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19:00 / veľké koncertné štúdio sro

18. 9.  /  milan lasica / peter lipa &
bratislava hot serenaders

/////

19:00 / hotel carlton

19. 9.  /  hudba & jedlo v carltone
/////

18:00 / design factory / vstup voľný

21. 9.  /  akadémia komornej hudby
festivalu konvergencie
19:30 / design factory

21. 9.  /  husľové sonáty / paľa / fančovič
beethoven / brahms / bartók

18:00 / design factory

22. 9.  /  bratislavská noc komornej hudby
paľa / lupták / šebesta / skuta / a ďalší

19:00 / design factory

23. 9.  /  sylvia thereza BR / klavírny recitál
beethoven / villa-lobos / debussy / brahms

17:00 / slovenský rozhlas / štúdio s�

24. 9.  /  koncert pre mariána vargu

15:30 / design factory

23. 9.  / makrokozmos / detský koncert

19:00 / veľké koncertné štúdio sro

24. 9.  /  avi avital IL / convergence players
vivaldi / breiner / cincadze / bartók

19:00 / moyzesova sieň

25. 9.  /  camerata zürich CH / janáček / dvořák

thomas demenga / igor karško

/////

/////

/////

/////

/////

/////

/////

20:00 / dóm sv. martina

20. 9. /  z benátok do viedne (a podolínca)
vivaldi / porpora / pergolesi

romina basso IT & solamente naturali

 facebook.com/konvergencie

 festival_konvergencie

 youtube.com/FestivalKonvergencie

www.konvergencie.sk

zmena programu a účinkujúcich vyhradená
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/////
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Vážení �itatelia,

v dnešnej, umeniu a kultúre nie 
celkom naklonenej dobe sa môže 
javi�, akoby kritika (hoci konštruk-
tívna) bola nechceným (�i skôr 
trpeným) die�a�om. Z recenzií 
nahrávok a koncertov sa stávajú 
oslavné „agitky“ hojne �erpajúce 
z propaga�ných materiálov vydava-
te�ov �i organizátorov a záujemca 
tak zvä�ša dostáva len informáciu 
o akomsi „produkte“. Fenomé-
nom postfaktuálnej doby sa stali 
anonymy �i pseudonymy. Nie tak 
dávno sa mi dostal do rúk „�aso-
pis o sú�asnom umení a kultúre“, 
v ktorom je polovica recenzií hu-
dobných nosi�ov signovaná ni� ne-
hovoriacimi „menami“ Buddy Bass, 
Píš �i Rock Star. Na inom mieste 
tohto inak obsahovo bohatého 
a rozmanitého magazínu sa �itate� 
dozvedá v �lánku istého Franza von 
Karottenwalda o pozoruhodnom cykle komorných koncer-
tov v Galérii �udovíta Fullu v Ružomberku, iniciovaných 
skladate�om Petrom Machajdíkom. Až zvedavec skúmajúci 
obsah (ktože sa dnes brodí obsahom?) naráža pri tom 
istom �lánku na meno skladate�a-iniciátora samotného 
podujatia... Opatrný hlas �udu za nedávno minulých �ias 
dobre radil: „Nemysli. Ak už nemôžeš nemyslie�, tak aspo� 
nehovor. Ak už musíš myslie� a hovori�, tak nepíš. Ak predsa 
len myslíš, hovoríš i píšeš, tak sa aspo� nepodpisuj. A pokia� 
si nechceš necha� poradi� a myslíš, hovoríš, píšeš aj podpi-
suješ, potom sa ne�uduj!“ 
Na stránkach Hudobného života vždy nájdete podpísané 
stanoviská a hodnotenia našich prispievate�ov. Napriek 
tomu sa stáva, že v internetových diskusiách na tieto ná-
zory anonymne reagujú hejteri a trollovia, �asto s muzi-
kologickým backgroundom, ktorí sa k svojim myšlienkam 
nedokážu prizna�. V zanietených „dišputách“ však pod 
cudzími menami vystupujú bohorovne a naoko fundova-
ne, neraz zastrešení vyššou autoritou. Verím, že vás letné 
dvoj�íslo poteší pestros�ou materiálov (ur�ite neprehliad-
nite posledný rozhovor Tiny �ornej s Iljom Zeljenkom, 
zaujímavý reportážny poh�ad do zákulisia sústredenia 
Slovenského mládežníckeho orchestra Roberta Kolá�a �i 
nový seriál Music Zoom Petra Katinu) a neváhajte nám 
posla� svoj názor. Pokia� nebude anonymný, s rados�ou ho 
uverejníme.

Pokojné letné �ítanie vám 
v mene celej redakcie praje

Peter MOTY�KA
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A. Sedlický

Spravodajstvo, koncerty, festivaly 
Záver sezóny opäť s Mahlerom, Odchod výrazných osobností slovenskej 
kultúry, Quasars vo víre času, Jubilanti: Peter Breiner a Jozef Kolkovič, Dni 
starej hudby 2017, Gitarový festival J. K. Mertza, Túžba tvoriť v Prešove, Sólo 
– duo – trio, 10 years of Levočské babie leto, Bratislavský organový festival, 
Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Vážna hudba nevážne v Trnave, 
Večery hudby v Skalici, Galéria hudby v Nitre, Koncertný večer európskej 
akadémie, Znova v Cíferi, ŠKO Žilina – záver sezóny, Štvrťstoročie slovenskej 
hudby v Rajci    

Miniprofil
Adam Sedlický

Esej
Živel v antiosobnostnej dobe  V. Godár

Rozhovor
Peter Breiner: „Pri dirigovaní som ako decko, ktoré pustili do hračkárstva.“  
V. Godár
  
Reportáž
Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester  R. Kolář

Rozhovor
Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie. S Magdalénou Bajuszovou 
o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku  M. Puškášová
Ilja Zeljenka – Ten kontrast medzi láskou a dobou...  T. Čorná 
  
Music Zoom  
Hudobné delikatesy  P. Katina

Mimo hlavného prúdu 
Bôłt Records  A. Demoč 

Hudobné divadlo
Úspešný Únos zo serailu  V. Blaho 
Víly, Valkýry, Sissi a Wagner  J. Červenka
Táňa Pauhofová ako Anna Frank  J. Červenka

Zápisník 
I gioielli dell‘ opera / Úspech Sloveniek v Ostrave / Azucena polstoročia: 
Jaroslava Sedlářová (nekrológ)  M. Glocková, K. Mišovic, P. Unger 

Zahraničie 
Mníchov: Slávnosti umeleckých svetov  R. Bayer
Praha: Pražské jaro v lesku velkých událostí  M. Jůzová 
Luhačovice: Janáček a Luhačovice  J. Červenka
Praha: Čerešnička na torte alebo danajský dar Kathariny Wagner?  V. Kmečová 
Drážďany: Dve nové kultúrne centrá v srdci mesta  A. Schindler 
Kroměříž: FORFEST 2017  J. Grossmann

Recenzie
 
Kam/kedy
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Záver sezóny opäť s Mahlerom
Podobne ako v minuloro�nej koncertnej sezó-
ne, aj v tomto roku patril jej záver (15. a 16. 6.) 
Gustavovi Mahlerovi, tentokrát jeho Symfónii 
�. 3 d mol. Dirigoval opä� Emmanuel 
Villaume a s Orchestrom Slovenskej � l-
harmónie spoluú�inkovala ženská sekcia 
Slovenského � lharmonického zboru spolu 
s Bratislavským chlap�enským zborom 
(zbormajstri Jozef Chabro� a Magdaléna 
Rov�áková). Vo výpo�te ú�inkujúcich musím 
spomenú� znamenitú mezzosopranistku 
Jennifer Johnston.
Mahlerova Symfónia �. 3 patrí k najrozsiah-
lejším dielam v orchestrálnej literatúre vôbec 
(trvá obvykle okolo 100 minút), no nielen roz-
sahom, ale predovšetkým svojím významom 
patrí k vrcholným duchovným posolstvám 
minulosti. Ak sa spomínajú mimohudobné 
súvislosti diela, naj�astejšie sa sklo�uje slovo 
panteizmus – ako zrkadlenie božstva v prírode 
a sám Mahler sa neraz vyjadroval, že ho Boh 
sprevádzal týmto svetom... Hudba však siaha 
tam, kde slová kon�ia. Villaume v plnom roz-
sahu a s plným duchovným zanietením kre-
oval túto mnohovrstvovú riavu hudby. To�ko 
myšlienkových zvratov, emocionálnych pre-
mien a zdanlivo nenapodobite�ných obrazov 
�lovek zriedkavo nachádza v umeleckom po-
solstve. Kto napríklad v Mahlerových zdanlivo 
triviálnych pochodoch nepochopí a neod�íta ši-
rokú paletu chasidských vízií a obrazov (iróniu, 
smútok, pla�, náreky i rados�...), nikdy nepreži-
je jeho prízna�nú výrazovú a duchovnú paletu 
naplno. V Symfónii �. 3 po�u� záblesky Piesní 
o m�tvych de�och i Chlapcov zázra�ný roh, ale 
tiež Piesne potulného tovariša. Ke	že Villaume 
je i znamenitým operným dirigentom, vnútor-
ne vytušil bohatú výre�nos� Mahlerovej hudby 
– jeho hudobné i mimohudobné pohnútky. 

Zatia� �o prvá �as� je majestátnou symfonickou 
introdukciou, druhá výrazne vykres�uje a ob-
nažuje mimohudobné asociácie. Len pre stru�-
nú ilustráciu ich v skratke zopakujem: „�o mi 
rozprávali zvieratá v lese, �alej �o mi rozprával 

�lovek, anjeli, láska“ a pod. �o však vyžarova-
lo z Mahlerovej hudby ešte výraznejšie, bolo 
pretlmo�enie myšlienok obsiahnutých v mez-
zosopránovom parte, ako i v partoch ženského 
a detského zboru. Azda najstru�nejšie by som 
to nazval spevom o hriechu, �udskej slabosti, 
bolesti – no rovnako i vyústením do lásky, od-
pustenia a radosti. Mezzosopranistka bola ide-
álnou vo�bou. Bol to spev bez falošného pátosu, 
bez pompéznosti. Oba zbory pôsobili vysoko 
profesionálne, podobne i orchester SF (až na 
drobné technické prehrešky v sekcii dychových 
nástrojov). Krásne však vyznelo trúbkové sólo, 
pripomínajúce hlas z nebies... Vrcholom ma-

jestátneho symfonického diela bola závere�ná 
�as� Langsam, Ruhevoll, Empfunden. Je to hud-
ba, ktorá otvára �udské srdcia. Povznášajúci, 
dojímavý a vrúcny hlas. Nazval by som túto 
hudbu modlitbou a o�istným vyvrcholením 
celého posolstva. Dirigent i orchester pochopili 
túto �as� expresívne, spevne, vrúcne a zaniete-
ne. Každý �len orchestra muzicíroval a nechal 
sa strhnú� vznešeným spevom, ktorý spôsobuje 
nevyslovite�nú rados� a dojatie. Mal som pocit, 
že posluchá�i v auditóriu Reduty boli nadšení 
a uchvátení Mahlerovou hudbou i výkonom 
interpretov. Azda všetci pocítili, že tento odkaz 
Gustava Mahlera je napojený na transcenden-
tálny rozmer. Ve�a sa o Mahlerovej hudbe na-
písalo a ešte sa i napíše. No žiadna výre�nos� 
neodhalí zázra�né tajomstvo tejto hudby. Azda 
len Mahlerov nápis �i modlitba nad jeho pra-
covným stolom: Veni creator spiritus.

Igor BERGER

E. Villaume (foto: Akos Photography)

Odchod výrazných osobností slovenskej kultúry

Oprava
Pri recenzii koncertu Solamente naturali 
v júnovom vydaní Hudobného života 
v �lánku Koncerty duchovnej hudby v Bra-
tislave (str. 3) vypadlo pri sólistoch meno 
basistu Matúša Trávni�ka. V reportáži 
z Medzinárodnej speváckej sú�aže Mi-
kuláša Schneidera-Trnavského (str. 6) 
chýbala pri otváracom koncerte informá-
cia, že išlo sú�asne o závere�né podujatie 
49. ro�níka festivalu Trnavská hudobná 
jar a spolu s Hudobným centrom ho or-
ganizovala a spolu
 nancovala Bachova 
spolo�nos� na Slovensku s podporou mes-
ta Trnava a hlavným partnerom Fondom 
pre podporu umenia. Interpretovi ako aj 
organizátorom oboch podujatí sa ospra-
vedl�ujeme.

(red)

Koncom júla Slovensko stratilo dvojicu 
výrazných osobností kultúrneho života. 
Vo veku 90 rokov zomrel 22. 7. prof. Štefan 
Nosá� (1927–2017), umelecký šéf a choreo-
graf súboru Lú�nica. Jeho takmer sedem-
desiatro�né kontinuálne umelecké vedenie 
Lú�nice, ktorá sa ako reprezenta�né teleso 
interpretujúce originálnu národnú kultúru 
zara	uje medzi najlepšie svetové súbory 
vo svojom odbore, je odborníkmi i širokou 
verejnos�ou považované za svetový uni-
kát. Štefan Nosá� bol nosite�om množstva 
ocenení (Rad �udovíta Štúra II. triedy, 
Krištá�ové krídlo, Pribinov kríž I. triedy, 
Cena Paula Straussa). 
Vo veku nedožitých 95 rokov zomrela 
25. 7. klaviristka a pedagogi�ka doc. Eva 
Fischerová-Martvo�ová (1922–2017), pop-
redná osobnos� klavírnej interpretácie 

a pedagogiky. Slovenská hudobná kultúra, 
odborná a hudbymilovná verejnos� v nej 
stratila nielen mimoriadne vzácnu a sen-
zitívnu umelky�u s výrazným vplyvom 

na podobu 
novodobého 
slovenského 
klavírneho 
umenia a pe-
dagogiky, ale 
aj uš�achtilú 
�udskú by-
tos�, ktorá 
po celý život 
pevne zastá-
vala a bránila 
najvyššie 
etické a hu-
mánne hod-

noty. Spomienky na prof. Nosá�a 
a doc. Fischerovú-Martvo�ovú prinesieme 
v septembrovom vydaní �asopisu.

(red)

Š. Nosáľ (foto: www.lucnica.sk) E. Fischerová-Martvoňová (foto: archív HC)



3

Quasars vo víre času
Po Galérii Poľského inštitútu v Bratislave sa Quasars Ensemble rozhodol vyskúšať pre 
svoje vystúpenia v hlavnom meste ďalší z podobných priestorov – tentoraz (6. 6.) to 
bola sieň Rakúskeho kultúrneho fóra alias Astoria Palace na Hodžovom námestí. Bol to 
trocha riskantný krok: ťažiskové dielo programu, Vortex Temporum Gérarda Griseyho, 
plné sonoristických delikátností odohrávajúcich sa na hranici šepotu a mlčania, malo za-
znieť v susedstve kľúčového dopravného uzla a v tesnej blízkosti veľmi frekventovanej 
zastávky hromadnej dopravy. Risk sa však viac-menej vyplatil; hektický vír bratislavskej 
dopravy bol vďaka relatívne účinnej akustickej aj optickej izolácii priestoru prítomný skôr 
metaforicky, ako kontrapunkt k u nás vzácne zaznievajúcej hudbe.

Trištvrtehodinový kolos, „ve�ký testament“ 
neprehliadnute�nej osobnosti francúzskej 
hudby konca minulého storo�ia, však nebol 
jediným dielom na programe. Predchádzali 
ho dve „jednohubky“ z pera vedúceho sú-
boru, Ivana Buffu. Prvou bola repertoárová 
stálica Quasars Ensemble, Locatelli – Caprice 

pre husle sólo a ansámbel. Motorický prúd 
arpeggií z pôvodnej kompozície talianskeho 
skladate�a preveril technickú zbehlos� hus-
listu Petra Mosorjaka, sprievodné hlasy, 
ktoré Ivan Buffa tak trocha na spôsob klang-
farbenmelodie s evidentnou chu�ou preroz-
delil jednotlivým nástrojom (s akcentom na 
rozšírené hrá�ske techniky a jemne exhi-
bicionisticky...), zasa preskúšali pohotovos� 
ansámblu a kompaktnos� jeho súhry. Obstáli 
na výbornú, menším problémom bola akusti-
ka priestoru, ktorá nie vždy ži�ila subtílnym 
inštrumenta�ným 
 nesám. Podobnú chu� 
hravo využi� možnosti poskytované komor-
ným ansámblom bolo cíti� aj z Buffovej kom-
pozície Identity, napísanej v minulom roku 
a odpremiérovanej na vystúpení Quasars na 
tohtoro�nej Pražskej jari. Ak boli autorom 
spomenuté referencie na staršie diela pros-
triedkom k h�adaniu vlastnej skladate�skej 
identity, posluchá�a mohla v prvom pláne 
oslovi� koncíznos� vyjadrovania, takmer až 
skicovitá stru�nos�, s akou sa na pomerne 

malej �asovej ploche dokáže exponova� mate-
riál, ktorý obsahuje dostatok kontrastu na to, 
aby skladba nestrácala dynamizmus, a zá-
rove� dostatok myšlienkovej súdržnosti, aby 
nestratila kompaktnos�. Okrem toho ju bolo 
možné vníma� ako akýsi „dodatok“ k Locatel-
limu (hoci to zrejme nebol zámer), �asovými 

proporciami aj istou „tonálnou“ príbuznos-
�ou tvoriaci vhodný dramaturgický pendant 
k úvodnej skladbe ve�era.
Vortex Temporum je riešením presne opa�né-
ho problému: ako utvori� a hudobne „udrža�“ 
ve�kú formu – nota bene na konci 20. sto-
ro�ia a s pomerne limitovaným arzenálom 
šiestich hrá�ov (po�et použitých nástrojov je 
vzh�adom na pestros� � autovej a klarineto-
vej rodiny vyšší, k slovu sa dostanú pikola, 
basová � auta, basklarinet, klarinet in A aj in 
B...). Grisey ho dosiahol inak než Schönberg 
v Pierrotovi alebo Feldman (�iže prira	ovaním 
krátkych epizód alebo enormným spoma-
lením procesov a „roztiahnutím“ zvukov), 
hoci za cenu, že jeho cyklickos� môže pôsobi� 
tradicionalisticky až konzervatívne. Cyklic-
kos� je však znakom potvrdzujúcim autorovu 
francúzsku identitu, ktorá je manifestovaná 
aj vo zvukovej zložke diela, a je okamžite, od 
prvého taktu, jasne rozoznate�ná. Je to akoby 
odkaz na francúzsku hudbu uplynulého sto-
ro�ia (od Ravela k Boulezovi) a jej ponímanie 

komornosti. A tiež syntéza ideí, ktoré priniesli 
autorovi sú�asníci a skladate�skí kolegovia zo 
susedných kultúr – menovite Lachenmann 
a Sciarrino. V	aka tomu sa v skladbe postup-
ne odvíjajú tri rôzne „príbehy“: obsedantne ro-
tujúce 
 gúry z úvodu a ich rezonancie, mate-
riál krkolomnej klavírnej kadencie ústiaci do 
neúprosného, takmer nekone�ne monotón-
neho udierania „zvonov z potopených kated-
rál“ a napokon materiál tichých zvukov bez 
„hudobnej“ identity, konkrétnej tónovej výšky, 
jemných škripotov a glissánd. To všetko sa 
odohráva pri vedomom „ohýbaní“ hudobného 
�asu a tiež tónového systému (povestné štyri 
podladené tóny klavíra, mikrointervalové 
odchýlky ostatných nástrojov), ktorým Grisey 
dotvára svoj oh�ostroj zvukovo-priestorových 
ilúzií. Tie sú v istom zmysle oslobodzujúce; 
skladba v	aka nim totiž aj napriek spome-
nutým asociáciám ostáva vo sfére abstrakcie, 

bez �archy nadmerného 
sémantického za�aženia. 
Interpreti tu stoja pred 
úlohou udrža� enormnú 
koncentráciu a úplné „po-
norenie sa“ do hudobnej 
štruktúry s maximálnou 
pozornos�ou ku každé-
mu detailu dynamiky, 
tónotvorby a artikulácie. 
Túto podmienku �le-
novia Quasars (Andrea 
Mosorjaková, Martin 
Mosorjak, Bojidara 
Kouzmanova-Vladar, 
Daniel Moser, Ján Bog-
dan a Diana Buffa) pod 
taktovkou svojho ume-
leckého vedúceho splnili, 
v nejednom okamihu aj 
pomerne kreatívne. Chví-
�ami ma prekvapila vo�ba 
temp a z nich vyplývajúce 
proporcie tektoniky die-

la (najmä tiché epizódy mohli by� ku koncu 
za�ažkávajúcim testom posluchá�skej pozor-
nosti), no koncepciu Ivana Buffu akceptujem, 
ke	že partitúra v tomto oh�ade poskytuje 
istú mieru vo�nosti a verím, že žiadne dve 
predvedenia nevyznejú koncep�ne rovnako. 
Pri dynamickejších úsekoch (navracajúce sa 
ravelovské moto perpetuo) mohol ma� zvuk 
súboru trocha viac „š�avy“ a onej francúzskej 
okrúhlosti, je však pravda, že tento typ hudby 
si vyslovene žiada (aj zaslúži) luxus ve�kého 
koncertného krídla a akusticky ve�korysejšej 
sály. Na druhej strane, ani takáto doslova ko-
morná podoba ve�kého diela nebola nezaují-
mavá. Bez zaujímavosti nie je ani fakt, že si ju 
prišli vypo�u� �udia, ktorí (okrem nieko�kých 
skladate�ov �i �udí profesijne spojených s hud-
bou) možno nepatria k obvyklému publiku 
cielene vyh�adávajúcemu podujatia sú�asnej 
hudby. A zdá sa mi, že túto nekaždodennú 
a percep�ne nie najpoddajnejšiu hudbu doká-
zali prija� a možno aj oceni�.

Robert KOLÁŘ

G. Grisey (foto archív)
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Jubilanti: 
Peter Breiner a Jozef Kolkovič
Séria koncertov na konci júna v priebehu niekoľkých dní pripomenula významné ži-
votné jubileá dvoch generačných druhov – Petra Breinera (1957) a Jozefa Kolkoviča 
(1957). Oboch klasických skladateľov popri pôsobení v rozličných jazzových či rocko-
vých formáciách spája napríklad aj to, že sa pod vplyvom politických udalostí rozhodli 
opustiť Slovensko (Kolkovič počas štúdia kompozície na VŠMU emigroval v roku 1979 
do Kalifornie, kde pôsobí dodnes, Breiner sa v roku 1992 usadil v kanadskom Toronte 
a od roku 2007 žije v New Yorku). 

