�vek subjektívna, 
no predsa len hierarchia hodnôt. Hovori� by 
mali fakty z dokumentov, nie improvizované 
hodnotové súdy ex post, vychádzajúce z mo-
mentálneho kapricu. Lenže aj z dobových 
faktov hovoria �asto „dojmológie“, ktoré sú 
len �ažko vyhodnotite�né. 
Ak na stôl ved�a seba položíme publikované 
texty slovenských kritikov, neraz nám z toho 
vychádzajú, mierne povedané, nezrovnalosti. 
Dovolím si uvies� dva príklady, ktoré pod�a m�a 
dobre vystihujú tento problém. Jeden zo špi�ko-
vých dirigentských výkonov po roku 1989, popri 
naštudovaniach Pikovej dámy Jonasom Alexom 
a Simona Boccanegru Ondrejom Lenárdom, bol 
výkon ma�arského dirigenta Jánosa Kovácsa 
(Hrad knieža�a Modrofúza, Fidelio). Slovenská 
kritika to „nezbadala“, alebo lepšie povedané, 
pri porovnaní publikovaných kritík na jeho 
výkon s kritikami na prevádzkové hudobné 
naštudovania, �ahá jeho dirigentský výkon za 
kratší koniec. Iný príklad: nespochybnite�ným 
režisérskym  po�inom svetoznámeho Petra 
Konwitschného je �ajkovského Eugen Onegin, 
ktorý patrí medzi vrcholné inscenácie nielen 
nemeckých operných scén, ale i v rámci tvor-
by samotného Konwitschného. Remake, ktorý 
v roku 2005 uviedla Opera SND, bral do úvahy 

i kontext vykryštalizovaných hodnotových súdov 
v Nemecku, preto sa len �ažko dal spochybni�. 
Napriek tomu sa v slovenských kritikách našli 
rôzne vý�itky, prevažne laického charakteru 
ako „prehnaná bujaros� zborov, statické obrazy, 
alkoholické opojenie, morbídny tanec s m�tvolou“ 
at�. (Touto problematikou som sa podrobnejšie 
zaoberal v publikácii Operné sondy.) S autoritou 
režiséra si naša operná kritika netrú� a otvorene 
polemizova�, no v podtexte bolo cíti� problematic-
kú akceptovate�nos� inscenácie. Lenže problém 
nie je ani v zmienených výhradách, problém je 
skôr v tom, �o sa slovenskej kritike pá�i.  
Tu by som ako príklad zmienil Straussovu 
Salome v réžii Hansa-Joachima Rückhäberleho 
na scéne Opery SND. Táto inscenácia ur�ite 
nepatrí medzi úspechy SND a predstavuje 
extrémny protipól ku Konwitschného naštu-
dovaniu. V Rückhäberleho inscenácii nielenže 
neboli pomenované zámer, koncepcia, herec-
ká štylizácia, ale protagonistom, komparzu 
a technike nebolo �asto jasné, ani �o a kedy 
majú robi� – o herectve ani nehovoriac. Bez-
radnos� režiséra bola evidentná. Slovenská 
kritika to však videla ako „syntézu intelektu, 
emócií a dôslednosti“. Nadšený obdiv k nude 
a divadelnej prázdnote bez jedinej vý�itky je 
nepochopite�ný. Konwitschny svoj pomyselný 
duel s „neréžiou“ prehral na celej �iare. Uviedol 
som len dva príklady, ale slovenské recenzie 
sa podobnými hodnotovými súdmi len tak 
hemžia, a to nielen v hodnotení inscenácie, ale 
i hudobného naštudovania a vokálnej interpre-
tácie. Re� exia, zdá sa, je v ešte vä�šej kríze ako 
samotná tvorba. Tá klausovská „pólka“ vyt�a, 
a tá druhá, možno fundovanejšia, v kultúrnom 
priestore chýba. Alebo ml�í?

Martin BENDIK
Autor je operný režisér.

glosa
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Tvorivý odkaz Ivana Paríka, 
Dušana Martinčeka 
a Ladislava Kupkoviča 
ako inšpirácia pre identifikáciu 
podobností a odlišností 
v slovenskej hudbe
Krátko po svojej osemdesiatke znovu zavítal na Slovensko pri 
príležitosti uvedenia svojej Symfónie B dur Ladislav Kupkovič. 
Z rozhovoru, ktorý vtedy poskytol pre Hudobný život, sršal 
svojrázny kupkovičovský humor i viera vo vlastné istoty. 

Ľubomír CHALUPKA

Po zverejnení rozhovoru však prišla smutná správa o odchode tohto 
hudobníka (17. 3. 1936 – 15. 6. 2016). Priradil sa tak k svojim vrstovní-
kom, spolužiakom a priate�om – Ivanovi Paríkovi (17. 8. 1936 – 2. 3. 2005) 
a Dušanovi Martin�ekovi (19. 6. 1936 – 30. 8. 2006). Naskytá sa príle-
žitos� na re� exiu uzavretého diela tejto trojice, možnos� h�ada� v ich 
individuálnej pro� lácii vystuženej konkrétnymi kompozíciami �rty 
zhody, podobnosti, paralely, ale aj odlišnosti. Ukladanie tvorivých vý-
sledkov do pamäti slovenskej hudobnej kultúry je povinnou sú�as�ou 
nielen elementárnej úcty, ale aj nachádzania ich zmyslu a významu. 
Každý z menovanej trojice prispel „svojím dielom“ do slovenskej hudby 
nedávnej minulosti, dopomohol k jej rozmanitosti, zodpovedal za jej 
vývojovú zvrásnenos� a prezentoval jej meno nielen doma, ale aj za 
hranicami.
   

Východiská
Všetci traja za�ínali podnika� prvé kroky na ceste k budúcej skla-
date�skej profesii približne v rovnakom �ase, na rovnakom mieste 
a vzdelávacom prostredí – v  triedach bratislavského konzervatória. 
Ivan Parík za�al študova� kompozíciu u Andreja O�enáša a dirigovanie 

u Kornela Schimpla, Dušan Martin�ek sa zapísal do klavírnej triedy 
Anny Kafendovej a Ladislav Kupkovi� cibril techniku hus�ovej hry pod 
doh�adom Albína Vrte�a. Nesporný talent a prirodzená muzikalita (Kup-
kovi� absolvoval Konzervatórium Sucho�ovou Fantáziou a burleskou 
pre husle a orchester), Paríkova vô�a uplatni� nápady na neokázalej 
ploche komornej výpovede (Noc pre dva klavíry �i absolventská Hudba 
pre štyri slá�ikové nástroje), sústredené Martin�ekovo h�adanie inšpi-
rácií v bohatej európskej klavírnej literatúre (od Bacha, Beethovena, 
Chopina, Liszta až ku Skriabinovi a Rachmaninovovi) a kreovanie 
prvých kompozi�ných juvenílií v konzultáciách aj s Jánom Zimme-
rom a Jánom Cikkerom predur�ovali každého z nich k pokra�ovaniu 

umeleckého vzdelania na Vysokej škole múzických umení. Kupkovi� 
si zdokona�oval hru na nástroji u Mikuláša Jelínka, Martin�ek u Rudol-
fa Macudzi�ského a ako druhý predmet si zapísal kompozíciu v triede 
Jána Cikkera. Paríka si zobral „na staros�“ Alexander Moyzes. Hoci obe 
umelecké školy mohli poskytnú� mladým adeptom základy kompozi�-
ného remesla, resp. interpreta�ného umenia na modeloch a pravidlách 
odvodených z tvorby minulých storo�í a viedli ich aj k úcte k domácim 
folklórnym inšpiráciám (dokladom toho je rukopis nieko�kotaktovej 
klavírnej miniatúry v dórskej tónine, ktorú 20-ro�ný Ivan Parík venoval 
spolužiakovi Ladislavovi Kupkovi�ovi), k hudbe 20. storo�ia sa správa-
li zna�ne selektívne a rezervovane. Preto tí študenti, ktorí sa, hnaní 
zdravou zvedavos�ou, usilovali prekra�ova� úzke obzory a normy dané 
u�ebnými osnovami a predstavami pedagógov, nachádzali cesty k na-
lomeniu pestovanej izolácie slovenskej hudobnej kultúry a nekritickej 
pýchy niektorých jej predstavite�ov po�as 50. rokov uplynulého storo�ia 
aj prostredníctvom alternatívnych zdrojov informácií a neformálnych 
aktivít. Bolo to prirodzené aj pre sledovanú trojicu a kolidovalo to 
s voluntaristickou predstavou dobových ideológov o bezproblémovom 
za�le�ovaní adeptov a �erstvých odchovancov „socialistickej“ inštitúcie 
do „jednotného skladate�ského frontu“. Jednou z týchto alternatív bolo 
aj nekonven�né a inšpiratívne prostredie domu Alexandra Albrechta 
na Kapitulskej ulici, kde sa nepredkladali kompozi�né cvi�enia v rámci 
dodržiavania pravidiel v zhode so štýlovou orientáciou o� ciálnych pe-
dagógov, ale za ú�asti múdreho, rozh�adeného a kultivovaného pána 
domu prebiehali diskusie o hudbe, ale aj o výtvarnom umení, � lozo� i 

�i literatúre, po�úvali sa diela európskych autorov po�núc 
renesan�nými majstrami, prezerali partitúry, knihy, 
ale v�aka bohatej nototéke sa najmä výdatne muzicíro-
valo. Kupkovi� ako chlapec-elév v Kirchenmusikvereine 
mohol ešte zaži� umelecké a manažérske schopnosti 
Alexandra Albrechta na �ele tohto pozoruhodného telesa, 
ktoré na za�iatku 50. rokov muselo, žia�, násilne ukon�i� 
svoju bezmála 120-ro�nú �innos�. Na tejto neformálnej 
„univerzite“ sa de� novalo aj Paríkovo a Martin�ekovo 
rozhodnutie pre kompozi�nú profesiu, uplatnenie našla 
Martin�ekova znalos� klavírnej literatúry a pohotová hra 

„prima vista“ pri komorných zostavách, kde sa k huslistovi Kupkovi�ovi 
pripájal aj syn domáceho pána Ján Albrecht (neskorší charizmatický 
„Hansi“, � lozo� cky rozh�adený umenovedec, vzdelaný aj v matematike, 
ktorý skon�il violovú triedu na VŠMU). Nie náhodou v tomto období 
(1957–1958) vznikali prvé opusy budúcich skladate�ov, ur�ené pre violu 
– Martin�ekova Meditácia, Paríkova Hudba a Kupkovi�ovo Prelúdium. 
Prvé dve, ktoré vyšli aj tla�ou, sú výberom kompozi�ných prostriedkov 
(rozšírená tonalita, inklinácia k monomotivickému rozvíjaniu, stried-
mos� kontrastov), ktoré sú príbuzné štýlovému okruhu neskorého 
romantizmu, charakteristického pre tvorbu domáceho pána. V albrech-
tovskom dome sa, v ur�itom protiklade k strnulej akademickej výchove 

L. Kupkovič: Mäso kríža

L. Kupkovič v Smoleniciach (foto: archív HC)
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na vtedajšej VŠMU, kreovali kontúry Martin�ekovej distingvovanosti vo 
využívaní inšpira�ných podnetov z okruhu klavírnej literatúry, Parí-
kovho sklonu k zvukovej delikátnosti a prepracovanosti detailov a Kup-
kovi�ovho záujmu o dynamickú formu a zvukovú pestros�. V repertoári 
slá�ikového „KAF“ tria (Kupkovi�, Albrecht a Miroslav Filip, odborný 
asistent a „Hansiho“ kolega na Katedre hudobnej výchovy Vysokej školy 
pedagogickej, budúci významný muzikológ) sa objavovala aj tvorba Pa-
rížskej šestky a 2. viedenskej školy, ktorá bola v Bratislave v 2. polovici 
50. rokov minulého storo�ia ešte stále kuriozitou. To mobilizovalo záu-
jem mladých hudobníkov o sústavnejšiu prezentáciu hudby 20. storo�ia 
aj na verejnosti (Kupkovi� spolu s Jánom Albrechtom a klaviristom 
Romanom Bergerom participovali na niektorých komorných poduja-

tiach na pôde vtedajšieho 
Parku kultúry a oddychu). 
Tieto iniciatívy a spontánne 
�erpanie z nekonven�ných 
zdrojov mohli by� t�om 
v oku vtedajších o� cialít: pri-
bližne od roku 1957 sa v tla�i 
objavovali názory o nežia-
ducej experimentátorskej 
povahe tvorivých záujmov 
„mladých“. Ideologicky 
a najmä paternalisticky 
deklamovaná obava o ich 
„zdravý“ vývoj kulminovala 
na 1. Zjazde slovenských 
skladate�ov v decembri 1959. 
V tomto roku sa totiž sfor-
movala �alšia platforma 
pre alternatívny spôsob zís-

kavania poznatkov: študenti a mladí absolventi škôl – Konzervatória, 
VŠMU i hudobnej vedy na Filozo� ckej fakulte UK (odtia� napr. mladý 
asistent Ladislav Mokrý a študent Peter Faltin) si na základe príslušnej 
literatúry a zvukových nahrávok zo zahrani�ia (zabezpe�oval ich najmä 
spolužiak z Cikkerovej kompozi�nej triedy Peter Kolman) zorganizovali 
samovzdelávacie Semináre hudby 20. storo�ia, kde prezentovali širší 
prierez tvorby k�ú�ových autorov, klasikov európskej hudby 1. polovice 
20. storo�ia (v bežnom koncertnom živote Bratislavy neuvádzaných), 
po�núc Debussym cez Schönberga, Weberna, Bartóka, Hindemitha 
až k reprezentatívnym dielam vtedajšej „Novej hudby“ (Boulezovo La 
marteau sans maître, Stockhausenove Kontrapunkte, Nonov Il canto 
sospeso), diskutovali o aktuálnych kompozi�ných technikách, študovali 
partitúry a tematické zborníky (Die Reihe, Darmstädter Beiträge zur 
Neuen Musik). Zatia� �o na týchto stretnutiach nechýbali Parík i Kup-
kovi�, pre Martin�eka neboli svojou exkluzívnou orientáciou nato�ko 
prí�ažlivými. Ke�že Semináre prebiehali na pôde VŠMU, nebolo náro�-
né ich po polro�nej �innosti zásahom vedenia zruši�. Vtedy sa rodila 
prvá diferenciácia v záujmoch „našich“ troch vrstovníkov – Martin�ek 
zásadne nepolemizoval s esteticko-štýlovou sústavou svojho u�ite�a 
Cikkera a nesiahal po študovaných zdrojoch a vzoroch pre vtedy sa ro-
diacu „slovenskú hudobnú avantgardu“. Parík bol, naopak, nespokojný 
s obmedzeniami, ktoré na neho kládol Alexander Moyzes. O svojráz-

nom vzdore mladého študenta sved�í pies�ový diptych na texty starých 
japonských básnikov (1959), ktorý provenienciou poetickej predlohy, 
obsadením (soprán a komorný súbor), a najmä výberom kompozi�-
ných prostriedkov (silná inšpirácia hudbou A. Weberna) znamenal prvý 
signál k individuálnej – na škole nezávislej – ceste Paríkovho štýlotvor-
ného formovania. V �ase vzniku skladby ju musel mladý autor na�as 
uloži� do šuplíka a navonok rešpektova� pokyny a vkus svojho pedagóga 
(ako dosved�ujú Tri klavírne skladby a najmä absolventská Predohra 
pre ve�ký orchester, 1962). 
V tom �ase už mal Martin�ek za sebou rad opusov zverených klavíru 
(Rapsódia pre klavír a orchester, Prelúdiá a fúgy, cyklus Etúd, Dva tan-
ce v bulharskom rytme, Tri val�íky), v ktorých sa prezentoval jednak 

ako ctite� svojho pedagóga („slovakizmy“ blízke Cikkerovej mladistvej 
Sonatíne), ale najmä stvárnením podnetov z európskej klavírnej tvor-
by romantizmu. Toto stvár�ovanie sýtené citlivým Martin�ekovým 
muzikantstvom i nadh�adom umož�ovalo preverova� zvukové nuansy 
klavírnej faktúry, melodické a harmonické osobitosti rozšírenej tonali-
ty a kontrastnos� v dostato�nej vzdialenosti od prostého eklekticizmu. 
Mladý skladate� krotil romantickú brilantnos� a rapsodizmus pros-
triedkami protiromantickej expresivity, vitality a triezvosti, a v tomto 
zmysle rozširoval inšpira�ný záber aj o hudbu Proko� eva, Bartóka �i 
Stravinského. Syntézou týchto skúseností je cyklický opus Dialógy vo 
forme variácií pre klavír a orchester, ktorým v roku 1961 Martin�ek 
absolvoval štúdium kompozície a ako interpret svojej skladby aj odbor 
klavírnej hry (dielo uviedol s rozhlasovým orchestrom mladý dirigent 
Bystrík Režucha, neskôr oddaný interpret Martin�ekových aj nepo�et-
ných Paríkových orchestrálnych skladieb).
Rok predtým absolvoval aj Ladislav Kupkovi� hus�ovú triedu recitálom 
s tradi�ným programom (sonáty Händla, Brahmsa a Proko� eva, pri-
�om kritika vyzdvihla podanie diela ruského skladate�a s poznámkou, 
že mladý huslista má dispozície pre hudbu 20. storo�ia) a mal za sebou 
aj prvé dirigentské skúsenosti v súbore Mladé srdcia (v tom �ase sa za-
písal na VŠMU na dirigovanie v triede �udovíta Rajtera, ale štúdium ne-
dokon�il). Pretlak muzikality ho viedol k praktickej �innosti, ku ktorej 
ho predur�ovali aj organiza�né schopnosti. Ako �len orchestra Sloven-
skej � lharmónie (v skupine 2. huslí) a po�as pôsobenia vo Vojenskom 
umeleckom súbore za�al okolo seba združova� hudobníkov, ochotných 
prekra�ova� konven�ný repertoár a schopných študova� a interpretova� 
aj náro�né partitúry hudby 20. storo�ia, vrátane diel z povojnového ob-
dobia, pri�om Kupkovi� za�al medzi ne pohotovo zara�ova� aj vlastné 
skladby. Už od za�iatkov sa ako kompozi�ný autodidakt prihlásil ku 
konzekventnej aplikácii prostriedkov seriálnej techniky, aleatorickej 
metódy utvárania hudobných celkov a drsne pôsobiacich zvukových 
kombinácií charakteristických pre avantgardné prostredie Novej hud-
by darmstadtskej proveniencie (Rozhovory pre � autu a fagot, Skica 
pre komorný súbor, Mäso kríža pre pozaunu, 6 tympanov, 3 tam-tamy 
a kostolný zvon, Osemhran samoty, nudy a strachu, kde dôvtipná gra-
� cká partitúra ponúkala príležitos� pre spoluprácu 8 �ubovo�ných inter-
pretov s ladite�nými nástrojmi). Kupkovi� svoju a� nitu k nezvy�ajným 
experimentom so štrukturálnou, zvukovou a expresívnou vrstvou tvori-
vej predstavy dokumentoval aj spoluprácou so Zvukovým pracoviskom 
�s. televízie, pri�om po po�iato�ných sondách hravej povahy realizo-
vaných v domácich podmienkach typom brikoláže v spolupráci s Iljom 

D. Martinček: Rapsódia

D. Martinček (foto: A. Palacko)
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Zeljenkom, Pavlom Šimaiom, Romanom Bergerom a etnomuzikológom 
Ivanom Ma�ákom zúro�il svoj záujem o elektrogénny zvukový materiál 
vo viacerých hudbách k dokumentárnym � lmom. Ako autodidakt teda 
neprekonal štádium odpútavania sa od vplyvu pedagóga kompozície 
– aké museli prekonáva� konciliantný Martin�ek a najmä opozi�ne 
naladený Parík – a tým mohol by� relatívne viac „slobodný“ a odvážny 
(jeho predchodcami boli v tomto zmysle Ján Levoslav Bella, „záhadný“ 
Fra�o Dostalík, neskôr Jozef Grešák �i Oto Ferenczy).

   Formovanie
Pri poh�ade na spomenuté za�iatky individuálnej tvorivej fyziognó-
mie troch vrstovníkov možno vymedzi� zaujímavú komplementaritu 
okruhov ich tvorivých inšpirácií, rozvinutých v 60. rokoch, období 
významnom nielen pre ich pro� láciu, ale aj pre historicky oprávnenú 
dynamickú pro� láciu slovenskej hudby, na ktorej sa podie�ali aj �alší 
(o nie�o starší, resp. mladší) �erství absolventi kompozi�ných tried. 
Martin�ekov štýlotvorný záber siahal od romantikov ruského pôvodu 
(Skriabin, Rachmaninov) k dielam tvorcov zo stredo- a juhovýchodnej 
európskej proveniencie s adaptáciami aj folklórnych intonácií (Dva 
tance v bulharskom rytme �i Spomienka na gajdy, pripomínajúce rov-
nako nazvané skladby v klavírnom cykle Mikrokozmos Bélu Bartóka, 
alebo Rumunská rapsódia – Negrea). Parík �erpal z vývojového smeru 
západoeurópskych krajín, konkrétne od Debussyho cez Weberna k Bou-

lezovi, so zdôraznením zmyslu pre vycizelovaný detail, francúzsku 
jemnos� narábania so sonoristickými odtie�mi a farebnou diferenco-
vanos�ou a prehlbovaním novocíteného hudobného lyrizmu. Kupkovi� 
sa vedome stotožnil s tvorivo-experimentátorskym prostredím kom-
pozi�ných kurzov v Darmstadte z prelomu 50. a 60. rokov a postupne 
uvo��oval vážnos� a štrukturálnu prepracovanos� arti� ciálnej kom-
pozície k polohe happeningu. Dovolil si aj „strie�a�“ z programotvornej 
orientácie slovenskej hudby nedávnej minulosti, ke� niektorým svojim 
prvým skladbám pridával až � lozo� cky znejúce texty: napríklad Roz-
hovory pre � autu a fagot niesli podnázov (odvodený od F. Kafku): „Ke� 
sme vstúpili do života, ukázalo sa nakoniec, že namiesto ve�a riešení 
máme len dve možnosti, tým bolo povedané, že máme len jednu.“ Exis-
tenciálne znejúce pomenovanie Osemhran samoty, nudy a strachu 
bolo redukciou pôvodného ponurého názvu: Opustený cintorín. „Len 
nieko�ko náhrobných kame�ov a tmavých krížov nemo v poli stojí. Živí 
i m�tvi zanevreli na tento kúsok zeme. A zanechané kríže svoje vychlad-
nuté ramená do prázdna vystierajú ...“ Takto nasmerované formovanie 
„našej“ trojice postihlo pomerne široký inšpira�ný interval – od úcty 
k tradícii európskej tvorby prvej polovice 20. storo�ia cez jeho zrete�nú 
inováciu sprostredkovanú webernovským odkazom až k jej zámernej 
negácii. Paríkov smer štýlotvorného formovania, založený na jemnosti 
výpovede a vycizelovanosti komorného tvaru, ktorý skladate� predsta-
vil hne� po absolutóriu (1962) v Sonáte pre 
 autu a v klavírnom cykle 
Piesne o padajúcom lístí, dokázal akceptova� aj provokatívne h�adajúci 
a zvukovo eruptívny Kupkovi� tým, že do programov svojho združenia 
Hudba dneška, pôsobiaceho od januára 1964, zara�oval Paríkove nové 

skladby. Repertoárové zameranie súboru síce preferovalo „darmstadt-
skú“ orientáciu svojho umeleckého vedúceho, ale popri informáciách 
„up to date“, teda premiérach noviniek popredných reprezentantov vte-
dajšej západoeurópskej avantgardy (na �ele so Stockhausenom), Kup-
kovi�ovi záležalo aj na súvislostiach a kontextoch, tak vývoja európskej 
(uvádzanie komorných diel Debussyho, Schönberga, Weberna), ako aj 
domácej tvorby (Sucho�ova Serenáda op. 5, Ex voto Alexandra Albrech-
ta), pretože koncertmi združenia plánoval vychováva� vkus obecenstva. 
Rozširovanie interpreta�ných skúseností jednotlivých �lenov Hudby 
dneška zabezpe�oval aj prostredníctvom premiér aktuálnych kompo-
zícií, jednak vlastných (Ozveny, Rozhovor �asu s hmotou, Dekoltáž, „...“ 
pre basklarinet), ako aj svojich slovenských kolegov (Zeljenka, Kolman, 
Pospíšil, Bázlik, Malovec, Hrušovský, Berger). V�aka organiza�no-ma-
nažérskym schopnostiam svojho dirigenta sa Hudba dneška v 2. po-
lovici 60. rokov predstavila aj na zahrani�ných podujatiach pro� lovo 
orientovaných na súdobú kompozi�nú tvorbu (o. i na Varšavskej jeseni 
a v Darmstadte). Prezentácia aktuálnej slovenskej tvorby v konfrontácii 
so zahrani�ím sa uskuto�nila aj na troch ro�níkoch Smolenických se-
minárov pre sú�asnú hudbu (1968–1970), vrcholnom podujatí slovenskej 
hudobnej avantgardy 60. rokov. Na ich príprave sa popri muzikológovi 
Petrovi Faltinovi a vedúcom Experimentálneho zvukového pracoviska 
�s. rozhlasu v Bratislave Petrovi Kolmanovi podie�al aj tandem Kupko-
vi� – Parík. V rámci Kupkovi�ovho projektu Pro� ly (kolektívnej skladby 
prebiehajúcej v jednotlivých miestnostiach Smolenického zámku) 

odznela aj Paríkova Sonáta pre violon�elo. Po Kupkovi�ovej vynútenej 
emigrácii do vtedajšieho Západného Nemecka v lete 1969 sa organizá-
cie tretieho (žia�, posledného) ro�níka „Smoleníc“ ujal práve Ivan Parík.
V spomenutých aktivitách zabezpe�ujúcich nevšednú dynamizáciu 
slovenského hudobného života a jeho otvorenos� aj vo�i medzinárod-
nému hudobno-kultúrnemu prostrediu meno Dušana Martin�eka 
nenachádzame. Napriek tejto rozdielnosti sa pri bilancii tvorby trojice 
zo spomenutého decénia objavujú aj zhody, resp. podobnosti. Je to 

I. Parík (foto: M. David)

I. Parík: Sonáta
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v prvom rade vedomá sústredenos� na komornú tvorbu, predovšetkým 
inštrumentálnu, �ím všetci traja zrete�ne demonštrovali dostato�nú 
vzdialenos� od programovo-literárnych inšpirácií, ku ktorým mohli 
zvádza� vokálne útvary, pretože cizelovali rýdzo hudobné elementy 
a vz�ahy medzi nimi (akoby sa tým sprítom�oval spolo�ne zažitý 
pôvab spontánneho muzicírovania v „albrechtovskom dome“). �al-
šou spolo�nou �rtou ich štýlovej orientácie je zrete�ná vzdialenos� 
od slovenskej folklorizujúcej koncepcie „národnej“ hudby, ke� skôr 
bazírovali (každý svojím spôsobom) na za�le�ovaní vlastnej a tým aj 
slovenskej hudby do európskych konfronta�ných súvislostí v širšom 
slova zmysle. Spája ich aj záujem o konštruktívne postupy v kompozi�-
nom procese bez eklektického preberania „hotových“ techník – ved�a 
seba tak možno zaradi� napr. dôsledný ve�koseptimový paralelizmus 
v piatej Etude z klavírneho cyklu (1959) Dušana Martin�eka, vo�né vyu-
žitie dodekafonickej techniky v Paríkových Pies�ach o padajúcom lístí 
(1962) �i osobité pomery medzi striktnos�ou a vo�nos�ou v narábaní so 
seriálnymi štruktúrami v atonálnom priestore vo viacerých Kupkovi-
�ových projektoch. �rty podobnosti sú identi� kovate�né aj v stratégii 
priebežného cizelovania zvoleného kompozi�ného nápadu �i tvaru 
– dobrým dôkazom je stabilita Martin�ekovho formovania spôsobom 
tzv. „k�zavej“ dramaturgie, kedy jednotlivé staršie skladby autor tak-
mer bez zmeny zara�oval do novších opusov (tak vznikol napríklad 
varia�ný cyklus Hommage à Corelli, 1970). Zásluhou Paríka a Kupkovi�a 
sa v slovenskom kompozi�nom prostredí objavili aj osobité synestézie 
výtvarného umenia a hudobného zvuku. Parík vychádzal akoby z im-
presionistického zmyslu pre farebné nuansy a aditívnu tektoniku, 
budujúcu aj na analógiách „kresby“ výtvarných línií a ich rozloženia 
v priestore (najmä v type gra� ckých listov) s „rozptylom“ hudobného 
zvuku – ako možno dobre sledova� na jeho Hudbe k vernisáži pre � autu 
sólo (1967) – a neváhal vyzna� svoju úctu k protagonistom výtvarného 
umenia 20. storo�ia (v zborovom cykle Citácie, 1964, zhudobnil výroky 
umelcov, ako G. Braque, P. Bonnard, G. Chirico, P. Klee). Kupkovi� zasa 
vychádzal z metódy aleatoricky vo�nej hudobnej interpretácie výtvarnej 
predlohy – projekt Ozveny (1965) predkladal pred hudobníkov (�ubo-
vo�nej zostavy) kolekciu 16 gra� ckých zobrazení – ale nebránil sa ani 
možnosti hudobne pretavi� zážitok z diela konkrétneho majstra, ako 
sved�ia jeho tri „impresie“ Mäso kríža, Dekoltáž a Komentár (1962–1965) 
inšpirované olejoma�bami sú�asného �eského výtvarníka Mikuláša 
Medka. Diferenciácia a zna�ná odlišnos� pro� lovania každého z nich 
po�as 60. rokov uplynulého storo�ia je dobre postrehnute�ná v pomere 

k tvorbe európskeho klasicizmu (inak v tom �ase v slovenskej hudbe 
ojedinelom) – kým Martin�ek sa v Simple overture pre malý orchester 
(1961) priblížil Stravinského koncepcii štylizovanej práce s modelom, 
Parík v Introdukcii k Haydnovej symfónii �. 102 B dur (1971) zvolil analy-
ticko-transforma�ný postup – vybral len stupnicové modely (prítomné 
i neprítomné v Haydnovej tvorbe) a využil ich spôsobom sonicko-fa-
rebných variácií. Kupkovi� klasickú predlohu pochopil ako kompozi�-
ný materiál (jeden z viacerých), s ktorým možno �ubovo�ne pracova� 

zásluhou techniky v elektroakustickom štúdiu. V jednom z jeho Pre-
parovaných textov (1968) využil kolážovým spôsobom niektoré vrstvy 
a fragmenty z Mozartovej „Jupiterskej“ symfónie.
   