Pri príležitosti 60. narodenín sa Petrovi 
Breinerovi v priebehu nieko�kých týžd�ov 
podarilo predstavi� publiku od Bratislavy po 
Humenné vo všetkých známych oblastiach 
svojej umeleckej �innosti: od sólového klaviris-
tu, cez lídra zoskupenia Triango a sprevádza�a 
politického kabaretu Milana Markovi�a, až 
po dirigenta, skladate�a a aranžéra. Po hu-
dobnom naštudovaní Proko
 evovho Rómea 
a Júlie v Balete SND o�akávania nepochybne 

vzbudzovali koncerty so Slovenskou 
 lhar-
móniou (22. 6. v pieš�anskom Dome umenia 
a 23. 6. v bratislavskej Redute). O to viac, že to 
bolo vôbec po prvýkrát, �o Peter Breiner dostal 
možnos� tento orchester dirigova� (ako sólis-
ta s ním vystúpil už v roku 1986 vo vlastnom 
	alšom koncerte pre klavír a orchester).
Na úvod zaznela premiéra jeho novej or-
chestrálnej kompozície SROWMAAM. Kto, 
poznajúc Breinerov naturel a vidiac na prog-
rame Gershwina, podvedome o�akával, že 
pôjde o „jazzík“, mohol osta� trochu zasko-
�ený, pre m�a osobne to však bolo príjemné 
prekvapenie. Vysvetlenie zvláštneho názvu 
skladby ostalo pre návštevníkov koncertu 
(zrejme cielene) utajené, skladate� sa o �om 
zmienil len v rozhovore pre denník SME. Ide 
o akronym anglického ozna�enia pre „po�et 
samovrážd bielych Ameri�anov v strednom 
veku“. To azda môže vysvet�ova� úvodný ne-
pokojný motív a dramatickú líniu vinúcu sa 
dielom ako jedna z jeho výrazových tepien. 
S �ou zaujímavo korešpondoval navracajúci 
sa chorálový motív a meditatívno-lyrický tón, 

ale aj sarkastické kvázi-tane�né úseky v asy-
metrickom devä�osminovom metre (2+2+3+2). 
Celkový dobrý dojem znásobila brilantná 
inštrumentácia orchestra (so silným zastúpe-
ním perkusií), pri�om ve�mi pôsobivo vyzneli 
pasáže zvukovo obnažených sól slá�ikových 
nástrojov.
Ve�er pokra�oval ob�úbenou Gershwinovou 
Rapsódiou v modrom. Ako sólista sa v �om 
predstavil rusko-nemecký klavirista Pavel 

Gililov. Žia�, napriek úctyhodnému ume-
leckému životopisu a nespochybnite�nému 
pedagogickému renomé sa vo svojom výkone 
ukázal ako nie celkom vhodný pre tento typ 
repertoáru. Jeho hre chýbalo prepotrebné 
jazzové cítenie, za�ažovala ju neprimeraná ro-
mantická agogika, príliš pomalé tempá a tiež 
aj rušivé prehmaty. Namiesto gradácie tak 
prvá polovica koncertu skon�ila rozpa�itým 
dojmom. Hoci si Peter Breiner skladbu za di-
rigentským pultom o�ividne užíval, �lovek sa 
miestami nemohol zbavi� pocitu, že by ju naj-
radšej dirigoval priamo spoza klavíra. Ak by 
mal podtitul koncertu parafrázova� názov 
známeho �eského 
 lmu, znel by: Peter Breiner 
komponujúci, aranžujúci, dirigujúci... nehra-
júci. Možno bolo snahou neurobi� z koncertu 
výlu�nú „one-man show“ jedného interpreta, 
v tomto prípade to bolo vo výsledku skôr na 
škodu veci...
Ak som spomenul inštrumenta�né majstrov-
stvo Petra Breinera pri jeho vlastnej skladbe, 
nemenej to platí aj pre jeho orchestráciu 
Musorgského Obrázkov z výstavy. Zaradil sa 

�ou do radu desiatok autorov, ktorí sa znovu 
a znovu zaoberali myšlienkou orchestrál-
neho aranžmánu tohto cyklu pôvodne ur�e-
nému pre sólový klavír. Nie je prekvapivé, 
že po uplynutí takmer storo�ia od vzniku 
najznámejšej a najhrávanejšej verzie z pera 
Mauricea Ravela, dnes skladatelia prejavujú 
(skôr zámernú než mimovo�nú) tendenciu 
odlíši� sa od nej. Platí to aj pre Petra Breinera, 
hoci treba poveda�, že v žiadnom prípade 
u�ho nejde o negovanie obrazotvorných 
charakteristík jednotlivých hudobných „kar-
tiniek“. Orchestrálna zostava je posilnená 
nielen v sekcií bicích, ale výrazne tiež i v dre-
vených dychových nástrojoch. Všeobecne sa 
dá poveda�, že Breiner na viacerých miestach 
využil zvuk slá�ikov tam, kde Ravel stavia 
na dychových nástrojoch a naopak, zau-
jímavé je ale aj vytváranie neoby�ajných 
zvukových kombinácií naprie� rôznymi 
nástrojovými sekciami. Oproti Ravelovi 
znie úvodná Promenáda skôr mýticky než 
slávnostne (osviežením je prekvapivá zme-

na tempa po prvých 8 taktoch!). Zaujímavé 
je aj jej piate zopakovanie – repríza úvodu 
v zhode s Musorgského originálom (Ravel 
ju vynecháva), �ím je lepšie zachovaná for-
mová logika prvej polovice cyklu. Nápadité 
je napríklad doplnenie pikolovej duodeci-
movej mixtúry v Starom zámku (na mieste 
Ravelovho známeho saxofónového sóla) �i 
ironické hus�ové sólo v závere �asti Samuel 
Goldenberg a Schmuÿle. Finále (Ve�ká brána 
kyjevská) v ktorejko�vek orchestrálnej verzii 
nemôže vyznie� inak než monumentálne. 
Aj Peter Breiner vsadil v inštrumentácii na 
ve�ký zvuk orchestra, ktorý však pod jeho di-
rigentským vedením nešiel za hranicu prí-
lišného forsírovania, a tak koncertu pripravil 
ve�kolepý záver.

Albrechtina: Peter Breiner 60 
V úvode recenzie koncertu 19. 6. v rámci cyklu 
Albrechtina venovaného jubilantovi Petrovi 
Breinerovi by som rád uviedol nieko�ko osob-
ných postrehov �i spomienok. Pamätám si 
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ho z �ias štúdia kompozície na VŠMU v triede 
profesora Alexandra Moyzesa. Už v tom �ase 
patril k elite bratislavských hudobníkov. 
Prvotriedny sluch, intelekt, vzdelanie, tvo-
rivos� a „remeselné“ schopnosti mu otvorili 
brány ako režisérovi do hudobného štúdia 
v rozhlase a Opuse. Režíroval prestížne hudob-
né festivaly Slovenskej televízie. Ako vynika-
júci klavirista a improvizátor s harmonickým 
cítením hral s poprednými jazzovými hudob-
níkmi. V jednom kuse aranžoval pre komorné 
súbory a orchestre vážnej i populárnej hudby. 
Bol plodným skladate�om a interpretom ná-
ro�ným nielen na umelecký výkon kolegov, 
ale najmä na svoj vlastný. Vedel rovnako pa-
rodova�, parafrázova�, ako aj vytvori� vlastný 
náro�ný sloh. Takémuto talentu nemohlo 
 -
listerské prostredie v skromných slovenských 
pomeroch sta�i� – aj ke	 neskoro, napokon 
aj on emigroval do Ameriky. Urobil ve�mi 
dobre, pretože sa stal nielen domácou, ale aj 
medzinárodne uznávanou skladate�skou a in-
terpreta�nou kapacitou. Najvä�šie uznanie si 
vydobyl tzv. �ahšou múzou: názvukmi ame-

rického symfonizmu, barokovými parafráza-
mi melódií Beatles, tancov ako tango �i �ar-
dáš. Neodtrhol sa od širšieho publika, zárove� 
však nepod�ahol plytkosti a gý�u. Tane�nos� 
a známe popevky štylizuje rovnako na úrov-
ni ako uznaní klasici Bach, Mozart, Chopin, 
Dvo�ák �i Gershwin, ktorí sú iste i preto jeho 
naturelu a zmýš�aniu takí blízki. 
Koncert v Pálffyho paláci za�al pozdravným 
vinšom Vladimíra Godára a pokra�oval viac 
�i menej známymi skladbami v podaní mla-
dých interpretov. Variácie na Mozartovu tému 
(1981) predviedla skvelá klaviristka Zuzana 
Králiková Poh�nková. V priebehu ve�era 
preukázala svoje vlohy nielen v sólovej, ale 
aj v komornej hre. (Podrobnejšiu analýzu 
kompozície pozri v štúdii F. Turáka: Peter 
Breiner a jeho hudobno-synkretická tvorba, 
In: Musicologica Olomucensia 20/2014, do-
stupná online.) Sonata ostinata pre klavírne 
trio (1984) má klasickú uzatvorenú trojdielnu 
cyklickú formu s návratom A-dielu (Allegro 
– Adagio cantabile – Allegro) a americké seg-
menty sú v kontraste jazzrockového ostinata 

a romantickej témy neprehliadnute�né. Z kla-
vírneho tria Milému pánu Bachovi k narode-
ninám (1985/2003) by mal barokový génius 
rados�, aj ke	 (ktovie) náznaky blues �i ragti-
me by v jeho dobe zrejme ostali nepochopené 
(najmä Loure a Gavotte). Interpretácia mladé-
ho Bogacz Tria (Pavel Bogacz ml. – husle a vi-
ola, Karolína Zívalíková – violon�elo, Zuzana 
Králiková Poh�nková – klavír) bola v oboch 
skladbách na profesionálnej úrovni, no nap-
riek snahe tu absentovalo jazzové cítenie, 
„kontinuálna kompaktnos�“ v zložitej spleti 
frázovania typického pre jazz. V tomto zmysle 
sa dalo o�akáva� od jubilanta, suverénneho 
jazzmana, že si sadne za klavír a zahrá s hu-
dobníkmi tak, ako to sná	 pôvodne zamýš�al. 
Tohto s�ubného momentu sme sa, žia�, ne-
do�kali. Milovníkov spevu skôr zaujal krásny 
sýty alt (aj s ob�asným tremolom) Petry 
Noskaiovej s deklamáciou textu v anglickom 
jazyku v cykle Four Simple Love Songs on 
Unknown Poems (1992/2013). Piesne „zamilo-
vaných“ vyžarovali (až na tretiu humornejšiu 
I Wanted To Call You Today) skôr melanchóliu 

a sentiment než rados�, nádej, optimizmus 
(?). Bohatý myšlienkový svet a 
 lozo
 cký 
podtext s výraznejšími emóciami a nálada-
mi sú�asného �loveka prenikal Lurking of 
a Purple Demon (2008) pre violon�elo a klavír. 
Nad ostinátnymi 
 gúrami a plnými aditív-
nymi akordmi („klastrami pocitov“) sa vinula 
romanticky jemná melódia (Temptation). 
Filozofovanie, briskný „tok emócií a myš-
lienok“ s „entým“ koncom sú prízna�né pre 
ostatné �asti (Dilemma, Wrath, Not What One 
Was Hoping For). Príklon k sú�asnej vážnej 
hudbe bol v tejto krásnej kompozícii zjavný 
a za prvý vrchol ve�era ju považujem aj v	aka 
interpretom. Quiet Hommage to my Great-
great Grandfather (2012), v ktorej sa k triu 
pridal hobojista Matúš Ve�as, má zakódované 
autobiogra
 cké spomienky skladate�a na jeho 
milovanú rodinu, hoci konkrétny mimohu-
dobný obsah by najlepšie zodpovedal samot-
ný autor. Jeho zrelý štýl, brilantná práca so 
zvukom nástrojov a programovos� unášajú 
posluchá�a do tajuplnej atmosféry emo�ného 
prežívania. Nie�o podobné bolo bada� aj v po-

slednej skladbe vydareného ve�era The Magic 
Garden of Casual Delights pre husle, hoboj, 
violon�elo a klavír (2012). 
Tvorba Petra Breinera je krásna a originálna. 
Na základe vzoru umeleckých tvorivých ka-
pacít dávnej minulosti i sú�asnosti ukazuje 
jednu z možných ciest budúcej vážnej hudby, 
ktorá sa dostala do krízy, do slepej uli�ky v	a-
ka pomýleným snahám niektorých tvorcov 
uprednost�ujúcich excentrickos�, ultramód-
nos�, výstrednos� až jalovos�, nezrozumite�-
nos� pred skuto�ným umením, pred kvalitou, 
�ím došlo k fatálnemu odtrhnutiu vážnej 
hudby od bežného posluchá�a.

Albrechtina: Jozef Kolkovič 60
V rovnaký de�, ako bolo možné v rámci Sviatku 
hudby vidie� generálku 
 lharmonického 
koncertu pod taktovkou šes�desiatnika Petra 
Breinera (21. 6.), si hudobná verejnos� pripome-
nula aj jubileum jeho genera�ného druha Jozefa 
Kolkovi�a. Toto pripomenutie malo podobu 
klavírneho recitálu vo Dvorane VŠMU a bolo 

vzácnou príležitos�ou vypo�u� si naživo komplet 
Kolkovi�ových Deviatich prelúdií pre klavír v na-
študovaní Magdalény Bajuszovej. 
Jozef Kolkovi� študoval kompozíciu u Andreja 
O�enáša, Jozefa Sixtu a neskôr, na VŠMU, 
u Dezidera Kardoša, no po tre�om ro�níku 
(v roku 1979) sa rozhodol emigrova� a uplat-
nil sa ako virtuózny hrá� na klávesových 
nástrojoch v rôznych progresívno-rockových 
zoskupeniach na Západnom pobreží USA. 
Genera�ne síce patrí k neformálnej skupine 
skladate�ov vymedzenej menami Burlas – 
Godár – Breiner, jeho kompozi�ný jazyk však 
možno len s �ažkos�ami priradi� k prúdu 
„postmoderny“, aspo� �o sa týka návratov 
k tonalite �i historickým formám. Tieto ten-
dencie sa ho dotkli len ve�mi okrajovo; ostal 
orientovaný modernisticky, intelektuálne ná-
ro�ný, expresívny a maximalistický vo vz�ahu 
k možnostiam zvoleného inštrumentálneho 
média a tiež vo svojich požiadavkách na in-
terpreta. Predvedenie Prelúdií len potvrdilo, 
že Kolkovi� je prakticky nezaradite�ný, svoj-
ský – jeho klavírna dikcia bezozvyšku využíva 
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J. Kolkovič, S. Bywalec a J. Slávik 
na festivale Epoché 2016 (foto: P. Drežík)J. Kolkovič (foto: archív)
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tónový aj dynamický rozsah nástroja, možno 
v nej vybada� stopy vplyvov klavírnej hudby 
Debussyho, Messiaena �i Ligetiho (v zmysle 
narábania so zvukom), prvky „postweberniz-
mu“ a pod., no tie nemajú eklektickú príchu�, 
sú viac stavebnými kame�mi v štruktúre, 
ktorá je štýlovo viac-menej autonómna. K jej 
úspešnému „dekódovaniu“ je na strane poslu-
chá�a potrebný istý stupe� orientácie v (nie-
len) klavírnej literatúre uplynulého storo�ia, 
ale napokon – pre�o nie? Trocha hudobného 
vzdelania nikomu neuškodí...
Nie sú to prelúdiá v onom ohrani�enom, his-
torickom ponímaní. Materiál, ktorý v nich 
skladate� exponuje a rozvíja, svojimi �asový-
mi proporciami aj kompozi�nými ambíciami 
	aleko prekra�uje bežne chápané hranice 
tohto formového druhu, a to aj vrátane prík-
ladov z cyklov prelúdií významných autorov 
20. storo�ia. Sú to ve�mi �lenité, prepracované 
a bohato rozvrstvené celky vyžadujúce úcty-
hodné �asové plochy a mimoriadnu inter-
preta�nú koncentráciu. K niektorým autor 
pripája akoby mimohudobný program, prúd 
intuitívnych asociácií, ktoré poslúžili ako in-
špira�ný zdroj skladby, pri iných posluchá�a 
oboznamuje so zákutiami ich kompozi�nej 
stavby. Každé z Prelúdií má svoj špeci
 cký 
stavebný princíp; môže to by� práca s hstkou 
intervalov, modov, tónorodov alebo s variá-
ciami a permutáciami presne stanoveného 

po�tu motívov. Výsledkami sú neoby�ajná 
pestros� textúr, polyrytmie a zvukové bohat-
stvo vyplývajúce z rôznorodosti jednotlivých 
registrov klavíra. A taktiež potrebná kontrast-
nos� medzi skladbami navzájom, ale aj v ich 
vnútornom dianí. Ide tu o kompozi�né mys-
lenie ovplyvnené ideami povojnovej avan-
tgardy, nie však o napodob�ovanie jej štylis-
tiky; dokonca ani v dodekafonickej Melódii 
Kolkovi� neznie ako dobový imitátor Antona 
Weberna. Vtá�ie trilky v Kolibrí�ích nebesách 
znejú inak ako tie Messiaenove, �isté kvinty 
v Gótskom hymne celkom inak ako v Ligetiho 
Prázdnych strunách, mechanické rytmy 
v Cirkuse robotov majú odlišný charakter od 
tých v etude Fém ma	arského skladate�a, 
hoci obe skladby majú vo svojom základe ve�-
mi podobnú ideu. A ak sa v závere�nom 
ude 
hmly, v krúžení okolo východiskového tónu 
c postupne zap��ajúceho kompletný chroma-
tický priestor (a s ním aj celý rozsah klavíra), 
Kolkovi� približuje k nápadu závere�ného 
prelúdia z Prelúdií a fúg pre klavír Vladimíra 
Bokesa, výsledok je opä� celkom iný. Autorom 
ponúknutá asociácia s knihou Itala Calvina 
Nevidite�né mestá nemohla by� v tomto prípa-
de výstižnejšia.
V Magdaléne Bajuszovej našiel Jozef Kolkovi� 
ideálnu interpretku už dávnejšie (Devä� 
prelúdií nahrala v roku 2007 pre košickú 
Hevhetiu) a koncert vo Dvorane to iba po-

tvrdil. Klaviristka disponujúca vynikajúcou 
technikou spojenou s rytmickou precíznos�ou, 
neoby�ajným citom pre farbu tónu a zárove� 
presved�ivo adresným a expresívnym fortissi-
mom našla v nárokoch Kolkovi�ových textúr 
dokonalý priestor pre uplatnenie svojich kva-
lít. Nehovoriac o �isto fyzickej výdrži a schop-
nosti koncentrácie, ktoré si uvedenie takéhoto 
cyklu bezpodmiene�ne vyžaduje. Sledova� 
neraz akrobatickú prácu jej rúk, najmä v oka-
mihoch, ke	 intelektuálny kompozi�ný pro-
ces prenechal miesto nehatenej expresii, bolo 
neoddelite�nou sú�as�ou zážitku a aj pri d�žke 
predvedenia nedovo�ovalo posluchá�skej po-
zornosti ochabnú� ani na chví�u. Po minulom 
„albrechtinovskom“ recitáli s klavírnymi 
suitami štyroch skladate�ov 20. storo�ia si 
Magdaléna Bajuszová vzala na plecia 	alšie 
neoby�ajne �ažké bremeno – a opä� si s ním 
dokázala poradi� s noblesou, tentokrát ko-
ne�ne na nástroji, ktorý jej to umožnil priam 
krá�ovsky.
Devä� prelúdií je unikátnym opusom v kontex-
te slovenskej klavírnej literatúry. Je pravdepo-
dobné, že na ich 	alšie kompletné uvedenie si 
budeme musie� znova nieko�ko rokov po�ka�, 
isté však je, že ak k tomu dôjde, oplatí sa ne-
premeška� príležitos�.

Juraj BUBNÁŠ (Slovenská filharmónia)
František TURÁK (Albrechtina – Breiner) 

Robert KOLÁŘ (Albrechtina – Kolkovič)
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w
w

w
.f

il
h

a
rm

o
n

ia
.s

k

slovenská filharmónia 
69 / koncertná sezóna 

  2017/2018
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 Pochádzate z hudobníckej 
rodiny, navyše ste treťogenerač-
ným pokračovateľom dirigent-
ského rodu Sedlických. Bola vaša 
profesionálna budúcnosť pred-
určená už touto skutočnosťou?
To, �i bola moja profesionálna 
budúcnos� nejako predestinova-
ná, s ur�itos�ou potvrdi� neviem. 
U m�a sa to vyvíjalo pomerne 
prirodzenou cestou a detské sny, 
ako napríklad sta� sa policajtom, 
požiarnikom �i prezidentom, 
ma zoširoka obišli. Z fotogra
 í 
i z rozprávania iných viem, že aj 
môj starý otec sa venoval dirigo-
vaniu, žia�, naživo som ho diri-
gova� nevidel. Oproti otcovi a sta-
rému otcovi som sa viac-menej 
vybral na dráhu orchestrálneho 
dirigovania, ale úplná náhoda 
mi priniesla do cesty aj vysoko-
školský miešaný zbor v Ostrave, 
z �oho som neskuto�ne š�astný, 
ke	že zborový spev je odmali�ka 
mojím najvä�ším koní�kom.

 Študovali ste a venujete sa 
orchestrálnemu aj zborovému 
dirigovaniu. Vnímate v dirigent-
skom prístupe nejaké odlišnosti?
Rozdiely v prístupe v práci so 
zborom alebo orchestrom, 
samozrejme, sú. V prvom rade 
je to ale kolektív, skupina �udí, 
s ktorými treba pracova� osobit-
ným štýlom, niekedy aj opatr-
ným. Niektorému telesu vyhovu-
je, ke	 je dirigent vtipný, uvo�ne-
ný, usmiaty, inému zase úplný 
opak. Už po nieko�kých minútach 
práce s telesom sa dá spozna�, �i 
to bude vzájomne „klapa�“.

 Čo je v dirigentskej profesii 
najdôležitejšie? Čo by mal diri-
gent akcentovať v komunikácii 
s telesom?
Pod�a môjho názoru by mal by� 
empatický, komunikatívny, vý-
borný psychológ, muzikálne na 
vysokej úrovni. Ide o povolanie, 
v ktorom hrá významnú úlohu 
dirigentova osobnos�, zrelos�, vy-
spelos�, ktorá sa formuje vekom. 
Momentálne, v profesijných za-
�iatkoch mojej dráhy, ur�ite pra-
cujem s telesom a s �u	mi inak, 
ako budem o tridsa� �i štyridsa� 
rokov. Myslím si však, že jedným 
z dôležitých aspektov dirigenta by 

diela práve študujem, dirigujem, 
po�úvam...

 Moravskosliezske divadlo je 
pre našinca dosť vzdialený po-
jem. Ako by ste charakterizovali 
jeho repertoárový profil či svoju 
prácu v súbore?
Národní divadlo Moravskoslez-
ské v Ostrave je inštitúcia po-
zostávajúca zo štyroch súborov: 
opery, �inohry, baletu a operety/
muzikálu, �o dáva divákovi mož-
nos� vybra� si naozaj zo širokej 
ponuky repertoáru. Za tri roky 
som mal možnos� pracova� so 
všetkými súbormi. V sezóne 
2016/2017 som bol zamestnaný 
v operete/muzikáli, momentálne 
som v dirigentskom angažmáne 
operného súboru.

 S ostravským zborom ste na 
súťažiach zožali množstvo úspe-
chov. Aký význam pripisujete 
podujatiam tohto druhu?
Ke	že Akademický spevácky zbor 
Vysokej školy baníckej funguje, 
podobne ako vä�šina �eských 
alebo slovenských zborov, na 
amatérskej báze, je závislý na 
grantoch, sponzoroch, honorá-
roch, �astokrát aj na vlastných 
príspevkoch, �o nie je úplne jed-
noduché. Finan�nú podporu zís-
kavame aj od vedenia školy, pod 
gesciou ktorej pôsobíme, za �o 
sme ve�mi v	a�ní. Aby sme však 
tieto 
 nancie dostávali, treba sa 
zvidite��ova� a dosahova� kon-
krétne výsledky. Práve na to sú 
najlepšou re� exiou sú�aže. 

 Aké máte plány v najbližšej 
budúcnosti?
V sezóne 2017/2018 ma v Ostrave 
�aká hudobné naštudovanie 
sú�asnej detskej opery Zob, zob, 
zoban!!! od ostravského skladate-
�a Edvarda Schiffauera, uvedenie 
baletu Don Quijote od Ludwiga 
Minkusa a dirigovanie �ajkov-
ského Labutieho jazera �i Verdiho 
Traviaty. Zaujímavé projekty 
chystáme so zborom, s ktorým 
ur�ite nevynecháme ú�as� na 
sú�ažiach. Verím, že v blízkej 
dobe sa mi podarí dirigova� aj 
orchestre na Slovensku.

Pripravila 
Lýdia DOHNALOVÁ

dirigovanie
Štúdiá: 2006–2011 Konzervatórium v Žiline (D. Švárna – klavír, Š. Sedlický – 
zborové dirigovanie), 2011–2016  VŠMU v Bratislave (J. Kyzlink – orchestrálne 
dirigovanie), od 2016 AU v Banskej Bystrici (doktorandské štúdium)
Spolupráca: symfonický orchester na Konzervatóriu v Žiline (od 2015), 
Národné divadlo moravskosliezske v Ostrave (od 2015, dirigent/korepetítor), 
Bratislavský detský zbor (2012–2013, asistent dirigenta), Moravskosliezska 
Sinfonietta (2012–2015, šéfdirigent), Symfonický dychový orchester Májovák 
(2012–2015, dirigent), Komorná opera Bratislava (od 2015, šéfdirigent), Aka-
demický spevácky zbor Vysokej školy baníckej Technickej univerzity Ostrava 
(od 2015, dirigent)
Ocenenia: Akademický spevácky zbor Vysokej školy baníckej – Medzinárodná 
sú�až vysokoškolských zborov Akademická Banská Bystrica (2015: zlaté 
pásmo – ví�az kategórie komorných zborov a osobitná cena za pôsobivú 
dramaturgiu, 2017: absolútny ví�az a osobitná cena za najlepšie predvedenie 
povinnej skladby), Medzinárodná sú�až duchovnej hudby Laudate Dominum 
2015, Vilnius (1. miesto a osobitná cena za najlepšie predvedenie povinnej 
skladby), Medzinárodná sú�až speváckych zborov v Jihlave 2016 (absolútny 
ví�az v kategórii s povinnou skladbou), Medzinárodná sú�až speváckych 
zborov „Prof. Georgi Dimitrov“, Varna 2017 (3. miesto a osobitná cena za 
dirigentský výkon)

Adam SEDLICKÝ
*1991

(foto: P. Dorčík)

mala by� prirodzenos�. Tú �udia, s ktorými pracuje, ur�ite ocenia. To, �i 
ale tieto atribúty sp��am, nech posúdia iní.

 Máte ako dirigent v hudbe svoje obľúbené obdobie?
V zborovej tvorbe sú to stará a sú�asná hudba, zatia� �o v symfonic-
kej koniec 19. a za�iatok 20. storo�ia. Celkovo by som ale povedal, že 
mojimi najob�úbenejšími autormi sa stávajú skladatelia, ktorých 
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Dni starej hudby 2017
22. ročník medzinárodného festivalu, 26. mája – 6. júna, Bratislava, 
Centrum starej hudby o. z. 