Dozrievanie
Pri fáze tvorivého dozrievania umeleckej osobnosti možno sledova� 
opúš�anie oddanosti predchádzajúcim vzorom, odstra�ovanie prípad-
ných extrémov sprevádzajúcich individuálne formovanie, schopnos� 
nadh�adu pri spres�ovaní a potvrdzovaní svojho genotypu. Popri 
týchto vnútorných dispozíciách jestvujú aj vonkajšie determinanty 
ovplyv�ujúce proces de� nitívneho pro� lovania tvorivého názoru, �asto 
motivované aj zmenou spolo�ensko-kultúrnej situácie, v ktorej ume-
lec žije a pôsobí. Tieto môžu naruši� plynulý vývin smerom k zrelosti 
a spôsobi� aj zmeny až abruptívne zlomy. Takýmto determinantom sa 
pre kompozi�né prostredie na Slovensku stala situácia, prameniaca zo 

snahy o� ciálnych politických štruktúr, utlmi� a kriticky prehodnoti� 
v spolo�enskom prostredí (menovite v kultúrno-umeleckej oblasti) pre-
javy dynamizácie, komunika�nej otvorenosti a relatívnej tvorivej slobo-
dy, ktoré charakterizovali aj slovenskú hudobnú kultúru v 60. rokoch. 
Výdobytky, ktoré vtedy dosiahla domáca hudobná avantgarda, sa javili 
„protisocialistické“, nevhodné, pretože prispôsobenie sa krajiny tlakom 
tzv. normalizácie, vyvolanej vývojom po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy 
do �eskoslovenska v auguste 1968, sprevádzali aj �istky, zásahy, v mene 
inova�ného návratu k zásadám tzv. socialistického realizmu z 50. ro-
kov. Bola to výzva aj pre sledovanú trojicu skladate�ov – najvä�ší zlom 
pre Ladislava Kupkovi�a, a sprostredkovane aj pre slovenskú hudobnú 
tvorbu, znamenala jeho vynútená emigrácia do Západného Berlína (ne-
skôr pôsobil v Kolíne nad Rýnom a Hannoveri), pretože skladate� cítil, 
že vo svojich nekonven�ných projektoch nebude môc� na Slovensku po-
kra�ova� (za�iatkom 70. rokov sa rozpadol súbor Hudba dneška, zanikli 
Smolenické semináre i progresívne orientovaný mesa�ník Slovenská 
hudba, zásadným spôsobom sa obmedzili kontakty so zahrani�ím, via-
cerí jeho kolegovia boli za svoju predchádzajúcu tvorbu i vyslovené ná-
zory vyškrtnutí zo Zväzu skladate�ov). Na nemeckej pôde Kupkovi� spo-
�iatku pokra�oval vo vymýš�aní projektov, ktoré prezentoval na prvých 
dvoch ro�níkoch Smolenických seminárov s efektom kolektívnej tvori-
vosti a zapájania publika i širšej verejnosti do ich realizácie. Vrcholom 
takto nasmerovanej iniciatívy bol projekt Klanginvasion auf Bonn (1971), 
kde sa hudbou viacerých pochodujúcich orchestrov rozozvu�ali hlavné 
ulice vtedajšej západonemeckej metropoly, koordinované z miestnosti 
výpravcu na tamojšej železni�nej stanici. V lone tejto roztopašnosti sa 
�rtali zmeny v Kupkovi�ovej stratégii smerom k tonálne usporiadanej 
hudbe s totálnym odklonom od pôvodnej polohy „avantgardnosti“. 
Najprv tento obrat riešil typom jemnej irónie – v skladbe Souvenir pre 
husle a klavír (1971), ktorá sa stala „hitom“ v repertoári viacerých sveto-
vých huslistov na �ele s Gidonom Kremerom, a zárove� rozhodnutím, 
že zdroje koláže z úryvkov tonálnych skladieb cudzích autorov, ktoré 
využíval ešte v skladbách komponovaných na Slovensku (Offenbach 
v Etude, Elgar v Morceau de genre), resp. citáty vo štvorici Preparovaných 

Smolenické semináre (foto: archív HC)

I. Zeljenka a L. Kupkovič (foto: archív HC)



37

ESEJ

textov (od Bacha cez Mozarta až k provokatívne, s ironicko-protestným 
nábojom zakomponovaného � nále z Beethovenovej 9. symfónie), sa 
po roku 1974 stanú podstatou Kupkovi�ovej tvorivosti. Vychádzajúc len 
z vonkajšej podoby kompozi�ných prostriedkov, zdal by sa by� sklada-
te�ov obrat od „avantgardnej sú�asnosti“ reprezentovanej príslušnými 
kompozi�nými technikami, zvukovým ideálom a štrukturálnym výzo-
rom, na ktorých si zakladal v 60. rokoch, k hudbe jednoduchej a známej 
tvarom i znením, obratom prekvapivým a nelogickým, nadbiehajúcim 
vkusu nenáro�ného meštiackeho publika. Navonok sa zdalo, že Kupko-
vi� v Nemecku hrá rolu „enfant terrible“, svojím spôsobom excentrika, 
ktorý sa v roku 1965 vyslovil o nemožnosti ustúpi� od vtedajšieho, darm-

stadtskou estetikou adjustovaného typu „avantgardy“, a za�iatkom 
90. rokov písal o „atonálnom terore“ a hriechoch „neuváženej mladosti“ 
v záujme obhajoby svojho príklonu k hudbe typu európskeho klasiciz-
mu a raného romantizmu (od Haydna cez Schuberta, Mendelssohna 
k Spohrovi). Najprv schopnos� šokova� „bežné“ posluchá�ske skúsenosti 
sú�asnej hudby kumulovaním disonancií a zvukovej drsnosti a zau-
jímavým využívaním efektov „ad libitum“ v �ase svojho formovania, 
a potom, za uplynulých 40 rokov, prekvapova� množstvom skladieb 
najmä komorných, zasahujúcich do všetkých druhov a žánrov – od in-
štruktívnych skladbi�iek pre deti, k tvorbe symfónií, nástrojových kon-
certov, troch opier, oratórií, kantát, sakrálnych útvarov. Tie sú pozna�e-
né akoby xeroxovaním jedného modelu pravidelných tektonických kon-
túr (trojdielnos�, preh�adná sonátová forma, tradi�ná varia�nos�), priez-
ra�nej konsonantnej faktúry, modelu, pre skladate�a sú�asnej „vážnej“ 
hudby až ojedinelého. Zdalo by sa, že ide o úplne iného skladate�a, 
pozornému posluchá�ovi h�adajúcemu súvislosti však neujde ur�itá 
analógia �i konštanty – vo výzore jeho kompozícií akoby sme postrehli 
dávnu genézu uš�achtilého muzicírovania na bratislavskej Kapitulskej 
ulici, identi� kovali obligátnu dávku skladate�ovho vtipného „úšk�ab-
ku“ v podobe drobných úsekov chromatických paralelizmov, ktoré by 
v tvorbe spomenutých klasikov európskej hudby pôsobili ako banality �i 

chyby (prvýkrát ich použil v Souvenire), a u Kupkovi�a ich chápeme ako 
svojrázne identi� ka�né „podpisy“, sved�iace o tvorivej pohode.
Nie zlomy, ale obdivuhodne vyrovnané a kontinuitne pôsobiace tvorivé 
dozrievanie Ivana Paríka v období po roku 1970 prezrádza jeho jedine�-
ný cyklus sólových sonát pre jednotlivé nástroje – prvý opus pre � autu 
z tohto radu vznikol už v roku 1962, posledný, ur�ený sólovej viole, v roku 
1983. Dôstojnos� a pevnos� skladate�ovho vývoja aj v rokoch, kedy sa 
o „avantgarde“ hovorilo s dešpektom, resp. ke� jej východiskám a tvori-
vým zásadám nastavila nevyhnutné historické „zrkadlo“ nastupujúca ge-
nerácia slovenskej hudobnej postmoderny, je v znamení vernosti svojmu 
genotypu, ktorý dokázal poja� bez simpli� kácií �i nadbiehaniu žiadaným 
útvarom v duchu „normalizácie“ aj citlivé stvárnenie slovenských folk-
lórnych inšpirácií, domácej poézie s funk�ným využitím aj konsonant-
ných trojzvukov. Bolo to spôsobené hlbším, analytickým a následne syn-
tetickým pomerom k zdrojom, ktoré mali v Paríkovej vyhranenej a citlivo 
artikulovanej imaginácii svoje miesto – krehkos� zvukových fragmentov, 
intenzita tvorivého gesta s lyrickým, baladickým i re� exívno-meditatív-
nym nádychom – spome�me vokálno-inštrumentálne, ale aj zborové 
kompozície skladate�a na krehkú poéziu Maše Ha�amovej, alebo hlboký-
mi symbolmi preplnené básnické vyznania Milana Rúfusa (pars pro toto 
sugestívny diptych �as odchodov).
Naopak, zrete�nú zmenu v kompozi�nej stratégii spojenú s dozretím, 
zaznamenávame u Dušana Martin�eka. Hoci skladate� pomerne dlho 
zotrvával v úcte vo�i starším skladate�ským autoritám z okruhu klavír-
nej literatúry, približne od Sonáty �. 5 „Zvony“ (1979) nachádzame v jeho 
klavírnej tvorbe zrete�nejšie „otváranie sa“ �alším podnetom, v dôsled-
ku ktorých sa pôvodný kontrast zvukomalebnej expresie a cudnej lyriky 
transformuje na hlbšie prežívaný vz�ah dramatickosti a meditatívnosti 
a rozširuje sa aj register použitých prostriedkov. Homogeniza�ne pôso-
bia napríklad symbolické intonácie (v Sonáte �. 6 „B-A-C-H“, v Sonáte �. 7 
„Apel“ invokácie „Dies irae“), pôvodný dualizmus diatoniky a chroma-
tiky, konsonantných a drsnejšie pôsobiacich vertikálnych konštelácií, 
pravidelnej a vo�nejšej metrorytmickej pulzácii sa obetuje dôslednejšej 
pozornosti vo�i zdrojom farebno-sonických výsledníc. To smeruje 
k zrieknutiu sa dovtedy tektonicky „zodpovedných“ melodicko-rytmicky 
zrete�ne kontúrovaných motivických nápadov v prospech ich štiepe-
nia, zámernej redukcie na intervalové elementy a spôsobu novej práce 
s nimi. Pritom klavír ustúpil z výsadnej pozície nástroja formujúceho 
skladate�ove tvorivé predstavy. V skladbách pre slá�ikové kvarteto (1983, 
1985) a najmä v Animation pre 35 slá�ikov (1985), reprezentatívnom diele 
nielen pre Martin�eka, ale pre slovenskú hudbu 80. rokov, sa objavuje 
koncepcia tvarovo-pohybového narábania so štruktúrami, odha�ujúca 
sonické výslednice na báze sukcesívnej, ale najmä simultánnej po-
lymetrickosti (skladate� túto metódu nazval „schizometriou“), blízke 
napríklad Muzyke �aobnej Witolda Lutos�awského, pulzácii mikropo-
lyfonického tkaniva v orchestrálnych dielach Györgya Ligetiho, alebo 
– aby sme zostali na domácej pôde – podstate Sixtovej Asynchrónie �i 
Zeljenkovej Polymetrickej hudbe. 
H�adajúc paralely v tvorivom vývoji tohtoro�ných jubilantov-vrstov-
níkov, by sme sa mohli dotknú� aj �alších okolností, napríklad toho, 
že všetci traja sa v zrelom veku venovali aj pedagogickej práci na vy-
sokých hudobných školách, �i toho, že si v posledných rokoch svojej 
kompozi�nej aktivity reminiscen�ným spôsobom pripomínali svoje 
korene. Sved�ia o tom Kupkovi�ove kompozície na slovenské motívy 
(a jeho každoro�né návraty do rodnej krajiny i dedikácie skladieb slo-
venským interpretom), Paríkova pripomienka duchovnej dimenzie 
jeho tvorby (návrat k mladistvej Missa brevis, 1957/1997) alebo Martin-
�ekov klavírny cyklus Venovania (2001), v ktorom skladate� dedika�-
ným spôsobom uviedol ve�ké osobnosti európskej hudby významne 
vplývajúce na jeho tvorivý vývoj (po�núc J. S. Bachom).
Pekným príkladom nachádzania súvislostí a zachovávania konštánt 
napriek plynutiu �asu je CD Flauta v komornej tvorbe L. Kupkovi�a 
& I. Paríka (Radio Bratislava 2001), na ktorom sa ved�a seba ocitli prvá 
Paríkova Sonáta pre 
 autu (1962) v interpretácii Miloša Jurkovi�a (sklad-
bu svojho �asu aj premiéroval) a Kupkovi�ova Sonáta G dur pre � autu 
a klavír (1997) – na nej popri Jurkovi�ovi participuje Helena Gáfforová, 
ktorá v roku 1960 sprevádzala mladého huslistu Kupkovi�a na jeho ab-
solventskom koncerte.

L. Kupkovič: Ad libitum



Josef Chlumský, zakladate� �eskej fonetiky 
a hlavný iniciátor vzniku Fonogra� ckého ar-
chívu �AVU, sa narodil 23. januára 1871, zomrel 
12. marca 1939. Pôvodne sa chcel venova� roma-
nistike, preto v rokoch 1910	1914 študoval v Paríži 
u G. Parisa a u J.-P. Rousselota. Tam ho nato�ko 
zaujala fonetika, že sa v roku 1914 vrátil do Pra-
hy, habilitoval sa na fonetiku a za�al budova� 
fonetické laboratórium. V roku 1919 ho o� ciálne 
vymenovali za riadite�a laboratória experimen-
tálnej fonetiky s fonogra� ckým archívom. Po-
stupne ho modernizoval kúpou prístrojov, ktoré 
sa používali ešte v 50. rokoch. V rokoch 1924	1925 
tu pôsobil Josef Chlumský ako riadny profesor. 

K jeho hlavným dielam patria �eská kvantita, 
melodie a p�ízvuk (1928), monogra� a o �eskej 
hláske � a Radiogra� e francouzských samoh-
lásek a polosamohlásek (1939). Je zakladate�om 
Fonogra� ckého archívu �AVU, ktorému venoval 
posledných desa� rokov života a spolu s E. Sme-
tánkom sa staral o presný fonetický prepis ná-
re�ových nahrávok z �iech a Moravy.

Vznik archívu
Fonogra� cký a gramofonický archiv �es-
ké akademie v�d a um�ní za�al pracova� 
31. 10. 1928, ke� bola v akadémii zvolená štvor-

�lenná komisia (Otokar Fischer, Ji�í Horák, 
Josef Chlumský a Josef Zubatý). Vieme, že 
prof. Zubatý sa už v roku 1910 zaujímal o mož-
nosti nahrávania �eských náre�í a v �ase 
vzniku komisie bol zasa Josef Chlumský 
najaktívnejším organizátorom nahrávania, 
teda najmä jeho organiza�ného a technického 
zabezpe�enia. Dá sa predpoklada�, že prvú 
verziu návrhu postupu pri budovaní fonogra-
� ckého archívu spracoval Chlumský. Ako iné 
svetové archívy fonogramov, aj fonoarchív 
�AVU bol najprv koncipovaný na zbieranie ná-
re�í. Komisia naš�astie v�as rozhodla, že pô-
vodný program akadémie rozšíri „na všechny 
zajímavé a cenné v�ci z �e�i a zp�vu našeho 
národa“ (CHLUMSKÝ 1930, s. 190-191). Presný 
program mali zostavi� príslušné odbory �AVU 
v spolupráci s �lenmi fonogra� ckej komisie, 
ktorá mala o postupe prác referova� na každej 
schôdzi akadémie. Rozhodlo sa, že nahráva-
nie vä�šieho rozsahu sa objedná vo � rme Pat-
hé, s ktorou sa bude rokova� prostredníctvom 
riadite�a parížskeho fonogra� ckého archívu 
prof. Huberta Pernota.

Organizovanie zberu náre�í mal na staros-
ti prof. Smetánka, jeho spolupracovníkmi 
boli prof. Havránek, na slovenské náre�ia 
doc. Vážný a na náre�ia Podkarpatskej Rusi 
dr. Pa�kevi�. Doc. Páta požiadal o rozšírenie 
záberu aj na lužickosrbské náre�ia. Zber �udo-
vých piesní bol rozdelený takto: prof. Horák 
– �echy, Morava a Sliezsko, prof. Dobroslav 
Orel a Karol Plicka – Slovensko, dr. Ivan 
Pa�kevi� – Podkarpatská Rus. �alší pra-
covníci akadémie mali nahráva� recitáciu 
básní (najmä autorskú), re� významných 
osobností, ukážky �inohry, opery a osobitne 
tvorbu Bed�icha Smetanu. Profesor Chlumský 
ako iniciátor celej akcie zastupoval pri 
nahrávaní akadémiu a staral sa o to, aby 
Francúzi i domáci spolupracovníci dodržia-
vali program a zodpovedal aj za � nan�né 
pokrytie nákladov; organiza�nú stránku mal 
na starosti tajomník akadémie Smetánka. 
�AVU vyzvala na spoluprácu Radiojournal 
(teda budúci �eskoslovenský rozhlas), kto-
rý bezplatne poskytol na nahrávanie svoje 
priestory v Národnom dome v Prahe na 
Vinohradoch a akciu podporil sumou 20000 

38 7– 8 | 2016

Nahrávanie folklóru 
na území Slovenska XV
Fonografický archiv ČAVU
Josef Chlumský

J. Chlumský (foto: Langhans)

Marián MINÁRIK

Etiketa platne 
Fonografického archívu ČAVU

SERIÁL



39

SERIÁL

frankov. „Všichni naši spolupracovníci kona-
li práce ob�tovn� a velká v�tšina, jmenovit� 
všichni pražští, zdarma,“ – konštatoval Josef 
Chlumský (CHLUMSKÝ 1930, s. 190).

Dobroslav Orel
Dobroslav Orel (15. 12. 1870 	 18. 2. 1942), ktorý 
mal s Karolom Plickom na starosti nahrá-
vanie slovenského pies�ového a hudobného 
folklóru, bol hudobný vedec, ktorý sa venoval 
najmä dejinám a reforme cirkevného spevu. 
V roku 1919 ho vymenovali za profesora a od 
roku 1921 pôsobil na Univerzite Komenského 
v Bratislave. Založil tu Seminár pre hudobnú 
vedu, zbieral hudobné pamiatky a v roku 1928 
sa stal predsedom Ústavu pre �udovú piese�. 
V Bratislave založil a viedol Akademické spe-
vácke združenie a zakladal spevokoly. V roku 
1939 sa vrátil do Prahy. O jeho priamej ú�asti 
pri nahrávaní slovenského folklóru nemáme 
doklady, takže je možné, že funkcia mu bola 

pridelená len ako predsedovi Ústavu pre �udo-
vú piese� a o výber a realizáciu nahrávok sa 
postaral len Karol Plicka.

Nahrávanie fonografickej 
komisie
Nahrávanie v Národnom dome sa konalo 
od 19. septembra do 1. novembra 1929. Dvaja 
francúzski inžinieri z � rmy Pathé nahrávali 
pod dozorom profesora Pernota na moder-
nom elektrickom zariadení. Na Pernotovu 
žiados� prijali k domácim odborníkom na 
hudbu (prof. Otakar Zich, doc. Josef Hutter 
a Karol Plicka) aj francúzskeho skladate�a 
a muzikológa Henryho Barrauda z parížske-
ho Fonetického ústavu, ktorý mal skúsenosti 
s naším spevom a hudbou získané priamo 
v �eskoslovensku využi� pri prednáškach 
v Paríži. Svedectvom o atmosfére pri nahrá-
vaní a o o�ividne živom záujme verejnosti 
o toto podujatie je aj Chlumského poznám-

ka: „Velice cenné služby prokázal Akademii 
dr. Ln�ni�ka, správce vinohrad. policejního 
komisa�ství, prop	j�ením dvou muž	 polic. 
stráže pro mírn�ní hluku z ulice a nerušené 
provád�ní zápis	“ (CHLUMSKÝ 1930, s. 191). 
O tom, �o sa pri �alšej akcii v roku 1934 
odohrávalo vnútri, píše K. Suchý v Sv�to-
zore 1934, �. 27. Štúdio Esty v Holešoviciach 
bolo „v sále p�edm�stského divadla, který 
byl prom�n�n v sí� pro nahráváni gramo-
fonových desek. Jako by to byl kus Raisova 
románu; hospodá�i a vým�nká�ky, pan 
hospodský, pan regenschori i místní listonoš 
sjeli se sem z nejr	zn�jších ztracených konc	 
republiky. Jeden po druhém jsou vyzkoušeni 
a p�icházejí p�ed mikrofon... N�kolik u�ených 
pán	 bdí nad nimi s nejlaskav�jší pozornos-
tí, ale p�ece jenom, vždy� je to tolik slavný 
a jedine�ný den života, jako by byla svadba. 
Nedivte se té drobounké babi�ce, že když do-
stane znamení, aby za�ala mluvit, tentokráte 
už doopravdy svou mnohokráte p�e�íkanou 
a vyzkoušenou �e�, ne a ne si vzpomenout, 
co vlastn� m�la �íci..., nebo zase, když už se 
kone�n� rozpovídá, za�ne rozkládat, podívá 
se napravo i nalevo, zapomene na tu �ernou 
kastli�ku, do které, jak jí d	tkliv� nakázali, se 
m�la po�ád dívat, až zase znovu bude muset 
povídat všecko od za�átku“ (cit. pod�a: ON-
DRÁ�KOVÁ 1956, s. 238).

Výsledky akcie
Správu o priebehu akcie publikoval Josef 
Chlumský v �asopise pro moderní � lologii 
v roku 1930. Firma Pathé dodala 800 vosko-
vých platní (teda budúcich patríc). Všetky sa 
použili, ale 291 sa zni�ilo pri pokusoch a pri 
ohrievaní. �AVU teda získala 509 zápisov 
(myslí sa tým jedna strana platne, približne 
trojminútová nahrávka rýchlos�ou 78 otá�ok 
za minútu), z toho 468 originálov a 41 dupliká-
tov. Pod�a obsahu môžeme nahrávky rozdeli� 
do dvoch základných skupín: hovorené slovo 
(192 jednotiek) a hudba (269 jednotiek). Cel-
kový sú�et nahrávok vo všetkých skupinách 
a podskupinách je o sedem nižší ako po�et 
originálov, ktorý uvádza Chlumský – môže ís� 
o malú nepresnos� v ich s�ítaní, ale takisto 
je možné, že boli nahraté aj nejaké ukážky 
operného spevu, ktoré nakoniec pre nepri-
merané požiadavky interpretov a ich zmluvy 
s vydavate�stvami nemohli by� zaradené 
do zbierky. Súbor nahrávok hovorenej re�i 
obsahuje 24 jednotiek recitácií básní, 44 jed-
notiek re�í rôznych osobností a 42 nahrávok 
divadelných výstupov. Náre�ia zastupuje 
27 zápisov z �iech, Moravy a Sliezska, 30 zo 
Slovenska, 14 z Podkarpatskej Rusi a 11 zápisov 
z Hornej a Dolnej Lužice. Hudba je zastúpená 
14 nahrávkami �eskej umelej piesne, 64 na-
hrávkami inštrumentálnych skladieb a spolu 
191 nahrávkami �udových piesní a inštru-
mentálnej hudby z �iech, Moravy a Sliezska 
(32), Slovenska (134), Podkarpatskej Rusi (10) 
a z Hornej a Dolnej Lužice (15). Môžeme si 
teda vyráta�, že nahrávky zo Slovenska pred-
stavujú 35,6% z celkového po�tu. V rámci 

Šuhaj zo Ždiaru (foto: K. Plicka)
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nahrávok hovoreného slova je to 15,6% (ale 
až 36,6% z nahrávok náre�í, ktoré sú v tejto 
skupine) a v rámci hudobných nahrávok je 
podiel Slovenska 49,8%. Ak si z hudobných 
nahrávok vy�leníme iba autentický folklór, 
nahrávky zo Slovenska tu majú zastúpenie až 
70,2%. Vzh�adom na bohatstvo moravského 
folklóru sú neprimerane málo zastúpené na-
hrávky moravských náre�í a piesní. Prí�inou 
bol menší po�et vybraných interpretov, ale aj 
nedostatok voskových platní na nahrávanie, 
ktoré boli v d�och, ke� prišla na rad Morava, 
už vä�šinou spotrebované. Preto bolo už na 
rok 1930 naplánované �alšie nahrávanie, kto-
ré sa nakoniec uskuto�nilo až v rokoch 1933 
a 1934. Josef Chlumský vo svojej správe kon-
štatoval: „V našich zápisech nejsiln�jší podíl 
má Slovensko a Podkarpatská Rus. Odtud za-
chyceno pravé bohatství, které p�ekvapilo také 
naše p�átele Francouze, jmenovit� musikologa 
Barrauda. Ale i z �ech, kde pokrok nejvíce krás-
ných v�cí vyhladil, poda�ilo se zachytit mnoho 

zajímavého, jmenovit� chodskou hudbu a zp�v, 
zásluhou skladatele Jind�icha a prof. Zicha, 
který pro gramofonické zapisování písn� vybí-
ral a zp�v a hudbu dirigoval“ (CHLUMSKÝ 1930, 
s. 191-192).
Chlumský si �alej povzdychol: „Tyto krás-
né výsledky stojí ovšem také krásné peníze“ 
(CHLUMSKÝ 1930, s. 192). Prvá nahrávacia 
akcia Fonogra� ckého a gramofonického ar-
chívu �AVU v roku 1929 stála 270 000 korún 
�eskoslovenských. Náklad na jednu nahráv-
ku archivovanú na kovovej matrici vyšiel 
v priemere na 500 korún. Ve�kú �as� nákladov 
tvorila doprava interpretov do Prahy, pretože 
kvalitná elektrická aparatúra neumož�ovala 
terénny záznam. Cestovné, diéty, noc�ahy 
a iné náklady pre doc. Vážneho z Bratislavy, 
Karola Plicku z Martina a najmä pre informá-
torov zo Slovenska stáli 71 000 korún. Pôvodný 
rozpo�et bol výrazne prekro�ený a �AVU bola 
odkázaná na zbieranie � nan�ných darov, aby 
mohla vyrovna� rozdiel. V závere tejto prvej 

správy Josef Chlumský píše: „Ražení desek se 
provádí v Pa�íži. Bude skon�eno asi tento m�-
síc a v b�eznu se desky dostanou na pa�ížský 
trh (...) a stanou se ú�inným prost�edkem pro 
propagandu �eského um�ní a �eského jména 
v cizin�. Za�átek u�iní prof. Pernot slavnost-
ní p�ednáškou na Sorbonn�. O hudební �ásti 
našich zápis	 bude p�ednášet musikolog Bar-
raud. Zkrátka, archiv �. akademie bude mít 
význam nejenom národní, nýbrž i mezinárod-
ní“ (CHLUMSKÝ 1930, s. 192).
�alšiu správu o Fonogra� ckom archíve �AVU 
publikoval Josef Chlumský v roku 1935 vo 
V�stníku �eské akademie, ale aj ako separát. 
Dozvieme sa z nej, že nahrávanie pokra�o-
valo až v roku 1933, ke� bolo zhotovených 
39 zvukových zápisov piesní a náre�í najmä 
z Moravy a Sliezska. �alšia akcia sa konala 
v roku 1934, ale nahratých bolo iba 11 zázna-
mov náre�ia – „písn� musily být vylou�eny 
pro nedostatek pen�z, k veliké škod� v�ci: 
nebo� se starým pokolením mizejí staré písn� 
a jsou nahrazovány odrhova�kami z biograf	, 
mizejí i ná�e�í a za krátko po kráse našeho 
�eskoslovenského venkova nebude ani stopy“ 
(CHLUMSKÝ 1935, s. 2).
Akcie v rokoch 1933 a 1934 nahrávala pražská 
� rma Esta, náklady dosiahli 30 000 korún. 
(V �alšom období až do roku 1954 sa archív obo-
hatil o 104 komer�ných platní získaných kúpou 
alebo darom. Po roku 1954 sa v novovzniknu-
tých inštitúciách, v �eskoslovenskej akadémii 
vied a v Slovenskej akadémii vied,  za�alo 
nahráva� na drôtové a páskové magnetofóny, 
tieto do�asné záznamy sa archivovali prepisom 
na fólie. Nahrávaniu a zbieraniu autentického 
folklóru sa v tom �ase venoval aj rozhlas.)

Obsah a kvalita platní
Nahrávky Pathé z roku 1929 sú aj po takmer 
deviatich desa�ro�iach zvukovo ve�mi kvalitné 
a túto ich prednos� si uvedomoval už Chlum-
ský: „Zápisy provedeny elektricky. Proto arci 
nejlepší reprodukci dá gramofon elektrický: 
tu je hlas i zp�v, jako kdyby ve skute�nosti 
p�íslušné osoby tu byly a p�ed námi mluvily 
nebo zpívaly. (Tak byly reprodukovány sloven-
ské desky našeho archivu zásluhou prof. Per-
nota 13. III. 1930 p�ed vybraným obecenstvem 
na universit� v Pa�íži. Tak také je p�edvád�l 
jiný náš spolupracovník a sb�ratel písní Plicka 
ve svých 3 p�ednáškách pod záštitou Slovan-
ského ústavu v Praze.) Ale i na oby�ejném 
gramofonu zn�jí naše desky velmi dob�e a zají-
mav�jší z nich �áste�n� už jsou v obchod� ane-
bo p�ijdou do obchodu. (Prodej desek, pokud 
byly raženy, sv��ila Akademie tohto roku � rm� 
Linguaphone, Praha II., Václavské nám�stí 
60- 62.)“ (CHLUMSKÝ 1935, s. 1).
Máme tu teda svedectvo o tom, že plánovaná 
Pernotova prednáška sa naozaj uskuto�nila 
a nahrávky využil pri prednáškach aj Karol 
Plicka. Zmena predajného miesta (pôvodne 
zástupca Pathé u Radio-Lucerna) by však 
mohla sved�i� o tom, že platne sa ve�mi 
nepredávali – Linguaphone Ferdinanda 
Pallauscha ich navyše mal iba v komisii.

Mladucha zo Šajby (dnes Strelníky) (foto: K. Plicka)
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Sú�as�ou Chlumského správy je kompletný 
zoznam nahrávok z rokov 1929	1934 (po �es-
ky a po francúzsky), roz�lenený pod�a tejto 
schémy: 

I. Lidové um�ní
1. a)  Lidová píse� �eskoslovenská
  b)  Písn� srbské z Horní i Dolní Lužice
2.  Lidová hudba
3.  Lidový zp�v a hudba

II.  
1. Zp�v provedený um�lci
2. Zp�v a hudba provedená um�lci
3. Hudba um�lá

III. �eskoslovenská ná�e�í
IV. �eská �e� spisovná

1. Básn� p�ednesené básníky samými
2. Básn� p�ednesené um�lci
3. Divadlo
4. Osobnosti ze života politického, 

literárního, v�deckého atd.
V. 

1. Srbská �e� spisovná z Horní Lužice
2. Srbská �e� z Dolní Lužice

Slovenské piesne v tejto zbierke pochádzajú 
z Vajnor pri Bratislave, z Jablonice, Kop-
�ian, Gbelov, Dolného Lopašova, Radimova 
pri Skalici, zo Zbory v Púchovskej doline, 
z Viesky-Bezdedova, Bošáckych Kopaníc, �i�-
mian, zo Skýcova, Cerova, Senohradu, Beluje, 
O�ovej-Želobudze, Hrochote, Necpál, Važca, 

Telgártu, Závadky, Selca, Oravskej Polhory, 
Párnice, Ždiaru, Helcmanoviec, Hrhova, Bru-
toviec, Drienova, Šebastoviec, Ve�kých Zálužíc, 
�aklova, Palína, Udavského, Kar�avy, Tibavy 
a z Ruskej Poruby. Nástrojová hra je zastú-
pená skromnejšie (Oravská Polhora, Myjava, 
Hrocho�, Ve�ký Lom, Strelníky, Jablonica – ide 
o nahrávky fujary, píš�alky, píš�aly-dvoja�ky, 
gájd, goralskej dvojky husle – gajdy a slá�iko-

vých muzík). Z jednotlivých oblastí je zastú-
pené Záhorie, Myjavská oblas�, tren�ianske 
Považie, Tekov, Hont, Novohrad, Podpo�anie, 
Turiec, Liptov, Gemer, Orava, Spiš, Šariš, Zem-
plín a Abov. Medzi nahrávkami náre�í, teda 
hovorenej re�i, sú zastúpené tieto obce: Vajno-
ry, Slovenský Grob, Gajary, Jablonica, Dolný 
Lopašov, Vieska-Bezdedov, Bošácke Kopanice, 
�i�many, Horná Žda�a, Sebechleby, Horné 
Mladonice, Horný Tisovník, Cerov, Hrocho�, 
Necpaly, Važec, Závadka, Oravská Polhora, 
Párnica, Lokca, Ždiar, Vyšná Šu�ava, Helcma-
novce, Spišský Hrhov, Kurima, Svinia, Turany 
nad Ondavou, Chot�a, Tibava, Jarabina, Niklo-
vá, Ruská Poruba, zaniknutá obec Valaškovce, 
Pichne a Ub�a. Tento zoznam sa iba �iasto�ne 
prekrýva s lokalitami, z ktorých sú nahrávky 
piesní a hudby. 

Nahrávky náre�í rusínskych obcí na Sloven-
sku pripravil Ivan Pa�kevi� (1878–1958), ktorý 
mal na starosti predovšetkým nahrávanie 
v Podkarpatskej Rusi. Tento ukrajinský � lológ, 
profesor reálneho gymnázia v Užhorode, sa 
zaoberal výskumom náre�í v Podkarpatskej 
Rusi. Publikoval najmä v Naukovom zbyrniku 
tovarystva Prosvita a v mesa�níku Podkarpat-
ská Rus. Pre stredné školy vydal Hramatyku 
ruskoho jazyka dlja molodšych klas škol se-
rednych i horoždanskych, ktorá bola ve�mi 
blízka spisovnej ukrajin�ine. Pa�kevi� bol 
predstavite�om ukrajinského jazykového sme-
ru v Podkarpatskej Rusi. V rokoch 1940–1945 
pôsobil ako profesor Ukrajinskej slobodnej 
univerzity.
Okrem �ísla matríc uvádza Chlumský pri plat-
niach, ktoré boli v predaji, aj ich objednávacie 
�ísla. Nájdeme ich pri šiestich slovenských 
nahrávkach, takže v bežnom predaji boli 
zrejme tri gramofónové platne s nahrávkami 
folklóru z Myjavy, Viesky-Bezdedova, Važca 
a z Udavského. 
Na záver rozprávania o Fonogra� ckom archíve 
�AVU odcitujeme jeden �lánok, ktorý vyšiel 
v období po prvej nahrávacej akcii a sved�í 
o jej mimoriadnej aktuálnosti, ale zárove� 

pripomína myšlienku kompletnej štátnej �i 
národnej fonotéky, ktorú sa dodnes celkom 
nepodarilo uskuto�ni�. Karel �apek, zberate� 
nahrávok z celého sveta, v roku 1932 napísal: 
„Ta možnost soust�edit doma ražené gramo-
fonové desky v n�jaké státní diskotéce nám 
uvádí na mysl projekt um�leckého výboru p�i 
Spole�nosti národ	: aby každý stát soust�edil 
a uchoval v n�jaké národní diskotéce cenné 
desky obsahující jednak národní folklór, jednak 
vynikající díla domácích skladatel	 nebo vý-
konných um�lc	 a um�leckých soubor	, pokud 
jsou nahrána na gramofonových deskách. Tak 
by vznikl skute�ný archív národní hudby v au-
tentickém a vrcholném provedení, archív slou-
žící k mezinárodní propagaci domácího um�ní, 
k rozši�ování rádiem, k v�deckému studiu atd. 
– v�c jist� žádoucí. Je možno, že výbor znalc	 
p�i Spole�nosti národ	 dosáhne mezinárodního 
p�ijetí tohoto plánu: pak budeme i my povinni 
z�ídit národní diskotéku. Nebylo by dob�e po-
užít nového tiskového zákona k tomu, aby se 
z povinných exemplá�	 gramofonových desek 
po�ala už te� z�izovat ta budoucí národní dis-
kotéka, pokud nejsou matrice vytlu�eny a ma-
teriál rozbit? Potom by opat�ování starších 
desek bylo p�íliš nesnadné – a drahé. Dnes lze 
ud�lat za�átek prost� jasným ustanovením, že 
se i na gramofonové desky u nás ražené vzta-
huje p�edpis o povinných výtiscích. Prozatímní 
archivování a katalogizování �eskoslovenských 
desek by jist� nebylo tak t�žkým technickým 
problémem; a byli bychom z prvních, kdo by 
za�ali zakládat státní hudební archiv mecha-
nické hudby, k n�muž se d�íve nebo pozd�ji 
nevyhnuteln� dojde všude.“
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Na klaviristu Michala Karina sa pamätám z konca 70. rokov 
minulého storočia z jeho občasných návštev Zväzu slo-
venských skladateľov na Sládkovičovej ulici v Bratislave. 
Spomínam si, že slovensky hovoril inak ako ostatní. Od ko-
legov som sa potom dozvedela, že Michal Karin bol vlastne 
Michal Knechtsberger a jeho materinskou rečou bola nemčina. 
Priezvisko Karin prijal a používal po roku 1945.1

Agata SCHINDLER

Klavirista Vášu Příhodu
Michal Knechtsberger/Michal Karin 
(30. 3. 1908, Bratislava – 27. 11. 1988, Bratislava) 

a dôležitá osobnos�, ako vizitka nemecko-slovenskej hudobnej kultúry. 
Bol aktívnym �lenom nemeckej sekcie Hudobnej komory v Bratislave, 
založenej ako zrkadlový obraz reak�nej Ríšskej hudobnej komory v Ber-
líne. Ako klavirista (i ako komorný partner jeho manželky, klaviristky 
Eleny Knechtsbergerovej, rodenej Smidžárovej) reprezentoval slovenské 
hudobné umenie mimoriadne úspešne doma i za hranicami Slovenska. 
S ve�kým úspechom koncertoval po�as Slovenského štátu ako jeho rep-
rezentant v zahrani�í s viacerými komornými združeniami, v ktorých 
pôsobili napríklad huslista Tibor Gašparek alebo violon�elista Eduard 
Polák. Po roku 2000 som narazila na meno Michal Karin, a to v súvislos-
ti, ktorá akosi nekorešpondovala s tým, �o som práve vybádala o pôsobe-
ní tej istej osoby v rokoch 1939 až 1945 v Bratislave pod menom Knechts-
berger. Autori Richard Newman a Karen Kirtley uvádzajú v publikácii 
Alma Rosé, Vienna to Auschwitz (AMADEUS PRESS, 2000) Michala Karina 
(v knihe sa tento klavirista nikde neuvádza pod priezviskom Knechts-
berger) ako charizmatického �loveka, ktorý v období prenasledovania 
židovského obyvate�stva poskytol pomoc a skrýšu viedenskej židovskej 
huslistke Anne Polákovej, rodenej Aranky Anny Kux (nar. 29. 1. 1911, Vie-

M. Knechtsberger 1942 (foto: archív HM SNM)

V. Příhoda 1924 (foto: archív HM SNM)

S menom Michal Knechtsberger som sa stretla znova až po vyše troch 
desa�ro�iach, po roku 2000, ke� som sa zaoberala peripetiami sloven-
skej hudby po�as Slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945. Paralelne 
som študovala dobovú dennú tla� a h�adala rôzne pramene v archí-
voch. Michal Knechtsberger sa mi javil ako po�as nacizmu preferovaná 
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de�). Tá bola priate�kou Almy Rosé (nar. 3. 11. 1906, Viede�) a koncertnou 
majsterkou jej populárneho dámskeho orchestra Wiener Walzermädl. 
Huslistka Alma Rosé, neter Gustava Mahlera, spolupracovala, ako sa 
v knihe uvádza, v 30. rokoch s Michalom Karinom (vtedy známym iba 
pod menom Knechtsberger, ktoré kniha nere� ektuje), ktorý pre jej or-
chester robil úpravy. Navyše, v publikácii sa  hovorí o tom, že klavi-
rista Karin (jeho skuto�né meno sa na�alej nespomína) bol klavírnym 
partnerom manžela Almy Rosé, legendárneho hus�ového virtuóza Vášu 
P�íhodu.2 Alma Rosé, Michal Knechtsberger, Váša P�íhoda a Anny Kux 
sa pohybovali v jednej a tej istej spolo�nosti. Všetci boli hudobníkmi, 
takmer rovesníkmi, všetci sa v 30. a 40. rokoch nachádzali v rozkvete 
umeleckého života. Až na huslistku Almu Rosé, ktorá 4. 4. 1944 zahynula 
v koncentra�nom tábore Osvien�im, sa všetkým podarilo hrôzy naciz-
mu a vojny preži� – i ke� za rôznych okolností. 

Domáci umelec klavíra 
a svetoznámy český husľový virtuóz

Na klaviristu Michala Knechtsbergera-Karina nie je len možné, ale aj 
potrebné, pozrie� sa z rôznych zorných uhlov, hlavne v súvislosti s jeho 
aktivitami do roku 1945, ktoré sú menej známe a doposia� zahalené ta-
jomstvom. Predmetom záujmu tohto textu je spolupráca bratislavského 
klaviristu Michala Knechtsbergera (po roku 1945 Karina) s legendárnym 
�eským huslistom Vášom P�íhodom (22. 8. 1900, Vod�any – 26. 7. 1960, 
Viede�) v prvej polovici 20. storo�ia. Napriek tomu, že o Knechtsberge-
rovi-Karinovi vzniklo už nieko�ko prác, žiadna sa netýkala konkrétneho 
spolo�ného koncertovania Knechtsbergera-Karina a P�íhodu. V dote-
raz publikovaných štúdiách o Vášovi P�íhodovi nehrá zasa klavirista 
Knechtsberger-Karin v jeho umeleckom živote žiadnu úlohu. Vo vyššie 
uvedenej knihe Alma Rosé, Vienna to Auschwitz je umelecká spolupráca 
Karina – P�íhodu opakovane spomínaná, ale ani raz sa neuvádza, že 
Knechtsberger a Karin sú jednou a tou istou osobou, a ich spolo�né kon-
certy nie sú bližšie konkretizované (s. 85, 86). V štúdii Michal Karin (1908 
– 1988), Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku3 
hovorí autor o približne 170 spolo�ných koncertoch P�íhodu a Knechts-

bergera-Karina po celej Európe, ale neuvádza ani jeden konkrétny kon-
cert. Stosedemdesiat spolo�ných koncertov sa však nemôže vytrati� bez 
akýchko�vek stôp do zabudnutia, 170 koncertov Bratislav�ana Michala 
Knechtsbergera-Karina s jedným z najvýznamnejších hus�ových virtuó-
zov všetkých �ias si zaslúži pozornos�. Doposia� jedinú konkrétnu stopu 
predstavuje výpove� samotného klaviristu v knihe Alma Rosé, Vienna 
to Auschwitz (s. 318), v ktorej hovorí o spolo�nom, � askom ukon�enom 
koncerte s P�íhodom v Košiciach 1. 4. 1946. Vo výpovedi uvádza, že kon-
cert bol vypískaný, nako�ko sa košické publikum pamätalo na niekdaj-

šie vystúpenia Almy Rosé, bývalej P�íhodovej manželky, s jej dámskym 
orchestrom Wiener Walzermädl v Košiciach. Za jej deportáciu do Os-
vien�imu a za jej smr� vinilo obecenstvo dlhé roky – nielen na východe 
Slovenska – jej bývalého manžela. Táto výpove� Knechtsbergera-Kari-
na pochádza z roku 1985. Uvádza v nej, že Váša P�íhoda opustil mesto 
v dôsledku revolty proti jeho osobe jedným zo svojich cadillacov ešte 
v ten de�. Bádanie ale nasved�uje tomu, že 1. 4. 1946 sa zmienený kon-
cert v Košiciach nekonal, nie sú o �om zmienky v literatúre ani v tla�i. 
V archíve Hudobného múzea v Bratislave sa pod signatúrou MUS CLXIV 
nachádza Knechtsbergerom-Karinom zostavená pozostalos� dokumen-
tujúca jeho umelecké aktivity. Pozostáva hlavne z novinových výstriž-
kov, fotogra� í a programov koncertov. Po vyhodnotení �asti pozostalos-
ti získavame o klaviristovi Knechtsbergerovi-Karinovi zaujímavý obraz 
a tiež informáciu, že prvé koncerty po oslobodení v roku 1945, ktoré ab-
solvoval s Vášom P�íhodom pod menom Karin, sa skuto�ne uskuto�nili 
v apríli v roku 1946, ale až na konci mesiaca. V uvedenej pozostalosti je 
zachovaný programový leták, ktorý avizuje: „Houslový ve�er sv�tového 
houslisty Váši P�íhody.“ Ako klavirista je uvedený Michal Karin, kto-
rého nápl�ou bolo okrem iného zvládnutie náro�ných klavírnych par-
tov Dvo�ákovej Sonatíny a Franckovej Sonáty. Na programovom letáku 
sú klaviristovou rukou zaznamenané tri termíny a miesta koncertov: 
26. 4. v Košiciach v Slovane, 27. 4. v divadle v Prešove a 29. 4. v divadle 
v Trnave. Knechtsbergerom-Karinom vyššie uvedený incident sa teda 
viac než pravdepodobne týka 26. 4. 1946. Vášu P�íhodu s Karinom po�uli 
�oskoro i kúpe�ní hostia v Tren�ianskych Tepliciach. Koncert zaznel 28. 
8. 1946 v Kúpe�nej dvorane v rámci osláv 2. výro�ia Slovenského národ-
ného povstania s nasledujúcim náro�ným programom: Dvo�ákove Ro-
mantické kusy op. 75, Franckova Sonáta A dur pre husle a klavír, �ajkov-
ského Melancholická serenáda h mol pre husle a klavír, Bachova Cha-
conne pre sólové husle a Paganiniho Variácie na tému „Nel cor più non 
mi sento“ v P�íhodovom spracovaní.4 Po týchto dvoch koncertoch sa P�í-
hoda a Karin predstavili v prvej polovici septembra 1946 v sokolovniach 
v Tren�íne a Topo��anoch, v divadle v Pieš�anoch, v Okresnom dome 
v Nitre a v Múzeu v Komárne – tak to Michal Knechtsberger-Karin uvie-
dol na zadnej strane vytla�eného programu. Na programe koncertov 

bola o. i. Dvo�ákova Sonatína G dur op. 100, 
Z domoviny Bed�icha Smetanu a Mozartov 
Turecký pochod. Septembrové turné, orga-
nizované Koncertným riadite�stvom Vaši-
ca z Bratislavy, uzavreli koncerty v dvoch 
slovenských metropolách, prvý 18. 9. 
v bratislavskej Redute, druhý 20. 9. v ko-
šickom Hoteli Slovan.5 Termíny koncer-
tov sú opä� rukopisne uvedené na zadnej 
strane vytla�eného programu. O koncer-
te v Bratislave referovali denníky Pravda 
i Národná obroda, obidva 20. 9. 1946, ob-
dobne píšu o umení Vášu P�íhodu v super-
latívoch. Z recenzie v Pravde je možné sa 
navyše dozvedie�, že išlo o druhý P�ího-
dov koncert v Bratislave v krátkom �ase. 
Recenzent Ján Strelec v Národnej obrode 
píše: „Ve�kým prekvapením ve�era bolo aj 
ú�inkovanie M. Karina na klavíri. Tak dis-
tingvovane priliehavý klavírny sprievod, 
technicky a prednesovo tak dokonale vy-
vážené accompagnato a farebne tak bohato 
odtie�ovaný klavírny part sme nepo�uli 
už dávno.“6 Klavirista zožal túto poklonu 

hlavne za klavírny part Sucho�ovej Sonatíny pre husle a klavír op. 11, 
Schubertovej Fantázie C dur op. 159 pre husle a klavír a za dve duetá pre 
husle a klavír Z domoviny Bed�icha Smetanu. Plodná spolupráca hus-
listu a klaviristu sa mala vyvíja� aj �alej, perspektívu nazna�oval aj list 
parížskej agentúry Organisation Artistique Internationale z 10. 9. 1946 
adresovaný Michalovi Karinovi do rozhlasu na Zochovej ulici v Bratisla-
ve: „Vážený pane, s rados�ou Vás chcem informova� o tom, že budete ako 
klavirista sprevádza� �alšie turné huslistu Vášu P�íhodu, turné, ktoré Vás 
povedie do Rakúska, Talianska, Francúzska, Belgicka, Rumunska, Turec-

M. Knechtberger-Karin a V. Příhoda 
apríl 1946 Košice (foto: archív HM SNM)

Program recitálu V. Příhodu 
26. 4. 1946 v Košiciach (foto: archív HM SNM)
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ka a do Líbye. Preto Vás prosím, urobte všetko pre to, aby bol Váš cestovný 
pas platný minimálne do 1. apríla 1947. Pošlite mi potvrdenie, ke� budete 
ma� pas v rukách. Bez toho nie je možné toto turné uskuto�ni�. S úctou, 
Fr. Horwitz.“ Tu niekde sa však prechodne ukon�ila povojnová spoluprá-
ca dvojice P�íhoda – Karin. Geniálny huslista bol vystavený oso�ovaniu 
a zákazom koncertovania v �echách i iných krajinách (zákaz neplatil 
na Slovensku), vy�ítala sa mu kolaborácia s nacistickým Nemeckom 
– aj v zmysle umeleckej �innosti. Jeho posledný koncert v �echách sa 
uskuto�nil v marci 1944, �alší až o dvanás� rokov neskôr, ke� bol pozva-
ný na hudobný festival Pražská jar 1956. 

Váša P�íhoda a Michal Karin sa pri 
spolo�nom a pravdepodobne i posled-
nom verejnom muzicírovaní stretli po 
dlhšej pauze v roku 1955, rok pred P�í-
hodovým koncertom v Prahe. Z roku 
1955 existujú ich tri spolo�né fotogra-
� e, jedna po�as koncertu, druhá pred 
alebo po koncerte, �alšia po koncerte 
pri autogramiáde. V �om tkvie dôvod, 
že legendárny huslista Váša P�íhoda, 
skuto�ná hus�ová špi�ka, koncertu-
júca vo svete s rôznymi klaviristami, 
opätovne siahal po klaviristovi z Bra-
tislavy? Niekedy to bola sná� zhoda 
okolností, ako napríklad v roku 1943, 
ke� bol P�íhoda na lie�ení v Pieš�a-
noch. Na základe pozvania riadite�-
stva tren�iansko-teplických kúpe�ov 
sa uskuto�nil 12. 9. 1943 v Tren�ian-
skych Tepliciach spolo�ný koncert 
dvojice P�íhoda – Knechtsberger.7 Iba 
de� predtým vystúpili spolo�ne na 
koncerte v koncertnej sieni Grand 
Hotela Royal v Pieš�anoch. Ak boli tie-
to koncerty náhodné, k nieko�kotýžd�ovému turné nedochádza neo�a-
kávane. V Bratislave vyšiel 16. 3. 1944 v nemeckých novinách Grenzbote 
pod názvom Knechtsbergerove úspechy ako sprevádza�a Vášu P�íhodu 
nasledovný krátky �lánok: „Domáci umelec klavíra Michael Knechtsber-
ger sa práve vrátil z koncertného turné, ktoré ho ako sprevádza�a ve�kého 
huslistu Vášu P�íhodu viedlo po Nemecku a Škandinávii. Obaja umelci 
absolvovali koncerty v nasledovných mestách: Viede�, Breslau, Dráž�a-

ny, Wüzburg, Linec, Graz, Innsbruck, Stuttgart, Koda� a Štokholm. Re-
cenzie v tla�i vyzdvihujú úžasné majstrovstvo nášho domáceho klaviris-
tu, jeho talent a schopnos� vcítenia, �ím mal podstatný podiel na úspe-
chu. Kým túto skuto�nos� so zados�u�inením zaznamenávame, tešíme 
sa, že takéto uznanie svetovej verejnosti získal znova syn nášho mesta. 
�alšie koncertné cesty budú vies� Michaela Knechtsbergera k juhový-
chodným susedom a do Francúzska.“8 O koncerte v rámci uvedeného 
turné, ktorý sa uskuto�nil v Dráž�anoch, vyšla v nacistickom denníku 
Der Freiheitskampf  10. 3. 1944 recenzia: „V koncertnej sieni existujú ho-
diny, po�as ktorých vypneme pozorovanie pre a proti. Namiesto toho 

sa dostaví š�astím obdarované po�úvanie. Takýto zážitok pri-
náša so sebou vždy hus�ový ve�er Vášu P�íhodu. [...] Tomuto 
nadpriemernému umeleckému majstrovstvu slúžil Michael 
Knechtsberger (Slovensko) ako plnohodnotný sprevádza�.“9 
Koncertné turné tandemu P�íhoda – Knechtsberger trvalo 
štyri týždne, okrem spomínaných krajín boli, ako to uviedla 
správa v Grenzbote z 18. 2. 1944, plánované i koncerty vo Švaj-
�iarsku. Klavirista Knechtsberger disponoval teda kvalitami 
a schopnos�ami, ktoré mu umožnili dotvára� P�íhodovo maj-
strovstvo, a ktoré P�íhodovi mimoriadne konvenovali. Tie 
dovolili Bratislav�anovi, Nemcovi Knechtsbergerovi, v tomto 
prípade ako reprezentantovi slovenského koncertného ume-
nia, ba vlastne Slovenského štátu, cestova� po �asti sveta ob-
sadenom Nemeckom. 