Téma aktuálneho ročníka medzinárodného festivalu Dni starej hudby reflektovala 
500. výročie Lutherovej reformácie, historickej udalosti, ktorá – vrátane hudby – výrazne 
a natrvalo poznačila Európu 16. a 17. storočia a ktorú si celý svet tento rok pripomína. 

Festival sa v rámci štyroch z celkovo šiestich 
koncertov venoval skladate�om, ktorí v 16. až 
18. storo�í aplikovali vo svojej tvorbe myš-
lienky Lutherovej reformácie. Jej základnou 
ideou bolo zavies� do liturgie národný jazyk, 
ktorý hudba umoc�ovala, a zapoji� do hudob-
nej praxe veriacich prostredníctvom spevu 
chorálov. Vystúpením renomovaného fran-
cúzskeho súboru Ensemble Gilles Binchois 
s omšou Missa Virgo Prudentissima v Klaris-
kách (31. 5.) vzdala festivalová dramaturgia 
hold 500. výro�iu úmrtia Heinricha Isaaca 
(c1450–1517). Sú�as�ou Dní starej hudby bol 
aj koncert Bratislavského chlap�enského 
zboru pod vedením Magdalény a Gabriela 
Rov�ákovcov, ktorý sa uskuto�nil pri príle-
žitosti 35. výro�ia založenia zboru, a okrem 
zborovej a organovej tvorby protestantských 
skladate�ov J. S. Bacha a G. Ph. Telemanna 
obsahoval tiež ukážky zo sakrálnej tvorby sú-
�asných slovenských skladate�ov (�. Bernáth, 
S. Šurin). Ako sólisti sa na koncerte v Kated-
rále sv. Martina (3. 6.) predstavili organista 
Marek Vrábel so spevá�kou Miriam Garajo-
vou. Už tradi�ne sa s ve�kým záujmom stretlo 
sprievodné podujatie festivalu – tvorivé diel-
ne pre žiakov bratislavských ZUŠ. 

Resonate & Plaudite
Úvodný koncert festivalu predstavil hudobnú 
kultúru Bratislavy 17. storo�ia ukážkami via-
cerých druhov a štýlov duchovnej hudby: od 
ve�kých ceremoniálnych kompozícií po malé 
duchovné koncerty. Dramaturgia tak poskyt-
la výnimo�nú príležitos� vypo�u� si málo 
známe, no významné diela späté s mestom, 
vrátane viacerých novodobých premiér 
s bohatým vokálno-inštrumentálnym obsa-
dením. Koncert bol výsledkom spolupráce 
Musiky aeterny (um. vedúci Peter Zají�ek), 
zboru Czech Ensemble Baroque Choir (zbor-
majsterka Tereza Válková) a svetoznámeho, 
na Slovensku po prvýkrát ú�inkujúceho 
dychového ansámblu Les Cornets Noirs pod 
vedením Davida Gebharda. Podujatie bolo 
zavšením nahrávania CD Resonate & Plaudi-
te, dramaturgicky identického s programom 
koncertu a iniciovaného Katedrou muziko-
lógie FiF UK a o. z. Ars Musica, ako jedného 
z výsledkov projektu APVV s názvom Hudba 
v Bratislave. To, že sa nahrávalo bezprostred-
ne pred festivalom, umožnilo interpretom 
skuto�ne detailnú prípravu diel. Na druhej 
strane umelci, predovšetkým speváci, vy-
stupovali po nieko�kých d�och náro�nej 
a intenzívnej práce, �o sa však na výkonoch 

podpísalo len minimálne. Ústrednou skla-
date�skou osobnos�ou programu koncertu 
bol Samuel Capricornus (1628–1665). Jeho 
bratislavské skladby z reprezentatívnej zbier-
ky Opus Musicum (1655) sú stále len málo 
známe, �as� z nich nebola doposia� koncertne 
uvedená. Medzi také patrila aj ve�kolepo ob-
sadená Capricornova omša (in B). Novodobá 
premiéra �erstvo spartovaného diela plného 
kontrastných pasáží, gradácií �i neobvyklých 
harmonických postupov bola výzvou, kto-
rú interpreti zvládli na vysokej úrovni. Ako 
zaujímavé možno spomenú� viaceré úseky, 
napríklad zhudobnenie „Qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis...“ v Glorii, kde sa 
z výrazného homofonického zvolania vo forte 
prechádza do pôsobivého polyfonicko-harmo-
nického „chaosu“ medzi hlasmi a dychovými 
nástrojmi na slove „miserere“. Pozoruhodné 
boli aj závere�né takty v �asti Agnus Dei. Zá-
vere�né slová „Dona nobis pacem...“ nechali 
interpreti namiesto ve�kolepej 
 nálnej gradá-
cie doznie� v pianissime. Takýto nezvy�ajný 
koniec opodstat�uje prekvapivá disonantná 
harmónia na „pacem“, ktorá mala zrejme 
svoj rétorický význam. V podobnom „hu-
dobnom teréne“ a pri ú�asti viacerých telies 
hrozí, že pluralita interpreta�ných názorov 
jednotlivých umelcov neumož�uje dosia-
hnutie konsenzu. To však nebol prípad tohto 
koncertu, kde aj napriek ve�kému po�tu in-
terpretov vládla koncep�ná jednota. Nako�ko 
je však Musica aeterna súborom zameriava-
júcim sa �ažiskovo na hudbu 18. storo�ia a Les 
Cornets Noirs telesom špecializujúcim sa na 
repertoár raného baroka a koncertantný štýl, 
bolo pri spolo�nej hre (najmä zdobení) možné 
vníma� isté rozdiely. Capricornove skladby sa 
�asto nevyzna�ujú len kompozi�nou invenci-
ou a zru�nos�ou, ale aj virtuozitou s vysokými 
nárokmi na interpretov. Ako príklad možno 
uvies� malý duchovný koncert pre dva soprá-
ny, husle, cink a basso continuo Judica Do-
mine zo zbierky Opus Musicum (1655). Hoci sa 
o realizácii tejto skladby uvažovalo už skôr, 
vždy sa ako problém ukázala náro�nos� partu 
pre cink. Gebhard David však výzvu nielen 
prijal, ale hrani�né polohy nástroja a rýchle 
passaggi dokonale „skrotil“. Skladbu hral na 
klasickom cinku, nie na menšej „soprani-
novej“ podobe nástroja, tzv. cornettine, pre 
ktoré Capricornus obvykle písal svoje neskor-
šie diela. Silnými stránkami Capricornových 
malých duchovných koncertov sú subjektív-
na výrazovos� a intímna stránka prežívania 
viery, ktoré bolo azda najintenzívnejšie mož-
né vníma� v Domine Jesu Christe. Emóciami 

nasýtený part sólistu si vyžaduje precítený 
prednes s dôrazom na afekty a rétorickos� 
hudby, predovšetkým pri slovách ako „deso-
latus“ (ja zúfalý) alebo „obliviscere iniquitatis 
meae“ (zabudni na moju nespravodlivos�) 
vyjadrujúcich úprimnú �útos�, �o sa Lenke 
Cafourkovej-�uricovej do istej miery podari-
lo. Kompozície Laudate Dominum zo zbierky 
Concentum sacrorum quaternis... (1669) od 
Johanna Kussera (1626–1696) a Alma Redemp-
toris Mater zo zbierky Prodromus melicus... 
(1673) Nicolausa Mauritia Pollentaria (?–1681) 
patria medzi diela, ktoré v Bratislave zazneli 
v rekonštruovanej podobe: prvá vo verzii od 
hudobného historika Ladislava Ka�ica a dru-
há od talianskej hudobnej histori�ky Marini 
Toffettiovej. Obe sa vyzna�ujú vokálnou virtu-
ozitou a živými melodickými frázami. Kvality 
sopranistiek Lenky Cafourkovej-�uricovej 
a Romany Kružíkovej z Czech Ensemble 
Baroque Choir preverila široko klenutá ko-
loratúrna melodika, obidve však aj napriek 
vy�aženiu v predošlých d�och odspievali 
skladbu s úctyhodným nadh�adom. Skladby 
Jesu dulcis memoria a Jesus in pace imperat 
zo zbierky Jubilus Bernhardi (1660) bolo síce 
pomerne nedávno možné po�u� v Slovenskej 

 lharmónii, na D�och starej hudby skladby 
zazneli v rekonštruovanej bratislavskej ver-
zii s dvojicou huslí a continuom namiesto 
obligátneho sprievodu štyroch viol, ako je to 
v tla�i. Závere�né moteto Cantate gentes vie-
denského dvorského kapelníka Giovanniho 
Valentiniho (1582/3–1649) bolo napísané pri 
príležitosti zasadnutia Uhorského snemu 
v Bratislave v roku 1647. Ceremoniálny cha-
rakter slávnostnej skladby podporuje 7-hlas-
né inštrumentálne obsadenie. Úvodná sonáta 
poskytla vhodný priestor na uvedomenie si 
profesionality a vysokej úrovne telesa Les 
Cornets Noirs. Tá sa prejavila stabilnou into-
náciou (takou problematickou pri barokových 
dychových nástrojoch), tónotvorbou a zvuko-
vou charakteristikou najmä pri dynamických 
rozdieloch. Moteto Cantate gentes je charak-
teristické svojou gradáciou, a teda interpreti 
zvolili za�iatok sonáty v piane. Tu výborne 
vyznela kombinácia dvoch cinkov, tichého 
cinku (špeciálnej podoby cinku tzv. cornetto 
muto s nátrubkom vysústruženým do tela 
nástroja za ú�elom stíšenia a zjemnenia jeho 
tónu) a trombónov, ktorá mala v tichej dyna-
mike obzvláš� príjemnú zvukovú farebnos�. 
Vrcholom gradácie je pôsobivé a ve�kolepé 
zvolanie tutti na „Quoniam“ (pretože) a ná-
sledné široké polyfonicky-imita�né „est Rex 
Regum et Dominus Dominatium“ (je Krá� krá-
�ov a Pán pánov), ktoré zaznelo aj ako prída-
vok. Projekt CD nahrávky a koncert Resonate 
& Plaudite patrí nepochybne medzi dôležité 
a reprezentatívne príspevky v recepcii diel 
skladate�ských osobností pôsobiacich v mi-
nulosti na území dnešného Slovenska. Vypl-
nil zna�nú medzeru v uvádzaní závažných 
a mimoriadne zaujímavých bratislavských 
skladieb 17. storo�ia, z ktorých hne	 nieko�ko 
patrilo medzi novodobé premiéry s bohatým 
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obsadením, vrátane historických dycho-
vých nástrojov. Zážitok umocnila vysoká 
interpreta�ná úrove�, ktorá bola v kone�nom 
dôsledku výsledkom sústredenej práce nielen 
zo strany hrá�ov a spevákov, ale aj hudob-
ných historikov.

Patrik SABO

Ensemble Polyharmonique
Jedným z tých, ktorí približne sto rokov po 
Martinovi Lutherovi (1483–1546) do dôsledkov 
realizovali jeho ideu liturgickej cirkevnej 
hudby ako zvestovate�ky Božieho slova, bol 
v Dráž	anoch vo funkcii dvorného kapelníka 
pôsobiaci Heinrich Schütz (1585–1672). Skla-
date�ova nevy�erpate�ná invencia dokázala 
po�as jeho celého dlhého života pozna�eného 
nielen udalos�ami Tridsa�ro�nej vojny, ale 
tiež stratou sluchu a zraku v starobe vždy 
nanovo vynaliezavým spôsobom zaodieva� 
slová Lutherovho prekladu Biblie do origi-
nálnej hudby, rešpektujúc pritom správnu 
deklamáciu nemeckého jazyka. Kompozi�ne 
a štýlovo Schütz vyšiel z pozícií neskorej ne-
meckej renesancie, ktorú obohatil o podnety 
z aktuálnej talianskej hudby raného baroka 
(Monteverdiho madrigaly, benátska polychó-
ria Gabrieliovcov). Reprezentatívny, výrazovo 
pestrý výber z jeho rozsiahlej tvorby pre 2, 6 
a 8 hlasov (dvojzbory), konkrétne zo zbierok 
Geistliche Chormusik, Psalmen Davids, Kleine 
geistliche Konzerte a z jeho posledného die-
la Schwanengesang pripravil pre Dni starej 
hudby pod názvom Denn Dein Wort erquic-
ket mich... (Pretože Tvoje slovo ma obživu-
je...) nemecký kontratenorista Alexander 
Schneider, ktorého bratislavské publikum 
pozná z umeleckej spolupráce pri uvádzaní 
Bachových kantát so súborom Solamente na-
turali. Na princípe „primus inter pares“ (prvý 
medzi rovnými) Schneider umelecky vedie 
Ensemble Polyharmonique, medzinárodný 
kolektív sólových spevákov a skúsených špe-
cialistov na interpretáciu vokálnej polyfónie 
renesancie a baroka. Bratislavský koncert 
súboru z tvorby Schütza (1. 6., Jezuitský kos-
tol) bol o to vzácnejší, že v rámci festivalu 
mohli záujemcovia z radov posluchá�ov nav-
štívi� otvorenú komentovanú skúšku súboru 
(31. 5., VŠMU) a sledova� spôsob jeho práce 
v procese h�adania správnej interpreta�nej 
podoby študovaných diel. Opätovné a opä-
tovné skúšanie, otázky a následné rozhovory 
s cie�om ustáli� správne tempo, dynamické 
proporcie, nájs� hudbe a slovu �o najadekvát-
nejší výraz. Sprevádza� ten-ktorý úsek orga-
nom alebo �embalom, s gambou alebo bez 
nej, alebo len gambou? �lenovia súboru sa 
pri nácviku programu stretli len pár dní pred 
koncertom, pri�om mal, samozrejme, každý 
starostlivo individuálne naštudovaný svoj 
part. O to obdivuhodnejšia bola ich úžasná 
� exibilita, skúsenosti a profesionalita, s akou 
program predstavili publiku. �istá intonácia, 
dynamická rovnováha hlasov, dokonalé súz-
nenie melodicky i rytmicky komplikovanej 
spleti hlasov, bohatstvo výrazových odtie-

�ov... Medzi najsilnejšie zážitky z koncertu 
zara	ujem zvukomalebný efekt slov „das 
Meer brause“ (nech hu�í more) v úvodnom 
8-hlasnom Singet dem Herrn ein neues Lied 
(Spievajte Hospodinu novú piese�) SWV 35, 
priestorové stvárnenie 8-hlasného dvojzboru 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt (Zvu�ne plesaj 
Hospodinovi celá zem) SWV 36 (štyria spe-
váci s gambou tvoriaci druhý zbor spievali 
vo�i publiku z podstatne vä�šej vzdialenosti), 
dramatizmom nabitú skladbu An den Was-
sern zu Babel (Pri riekach babylonských) SWV 
37 s obzvláš� pôsobivým harmonickým vy-
bo�ením pri slovách „ako sme mohli spieva� 
piese� Hospodinovu v cudzej krajine?“ a nes-
kuto�ne krásnu pokornú 6-hlasnú smúto�nú 
hudbu Selig sind die Toten (Blahoslavení sú 
mtvi), SWV 391 s bohatými prie�ahmi v nád-
herných moduláciách. 

Telemann 250
O 	alšie storo�ie neskôr pôsobil v Nemecku 
Georg Philipp Telemann (1681–1767), ktorého 
tvorbe bol venovaný koncert tvoriaci dôstojný 
záver festivalu. Uskuto�nil sa 6. 6. v Malej sále 
Reduty, 20 dní pred 250. výro�ím skladate�ov-
ho úmrtia. Telemann, vo svojej dobe známejší 
a viac oce�ovaný ako J. S. Bach, bol jedným 
z najplodnejších komponistov v dejinách 
hudby, �lovek ve�mi rozh�adený, kultivovaný 
a �inný aj v literárnej oblasti. Dramaturgia 
koncertu bola limitovaná relatívne skrom-
ným interpreta�ným aparátom (sólový sop-
rán, 9 slá�ikov a nástroje continua), �o spomí-
nam preto, lebo Telemann s ob�ubou a �asto 
predpisoval vo svojich dielach najrozmanitej-
šie dychové nástroje, violy da gamba a vokál-
ny viachlas. Navzdory tomu sa podarilo zosta-
vi� program, ktorý dostato�ne reprezentoval 
variabilitu žánrov zastúpených v jeho tvorbe 
– ouvertúru (suitu), inštrumentálny koncert 
a diela cirkevnej hudby v latin�ine i nem�ine. 
Súbor Musica aeterna pod umeleckým vede-
ním Petra Zají�ka naštudoval Telemannove 
skladby s ve�kou zodpovednos�ou, zápalom 
a tvorivou energiou, z hry súboru vyžarovala 
pridaná hodnota. Program uviedla Ouvertúra-
Suita „Burlesque de Quixotte“ TWV55:G10 in-
špirovaná populárnym Cervantesovým romá-
nom. Skladba bola ukážkou z približne tisícky 
skladate�ových suít. Premyslená interpretácia 
pod�iarkovala výraz a charakter jednotlivých 
�astí – románových epizód – v tempách, dy-
namickej škále od pianissima po fortissimo 
a v nápaditom až zvukomalebnom strieda-
vom používaní nástrojov continua – �embala 
(Peter Gu�as) a chitarrone (Jakub Mitrík). 
V skladbe bolo po�u� názvuky na �udovú hud-
bu Sliezska a Hanej (severná Morava), kde 
sa Telemann pohyboval vo svojej mladosti 
– nieko�ko rokov pôsobil v sliezskom meste�-
ku Sorau (dnes �ary), odkia� pochádzala aj 
jeho prvá manželka. Hudba tohto regiónu sa 
mu popri francúzskych vplyvoch stala po celý 
život jedným z inšpira�ných zdrojov. V ešte 
vä�šej miere uplatnil Telemann prvky �udovej 
hudby (tentokrát po�skej proveniencie) v Con-

certe Polon G dur, ktoré zaznelo po prestávke. 
Jednotlivé �asti stvárnila Musica aeterna 
s brilantnou �ahkos�ou, svižne a elegantne, 
bez prílišného akcentovania naturálnej �u-
dovosti. Ozdobou ve�era bol výnimo�ný ume-
lecký vklad �eskej sopranistky Gabriely Eibe-
novej v dielach cirkevnej hudby. Ak sa v sú-
vislosti s vokálnymi partmi J. S. Bacha �asto 
hovorí o ich náro�nom až inštrumentálnom 
charaktere, �o už potom poveda� o parte sólo-
vého sopránu v skladbách Telemanna, ktoré 
mali posluchá�i jedine�nú príležitos� po�u� na 
koncerte... Jeho zhudobnenie latinského textu 
113. žalmu (Laudate pueri), no najmä sláv-
nostná kantáta Sei tausendmal willkommen 
TWV13:9 požaduje od �udského hlasu takmer 
nemožné. Sopránový part v tejto kantáte kla-
die na spevá�ku extrémne technické nároky – 
jednak dlhými rýchlymi pasážami nôt v drob-
ných rytmických hodnotách, zriedkavými 
príležitos�ami na dýchanie, jednak z h�adiska 
výdrže a potreby neustálej dokonalej koncen-
trácie v rozsiahlej skladbe, v ktorej po odznení 
úvodnej sinfonie spieva jeden hlas takmer 
nepretržite všetky árie, recitatívy a arióza po 
dobu viac ako 20 minút. Gabriele Eibenovej sa 
podarilo túto hudbu vyspieva� so zázra�nou 
�ahkos�ou, obdivuhodnou intona�nou �istotou 
a v dokonalom synchróne s orchestrom aj 
v najrýchlejších dlhých koloratúrach. Kantátu 
zložil Telemann pri príležitosti osláv 200. vý-
ro�ia augsburského vierovyznania (základný 
vierou�ný spis evanjelikov – luteránov) v roku 
1730 v Hamburgu, kde pôsobil od roku 1721 až 
do svojej smrti. Druhý, fúgovaný rýchly diel 
inštrumentálnej sinfonie uvádzajúcej dielo 
bol peknou, sviežo zahranou ukážkou Tele-
mannovej kontrapunktickej práce.
V celkovej dramaturgii festivalu s názvom 
„Hudba a reformácia“ mi chýbal koncert 
prezentujúci tvorbu tých skladate�ov, ktorí 
boli priamymi aktérmi reforma�ných zápa-
sov a hnutí v 16. storo�í reprezentovaných 
ako nemeckou Lutherovou, tak švaj�iarskou 
reformáciou Zwingliho a Kalvína (prekrásne 
viachlasné spracovania kalvínskych žalmov 
od Clauda Goudimela, Loysa Bourgeoisa, Pier-
ra Certona, Pascala de l’Estocarta a 	alších 
autorov). Obzvláš� mám na mysli tých, ktorí 
stáli pri zrode tradície protestantskej cirkev-
nej hudby – z okruhu priamych Lutherových 
spolupracovníkov v oblasti hudby najmä 
prvého ve�kého luteránskeho kantora Johan-
na Waltera (1496–1570) pôsobiaceho v meste 
Torgau, �i hudbu zo zbierok, ktoré publikoval 
významný vydavate� reforma�ných diel Georg 
Rhaw (žil v rokoch 1488–1548, približne 200 ro-
kov pred J. S. Bachom, bol kantorom Thomas-
kirche v Lipsku, od roku 1524 bol majite�om 
vydavate�stva vo Wittenbergu). Dobovú atmo-
sféru reforma�ných zápasov a protire�ení, 
vrátane prístupu jednotlivých reformátorov 
k hudbe a sakrálnemu umeniu vo všeobec-
nosti, priblížila posluchá�om vo vynikajúco 
napísanej úvodnej štúdii programového bul-
letinu festivalu hudobná histori�ka �udmila 
Michalková.

Stanislav TICHÝ
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Skutočnosť, že na Slovensku existuje gitarový festival s vyše 40-ročnou tradíciou, 
možno, prirovnať k zázraku, ktorý svedčí o mimoriadnom osobnom nasadení 
i organizačnej zdatnosti tvorcov podujatia. Aj medzi hudobníkmi sa často možno stretnúť 
s názorom, že gitarové koncerty si vyžadujú špecializované obecenstvo a pre širšie 
publikum sú málo atraktívne. To, samozrejme, nie je pravda, čoho dôkazom je i Mertzov 
festival, ktorý každý rok dokáže ponúknuť hudobným profesionálom i laikom pestrú 
a hodnotnú dramaturgiu predstavujúcu rozmanité podoby gitarovej interpretácie.  

Pred za�iatkom podujatia som dlhšie uvažo-
vala, koho organizátori tentokrát zavolajú. 
Dokáže Mertzov festival aj v rámci aktuál-
neho ro�níka ponúknu� osobnosti formátu 
bratov Assadovcov �i Lea Brouwera, ktorí na 
�om hos�ovali v minulosti? Odpove	 bola 
zrejmá hne	, ako sa mi do rúk dostal obsa-
hovo i gra
 cky hodnotne spracovaný bulle-
tin a v programe som zahliadla mená ako 
Anabel Montesinos, Jacob Heringman, Ariel 
Abramovich �i Roberto Aussel. 

Karol Samuelčík a Mucha Quartet
Otvárací koncert (16. 6.) patril Karolovi 
Samuel�íkovi a Muchovmu kvartetu. Ako 
výrazný mladý talent sa Samuel�ík momen-
tálne v slovenskej gitarovej komunite teší ob�u-
be, nebolo preto prekvapením, že festival za�al 
práve jeho vystúpením. V prvej polovici ve�era 
odznel 2-�as�ový Koncert pre gitaru a slá�ikové 
nástroje op. 16 Antoina de Lhoyera (1768–1852). 
Tento francúzsky skladate� a gitarista patril 
k umelcom s dobrodružnými osudmi. Bol 
vojakom, po Francúzskej revolúcii pôsobil 
v Hamburgu, na cárskom dvore v Petrohrade, 
po návrate do vlasti údajne emigroval do 
Alžírska. Jeho tvorba, vychádzajúca z klasi-
cistického štýlu, zah�a viacero kompozícií 
pre gitaru, azda najvä�šiu pozornos� venoval 
Lhoyer gitarovému duu. Koncert, podobne 
ako mnoho iných diel, napísal pre 5-strunový 

nástroj, v �ase vzniku diela však už bola po-
pulárnejšia 6-strunová gitara. Zrkadlová sie� 
Primaciálneho paláca dokonale štýlovo dotvá-
rala atmosféru diela, ktoré publikum na chví�u 
prenieslo do prvých rokov 19. storo�ia. Kvarteto 
pozorne sledovalo hru sólistu a decentnými 
vstupmi dop��alo jeho virtuózne pasáže. V 	al-
šej �asti koncertu Karol Samuel�ík predviedol 
8 poetických val�íkov Enriqueho Granadosa 
a 3 �asti z cyklu Recuerdos de Viaje op. 71 Isaaca 
Albéniza. Obe diela sú pôvodne ur�ené pre 
klavír a ich interpretácia na gitare je ve�mi 
náro�ná, v podaní Samuel�íka však bolo cíti� 
istotu skúseného hrá�a. Je vidie�, že energické 
španielske tance En la playa, Rumores de la 
caleta a Puerta de Tierra, ktoré nedávno vyšli aj 
na CD, patria k umelcovým ob�úbeným, zahral 
ich s nasadením a demonštroval v nich svoju 
technickú brilantnos�. Výsledok tak pôsobil 
uvo�nenejším a živším dojmom ako nahráv-
ka. V závere�nom Koncerte pre gitaru �. 1 od 
Maura Giulianiho si posluchá�i mohli vypo�u� 
brilantné Allegro maestoso s po�etnými virtu-
óznymi pasážami, ktoré sólista zvládol s bra-
vúrou. Nádherná Siciliana si však žiadala vä�ší 
citový vklad, vyznela pomerne chladne, �ím 
stratila mnoho zo svojej lyrickosti. V poslednej 
tane�nej �asti Alla polacca si umelec napravil 
reputáciu a opä� predviedol svoju precíznos� 
a technickú disponovanos�. V súvislosti s kon-
certom Karola Samuel�íka som bola konfron-
tovaná s pomerne �astým problémom nazvu-

�ovania klasickej gitary. Kvalitné nazvu�enie 
nepochybne môže zvuku gitary pomôc� presa-
di� sa, otázkou však ostáva, �i nástroj nestráca 
svoje charakteristické zvukové kvality a �i nie 
je viac na škodu tla�i� klasickú gitaru do tejto 
neprirodzenej zvukovej polohy. V prípade tohto 
koncertu bolo ozvu�enie skôr na škodu, pretože 
zvuk gitary bol nejasný a zašumený, �o nega-
tívne ovplyvnilo celkový dojem a atmosféru.