Dva životy Knechtsbergera-Karina

Za normálnych okolností by mohol Michal Knechtsberger 
spáva� na vavrínoch a kúpa� sa v sláve, ale jeho životopis, kto-
rý po roku 1945 sám napísal, prezrádza nie�o iné. Knechtsber-
ger bol po�as Slovenského štátu navonok úspešným zamest-
nancom Slovenského rozhlasu, v rôznych štádiách v rokoch 
1939 až 1945 bol jeho intendantom, dirigentom, sólistom, bol 
i aktívnym �lenom viacerých komorných zoskupení, doma 
i v zahrani�í vystupoval aj so svojou manželkou Elenou, rode-
nou Smidžárovou, tiež klaviristkou. Spomínaný životopis ale 

prekvapivo prezrádza, že mal všetky dôvody ži� s obavami a staros�ami. 
V životopise, sformulovanom bez dátumu, ale v každom prípade po roku 
1945, píše: „Najprv som bol upodozrievaný, že som položidom, neskôr �e-
choslovákom a nakoniec, že som ženatý s manželkou židovského pôvo-
du.“10 V �alších riadkoch na tej istej strane uviedol: „Nepredložil som ani 
svoj, ani manželkin árijský doklad.“ Ani nie je z našej strany potrebné 
pátra� po jeho �i manželkiných predkoch. Požadované árijské doklady 

Jeden z posledných koncertov dvojice Příhoda – Knechtsberger-Karin, 
pravdepodobne rok 1955 (foto: archív HM SNM)

Program koncertu Příhodu a Knechtsbergera 
v roku 1943 v Piešťanoch (foto: archív HM SNM)

Novinový výstrižok Piešťany, 1943 (foto: archív HM SNM)
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minimálne troch generácií nepredložil po�as nacizmu iba ten �lovek, 
ktorý ich predloži� objektívne nemohol. Ich nepredloženie bolo takmer 
ortie�om smrti! Knechtsbergerova príslušnos� k evanjelickej konfesii, 
ako i tá istá príslušnos� jeho rodi�ov, �o je uvedené v Knechtsbergero-
vom rodnom liste11, neboli pred nacistickými zákonmi dostato�nou zá-
rukou „árijskej“ �istoty. Vysvet�ujúce doklady zrejme predloži� nevedel, 
nemohol. Z toho dôvodu musela by� jeho existencia po�as Slovenského 
štátu nepredstavite�ným balansovaním medzi strachom, prispôsobo-
vaním sa, odvahou a rados�ou z muzicírovania, vo svojom vnútri bol 
oponentom režimu, navonok sa so situáciou aranžoval...  
Michal Knechtsberger mal zrejme židovských predkov a z tohto fak-
tu vychádzala pravdepodobne i Knechtsbergerova a� nita k židov-
skej spolo�nosti okolo Almy Rosé, s ktorou sa stýkal. V roku 1930 bol 
Knechtsberger vo Viedni pravdepodobne aj neo� ciálnym svedkom 

sobáša Almy s vtedy už svetoznámym huslistom Vášom P�íhodom.12 
Spolo�nému muzicírovaniu P�íhodu a Knechtsbergera nestálo iste ni� 
v ceste. Ke� v roku 1932 vznikli Wiener Walzermädl, dámsky orches-
ter Almy Rosé, v ktorom pôsobila aj jej priate�ka, huslistka Anny Kux, 
Michal Knechtsberger, majúci už skúsenosti v aranžovaní, pomáhal 
vo vytváraní repertoáru. Údaj o jeho práci v tomto smere je zachovaný 
na programe Divadla v Karlíne v Prahe zo 16. 9. 1936. V rámci varieté 

ú�inkovala v divadle Alma Rosé so svojím viedenským diev�enským 
orchestrom, na programe bola aj skladba Já mám dev�t kanár	 au-
torov Beneš-Knechtsberger.13 Kým súkromné problémy (rozvod Almy 
a Vášu P�íhodu v roku 1935), ale hlavne politický vývoj po roku 1938 
prerušili Knechtsbergerovu spoluprácu s Almou Rosé, osobný a ume-
lecký kontakt klaviristu Michala Knechtsbergera-Karina s jedným 
z najvýznamnejších huslistov 20. storo�ia si zachoval svoju kontinuitu 
minimálne do roku 1955 – i ke� s medzerami. Na  koncerte P�íhodu 
a Knechtsbergera-Karina v roku 1955 bola prítomná aj z Viedne pochá-
dzajúca huslistka Anna Poláková, rodená Anny Kux14, v tom �ase �len-
ka Slovenskej � lharmónie.15 Možno išlo o posledné stretnutie trojice 
priate�ov z kruhu okolo Almy Rosé, patriacej k viedenskej hudobnej 
spolo�nosti 30. rokov. 
Spolupráca Vášu P�íhodu s Michalom Knechtsbergerom-Karinom po-
súva nepochybne jeho význam v hierarchii na Slovensku pôsobiacich 
klaviristov o stupienok vyššie. Spo�iatku Michal Knechtsberger, neskôr 
Michal Karin, bol jedným z P�íhodom vyh�adávaných umeleckých par-
tnerov pri klavíri a patrí tak so všetkou samozrejmos�ou k slávou opra-
denému umeleckému životu Vášu P�íhodu.  
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Eurokontext.sk 2016
Slovenskú hudobno-divadelnú sezónu po dvoch rokoch opäť uzavrel medzinárodný 
festival. Po predchádzajúcom činohernom ročníku otvoril Eurokontext.sk 2016, ktorého 
usporiadateľom je Slovenské národné divadlo, priestor pre operné a tanečné konfrontácie. 

Ke� v roku 2004 prišiel riadite� SND Marián 
Chudovský s myšlienkou Medzinárodného 
festivalu hudobného divadla, znamenalo to 
�alší krok k spestreniu ponuky inscena�ných 
poetík, aj k otvoreniu diskurzu o opernom 
divadle v dovtedy zna�ne uzavretej, divadelne 
konzervatívnej národnej scéne. So zmenou 
vedenia sa tradícia bienálne usporadúvanej 
prehliadky po dvoch ro�níkoch prerušila. 
Chudovského návrat na post generálneho 
riadite�a (2012) znamenal vzkriesenie festivalu 
pod novým názvom Eurokontext.sk. 
Modi� kovaná štruktúra podujatia odráža 
trojsúborové usporiadanie SND: po skúšobnom 
„nultom“ ro�níku 2014, ke� sa o festivalové ve-
�ery podelili �inohra, opera i balet, a po vla�aj-
šom �inohernom ro�níku 2015 sa na sklonku 
uplynulej sezóny na javiskách SND opä� pred-
stavili hudobno-divadelné súbory. V opernej 
�asti bol pomer hos�ujúcich inscenácií a pred-
stavení domáceho SND pä� ku piatim, v tane�-
nej �asti tri ku dvom. Žánrové ozvláštnenie 
programu priniesla pantomíma Harlequin 
Restor‘d! – dojemné stretnutie Milana Sládka 
s novoobjaveným barokovým hudobným die-
lom Richarda Charkeho z roku 1730. 
Usporiadatelia festivalu mali dnes �ažšiu po-
zíciu než na za�iatku milénia. Internet spravil 
zo sveta globálny priestor bez hraníc a obme-
dzení, informácie sú dostupné a lacné – vrá-
tane tých o opere �i tanci. Sú�asného diváka 
je �oraz �ažšie zauja�, �i dokonca prekvapi�. 
Pod�a slov riadite�a Opery SND Slavomíra Ja-
kubeka, ambíciou Eurokontextu.sk 2016 bolo 
prinies� nielen zaujímavé diela, ale zárove� 
pozoruhodné inscenácie, ktoré by pre domáce 
prostredie predstavovali ur�itú vzpruhu, vý-
zvu na konfrontáciu a inšpiráciu. Pri hos�ujú-
cich predstaveniach sa tento zámer podarilo 
v zna�nej miere naplni� a nášmu publiku 
sprostredkova� nejeden dramaturgický aj 
inscena�ný „objav“. 
Prostredníctvom opernej �asti festivalu sa na 
javiská SND dostal repertoár, ktorý na plagáte 
prvej slovenskej scény dlhodobo absentuje: 
klasika 20. storo�ia (Dmitrij Šostakovi�: Oran-
go/Antiformalistický jarmok, ND Praha; Bo-
huslav Martin�: Epos o Gilgamešovi, ND Brno; 
Sergej Proko� ev: Ohnivý anjel, NDM Ostrava; 
Leoš Janá�ek: Z m�tveho domu, ND Praha), 
stará hudba (Henry Purcell: Dido a Aeneas, ND 
Brno) i sú�asná domáca tvorba (Marián Leja-
va: Bohom milovaný, ŠD Košice). S výnimkou 
Z m�tveho domu išlo o tituly, ktoré SND dopo-
sia� nikdy neinscenovalo. Istý hendikep oper-
nej �asti Eurokontextu.sk 2016 predstavovalo 
zúženie ak�ného rádia na �eskú republiku. 
Národnostné zloženie tvorcov inscenácií, ktoré 
prezentovala baletná �as� festivalu, bolo o �osi 

pestrejšie: popri dvoch novinkách zo SND sa 
na program dostali ma�arsko-francúzsky 
súbor Compagnie Pál Frenák, španielsky súbor 
Compañía Antonio Gades aj legendárny Ballet 
Eifman. 
Eurokontext.sk 2016 vygeneroval viacero 
zaujímavých tém. O sprostredkovanie najsil-
nejších umeleckých zážitkov, ale aj kritických 
postrehov sme požiadali našich kme�ových 
recenzentov Pavla Ungera, Jozefa �ervenku, 
Michaelu Mojžišovú, Vladimíra Blaha (opera) 
a Petra Ma�a (balet). 

 

Podnetné operné divadlo
Názov Eurokontext.sk explicitne vypovedá 
o tom, �ím by festival zaradený na koniec 
bratislavskej sezóny rád bol. Obmedzením 
záberu na �eské a slovenské domy ostal 
z myšlienky konfrontova� výsledky a trendy 
slovenskej opery v stredoeurópskom priestore 
síce len zlomok, domácemu návštevníkovi 
však ponúkol aspo� „kontext“ dvoch sused-
ných kultúr. Bez vä�šej propor�nosti vo výbere 
zahrani�ných ansámblov (ale aj jasnejšieho 
dramaturgického cie�a) sa však na mapu 
rešpektovaných európskych festivalov ten náš 
sotva dostane. 

Ak mám ur�i� najsilnejší zážitok podujatia, 
tak inscenácia, ktorú ozna�ím, nebola pre 
m�a prekvapením. Videl som ju na premiére 
v pražskom Národnom divadle a už vtedy 
som ju považoval za originálnu a hodnú ex-
portu. Bol som teda skôr zvedavý, ako opera 
Leoša Janá�ka Z m�tveho domu zarezonuje na 
bratislavských doskách. Jediná vlastná pro-
dukcia SND z roku 1938 už asi nemá priamych 

svedkov, a tak ožívajú skôr spomienky na 
inscena�né podoby, ktoré nám jednorázovo 
priviezli Praha (1972) �i Brno (2004).
Aktuálna verzia je však úplne iná. Nápaditá, 
osobitá, inscena�ným výkladom provokujúca 
k vášnivým polemikám, pritom však pevne 
a nespochybnite�ne zakotvená v hudobnej 
re� exii partitúry. Dirigent Robert Jindra 
vníma Janá�kove tóny a slová v ich jednote, 
modeluje najcitlivejšie detaily v dynamike, 
farbách, vo výraze a emóciách. Skrátka, z jeho 
interpretácie (a sú�asne i z hry orchestra 
a výkonov sólistov) vyžarujú hlboká znalos� 
skladate�ových zámerov a zárove� láska 
k jeho tvorbe. Režisér Daniel Špinar pre�í-
tal predlohu síce �inohernými o�ami, no so 
vzácnym inštinktom pre vizuálne stvárnenie 
hudby. Neváhal siahnu� po prvkoch natura-
lizmu i symbolike, najmä však do detailov 
vypracoval pro� ly postáv a ich vz�ahy. Si-
bírsky gulag našiel v jeho po�atí nad�asový 
význam. Inscena�ný tím vytvoril moderné 
a podnetné operné divadlo s rešpektom vo�i 
priorite hudby. 

Pavel UNGER

 

Slovo a výklad
Z tohtoro�ného Eurokontextu.sk som mohol 
vidie� len �as�, z ktorej ma bez zaváhania naj-
silnejšie oslovila pražská inscenácia Z m�tve-
ho domu. Hoci pre vynikajúceho �inoherného 
režiséra Daniela Špinara bol Janá�kov opus 
operným debutom, prezentoval sa v �om ako 
zrelý a vnímavý tvorca, pre ktorého nie je 
operná forma obmedzením, ale naopak, otvo-

rením nového priestoru. Zásahom do libreta 
a spojením niektorých postáv zjednodušil 
a spreh�adnil terén. Jeho režijná koncepcia 
vychádza predovšetkým z neuverite�ne pre-
cíznej práce s textom: dalo by sa poveda�, že 
inscenuje takmer každé slovo Dostojevského 
predlohy. Zárove�  mimoriadne citlivo vníma 
hudbu a v tejto, takmer ideálnej, kombinácii 
je schopný vystava� príbeh prostredníctvom 
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Z mŕtveho domu (foto: P. Borecký)
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rozmanitých režijných prostriedkov, ktoré 
pod�a potreby strieda s neuverite�nou �ah-
kos�ou a samozrejmos�ou. Jeho princíp práce 
sa dá stru�ne zhrnú� dvomi pojmami: slovo 
a výklad. Slovu ostáva verný a výkladom sa 
mu snaží dosta� pod kožu. Špinarov výklad 
nespochyb�uje slovo, aj ke� niekedy polemi-
zuje o jeho význame. Pýta sa tak, aby v slove 

našiel pravdu; štylizuje, aby následne odhalil 
realitu; zhadzuje, aby povýšil. Zašpiní, aby 
ukázal �istotu a leští, aby sme nezabudli na 
špinu. Janá�kova váše� pre slovo Špinarovi 
dokonale vyhovuje – aj preto je inscenácia tak 
„�inoherne“ funk�ná. 
Hudobné naštudovanie a spevácke obsadenie 
bolo prvotriedne. Je to tretia janá�kovská 
interpretácia dirigenta Roberta Jindru, ktorú 
som mal možnos� po�u� – a tretia špi�ková. 
Je rados� po�úva� presný, farebne znejúci 
orchester plný emócie a drámy pod vedením 
mladého dirigenta elegantného gesta. Štefan 
Margita je v sú�asnosti pravdepodobne naj-
lepším Lukom Kuzmi�om v svetovom kontex-
te. Michal Bragagnolo bol vizuálne i hlasovo 
mimoriadne presved�ivým Aljejom, František 
Zahradní�ek spevácky silným a herecky 
noblesným Gorian�ikovom, skvele herecky 
prepracovanou � gúrou a pekným lyrickým 
tenorom sa prezentoval Josef Moravec (Sku-
ratov). Tretiemu dejstvu dominoval vynikajúci 
výkon Pavla Remenára (Šiškov) a tane�nice 
Jany Vránovej (Akulka). 

Jozef ČERVENKA

 

Smiech cez slzy
Za najzaujímavejší „operný objav“ tohto-
ro�ného Eurokontextu.sk považujem Slávu 
Daubnerovú. Kým naši diváci túto oce-
�ovanú autorku, režisérku a performerku 
(o. i. viacnásobnú držite�ku Ceny DOSKY) 
doposia� nemali možnos� spozna� ako 
opernú režisérku, v pražskom Národnom 
divadle dostala už dve príležitosti. Nedávna 
inscenácia Romea a Júlie síce vyvolala roz-
pornejšie odozvy, no Daubnerovej debut so 

šostakovi�ovským dvojve�erom, ktorý Praža-
nia priviezli aj na Eurokontext.sk 2016, patril 
k najvyzdvihovanejším udalostiam �eskej 
opernej sezóny. 
Orango je fragmentom nedokon�enej sa-
tirickej opery o genetickom experimente, 
z ktorého vzišiel napoly �lovek a napoly opica; 
Antiformalistický jarmok geniálnou formou 

auto/arteterapie �loveka, 
v živote a tvorbe ktorého 
sa spojil bolestný vnú-
torný odpor vo�i dobe 
s démonom vynúteného 
súhlasu. Daubnerovej sa 
podarilo skvele prepoji� 
dve nesúvisiace diela: 
nabielo nalí�ení súdru-
hovia, ktorých muzi-
kologické „prednášky“ 
nás v Antiformalistic-
kom jarmoku dohá�ali 
k smiechu cez slzy, prišli 
ako hlu�ní VIP hostia 
lustrova� už predchádza-
júce Orango. Najsilnej-
ším momentom prvej 
�asti ve�era je mikroprí-
beh baletky, ktorú Bavi� 

na príkaz súdruhov prinúti k výkonu presa-
hujúcemu jej možnosti. Zmrza�enú diev�inu 
zachra�uje „po�udš�ovaná“ opica. Tane�nica 
jej odovzdáva štafetu umeleckého i �udského 
zotro�enia – ružovú stuhu, za ktorú je opica 
odtiahnutá z javiska. Scénu opúš�ajú aj zne-
chutení inštitucionalizovaní znalci umenia. 
Daubnerová zinscenovala smutne známu 
situáciu: súdruhovia netlieskajú, autor sa 
môže za�a� trias�. 
Podobnými drobnými mizanscénami na-
vodila režisérka tragikomickú atmosféru aj 
v Antiformalistickom jarmoku. V jeho úvode 
súdruhovia kontrolujú Šostakovi�ovu parti-
túru, pri�om Jedni�kinovi (Stalinovi) ju autor 
diskrétne obráti z hlavy na nohy. Presné, 
výstižné, nad�asové: o umení rozhodujú vše-
mocní idioti. Po odprezentovaní komických 
prednášok plných fráz sa Jedni�kin, Dvojkin 

a Trojkin (herecky i spevácky skvelí Pavel 
Švingr, Oleg Korotkov a Ivo Hrachovec) zara-
dili ku glori� kovaným bustám. Odhadujem, 
že vizuálne pôsobivej metafore porozumelo aj 
menej informované, prípadne mladšie pub-
likum, ktoré nepozná kontext Šostakovi�ovej 
tvorby a je mu vzdialená hrôza komunistické-
ho despotizmu, ke� ideologické odmietnutie 
diela znamenalo (minimálne) profesionálnu 
likvidáciu umelca. Tí, ktorí sme si tieto okol-
nosti uvedomovali, sme prežili o to intenzív-
nejší ve�er. 

Michaela MOJŽIŠOVÁ

 

Dvakrát mýtus
Dôverujúc vkusu kolegov-kritikov �utujem, že 
som nevidel dve zrejme najlepšie inscenácie 
Eurokontextu.sk 2016 z produkcie pražského 
Národného divadla. Z toho ostatného ma 
mimoriadne oslovili dve polovice z ve�erov, 
prostredníctvom ktorých sa prezentovali 
operné súbory z Brna a Košíc. V prvom prípa-
de išlo o stvárnenie Eposu o Gilgamešovi od 
Bohuslava Martin�, v druhom o novú operu 
dirigenta a skladate�a Mariána Lejavu Bo-
hom milovaný. 

Hoci menované diela a ich inscena�ný tvar 
nemožno mechanicky porovnáva�, predsa 
majú �osi spolo�né. Našu prepragmatizovanú 
pozornos� totiž obracajú k mýtu. Brnianski 
inscenátori si vybrali mýtus v jeho podsta-
te – obraz o predhistórii �udstva, v ktorom 
sa miešajú realita a povera, pravda a � kcia, 
no predovšetkým je predchnutý neur�itým 
tajomnom, ktoré možno len �ažko racionálne 
uchopi�. Naproti tomu, Lejava uchopil mýtus 
spôsobom, ako ho chápeme dnes – v triviali-
zovanej podobe konšpira�nej teórie, ktorú sa 
autor snaží poprie�.
Epos o Gilgamešovi sa doposia� do�kal len 
pár uvedení, aj to iba v koncertnej podobe. 
Režisér Ji
í He
man však z neho urobil pôso-
bivé (hoci trocha artisticky prešpekulované) 
divadlo. Predstavil nám ho ako syntetický 
tvar, v ktorom sa jednotlivé zložky – hudba, 

Orango 
(foto: M. Smejkalová)

Epos o Gilgamešovi (foto: archív)
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spev, re�, pohyb, tanec, myšlienky a režijné 
nápady – navzájom nepotlá�ali, ale naopak, 
umoc�ovali celkový dojem. Viaceré situácie 
a momenty inscenácie si jednotliví diváci 
mohli vysvetli� po svojom, je umeniu a oso-
bitne mýtu vlastné. Na rozdiel od niektorých 
„režisérskych“ inscenácií sa v tomto prípade 
hudba nestala len príveskom, a to zásluhou 
dirigenta Marka Ivanovi�a. Základné otázky 
�udskej existencie tak dostali pôsobivú hudob-
no-divadelnú podobu.

V prípade Lejavovej opery o nevine Salieri-
ho v kauze Mozartovho úmrtia dochádza 
k istému paradoxu. Tak, ako sa moderná 
doba priam vyžívala v živení spomínaného 
„mýtu“, lebo je atraktívnejší než pravda, 
aj Lejava bojuje proti nepravde podobnými 
„spektakulárnymi“ prostriedkami. Opera 
tak – v librete, aj v originálnej, prípadne 
z rôznych zdrojov umne poskladanej hudbe 
– predkladá viaceré pôsobivé situácie (napr. 
nácvik Requiem alebo zúfalé Salieriho mo-
nológy). Opä� však prekra�uje bežný operný 
štandard, ke� do popredia stavia priam � lo-
zo� cké otázky o vzájomnej podmienenosti 
génia a priemernosti. Podobne ako brnian-
sky súbor, aj Koši�ania uspeli relatívne dobre 
i v interpreta�nej rovine. 
Na záver pou�enie: ako dobre sa robí operné 
divadlo na poli opernej moderny! V prípade 
klasickej opery však treba by� opatrnejší.
     

Vladimír BLAHO

 

Baletné konfrontácie 
Ak by sme v baletnej �asti Eurokontextu.sk 2016 
h�adali európsky interpreta�no-choreogra� c-
ký odkaz postdramatickej (novej) sú�asnosti, 
museli by sme sa zmesti� do troch tane�ných 
diel. Dve sú z produkcie domáceho Baletu 
SND, tretie od francúzsko-ma�arského súboru 
Compagnie Pál Frenák. Festival nezaradil do 
programu viaceré choreogra� e, ktoré zásad-
ným spôsobom obohatili slovenský inscena�ný 
kontext ostatného obdobia a boli by porovna-

te�né s etablovanými európskymi súbormi 
prezentovanými na Eurokontexte.sk 2016. 
Za všetky spome�me napríklad postmodernú 
neoklasiku Anna Karenina (ŠD Košice 2014, 
choreogra� a Kiril Simonov) �i tane�né divadlo 
From Side of a Man, From Side of a Woman 
(Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica 2013, 
choreogra� a Jozef Fru�ek).
Stálica sú�asného európskeho postdramatic-
kého tane�ného umenia Pál Frenák priviezol 
na festival inscenáciu Birdie (2015), charakte-

ristickú dynamickou plasticitou, v ktorej sa 
choreogra� a vynárala a strácala v pomyselnej 
�udskej klietke snov, sklamaní, bolestnej 
lásky a pocitu samoty. Frenák pracuje na 
javisku v duchu nelineárnej inscena�nej 
postmodernosti tak, aby diváka fyzicky kon-
frontoval s divadelnými hrôzami životných 
dezorientácií. V Birdie analyzuje heterosexu-
álny vz�ah ženy a muža, tane�ne búrajúc (ne)
estetické normy sú�asného tanca. Ženské 
a mužské „pobozkané“ telo špeci� koval na 
túžiace, sexualitou a perverzitou (ne) cítiace 
postdramatické �udské „kože“, ni�iace sku-
to�nú váše� vz�ahu ženy a muža. Frenák 
buduje svoje choreogra� e asociálne a cynicky. 
Nájdeme v nich dôvtip, šok z poznania, boles� 
i potešenie z tvorby. 
Balet SND sa predstavil choreogra� ami dvoch 
ženských autoriek: Natálie Hore�nej (Sloven-
ské tance – Životy svetiel, 2016) a Šárky Ondri-
šovej (Bess – pocta Rudolfovi Labanovi, 2016). 
V oboch prípadoch išlo o prvú prácu choreo-
gra� ek na dvojdejstvovej ploche. 
Hore�ná sa ako libretistka uspokojila s otre-
paným rozprávkovým príbehom, ku ktorému 
pridala moderné stvárnenie „svetelných“ 
duší, wilsonovsky odcudzujúce prvky �i ho-
lubie travestie, pôsobiace skôr úsmevne než 
zábavne. Muzikálová inštrumentácia sloven-
ských �udových piesní z pera Petra Breinera 
jej nebránila použi� sú�asné neoklasické 
choreogra� cké „pohyby“ európskej tane�nej 
kvality. 
Ani Ondrišovej libreto nenašlo spôsob ukot-
venia postdramatických situácií, ktoré by 
udržali celove�ernú choreogra� u v drama-

turgickej zrozumite�nosti. Labanova požia-
davka zbavi� tanec subjektívneho pocitu 
a pokúsi� sa ho interpretova� ako nezávislú 
formu zloženú v rôznorodých priestorových 
podobách sa v bratislavskej inscena�nej poc-
te neuskuto�nila. Choreografka i skladate� 
Peter Groll sa spo�ahli na overené, scénicky 
znejúce plochy sú�asného tanca. Do obsaho-
vo chudobnej divadelno-hudobnej štruktúry 
priradila Ondrišová zmes zborových (choreo-
gra� cky rozpadnutých) neštýlových pohy-
bovo-múzických obrazov. Inscenácia ožila, 
ke� zo zarámovaného obrazu so zrkadlo-
vou fóliou vystúpili baleríny, aby sa postupne 
zoznamovali s pohybovými princípmi Laba-
novho tane�ného divadla dvadsiatych rokov 
minulého storo�ia. Labanov manifest tak 
napokon „zhltol“ Ondrišovej popisnú baletnú 
choreogra� u.
Európsky choreogra� cký odkaz sedemde-
siatych a osemdesiatych rokov minulého 
storo�ia prezentovali diela Krvavá svadba 
a Suite 
 amenca v podaní Compañía Antonio 
Gades  a Anna Karenina, ktorú do Bratislavy 
priviezol legendárny Eifman Ballet. Tieto 
tane�né diela prežili v�aka netradi�ným 
autorsko-choreogra� ckým poh�adom. Aj ke� 
na Slovensko dorazili s ve�kým oneskorením, 
tlieskali sme súborom, ktoré napriek svojej 
výrazovej odlišnosti ponúkli európsky cho-
reogra� cký štandard. 
Gadesovo španielske hudobno-tane�né � a-
menco nadchlo temperamentom a pohybo-
vým detailom, ktorý choreograf koncipoval 
ako obraz hrdosti, vášní, pokory a bolesti. 
Gades v štylizovanej choreogra� i vyextra-
hoval �udový charakter španielskych tancov 
a z kontrastných hudobno-dramatických 
mizanscén vytvoril nevšedné „�udové“ 
divadlo.
Eifman koncipoval tragický trojuholník Anny 
Kareninovej ako interpreta�ne dokonalú 
akrobaticko-cirkusovú tane�nú exhibíciu. 
Zbor v �iernom akcentoval dramatické situá-
cie vý�itiek a pochybností hlavných hrdinov. 
Jeho tane�ná virtuozita prerástla do zabíjajú-
cej masy, ktorá Kareninu vyzliekla „donaha“, 
aby jej otvorila náru� smrti. Eifman inven�ne 
pracoval s hudobným romantickým klišé pri 
tvorbe choreogra� e, ktorú tane�níci zvládli 
s im vlastnou bravúrou.
Otázkou zostáva, pre koho je festival ur�e-
ný. Ak má obohati� dramaturgiu Baletu SND 
a predvies� hos�ujúce inscenácie najširšiemu 
spektru publika, potom svoje poslanie splnil. 
Slovenský inscena�ný kontext v európskom 
divadelnom priestore by si však popri do-
mácej re� exii zaslúžil najmä tú európsku. 
Zahrani�ní teatrológovia v aktívnom pre-
pojení s vysokými školami umenovedného 
zamerania by mali ma� možnos� re� ektova� 
„aktuálny“ stav tane�ného, baletného, pan-
tomimického a performatívneho umenia na 
Slovensku a zaradi� ho do európskeho kon-
textu. Je o �om diskutova�. A netýka sa to iba 
pohybovo-múzického druhu umenia v profe-
sionálnych divadlách.

Peter MAŤO

Birdie (foto: archív Compagnie P. Frenák)
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Už rok sa hovorilo o Lohengrinovi s Annou 
Netrebko ako Elsou, už rok sa do Semperovej 
opery chystali jej fanúškovia: štyri pláno-
vané májové predstavenia boli obratom 
vypredané, na internete sa vstupenky dra-
žili za astronomické sumy. Nešlo totiž len 
o Netrebkovej prvé stvárnenie Wagnerovej 
Elsy, ale aj o jej prestup z doterajšej pozície 
belcantovej primadony do novej vokálnej 
sféry. Myšlienka naplni� tradi�nú inscenáciu 
Lohengrina (1983, réžia Christine Mielitz) 
hviezdnymi menami (popri ruskej sopra-
nistke aj Evelyn Herlitzius, Piotr Becza�a �i 
Georg Zeppenfeld), pochádza od dráž�anské-
ho šéfa a dirigenta predstavenia Christopha 
Thielemanna. 
Kým na zvládnutie novej opernej úlohy po-
trebuje Anna Netrebko oby�ajne dva týždne, 
prípravy na stvárnenie Elsy jej trvali o štyri 

týždne viac. Ke� prišla do Dráž�an, nebola 
si istá úspechom, na ktorý je už roky zvyk-
nutá, hoci – ako sama vyslovila – hudobná 
stránka jej nerobila problémy. Neovládala 
však spamäti ani jednu pasáž, nebola 
schopná významovo uchopi� „hranatý“ 
Wagnerov text – navyše v nem�ine, ktorá 
je pre Rusov tvrdým orieškom. Iba vytrvalá 
práca a podpora celého tímu jej dovolili roz-
vinú� Elsu do všetkých detailov – lyrických 
i nanajvýš dramatických. Uvo�ni� sa, cíti� 
sa bezpe�ne v texte a vyda� zo seba všetok 
hudobný, herecký a hlasový potenciál jej 
umožnili nevšedné šepkárky: dva ve�ké 
monitory s nemeckým libretom, ktoré boli 
pre �u umiestnené po dirigentovej pravici 

a �avici. Umelky�a 
napokon zvládla 
text do takej miery, 

že sa jej Elsa stala najzrozumite�nejšie po-
danou postavou na scéne. 
Na štvrtom, poslednom predstavení (29. 5.), 
z ktorého pochádza táto re� exia, už opadla 
po�iato�ná, nepochybne obrovská nervozita. 
Anna Netrebko bola jeho suverénnym stredo-
bodom. Wagnerovo dielo pochopila a podala 
ako svoj vlastný príbeh – príbeh milujúcej 
a v úskaliach tápajúcej Elsy. Závere�ná roz-
lú�ková scéna Elsy a Lohengrina sa vymkla 
všetkému, �o sa dá slovne opísa�. V odbor-
nej tla�i dokonca panuje názor, že v máji 
sa v Semperovej opere odohral najlepší 
Lohengrin všetkých �ias.

Agata SCHINDLER 

Svoje 90. narodeniny oslávila 24. 6. blízko 
nemeckého Würzburgu nezabudnute�ná 
sólistka Baletu SND Trúda Boudová-Tašká. 
Ak by jej to spolo�enská situácia v �asoch 
jej slávy umožnila, ur�ite by o�arila európ-
ske divadelné publikum. Žia�, stávalo sa 
tak len pri ojedinelných hos�ovaniach SND 
v zahrani�í. 
So svojím mužom, známym architektom 
a urbanistom Pavlom Boudom, s ktorým od 
roku 1957 až do jeho smrti (2015) prežívali 
vzácny manželský vz�ah, bývali dlhé roky 
v srdci Bratislavy na Zelenej ulici. Fanúšikovia 
ju mohli každý de� stretáva� v Starom meste, 
ako krá�a korzom do historickej budovy SND 
na ve�erné predstavenie �i do baletnej sály 
v Redute na skúšku. 

Umelky�a vy-
nikala krásnym 
zjavom, lyrickou 

gráciou, javiskovým výrazom a výbornou 
technikou. Pre bratislavské obecenstvo kaž-
dého veku bola vysnívanou predstavite�kou 
Princeznej Zlatovlásky a Roka v balete Z roz-
právky do rozprávky, Auróry v Spiacej krásavici 
aj Princeznej Márie v Luská�ikovi. K nezabud-
nute�ným kreáciám patrili jej krehká za�úbe-
ná Júlia po boku Rómea v podaní Jozefa Zajka, 
Giselle z rovnomenneho baletu, Katarína 
z Kamenného kvietka �i pôvabná Mária 
z Bach�isarajskej fontány. Práve posledná me-
novaná úloha, s ktorou v moskovskom Bo�šom 
teatri slávila úspechy Galina U�anovová, akoby 
bola Troude Boudovej-Taškej ušitá na telo. Ona 
bola slovenskou Galinou U�anovovou.
V bratislavskom súbore vynikala hereckým 
a dramatickým talentom, ktorý rozvinula tiež 

ako Gajané, Fadetta, Širín (Legenda o láske),  
Jacinta (Laurencia). K skvostom vtedajšieho re-
pertoáru patrili i Sylphidy na Chopinovu hud-
bu, prvýkrát v naštudovaní Marileny Tóthovej 
pod�a originálu Michaila Fokina. 
Svoju �ažko de� novate�nú všestrannos� dekla-
rovala Trúda Boudová-Tašká aj v prvom sloven-
skom farebnom tane�nom � lme Rodná zem, 
kde stvárnila úlohu Ani�ky: primabalerína SND 
strhla obecenstvo nefalšovaným slovenským 
�udovým tancom, akoby bola sólistkou Lú�nice 
�i S�UKu. Pripravovala tiež posluchá�ov tane�-
ného oddelenia Konzervatória. 
Po skon�ení kariéry v Balete SND nasledovala 
manžela do konžského Congo-Brazaville a hait-
ského Port–au-Prince, kde si otvorila súkromnú 
baletnú školu pre stovku žiakov a �alej šírila 
dobré meno slovenského tane�ného umenia. 

Karol LEHOCKÝ

Wagnerovský debut Anny Netrebko 

Bratislavčanka zo starého Prešporku

Zostavenie každého Zápisníka prináša rov-
nakú dilemu. Ako z rubriky, ktorá chce by� 
dynamickou a tematicky i štýlovo rôznoro-
dou, neurobi� fádnu sklada�ku jubilantských 
pro� l�ekov, no zárove� sa nespreneveri� 
presved�eniu, že k poslaniam Hudobného 
života patrí aj udržiavanie kultúrnej pamäti. 
Aktuálne dvoj�íslo môj redaktorský rozpor vy-
hrotilo: v letných mesiacoch si pripomíname 
to�ko výro�í, že by samé osebe vyplnili aj dva 
Zápisníky. Jediným riešením sa zdal by� kom-
promis: spolo�ný medailón ako hold „letným 
de�om múz“, ktoré sa pri�inili o rozkvet oper-
ného umenia u nás, aj o šírenie jeho dobrého 
mena v zahrani�í. 
Osemdesiatky sa 13. 6. dožila prvá žen-
ská predstavite�ka slovenskej opernej 
réžie Drahomíra Bargárová. Rodá�ka 
z Moravského Sv. Jána, absolventka opernej 
réžie a dramaturgie na brnianskej JAMU 
zviazala profesionálny život so slovenský-

mi opernými domami. V rokoch 1959 – 1970 
pôsobila v novozaloženej Spevohre DJGT 
v Banskej Bystrici (dnes Štátna opera), potom 
až do roku 1988 v Štátnom divadle Košice. 
Prekra�ovaním popisných konvencií a v do-
bovom kontexte odvážnym poh�adom na 
inscenované diela sa jej podarilo vydoby� si 
rešpekt a pevnú pozíciu v tomto (ešte stále) 
„mužskom“ povolaní. Popri zmysle pre poeti-
záciu javiska bola Bargárovej prednos�ou jej 
schopnos� inšpirova� operných hercov k pre-
pracovanej akcii, k scivilneniu a zvnútorne-
niu iluzívnej štylizácie.
Sedem týžd�ov po Drahomíre Bargárovej, 2. 8., 
sa rovnakého veku dožíva tenorista František 
Livora. Hlava „livorovskej“ rodiny, ktorej dám-
ska �as� – manželka Zlatica a dcéra Dagmar 
– patrí k pilierom slovenskej vokálnej pedagogi-
ky, delila svoje umelecké sily medzi Slovenské 
národné divadlo a viaceré nemecké scény. 
Opora tenorového repertoáru sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokov sa od lyrických mozar-
tovských a verdiovských partov prespieval až 
k  hrdinskému Otellovi, ktorým sa v roku 1988 

rozlú�il s javiskovou kariérou. Nie však s oper-
ným umením – bohaté skúsenosti odovzdával 
�alej ako vokálny pedagóg.
V rovnakej profesii vyústila aj kariéra 
medzinárodne renomovanej sopranistky 
Magdalény Hajóssyovej. Žia�ka Márie 
Smutnej-Vlkovej a Anny Hrušovskej, objav 
Košlerovej éry sedemdesiatych rokov (�lenka 
SND 1971 – 1979) sa vypracovala na sólistku 
berlínskej Štátnej opery (1978 – 2006), �astú 
hostku európskych i zámorských scén, nosi-
te�ku titulu Kammersängerin a rešpektovanú 
interpretku predovšetkým mozartovského 
repertoáru, no i na�alej sa vracala do rodnej 
Bratislavy. Jej pedagogická �innos� je spätá 
najmä s pražskou Akadémiou umení a ber-
línskou Hochschule für Musik Hanns Eisler. 
Magdaléna Hajóssyová oslávila 25. 7. sedem-
desiate narodeniny. 
Trom významným osobnostiam slovenského 
operného umenia – trikrát zo srdca: „Všetko 
najlepšie!“

Michaela MOJŽIŠOVÁ

Letné deti múz
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Súčasná slovenská hudba 
na FORFESTe
 
Aktuálny 27. ročník medzinárodného festivalu súčasného umenia s duchovným zamera-
ním FORFEST opäť prebieha v štyroch mestách (Kroměříž, Olomouc, Praha, Bratislava), 
pričom jeho ťažiskom bol júnový blok v Kroměříži. Počas jedenástich dní (17. 6. – 28. 6.) 
sa v programe stretli súčasná komorná hudba, diela z prvej polovice 20. storočia (Mar-
tinů, Janáček, Schönberg, Webern), aj premiéry slovenských, amerických, srbských, ar-
gentínskych či ugandských skladateľov. Slávili sa výročia českej autorky Ivany Loudovej 
(75), rakúskeho skladateľa Friedricha Cerhu (90) i slovenského Ladislava Kupkoviča (80), 
ktorý nás opustil len niekoľko dní pred začiatkom podujatia. 

Úvodný koncert v Arcibiskupskom zámku pat-
ril mladému, s nadšením hrajúcemu sloven-
skému súboru Quasars Ensemble. Ich v po-
radí štvrté vystúpenie na FORFESTe prinieslo 
energický výkon a dobrú úrove�. Na progra-
me boli u nás málo známe, elegantné seve-
ropo�ské Tane�né prelúdiá (1959) od Witolda 
Lutos�awského, rytmicky zábavná a vábivá 
Kuchynská revue (1927) s tangom od Bohusla-
va Martin� a skladby od trojice slovenských 
skladate�ov. Prepracovanému, miestami sym-
fonicky znejúcemu, tradi�nému Concertinu 
pre 10 nástrojov (1948/1974) od Ota Ferenczyho 
so závere�nou vírivou „tane�nou veselicou“ 
nemožno uprie� bartókovskú inšpiráciu. Vý-
razovo kontrastné „51“ pre sedem nástrojov od 
Boška Milakovi�a s použitím mikrointervalov 
upútalo timbrovými kvalitami a vy�istilo 
dojem zo zvukovo miestami preexponovanej 
Kuchynskej revue. (Milakovi�ova skladba bola 
náhradou za pôvodne avizované Arché pre 
klavír a orchester Massimiliana Messieriho, 
napísané pre autorku textu, ktorá ho pre 
zlomenú ruku nemohla prednies�). A napo-
kon, energické Organismo (2012) od dirigenta 
súboru Ivana Buffu ohromilo pulzujúcim, až 
„žhavos�ou“ nabitým výrazom a nezávislos-
�ou inštrumentálnych línií v hustej štruktúre, 
prezrádzajúc za�ínajúcu zrelos� mladého 
autora. 
Medzinárodná sú�až MUSICA NOVA organizo-
vaná Spolo�nos�ou pre elektroakustickú hud-
bu predstavila výrazné osobnosti mladej sve-
tovej scény: Portugal�ana Joãoa Pedra Oliveiru  
s pútavou kompozíciou Neshamah (Dych), 
Ameri�ana Huberta Howeho s Inharmonic 
Fantasy �. 4, aj Small Imprints od �eského 
autora Michala Rataja, ktorý už v minulosti 
predviedol na FORFESTe zaujímavé priestorové 
kompozície.
Festivalový maratón pokra�oval vynikajúcim 
koncertom �eskoslovenského komorného 
dua (huslista Pavel Burdych, klaviristka 
Zuzana Berešová), venovaným životnému 
jubileu skladate�a, huslistu, dirigenta a za-
kladate�a súboru Hudba dneška Ladislava 
Kupkovi�a. Bolo by zaujímavé preskúma�, 
pre�o autor novátorských a šokujúcich skla-
dieb (Mäso kríža, 1962, s obrovským gongom 
a údermi nožov) zmenil kompozi�nú orien-
táciu a zriekol sa sonorizmu v prospech 
tonálnej harmónie. Sonáty z rokov 1991–1999, 

Téma a 13 variácií, Arménske piesne z Garin, 
Dvojitý pochod, Kompliment �i Talizman 
sved�ia o tom, že to myslel vážne. Souvenir 
(1971) – virtuózna a ve�mi efektná skladba – 
pripomína skôr štýl Fritza Kreislera a salón-
nos� z doby secesie.
Taliansky gitarový súbor Quartetto Apeiron 
uviedol s ve�kým úspechom �eské premiéry. 
Mimoriadnym zážitkom boli dve skladby re-
nomovaného amerického skladate�a Daniela 
Kessnera: Reverberance (Dozvuk), ktorého 
chorál mal nádhernú melódiu v klastroch 
v trojitom pianissime, a Suita, plná rytmickej 
prekvapivosti, zvukovej inteligencie, pulzujú-
cej horizontálnosti s „náhodnými“ akcentmi, 
ústiaca do až asketickej poetickosti �asti 
Nuaga. Talianska skladate�ka Ada Gentile 

v Rarefatte aggregazioni rozozvu�ala hmatník 
aj trilkami a decentnými údermi na drevo, 
prezentujúc disciplinovanú dynamickú škálu. 
Zaujala tiež meditatívna a rytmicky náro�ná 
Music for Miniature Landscapes od Angli�ana 
Desmonda Clarka.  
S tematicky vyhraneným programom vystú-
pil brniansky Miloslav Ištvan Quartet. Nád-
herné Quadricinium Fidium patrilo mimo-
riadnej osobnosti moravskej generácie, Janovi 
Novákovi, ktorý bol po�as komunistickej éry 
nútený emigrova� z vlasti. Jeho slá�ikové 
kvartetá sú jedným zo základných kame�ov 
modernej moravskej komornej hudby. V pre-
miére V štýle starých majstrov (2015) Antona 
Aslamasa sa zaskveli mimoriadne kvality 
súboru. V plnom nasadení a s pozornos�ou 

venovanou detailu i súhre podali hudobníci 
Kol Nidre (1999) od Ameri�ana Johna Zorna. 
Oce�ujem aj Rozcestí (2014) od Ondreja Štochla 
a Words Without Thoughts (2016) od Slavo-
míra Ho�ínku, inšpirovanú Shakespearovým 
Hamletom. Poslednou skladbou koncertu, 
Zatemnenou krajinou od Miloslava Ištvana, si 
kvarteto vyslúžilo dlhý potlesk.
Rakúska klaviristka gréckeho pôvodu Janna 
Polyzoides ponúkla na predposlednom 
koncerte festivalu poetický cyklus miniatúr 
(42 skladieb) od rakúskeho autora Friedricha 
Cerhu. Zrelá umelky�a kultivovane interpre-
tovala rôzne nálady takmer hodinového cyklu 
Slowakische Erinnerungen aus der Kindheit 
(1988), zachytávajúceho skladate�ove spomien-
ky na detstvo na Slovensku (Myjava, Holí�, 
Senica, Pernek, Gajary, Brezová, Gbely, Kúty, 
Dobrá voda, Nové Mesto, Trnava, Tren�ín), ale 
aj skladby venované Morave a západnému 
Ma�arsku. 
Skladate�ským, dramaturgickým a inter-
preta�ným vrcholom FORFESTu bol koncert 
súboru Opera Diversa pod názvom Pocta 
Františkovi Gregorovi Emmertovi v Chráme 
Sv. Mórica, s mladou ambicióznou dirigent-
kou Gabrielou Tardonovou a vášnivým, 
až extatickým prejavom huslistu Milana 
Pa�u. Meditace o zjeveních vzk�íšeného Pána, 
ktoré sú svojskou formovo a harmonicky 
vo�ne plynúcou a nekone�ne modulujúcou 
intuitívnou kompozíciou pre sólové husle, 

Pa�a pretransfor-
moval až za ich 
emocionálny zenit. 
Emmert a Pa�a 
doslova uchvátili 
aj v kompozi�ne 
ohromujúco vý-
razovom troj�as-
�ovom Jákobovom 
zápase pre violu 
a slá�iky. Tu Pa�a 
nasadil po�iato�né 
forte s tempovým 
rubatom, aby sa 
�alej pohyboval 
�asto až na hra-
nici zvuku violy, 
strhujúco ozvlášt-

�ujúc úseky hudobnej štruktúry niekedy 
neustrážite�ných tém vo ve�ne plynúcej, až 
fraktálovito sa „rozplývajúcej“ forme. Em-
mert má ne�akané a netradi�né závery skla-
dieb. Tri skladby v starom štýle pre slá�iky 
od Henryka Mikolaja Góreckého prekvapili 
nádhernou lyrickou melodikou a harmóniou 
z obdobia osemdesiatych rokov, ke� zavrhol 
serializmus predošlej éry. 
FORFEST si získava �oraz vä�šiu pozornos� 
zahrani�ných skladate�ov a zanietených in-
terpretov, ktorí mu prinášajú vynikajúcu úro-
ve�. Preto musí na�alej plni� úlohu zástancu 
novej duchovnej hudby, vrátane tej, ktorá sa 
v minulých obdobiach nesmela objavi� na 
pódiách.

Elena LETŇANOVÁ

Quasars Ensemble (foto: archív)
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Opera na Wiener Festwochen 2016
Mottom tohtoročného viedenského divadelného festivalu (13. 5. – 19. 6.) bol apel na 
otvorenosť modernej európskej spoločnosti voči iným kultúram a svetom. Opera sa 
do ideových mantinelov vkliňuje ťažšie než činohra, no jednotiaca línia medzi opernými 
titulmi ročníka bola zrejmá: aj Beethovenov Fidelio, aj Weinbergova Pasažierka sú 
dielami so silným humanistickým rozmerom. 

Nezabudnúť!
Na rozdiel od literátov, dramatikov �i � l-
márov, iba málo skladate�ov našlo odvahu 
re� ektova� holokaust prostredníctvom opery: 
akoby jej kánony boli �ažkej téme pritesné. 
Malej množine týchto diel umeleckými kvali-
tami i frekvenciou uvádzania dominuje Pa-
sažierka (originálny názov Pasa�erka) – opera 
Mieczys�awa Weinberga, skomponovaná 
pod�a rovnomennej literárnej predlohy Zo� e 
Posmyszovej. Prostredníctvom hos�ovania 
frankfurtskej opery sa ocitla aj na plagáte 
Wiener Festwochen 2016. 
Po�ská spisovate�ka (1923), ú�astní�ka proti-
fašistického odboja, prežila tri roky mladosti 
v Osvien�ime, Birkenau a Ravensbrücku. 
V roku 1959 napísala rozhlasovú hru Pa-
sažierka z kabíny 45, rozprávajúcu príbeh 
z koncentráku ústami bývalej dozorkyne. 
Nasledoval � lm Andrzeja Munka (1963) a po 
�om Weinbergova opera (1968, svetová pre-
miéra 2010). 
Jej príbeh sa za�ína v roku 1960, na lodi sme-
rujúcej do Brazílie. Bývala dozorky�a Lisa 
sprevádza manžela Waltera na nový ve�vysla-
necký post. Po tom, �o zahliadne na palube 
ženu, ktorá jej pripomína po�skú väzenky�u  
Martu, sa dej odvíja v dvoch líniách. Prvou 
sú zhmotnené spomienky na koncentra�ný 
tábor a osudy väz�ov (s �ažiskom na príbeh 
Marty a jej snúbenca Tadeusza), druhou 
Lisina obsedantná snaha odhali� skuto�nú 
totožnos� tajomnej ženy i jej urputná túžba 
ospravedlni� svoju minulos�. Weinbergova 
hudba uchvacuje schopnos�ou vytvori� kon-
trast hudobne prostých pasáží, symfonicky 
dramatických plôch, atonálne sk�u�ujúcich 
zborov, triviálnych tane�ných �ísiel i grotesk-
ných hudobných persi� áží, a pritom bez ruši-
vých cezúr stmeli� najrôznorodejšie hudobné 
inšpirácie (hudobná avantgarda v jej tonálnej 
aj atonálnej línii, folklór, jazzová a tane�ná 
hudba, šansón). 
Frankfurtským inscenátorom sa podarilo 
ú�inne preklenú� zmeny �asovo-geogra� cké-
ho situovania deja (paluba lode v roku 1960 sa, 
neraz v rýchlych strihoch, strieda s Osvien-
�imom v roku 1942) v�aka divadelnej to�ni. 
Na �u výtvarní�ka Katja Hass umiestnila 
opulentnú bielu konštrukciu lode s kovový-
mi schodiskami a v jej útrobách ukryla dvor 
osvien�imského tábora. Z toho sa v posled-
nom obraze stáva tane�ný parket zaoceánske-
ho plavidla, kde sa obe línie prepoja a odhalí 
sa pravda: pred hystericky kri�iacou Lisou 
de� lujú prízraky z koncentráku. 

Žia�, s výnimkou � nálnej scény, ktorej dyna-
mika i apelatívnos� priamo vyplývajú z par-
titúry, lineárne popisná koncepcia Anselma 
Webera nedodala dielu žiadnu pridanú hod-
notu. Akoby režiséra paralyzovala pietna úcta 
k téme: jeho inscenácia neumocnila napätie 
slova a hudby – ak by sme si odmysleli vä-
zenské handry, niektoré scény vyzneli priam 
idylicky.
Kým režijná zložka inscenácie obzvláš� ne-
nadchla, hudobný zážitok z predstavenia 

bol famózny. Dirigent Christoph Gedschold 
s Frankfurter Opern- und Museumsorches-
ter i skvelí sólisti – Tanja Ariane Baum-
gartner (Lisa), Peter Marsh (Walter), Sara 
Jakubiak (Marta), Brian Mulligan (Tadeusz), 
Judita Nagyová (Hannah) a �alší (takmer bez 
výnimky �lenovia frankfurtského súboru) 
– rozkryli nuansy náro�nej polyštýlovej parti-
túry do najmenších detailov. 
Pripomínanie hrôz holokaustu sa pre Zso� u 
Posmyszovú stalo nekon�iacou misiou. Aj na 
Wiener Festwochen sa zú�astnila diskusie 
s divákmi, nap��ajúc životné motto: „Ak ozve-
na našich hlasov zanikne, umrie aj spomien-
ka na obete.“ 

Michaela MOJŽIŠOVÁ

Apel na ľudskosť
Inscenovaním festivalového Fidelia bol pôvod-
ne poverený jeden z najvychytenejších sú�as-
ných tvorcov Dmitrij �erniakov. Po nedodr-
žaní záväzkov s ním však vedenie rozviazalo 
zmluvu a oslovilo Achima Freyera. Od legen-
dárneho režiséra a výtvarníka sa všeobecne 
o�akáva jasný vizuálny názor mimoriadnej 
výtvarnej hodnoty, herci štylizovaní ako báb-
ky, vynikajúca práca so svetlom a projekcia-
mi, humor, nadh�ad, ale aj drsné momenty 
�i oponovanie predlohy. Všetky body boli 
naplnené, iba polemika sa nekonala: nestor 
opernej réžie je s Beethovenovým humaniz-
mom zajedno! 

Na scéne tvorenej zložitou konštrukciou po-
myselnej väznice mala každá postava hierar-
chické miesto, ktoré po�as celého predstave-
nia neopustila. V spodnej �asti sa nachádzali 
spútaný Florestan a väzni, prvé poschodie 
obývali nemí strážnici, druhé bežní zamest-
nanci (Rocco, Marzelline, Jaquino, za Fidelia 
preoble�ená Leonora) a na vrchnom poschodí 
sa nachádzal šéf väzenia Pizarro. Všetci herci 
mali odnímate�né masky a boli štylizovaní do 
obrovských bábok s prehnanými proporciami. 
Niektorí dostali zvieracie �rty (Pizarro – kocúr, 
Jacquino – opica) �i iné charakteristické atri-
búty (Rocco – mešce s peniazmi, Marzelline 
– žehli�ku). Oslobodite� väz�ov Don Fernan-
do prišiel ako deus ex machina, komiksový 
kostým však zámerne relativizoval božskos� 
postavy. 
Zložité scénické riešenie vytvorilo monumen-
tálny živý obraz s množstvom odkazov a ci-
tácií (Bosch, Chagall, Soutine, Munch, Nitsch, 

Disney). Práve ten mohol 
by� symbolom stotožnenia 
sa Freyera s Beethovenom: 
odrážal sa v �om príbeh so 
š�astným koncom, aj static-
kos� diela. Reálne však išlo 
o ve�ký funk�ný mechanic-
ký stroj s množstvom sú-
�iastok. Leonora do súkolia 
zasiahla a s pomocou mi-
nistra oslobodila neprávom 
väznených. Stroj sa však 
v závere nezrútil, pevne stál 

�alej. Pripravený na �alšie použitie? Napriek 
závere�nej optimistickej Beethovenovej hudbe 
a zjasnenému horizontu ponúkol režisér na 
zváženie aj istú pochybnos�. 
Hudobnej koncepcii Marca Minkowského 
dominovala výrazná práca s dynamikou 
a tempom. Jeho domovský orchester Les 
Musiciens du Louvre znel raz drsne, inokedy 
nádherne farebne, hral s neuverite�ným na-
sadením a technickou dokonalos�ou, skvele 
artikulujúc aj najnáro�nejšie miesta parti-
túry. Prierazný soprán Christiane Liborovej 
si bez problémov poradil s vypätým partom 
Leonory – v�aka dostato�nému objemu hlasu 
nemusela spevá�ka bojova� s exponovanými 
miestami a sústredila sa na štýlový spev a vý-
raz. Michael König (Florestan) skvele zvládol 
úvodnú �ažkú áriu a ani v �alšom priebehu 
predstavenia nestrácal jeho materiál na 
dramatickosti. Jevgenij Nikitin (Pizarro) 
predviedol adekvátny výraz, no miestami hla-
sovo zanikal. Rocca bravúrne stvárnil Franz 
Hawlata, precízne pracujúci s dynamikou 
i buffo výrazom. Aj na výkon zboru Arnold 
Schoenberg Chor možno použi� len superla-
tívy: dokonalá dikcia, nádherná farebnos�, 
zmysel pre štýl, adekvátna emócia, presnos�. 
Záver Wiener Festwochen priniesol silný 
zážitok v podobe inteligentného, presved�i-
vého a vizuálne neoby�ajne pôsobivého apelu 
na �udskos�, ktorý – napriek prítomnej skepse 
– spolu s Beethovenom prináša nádej. 

Jozef ČERVENKA

Pasažierka (foto: B. Aumüller)
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Festival, ktorý spláca svoje dlhy
Pražská jar si od roku 1946 vybudovala renomé, ktoré  starostlivo opatruje a udržiava 
i jej súčasné vedenie. Na čele festivalu stojí od roku 2001 skúsený manažér, bývalý 
riaditeľ Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK Roman Bělor. Je si vedomý 
toho, že spravuje podujatie, ktoré by malo rešpektovať tradíciu a pritom byť progresívne. 
Nemalo by zabúdať na žiadnu hudobnú formu. Malo by sa venovať recitálom, komornej 
hudbe i monumentálnym partitúram, ponúkať premiéry a zároveň rešpektovať aj 
konzervatívne publikum. Táto „všehochuť“ sa v rámci 71. ročníka (12. 5. – 4. 6.) 
servírovala v sedemnástich koncertných sálach. Pražská jar 2016 privítala štrnásť 
orchestrov, šesťdesiatpäť sólistov a dirigentov a devätnásť komorných súborov 
z dvadsiatich troch krajín sveta.

Vedenie festivalu pripúš�a „dlh“ vo�i mnohým 
štátom (Po�sko, Ma�arsko a i.). Aj preto tohto-
ro�ná Pražská jar dostala dva geogra� cké 
akcenty – španielsky a pobaltský. 
Španieli priniesli sólový recitál klaviristu 
Javiera Perianesa i jeho koncert so Sym-
fonickým orchestrom �eského rozhlasu, 
kde stál za dirigentským pultom šéfdirigent 
Varšavskej � lharmónie Jacek Kaspszyk. 
Atraktívnym bolo predstavenie nazvané 
RETOrno (v preklade návrat). O strhujúce 
putovanie stáro�iami k samotným kore�om 
� amenca sa postarali legendárni tane�níci 
Susana Lupianez Pinto a Antonio Canales. 
Výbuchy živo�íšnej energie v tanci a v speve 
zažilo pražské Rudol� num vo svojej histórii 
po prvýkrát.