Koncert k životnému jubileu 
profesora Jozefa Zsapku 
Nasledujúce podujatie (17. 6.) bolo venované 
životnému jubileu prof. Jozefa Zsapku (*1947, 
Komárno). Tento vynikajúci gitarista a peda-
góg ako prvý za�al budova� tradíciu klasickej 
gitary na Slovensku. Nieko�ko desa�ro�í pôso-
bil ako sólový hrá�, taktiež v duu s manželkou 
Dagmar a nahral viac ako 40 albumov. Popri 
úspešnej koncertnej �innosti založil tiež gita-
rovú triedu na bratislavskom Konzervatóriu 
a v roku 1981 aj na HTF VŠMU, kde pedagogicky 
pôsobí doteraz. V	aka prof. Zsapkovi vznikol 
aj Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza, 
ktorý patrí k najstarším na svete. Myslím 
si, že pre pedagóga neexistuje vä�šia satis-
fakcia, než ke	 vidí, že jeho žiaci sú úspešní 
a po rokoch mu prídu po	akova� hudbou. 
Ako prvé sa na pódiu Dvorany VŠMU objavilo 
Bratislavské gitarové kvarteto, v ktorom 
v sú�asnosti spolu so zakladajúcimi �len-
mi (Martin Kraj�o, Radka Kraj�ová, Miloš 
Slobodník) pôsobí grécky gitarista a skladate� 
Yorgos Nousis, a zdá sa, že súbor nabral nový 
dych. V podaní telesa zazneli štyri �asti z bale-
tu El amor brujo od Manuela de Fallu v úprave 
Martina Kraj�a. Závere�nou �as�ou Danza ri-
tual del fuego ve�mi efektne ukon�ili svoje vy-
stúpenie s nádychom španielskeho tempera-
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K. Samuelčík a Mucha Quartet (foto: R. Biháry)
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mentu a vášne. Bratislavské gitarové kvarteto 
aj týmto vystúpením dokázalo, že má stále �o 
ponúknu� a patrí k popredným komorným 
zoskupeniam na Slovensku. Po ohnivom tanci 
štyroch gitár si posluchá�i mohli vychutna� 
jemný tón lutny, ktorú rozozvu�al ma	arský 
gitarista a lutnista Csaba Nagy. V Recercare 
Francisca Spinaciho polyfonicky spracová-
val tému, ktorej prechádzanie jednotlivými 
hlasmi budilo dojem nekone�ného plynutia. 
V presved�ivej interpretácii charizmatického 
Nagya bolo dielo príjemným únikom z reality 
všedných dní. Na koncerte sa predstavil aj 
vynikajúci gitarista, pedagóg Konzervatória 
v Žiline a docent FMU Akadémie umení 
v Banskej Bystrici Ján Labant, ktorého na 
pódiu vystriedal ma	arský gitarista Sándor 
Papp, popredná osobnos� ma	arskej gitarovej 
hry a pedagóg na Hudobnom inštitúte Bélu 
Bartóka v Miškolci. Príjemným spestrením 
koncertu bolo � autovo-gitarové duo Viento 
Marero tvorené Ji�ím a Michaelou Meca. 
Flautistka študovala u doc. Dagmar Zsapkovej, 
gitarista absolvoval v triede prof. Zsapku. 
V sú�asnosti pôsobia v �eskej republike, no 
koncertujú aj na Slovensku, v Po�sku �i Litve. 
V ich spolo�nej interpretácii zaznela Sonatina 
op. 205 Maria Castelnuova-Tedesca, ktorú 
zahrali ve�mi pôsobivo a s vkusom. Ma	arská 
gitaristka Zsó� a Boros bola študentkou 
u prof. Zsapku v rokoch 1994–1998. V štúdiu 
pokra�ovala na Universität für Musik und 
darstellende Kunst vo Viedni a na Gitarovej 
akadémii F. Tárregu v Pordenone. K jej naj-
vä�ším úspechom patria dva disky v renomo-
vanom vydavate�stve ECM. Ako po	akovanie 
profesorovi si vybrala jednu z najkrajších 
kompozícií Lea Brouwera, Un Dia de Noviembre 
(Jeden novembrový de�). Na koncerte sa 	alej 

predstavil Karol Samuel�ík, ktorý je dokto-
random v triede prof. Zsapku, spolupracoval 
s viacerými domácimi orchestrami, získal 
mnohé medzinárodné ocenenia a je �lenom 
organiza�ného výboru Medzinárodného 
gitarového festivalu J. K. Mertza. Na záver 
zaznela skladba Georgea Harrisona While My 
Guitar Gently Weeps, ktorou koncert zavšil 
Juraj Burian spolu so spevá�kou Andreou 

Zimányiovou. Po�as skladby na pódium po-
stupne za�ali prichádza� ostatní ú�inkujúci 
a pridávali sa k spolo�nej interpretácii. 

Energia a radosť z hudby
Nede�ný koncert Anabel Montesinosovej 
(18. 6.) bol jedným z najsympatickejších vystú-
pení, aké som po dlhej dobe videla. Španielska 
gitaristka patrí k svetovej špi�ke v oblasti kla-
sickej gitary. Svoju úspešnú hudobnú kariéru 
naštartovala už v detstve a odvtedy zazname-
nala po�etné triumfy na prestížnych medzi-
národných sú�ažiach. Zaujímavos�ou je, že jej 
nahrávky si vybrali British Airlines ako sú�as� 
letového hudobného programu. Koncertovala 
s Pacom de Lucía, bola sólistkou Moskovskej 
�i Petrohradskej 
 lharmónie, v roku 2011 ju 

diváci ocenili standing ovation v Carnegie 
Hall. Existuje množstvo vynikajúcich hudob-
níkov, ktorých interpreta�né umenie je na 
vysokej úrovni, no len málo z nich má v sebe 
to�ko pozitívnej energie a radosti z hudby. 
Vyžarovanie Anabel Montesinosovej doslova 
pohltilo posluchá�ov v Zrkadlovej sieni Pri-
maciálneho paláca. Jej interpretáciu Grande 
Ouverture Maura Giulianiho a Variácie na 

Mozartovu tému Fernanda Sora, ktoré umel-
ky�a zahrala s �ahkos�ou skúseného virtuóza, 
som si posluchá�sky dokonale vychutnala. 
V druhej �asti koncertu prišlo prekvapenie, 
ke	 sa na pódiu spolu s gitaristkou objavil aj 
jej manžel Marco Tamayo. Tento fenomenál-
ny kubánsky gitarista bol rovnako ako Anabel 
od detstva považovaný za výnimo�ný talent. 
Už po�as štúdií v Mníchove a Salzburgu sa 
stal laureátom viacerých medzinárodných 
sú�aží (sú�až Michela Pittalugu, sú�až Andrésa 
Segoviu, sú�až Nikitu Koshkina). Okrem kon-
certných aktivít tiež vedie majstrovské kurzy 
na gitarových festivaloch po celom svete a je 
umeleckým riadite�om Medzinárodnej gita-
rovej sú�aže Michela Pittalugu v Taliansku. 
V dramaturgii spolo�ného vystúpenia divákov 
previedli rôznymi štýlovými obdobiami od 

romantickej Danza Oriental Enriqueho Gra-
nadosa cez groteskný Golliwog’s Cakewalk 
Debussyho až po Three Beatles Songs v úprave 
Lea Brouwera. Ich spolo�né vystúpenie bolo 
nádherným príkladom hrá�skej i partnerskej 
symbiózy. Mimoriadna muzikalita oboch 
interpretov sa prejavila jednak v technickej 
istote náro�ných virtuóznych pasáží, ako aj 
pri pomalých skladbách, kde vynikal najmä 
ich hlboký citový vklad. Tieto kvality ocenili 
aj diváci, ktorí si búrlivým potleskom a stan-
ding ovation vyžiadali nieko�ko prídavkov. 
Jednozna�ne najvä�ší divácky úspech zožalo 
Mozartovo Rondo alla Turca, ktoré manželia 
spolu zahrali na jednej gitare a s publikom 
sa rozlú�ili pies�ou Hallelujah od Leonarda 
Cohena. 

Edukačné podujatia
Dôležitou sú�as�ou festivalu sú prednášky 
a workshopy pre študentov i pedagógov gitaro-
vej hry, ktorí nemajú na Slovensku ve�a podob-
ných možností. Workshop Rostislava Coufala 
bol zameraný na elementárnu improvizáciu, 
hru akordov a sprievod piesní. Tento �eský 
gitarista a pedagóg má dlhoro�né skúsenosti 
s vyu�ovaním na základných umeleckých 

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY 

J. Zsapka (foto: R. Biháry)

A. Montesinos a M. Tamayo (foto: R. Biháry)
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školách v �eskej republike, kde aj nieko�ko 
rokov úspešne viedol súbor Bohemian guitar 
orchestra. Jeho prednášky sú vždy cenným 
zdrojom informácií. V Bratislave predstavil 
vlastný spôsob výu�by, v rámci ktorého sa deti 
okrem klasickej hry z nôt u�ia aj zjednodušené 

akordy, v	aka �omu si pomerne skoro dokážu 
zahra� �i sprevádza� piesne. Rostislav Coufal 
v rámci workshopu predstavil svoju „príru�ku“ 
gitarovej hry s notovými i nenotovými ukáž-
kami a námetmi ako postupova� pri vyu�o-
vaní. Sú�as�ou boli tiež videá z koncertov jeho 
zverencov, ktorých rados� a nadšenie z hudby 
a spolo�ného muzicírovania boli doslova ná-
kazlivé. Škoda, že pre krátkos� �asu nebola 
možnos� vyskúša� si nadobudnuté vedomosti 
prakticky (s gitarou v ruke). 
Na 	alšej prednáške predviedol chorvátsky 
gitarista a pedagóg Ozren Mutak svoju meto-
diku výuky gitarovej hry. Hovoril o správnom 
postavení pravej ruky hrá�a, o dôležitosti 
spolupráce s rodi�mi, o gitarových u�ebni-
ciach a iných zaujímavých témach. Napadlo 
mi, ako ve�mi by sa tento workshop zišiel 
u�ite�om, ktorí vyu�ujú hru na gitare dlhé 
roky rovnakým, �asto nevhodným spôsobom 
a odrádzajú deti nielen od štúdia na ZUŠ, ale 
od hudby všeobecne. Je smutné, že práve títo 
pedagógovia možnosti 	alšieho vzdelávania 
nevyužívajú. Naš�astie, existuje skupina �udí, 
ktorých práca u�ite�ov skuto�ne baví a ok-
rem nej robia ve�ké množstvo 	alších aktivít. 
Viacerých bolo možné stretnú� na diskusii 
s Martinom Kraj�om. Hovorilo sa na nej 
o gitarových podujatiach, o hudobnom vzdelá-
vaní na Slovensku a jeho smerovaní a taktiež 
o potrebe stmelenia gitarovej komunity. Od-
znelo ve�a zaujímavých ideí, treba veri�, že sa 
ich podarí zrealizova�. Posledná pedagogická 
prednáška bola venovaná gitarovým �ítan-
kám Richarda Böndeho. Po stru�nej charak-
teristike predviedol samotný autor viaceré 
skladbi�ky, ktoré boli jednoduché, zárove� 
však príjemné na po�úvanie. Mnohé riešili 
vybrané technické problémy, s ktorými sa u�i-
telia gitary stretávajú. Myslím si, že podobné 
obohatenie repertoáru žiakov novým kvalit-
ným materiálom nie je na škodu a ur�ite tieto 
�ítanky sama vyskúšam v praxi. 

Koncerty laureátov súťaží
Utorkové popoludnie (20. 6.) patrilo laureátom 
gitarových sú�aží. Po prvýkrát dostali na fes-
tivale priestor aj ú�astníci detských sú�aží, �o 

ma ve�mi milo prekvapilo. Viem si predsta-
vi�, že pre žiakov bolo vystúpenie v Dvorane 
VŠMU obrovským zážitkom a motiváciou do 
	alšieho cvi�enia. Pre m�a ako pedagóga bol 
koncert zaujímavý kvôli repertoáru, bola som 
tiež zvedavá na úrove� slovenských detských 

gitarových sú�aží, ktorých v poslednej dobe 
pribúda. Niektoré výkony boli naozaj na 
ve�mi dobrej úrovni a úprimne blahoželám 
kolegom, ktorí k nim dokážu privies� svojich 
žiakov. V niektorých prípadoch som však 
mala pocit, že skladby boli pre žiakov ZUŠ 
až príliš náro�né a presahovali ich aktuálne 
schopnosti. Považujem za rozumnejšie da� 
die�a�u hra� �ahšiu skladbu, ktorej rozumie 
a hrá ju s rados�ou, než náro�nú kompozíciu, 
ktorú síce nacvi�í, ale neukáže v nej vlastné 
hudobné cítenie. Na koncerte som si tiež uve-
domila, že na Slovensku máme ve�ké množ-
stvo šikovných a nadaných detí a je škoda, 
že mnohé z nich sa po skon�ení ZUŠ nechcú 
	alej venova� hudbe. 
V ten istý ve�er sa konal aj koncert laureátov 
medzinárodných gitarových sú�aží, na kto-
rom sa predstavili dvaja sympatickí mladí 
umelci: Nikolas Göhl a Antoine Morinière. 
Nemecký gitarista Nikolas Göhl, vla�ajší ví-
�az sú�aže J. K. Mertza, sa na pódiu predsta-
vil hne	 tromi Mertzovými skladbami. Išlo 
o úpravy Schubertových piesní Lob der Thrä-

nen, Ständchen a Liebesbothschaft. Sonátou 
d mol zoznámil publikum s hudbou Ferdi-
nanda Rebaya (1880 – 1953). Tento skladate�, 
pedagóg, dirigent a klavirista patrí k menej 
známym osobnostiam rakúskej hudby. Jeho 
tvorba zah�a predovšetkým zborové piesne, 
no skomponoval aj nieko�ko gitarových skla-
dieb, ktoré venoval svojej neteri Gerte Ham-
merschmiedovej. Na záver odznela skladba 
Hika Lea Brouwera venovaná japonskému 
skladate�ovi Toru Takemitsuovi. Göhlovo vy-
stúpenie bolo efektné, no jeho celkový prejav 
na m�a pôsobil chladným dojmom, �o som 
poci�ovala najmä pri Mertzových skladbách, 
ktoré sú plné lyriky a romantického cítenia. 
Ke	 sa po �om na pódiu objavil Morinière, 
kontrast nemohol by� vä�ší. Spôsob, akým 
tento umelec pracoval s dynamikou, farbou 

a celkovým výrazom, je nie�o, s �ím sa mož-
no len málokedy stretnú� v podobnej kvalite 
u mladých interpretov. Hovorí sa, že na nie-
ktoré skladby treba dozrie�, v prípade tohto 
gitaristu by som však takéto tvrdenie dobre 
zvážila. �i už to bola Sonáta op. 61 Joaquína 
Turinu alebo Invocation y Danza od Joaquína 
Rodriga, bolo pre m�a po�úvanie Antoina 
Morinièra silným zážitkom. Jediné, �o ma 
mrzelo, bol fakt, že prišlo len málo posluchá-
�ov, pritom išlo o jeden z najvydarenejších 
koncertov celého festivalu. 

Cifras Imaginarias
Hudba pre dve vihuely v podaní Jacoba He-
ringmana a Ariela Abramovicha rozozvu-
�ala Koncertnú sie� Klarisiek na koncerte 
19. 6. Nie po prvýkrát si mohlo slovenské 
publikum vypo�u� týchto dvoch renomova-
ných hudobníkov. Ariel Abramovich vystúpil 
spolu s Catherine Kingovou v rámci festivalu 
Dni starej hudby 2016 a spolu s Jacobom 
Heringmanom a spevákmi Annou Mariou 

O. Mutak (foto: R. Biháry)

J. Heringman a A. Abramovich (foto: R. Biháry)
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Frimanovou a Johnom Potterom ú�inkoval 
aj v projekte Amores pasados na Konvergen-
ciách 2015. Jacob Heringman koncertoval 
v Bratislave dvakrát s Milošom Valentom, 
Johnom Surmanom a Johnom Potterom ako 
�len zaujímavého „crossoverového“ zosku-
penia The Dowland Project. Cie�om projektu 
Cifras Imaginarias (Imaginárne tabulatúry) 
je priblíži� posluchá�om európsku hudbu 
15. a 16. storo�ia v úpravách pre vihuelové 
duo. Vihuela je nástroj gitarového typu, 
ktorý bol ob�úbený predovšetkým v oblasti 
dnešného Španielska, Portugalska a Talian-
ska. Môže by� 5- alebo 6- strunová (zborová) 
a ladením je podobná lutne. Na koncerte 
interpreti hrali na vihuele v G a basovej 
vihuele v D. Jedinou zachovanou zbierkou 
vihuelovej komornej hudby je Silva de Sirenas 

Enríqueza de Valderrábana (1500–1557), ktorá 
vo�ne inšpirovala dramaturgiu Cifras Ima-
ginarias. Koncert obsahoval inštrumentálne 
úpravy vokálnej tvorby Josquina (Dulces 
exuviae, Pater Noster, Ave Maria), talianskej 
lutnovej hudby Francisca da Milana, klá-
vesovej hudby Francisca Fernándes Palera, 
Antonia de Cabezóna, Verdelotovho madri-
galu Ultimi mei sospiri (známeho aj v úprave 
uhorského lutnistu Valentina Bakfarka), 
ale tiež chansonov Crequillona, Sermisyho 
a villancicos Vasquéza. Dvojica interpretov, 
ktorí sa dlhoro�ne zaoberajú historicky po-
u�enou interpretáciou renesan�nej hudby, 
predstavila vlastné úpravy inšpirované do-
bovým repertoárom a praxou. Koncert patril 
vzh�adom na polyfonický štýl, ktorý sa pri 
nekoncentrovanom po�úvaní môže javi� ako 
stereotypný, k percep�ne náro�nejším. Hoci 
som sa spo�iatku snažila zamera� na kaž-
dý detail, uvedomila som si, že tento druh 
hudby musím po�úva� inak. �lovek sa musí 
jednoducho necha� unáša� tónmi a stíši� 
nielen navonok, ale hlavne vnútorne, vtedy 

k nemu hudba prenikne. Ve�kým pozitívom 
festivalu J. K. Mertza je fakt, že už nieko�ko 
rokov pozýva umelcov, ktorí sa špecializujú 
na historicky pou�enú interpretáciu resp. na 
historické brnkacie nástroje. Z minulých ro�-
níkov možno spomenú� Hopkinsona Smitha, 
Nigela Northa �i Stephena Stubbsa. 

Finále v rytme tanga
Posledný festivalový ve�er (21. 6.) patril ar-
gentínskemu tangu v podaní charizmatic-
kého dua tvoreného gitaristom Robertom 
Ausselom a bandoneonistom Juanom Josém 
Mosalinim. Títo páni, aj napriek zrelému 
veku, dokázali konzervatívnych slovenských 
divákov na chví�u prenies� do Argentíny. 
Aussel je výnimo�ný umelec, ktorého inter-

preta�ný štýl je charakteristický mimoriadne 
starostlivým frázovaním zvýraz�ujúcim i tie 
najnepatrnejšie hudobné detaily. Koncertuje 
po celom svete, spolupracuje s významný-
mi svetovými orchestrami (Symphony BBC 
Orchestra, Filharmonický orchester Buenos 
Aires), nahral 12 CD albumov a v roku 2016 
získal ocenenie za celoživotné dielo – Prix 
Honori
 que José Tomás Villa de Petrer na 
gitarovom festivale v Španielsku. Jeho vystú-
penie na sú�aži v roku 1981 inšpirovalo Astora 
Piazzollu, aby skomponoval jediné dielo pre 
sólovú gitaru Cinco piezas (Pä� skladieb), ktoré 
si bolo možné vypo�u� aj na bratislavskom 
koncerte. 
Mosalini je francúzsky bandoneonista, pe-
dagóg, skladate� a novodobý majster tanga. 
Vytvoril kurzy hry na bandoneóne, rozvinul 
aj metodiku výu�by, ktorá sa využíva na 
francúzskych konzervatóriách, a napísal 
tiež u�ebnicu pre tento nástroj. Ako interpret 
spolupracoval s najvýznamnejšími orchestra-
mi a sólistami v Argentíne, založil nieko�ko 
súborov, medzi ktoré patria napríklad triá 

Canyengue, La Bordona �i Grand Orchestre de 
Tango. Najvýznamnejším predstavite�om „no-
vého tanga“ je Astor Piazzolla. Známy cyklus 
História tanga prináša štyri vývojové štádiá 
argentínskeho tanga od vzniku až po sú�as-
nos�. Na koncerte si publikum mohlo vypo�u� 
dve �asti – Cafe 1930 a Night Club 1960, kde 
však namiesto � auty zaznel bandoneón. 
Tento menší variant gombíkového akordeónu 
vynašiel Heinrich Band v Nemecku a pôvod-
ne slúžil na sprevádzanie liturgickej hudby. 
Koncom 60. rokov 19. storo�ia zavítal do Ar-
gentíny a �oskoro sa stal neodmyslite�nou 
sú�as�ou tanga. 
Koncert Roberta Aussela a Juana Josého 
Mosaliniho mal dramaturgiu podobnú Piaz-
zollovmu cyklu História tanga, takže divákov 
previedol najstarším tangovým repertoárom 

až po tango nuevo 
20. storo�ia. Zazneli 
skladby Aníbala Troila 
(1914–1975), Fernanda 
Tella (1921–1995) �i Be-
noita Shlosberga (*1954), 
v ktorých interpreti 
predviedli úžasnú ener-
giu a rados�, ktorú len 
�ažko sprostredkova� 
slovami. Zvuk gitary 
a bandoneónu bol doko-
nale vyvážený a napriek 
tomu, že obaja interpre-
ti sú ve�ké individuality, 
na koncerte sa vzájom-
ne dop��ali a vytvorili 
nádherný harmonický 
celok. Ich výraz a zanie-
tenie okorenené štipkou 
vášne boli strhujúce 
a vytvorili neskuto�nú 
atmosféru. Aj preto 
som si na druhý de� 
nenechala ujs� ich pred-
nášku venovanú argen-

tínskemu tangu. Hovorilo sa o jeho histórii, 
bandoneóne, Piazzollovi, dozvedie� sa dalo 
tiež viacero zaujímavostí zo života sympatic-
kých interpretov. 
Aktuálny ro�ník Mertzovho festivalu viac než 
príjemne prekvapil. Pá�ila sa mi dramatur-
gická pestros� koncertov, prednášky i work-
shopy pre pedagógov s množstvom cenných 
informácií, zvládnutá bola tiež organizácia. 
Trochu ma mrzelo len to, že pri všetkých 
koncertoch v Zrkadlovej sieni bolo rezer-
vovaných pre hostí ve�ké množstvo miest, 
z ktorých vä�šina zostala prázdna. Organi-
zátori následne pozbierali rezervácie a pä� 
minút pred za�iatkom koncertu nastalo 
doslova apokalyptické presúvanie všetkých 
prítomných za najlepšími miestami. Celková 
atmosféra podujatia však bola ve�mi príjem-
ná, za �o by som chcela organizátorom po-
	akova� a popria� im, aby sa všetka energia 
a úsilie vrátili v podobe spokojného publika 
a interpretov, ktorí budú v dobrom spomína� 
na tento vydarený ro�ník. 