Kultúra pobaltských národov sa dôrazom na 
výraz a závažnos� výpovede stavia na rovnakú 
prie�ku s najvä�šími kultúrnymi centrami 
Európy. Dosia� známymi symbolmi troch 
štátov pri Baltiku sú Arvo Pärt, tradícia zbo-
rového spievania �i bohatá zbierka �udových 
piesní. No Pražská jar ponúkla ove�a viac. 
Tvorbu Lotyša P�terisa Vasksa, �eskú premié-
ru oratória od Broniusa Kutavi�iusa, litovskú 

mezzosopranistku Violettu Urmana, ale tiež 
otvárací koncert pod vedením Estónca Paava 
Järviho. Ten mohli vidie� aj návštevníci Kam-
py, kde na ve�kom plátne premietali priamy 
prenos z Obecného domu. O jeden z najvä�ších 
zážitkov festivalu sa postaral Kaunaský štát-
ny zbor, ktorý si získal ve�ký ohlas u laickej 
i odbornej verejnosti. Pobaltské krajiny za-
stupovalo v Prahe tiež sesterské duo Baiba 
a Lauma Skride, dobre známe aj slovenskému 
publiku v Žiline a Bratislave.
Ázijskú kultúru v tomto ro�níku dôstojne 
reprezentoval kórejský klavirista Seong-Jin-
Cho, ví�az varšavskej Medzinárodnej klavírnej 
sú�aže Frederyka Chopina 2015. Už v mladom 
veku má doma postavenie rockovej hviezdy 
a nieko�koro�ný exkluzívny kontrakt so spo-

lo�nos�ou Deutsche 
Grammophon. Na 
festivale sa dali 
zaži� i Singapurský 
symfonický or-
chester s huslistom 
Gilom Shahamom, 
�i Shanghai Kunqu 
Opera Troupe. �ín-
sky súbor priniesol 
šes�sto rokov starý 
operný žáner kunqu. 
Opera The Peony 
Pavilion (Pivóniový 
pavilón), s hudob-
ným tkanivom bez 
slá�ikov, zato s pod-
porou dychových 
nástrojov, �inelov 
a bicích, sa v Prahe 
stretla s ve�kým 
úspechom. 
Na festivale sa pred-
stavili aj slovenskí 
interpreti. Ve�ký zá-
ujem a obdiv vzbu-

dil pražský debut dirigenta Juraja Val�uhu 
s �eskou � lharmóniou, na sklonku festivalu 
vystúpil jazzový gitarista Andreas Varady 
so svojím triom. 
Pražská jar sa zárove� pripojila k oslavám 
700. výro�ia narodenia Karla IV. V prevedení 
Tiburtina Ensemble zaznela Messe de Nostre 
Dame od Guillauma de Machaut a z Belgicka 
pricestoval súbor Graindelavoix, ktorý sa 

predstavil dielami duchovnej hudby z Turín-
skeho rukopisu z konca 14. storo�ia.
Pražská jar je festivalom návratov, a tých sme 
v tomto roku zažili nieko�ko. Najvä�šiu po-
zornos�, prirodzene, pútal Daniel Barenboim, 
ktorý na �ele Staatskapelle Berlin spamäti 
dirigoval 5. symfóniu Antona Brucknera. Ba-
renboim – nosite� princípu humanity, kultúr-
na ikona, polyglot, rebel, propagátor Wagnera 
na Blízkom Východe – sa v Prahe predstavil 
presne po pä�desiatich rokoch. Popri tomto 
rodenom vodcovi sa �alšou hviezdou festivalu 
stal kontrastný typ umelca: citlivý, nenápad-
ný Murray Perahia. Do Prahy prišiel s komor-
ným telesom Academy of St Martin in the 
Fields, ktoré poznáme z BHS 2012 (vtedy hrali 
s americkým huslistom Joshuom Bellom, 
sú�asným umeleckým vedúcim ansámblu). 
Teleso od svojho vzniku (1959) nahralo stovky 
albumov, aj preto zneli Benjamin Britten, 
Franz Schubert a Ludwig van Beethoven ako 
dokonalá nahrávka. Beethovenov Klavírny 
koncert �. 4 bol zárove� príležitos�ou vychut-
na� si skvelú klavírnu techniku Murraya 
Perahiu. Výrazným hos�om festivalu bol 
Sakari Oramo na �ele Symfonického or-
chestra BBC, ktorý na poste vystriedal Ji�ího 
B�lohlávka. Oramovo predvedenie �esko-ne-
meckého repertoáru potvrdilo, že orchester 
BBC hrá vášnivo, ale bez chýb. Mimoriadne 
sympaticky vystupujúcemu predstavite�ovi 
druhej generácie fínskej dirigentskej školy sa 
podarilo publikum presved�i� o tom, že si váži 
svojich predchodcov.
Takmer všetky koncerty festivalu boli do 
posledného miesta vypredané. Takým bolo 
aj vystúpenie nemeckého kontratenoristu 
Andreasa Scholla. Výnimo�ný umelec, ktorý 
spolupracuje s renomovanými orchestrálny-
mi telesami a opernými domami, bol prvým 
kontratenoristom v histórii, spievajúcim na 
závere�nom koncerte BBC Proms. Scholl totiž 
patrí k umelcom, ktorý tomuto hlasovému 
odboru dávajú zmysel. V Prahe sa predstavil 
s telesom Collegium 1704. Bolo to po prvý-
krát, ale jeho zakladate�a a dirigenta Václava 
Luksa Scholl dôverne pozná – sú spolužiak-
mi z univerzity v Bazileji. V Prahe predniesli 
diela Henryho Purcella. Pod�a Scholla, „je to 
hudba, ktorá pôsobí tak na náš intelekt, ako 
aj na našu dušu“. Do vystúpenia v Rudol� ne 
pretavili umelci jemnos�, krásu, oduševnenie 
– aj v�aka tomu bol tento koncert jedným 
z najlepších, aké sa na tohtoro�nej Pražskej 
jari dali zaži�. 
Trojtýžd�ový maratón sa skon�il 4. 6., ke� 
�eský dirigent Tomáš Netopil uviedol 7. sym-
fóniu Ludwiga van Beethovena, predzname-
návajúc tak budúcoro�né výro�ie skladate�a. 
72. ro�ník festivalu sa za�ne už tradi�ne 12. 5., 
v de� úmrtia Bed�icha Smetanu. Pražskú jar 
2017 uvedú Viedenskí � lharmonici s dirigen-
tom Danielom Barenboimom. Orchester za-
víta na festival po siedmykrát, avšak po prvý 
raz ho bude otvára�. 

Jarmila VITOVIČOVÁ
redaktorka Rádia Devín

D. Barenboim (foto: I. Malý)
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Triumf charakteru
Kráľ Lear je azda najbrutálnejšou spomedzi Shakespearových drám. Libreto rovnomennej 
opery Ariberta Reimanna z roku 1978 sublimuje jej surovosť priamo do hudby. Nedávne 
naštudovanie diela v parížskej opere bolo fulminantným triumfom a jedným z vrcholov 
práve uplynulej európskej opernej sezóny. 

Tragédia s absentujúcim mileneckým párom 
a negatívnou hlavnou postavou neulahodila 
dramaturgickému úzu opery 19. storo�ia. 
Aj to je azda dôvod, pre�o stroskotal Verdi-
ho zámer rozšíri� sériu shakespearovských 
opier o grandiózneho Leara. Na svoju dobu 
problematická psychologická konštelácia 
a pevná dramaturgicko-druhová mustra boli 
prive�kými prekážkami aj pre Verdiho lib-
retistu Antonia Sommu. Krá� Lear musel na 
zhudobnenie po�ka� do roku 1978. Na popud 
Dietricha Fischera-Dieskaua a na objednávku 
Bavorskej štátnej opery zhudobnil výrazne 
okresanú dramatickú predlohu z pera Clausa 
Hennenberga až tohtoro�ný jubilant Aribert 
Reimann (1936).
Pozlátené štukatúry a zlatom olemovaná 
purpurová opona Paláca Garnier, luxusné-
ho stánku Parížskej národnej opery, boli od 
svojho vzniku v 19. storo�í svedkami nejednej 
opernej udalosti. Zaži� podobný ve�er na tom-
to dejinami nabitom mieste aj o dvesto rokov 
neskôr, ke� sa luxus v �ase multimediálnej 
zábavy presunul do palácov konzumu a mul-
tiplexových kín, je viac než pozoruhodné. 
Mrav�ia režisérska práca, úprimné herecké 
a spevácke nasadenie ansámblu i vynikajúco 
disponovaný a koncentrovaný orchester na 
�ele s divadelne uvažujúcim dirigentom sú 
dôkazom toho, že aj dnes vie by� opera spek-
takulárne dychberúca. 
Kto �akal �alšie škandalózne excesy Calixta 
Bieita, zostal sklamaný. Naopak, režisér v pa-
rížskom Learovi dokázal, že expresivita jeho 
rukopisu slúži hlavne dráme a jej divadelné-
mu ú�inku. 
Na scéne Rebeccy Ringstovej už ve�ký požiar 
dávno dohorel. Postavy sa v prvom obraze 
tiesnia na proscéniu. Je obložené obhorenými 
doskami siahajúcimi až do povraziska, po-
medzi ne preniká bledé svetlo. Tu sa Learove 
dcéry Goneril a Regan la�ne vrhajú na omr-
vinky z úlomkov chleba, ktorý ich otec sym-
bolicky rozlomil ako kusy krá�ovstva. Za ver-
balizovanie dcérskej lásky mala každá z nich 
dosta� jednu tretinu. Zatia� �o sa Goneril 
a Regan predhá�ajú v kvílivých vyznaniach 
otcovi, Cordelia zahanbene ml�í. Jej lásku 
jednoducho nedokážu vyjadri� slová. Rozzú-
rený a sklamaný Lear ju za to vydedí a pošle 
do vyhnanstva. O zvyšnú tretinu krá�ovstva 
rozpútajú sestry neúprosný boj plný psychic-
kých i fyzických ukrutností.
Rodinná dráma sa však od prvých tónov vy-
víja len pomaly. Tragédiu symbolicky rozpúta 
búrka v tre�om obraze, ktorá doskami obitú 
klaustrofóbiu z úvodu rozmetá do bezútešné-
ho lesa obhorených kme�ov. Po�as pôsobivo 

skomponovaného besnenia elementov sa 
dosky z proscénia ponaklá�ajú a poposúvajú 
do celej h�bky javiska. Na tomto ne�útostnom 
rumovisku �udskosti intrigujú Goneril a Regan 
so svojimi manželmi a Glosterovcami, tu sa 
bezcie�ne potáca bedákajúci Lear v sprievode 
Grófa z Kentu a dvorného šaša. Learova pred-
stava o pokojnej starobe sa s rachotom zrútila. 
Pôvodne chcel krá�ovstvo prenecha� dcéram. 
Goneril a Regan však majú inú predstavu 
o vládnutí a moci. Vynútili si ju krvou a intri-

gánskou zlobou, ktorá sa im napokon stala 
osudnou. Lear sa zrúti najprv psychicky, neskôr 
i telesne. Nahý a špinavý sa túla po lese, obklo-
pený zvláštne scudzenými zvukmi hudobných 
nástrojov. Umierajúc nad mtvolou Cordelie, 
slová mu vypadávajú z úst ako pokazené zuby: 
„Es gibt kein Leben mehr.“ Slá�iky už len una-
vene dych�ia vo � ažoletoch, zo za�iatku búrlivé 
plechové dychy a hrmenie tympanov ustúpili 
do pianissima. Aj vytrvalé a hrozivé gongy ku 
koncu pomaly odumrú. 
Vytrénovaná atletická postava Boa Skovhusa 
pripomína niekdajšiu ve�kos� a silu krá�a 
Leara. Už iba ako kus zahnívajúceho mäsa sa 
snaží vzdorova� jedovatej hudobnej hmle pl-
nej hrôzostrašných démonov stúpajúcej z or-
chestriska. V excelentnej speváckej i hereckej 
kreácii chradnúceho krá�a nebaží Skovhus 
po súcite. V grandióznej charakterovej štúdii 
jednej z najfascinujúcejších dramatických 
postáv nešetrí ani seba, ani publikum. V jeho 
prednese je po�u� Fischera-Dieskaua, ktorý 
je strojcom Learovho geniálneho zvuku (Rei-
mann komponoval Leara v kreatívnom dialó-
gu so spevákom), ale aj štýlovú istotu, ktorú 

nadobudol už v inscenácii diela v Hamburskej 
štátnej opere (2012).
Ricarda Merbeth spieva Goneril – ikonu 
všetkých zradký� – s charakterom, ktorého 
ve�kos� nesiaha jej javiskovej postave ani po 
päty. Podobne pôsobivá je, i napriek ob�asnej 
ostrosti vo výškach, aj kreácia Regan Eriky 
Sunnegårdhovej. Starecká zatrpknutos� Leara 
a jeho hrozný úpadok z niekdajšieho krá�a 
na prestarnutého šaša sú symbolom �udskej 
apokalypsy obsiahnutej v Reimannovej opere. 
Na jej konci leží pomo�ený, polonahý Lear 
v piete pod Cordeliou a jej milosrdným mono-
lógom. V dojemnom podaní vynikajúcej Anette 
Daschovej mu s�ubuje získa� spä� stratenú 
�es�, nevediac, že ju �oskoro zahrdúsia. Goneril 
otrávi Regan, tá sa napokon psychicky zrúti 
a prebodne sa dýkou. Lear zomiera zdrvený 
nad mtvolou Cordelie, ktorá ho ako jediná 
napriek všetkému neprestala milova�. 

Fabio Luisi dokázal Orchester Parížskej ná-
rodnej opery vyburcova� k nesmierne kon-
centrovanému výkonu. Hudobné klastre zneli 
v jeho podaní pestro, nie však romantizujúco 
a nezriedka pripomínali skoré kompozície 
Pendereckého.
Reimannovi sa podarilo zosnova� dramatur-
gicky pôsobivú jemnú pavu�inu bez nahrubo 
nanesených bombastických efektov. Calixto 
Bieito správne vy�ítal výnimo�nos� partitúry 
a napriek rozmerom javiska po�al inscenáciu 
skôr komorne. Dômyselne vykonštruovaná 
Reimannova kompozícia v inscenácii Parížskej 
národnej opery je schopná vtiahnu� diváka do 
sveta tohto pozoruhodného, no stále zriedka 
uvádzaného opusu aj proti jeho vôli.

Robert BAYER

B. Skovhus (Lear) a A. Dasch (Cordelia) 
(foto: E. Haberer)

Aribert Reimann: Lear
Dirigent: Fabio Luisi
Scéna: Rebecca Ringst
Kostýmy: Ingo Krügler
Réžia: Calixto Bieito
Premiéra v Parížskej národnej opere 20. 5., 
navštívená repríza 9. 6. 
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Náboženská vojna 
Po úspešnom pôsobení v berlínskej Komickej opere prijal Andreas Homoki v roku 2012 
ponuku na intendantúru zürišskej opery. Popri vedení domu sa často venuje aj réžii a for-
muluje svoj umelecký program: na sklonku júna tu uviedol Belliniho Puritánov.

Hoci v tvorbe Andreasa Homokiho nemá 
romantická opera seria významnejšie miesto, 
režisér sa úspešne vysporiadal s nástraha-
mi zamotaných, bombasticky nepravdepo-
dobných dejových zákrut aj excentrických 
rozorvaných hrdinov. Na javisku temer niet 
rekvizít, scéne dominuje ve�ká valcovitá stav-
ba palisád z drevených dosák, tý�iaca sa až 
k portálu. Zdanlivo statickú výpravu režisér 
zdynamizoval subtílnym svietením (prevažne 
v temných farbách, prípadne vykrajovanými 

bielymi plochami) a prácou s to��ou. 
Dirigent Fabio Luisi v rezkom, chví�ami až 
nevhodne rýchlom tempe ženie orchester 
dejom Belliniho opery, ktorý ská�e akoby vo 
� lmových strihoch. Režisér pomáha divá-
kovi v orientácii: �o nie je zrejmé z libreta, 
rozohrá sa na javisku. Na za�iatku opery 
tak vidíme milenecký pár prenasledovaný 
anonymnými násilníkmi: ide o krá�ovnú 
s krá�om, ktorému puritán Bruno za zvukov 
veselého vstupného zboru odtne hlavu. Hne� 

potom – efektne a bez cezúry – nasleduje 
Brunova výzva k modlitbe, pri ktorej sa on 
venuje znásilneniu �erstvej krá�ovskej vdovy 
Enrichetty. Zneuctená krá�ovná má rovnakú 
no�nú koše�u ako Elvíra, ktorá sa pri stretnutí 
s �ou na smr� vydesí: Enrichetta je Elvíre 
dvojní�kou i prízrakom. Z puritánov urobil 
režisér krvila�nú svorku bez vychovania, 
akoby chcel v tomto centre reformácie Hul-
drycha Zwingliho dráždi� miestne publikum. 
No vlastne nerobí viac, než s dôslednou na-
liehavos�ou rozpráva a �alej domýš�a príbeh 
náboženského fanatizmu, ktorý stojí v ceste 
láske mladých �udí zo znepriatelených tábo-
rov, Elvíry a Artura. U Homokiho však láska 
neporazí násilie tak, ako si to žiadal vkus 
Belliniho doby. Ke� na konci opery, po všet-
kom súžení a strastiach mileneckého páru vo 
víre ob�ianskej vojny, prichádza ako deus ex 

MNÍCHOV

Majstri speváci mníchovskí
Majstri speváci Richarda Wagnera sú viac mníchovskí než norimberskí. Od svetovej 
premiéry v mníchovskom Nationaltheater (1868) patria už takmer 150 rokov k tunajšie-
mu stálemu repertoáru. Po niekoľkých rokoch absencie ich Mníchovu vrátil režijný tím 
Davida Böscha, v dômyselne apelatívnej dramaturgii a exkluzívnom obsadení.

�ahko odstávajúci pravý malí�ek, dynamika 
„�ahaná“ od špi�iek nôh až po kon�eky prstov, 
melodické oblúky vzdušne a �ahko modelo-
vané v �ava�ke – taká je choreogra� a Kirilla 
Petrenka za dirigentským pultom Bavorského 
štátneho orchestra. Osviežujúco svižnú predo-
hru Majstrov spevákov v C dur mu designovaný 
šéfdirigent Berlínskych � lharmonikov doslova 
predtancoval. 
V trojdejstvovej opere na historický námet 
(jedinej okrem Rienziho) sa Richard Wagner 
prekvapivo blysol zmyslom pre komiku 
aristofanovského a molièrovského razenia. 
V jemu vlastnom sociálno-politickom, ale 
aj umelecko-estetickom revolu�nom duchu 
zložil hudobnodramatickú úvahu o význame 
estetických noriem pre rozvoj umenia, ktorú 
zakomponoval do príbehu o láske a vernosti 
(k umeniu a jeho tradíciám). Podobne ako 
Wagnerova estetika hudobnej drámy, aj li-
breto Majstrov spevákov kreované v duchu 
germánskych národno-oslobodzovacích pnutí 
neskorého 19. storo�ia je z poh�adu ich dopadu 
na dejiny skorého 20. storo�ia problema-
tické. Inscena�nému tímu režiséra Davida 
Böscha sa však podarilo efektne demontova� 
patetické patriotistické vajatanie o význame 
„ve�kého“ nemeckého umenia ústiace do 
objemného hymnického tutti vo � nále. Dielo 
po�al retrospektívne – ako � lozo� ckú sondu 
do �asov h�adania novej „nemeckosti“ v obdo-
bí vzniku povojnovej republiky. 
Böschovi Majstri speváci zvádzajú svoj „pies-
�ový“ boj okolo roku 1968, teda zhruba sto 
rokov po svetovej premiére. Nielen paneláková 
architektúra (scénograf Patrick Bannwart) 
ilustrujúca narýchlo obnovené mestá zni�ené 

2. svetovou vojnou evokuje rozpaky nemeckej 
spolo�nosti pä�desiatych a šes�desiatych rokov. 
Psychológiu postáv charakterizoval Bösch ako 
pochybova�nú kajúcnos� v zmysle prehodno-
covania niekdajšej povýšeneckej „nemeckos-
ti“ v umení. Závere�ný monológ oslavujúci 
„deutsche Kunst“, ktorý spieval Hans Sachs, 
sediac na schodíkoch akéhosi improvizova-
ného boxerského ringu, tak vo svojej rozpa�i-
tosti vyznel priam tragicky. Fyzickou obe�ou 
tejto tragédie sa stal Beckmesser. Ten sa ako 
jediný nedokázal vyrovna� s novými estetic-
kými nárokmi doby. Jeho samovražda po�as 

Sachsovho monológu vyznela ako nevyhnutná 
psychologická konzekvencia. Estetickým, mi-
lovníckym a v Böschovej interpretácii i novým 
hrdinom doby sa stal búrlivácky Walther von 
Stolzing, ktorý po ví�azstve v pesni�kovej sú-
�aži à la Eurovision Song Contest spolu s Evou 
Pognerovou takmer ušiel zo scény. Najprv však 
vtisol ví�azný pokál podguráženému Davidovi, 
ktorý sa do neho ešte po�as Sachsovej úvahy 
o „nemeckom umení“ vyvracal.
Majstri speváci norimberskí sú mníchovskou 
srdcovkou. V tradi�ne skvelom obsadení sa 
s ve�kým napätím o�akával najmä debut 
Jonasa Kaufmanna ako Stolzinga. V ležérnej 
koženej bunde, s virilným tmavo zafarbeným 
tenorom (pre ktorý ho neprajníci vidia skôr 
v barytónovom odbore), kreoval prí�ažlivého 
a štýlovo osobitého majstrovského outside-
ra. Náro�ný part si dokázal vhodne rozloži�, 
v dialógu druhého dejstva sa zaskvel najmä 
kultivovanými pianami a nepatetickým 
od�ah�ením obsahovo i rozsahovo hutného 
textu. Spevácky pestrej a herecky presved�i-
vej exhibícii Wolfganga Kocha (zádum�ivý, 
tragický Sachs) sa dali prepá�i� i nepatrné 
tónové nepresnosti. Zvláštnu pozornos� si 
zaslúži Markus Eiche. V úlohe tragického 
Beckmessera opä� preukázal svoju hudobnú 
inteligenciu, podobne ako aj Benjamin Bruns 
(herecky i spevácky tvárny David) a Okka 
von der Damerau (prierazná a šarmantná 
Magdalene). Sara Jakubiak v postave Evy 
síce trochu zápasila s artikuláciou a nemec-
kou výslovnos�ou, no jej diev�enský esprit 
a od�ah�ený soprán dokázal svojimi kvalitami 
udrža� krok s presved�ivou kvalitou ostatných 
mníchovských pánov majstrov. 

Robert BAYER

Richard Wagner: Majstri speváci norimberskí
Dirigent: Kirill Petrenko
Scéna: Patrick Bannwart
Kostýmy: Falko Herold
Réžia: David Bösch
Premiéra v Bavorskej štátnej opere 16. 5., 
navštívená repríza 29. 5. 

W. Koch (Hans Sachs), M. Eiche 
(Beckmesser) (foto: T. Hoesl)
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Príbeh o osobnej manipulácii
Najhrávanejšiu Gounodovu operu Faust nie je ľahké vykladať z ateistických pozícií. Keď 
chce niekto inscenovať viac než len príbeh o „zvedenej a opustenej“, nech radšej siahne 
po Boitovej opernej verzii. Napriek tomu sa režisér inscenácie v Toulouse neprezentoval 
ako netvorivý konzervatívec. 

Ak Jozef Bednárik v legendárnej bratislavskej 
inscenácii (1989) predstavil Gounodovo dielo 
ako príbeh o manipulácii, ktorú sme chápali aj 
v širších spolo�ensko-politických súvislostiach, 
v toulouskej inscenácii Nicolasa Joëla ostal 
Me� sto manipulátorom iba v rovine osobnej. 
Od za�iatku nie je Faustovým sluhom, ale pá-
nom, a �ahko oželie aj stratu kajúcej Margaréty 
– ve� ulovil aspo� slabošského Fausta. Posmeš-
ná arcidiablova serenáda nepatrí Margaréte, ale 
je provokáciou ur�enou Faustovi. 
Hoci z niektorých výjavov razilo operné klišé (ide 
o staršiu produkciu z roku 2009), inscenátori 
ukázali viaceré scény v originálnom svetle. Kos-
týmová výtvarní�ka Franca Squarciapino volila 
široký �asový rozptyl historických kostýmov, 
aj scénograf Ezio Frigerio ponúkol nieko�ko 

netradi�ných riešení. Napríklad scénu vo Faus-
tovej pracovni vyp��ala obrovská kniha slúžiaca 
ako lôžko. Vo chvíli, ke� Me� sto uzatváral na 
proscéniu zmluvu s Faustom, spustila sa za 
nimi opona s reprodukciou Signorelliho Posled-
ného súdu – predobraz Faustovho osudu. Režisér 
úplne vypustil balet z Valpurginej noci, ponechal 
iba erotické diablove služobnice a stereotypne 
pochodujúcich zomrelých hriešnikov, pripomí-
najúcich výjav z Danteho Pekla. V poslednom ob-
raze ostal na javisku len pranier s Margarétou. 
Tá sa v momente smrti (podobne ako bratislav-
ský Simon Boccanegra) zmenila na sochu, ktorú 
nábožný dav obsypal bielymi kvetmi. 
Hoci sa nemecký dirigent Claus Peter Flor viac 
venuje symfonickej hudbe než opere, Faust je už 
jeho siedmou inscenáciou v juhofrancúzskom 

meste. I ke� sa zadná �as� orchestriska nachá-
dza hlboko pod javiskom, zvuk telesa nepôsobil 
tlmene. Na navštívenej repríze (26. 6.) dirigent 
obdivuhodne striedal tempá a jemný zvuk 
dokázal vzápätí vygradova� v pôsobivom cres-
cende. Tiež sa mu darilo eliminova� ob�as príliš 
sladkastý nádych Gounodovej hudby. 
U štvorice mladých predstavite�ov ústredných 
postáv bola zrejmá perspektíva �alšieho vývoja. 
Rumunský tenorista Teodor Ilinci (Faust) mal 
skvelé dramatické výšky, hoci práve ich tvrdos-
�ou zavše vybo�oval z gounodovského ideálu. 
Jeho krajanka Anita Hartig (Margaréta) pôsobi-
la interpreta�ne vybrúsenejšie, pri�om nazna�i-
la možnos� prechodu od lyrických k mladodra-
matickým úlohám. Bas Taliana Alexa Esposita 
(Me� sto) nie je príliš farebný a v hlbokej polohe 
je zvu�nos� tónu trošku obmedzená. Najmä od 
polovice predstavenia však jeho výkon rapídne 
stúpal a naberal na suverenite vokálneho i he-
reckého výrazu. Ameri�an John Chest pekne 
vypracoval Valentinovu rozlú�ku, no niekedy 
znel trocha naturálne. Skvelý dojem zanechal 
zbor, najmä jeho mužská �as� (zbormajster 
Alfonso Caiani).

Vladimír BLAHO

BERLÍN

Nepochopená Juliette
Nedávne uvedenie opery Bohuslava Martinů v berlínskej Štátnej opere pod vedením 
Daniela Barenboima, v réžii Clausa Gutha a s Magdalenou Koženou a Rolandom 
Villazónom v hlavných úlohách sľubovalo českej kultúre udalosť roka a azda 
najpodstatnejší príspevok k skromnej inscenačnej tradícii tohto diela. Nestalo sa. 

Problém berlínskej inscenácie tkvie v hlbokom 
nepochopení �i prinajmenšom neporozumení 
si s dielom na strane (inak vynikajúceho) reži-
séra. Claus Guth sa totiž rozhodol inscenova� 
lyrický surrealistický sujet, v ktorom je Juliette 
len abstraktným podobenstvom mužskej túžby, 
ako prvoplánový moritát. Pripome�me, že druhé 
dejstvo opery kon�í Michelovým výstrelom na 
Juliettu, ktorá je však za scénou: otázka jej smr-
ti teda ostáva zámerne otvorená. U Gutha sa 
Michel v úvodnom obraze ocitá sám v uzavretom 
bielom priestore javiska, v krvavých dlaniach 
drží �ervenú šatku a zviera v nich revolver. 
Režisér postavil koncepciu na tom, že Michel pri 
reálnom stretnutí Juliette zo žiarlivosti zabije. 
Na javisku rozohral milenecký pomer, v ktorom 
štylizoval Juliette do úlohy promiskuitnej kokety 
(a neby� infantilizujúceho prejavu Magdaleny 

Koženej, aj by sme mu to uverili), a z Michela 
robí jej frustrovaného partnera, ktorý spácha sa-
movraždu (Rolando Villazón si nedal ujs� príleži-
tos� pre málo vhodné komediálne gagy – režisér 
zrejme zámerne pracoval s chaplinovskou gro-
teskou). Dielo tým prišlo o najvä�šie �aro, totiž 
o surrealistickú rovinu, umož�ujúcu nazrie� na 
�udskú situáciu inou než zvy�ajnou (realistickou) 
perspektívou. Ale po prestávke, v tre�om dejstve, 
akoby Guth odrazu za�al režírova� naozajstnú 
Juliette. Prízra�ná atmosféra prázdnej scény po-
norenej v dyme a vážnejší herecký prejav doká-
zali hlbšie preniknú� k látke. Nemôžem sa však 
ubráni� výkladu, že Guthovi išlo skôr o nepatri�-
né inscenovanie akéhosi o�istca na posmrtnej 
Michelovej ceste.
Výhrou inscenácie je bohato farbistý, ve�-
mi presný orchester, ktorý pod vedením 

Daniela Barenboima objavil viacero ne-
tušených hudobných detailov partitúry 
(hrá sa však s viacerými škrtmi). Ve�mi 
dobre pôsobil aj spevácky prejav Magdaleny 
Koženej (obsadenie mezzosopránom miesto 
predpísaného sopránu opere neublížilo, skôr 
dalo postave nový rozmer), �o sa nedá pove-
da� o prednese Rolanda Villazóna, v ktorom 
bolo pramálo Martin�. Napriek vynikajúcej 
jazykovej príprave, tenorista stále spieval 
efektnú taliansku kantilénu, ktorá do tejto 
opery nepatrí. 
Doterajší inscena�ný odkaz diela (Jind�ich 
Honzl, 1938; David Pountney, 1997; Richard 
Jones, 2002; Andreas Homoki, 2015) nebol 
v Berlíne z�aleka prekonaný. Dokonca aj 
Zuzane Gilhuusovej sa v ostatnej pražskej in-
scenácii (2016) podarilo lepšie vystihnú� esprit 
diela než Clausovi Guthovi.