Zuzana SZÉKELYOVÁ 

J. J. Mosailini a R. Aussel (foto: R. Biháry)
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s odporom, ke	že jeho prítomnos� neomylne 
veštila, že �oskoro dôjde ku katastrofe, „pr�se-
ru“ �i prinajmenšom k trapasu. Kolegovia �až-
ko znášali, že sa nijako nesnažil skrýva� svoje 
citové prejavy, intelekt, postoje, no ani svoje 
mimoriadne hudobné schopnosti; neskrýval 
dokonca ani svoj pôvod. Normalizáciou po-
vyšovaní i ponižovaní �udia �asto poci�ovali 
takéto prejavy osobnostnej neadaptability 
ako zra�ujúce a hudobnícka spolo�nos� vy-
tvorila v sebaobrane obraz Breinera-asociála, 
deštruktívneho živlu �i Breinera-chrapú�a, 
ktorý umožnil nivelizova� Breinerovu mi-
moriadnu muzikalitu a zárove� paralyzoval 
vlastné mindráky �i problémy s vlastným 

Súradnice tohto stretnutia boli jednozna�né: 
slovenská husákovská pred- a pochartistic-
ká normalizácia vo svojej najmajestátnejšej 
podobe. Paranoidný mocenský slovník na-
stupujúcej normalizácie ozna�oval akýko�vek 
prejav živej hmoty, ktorý zjavne neinteriori-
zoval normaliza�né dogmy, pojmom živel. 
Najmohutnejšiu inkarnáciu živlovosti, s akou 
som sa v tejto antiosobnostnej dobe stretol, 
predstavoval práve Peter Breiner. Spontán-
nos� jeho správania sa, do dia�ky vyžarujúce 
sebavedomie, pubertálna antikonven�nos� 
a spolo�enská nonkonformnos� spôsobovali, 
že kolegovia-hudobníci pristupovali k jeho 
osobe zvä�ša podozrievavo, s dešpektom �i 

svedomím. Tento obraz nebol pravdivý – keby 
ste sa spýtali, koho sa tento asociál stráni, 
�o tento deštruktor deštruuje, �i aké egotické 
ciele tento chrapú� bezoh�adne presadzuje, 
�ažko by ste dostali odpove	 potvrdzujúcu 
spomínaný súhrn negatívnych charakteristík. 
Tento obraz bol dobovo i lokálne podmiene-
ný: spolo�nos� majúca v úcte osobnos� by 
si iste všimla Breinerov nadpriemerný in-
telekt, schopnos� analýzy a integrácie, jeho 
mimoriadny talent, hudobnícke kvality �i 
prinajmenšom profesionalizmus a worko-
holizmus, ktorými prekypuje jeho miecha. 
Slovenská normaliza�ná spolo�nos� kla�ajúca 
sa neosobnosti tieto charakteristiky nechcela 
vidie� a nahrádzala ich obrazom Breinera 
– živelnej pohromy, ohrozujúcej mocných 
v ich moci i bezmocných v ich bezmocnosti. 
Životné osudy mojich rodi�ov spôsobili, že 
som si už vtedy plne uvedomoval pravdu onej 
Puškinovej vety: „Len nezávislos� a sebaúcta 
vás ochránia pred nepriaz�ou osudu �i rana-
mi žitia.“ Nezávislos� a sebaúcta Breinerovej 
osobnosti ma preto ove�a vä�šmi pri�ahovali 
ako odpudzovali a �oskoro sme sa stali pria-
te�mi a spolupútnikmi, ktorými sme vlastne 
dodnes. Priate�stvo s Breinerom, sformované 
v dobe normalizácie, však malo svoje osobi-
tosti, ktoré azda najlepšie vystihne nieko�ko 
osobných spomienok.
Ak Breiner nikomu nijako netoleroval hlú-
pos�, nadutos� �i akéko�vek prejavy arogancie 
vyplývajúce z mocenského postavenia, tak 
spomínané charakteristiky sa v hojnej miere 
vyskytovali práve na �ažiskovom predmete 
štúdia na umeleckej vysokej škole, na „politi-
ke“. S dejinami medzinárodného robotnícke-
ho hnutia (1. ro�ník), ktoré vyu�oval postrach 
školy – Bibzová, sa mi spája spomienka na 
jeden z najkrajších dní môjho života, ke	 sme 
sa rozhodli ís� pripravi� sa na onú obávanú 
skúšku na Zlaté piesky a po príchode na kú-
palisko sme ako prvý �in rituálne utopili oba 
diely �ažko zhá�aných skrípt na dne jazera 
a celý de� prediskutovali o Langerových cha-
sidoch. Na marxistickej 
 lozo
 i súdružky 
Provazníkovej (2. ro�ník) sa Breinerov hurón-
sky smiech ozýval azda naj�astejšie. Ke	 nám 
ilustrovala spolo�enskú podmienenos� javov 
vetou „�ernoch m�že být geniálne nadaný na 
matematiku, no ak sa s matematikou v živote 
nestretne, tak sa to v�bec nepozná“, nasledo-
vala 	alšia Breinerova salva, ktorá ju viedla 
k poznámke: „Komu sa tu nepá�i, môže odís�.“ 
Túto výzvu Breiner, samozrejme, plne akcep-
toval. Po prvej hodine politickej ekonómie 
(3. ro�ník) s docentom Lan�ari�om sme vyšli 
na chodbu, kde nás �akali starší kolegovia 
– Jano Gréner a Marián Banda. Tu (na Panen-
skej ul.) sa odohrala nasledujúca scéna:

Gréner: „�o ste mali?“
Ja: „Politickú ekonómiu.“
Banda: „A to je �o?“
Ja: „Lan�ari�.“
Gréner: „A to je kto?“

Rozhodujúcim činiteľom pri vznikoch či nástupoch skladateľských generácií 
na Slovensku v období budovania vyspelej socialistickej spoločnosti bol 
stav naplnenosti úväzkov národných umelcov – profesorov kompozície na 
bratislavskej VŠMU. Úväzková vyprázdnenosť spôsobila, že majstri Moyzes, 
Cikker a Kardoš prijali na prijímacích skúškach v roku 1975 na štúdium 
kompozície štyroch (!) študentov z deviatich (!): Víťazoslava Kubičku (1953), 
Martina Burlasa (1955), Vladimíra Godára (1956) a Petra Breinera (1957). 
Takto vznikla báza novej skladateľskej generácie 80. rokov a takto som aj 
mal možnosť spoznať vtedy 18-ročného Humenčana, Košičana, klaviristu, 
dirigenta a skladateľa Petra Breinera.

Vladimír GODÁR

ESEJ

Živel 
v antiosobnostnej dobe

 (foto: M. David)
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Breiner: „Ba�a z Martin�eka.“
(Na vysvetlenie: Marián Banda pochádzal 
z dediny Martin�ek, v ktorej bol ba�om istý 
Lan�ari�.)
Lan�ari� (práve vyšiel z triedy): „	akujem.“

Na 	alšom priebehu výu�by politickej eko-
nómie sa Breiner už nezú�ast�oval a docent 
Lan�ari� ilustroval po celý rok všetky de
 ní-
cie a pou�ky politickej ekonómie príkladmi 
z oblasti, ktorá mu bola prisúdená (po�et 
oviec, ov�í syr, ov�ia vlna, žin�ica, námezd-
ná mzda honelníkov at	.), pri�om sa vždy 
ve�avýznamne pozeral na m�a. Breiner sám 
potom problém skúšok z týchto predmetov, 
o obsahu ktorých nemal ani šajnu, riešil 
v	aka Frantovi Tugendliebovi pomocou psy-
chotroniky.
Ešte jedna školská historka: Vedenie katedry 
sa raz rozhodlo, že všetci študenti skladby 
upravia pod dozorom svojich pedagógov po 
dve �udové piesne pre potreby vysielania slo-
venského rozhlasu, aby už kone�ne vznikol 
kvalitný slovenský folklór. Ja som mával 
hodinu každý pondelok o desiatej a istá ne-
de�ná depresia spôsobila, že som ve�er zavolal 
Petrovi a poprosil som ho, �i by mi túto �udov-
ku nenapísal. Odvetil, že samozrejme, a tak 
som išiel k nemu, kde som si pol hodinky 
po�kal a potom som si domov odniesol – bez 
toho, žeby som sa na popísaný papier pozrel 
– „moju“ úpravu �udovky. Na druhé ráno som 
na výzvu profesora Kardoša položil domácu 
úlohu na klavír na prehratie a takmer som 
umrel: po dvoch taktoch slá�ikov (dúvaj 
v G dur) nasledovali štyri takty ženského zbo-
ru (Ideme ideme, cesti�ku nevieme) a na to do 
pauzy zboru a orchestra sólový cimbal zahral 
prvé dva verše ruskej hymny (Sajúz neruší-
myj). Takto pokra�ovala celá moja �udovka. 
Boh je však mocný: Kardoš sa zastavil pri 
probléme rytmického zápisu ženského zboru 
(šes� osmín alebo trioly?), a tak som školu 
doštudoval.
K nášmu priate�stvu s Breinerom teda pat-
rila aj skuto�nos�, že spomínané autority 
trpeli amnéziou a tieto prejavy nepripisovali 
neprítomnému Breinerovi, ale práve mne. 
Breinerovo správanie na dejinách emerhá 
(pozn. red. Medzinárodného robotníckeho 
hnutia), marxistickej 
 lozo
 i, politickej eko-
nómii �i vedeckom komunizme, ale aj na 
skladate�ských seminároch, hudobnej teórii 
�i vojenskej príprave mi spôsobovalo sériu 
tráum, ke	že som býval mylne považovaný 
za pôvodcu týchto výtržností, a tak sa násled-
ky Breinerových �inov a správania stávali 
hlavným bremenom mojich štúdií na VŠMU. 
Tieto charakteristiky sa stali postupne trvalou 
sú�as�ou nášho vz�ahu a dokonale fungovali 
aj po ukon�ení školy, ke	že nadutci, papaláši 
a hlupáci sa vyskytovali aj v 	alších inštitú-
ciách, ktoré riadili náš profesionálny život.
Nikdy som Breinerovi nevy�ítal, že som �asto 
musel nies� následky našich spolo�ných úvah 
a jeho spontánnych �inov, hoci je prízna�né, 
že ja sa s nimi stretávam každodenne, kým 
on si ich zvä�ša ani nepamätá (napríklad spo-

lo�né vyhlásenie Úzkeho magického kruhu 
HZDS, uverejnené v Kultúrnom živote, hudob-
ní nadutci pripísali mne a mne aj boli adre-
sované úvahy o žalobe za nactiutha�stvo �i 
snaha „rozbi� mi papu�u“ jedného vtedajšieho 
profesora).
Urobil som len jediný pokus „všetko mu vrá-
ti�“: Ke	 ma ešte ako študenta vyzval na ceste 
do Humenného zašoférova� si, tak som mu 
do piatich minút dokonale roztrieskal „žigu-
láka“ a Peter si sám zachránil život len v	aka 
svojej duchaprítomnosti. Na tejto návšteve 
som sa však spoznal aj s Petrovým otcom. 
Ten mi porozprával kolymské historky z jeho 
15-ro�ného sibírskeho zajatia, ktoré ma do-
dnes dokážu vydesi� a ktoré mi azda umožnili 
aj pochopi� Petrovu lásku k životu a pravde 
i jeho nenávis� k spolo�enskému násiliu 
a spolo�enskej lži. Spoznal som tiež Petrovu 
mamu, ktorá prežila besnenie Hitlera a Tuku 
v evanjelickom sirotinci v	aka mikulášskemu 
farárovi Vladimírovi Kunovi.

Breinerovská nespútanos� �i bezuzdnos� sa 
�ažko zlu�ovala s písanými i nepísanými po-
riadkami hudobných inštitúcií, ktoré riadili 
náš hudobný život. Nonkonformnos� skrytá 
v jeho partitúrach viedla domáce autority 
k dehonestujúcim rozsudkom, ktorým posky-
tovalo alibi zasa len breinerovské správanie, 
a nijako ich neopráv�ovali zapísané skladby. 
Ak jeho hybridizácie hudobných svetov, vy-
skytujúce sa už v jeho prvých skladbách, viedli 
istú miestnu autoritu k zhadzujúcemu ozna-
�eniu „hovädzí guláš“, sta�í dnes doda�, že 
spomínaná autorita za�ala podobné „guláše“ 
písa� o desa�ro�ie neskôr, a dokonca ich mys-
lela celkom vážne. V osemdesiatych rokoch, 
v období tvorivého nástupu našej generácie, sa 
teda Breiner „nehodil nikam“ (povedané Ma-
jakovského slovami). To viedlo k jeho �astým 
zmenám zamestnania a oná breinerovská slo-
bodná žila si svoj najvä�ší priestor našla azda 
v jazzovej pianistike, ku ktorej som ho istým 
spôsobom aj ja osobne podnietil. Breinerova 
nekompromisnos� postojov v otázkach prav-
divosti a profesionality, jeho nezávislos� a se-

baúcta spôsobili, že sa v žiadnom zamestnaní 
nadlho nezohrial, a tak sa paradoxne stal 
majstrom azda vo všetkých muzikantských 
profesiách. Spolo�enská netolerancia osemde-
siatych rokov teda splodila fenomén Breinera 
skladate�a, aranžéra, pesni�kára, dirigenta, 
klaviristu, jazzového pianistu, hudobného 
režiséra, komorného i sólového hrá�a, autora 
stoviek partitúr vážnej i nevážnej hudby, sym-
fónií, pesni�iek i muzikálov, 
 lmovej a scé-
nickej hudby. Kolegiálna netolerancia zasa 
spôsobila, že Breiner za�al bra� vážne jedinú 
inštitúciu – inštitúciu spolo�enskej objednáv-
ky, ku ktorej pristupoval so sebe vlastnou pro-
fesionálnos�ou.
Peter Breiner neomylne diagnostikoval pono-
vembrovú dobu ako dobu ve�kých príležitostí 
pre malých �udí. Ak som ja po�as novembro-
vých dní chodil na námestie, pri�om štrnga-
nie s k�ú�mi som považoval za stupídny rituál 
zbavujúci zú�astnených i nezú�astnených 
akejko�vek zodpovednosti a nemajúci nijaký 

vz�ah k vízii budúcnosti, tak Breiner mi na 
výzvu zú�astni� sa demonštrácie odpovedal: 
„Nebude to dlho trva� a na tom istom námes-
tí budú kri�a�, že ho treba premenova� na 
námestie Matice slovenskej.“ Ak som vtedy 
deklamácie o dobehnutí Západu za dva roky 
považoval za prejavy blúzniacich mozgov, 
tak Breinerove diagnózy boli ove�a prísnej-
šie a mne samému pripadali ako prejavy 
monštruóznej precitlivelosti, majúcej korene 
v pradávnej historickej skúsenosti Hebrejcov. 
Nasledujúci vývoj však vždy takmer stoper-
centne potvrdil Breinerove diagnózy a ja som 
sa sám musel zaradi� do tábora nerozmýš-
�ajúcich idealistov. Je azda prirodzené, že 
najvä�šou túžbou �loveka je, aby jeho deti vy-
rastali v nedeformujúcom a bezpe�nom pro-
stredí ob�ianskej slobody. Múdry Werich bol 
raz povedal: „Každá doba má róbu a tá róba 
má vle�ku.“ Breiner o tejto vle�ke vedel a všet-
ko svoje úsilie venoval tomu, aby svoju dcéru 
Petru zbavil tejto vle�ky. Roku 1992 odišiel do 
Kanady, ktorá mu poskytla azyl, pracovné 
príležitosti i h�adanú ob�iansku slobodu. 

P. Breiner, V. Godár, A. Šeban, S. Palúch (foto: archív autora)
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 K hudbe si sa dostal ako mnohí hudobníci 
cez klaviratúru. Mohol by si tu sústrediť zo-
pár spomienok na tento nástroj, na školu či 
na učiteľov/-ky klavírnej hry? 
Minulý piatok som mal v Humennom kla-
vírny recitál a zistil som, že v obecenstve 
sedí pani Demeková, ktorá ma u�ila hra� na 
klavíri v Humennom, ke	 som mal pä� rokov. 
Nevidel som ju viac ako štyridsa�dva rokov 
a prišla tam z Ma	arska, kde žije s manže-
lom. Niekto nás odfotil, ke	 sme sa po mojom 
koncerte po tých rokoch po prvýkrát stretli. 
Zahral som jej Mozartov Chlieb s maslom, lebo 
to bola vlastne prvá vec, �o som hral u nej 
ako prednes, ke	 som za�al chodi� na Kon-
zervatórium a ona tam chodila so mnou. Ako 
Kojanovej žia�ka ma vodila so sebou každú 
stredu do Košíc na Konzervatórium, neskôr 
som chodil už sám.  

 Môj prvý klavír (pianíno Petrof) stál 
v roku 1959 rodičov 9600 korún.
Moja mama mala klavír, bola to jediná vec, �o 
si po vojne odniesla zo Žiliny do Humenného, 
ke	 sa vydala za môjho otca. Bolo to �ierne pia-
níno, ktoré arizátori nechceli, hoci inak si ná-
bytok zobrali a mama svoj klavír nejako našla. 
Na �om som za�al hra�, ke	 som mal štyri 
roky. Potom sme mali hnedé pianíno Petrof, 
na �om som prežil do roku 1968. To nám za 
10 000 korún predala pani Levická. V 1969 roku 
(to som už chodil na Konzervatórium) Kojano-
vá vedela o �u	och, ktorí sa chystali emigrova� 
a potrebovali sa zbavi� svojho klavíra. Tak som 
dostal krídlo, ktoré stálo rodi�ov pä�tisíc korún, 
a tento klavír nielenže prežil so mnou konzer-
vatórium i vysokú, ale som si ho so sebou vzal 
aj do Kanady – tam to už neprežil.
Neviem, �o bolo to pôvodné o�arenie hudbou. 
Pamätám si, že sedím pä�-šes�ro�ný na okne 

v kaštieli v hudobnej škole v Humennom 
s u�ite�om Fecurom, ktorý mal hlboký hlas. 
Bol to taký medve	, ktorý mi venoval všetku 
pozornos� a ja som utekal z domu, aby som sa 
s ním mohol rozpráva�. Bol zborový dirigent 
a u�il hru na akordeóne. Ke	 vznikol zbor 
humenských u�ite�ov, tak ho dirigoval na po-
lovicu s mojou mamou. 
Kojanová ma u�ila od desiatich rokov, mala 
taký ruský �i sibírsky prístup a ja som vtedy 
ku nej chodil každú stredu na Konzervató-
rium do Košíc. Mozartov Chlieb s maslom 
bol prvý kritický bod v mojom klavírovaní, 
pri glissandách som si do krvi rozdrel palec. 
Mimochodom, Kojanová tiež chcela, aby som 
chodil na druhý nástroj, a tak som absolvoval 
aj dva roky hry na violon�ele u Polovku v Hu-
mennom. 
Hudba ma ur�ite bavila už vtedy, pamätám si, 
že som prinútil mamu kupova� notový papier 
a písal som si noty. Muselo ma to šialene 
bavi�, lebo som s hudbou strávil dobrovo�ne 
celé hodiny. Žasol som, že hudba sa dá zapí-
sa� a ke	 som mal desa� rokov, napísal som 
partitúru opery Ma�kin dom pod�a Samuila 
Maršaka, ešte ju mám. 
Kojanová mi od za�iatku nasadzovala latku 
ve�mi vysoko a ja som nevládal. Ke	 som mal 
ako 15-ro�ný hra� Lisztove Transcendentálne 
etudy, Me� sto val�ík �i Chopinove Scherzá, tak 
ma to prestalo bavi�. Sedíš za tým klavírom 
a nevieš presved�i� mozog, aby to absorboval, 
prsty by aj išli, ale mne to ni� nehovorilo. Na 
tom to celé zakapalo. 
Vtedy som hral už Haydnov D dur koncert (ten 
Vargov), a to ma šialene bavilo, lebo tam bol aj 
druhý klavír. A objavil som veci, ktoré ma bavili 
ove�a viac ako hranie nezmyselne �ažkých vecí. 
To sa prejavilo už v prvom ro�níku konzerva-
tória, ke	 som za�al zaklada� orchestre, triá, 
kvartetá. Nechcel som len sedie� za klavírom 
a opakova�, �o niekto už napísal, �o predo mnou 
hralo už tisíc �udí a po mne bude hra� tisíc �udí, 
ale chcel som by� viac zaangažovaný v procese 
hudby. Na konzervatóriu sa dalo zhromaž-
di� kamarátov z triedy, prinies� ich na privát 
a trebárs ich celú noc núti� písa� party z mnou 
rekonštruovanej predohry opery Porgy a Bess, 
lebo partitúra neexistovala, no našiel som rus-
ký klavírny vý�ah, kde som objavil celkom nové 
akordy. Tak som tú predohru reinštrumentoval 
pod�a seba, spolužiakov som prinútil rozpísa� 
party a doniesol som to na orchester. Ke	 or-
chester skon�il náhodou skôr, tak som povedal, 
„musíte tu všetci osta�,“ a rýchlo som rozdal 
party. A ke	 sme potom zahrali trebárs šest-
nás� taktov, tak to bolo ono a tam som skon�il 
s klavírovaním. Ten orchester – to bol najvä�ší 
zázrak na svete. 
V druhom ro�níku Konzervatória som už robil 
všetko iné, len nie klavír. Za�al som chodi� 
na bicie a na bicích som cvi�il viac ako na 
klavíri. V tre�om ro�níku som tak dobre hral 
na bicích, že ma môj profesor bral hra� do di-
vadla. Ke	 on mal fušku, tak ja som išiel hra� 
�ardášovú princeznú alebo Pikovú dámu alebo 

ROZHOVORROZHOVOR

V júni Peter Breiner účinkoval v Slovenskej filharmónii ako dirigent vlast-
nej úpravy Musorgského Obrázkov z výstavy, v Redute pri tej príležitosti 
uviedol tiež slovenskú premiéru svojej skladby SROWMAAM. V Slovenskom 
národnom divadle ho bolo možné vidieť dirigovať balet Slovanské tance, 
koncom mája mal v SND premiéru Prokofievov balet Rómeo a Júlia, ktorý 
naštudoval. V tom istom mesiaci súbor Triango, ktorý sa v januári predstavil 
v newyorskej Carnegie Hall, ukončil v Žiline svoje európske turné. Popri tom 
všetkom stihol Peter Breiner na Slovensku odohrať niekoľko klavírnych reci-
tálov. Na jeseň sa opäť postaví na dirigentský stupienok Štátnej filharmónie 
Košice. V New Yorku žijúci rodák z Humenného, skladateľ, klavirista, aranžér, 
dirigent a komentátor spoločenského diania oslavuje svoje jubileum hudbou. 
Rozhovor s Vladimírom Godárom vznikol v júni 2017. 

Pripravil Vladimír GODÁR

Peter 
Breiner

„Pri dirigovaní som ako decko, 
ktoré pustili do hračkárstva.“

(foto: J. Lukáš)



17

�oko�vek. Potom mal problémy, že šestnás�-
ro�né deti vodí do divadla. No a v tre�om ro�-
níku som už de
 nitívne prestúpil na skladbu 
ako na hlavný predmet; to bol vlastne prvý 
rok, ke	 Jožko Podprocký prišiel do Košíc.