Rudo LEŠKA

Bohuslav Martin�: Juliette 
Dirigent: Daniel Barenboim
Scéna: Alfred Peter
Kostýmy: Eva Dessecker
Réžia: Claus Guth
Premiéra v Berlínskej štátnej opere 28. 5.

machina posol oznamujúci porážku monar-
chistov, puritáni iniciatívne popravia Artura 
skôr, než sa mu dostane Bellinim predpísanej 
milosti. Šialená Elvíra tak spieva �úbostnú 
áriu už len od�atej hlave. Poprava Artura sa 
navlas podobá poprave krá�a v úvode opery, 
a zárove� je smutnou správou skeptického re-
žiséra o nezastavite�nej špirále násilia. V �ase 
náboženských kon� iktov na Blízkom východe 
sa potvrdzuje neradostná pravdivos� tejto 
výpovede a Homokiho inšpira�ný zdroj.

Vokálnemu obsadeniu dominovala špecia-
listka na predverdiovský repertoár, juhoaf-
rická sopranistka Pretty Yende (Elvíra). Jej 
koloratúry z�ahka a bez námahy klokotali 
nad orchestrom, pevný, zaoblený a nežný 
hlas nedráždil afektom, ku ktorému táto rola 
ob�as zvedie. Rovnocennými partnermi jej 
boli Lawrence Brownlee (Arturo) a Michele 
Pertusi (Giorgio). Fabio Luisi v súlade s insce-
na�nou koncepciou viedol orchester hrajúci 
z novej kritickej edície diela skôr k expresív-

nemu prejavu, mierne sa vzpierajúc tradi�nej 
predstave o uhladenej romantickej melódii.

Rudo LEŠKA

Vincenzo Bellini: Puritáni
Dirigent: Fabio Luisi
Scéna: Henrik Ahr
Kostýmy: Barbara Drosihn
Réžia: Andreas Homoki
Premiéra v Opernhaus Zürich 19. 6., 
navštívená repríza 10. 7. 
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Adriana Kučerová
Songs 
A. Kučerová, P. Bršlík
R. Pechanec
Viva Musica! Records 2016

Agentúra Viva Musica!, ktorá sa etab-
lovala v oblasti organizovania známeho 
letného festivalu, rozšírila približne pred 
dvomi rokmi svoje aktivity aj do vydava-
te�skej oblasti. Pozornos� zamerala na 
mladšiu generáciu slovenských operných 
spevákov, ktorí úspešne pôsobia v za-
hrani�í, no pritom udržiavajú aj kontakt 
s domácim publikom. Vo Viva Musica! 
Records postupne vyšli pies�ové albumy 
Pavla Bršlíka, Jany Kurucovej a Štefana 
Kocána. Najnovším prírastkom je recitál 
Adriany Ku�erovej, ktorú na klavíri 
sprevádza Róbert Pechanec. Sopranistka 
si na album s vynikajúcou dramaturgiou 
zvolila pies�ový repertoár, ktorý jej je 
mimoriadne blízky. Všetky skladby sú 
úpravami slovenských �udových piesní. 
Bartók a Janá�ek vo svojej koncepcii 
smerujú k h�adaniu kore�ov starých 
piesní; Martin� a Sucho� inklinujú skôr 
k prostému zápisu originálu a jeho 
„umeleckej“ úprave, ktorá má však sklon 
k istej salónnosti. Adriane Ku�erovej 
sa oba skladate�ské prístupy podarilo 
interpretáciou zjednoti� do jednej nálady. 
Výsledok nepôsobí monotónne, znie 
príjemne, kompaktne. Pritom Ku�erová 
nie je vyslovene pies�ovou špecialistkou, 
�o cíti� najmä v artikulácii a frázovaní. 
Spevá�ka folklór štylizuje do „folklór-
neho belkanta“ a sústre�uje sa viac na 
vykreslenie nálady než na ponáranie sa 
do melodiky a významu slova. Logicky 
jej je preto bližší koncept Martin� a Su-
cho�a, kde môže uplatni� svoje pôsobivé 
legato a žiarivú farbu hlasu. Najlepšie sa 
cíti v pomalších pies�ach, kde má dosta-
tok �asu na precíznu prácu s dynamikou 
a tempom. Samostatnou kapitolou je 
klavírny sprievod. Róbert Pechanec je 
skvelý sprevádza�, technicky brilantný 
a vo�i spevákovi dokonale empatický. 
Bez toho, že by sa tla�il do popredia, jeho 
klavír básni rovnako ako texty piesní. 
Presved�ivo buduje atmosféru a vytvára 
spevá�ke až impresionistický podklad pre 
jej lahodné legáta. Skvelý dojem z nového 

Johannes Brahms
Sonáty pre husle 
a klavír
M. Paľa, L. Fanzowitz
Pavlik Records 2014

Máloktorému skladate�ovi sa podarilo 
vyjadri� kvintesenciu komornej hudby 
tak ako Brahmsovi. Hovorí sa, že ducha 
Brahmsovej hudby treba h�ada� v jeho 
komornej hudbe (�o nijako nezmenšuje 
hodnotu jeho symfónií, koncertov �i 
orchestrálnych diel so zborom). Táto 
výrazná postava 2. polovice 19. storo�ia 
prispela do tých najrôznejších „disciplín“ 
komorného muzicírovania, venujúc 
tradi�nej kombinácii husle – klavír tri 
opusy. Tie sú skúšobným kame�om 
každého huslistu, ašpirujúceho na komor-
nú hru. Jedným dychom treba doda�, že 
to isté platí aj pre klaviristov – pre nich sú 
Brahmsove klavírne party v komorných 
obsadeniach rovnocenné s jeho sólovými 
skladbami pre klavír. Zohrané duo po-
predných slovenských inštrumentalistov 
Pa�a – Fanzowitz urobilo prirodzený krok, 
ke� si vytý�ilo cie� zdola� toto výsostné 
územie tzv. absolútnej hudby, kde niet 
ni� iného len dialóg dvoch bytostí. Ni� sa 
tu neznázor�uje, neevokuje, neilustruje, 
niet tu odkazov na prírodu, dejiny, mi-
nulos�, budúcnos�, je tu „iba“ spolo�ná 
kontemplácia, vzájomné vnímanie, pocit 
slobody, ale i poskytnutie slobody tomu 
druhému. V tej �istote absolútnej hudby 
sa potom akosi zrkadlia životy, ktoré 
žijeme. Prívlastky si už pridávame každý 
pod�a svojej vnútornej reakcie na hudbu. 
A toto všetko z tejto nahrávky vanie, od 
prvého pokojného akordu Sonáty G dur 
až po heroické 
 nále Sonáty d mol. Nedá 
sa nepo�u� intenzita Pa�ovho tónu, jeho 

Hugo Kauder Trio
Viva Musica! Records 2015

Hugo Kauder Trio v zložení Ivan Danko 
(hoboj), Róbert Lakatoš (viola) a Ladislav 
Fanzowitz (klavír) vydalo už svoj druhý al-
bum. Názov súboru, vychádzajúci z mena 
zabudnutého nemeckého skladate�a 
Huga Kaudera, dáva tuši�, že aj na tomto 
CD pôjde o neznámych autorov alebo 
prinajmenšom o málo známe diela. Traja 
disponovaní hudobníci ponúkajú šes� 
titulov, z toho tri z obdobia romantizmu. 
Ignaz Lachner (1801, Rain–1895, Hanno-
ver) pôsobil v metropolách ako Mníchov, 
Viede�, Stuttgart, Hamburg �i Frankfurt 
nad Mohanom. Popri koncertnej �innosti 
bol aj plodným skladate�om ovplyvneným 
Beethovenovým a Schubertovým hudob-
ným dedi�stvom. Grand Trio op. 102 je 
jednou z jeho posledných skladieb (piatym 
zo šiestich Lachnerových klavírnych trií) 
a dôkazom jeho majstrovstva. Robert 
Schumann, všestranný inovátor v rôznych 
oblastiach hudby, sa nechal inšpirova� 
pedálovým klavírom a skomponoval 
pre� viacero originálnych diel. Šes� kusov 
v kánonickej forme op. 56 z roku 1845 
predstavuje nahrávka vo vynikajúcej 
úprave pre trio. Autorom aranžmánu je 
Paul Bazelaire (1886–1958), francúzsky 
violon�elista, dlhoro�ný profesor na 
Conservatoire National Supérieur v Pa-
ríži. Z po�sko-�eskej hudobníckej rodiny 
pochádzajúci nemecký skladate� Philipp 

Russian Oboe Concertos
M. Sournatcheva
Göttinger Symphonie 
Orchester
Ch. M. Mueller
Musikproduktion 
Dabringhaus und 
Grimm 2016

Napriek tomu, že klasici ruskej hudby 
1. polovice minulého storo�ia sa u nás 
dodnes tešia zna�nej ob�ube, s ruskými 
skladate�mi po roku 1950 a sú�asnosti je 

klasika
albumu (na rozdiel od predchádzajúcich 
z úspešnej edície slovenských spevákov) 
tentoraz trocha kazí (najmä vnútorný) 
vizuál bookletu. Pripomenulo mi to prí-
pad prvého albumu Magdaleny Koženej 
vydaného ešte v �esku. Po jeho prevzatí 
do katalógu vydavate�stva Deutsche 
Grammophon okamžite pôvodný obal 
s podobne provin�ným „fashion lookom“ 
vymenili za adekvátne decentný. Ani 
z Adriany Ku�erovej netreba robi� model-
ku na štýlovo nesúrodých fotogra
 ách. 
Má všetko v hlase. 

Jozef �ERVENKA

snaha zmocni� sa každej frázy a vymode-
lova� ju do najmenších detailov, tak ako sa 
nedá nepo�u� farebnos� Fanzowitzovho 
klavíra – mäkké piana a mohutné akordic-
ké kaskády. V porovnaní s interpreta�nou 
tradíciou týchto sonát (Heifetz/Horowitz, 
Oistrach/Richter, Zukerman/Barenboim) 
sa Pa�a a Fanzowitz viac hrajú s tempom, 
používajú viac agogiky na malých plo-
chách. Kombinácia ich naturelov prináša 
výbušnú, rapsodickú hudbu. Naozaj 
pozoruhodný výkon. Po týchto slovách sa 
mi však žiada aj doda�, že menej dynamic-
kých zmien na každom dlhšom hus�ovom 
tóne by, pod�a môjho vkusu, hudbe ne-
uškodilo, nestala by sa nudnou. Takisto, 
výber nahrávacieho priestoru spôsobil, že 
zvuk je (opä�) na môj vkus, príliš zahalený 
do dlhého dozvuku a stráca sa tým jasnos� 
melodických kontúr, najmä klavírnych.

Peter ZAGAR

Scharwenka (1847, Samter pri Posen/
dnes Pozna�–1917, Bad Nauheim) bol 
vyh�adávaným u�ite�om – k jeho žiakom 
patril aj Otto Klemperer. Sám sa považo-
val predovšetkým za skladate�a, jeho diela 
si vážil Max Reger, dirigoval ich Arthur 
Nikisch. Najob�úbenejšou sa stala jeho 
melodicky neoby�ajne inven�ná a rozsiah-
la komorná tvorba pre rôzne obsadenia. 
Trio op. 121, pôvodne komponované pre 
husle, violu a klavír, zaznieva v podma-
nivej interpretácii Hugo Kauder Tria na 
nahrávke ako svetová premiéra. V Rusku 
narodený švaj�iarsky skladate� Paul Juon 
(1872, Moskva–1940, Vevey) pôsobil 
hlavne v Nemecku, kde získal Mendels-
sohnovu cenu za kompozíciu. V rokoch 
1906 až 1934 pôsobil ako riadny profesor 
kompozície na Vysokej hudobnej škole 
v Berlíne. Juonovu hudobnú re� ozna�il je-
den z kritikov za „chýbajúci �lánok medzi 
�ajkovským a Stravinským“. Potvrdzuje 
to aj adaptácia melodických a rytmicky 
pregnantných klavírnych Juonových 
opusov 18 a 24 pre obsadenie hoboj, viola 
a klavír. Kultivovaný zvuk a muzikalita 
„Kauderovcov“ inšpirovali aj dvoch sú�as-
níkov: Jevgenija Iršaia a Pétera Nógrádiho 
(1952, Budapeš�). Trio Surmounting 
skomponoval Iršai pre Hugo Kauder Trio 
v roku 2009. Nógrádiho skladba, troj�as-
�ová Sonata da camera, vznikla na podnet 
„Kauderovcov“ v roku 2014, je súboru 
venovaná a v jeho interpretácii bola v tom 
istom roku premiérovaná na Ma�arskom 
ve�vyslanectve vo Washingtone. Výkon 
pomerne neobvyklého nástrojového 
komorného zoskupenia je na zvukovom 
nosi�i vysoko profesionálny, dokladá 
všestrannos� svojich �lenov a ponúknutý 
hudobný kozmos je hodný spoznania. 
Je skuto�ným objavom. 

Agata SCHINDLER 
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Ferenc Snétberger 
In Concert
ECM 2015/Divyd

Z produkcie vydavate�stva ECM som mal 
možnos� po�u� viacero kvalitných titulov, 
vrátane nahrávok iných gitaristov. Podobne 
ako na oblas� starej hudby zamerané albumy 
Rolfa Lislevanda �i Stephena Stubbsa, aj CD 
Ferenca Snétbergera (hoci štýlovo oriento-
vané úplne inak) vo mne zanechalo ve�mi 
dobrý dojem, a to nielen po interpreta�nej, 
ale aj po zvukovej stránke. S �ou zvyknú ma�, 
bohužia�, niektoré vydavate�stva problém, 
�o platí dvojnásobne v prípade nástrojov 
komplikovaných na záznam zvuku – a gitara 
medzi také patrí. Sólový album ma�arského 
gitaristu, ktorý vyšiel v marci tohto roku, je 
jeho ECM debutom. CD je živým záznamom 
z Ve�kej koncertnej sály Lisztovej hudobnej 
akadémie v Budapešti. Tá pod�a kvality 
záznamu disponuje pre gitaru výbornou 
akustikou. Nosi� obsahuje devä� trackov, 
pri�om prvých osem pochádza z tvorby gita-
ristu a nesú jednoduché pomenovanie Buda-
pest 1 – 8. Jazzový štandard Harolda Arlena 
Somewhere over the Rainbow CD uzatvára 
a predstavuje efektnú bodku za výborným 
koncertom. Už po prvých tónoch nahrávky je 
zrejmé, že nástroj drží v rukách skúsený hrá�, 
ktorý má publiku �o ponúknu�. V�aka suve-
renite prejavu, precíznosti a kvalite tónu má 
koncert svoje �aro aj zo záznamu a umož�uje 
vychutna� si improvizované skladby, ktoré 
v sebe nesú širokú škálu vplyvov brazílskej 
hudby, � amenca, cigánskej hudby a jazzu. 
V úvode zaznieva brazílske choro, na svoje 
si prídu aj fanúšikovia argentínskeho tanga, 
ktoré v štvrtej skladbe vystriedajú strhujúce 
rytmy samby, pripomínajúce tvorbu a úpravy 
francúzskeho gitaristu a skladate�a Rolanda 
Dyensa. Okrem tradi�nej brazílskej rytmiky 
možno na CD po�u� aj názvuky hudby 
Blízkeho východu, ktoré gitarista nenásilne 
za�lenil do svojich improvizácií. Po dra-
maturgickej stránke pôsobí koncert ve�mi 
pestro, pri po�úvaní nie je kedy sa nudi�. 
Ferenc Snétberger znel v mojom prehráva�i 
po prvýkrát a verím tomu, že nie naposledy. 
Nahrávka vo mne zanechala príjemný pocit 
a myslím si, že rovnako bude pôsobi� aj na 
iných fanúšikov modernej gitarovej hudby. 
Jedinou vý�itkou z mojej strany je obsahové 
spracovanie bookletu, z ktorého som sa 
dozvedel iba to, ako vyzerá interpret z piatich 
rôznych uhlov...

Dávid HNAT

a cosmic rhythm 
with each stroke
V. Iyer, W. L. Smith
ECM 2016/Divyd

Je zrejme vecou náhody, že sa v katalógu 
mníchovského labelu ECM v nedávnej dobe 
objavilo hne� nieko�ko dvojíc spájajúcich 
jazzového veterána hrajúceho na dychovom 
nástroji s niektorým z perspektívnych kla-
viristov mladej generácie. Dvoma známymi 
príkladmi sú Charles Lloyd s Jasonom 
Moranom a Enrico Rava so Stefanom 
Bollanim, pri�om v oboch prípadoch ECM 
ponúkla hudbu týchto umelcov tak v ko-
mornom duovom variante, ako aj v rámci 
širšej (kvartetovej �i kvintetovej) zostavy. 
alšou z týchto dvojíc sú Wadada Leo 
Smith a Vijay Iyer. Mississippský trubkár, 
ktorý v decembri oslávi 75. narodeniny, 
našiel v mladom a originálnom klaviristovi 
indického pôvodu ideálneho (tvorivého 
a zárove� empatického) �lena svojho 
Golden Quartet a hrá�ska „chémia“ sa pre-
niesla aj do ich duových kreácií.
Vijay Iyer predstavuje v tomto tandeme 
dominantný prvok – najmä �o sa týka ini-
ciatívy pri vytváraní koncepcií jednotlivých 
skladieb, dramaturgie, formového priebe-
hu –, Smith je tu skôr v pozícii prijímate�a 
podnetov, avšak so zásadným podielom 
na výslednom zvuku. Tradi�ná hierarchia 
funkcií vedúceho, melodického nástroja 
(trúbka) a harmonického sprievodu (klavír) 
tu platí len �iasto�ne, nahrádza ju „komple-
mentárnos� možností“: Wadada Leo Smith 
svojím chrap�avým, „naštiepeným“ tónom, 
ktorý ani chví�u neváha ohýba� a deformo-
va�, dop��a to, �o na klavíri interpretova� 
prakticky nemožno. Iyer sa na albume 
prezentuje v zna�ne odlišnej polohe ako vo 
svojich vlastných projektoch, hrá omnoho 
„abstraktnejšie“ a menej mainstreamovo. 
Ur�ujúcimi faktormi sú v tomto zmysle 
jednak estetika ECM a preferencie jeho šéfa 
Manfreda Eichera, jednak hudobný svet 
Wadadu Lea Smitha, inklinujúceho k free 
jazzu a vo�nej improvizácii, vo viac �i menej 
dávnej minulosti spriazneného s umelcami 
ako Anthony Braxton �i John Zorn. A okrem 
toho je tu koncept vychádzajúci z mimo-
hudobnej inšpirácie. Nasreen Mohamedi 
(1937–1990) bola indická výtvarní�ka, 
ktorá si získala renomé abstraktnými gra
 -

jazz
to inak. Ak necháme bokom mimoriadne 
populárnych autorov „duchovnej vlny“, 
ktorí emigrovali (z �asto neruských) 
sovietskych republík, môžeme si spo-
menú� na mená ako Denisov �i Š�edrin, 
z mladších emigrantov usadených na 
Západe sná� na Dmitrija Kur�andského 
a Sergeja Nevského a z najmladšej 
generácie na vlnu radikálnych avantgar-
distov, prevažne u�eníkov Vladimira Tar-
nopo�ského. No všeobecné povedomie 
je neporovnate�ne skromnejšie. Existuje 
tu však ešte akoby „šedá zóna“ prak-
ticky neznámych, remeselne kvalitne 
podkutých skladate�ov-tradicionalistov, 
pokrývajúcich dopyt vo ve�kej krajine 
„s vysokou spotrebou symfonickej hud-
by“ – ako sa pred mnohými desa�ro�iami 
vyjadril Darius Milhaud o USA, no zjav-
ne to platí aj pre Rusko. Viacerí z nich ta-
kisto nie sú etnickými Rusmi, všetci však 
prešli ruským hudobno-vzdelávacím 
systémom a stali sa sú�as�ou ruského 
hudobného života.
Možnos� nahliadnu� do zákutí ne-
prebádanej „šedej zóny“ západnému 
posluchá�ovi ponúkla produk�ná spo-
lo�nos� Dabringhaus und Grimm v roku 
2012 v podobe CD s názvom Russian 
Trumpet Concertos, na ktorom ú�inkuje 
Göttingenský symfonický orchester 
a svoj umelecký kredit mu prepoži�al 
svetoznámy nemecký trubkár Reinhold 
Friedrich. S podobným projektom – len 
v hobojovej verzii – spolo�nos� prišla aj 
v tomto roku. Hlavnou protagonistkou 
je mladá ví�azka viacerých renomova-
ných sú�aží (ARD-Wettbewerb, Jugend 
musiziert a i.) a v sú�asnosti sólová ho-
bojistka švaj�iarskeho Musikkollegium 
Winterthur, Maria Sournatcheva, göttin-
genských symfonikov vedie Christoph-
-Mathias Mueller.
Dramaturgiu tvoria štyri koncertantné 
diela pre hoboj a orchester (v dvoch 
prípadoch slá�ikový) troch autorov 
prináležiacich k trom skladate�ským 
generáciám. �o ich spája, je krotký 
tradicionalizmus a konzervativizmus, 
využívanie folklórnych prvkov, tonalita 
a „slovanská“ kantabilita (nezriedka na 
hranici až trocha povrchnej �úbivosti), 
ponímanie sólového hoboja výhradne 
v konven�nej funkcii koncertantného ná-
stroja – skrátka, žiadne mikrointervaly, 
multifoniky, ani perkusívne efekty...
Dvoma zo svojich štyroch hobojových 
koncertov je na CD zastúpený ukrajinský 
skladate� Valerij Kikta (1941), odchovanec 
Moskovského konzervatória v triede 
Semiona Bogatyrova a neslávne známeho 
Tichona Chrennikova. Zaujímavos�ou jeho 
Koncertu �. 1 s podtiulom „Z Belgorodu“ 
je, že jeho pôvodná verzia bola vytvorená 
pre hoboj a súbor ruských �udových 
nástrojov. Odtia� plynie jej prevažujúco 
tane�ný charakter (v�aka farbistej orches-
trácii akoby sa tu vznášal rozvírený jemný 

zlatý prach...), rámcovaný modálne zafar-
benými sólovými kantilénami hoboja nad 
tympanovým vírením. Je to ve�mi zaujíma-
vé, no paralela s úvodom Svätenia jari, 
evokovaná v texte bookletu, je prehnaná. 
Ako príklad na porovnanie by tu bol prilie-
havejší úvod Borodinovej Nedokon�enej 
symfónie, rovnako zverený sólovému 
hoboju. O �osi �ahší – z h�adiska orches-
trácie aj hudobného materiálu – je Kiktov 
Koncert �. 3, opä� odha�ujúci autorove fol-
kloristické a neoklasicistické východiská. 
V tradi�nej troj�as�ovej forme vystupuje 
do popredia kontrast takmer sladkobô�nej 
kantilény Piesne blaženej noci (2. �as�) 
s proko
 evovsky motorickým Maškarným 
bálom (
 nále). Ak tento tradicionalistický 
koncept balansuje na hranici gý�a, tak 
Koncert pre hoboj a slá�ikový orchester 
z pera hobojistu, dirigenta a skladate�a, 
absolventa Moskovského konzervatória 
a následne posluchá�a Royal College 
of Music v Londýne, Andreja Rubcova 
(1982) ju celkom zjavne prekro�il. Je to 
skôr trojdielna tane�ná suita, �ahu�ká, ne-
náro�ná, bez nárokov na hlbší percep�ný 
ponor. Celkom dobre rozumiem, pre�o 
jej autor patrí v Rusku medzi ve�mi úspeš-
ných skladate�ov, a najmä, že sa mu darí 
v oblasti baletnej hudby, na tvorbu ktorej 
má skvelé predpoklady...
Záver patrí Koncertu pre hoboj a or-
chester Andreja Ešpaja (1925–2015). 
Predpokladám, že meno tohto skladate�-
ského reprezentanta povolžsko-uralskej 
Marijskej republiky bude najznámejšie 
– prinajmenšom tomu, kto raz (aspo� 
zo zvedavosti) zalistoval v zaprášených 
knihách o sovietskej hudobnej kultúre... 
Nedokážem odhadnú�, nako�ko autor 
vo svojom jedno�as�ovom diele z roku 
1982 aplikoval folklórny materiál ugro-
fínskeho etnika, z ktorého pochádzal, 
no hudobná dikcia dôkladne prepraco-
vaného symfonického opusu mi vnuká 
paralely s Dmitrijom Kabalevským. Je 
to aj prirodzené, ke�že Ešpaj študoval 
u u�ite�a Kabalevského, Nikolaja Mjas-
kovského, a tiež u Arama Cha�aturiana, 
Mjaskovského študenta a Kabalevského 
spolužiaka. No je to už hudba 80. rokov; 
k slovu sa tu dostáva �embalo (ako 
u Schnittkeho �i Kan�eliho), viacvrstvo-
vos� hudobnej štruktúry a jej mnohovýz-
namovos�. �o tu však poci�ujem najsil-
nejšie – obzvláš� po�as hypnotizujúco 
hojdavej, svojím spôsobom neodolate�ne 
podmanivej kódy – a možno to vztiah-
nu� rámcovo na všetky štyri hobojové 
koncerty tejto nahrávky, je moment 
„eskapizmu“: táto hudba akoby chcela 
by� sladkým, vábivým anestetikom, 
preludom umož�ujúcim aspo� na chví�u 
uniknú� do akejsi inej reality. Predpo-
kladám, že v sú�asnom ruskom (nielen) 
kultúrnom kontexte toto anestetikum 
funguje vynikajúco.

Robert KOLÁ�
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Paweł Kaczmarczyk
Audiofeeling Trio 
& Mr. Krime
Vars & Kaper
DeconstructiON
Hevhetia 2016

Po�ský klavirista Pawe� Kaczmarczyk vy-
dal na slovenskom labeli Hevhetia už svoj 
druhý album a tak, ako sa zrejme dobre 
cíti pod krídlami „východniarskeho“ 
vydavate�stva, evidentne mu vyhovuje aj 
nahrávanie v komornej, triovej zostave 
– s kontrabasistom Maciejom Adamcza-
kom a bubeníkom Dawidom Fortunom. 
Vlastne na aktuálnom albume už nejde 
výhradne o trio, leví podiel na výslednom 
zvuku má dídžej Mr. Krime (ob�ianskym 
menom Wojciech D�ugosz) so svojimi gra-
mofónmi, samplami a ruchmi pridanými 
v postprodukcii.
Zainteresovanie hos�a je dôsledkom 
Kaczmarczykovej zjavnej snahy o dialóg 
so sú�asnos�ou, možno nadväzujúcej 
na trendy, ktoré dnes v oblasti jazzu 
zosob�uje napríklad formácia Roberta 
Glaspera. Zárove� však ide o akoby 
„light verziu“ tohto procesu, ktorá by 
nemala znechuti� ani konzervatívnejšieho 
priaznivca jazzu, ke�že jadro hudobnej 
substancie albumu sa odohráva v akus-
tickej rovine. Tú možno bez rozpakov 
ozna�i� za moderný európsky jazzový 
mainstream. Sú�asnos� je tu programovo 
prepojená s minulos�ou. Kaczmarczyk sa 
v h�adaní inšpira�ných zdrojov (zdá sa, že 
sa bez cudzej hudby pri vlastnej tvorbe už 
nedokáže zaobís� – a opä� to robí v duchu 
svojho hesla „nepoži�iavam si, ale rovno 
kradnem, aby mi to naozaj patrilo...“) sa 
tentokrát obrátil k zdrojom po�ského jaz-
zu, ktoré sú nevyhnutne späté s 
 lmovou 
hudbou. Henryk Vars a Bronis�aw Kaper, 
skladatelia narodení za�iatkom minulého 
storo�ia, patria k jej ve�kým postavám. 
Vars (alebo Wars; vlastným menom 
Warszawski) bol autorom množstva 
populárnych piesní a tiež hudby k vyše 
50 
 lmom, stál pri po�iatkoch zvukového 

 lmu v Po�sku a v �ase 2. svetovej vojny 
ho pre svoj židovský pôvod musel opusti� 
– najprv pôsobil na jeho územiach pod 
sovietskou okupáciou, po vojne a demobi-
lizácii odišiel do USA, kde sa mu podarilo 
uchyti� v Hollywoode. Kaper (takisto 
známy pod viacerými pseudonymami) sa 
do Hollywoodu pres�ahoval už v polovici 

Kamil Piotrowicz 
Quintet
Birth
Hevhetia 2015

Album Birth je debutom mladého jazzového 
zoskupenia Kamil Piotrowicz Quintet 
z Po�ska, ktoré pôsobí na scéne zatia� 
len dva roky. Zostava Kamil Piotrowicz 
(klavír), Emil Miszk (trúbka), Piotr Ch�cki 
(tenorsaxofón), Micha� B�k (kontrabas), 
S�awek Koryzno (bicie nástroje) nie je 
posluchá�om a fanúšikom po�ského 
jazzu úplne neznáma, ide o talentovaných 
mladých hudobníkov, ktorí majú za sebou 
pôsobenie v rôznych projektoch. Formácia 
vznikla v Gdansku a prezentuje sa desiatimi 
vlastnými kompozíciami, ktorých autorom 
je líder Kamil Piotrowicz. Okrem autorskej 
tvorby kompletnú minutáž dop��a ešte 
zaujímavé spracovanie skladby Wayna 
Shortera Footprints. Napriek pomerne 
krátkemu pôsobeniu má zoskupenie na 
svojom konte už nieko�ko ocenení a album 
viacerí považujú za jeden z najlepších 
po�ských jazzových debutov roku 2015. 
Všetky kompozície sa na seba podobajú 
baladicko-melancholickou atmosférou 
a – až na Szewiec, Centurio, Motives 
a Footprints – sú prevažne v pomalom tem-
pe. Zo skladieb srší (aj napriek striedmym 
tempám) mladícka energia, majú moderný 
akustický sound a orientujú sa prevažne na 
mainstream. Pomalé baladické skladby by 
sa mohli zda� jednotvárne a rozvlá�ne, za-
ujmú však výraznou melodickos�ou a dobre 
prepracovanými kompozíciami, ktoré 
využívajú plnos� zvuku kvinteta. Atmosféru 
rozprúdi frenická post-bopová skladba 
Centurio. Szewiec prináša rytmus, energiu 
a melodiku založenú na po�skom �udovom 
tanci a zaujímavé freejazzové pasáže. V tejto 
skladbe upúta pozornos� najmä nádherný 
rozhovor medzi saxofónom a kontrabasom. 
Na kompozíciách albumu mi imponujú 
najmä ich nevtieravos�, jednoduchos� 
a nádherná priezra�ná melodika. Hudobníci 
sa nesnažia za každú cenu zauja� sólami, ale 
skôr kolektívnou súhrou a prepracovanými 
témami. Doslova zasvietili Birth a Between 
Me and You, ktoré vytvárajú silnú nostalgic-
ko-melancholickú atmosféru a pripomínajú 

 lmovú hudbu. Líder Kamil Piotrowicz sa 
vôbec netla�í do popredia, práve naopak, 
sólova� ho takmer vôbec nepo�u�, no ako 
skuto�ný líder spája kolektív a ve�mi pozor-
ne na�úva, pri�om dômyselne sprevádza 

kami tvorenými minimalistickým vrstvením 
jemných lineárnych textúr, a práve v �ase 
vydania albumu prebiehala v newyorskom 
Metropolitnom múzeu ve�ká výstava 
venovaná jej tvorbe. Jej gra
 ky ponúkajú 
paralelu s naším Milanom Adam�iakom, 
hoci v sebe zrejme nemajú zakódovanú 
hudobnú intenciu, teda zámer slúži� nielen 
ako výtvarné objekty, ale prípadne aj ako 
gra
 cké partitúry. V každom prípade však 
tieto „lineatúry“ môžu evokova� hudobný 
priebeh �i rôzne typy zvukových textúr a do-
mnievam sa, že Iyerovi a Smithovi poslúžili 
ako vodítko pri tvorbe jednotlivých �astí 
sedemdielnej suity, ktorej názov (identický 
s názvom celého albumu) je prevzatý z po-
etických denníkových záznamov umelkyne. 
Bol to š�astný krok, v�aka ktorému sa po-
darilo vyše hodinový intímny dialóg dvoch 
nástrojov udrža� dostato�ne pestrý a kon-
trastný. Suite predchádza akoby vstupné 
prelúdium (Passage), predostierajúce 
zvukový svet albumu. Hoci môže pri prvom 
kontakte hudba a cosmic rhythm with each 
stroke vyvoláva� dojem �istej abstrakcie, má 
jasne de
 novanú dramaturgiu založenú na 
postupnom objavovaní sa (resp. striedaní) 
rôznych zvukových textúr a farieb, typov 
hudobného pohybu, stabilných kompono-
vaných štruktúr a vo�ne improvizovaných 
prvkov. Všetko je starostlivo namiešané 
a dávkované tak, aby sa predišlo prílišné-
mu opakovaniu a zovšedneniu tej �i onej 
hudobnej situácie. Suita za�ína jemným 
„rytmizovaným šumom“ elektroniky 
(ktorú popri klavíri ovláda Iyer), k nej sa 
pridáva jednoduché basové ostinato a nad 
ním plynú improvizácie trúbky a klavíra. 
Nové farby prináša Smith experimento-
vaním s „davisovskou“ sordinou, dialóg 
prejde do punktuálnej tokáty; neskôr nad 
tichým a hlbokým elektronickým drónom 
evokujúcim vzdialené hrmenie zaznieva 
takmer messiaenovský „appel interstellaire“ 
– volanie trúbky nad „púš�ou“ otvorenej 
elektronickej plochy, z ktorej vzápätí vy-
rastie basová 
 gúra nazna�ujúca funk�ný 
harmonický pohyb, neskôr „zhmotnený“ 
a rozvinutý v parte klavíra at�. �ažisko suity 
sa nachádza približne v mieste jej zlatého 
rezu, ke� po pasáži s krásne zvonivými 
diskantovými arpeggiami klavíra prichádza 
hromobitie pripomínajúce zvuk Debussyho 
prelúdia �o videl západný vietor, hoci 
v trocha rozbúrenejšej podobe. V poslednej 
�asti prichádza �alší kontrast, ke� sa Iyer 
posadí za Fender Rhodes a k jeho �arovným 
harmóniám pridáva Smith svoj elegický 
„spev“ vo vysokom registri trúbky. Je tu ešte 
postlúdium, opä� �isto akustické, v ktorom 
Wadada Leo Smith vzdáva hold �alšej umel-
kyni, �ernošskej spevá�ke Marian Ander-
sonovej. Uzatvára zaujímavú posluchá�sku 
odyseu, ktorá popri otvorenosti vyžaduje 
zna�né percep�né sústredenie a svoje plody 
vydá až na druhý, tretí pokus, no stojí zato 
podstúpi� ju.

Robert KOLÁ�

30. rokov a vä�šina jeho úspešnej kariéry 
sa odohrávala tam. Za hudbu k 
 lmové-
mu muzikálu Lili dokonca dostal Oscara 
a viacero z jeho �alších 
 lmových hudieb 
získalo nomináciu na toto ocenenie. 
Titulná melódia z 
 lmu Invitation sa stala 
jazzovým štandardom, ktorý preslávili ve-
likáni, ako John Coltrane, Joe Henderson, 
Stan Getz �i Jaco Pastorius, o popularite 
On Green Dolphin Street ani nehovoriac.
Okrem úvodnej Invitation sú tu však pies-
ne zrejme známe len po�skému posluchá-
�ovi. Jej melódia sa pomaly dvíha „z hlbín 
minulosti“ a z kvázi gramofónového zvu-
ku sa „preleje“ do takmer „imerzívneho“ 
sterea sú�asnosti. Kaczmarczyk a Mr. Kri-
me sa tu otvorene pohrávajú s hipster-
skou „vintage estetikou“, podobne ako pri 
uvádzaní �alších melódií deformovanými 
zvukovými úryvkami starých po�ských 

 lmov. Zrejme sa tu po�íta s celou šnú-
rou asociácií, tie však môžu „nasko�i�“ 
iba po�skému priaznivcovi 
 lmov pre 
pamätníkov; na dekódovanie úsmevnosti 
(a príjemne �ahkej banality) monológov 
a dialógov je však nutná aspo� základná 
znalos� po�štiny. Inak môže celá táto 
hra (s dídžejom, s kriesením zabudnutej 
minulosti, banálnymi situáciami, z kto-
rých sa odvíja hudba) vyznie� ako snaha 
o povrchový efekt, o zaobalenie hudobne 
ve�mi solídneho, no v podstate krajne 
konvencionalizovaného akustického 
obsahu do módneho „out
 tu“. Z toho mi 
vyplýva, že album možno po�úva� dvoma 
spôsobmi. Ten prvý obnáša „ochotu 
vrhnú� sa“ do jeho akusticky š�avnatého 
toku a necha� sa ním unáša� bez otázok 
oh�adne kontextov hudby, bez akýchko�-
vek o�akávaní. Vtedy je ú�inok zaru�ený: 
rytmika Adamczak-Fortuna „šliape“ sto-
percentne a jej drive znásobuje plný, fa-
rebne bohatý zvuk (kontrabasové „intro“ 
ku Kaperovej Ninon a i.), Kaczmarczyk si 
v každom okamihu dáva záleža�, aby jeho 
opulentné harmónie aj melodické linky 
lahodili uchu, a dokonale profesionálne 
zvládnutá je aj zvukovo-technická stránka 
záznamu. Druhý spôsob po�úvania 
je problematickejší, pretože mu môže 
chýba� širší kontext hudby, s ktorou sa na 
albume pracuje, do hry vstupujú aj isté 
o�akávania, už akosi automaticky spojené 
s bohatou a svojským spôsobom netra-
di�nou po�skou jazzovou scénou. V týchto 
súvislostiach vyznieva najmä príliš „bez-
problémová“ melodická invencia klaviris-
tu a chví�ami rušivé opakovanie ur�itých 
postupov (harmonických alebo štruktu-
rálnych, napríklad strojovo repetovaných 
ri� ov pod sólami bicích, aplikovaných 
v úlohe dynamického vrcholu viacerých 
skladieb na albume) mainstreamovo 
a konven�ne. Nech však zvolí posluchá� 
akýko�vek prístup, isté je, že „chyt�avé“ 
motívy mu ostanú víri� v hlave ešte dlho 
po vypo�utí...

Robert KOLÁ�
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svojich spoluhrá�ov. Svojou hrou a jemnými 
nuansami v pozadí vytvára skvelé prostredie 
na improvizáciu a zárove� dotvára ich sóla. 
Impresionistický štýl Piotrowicza farebne 
obohacuje množstvo skladieb. Birth je 
dielo plné náladovosti, mladíckych ambícií 
a výrazných melodických tém s nápaditými 
aranžmánmi pre zvukovos� kvinteta. 

Peter DOBŠINSKÝ

Bartosz Dworak Quartet
Polished
Hevhetia 2015

Po�ské kvarteto, ktoré vznikalo po�as 
študentských �ias spolužiakov na hudobnej 
akadémii v Katoviciach, funguje už od 
roku 2010. Za ten �as prešlo aj nieko�kými 
personálnymi zmenami. V sú�asnosti tvoria 
zostavu líder, huslista a hlavný skladate� 
Bartosz Dworak, klavirista a taktiež spolu-
autor nieko�kých kompozícií Piotr Matusik, 
bubeník Szymon Madej a kontrabasista 
a skladate� Jakub Dworak. Skupina má 
unikátny sound, ktorý �aží z moderného 
mainstreamu, ale zárove� kombinuje aj 
tradíciu s modernou a ich skladby sú tiež 
výrazne ovplyvnené po�ským folklórom. Al-
bum ponúka devä� autorských kompozícií 
od Bartosza Dworaka a Piotra Matusika. 
Koncept albumu je po dramaturgickej 
stránke ve�mi pestrý a vyvážený – od poma-
lých balád cez energické, rýchle skladby až 
po tie tane�né. Skladby sú zostavené ve�mi 
kreatívne a pôsobia originálne. Bartosz 
Dworak získal nieko�ko ocenení ako huslis-
ta, okrem iných aj ocenenie za originalitu na 
sú�aži v Tarnowe v roku 2012, a originalitu 
svojho výrazu prenáša aj do svojich kom-
pozícií, v ktorých dominujú výrazná melo-
dickos�, rytmická hravos� a sú ovplyvnené 
v zna�nej miere �udovou hudbou, �o sa 
odráža aj na jeho frázovaní, rytmike a me-
lodike. Výsledkom je prelínanie etno-jazzu 
s moderným mainstreamom. Oceni� treba 
vlastný, rýdzo akustický zvuk ansámblu, 
ktorý je jedine�ný a neopo�úvaný. Takmer 
celému albumu dominujú husle lídra, ktoré 
vystupujú ako hlavný melodický a sólový 
nástroj. �asto im odpovedá klavír, kontra-
bas a bicie nástroje až na ojedinelé miesta 
len sprevádzajú, ale ve�mi dômyselným 
spôsobom. Bicie nástroje ma zaujali origi-
nálnymi patternmi, moderným výrazom 
a rýchlymi rytmickými modelmi v baladách, 
kde napriek pomalému charakteru vytvárali 
ur�itý dynamizmus, energiu a kontrast. 

Masabumi Kikuchi
Black Orpheus
ECM 2016/Divyd

Masabumi Kikuchi je klavirista, skladate� 
a hudobník známy svojimi eklektickými 
kvalitami, ktoré siahajú od najstarších 
jazzových štýlov až po digitálnu hudbu. 
Svoj unikátny hudobný prejav prezentoval 
po celom Japonsku a neskôr i v USA. 
Po�as kariéry spolupracoval s množstvom 
velikánov ako Elvin Jones, Gil Evans, Joe 
Henderson, Sonny Rollins, no dobre známa 
je najmä jeho dlhodobá spolupráca s Pau-
lom Motianom, z ktorej vzišlo nieko�ko 
úspešných albumov. Kikuchi, ktorý zomrel 
v roku 2015, znie na každom albume inak, 
predsa je to však vždy on. Za poslednú roz-
lú�ku možno považova� aj Black Orpheus, 
nahratý v roku 2012. Ide o jeho posledný 
recitál a jeden z jeho posledných verejných 
koncertov vôbec. Vznikol v tokijskej Bunka 
Kaikan Recital Hall. Masabumi Kikuchi 
bol vo svojej hudbe vždy h�bavý a osobný, 
márne by sme však h�adali osobnejšiu 
výpove� akou je Black Orpheus. Viac než 
hodina koncentrácie a �isto improvizovanej 
tvorby je vyvrcholením Kikuchiho cesty 
h�adania vlastného ja. Skladby sa delia jed-
noducho na Tokyo I až IX, okrem Manhã 
de Carnaval a Little Abi. Tokyo I za�ína 
introvertnejšie a je sústredené skôr na 
melodické vedenie hlasov než na akordickú 
výslednicu. Tokyo II prechádza k disonant-
nejšiemu výrazu, objavujú sa aj klastre. 
Sú�as�ami umelcovho hudobného výrazu 
sú aj dupanie, dýchanie �i „chr�anie“ v po-
zadí, ktoré spo�iatku môžu pôsobi� rušivo, 
neskôr sa však stávajú organickou sú�as�ou 

Andando el Tiempo
C. Bley, A. Sheppard
S. Swallow
ECM 2016/Divyd

Chcel to osud, že nenachádzam žiadnu 
z mojich minulých recenzií Carliných 
albumov pre Hudobný život v po�íta�i. 
Nemôžem sa teda oprie� o „budovate�skú“ 
rutinu a musím poda� samonosné svedec-
tvo. A ešte sa priznávam, že sme s Carlou 
a vlastne aj so Stevom nielen kamaráti, ale 
z jej hudby som bol dobré štvr�storo�ie 
úplne pobláznený, ako zamilovaný tínedžer. 
Budem sa však snaži� zachova� si odstup. 
Album Andando el Tiempo je prvý album 
Carly Bley, ktorý mi pri po�úvaní spôsobuje 
viac únavy než potešenia. Na rozdiel od 
predchádzajúceho albumu spred dvoch 
rokov, ktorý na prvý poh�ad vyzerá skoro 
rovnako (Trios), Andando el Tiempo 
prináša úplne nové námety. Teda žiadne 
kreatívne pohrávanie sa s osved�enými 
Carlinými evergreenmi, ktoré je zaru�eným 
receptom udržania si pozornosti a záujmu. 
Ale hlavnú prí�inu náro�nosti vidím ani nie 
tak v kompozíciách samotných, ako v cha-
raktere ich prezentácie. Hudba má z ve�kej 
�asti tak riedku textúru, ako by išlo o skice 
pre �alšie zahus�ovanie. Rovnako impro-
vizácia je �asto potla�ená na minimum 
– napríklad v skladbe Saints Alive! sa sná� 
ani žiadna nevyskytuje. A �o sa týka hudob-
ných prie�inkov, Carlin jazz je na�alej plný 
bluesu, swingu, ve�mi otvorený abstrakcii 
a inšpirácii zo sveta vážnej hudby a – a to 
najmä – vždy posadnutý tvorbou formy, aj 

Každá skladba nesie v sebe nie�o jedine�né 
a dokáže upúta�, no najviac zaujal Zwyrta-
niec – pre svoju tane�nos�, �udový charakter 
a expresívnos�. Extravagantná skladba If 
You Have an Extra Power Don´t Forget to 
Use a Towel v sebe nesie prvky freejazzu 
a vyhranené výrazové prostriedky, zahalené 
do mysticizmu a napätia neustále strieda-
júcich sa nálad. Rýchla energická skladba 
Betonman s atypickou �udovou melódiou 
a so sprievodom pripomínajúcim populár-
nu hudbu tvorí skvelú bodku rôznorodého 
a sviežeho konceptu s originálnym soun-
dom. Mladé kvarteto sa albumu chopilo 
skuto�ne kreatívne a ur�ite si nájde svoje 
miesto na trhu. 

Peter DOBŠINSKÝ

Kikuchiho expresie. Tokyo III je absolútne 
kontrastná a svojimi kryštalickými harmó-
niami navodzuje pocit rozjasnenej krásy, 
ktorá sa však v závere rozbije ako krehký 
pohár. Centrom albumu sa stala téma 
Manhã de Carnaval (Black Orpheus) za-
hratá v dychberúcom, osobnom, krehkom 
predvedení, ktorá ešte dlho po skon�ení 
doznieva v hlave. Kikuchiho hudobná cesta 
kulminuje v závere�nej skladbe Little Abi, 
vytvorenej pre jeho dcéru pred 40 rokmi. 
Vyžaruje z nej pokoj, jemnos�, neha a neko-
ne�ná krása. Svojím posledným recitálom 
Masabumi Kikuchi prostredníctvom hudby 
napísal knihu, ktorou umož�uje vstúpi� 
posluchá�om do svojho sveta. Emócie na 
tomto albume sú také �isté a osobné, akoby 
ich posluchá� prežíval sám. 

Peter DOBŠINSKÝ

ke� ide iba o párminútovú skladbi�ku. To je 
z môjho poh�adu to najdôležitejšie, �o sa dá 
o tomto hudobnom albume vyslovi�.
Samozrejme, možno spomenú� rôzne 
�alšie roviny. Z programovej stránky je 
titulná trilógia Carly Bley inšpirovaná 
dramatickým príbehom odvykania si od 
závislosti („Andando el Tiempo – Ako ide 
�as“), ktorý pozorovala na svojom neiden-
ti
 kovanom priate�ovi (priate�ke?). Potom 
nasleduje hudobné zhmotnenie klebetenia 
starých babiek na priedomí a posledná 
skladba „zachra�uje“ Carlinu poves� iro-
nickej humoristky – Naked Bridges/Diving 
Brides, ktorú venovala ako svadobný dar 
Andymu Sheppardovi – uprostred sa vynorí 
Medelssohnov svadobný pochod podobne 
dekonštruovaný, ako to už to�kokrát geniál-
ne Carla urobila s inými slávnymi námetmi 
vrátane americkej hymny. 
Z etickej stránky je zaujímavé napätie medzi 
o
 ciálnym ozna�ením albumu všetkými 
troma interpretmi a autorskou jednozna�-
nos�ou Carly. Nie je to z�aleka prvý album 
tejto umelkyne, ktorý živí túto nejednozna�-
nos�. Chápem, že Carla vníma interpreta�nú 
integritu tria ako existen�ný fenomén, ale 
to, �o po�ujeme, je jej a len jej hudba.
Z muzikantského poh�adu najviac upútajú 
krásne dlhé tóny a bezprostrednos� až 
surovos�, s akou ich niekedy tvorí Andy 
Sheppard na svojich saxofónoch. Akoby 
mal postupom veku stále menej potrebu 
dodržiava� akustické klišé. V prebujnenej 
postmoderne však takáto estetika návratu 
ku kore�om – ako pripomína Michel Ma� e-
soli – vôbec neprekvapuje. A že sa tak deje 
s Carliným súhlasom a najmä so súhlasom 
poloboha – producenta Manfreda Eichera, 
je viac ako jasné. 
Ešte je tu �udský aspekt – Carla Bley v tom-
to roku nielen dostala ocenenie Jazz Master 
od americkej National Endowment for the 
Arts, ale 11. mája oslávila osemdesiatku 
a veselo koncertuje – ako už dávno – najmä 
v Európe. Iba o pár dní mi ušiel jej júlový 
koncert v rozprávkovom historickom 
Grožnjane na Istrii. To, �o si však v žiadnom 
prípade netreba necha� ujs�, je jej chystaný 
projekt (možno už aj práve nahratý) 
kone�ne zase po dlhej dobe pre ve�ké 
obsadenie – bigband a chlap�enský zbor. 
Lebo to, �ím Carla píše históriu jazzu, je 
najmä jej aranžérska genialita a schopnos� 
tvori� ve�ké opusy. Ako to neprekonate�ne 
dokázala na svojich „gigantických“ prvoti-
nách A Genuine Tong Funeral, Escalator 
Over the Hill a Tropic Appetites na prelome 
60. a 70. rokov. 
Carla Bley nikdy nerobila kompromisy. 
A tak máme predsa len dobrý dôvod veri�, 
že tento album naozaj chcela ma� presne 
taký, aký je, a namáha� sa s porozumením 
jej najnovšej hudbe – hudbe zrelej umelky-
ne, ktorá to vo svete jazzu, plnom komer�-
ných pascí a mužskej dominancie, dokázala. 
A ešte k tomu s jej krásne �istou dušou.

Gabriel BIANCHI
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Termíny výziev na 
predkladanie žiadostí 
o poskytnutie tvorivých 
podpôr Hudobného fondu 
v 2. polroku 2016

Prémie v oblasti populárnej hudby 
(okrem ostatných žánrov pop. 
hudby: folklór, dychová hudba) 
– 06. 09., 27. 09., 25. 10., 29. 11.

Ceny Hudobného fondu na 
sú�ažiach vo všetkých tvorivých 
oblastiach – žiados� treba doru�i� 
najneskôr 4 mesiace pred termí-
nom konania sú�aže
Študijné štipendiá v oblasti jazzovej 
tvorby a interpretácie – 06. 09., 
27. 09., 25. 10., 29. 11.
Štipendiá na tvorivé aktivity vo 
všetkých tvorivých oblastiach 

(okrem interpreta�ného umenia 
v oblasti vážnej hudby a ostatných 
žánrov pop. hudby: folklór, dy-
chová hudba) – 06. 09., 27. 09., 
25. 10., 29. 11.
Granty vo všetkých tvorivých ob-
lastiach na projekty, ktoré sa za�nú 
realizova� v období od 01. 01. 2017 
do 30. 06. 2017 – 11. 10. 2016
Viac informácií na www.hf.sk

Riaditeľ Štátneho komorného 
orchestra Žilina vypisuje 
konkurz na miesta

• 2. koncertný majster huslí
• tutti hrá� v skupine huslí
• vedúci skupiny viol
Konkurz sa uskuto�ní v utorok 11. ok-
tóbra 2016 o 14.00 hod. v sále Domu 
umenia Fatra v Žiline.

Požadované vzdelanie: absolutórium 
konzervatória alebo VŠ príslušného smeru.
Uzávierka: 7. 10. 2016
Zoznam skladieb a noty na 
www.skozilina.sk
Slobodným uchádza�om možnos� 
poskytnutia ubytovania.
Prihlášky s CV zasielajte na adresy: 
petra.kovacovska@gmail.com / 
e.
 lippi.sko@gmail.com

Slovakhistoricorgans

SL O VA K  HIS T OR IC  ORG A NS
SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY

XXV.medzinárodný hudobný festival
International Music Festival SPOLOK KONCERTNÝCH

UMELCOV

 

 
Hudobného fondu   

THE ASSOCIATION 
OF CONCERT ARTISTS

Z M E N A  P R O G R A M U  V Y H R A D E N Á

SOBOTA

PIATOK

SOBOTA

PIATOK
19. augusta 2016

20. augusta 2016

21. augusta 2016

26. augusta 2016

27. augusta 2016

28. augusta 2016
19.00

18.00

19.00

18.00

18.00

19.30

BRATISLAVA-JAROVCE

KOVARCE

Friday, 19/08/2016  19.30

RC Parish Church of St Philip & St James
Organ by Johann Fazekas, 1841

Roberto FRESCO  
F. Correa de Arauxo, M. Castillo, A. Gutierrez 
Viejo, J. S. Bach, H. Distler, G. Bovet

Saturday, 20/08/2016  18.00

RC Chapel of the BVM 
 

Rajec, 1825

 

D. Buxtehude, G. F. Kaufmann, G. F. Händel,  
G. Valeri, C. J. Stanley, G. Gherardeschi,  
A. Tinazzoli, D. Zipoli, F. Gasparini, G. A. Fioroni      

Sunday, 21/08/2016  18.00
KOVARCE 
RC Parish Church of St Nicholas

 
Rajec, 1768

Martin GÁL 
J. P. Sweelinck, J. U. Steigleder,  

Friday, 26/08/2016  19.00
BRATISLAVA-JAROVCE
RC Parish Church of St Nicholas

 
 

enlarged in 1886 by Anton Schönhofer

Christian TARABIA  
D. Buxtehude, J. B. Bach, J. S. Bach, G. B. Pescetti,
F. J. Haydn, N. Moretti, V. Petrali, P. Morandi 

Saturday, 27/08/2016  18.00

Lutheran Church                                                                                                                         
Organ by Wegenstein C. Lipót, Timisoara, 

th century

 
M. Schneider-Trnavský, J. Rosinský, M. Moyzes,  
F. Mendelssohn Bartholdy, C. H. Rinck, J. Grešák

Sunday, 28/08/2016  19.00

St Francis Xavier's RC Church

Jan BOKSZCZANIN 
J. Brahms,  F. Mendelssohn Bartholdy,  

Jan BOKSZCZANIN

Christian TARABIA

Martin GÁL

Roberto FRESCO

Rímskokatolícky Kostol sv. Františka Xaverského

F. Correa de Arauxo, M. Castillo, A. Gutierrez Viejo, J. S. Bach,  
H. Distler, G. Bovet

D. Buxtehude, G. F. Kaufmann, G. F. Händel, G. Valeri, Ch. J. Stanley,  
G. Gherardeschi,  A. Tinazzoli, D. Zipoli, F. Gasparini, G. A. Fioroni  

D. Buxtehude, J. B. Bach, J. S .Bach, G. B. Pescetti, F. J. Haydn,  
N. Moretti, V. Petrali, P. Morandi

M. Schneider-Trnavský, J. Rosinský, M. Moyzes,  
F. Mendelssohn Bartholdy, Ch. H. Rinck, J. Grešák

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ´

´

´

´

´

´

ŠPANIELSKO

SLOVENSKO / TALIANSKO

SLOVENSKO / NEMECKO

SLOVENSKO

TALIANSKO

2016
19.-28.8.

Slovenskéhistorickéorgany

FREE ADMISSION TO ALL CONCERTS





GENERÁLNY PARTNER PARTNERI OFICIÁLNA 
MINERÁLNA VODA 

PRE SND

MEDIÁLNI  PARTNERIPARTNERI  PREMIÉR

25. september 2016
  6. november 2016
13. december 2016