 Vyzerá to tak, že si v správnom veku 
stretol v Košiciach osvietené osobnosti.
To košické konzervatórium, to bola tak strašne 
normálna škola. Ke	 sa na to takto pozerám, 
mal som ve�ké š�astie na pedagógov – Mária 
Potemrová, Eugen Száraz, Jožko Podprocký... 
A tá moja posadnutos� hudbou sa tu mohla 
plne prejavi�. Sama Kojanová bojovala ako lev, 
aby presved�ila mojich rodi�ov o mojej hudob-
nej budúcnosti, aby som šiel na strednú školu 
už z ôsmeho ro�níka. Bola to posadnutos� �i 
húževnatos�. Ponúkla mi, aby som v lete býval 
u nich v Košiciach a tam aj cvi�il, aby bolo 
isté, že sa neulievam. To iste nebolo každo-
denné. Pamätám si, že sa mi strašne pá�ilo, 
�o jedli. Tu bola celkom iná kuchy�a oproti 
našej rakúsko-uhorsko-židovskej kuchyni 
mojej babky; tu sa zrazu jedla zelenina, šaláty 
a jedlá, �o nemali milión kalórií. Detstvo som 
netrávil s de�mi, ale s dospelými – po celý �as. 
Všade som bol najmladší, nebolo to normálne. 
Napokon už tá Demeková z Humeného mu-

sela da�o tuši�, ke	 ma zobrala ukáza� svojej 
profesorke. To naše stretnutie v piatok bolo 
dos� dojemné.
Všetko na svete som sa nau�il na košickom 
konzervatóriu, tá vysoká mi nedala skoro 
ni�. Cez prestávku sa hralo, po vyu�ovaní sa 
hralo, pred vyu�ovaním sa hralo, ve�er sa 
išlo spolo�ne do opery. Boli tu na kope puber-
tiaci, ktorí boli vä�šinou talentovaní, hrali 
a vä�šinu z nich muzika naozaj zaujímala. 
Napríklad som dal dokopy slá�ikový orchester 
a u�ili sme sa hra� Bachov 3. brandenburský 
koncert dovtedy, kým sme ho nevedeli zahra� 
a kým som sa ho nenau�il dirigova�. Nezau-
jímalo nás, �i je to �ažké. Cez ve�kú prestávku 
sme robili hudobné kvízy. �udia v puberte sa 
okamžite nakazia, chcú sa necha� presved�i�. 
Mohol som robi� skladbu aj bicie, hral som 
v dychovke, v školskom orchestri. V divadel-
nom orchestri som na vlastnej koži zažil, �o je 

to, ke	 sa stratí orchestrálny hrá�. To ti nikto 
nevysvetlí, ako sa máš nájs� v parte, �o zaží-
vaš, ke	 sa stratíš. Devä�desiat percent diri-
gentov to nevie, a tak ani nevedia, �o sa stalo, 
ke	 niekto hrá o dva takty inde. 
K mojim osvietencom – Kojanová, triedny Szá-
raz, ten ma u�il intonáciu. Tento osvietenec 
ma vymazal z triednej knihy, aby som nemal 
zameškané hodiny; to sa stalo za komunizmu. 
Pani Potemrová bola nad�asová kategória; jej 
bolo jedno, aký je režim, ona povedala: „Škola 
je tu na to, aby ste neboli hlúpi; by� hlúpi je to 
najhoršie na svete a vy nemože�e byc glupe.“ (aj 
po východniarsky to povedala). A ke	 videla, že 
niekde má spätnú väzbu, za�ala nosi� knižky, 
platne, dávala domáce úlohy navyše; s �ou 
sme išli na Varšavskú jese� z Košíc v �ase, 
ke	 som nebol ešte ani v Bratislave. Najvä�ší 
sviatok bol, ke	 niekoho pozvala domov po-
�úva� platne, mala neuverite�nú fonotéku. 
Konzervatórium v Košiciach boli pre m�a štyri 
roky hudobnej eufórie – dychovka, orchester, 
komorný orchester, trio, kvarteto, štvorru�-
ný klavír. Raz som ilegálne cvi�il Rapsódiu 
v modrom, profesor Vlastimil Tichý išiel okolo, 
nakukol, a zahral mi druhý klavír. A potom 
nás nachytala Kojanová – m�a, s cudzím pro-
fesorom, ako hrám repertoár, ktorý ona nes-

chválila. Obaja sme boli ako zmoknuté kury. 
Ona potom ostala zatrpknutá ako moja matka 
po holokauste. 
Jožko Podprocký sa objavil ako anjel. U�il te-
óriu s humorom a espritom, ja som mu za�al 
hne	 nosi� svoje skladby, a potom som chodil 
k nemu domov. On mi navrhol prestup a po-
kra�ovanie na vysokej u Moyzesa. Na moje 
skladate�stvo mal zásadný vplyv, presved�il 
ma, že sklada� môžem. Zorganizoval mi re-
žim písania, �o som ve�mi potreboval a za �o 
som mu nesmierne v	a�ný. 

 No a to hovoríme o rokoch najtvrdšej 
normalizácie v policajnom štáte. Vtedy sa 
nedalo prísť do školy bez toho, aby človeka 
dvakrát nelegitimovali. 
Ja som vtedy došiel do školy v nohaviciach 
z americkej zástavy, ktoré mi moja ni� netu-
šiaca teta poslala z Clevelandu. Samozrejme, 

že som ich mal na sebe raz – najprv ma za-
stavili policajti, tak som pochopil, že to nepôj-
de. Za�al som si ich nosi� do školy a tam som 
sa prezliekol, no za desa� minút ma zastavil 
riadite� a povedal mi, že ma vyhodia zo ško-
ly. Tak som ich predal nejakému košickému 
chuligánovi a celé mesiace som si za tie pe-
niaze kupoval tresku. A bolo. 

 My sme sa po prvýkrát stretli na prijí-
macích skúškach – bolo to v marci či apríli 
1975. Boli sme tam deviati, komisia (Cikker, 
Moyzes, Kardoš) si vybrala štyroch (okrem 
nás dvoch aj Maroša Burlasa a Viťa Kubičku) 
a v septembri sme začali chodiť do školy. 
Čo sa od nás vtedy požadovalo, to je dnes 
nadbytočný luxus. Ty si sa tu stal vlastne 
posledným Moyzesovým žiakom.
Na vysokej sa každý staral sám o seba, tam už 
nebola nijaká komunita. Spomenieš si, že by 
študenti na vysokej spontánne založili nejaký 
súbor?

 Ja si pamätám, že si ako prvák na VŠMU 
založil klavírne kvinteto s dychmi, lebo ste 
chceli zahrať Sixtovo Kvinteto. Ďula Klein hral 
na klarinete, Martin Karvaš na hoboji a Vlado 
Ďurana na fagote. 
Áno, a hrali sme aj Beethovena. Ale koncert 
sme nemali.

 A bol Hansi Albrecht.
Bol Hansi, no to tak nemalo ni� spolo�né 
so školou, až to bolelo. Pamätám si, že sme 
s Bandom listovali Šostakovi�ovu Violovú 
sonátu pár mesiacov po tom, �o ju napísal. 
Z kópie rukopisu – dva mesiace po Šostako-
vi�ovej smrti. U Hansiho bolo to, �o som mal 
v Košiciach na Konzervatóriu. Zbláznil som sa 
do Schumannovho Kvinteta, ktoré sme hrali 
a ktoré som si celé prepísal. 

 Hansi Albrecht a Alexander Moyzes sa asi 
nemali veľmi radi, ale v tvojom životopise sa 
ocitli obaja vedľa seba.
Života u Hansiho som sa nevedel nabaži�, istý 
�as som u�ho aj býval, mal som k�ú�e. Nap-
riek komunizmu tu bola neuverite�ná oáza. 
Ni� podobné som predtým nepoznal. Neviem 
tiež zabudnú� na bridžové nedele s Grétinéni 
pod Kokoschkovými obrazmi. To sú spomien-
ky, ktoré stratili svoj hmotný substrát. Cel-
kom ma dorazilo to video, kde �uro Alexander 
hrá Hansiho a ide po Kapitulskej. Ten Hansiho 
inštinkt – nie pedagogický, ale �udský. Nikdy 
ni� nehovoril a povedal všetko, pravé slová 
v pravý �as. Bol som vlastne v týchto rokoch 
�lenom za�ínajúcej Musiky aeterny. Moyzes 
– utkvela mi v pamäti prvá hodina. Povedal 
mi, že ma v nasledujúcich piatich rokoch ni� 
nenau�í: „Ja ti môžem ukáza�, ako to robím ja, 
ale skladate�om sa sta� sa musíš nau�i� sám.“ 
A všetko bolo jasné. Ako profesor hlavného 
predmetu mi žehlil všetky „pr�sery“. 

 Čoskoro si už ako študent začal pracovať 
v rozhlase ako hudobný režisér.
To bolo zamestnanie, kde som musel kontro-

ROZHOVOR

J. Albrecht (uprostred), A. Albrecht 
(prvý zľava) a A. Moyzes (prvý sprava) 
(foto: archív autora)
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lova� akustickú realizáciu textu zapísaného 
v partitúre, lebo cie�om tejto �innosti bolo na-
hra� skladbu s �o najmenším po�tom chýb, a to 
si vyžaduje �o najlepšie �ítanie partitúry. Bola 
to ve�mi pozitívna skúsenos�, pre dirigenta na 
nezaplatenie. Dlhšie mi potom trvalo odpúta� 
sa od partitúry, od toho neustáleho sledovania, 
�i je všetko v poriadku. Tá kontrola spo�íva 
v tom, že to musíš ma� v mozgu o nie�o skôr, 
ako to v skuto�nosti zaznie, a ty overuješ, �i to, 
�o si po�ul v predstave, zaznie aj naozaj.

 Mal som kedysi rozhovor s Mariánom 
Lapšanským o klavírovaní. On mi povedal, 
že najviac sa o pianizme naučil pri sprevádza-
ní speváka či huslistu. Vtedy mi tiež povedal, 
že podstata činnosti klaviristu spočíva v tom, 
že počas čítania nôt musí počuť zvuk a svojou 
vôľou-predstavou vlastne kontroluje to, čo sa 
stane, keď položí ruky na klaviatúru. Vnútor-
ná intonácia, ktorá je samozrejmá u huslistu 
či speváka, je tiež podstatou pianizmu.
A to isté robí dirigent. V rozhlase som spoz-
nal obrovské množstvo hudby. Vtedy TO�R 
to�il každý de�, SO�R takmer bez prestávky. 
Okamžite som aj za�al písa� partitúry pre 
TO�R, �o bola nezaplatite�ná škola – jeden de� 
som to napísal, na druhý de� sa to schválilo 
a na tretí de� sa nahrávalo. Bola tu okamžitá 
spätná väzba, hrá�ska reakcia. Vtedy som si 
napo�úval aj všetky džezové štandardy. A na 
tvoj podnet som za�al hra� džez s Jožkom Bri-
sudom a Cyrilom Zele�ákom.

 Pamätám si, že si vo Véčku na Bratislav-
ských džezových dňoch počas jam session 
sprevádzal Zbigniewa Namysłowského 
(1977); potom prišla skupina Forum 57, kde 
si hral s Jožom Kolkovičom, Jarom Rozsívalom 
a Mišom Lazarom – tiež na džezových dňoch.
Na džezových d�och som vystúpil aj ako spe-
vák – s Martinom Karvašom, Janom Sikorom 
a Petrom Lipom. Spievali sme spirituály vo 
vojenských uniformách s plešatým Lipom.
Ke	 som bol na VŠMU, nahrávali sme hud-
bu k môjmu muzikálu �arovná �aša a vtedy 
došlo k 	alšiemu osudovému stretnutiu – so 
zvukárom Ottom Noppom. Táto spoluprá-
ca trvá dodnes už štyridsa� rokov, pracoval 
najmä ako zvukár pre Naxos. Obaja sme sa 
stretli v rozhlase a obaja sme z toho rozhlasu 
aj odišli. Do rozhlasu som nastúpil už po�as 
štúdií, a tak som naozaj nemohol chodi� na 
prednášky a mal som dekanský termín aj 
z telocviku. Mali sme plávanie, ja som neve-
del pláva� a navyše som mal vtedy v rozhlase 
službu. Tri-štyri roky som tam mal plný úvä-
zok, takže som rátal s tým, že ma po škole 
zamestnajú, no pán Dibák mi vo svojej kance-
lárii vysvetlil, že Ministerstvo vnútra nedovolí 
rozhlasu zamestna� deštruktívny živel. Vtedy 
som dostal lano od Broma a bez rozmýš�ania 
som išiel k Bromovi. A bolo. 

 Kedy si začal s dirigovaním?
To si presne pamätám. Ke	 som mal desa�-je-
denás� rokov, pozeral som v ma	arskej televí-
zii Bernsteinov cyklus a ke	 som za�al chodi� 

na Konzervatórium, objavil som archív, kde 
boli partitúry a orchestrálny materiál. Zázrak! 
Prvá partitúra, �o som si doniesol domov a �í-
tal, bola Smetanova Má vlast. Partitúra mojej 
opery vyzerala celkom inak, u Smetanu to 
celé bolo zorganizované. Neuverite�ne ma to 
fascinovalo, v Košiciach som chodil na každý 
koncert do opery s partitúrou, v noci som ne-
spal a v posteli som dirigoval orchester. Potom 
som organizoval súbory a orchestre. Ke	 som 
prestúpil na skladbu, v osnovách bolo aj diri-
govanie. To u�il Holoubek, ktorý dovtedy neu�il 
a zobral to ve�mi vážne. To boli vlastne moje 
jediné lekcie a všetko, �o viem o dirigovaní, 
viem od neho. U�il ako starý praktik a aj spolo-
�ensky to bolo neuverite�ne príjemné. Tak som 
po prvýkrát dirigoval symfonický orchester 
na verejnosti na Konzervatóriu – celý koncert 
dirigoval Holoubek a prídavok som dirigoval 
ja. Prešiel som od bicích dopredu a oddirigo-
val som Glinkovu Predohru k opere Ruslan 
a 
udmila. Bolo to celé fascinujúce a bol to môj 
sen, odkedy som bol po prvýkrát na 
 lharmo-
nickom koncerte v Košiciach – môj prvý živý 
koncert bola Orffova Carmina burana. Bystrík 
Režucha mi zasa dal prvý zaplatený kšeft 
– prepisoval som Moyzesove partitúry (Dolu 
Váhom, Tance z Pohronia) pre kúpe�ný orches-
ter v Bardejovských kúpe�och.
Dirigova� som mohol v Košiciach, v Žiline, 
vo Viedni, no Bratislava bola pre m�a ab-
solútne zarúbaná. Tak som pochopil, že na 
to dirigovanie tu musím ma� papier. Vtedy 
Jurkovi� vybavil, že mi po dvoch rokoch štú-
dia u Slováka dajú na to papier. Slováka som 
už poznal ako režisér, no absolvoval som 
u�ho dve hodiny, a potom som si povedal, že 
hádam ten papier za to nestojí. Dodnes som 
pri dirigovaní amatér, som ako decko, ktoré 
pustili do hra�kárstva. Ke	 idem v Jeruzaleme 
dirigova� Jerusalem Symphony �i dirigova� 
v Carnegie Hall, tak si vravím: „A m�a tam 
pustia? Ve� na to nemám papier.“ Ke	 som 
nahrával Janá�ka na Novom Zélande so špi�-
kovým orchestrom, tak som mal dojem, že 
možno to aj viem. 

 Alan Hovhaness v istom rozhovore po-
vedal, že za krízou hudby v 20. storočí stoja 
dirigenti, lebo oni predstierajú, že počujú 
niečo, čo sa nedá počuť.  
Devä�desiat percent skladate�ov nemá slucho-
vú kontrolu nad partitúrou. Orchestru trvá tak 
pätnás� minút zisti�, kto stojí pred ním. Ale 
platí to aj naopak, to�ko treba, kým dirigent 
zistí, na koho sa v orchestri môže spo�ahnú�. 
Moja priate�ka hovorí, že netreba chodi� voli�, 
lebo tým politikov len posme�ujeme. Podobne 
dirigenti posme�ujú skladate�ov, aby písali 
svoje nepo�ute�né partitúry. To sa týka tónovej 
výšky i rytmu. Všetko je to dnes „priblizite�no“. 
Už ako režisér som zažil situácie, ke	 oporný 
st�p slovenského spevu spieval piesne sklada-
te�ského oporného st�pu a ani jeden netušili, �o 
je naozaj v nahrávaných notách.

 Ja som počul – neviem, či to je legenda –, 
že v košickej filharmónii mali súťaž: Kto viac-

krát zahrá počas premiéry diela prítomného 
skladateľa „Medveďku, daj labku“, bez toho, 
aby si to všimol prítomný skladateľ či dirigu-
júci dirigent.
Nie je to legenda. Celé je to ve�kolepé chucpe 
– my sa budeme tvári�, že hráme tvoju skladbu, 
ty sa budeš tvári�, že po�úvaš svoju skladbu, 
a pritom „jede“ „Medve	ku, daj labku“. Tento 
syndróm „Medve	ku, daj labku“ je dnes všade.

 Witold Lutosławski to celkom presne 
analyzoval – čo sa vlastne dá a nedá počuť 
v orchestri. Ty si sa teda stal dirigentom vďa-
ka nahrávaniu?
Hej, takmer výlu�ne; nikdy som nemal or-
chester a nestal som sa sú�as�ou pódiovej 
výmeny, �o je základná podmienka prežitia 
dirigenta. Ako šéf orchestra môžeš na výme-
nu ponúknu� inému dirigentovi svoje pódium. 
Ke	 nie si sú�as�ou tohto kolobehu... Ja na-
hrávam ako hos�, orchestráci mi povedia, 
„s tebou je tak dobre, prídi zase,“ no ja neprí-
dem, manažment ma nezavolá, lebo nie som 
sú�as�ou tohto navzájom sa oplod�ujúceho 
cyklu; to, že ma chcú orchestráci, to manaž-
ment zaujíma najmenej zo všetkého; nemám 
�ím prispie� do kasi�ky. Celé to takto funguje.

 V Bratislave si dirigoval koncerty s Cap-
pellou Istropolitanou, so Štátnym komorným 
orchestrom Žilina, Štátnou filharmóniou Ko-
šice, Symfonickým orchestrom Slovenského 
rozhlasu, nedávno si po prvýkrát dirigoval 
svojich dávnych spolupracovníkov zo Sloven-
skej filharmónie na koncerte k tvojej šesť-
desiatke. Odznela tu aj premiéra tvojej novej 
orchestrálnej skladby SROWMAAM, aj tvoja 
inštrumentácia Musorgského Kartiniek. Pre-
miérovaná skladba je vlastne orchestrálna 
fantázia na tému ruskej rómskej piesne Daró-
goj dlinnoju, ktorú si pamätáme z roku 1968, 
keď bola celosvetovým hitom Mary Hopkin 
s textom Those Were The Days. Z partitúry 
mám pocit, že si tu zasa spojil nespojiteľné 
– nostalgiu so sarkazmom. Prezradíš čitate-
ľom akronym v názve skladby?
SROWMAAM je skratka slov Suicide Rate of 
White Middle-Aged American Men, �o zna-
mená Po�et samovrážd bielych Ameri�anov 
v strednom veku – je to najrýchlejšie stúpajúca 
krivka v popula�ných štatistikách. Asi odráža 
nie�o, �o sa v krajine deje. Samovraždy pácha-
jú �udia, ktorí by mali by� najvä�šou oporou 
spolo�nosti. Predstavujú frustrácie �i skla-
mania o�akávaní �udí, že sa budú ma� aspo� 
tak dobre, ako sa mali ich rodi�ia. Predsta-
vuje uštvanos� �udí, ktorá nevedie k chrámu, 
dnešný rozkvet idiotizmu, roztvorené nožnice, 
ktoré v Amerike zlikvidovali strednú triedu, 
tú, ktorá kedysi vytvorila kapitalizmus a kto-
rá dnes prestáva existova�, lebo chamtivos� 
a hlúpos� bohatcov je ve�ná a nekone�ná. 
Citát spája všetko ve�kým oblúkom a ilustruje 
dnešnú bezútešnos�, beznádej a nostalgiu. To 
všetko v štvorštvr�ovom metre, do ktorého sa 
musí zmesti� aj devä�osminový takt.

(Úryvok z pripravovanej publikácie)

ROZHOVOR
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 Túžba tvoriť v Prešove
Hovoriť o hudbe súčasnosti, aj keď by to malo byť prirodzené, nie je vôbec jednoduché. 
Paleta koncertnej produkcie je nesmierne bohatá: popri aktuálnej znie i hudba minulosti, 
prezentované sú spoločensky etablované štýly, druhy a žánre, ktoré prekročili rámec 
dobovej determinovanosti a svojou univerzálnou rečou oslovujú dodnes. Zároveň treba 
akceptovať, že hudba súčasných autorov je štýlovo a žánrovo bohatá a rozptýlená. Jej 
percepcia je náročnejšia v prípade, že sa neusiluje zabaviť a zaujať prostredníctvom ľah-
ko dostupných percepčných schém, neopakuje všeobecne využívané komunikačné kódy, 
v mnohých prípadoch sa vymyká z rámca bežnej počúvateľnosti, melodickosti, harmónie, 
pravidelného rytmu. Naznačiť túto mnohorakosť sa snažila séria štyroch popularizač-
ných prednášok o súčasnej hudobnej tvorbe s názvom Túžba tvoriť v Literárnej kaviarni 
a umeleckom klube VIOLA v Prešove. 

Cyklus otvoril ve�er so skladate�om Jurajom 
Vajóom (21. 2.) a jeho sú�as�ou bolo koncertné 
prevedenie operného fragmentu z pripra-
vovanej opery Gojdi�. V dialógu sa skladate� 
a prítomní hudobníci zamýš�ali nad tým, kedy 
sa byzantská hudba stáva výzvou k tvorbe. 
Umelecké uvedenie fragmentu nadväzovalo 
na koncertnú produkciu De� vladyku Pavla 
Petra v lochu, ktorá odznela 27. mája 2015 
vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. 
Prešovská prezentácia obsahovala prvky 
koncertu, inscenovanej rozhlasovej hry, ab-
surdného divadla a happeningu. Umelecký 
dialóg s publikom viedlo zoskupenie Urban 
Hudák – Music. Pokra�ovaním bol druhý 
z ve�erov (3. 5.), ktorého cie�om bolo upriami� 
pozornos� na potrebu budovania otvorenosti 
a úcty k umeleckým prejavom iných kultúr. 
Lektorský vstup dramaturgi�ky Štátnej 
 lhar-
mónie Košice Márie Špakovej Kornucíkovej 
ponúkol úvahu nad možnos�ami hlbšieho 
ponoru do znejúcej hudby, ktorý sa dotýka 
jej duchovnej stránky. Na inšpiratívne za-
myslenia o spôsoboch vnímania a nachá-
dzania harmónie nadviazali hudobné vstupy 
umeleckého dua Ramivana, zamerané na 
možnosti práce s �udským hlasom, dychom, 
pohybom, pri�om v centre stála zvuková 
stránka znejúcej hudby a improviza�né tech-
niky inšpirované hudbou mimoeurópskych 
kultúr. Multiinštrumentalista a spevák Rami 
Shaa�  predstavil viaceré techniky alikvotné-
ho spevu, znel sólový spev a jeho kombinácie 
s harmonickými nástrojmi z rôznych kútov 
sveta. Lektorom tretieho stretnutia (23. 5.) bol 
Peter Katina, zanietený propagátor a inter-
pret sú�asnej hudby. Prednáška Aké inšpirácie 
ponúka škandinávska hudba? zacielila pozor-
nos� publika na aktuálne a špeci
 cké trendy 
v dielach severských autorov pre akordeón. 
Komentované vstupy boli obohatené o autorov 
autentický poh�ad na sú�asnú škandinávsku 
hudbu na základe vlastných poznatkov, kon-
certných skúseností a štúdia na Hudobnej aka-
démii Carla Nielsena v dánskom Odense. Peter 
Katina venoval zárove� pozornos� dánskemu 
hudobnému školstvu, centrám sú�asnej kul-
túry i skladate�ským osobnostiam daného 
regiónu. Pútavé rozprávanie bolo doplnené ešte 
pútavejšími hudobnými ukážkami vybraných 
severských diel pre akordeón (P. Nørgård, 
A. Nordheim, E. Jokinen, M. Lindberg, 

L. Graugaard). Po�as poslednej prednášky cyklu 
(13. 6.) sa skladate� a dirigent Marián Lejava 
podelil s publikom o svoje skúsenosti s kom-
ponovaním a zárove� umeleckým prezentova-
ním vlastného diela. Odhalil svoje vnímanie, 
ke	 sa z postu dirigenta usiloval o plodnú 
komunikáciu s interpretmi, vychádzajúc z pre-
sved�enia, že len na základe vzájomného spo-
lupôsobenia možno spolo�ne vytvori� hodnot-
ný a komplexný umelecký tvar. Jeho teoretický 
vstup bol doplnený o ukážky z opery Bohom 

milovaný (premiéra 13. mája 2016 v Štátnom di-
vadle Košice). Námetom na vytvorenie opery sa 
stala legendami opradená smr� W. A. Mozarta, 
ktorú sa skladate� pokúsil umelecky prezento-
va� prostredníctvom faktogra
 cky dostupných 
dobových reálií.  
Zámerom prednáškovej série Túžba tvori� 
bolo predstavi� širšej verejnosti individuálne 
postoje a originálne hudobné prejavy, ktoré 
vychádzajú bu	 z intelektuálne konštruova-
ných postupov, alebo naopak, z intuitívnych 
pocitových stavov. Vytvoril sa priestor pre 
improvizovanú hudbu, nové experimentálne 
formy, prezentácie kombinácií zvukov, štýlov, 
farieb a nástrojov. Tieto typy hudby si vyžadujú 
otvoreného a vnímavého percipienta, ktorý je 
ochotný vymedzi� sa vo�i tradícii a najmä dnes 
dominujúcej komercii a je pripravený spozná-
va� nové, neobjavené, na prvý poh�ad �ažšie de-
šifrovate�né, avšak o to zaujímavejšie hudobné 
obsahy a formy. Cyklus z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol 
zárove� hlavným partnerom projektu.

P. Katina (foto: archív)

SPRAVODAJSTVO

Sólo – duo – trio
Zámerom prehliadky sú�asnej hudob-
nej tvorby v Literárnej kaviarni VIOLA 
v Prešove bolo ponúknu� sériu koncertov 
sú�asnej, prevažne experimentálnej 
hudby. Dramaturgia bola zameraná na 
prezentáciu tvorby slovenských sklada-
te�ov v širších kontextoch a presahoch. 
Prvý z utorkových ve�erov (4. 4.) patril 
akordeónu a jeho zvukovým možnos-
tiam. Peter Katina uviedol v slovenskej 
premiére diela Jesúsa Torresa, Olliho 
Virtaperka, Francka Bedrossiana �i So
 e 
Gubaiduliny, premiérovo tiež zazne-
la Level of stagnation Jevgenija Iršaia. 
Závere�ný blok patril tvorbe pre akorde-
ón a klavír (Janette Katinová Šingerová) 
a pozornos� pútala Toccatina interrupta 
prítomného Jozefa Podprockého, ako 
aj slovenská premiéra skladby Sphinx 
Alexandra Radvilovi�a. Koncert Hra fa-
rieb a netradi�nej zvukovosti (11. 4.) pred-
stavil marimbu nielen sólovo (Lenka 
Novosedlíková), ale aj v spojení s klaví-
rom (Júlia Novosedlíková) a cimbalom 
(Juraj Helcmanovský ml.) v skladbách 
od Jacoba Druckmana, Keiko Abe, Igora 
Iachimciuca, Juraja Vajóa �i Mateja 
Slobodu. Zaujímavý bol nepochybne aj 
tretí z ve�erov (18. 4.), venovaný husliam 
a baladickým témam v transžánrových 
spracovaniach. Akustické, štýlovo �ažko 
zaradite�né trio NE:BO:DAJ tvorí spevá�-
ka, huslistka a etnomuzikologi�ka Jana 
Ambrózová, skladate�, multiinštrumen-
talista a estetik Július Fujak a akorde-
onista Andrej Pleštinský. Program tvorili 
komprovizácie, pôvodné skladby s po-
éziou slovenských básnikov (P. Mil�ák, 
P. Macsovszky, M. Habaj, E. Pariláková, 
N. Ruži�ková, D. Hevier) a tiež reinterpre-
tované skladby Ch. Mingusa, I. Achera 
�i J. B. Kladiva. Výrazným prvkom dra-
maturgického uchopenia bol netradi�ný 
prístup tria NE:BO:DAJ k pretváraniu 
�udových piesní a balád, ktoré boli v ten-
to ve�er v centre pozornosti. Pôsobivos� 
zvukovej stránky dop��ala videoprojek-
cia. Posledný z ve�erov prehliadky (25. 4.) 
predstavil jeden z najprirodzenejších 
a zárove� výrazovo najtvárnejších ná-
strojov – �udský hlas. Umelecké zosku-
penie Urban Hudák – Music (Nataša 
Kötelesová, Juraj Vajó, Attila Tver	ák, 
Juraj Helcmanovský ml.) funguje na báze 
mentálnej asocia�nej väzby �udí, tvoria-
cich bez vopred daných personálno-ume-
leckých cie�ov a tvorí prostredníctvom 
spontánneho prístupu ku kompozi�ným 
a interpreta�ným kánonom. Za ú�as-
ti autora boli uvedené skladby Petra 
Duchnického ... whisper to my heart 
again... (2017) a Vox Lumenis (2010).

Stranu pripravila 
Michaela KAČUROVÁ
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val �asti z Brahmsovho Kvinteta F dur a Sexteta 
B dur, Juraj Tomka sa (popri vy�erpávajúcej 
funkcii koncertného majstra orchestra) pre-
súval medzi zoskupeniami nacvi�ujúcimi 
Scherzo zo Schubertovho Kvinteta C dur, 1. �as� 
Haydnovho Kvarteta D dur a ako nehrajúci 
„koordinátor“ viedol skúšky 1. �asti Mendels-
sohnovho Okteta, Martin Ruman riadil od 
violového pultu naštudovanie �astí z Mozar-
tovho Kvinteta g mol, �ajkovského Souvenir de 
Florence a Brahmsovho Kvinteta G dur. Hus-
lista Attila Falvay z budapeštianskej Lisztovej 
akadémie, �len Kodályovho kvarteta, si vzal 
na staros� úryvky z Haydnovho Kvarteta G dur 
a Dvo�ákovho kvinteta s kontrabasom v rovna-
kej tónine, klaviristka Nora Skuta so svojimi 
zverencami naštudovala 1. �as� Schumannovho 
Klavírneho kvinteta a Blumentálsky tanec Petra 
Zagara, Jozef Lupták sa s troma mladými kole-
gami podujal na skladbu Tack Pavla Šimaia pre 
violon�elové kvarteto a s violon�elovým none-
tom pripravoval Slovenský tanec �udovíta Rajte-
ra. Lektormi hry na dychových nástrojoch boli 
trombonista Albert Hrubov�ák, klarinetista 
Ronald Šebesta a hobojista Matúš Ve�as, ktorí 
pred ú�astníkov predostreli výzvy v podobe 

V záplave komoriny
Nitriansky Pavilón hudby sa ukázal ako tak-
mer dokonalé miesto pre usporiadanie takého-
to podujatia. Moderná stavba s odhlu�nenými 
triedami vybavenými klavírmi na prvom 
poschodí poskytla úto�isko komorným ansám-
blom s prevahou slá�ikárov, prípadne jednot-
livcom, ktorí chceli cvi�i�. Koncertná sála na 
prízemí bola vyhradená orchestru, v suteréne 
sa nachádzali 	alšie miestnosti a tiež krásna, 
z dvoch strán zrkadlami lemovaná tane�ná 
sála, v ktorej mohli skúša� dychári.
Hlavnou ideou „konvergen�ných“ kurzov bolo 
poskytnú� mladým príležitos� hra� po boku 
ostrie�aných komorných hrá�ov a myšlienka 
„hrajúcich lektorov“ sa v praxi ukázala ako 
jednozna�ne prínosná z pedagogického aj 
umeleckého h�adiska. Z približne 40 ú�astní-
kov a 9 lektorov organizátori zostavili dovedna 
24 ansámblov (v zmysle jeden ansámbel – jed-
na skladba), z toho 16 slá�ikových (prípadne 
s klavírom �i klarinetom) a 8 dychových. 
Repertoár bol �ažiskovo zameraný na klasicko-
romantickú literatúru a hudbu slovenských 
skladate�ov. Milan Pa�a so študentmi pripravo-

skladieb Igora Dibáka, �udovíta Rajtera a Vla-
dimíra Bokesa a možnosti súhry podstatnej 
�asti dychovej sekcie orchestra otestovali na 
materiáli zaujímavej Petite symphonie pre de-
vä� dychových nástrojov od Charlesa Gounoda. 
K lektorom patrili aj dvaja neprehliadnute�ní 
hudobníci z iných nástrojových skupín – gita-
rista Ondrej Veselý a hrá� na bicích nástrojoch 
Kiril Stoyanov – a výsledky ich práce boli 
osviežujúcim žánrovým obohatením takmer 
jednostranne „klasicky“ zameraných komor-
ných koncertov. No o tom neskôr.
V ansámbloch sa stretli mladí hrá�i s rôznym 
vzdelanostným zázemím a rôznou mierou 
skúseností s hrou v komornom zoskupení 
a schopnosti vh�adu do hudobnej štruktúry 
�i pod jej povrch. Pre lektorov to, prirodzene, 
predstavovalo nemalú výzvu – ako za nie-
ko�ko dní naštudova� s nesúrodou zostavou, 
navyše bez akejko�vek predchádzajúcej skú-
senosti spolo�ného hrania, repertoár, ktorý si 
pre svoje adekvátne stvárnenie žiada telesá 
stmelené rokmi, možno desa�ro�iami vzá-
jomnej súhry. Nie vždy sa to úspešne podari-
lo. �ažkosti mladým spôsobovalo napríklad 
Mendelssohnovo Okteto: na nácviku de� pred 

Nové impulzy pre Slovenský 
mládežnícky orchester

Počnúc prvým dňom letných prázdnin sa stal novovybudovaný nitriansky Pavilón hudby dejiskom unikátneho podujatia. 
Jeho priestory na necelé dva týždne zaplavili desiatky mladých adeptov interpretačného umenia, aby pod vedením lektorov 
nacvičovali komorné aj orchestrálne diela a napokon pripravili niekoľko koncertov. Išlo o súbeh dvoch podujatí – sústredenie 
Slovenského mládežníckeho orchestra (SMO) počas prvých šiestich dní sprevádzali kurzy komornej interpretácie pod hlavič-
kou občianskeho združenia Konvergencie –, no sčasti s rovnakými aktérmi a podobnými cieľmi: poskytnúť mladým hudob-
níkom možnosť pracovať pod vedením skúsených profesionálov, podieľať sa na spoločnom úsilí v orchestri či komornom 
ansámbli, zblízka spoznávať hudbu, spoznávať sa navzájom. Tak, ako to je vo väčšine krajín, v ktorých existuje fungujúci 
systém mládežníckych orchestrov či prázdninových kurzov určených mladým hudobníkom. Snaha o priblíženie sa k tomuto 
štandardu priniesla jedenásť mimoriadne intenzívnych dní, a to nielen po umeleckej, ale aj ľudskej a emocionálnej stránke. 
A tiež prísľuby do budúcnosti...

Pripravil Robert KOLÁŘ  

REPORTÁŽ

SMO v Cisársko-kráľovskej jazdiarni 
v Nových Zámkoch (foto: D. Horváth)

Letné sústredenie SMO a Medzinárodné kurzy 
komornej hudby Konvergencie, Pavilón hudby  
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, 1.–11. 7., 
Hudobné centrum, Konvergencie, o. z.
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koncertom sa dobre rozbehnutá 1. �as� na 
ur�itých miestach opä� „zasekla“, vytratil sa 
�ah, za�ala zlyháva� súhra. „Znova sa stalo, 
že padla re�az. Ak sa také nie�o udeje dvakrát 
– trikrát po�as jednej skladby, nie je hodná 
uvedenia na koncerte,“ uzavrel Juraj Tomka, 
a tak bolo Okteto odložené ad acta. Podobne 
aj �ajkovského Souvenir. Inokedy – obzvláš� 
pri vä�ších obsadeniach – museli hudobní-
ci vyvinú� mimoriadne úsilie, aby skladba 
nakoniec „hodná“ predsa len bola. „Stále 
nemáte radi to vysoké cis,“ ponosoval sa (hoci 
s úsmevom) Jozef Lupták, ke	, obkolesený 
v malej triede deviatimi mladými adeptmi 
violon�elovej hry, tón za tónom dával do po-
riadku intonáciu melodickej frázy z Rajterov-
ho tanca. Jednoduchá diatonika, takmer tri-
viálny �udový nápev, no dosiahnu� dokonalé 
unisono štyroch violon�iel v dvoj�iarkovanej 
oktáve dokáže da� zabra�. Pravdaže, neostalo 
iba pri týchto bazálnych prvkoch; postupom 
�asu za�ali skladby získava� konkrétnejšie 
tvary, dozrieva� vo výraze, agogike �i zvukovej 
rovnováhe. Vo všeobecnosti možno skon-
štatova�, že ú�astníci kurzov boli technicky 

pomerne dobre pripravení, nechýbala im 
pohotovos� v hre z listu. Nedostatkom bola 
skôr menšia skúsenos� s hrou komornej 
hudby a dôvernejšia oboznámenos� s jej štý-
lovými špeci
 kami. Práve v tomto im bola 
nápomocnou prítomnos� hrajúcich lektorov. 
Ke	 si ansámbel nacvi�ujúci Scherzo zo Schu-
bertovho Kvinteta C dur zjednotil smyky 
a napravil intona�né nezrovnalosti v unisone 
violon�iel, mohol sa pod Tomkovým vedením 
venova� detailom mikroagogiky, odstra�ova-
niu tvrdosti v artikulácii, dosahovaniu vä�šej 
plynulosti vo frázovaní, h�adaniu dynamickej 
rovnováhy. Potom prišlo na rad prepájanie 
jednotlivých fráz do vä�ších celkov a postup-
ne sa vynárajúci kontrast medzi sebavedomo 
robustným nábojom scherza a introvertným, 
skoro pohrebným nápevom tria, kde hudba 
moduluje do vzdialených tónin s mnohými 
bé, ktoré slá�ikárom síce robia vrásky na �ele 
pre úskalia intonácie, no zárove� im z ná-
strojov umož�ujú „vydolova�“ neopo�úvané 
zvukové farby...
Nácviky dychových ansámblov som mal mož-
nos� sledova� v trocha neskoršej fáze. V tane�-
nej sále sa devä� hudobníkov pod doh�adom 
Matúša Ve�asa usilovalo doda� tvar Scherzu 

Gounodovej Petite symphonie. Toto úsilie 
zah�alo prakticky celú sekciu drevených 
dychových nástrojov SMO (bez druhej � auty 
a s dvojicou lesných rohov), ktorá mala skvelú 
príležitos� navzájom sa spozna� a zosúladi�. 
Aj pri nespo�etnom množstve drobností, ktoré 
pri nácviku prichádzali do cesty, bolo zjavné, 
že ide o kvalitnú zostavu, ktorá si pomerne 
rýchlo našla modus vzájomného hudobného 
súznenia a harmonizovala aj po �udskej strán-
ke. Ronald Šebesta, ktorý bol 	alším z lektorov 
pre dychové nástroje, systém práce charakte-
rizoval takto: „Strávil som tu plné tri dni, po�as 
ktorých sme nacvi�ovali ,dvojfázovo‘. To zna-
mená, že sme sa striedavo venovali komorným 
skladbám a orchestrálnym partom, ke�že vä�-
šina z ú�astníkov komorných kurzov zárove� 
hrá v SMO. Vybrali sme slovenské skladby a pre 
vä�šie obsadenie Gounodovu Malú symfóniu. 
Môžem vyslovi� spokojnos� s tým, ko�ko práce 
sme dokázali urobi� za tento �as. Orchestrálny 
repertoár obsahoval predohru k Mozartovej 
Figarovej svadbe, Hummelov Trúbkový koncert 
a Beethovenovu Pastorálnu symfóniu, to zna-
mená hudbu obdobia klasicizmu, harmonicky 

ve�mi priezra�nú, plnú kvintakordov. Museli 
sme sa zaobera� teóriou ladenia kvintakordov, 
princípmi, ktoré k nám prichádzajú zo sveta 
interpretácie starej hudby. Pod�a nich ladenie 
kvintakordu vychádza zo vz�ahov tónov v alik-
vótnom rade. Bez toho by sme opakovane nará-
žali na problémy. Neustále sme sa pohybovali 
medzi teóriou a jej praktickým uplatnením; 
upozor�oval som hrá�ov, ktoré tóny sú citlivé 
a treba ich mierne zníži� a pod. Všetko závisí 
aj od toho, ako to študenti prijmú. Myslím si, 
že sa mi podarilo presved�i� ich o tom, že vä�ší 
podiel teórie má zmysel. Na orchestrálnych 
skladbách, ale napríklad aj na Gounodovi sa 
ve�mi rýchlo prejavilo, že tieto princípy dokážu 
aplikova� aj bez �alšieho upozor�ovania. Opa-
kovane som ich nabádal k tomu, aby analyzo-
vali každý akord, pri ktorom poci�ujú neistotu, 
a po troch d�och som mal dojem, že sa v tomto 
smere podarilo nie�o dôležité. Od týchto zákla-
dov sme postupne prešli aj k hudobnej gestike, 
�o vzh�adom na krátkos� �asu nebolo jednodu-
ché. Som však spokojný s tým, �o sme dosiahli. 
Vznikla ve�mi priaznivá pracovná atmosféra 
a aj ke� koncentrácia chví�ami po�avovala, vždy 
sa nakoniec dokázala sústredi� do spolo�ného 
bodu. Nabádal som ich, aby na to, �o sa nau�ili 

po�as týchto troch dní, nerezignovali ani pri 
práci v orchestri. Pri ostatných komorných 
dielach, kde prevládajú štruktúry blízke sú�as-
nej hudbe, sme za ve�mi krátky �as dokázali 
prejs� ku kreovaniu umeleckých tvarov.“ To 
mohol potvrdi� každý pozorovate�, ktorý bol 
svedkom napríklad nácviku cyklu Musica da 
camera II Igora Dibáka. Najmä preto, že sa 
medzi mladými dychármi �oskoro prejavili 
ve�mi výrazné individuality – nie tak z h�adis-
ka nástrojovej virtuozity, ako skôr muzikality, 
hudobnej inteligencie a celkového hrá�skeho 
prejavu. V tomto zmysle okamžite upútali 
pozornos� klarinetista Matej Veselka z brati-
slavského konzervatória �i fagotista Viktor Sa-
bol z košického konzervatória, obaja napriek 
mladému veku neprehliadnute�né osobnosti 
s hudobníckou výbavou presahujúcou konzer-
vatoriálny štandard. Kompaktnos� dychovej 
sekcie taktiež nachádzala oporu v kvalitnom 
duu hobojov (Barbora Simanová a Alžbeta 
Stru�áková z konzervatórií v Banskej Bystrici, 
resp. v Bratislave), profesionálne parametre 
sp��alo – najmä v prípade Beethovenovej Pas-
torálnej symfónie – aj obsadenie � áut: Tatiana 

Fecenková z Konzer-
vatória Košice a Jana 
Kulkovská, aktuálne 
študentka na Fakulte 
múzických umení 
AU Banská Bystrica, 
si po�ínali sebaisto 
v sekcii aj pri sólo-
vých vstupoch. Hlas 
slávika v závere 
2. �asti Beethoveno-
vej symfónie znel 
v podaní poslednej 
menovanej hudob-
ní�ky na nácvikoch 
aj koncertoch abso-

lútne bezchybne a spo�ahlivo. S istou dávkou 
dobrodružstva, �o sa týka spo�ahlivosti, bolo 
treba ráta� pri duu lesných rohov (Dominika 
Gúberová a Šimon Pajtinka z Konzervatória 
Žilina, ktorí s SMO ú�inkovali aj v predchá-
dzajúcom projekte), no ani tu nebolo možné 
hrá�om uprie� talent a sympatickos� osobné-
ho prejavu.

Zrod orchestra z ducha disciplíny
Úlohou orchestra bolo v priebehu týžd�a na-
študova� program pozostávajúci z predohry 
k Mozartovej Figarovej svadbe, Hummelovho 
Koncertu pre trúbku Es dur so Stanislavom 
Masarykom v úlohe sólistu a Beethovenovej 
Symfónie �. 6 F dur „Pastorálnej“ pod taktov-
kou hos�a z Austrálie, Benjamina Bayla. Pre 
zaujímavos� možno doda�, že sa hralo z ur-
textových edícií – z vydavate�stiev Bärenreiter 
(Mozart, Beethoven – pod�a edície Jonathana 
Del Mara) a Breitkopf (Hummel).
Pre �o najvä�šiu efektivitu sa organizátori 
rozhodli pre systém delených skúšok.
Slá�iková sekcia za�ala pracova� každé ráno 
od deviatej pod doh�adom primária Moy-
zesovho kvarteta a jedného z koncertných 

REPORTÁŽ

Nad detailmi Schubertovho 
kvinteta (foto: M. Šimkovičová)

Ľ. Rajter v kruhu violončelistov 
(foto: M. Šimkovičová)
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 lharmónie, Jozefa Hor-
vátha. Medzi slá�ikármi neboli iba slovenskí 
študenti; prišli sem hostia z mládežníckych 
orchestrov zo Španielska a Rumunska, popri 
sloven�ine a angli�tine bolo po�u� španiel-
�inu, rumun�inu, ale napríklad aj �eštinu. 
Slá�ikové skupiny viedli skúsení hrá�i – Juraj 
Tomka husle, Martin Ruman violy a Pavol 
Mucha violon�elá – a treba poveda�, že bez ich 
obetavej pomoci a podpory by bol proces príp-
ravy ove�a náro�nejší a zd�havejší.
Rozsadenie slá�ikových nástrojov bralo od 
za�iatku do úvahy zvyklosti obdobia prelomu 
18. a 19. storo�ia (všetky tri diela na progra-
me vznikli v historickom rozpätí približne 
dvadsiatich rokov): skupiny prímu a sekundu 
sedeli �elom oproti sebe, violy a violon�elá 
v strede, kontrabasy vzadu, na strane prvých 
huslí, neskôr sa ich štvor�lenná skupina roz-
delila symetricky na dve dvojice, �ím vznikol 
zaujímavý stereo-efekt.
Pomerne zav�asu dokázali slá�ikári doda� tvar 
Mozartovej predohre. Pokus prehra� ju spôso-
bom štart – cie� sa vydaril už v ranej fáze skú-
šania, hoci nie bez „zakopnutí“ a viac �i menej 
zrete�ných intona�ných ne�istôt. Dlhšie trvala 

práca na dynamických pomeroch a tvarovaní 
jednotlivých fráz tak, aby na seba prirodzene 
nadväzovali a tvorili vä�šie celky. Okrem toho 
bolo treba odstráni� problém s neodôvodneným 
vyrážaním akcentov a, naopak, ich rešpektova-
ním na miestach, kde ich skladate� predpísal, 
eliminova� zbyto�né pohyby pri hre at	. Ve�kou 
výhodou bolo, že Jozef Horváth �asto bral do 
rúk husle a všetko názorne predvádzal, dával 
odporú�ania, ktorú �as� slá�ika využi�, aby bolo 
staccato �o najefektívnejšie, kedy použi� viac 
vibrata, kedy ho skôr tlmi�... Práca v	aka tomu 
postupovala relatívne hladko. Zápas s Beetho-
venovou Pastorálnou mal omnoho „titanskej-
šie“ rozmery. Všetko, �o sa na jej partitúre zdá 
jednoduché až naivné, v sebe ukrýva potenciál 
neuverite�ných �ažkostí. Nejde ani tak o po-
vestné miesta s rýchlymi zmenami tempa 
v scherze alebo za�iatok Búrky, kde musia dru-
hé husle udrža� tempo aj intonáciu v nepríjem-
nej Des dur, záludnými totiž dokážu by� práve 
idylické epizódy úvodnej aj závere�nej �asti 
s ich priezra�nými melodickými myšlienka-
mi a nekone�nými, hypnoticky repetitívnymi 

sprievodnými 
 guráciami. Nie je práve najjed-
noduchšie nájs� v tom všetkom jasnos� a rov-
nováhu, vystava� dramaturgiu na pôde ve�kej 
formy, navyše experimentujúcej s prekoná-
vaním bežných schém, udrža� koncentráciu... 
V de� príchodu dirigenta z	aleka nebolo všetko 
dokonale pripravené. Jozef Horváth sa pri jed-
nom z pozastavení nad Pastorálnou prihovoril 
mladým kolegom: „Nepozerajte sa celý �as do 
nôt. Nesta�í, aby ste iba hrali noty, ale to, �o je 
,medzi‘ nimi. Máte okolo dvadsa� rokov a to je 
vek, v ktorom by ste už mali by� schopní prida� 
ur�itú hodnotu tomu, �o hráte. Mám skúsenos� 
z mládežníckych orchestrov v Spojených štátoch, 
kde sa hrávajú symfónie od Mahlera a Šostako-
vi�a a koncerty sa konajú raz za mesiac. Každý 
z hrá�ov musí opakovane absolvova� prehrávky 
pred dirigentom, musí by� perfektne pripravený. 
Ak sa v parte vyskytnú náro�né miesta, vezmite 
si ich po skúške a precvi�ujte ich, kým problém 
neprekonáte. Cvi�te aspo� pol hodiny denne 
s metronómom, cvi�te individuálne aj v sek-
ciách, hrajte, kedyko�vek je to možné. Po skon�e-
ní skúšky nikdy nebu�te spokojní so svojím vý-
konom. Ak budete stále iba h�adie� do nôt, tento 
postoj vám ostane po zvyšok života...“ Pravda, 

tieto odporú�ania zazneli v trpezlivom duchu, 
skôr ako priate�ská rada než direktíva.
V tých d�och Pavilón hudby doslova „bzu�al“ 
hrou skúšajúcich jednotlivcov aj ansámblov 
a paralelne s ním aj ne	aleký internát Peda-
gogickej fakulty, kde bola ubytovaná vä�šina 
ú�astníkov. Hudba sa jeho chodbami ozývala 
neraz do neskorých no�ných hodín, hoci vtedy 
už nešlo o cvi�enie orchestrálnych partov; kto 
vedel pekne cifrova� na husliach, kontrova� 
na viole �i �aha� bas, hoci aj na violon�ele, bol 
vítaný. Nieko�ko diev�eniec z hus�ovej sekcie 
orchestra sa ukázalo by� zdatnými spevá�kami 
s dostato�nou zásobou �udových piesní na to, 
aby spontánne muzicírovanie, so všetkým, 
�o k nemu patrí, mohlo pokra�ova� hlboko do 
noci. K radosti zú�astnených – a zna�nému 
zdeseniu všetkých ostatných. Ak Národný mlá-
dežnícky orchester Ve�kej Británie stme�uje tí-
mového ducha svojich �lenov prostredníctvom 
kolektívnych športov a spolo�enských hier, 
socializa�né aktivity v slovenskom prostredí 
majú trocha odlišnú podobu. Proti regionál-
nym špeci
 kám nemožno ni� namieta�...

Malé finále
Pri množstve komorných ansámblov musela 
nevyhnutne vzniknú� dilema, ktoré z nich za-
radi� na plánovaný koncert v Koncertnej sále 
Župného domu v Nitre, aby sa program príliš 
nenatiahol. Jozef Lupták prišiel s nápadom 
uvies� niektoré z ansámblov už de� predtým 
na internom koncerte priamo v Pavilóne 
hudby. Ešte pred týmto „semi
 nále“ však 
prebehla podnetná neformálna diskusia s fy-
zioterapeutom Zoltánom Sýkorom venovaná 
problematike pre�aženia ur�itých svalových 
partií pri hre na nástroji, ale aj všeobecne 
vplyvom stresu a traumatických zážitkov na 
pohybový aparát. Škoda len, že pre krátkos� 
�asu nenasledovali po debate, ktorá podnie-
tila k množstvu otázok, aj praktické ukážky. 
Pódium sa uvo�nilo pre tri z ansámblov, po-
sluchá�i aj lektori sedeli alebo postávali okolo, 
aby si vypo�uli svojich kolegov; atmosféra 
neformálnosti vzdialene pripomínala no�né 
koncerty Konvergencií.
Ondrej Veselý so svojimi zverencami pripravil 
trocha repertoárovej exotiky v podobe výbe-
ru z Five World Dances brazílskeho gitaristu 

a skladate�a Sérgia 
Assada. Gitara a slá�i-
kové kvarteto dokážu 
tvori� zvukovo doko-
nale harmonizujúcu 
zostavu, funguje to 
však len za predpo-
kladu vzájomného 
súladu v štýlovom 
a rytmickom cíte-
ní. V tom bol menší 
problém. Naši mladí 
komorní hrá�i majú 
nesporný talent a isto 
aj kvalitné pedago-
gické vedenie, ak 
však na chví�u treba 
vykro�i� mimo hraníc 

teritória klasického kánonu, uchopi� pulz „af-
rických“ rytmov, hra� ve�mi presne a pritom 
pôsobi� dokonale uvo�nene, k slovu sa môže 
dosta� �ahká bezradnos�. Najpresved�ivejšie 
bolo v tento ve�er Brahmsovo Sexteto B dur, 
ktorého 1. �as� z pozície prvých huslí viedol 
Milan Pa�a. Nezáleží na tom, �i ide o sólový 
recitál na prestížnom festivale alebo nefor-
málny interný koncert, tento hudobník hrá 
vždy naplno, doslova celým telom a motivuje 
svojich spoluhrá�ov. Ur�ite to nebol stoper-
centne bezchybný Brahms, málokoho však 
mohol necha� �ahostajným a po�ahky zatienil 
aj nasledujúci úryvok z kvinteta (toho s kon-
trabasom, v G dur) jeho mladšieho �eského 
kolegu a priate�a.
V nasledujúci ve�er sa na nieko�ko hodín 
Pavilón hudby premiestnil do nitrianskeho 
Župného domu, kde sa konalo „
 nále“ komor-
ných kurzov – koncert, na ktorom mali za-
znie� výsledky intenzívnej práce predchádza-
júcich dní. Podujatie malo zaujímavú symbo-
liku, ktorú v príhovore k publiku pripomenuli 
manažéri kurzov, resp. orchestrálneho sústre-
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Nacvičovalo sa v interiéri 
aj exteriéri Pavilónu hudby
(foto: M. Šimkovičová)

Ladenie pred koncertom 
v Župnom dome 
(foto: M. Šimkovičová)
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denia, Jozef Lup ták a Adrián Rajter: konalo 
sa totiž 6. 7. 2017, práve na 17. výro�ie úmrtia 
�udovíta Rajtera, ktorý v tej istej sále vystupo-
val ako mladý, 17-ro�ný violon�elista. A jeho 
hudba zaznela na koncerte hne	 dvakrát. 
Bohato zastúpená tvorba slovenských autorov 
tvorila zaujímavý dramaturgický kontrapunkt 
k dielam klasikov a program tým aj pri svojej 
d�žke nestrácal na dynamizme. Popri �astiach 
z kvintet Schumanna, Schuberta a Mozarta �i 
Haydnových slá�ikových kvartet zaujali mla-
dí napríklad kreáciou Blumentálskeho tanca 
Petra Zagara (sólovými vstupmi sa predstavili 

klarinetista Matej Veselka a violistka Anna 
Van�áková) alebo v Komornej hudbe pre kvar-
teto drevených dychových nástrojov (Tatiana 
Fecenková, Alžbeta Stru�áková, Matej Veselka, 
Markéta Pokorná) Igora Dibáka, ktorý iba de� 
predtým oslávil svoje sedemdesiatiny. Ve�mi 
solídnu úrove� mali aj výkony 	alších dycho-
vých ansámblov – v Canzone à quattro Ottavia 
Bargnaniho, ktorá zaznela na úvod koncertu 
z balkóna koncertnej siene a predstavila sa 
v nej vä�šina sekcie trúbok a trombónov SMO, 
aj úvodnej �asti Gounodovej Petite symphonie, 
ktorá koncert dôstojne uzavrela. Opomenú� 
nemožno ani viac ako úspešný príspevok 
zo strany bicích nástrojov. Jediný ú�astník 
v tomto odbore, Adam Druga z Konzervatória 
Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici (kde je 
žiakom Petra Solárika), si na kurzoch mohol 
dopria� luxus individuálnych lekcií s Kirilom 
Stoyanovom pôsobiacim v Slovenskej 
 lhar-
mónii. Obaja páni pripravili exportnú inter-
pretáciu skladby Look Out Little Ruth Kurta 
Engela na štvoroktávovej marimbe – u�ite� 
hral melodický hlas, žiak sprievod v štýle stri-
de piana. V omra�ujúcom tempe, s virtuozitou 
a presnos�ou, ktorá v spojení s od�ah�eným 
charakterom kompozície udivovala a na tvá-
rach publika vy�arila úsmev. To však nebolo 
všetko; približne v strede skladby prešiel 
Stoyanovov mladý spoluhrá� pohotovo od 
marimby k malému bubienku a zavesenému 
�inelu, aby ho sprevádzal v duchu zvukového 
ideálu éry ragtimu – bez toho, aby koordiná-
cia povolila �o len na okamih. Bravo! Adam 
Druga sa skvele uplatnil aj ako tympanista 
SMO, vždy presný a s adresným úderom, do-
kázal si poradi� aj napriek tomu, že zapoži�a-

né nástroje neboli pre hudbu éry klasicizmu 
z	aleka najlepšou vo�bou. Prvé 
 nále letného 
projektu teda dopadlo ve�kolepo, k radosti 
ú�inkujúcich aj publika, ktoré rado prepá�ilo 
prípadné interpreta�né nedokonalosti.

Na scénu vstupuje Benjamin Bayl
Nieko�ko hodín pred koncertom v Župnom 
dome do Nitry dorazil hos�ujúci dirigent. 
Prakticky ihne	 sa ujal vedenia skúšky sek-
cie dychových nástrojov a tympanov a za�al 
tým najnáro�nejším – Búrkou z Pastorál-

nej. Dva trombóny, ktoré do deja symfónie 
vstupujú až na vrchole tejto �asti, oddelil od 
zvyšku ansámblu a medzi ne posadil pikolu. 
„Oko hurikánu“ tvorilo od tohto okamihu 
samostatnú jednotku, a tak tomu bolo aj na 
oboch koncertoch. Nebolo to jediné pries-
torové ozvláštnenie; po�as prvej spolo�nej 
skúšky celého orchestra umiestnil Benjamin 
Bayl dychové nástroje oproti slá�ikovým, aby 
sa navzájom dobre po�uli a mali aj vizuálny 

kontakt. Obkolesený orchestrálnymi hrá�mi 
zo všetkých strán, vrhol 39-ro�ný austrálsky 
umelec do hry svoje kvality: elektrizujúcu 
anglosaskú žoviálnos�, komunika�nú bezpro-
strednos�, inteligentný humor, pohotovos� 
a praktickos� v riešení problémov. Pri for-
mulovaní svojich požiadaviek na výraz kon-
krétnej frázy neváhal siaha� po farbistých 
metaforách a vtipných prirovnaniach, spie-
va� falzetom absolútne tónové výšky; �ísla 
taktov ohlasoval v zmesi po�štiny a sloven-

�iny (v nej dosiahol za nieko�ko dní výrazné 
pokroky), �o orchester vždy ocenil srde�ným 
smiechom. Skrátka, iskra presko�ila okamži-
te a obom stranám to nesmierne u�ah�ovalo 
spolo�nú prácu.
Sledova� skúšobný proces bolo ve�mi zaujíma-
vé. Bayl sa nijako nestránil experimentovania 
a ob�asného zájdenia do extrému. Pri úvode 
3. �asti Beethovenovej symfónie napríklad 
slá�ikárom navrhol, aby odložili slá�iky 
a hrali iba prstami �avej ruky. Vznikol tým 
efekt akoby anticipujúci daž	ové kvapky nad-
chádzajúcej búrky, k zvuku ktorého sa potom 

mali hrá�i priblíži� pri 
hre slá�ikom. Fungo-
valo to skvele, stac-
cato získalo potrebnú 
�ahkos� a transparen-
tnos�. Bayl tiež expe-
rimentoval s rôznymi 
tempami, v Mozarto-
vej predohre vyskúšal 
tempo, pri ktorom 
bolo nevyhnutné obe-
tova� staccato hobojov 
a � áut, v Beethoveno-
vi zasa neváhal uplat-
ni� krajné dynamické 
polohy a kontrasty. 
Neznamená to však, 
že by mu prvoplánovo 

išlo o vonkajší efekt. Práve naopak, snažil sa 
o �o najvä�šiu preh�adnos�, plynulos� a pri-
rodzenos� hudobného toku, no s ponechaním 
otvorených možností interpretácie. To zname-
ná nehra� všetko rovnako, neuzavrie� skladbu 
do mantinelov jediného „správneho“ tempa 
a výrazu, vyhnú� sa rutine a ustrnutiu v pred-
vídate�nosti. Ak napokon niektoré miesta 
všetkých troch partitúr vyzneli na skúškach 
o nie�o odvážnejšie než pri verejných pred-

vedeniach, hrá�i nepochybne získali cennú 
skúsenos� a poznanie, že expresívny potenciál 
tejto hudby môže by� omnoho silnejší, ako by 
sa na prvý poh�ad mohlo zda�.
Možnos� hlbšieho vh�adu im ponúkla aj 
diskusia Benjamina Bayla s Adriánom Raj-
terom, ktorá sa dotkla interpretovaných 
diel a ich autorov z rôznych aspektov – re� 
bola okrem iného o vzájomných vz�ahoch 
Mozarta, Beethovena a Hummela, proble-
matike vo�by tempa (povestný Beethovenov 

Blumentálsky tanec
(foto: M. Šimkovičová)

Dokonalá koordinácia bicích 
nástrojov (foto: M. Šimkovičová)

Dychári pri práci na Hummelovi 
(foto: M. Šimkovičová)

Porada v skupine kontrabasov 
(foto: M. Šimkovičová)



7– 8 | 201724

REPORTÁŽ

metronóm), o prvku vonkajšej ilustratívnosti 
a vnútornej expresivity v Pastorálnej sym-
fónii �i o praktickej téme vo�by vhodného 
vydania partitúry a aplikovania postupov, 
ktoré prinieslo hnutie historicky pou�enej 
interpretácie, na možnosti moderného or-
chestra. Aj napriek didaktickému zameraniu 
tu vládla nenútenos�, dialóg presvet�ovala 
autentická váše� pre poznávanie hudby v jej 
širších kontextoch a súvislostiach, opako-
vane sa potvrdzovalo, aká prínosná dokáže 
by� zorientovanos� v dejinách hudby (hoc nie 
v tom triviálnom, školskom ponímaní) pre 
každodennú prax výkonného umelca…

Veľké finále
�asu na skúšanie s celým orchestrom mal 
dirigent ve�mi málo. Plné dva dni, ktoré mal 
k dispozícii, však využil „nadoraz“. Vysoké pra-
covné tempo, nepretržitý prílev ideí a zdanlivo 
nevy�erpate�ná vitalita muža za dirigentským 
pultom privodili prítomným doslova „into-
xikáciu“ Beethovenom; hudobné myšlienky 
Pastorálnej symfónie prítomným neodbytne 
krúžili v hlavách aj v prestávkach medzi skú-

šaním, �o ešte umoc�oval repetitívny charak-
ter tejto hudby. Na ve�erných skúškach boli 
hrá�i už celkom vy�erpaní, no symfónia nado-
búdala �oraz konkrétnejšie kontúry. Darilo sa 
tiež Mozartovej predohre a takmer zázra�ný 
kvalitatívny skok zaznamenal aj Hummelov 
koncert, ktorého verzia in Es prirodzene vy-
hovuje danostiam modernej trúbky ove�a viac 
ako in E, slá�ikári z nej však majú o poznanie 
menšiu rados�. V nasledujúci de� (sobota) bol 
orchester už pripravený skúša� so sólistom, 
o de� neskôr sa krátko popoludní kompletný 
interpreta�ný aparát aj s realiza�ným tímom 
premiestnil do Nových Zámkov, aby mohli by� 
výsledky intenzívnej práce po prvýkrát pred-
stavené verejnosti.
Príležitos� ponúkol otvárací koncert Novo-
zámockého farského hudobného leta (9. 7.) 
v budove Cisársko-krá�ovskej jazdiarne, zre-
konštruovanej a premenenej na multifunk�-
ný kultúrny priestor dýchajúci atmosférou 
prívetivej pohostinnosti. A tiež azda príliš 
„vlhkou“, pre orchestrálne produkcie nie 
najideálnejšou akustikou. Akustická skúš-
ka ukázala prílišnú prominenciu basových 
nástrojov a lesných rohov, zvuk hus�ových 

sekcií znel (s výnimkou prvých pultov) zna�ne 
chudokrvne, violy zanikali celkom. Zvuk tym-
panov strácal adresnos�, artikulácia driev pre-
h�adnos�. Naš�astie, miestnym obyvate�om 
evidentne nie je kultúrne dianie �ahostajné 
a pomerne vysoká návštevnos� pomohla vy-
lepši� akustické pomery – a v nezanedbate�nej 
miere pripravi� priaznivú klímu na prijatie 
výkonu mladých interpretov. Príjemne ich 
mohol rozohria� Mozart, hoci v samom zá-
vere trocha príliš „premotivovaný“, výraznou 
pridanou hodnotou bola kreácia sólového 
partu Hummelovho trúbkového koncertu 
v podaní skvelého Stanislava Masaryka, ktorý 
znova potvrdil svoju poves� „vychádzajúcej 
hviezdy“ a nádejného reprezentanta sloven-
ského interpreta�ného umenia. Hoci je zatia� 
posluchá�om 4. ro�níka VŠMU (v triede Ras-
tislava Suchana), technickými dispozíciami, 
hudobnos�ou aj pódiovými skúsenos�ami 
dávno prekro�il „študentský“ horizont. Práve 
takým bolo jeho vystúpenie s kme�ovým die-
lom trúbkovej literatúry: technicky aj tónovo 
�isté, sebaisté, podporené živou muzikalitou 
a sympatickou dávkou charizmy. Masaryk sa 
nenechal orchestrom iba sprevádza�, s Benja-

minom Baylom aktívne spoluur�oval smero-
vanie skladby, ktorá po�as delených skúšok 
necelý týžde� predtým pôsobila celkom bez-
tvaro. Publiku sta�ilo bezstarostne vychutná-
va� výsledok…
Po prestávke sa atmosféra uvo�nila, mohol 
vstúpi� Beethoven so svojou kontempláciou 
prírody, ktorá má by� pod�a jeho vlastných 
slov „viac výrazom pocitov ako ilustráciou“. 
O naturálnu ilustráciu sa postarala príroda 
samotná, ke	 po�as Scény pri potoku za�al na 
ve�kú drevenú lomenú strechu jazdiarne bub-
nova� dáž	, hoci k búrke napokon predsa len 
došlo iba pri realizácii partitúry. Síce s men-
ším zakolísaním na strane druhých huslí 
v jej náro�nom úvode, no s o to vehementnej-
ším nasadením kompletného orchestrálne-
ho aparátu v jej 	alšom priebehu – vrátane 
trombónov a pikoly, dovtedy nehybne tró-
niacich na vyvýšenom pódiu za orchestrom. 
Závere�ný dlhý „spev v	akyvzdania“ bol 
nefalšovanou katarziou, prichádzajúcou po 
vykonaní ohromne vy�erpávajúcej, no predsa 
povznášajúcej práce.
Aby si orchester mentálne oddýchol od 
hudby, ktorú mal uvies� znova o dva dni 

neskôr na závere�nom podujatí sústrede-
nia, pripravil mu Benjamin Bayl poriadny 
„brainstorming“: hrá�i dostali na pulty party 
Schubertovej Ve�kej symfónie C dur a úlohu 
zahra� ju z listu. Za de� ju zvládli „prelúska�“ 
takmer celú, �o možno poklada� za pomerne 
slušný výkon.
Sála v Kongresovom centre SLK Pieš�any, 
kde sa v utorok 11. 7. odohralo 
 nále celého 
projektu, pamätá bezpo�et vystúpení mla-
dých interpretov – žiackych �i študentských 
orchestrov, zborov, ansámblov. Hos�ovanie 
SMO v tomto priestore, v rámci 62. ro�níka 
Music Festival Pieš�any, malo symboliku 
nadviazania na prerušenú tradíciu. Mladí 
�lenovia orchestra sa týmto okamihom za-
radili k dlhému zástupu umelcov, ktorých 
k tomuto miestu viažu vzácne spomienky. 
A je isté, že daný ve�er sa im z pamäti tak 
�ahko nevytratí. Akustické podmienky boli 
v porovnaní s novozámockým koncertom 
radikálne odlišné: podlhovasté pódium si 
vyžiadalo zmeny v rozsadení orchestra, �ažké 
drapérie po stranách sály aj opona odde�ujúca 
pódium od zákulisia (od „zašlých �ias“ sa tu 
zmenilo len málo�o...) mali na zvuk celkom 

opa�ný efekt, aký vytvárala 
jazdiare� v Nových Zámkoch. 
Trocha tým utrpela rytmická 
koordinácia medzi skupinami 
prvých a druhých huslí, �o 
v 3. �asti Pastorálnej spôsobi-
lo menšiu kolíziu a celkový 
prejav orchestra bol akoby 
tlmenejší. Mozart však vyznel 
sebaistejšie, rytmické úskalia 
úvodu Beethovenovej Búrky sa 
dirigentovi podarilo �iasto�ne 
prekona� už preventívne – po-
�as akustickej skúšky, a toto 
miesto sa na koncerte vyda-
rilo omnoho lepšie. Hummel, 

s opä� brilantným a stopercentne bezpe�ným 
Stanislavom Masarykom v hlavnej úlohe, 
aj pri drobných chybi�kách krásy nestratil 
integritu.
Emócia, na vystihnutie ktorej možno použi� 
slová z nadpisu závere�nej �asti Pastorálnej 
– „wohltätige, mit Dank verbundene Gefühle 
nach dem Sturm“ –, sa v priestoroch Kongre-
sového centra vznášala aj po jej závere�nom 
akorde. Nekone�ný prúd paralelných rozho-
vorov, zdie�ania bezprostredných dojmov, 
spolo�ného fotografovania, smiech, objatia, 
veselos� s jemným nádychom melanchólie 
plynúcej z nutnosti rozlú�i� sa. Projekt unikát-
nym spôsobom spojil študentov konzervatórií 
a hudobných akadémií z viacerých regiónov 
Slovenska, ktorí by inak pravdepodobne 
nemali príležitos� spozna� sa a pracova� na 
spolo�nom diele. Vznikli nové kontakty, pria-
te�stvá, urobilo sa ve�a užito�nej práce, hoci 
ostáva ešte ve�a práce, ktorú bude treba urobi� 
v budúcnosti. Benjamin Bayl sa o 	alšom 
ú�inkovaní s SMO vyjadril jednozna�ne pozi-
tívne a možno veri�, že s podobným postojom 
sa po pieš�anskom koncerte rozchádzali aj 
�lenovia orchestra.

SMO s dirigentom B. Baylom 
a sólistom S. Masarykom 
(foto: M. Palkovič)
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10 years of Levočské babie leto
Keď som v jedno chladné zimné ráno pred štyridsiatimi rokmi po prvýkrát uvidel Levoču, 
mesto uprostred starých hradieb, tiché, šedé a majestátne, dokonale pripomínalo 
Šípkovú Ruženku. Spomínam si, ako som po návšteve Kostola sv. Jakuba s nádherným 
oltárom Majstra Pavla, stál pred renesančnou Radnicou na námestí uprostred gotických 
budov s intenzívnym pocitom, že sa tu za päťsto rokov takmer nič nezmenilo. 

V polovici 90. rokov sa ale situácia zmenila. 
S návštevou pápeža Jána Pavla II. v bazilike na 
Mariánskej hore sa v zabudnutom meste cho-
pili príležitosti vyma�ova� fasády a za�a� s re-
štaurovaním niektorých z tamojších nádher-
ných budov. Pre manželku Na	u (ktorá v �ase 
mojej prvej návštevy bola stále „ilegálnou 
emigrantkou“ a nemohla sa vráti�) a m�a to 
znamenalo impulz prispie� k tomuto revivalu. 
Kúpili a zreštaurovali sme meštiansky dom 
blízko námestia s pivnicami, ktorých história 
siaha do 13. storo�ia. Ako sa dom stal obýva-
te�ným, Na	a sa �asto zamýš�ala nad tým, �o 
by do tohto nádherného mesta a jeho okolia 
mohlo pritiahnu� návštevníkov. Tak vznikla 
idea hudobného festivalu.    
Levo�a mala na podobnú príležitos� dobré 
podmienky, divadlo z 18. storo�ia a kongre-
sovú sálu, ktoré bolo ochotné da� k dispozí-
cii – a v neposlednom rade aj dlhú históriu 
kultúrneho centra, tak pre�o nenadviaza� na 
túto tradíciu? Termínovo sme sa rozhodli si-
tuova� festival na skorú jese�, názov sa preto 
ponúkol sám: Levo�ské babie leto. Neodradilo 
nás, že o organizovaní festivalov sme neve-
deli ni� a hne	 na úvod sme urobili nieko�ko 
zásadných (a do istej miery i protichodných) 
rozhodnutí: chceli sme neziskové podujatie so 
svetovou úrov�ou, poprednými európskymi 
umelcami, zamerané na domácich i turistov, 

minimálne s jedným koncertom, na ktorý by 
bol vstup zdarma. A tak sa to podarilo, s pod-
porou mesta, Ministerstva kultúry i Fondu na 
podporu umenia, pri�om prispeli aj naši pat-
róni, sponzori a publikum. V	aka, samozrej-
me, patrí umelcom, bez ktorých by festival 
neexistoval. 
V priebehu dekády sa medzi umelcami, ktorí 
vystúpili na Levo�skom babom lete, objavili 
poprední slovenskí interpreti Jozef Lupták, 
Igor Karško, Jordana Palovi�ová a Boris Lenko, 
privítali sme tiež renomovaných britských 

umelcov, ako Julian Lloyd Webber, Rohan 
de Saram, Jonathan Powell �i Mark Viner. 
Medzi nezabudnute�né patrili ú�inkovania 
Viedenského klavírneho tria, Stamicovho, 
Zemlinského i Kodályovho kvarteta, sopranis-
tky Kláry Kolonitsovej a Haydnovho barytóno-
vého tria, European Union Baroque Orchestra 
pod taktovkou Tona Koopmana, Slovenskej 
 l-

harmónie i ŠKO Žilina s klaviristami Eldarom 
Nebolsinom (Uzbekistan) a Tomaszom 
Kamieniakom (Po�sko). Na programe festi-
valu sa objavili viaceré diela slovenskej pro-
veniencie, vrátane skladieb Eugena Sucho�a, 
Jána Levoslava Bellu (ktorý študoval v Levo�i) 
a Hummela (novodobá slovenská premiéra 
jeho baletu Sapho), do dramaturgie sme za-
radili tiež hudbu „stratenej generácie“ stredo-
európskych skladate�ov (Hans Krása, Gideon 
Klein, Erwin Schulhoff a 	alší). Slovenskými 
premiérami sme pripomenuli hudobné výro-

�ia skladate�ov ako Sterndale Bennett �i Percy 
Grainger. Premiér sa na festivale objavilo via-
cero, vrátane svetových premiér hudby Marka 
Latimera, Morgana Hayesa a Steva Elcocka, 
ktorý vytvoril slá�ikové kvarteto s podtitulom 
„The Cage of Opprobrium“ pomenované po 
známej klietke hanby. 
Ke	 sme s festivalom za�ínali, pýtal som sa 
riadite�a iného podujatia, ktoré oslavovalo 
25 rokov existencie, ako to dokázal, a on pove-
dal, že po 15 rokoch už idú veci �ahšie. Máme 
teda nádej. Každý rok sa, samozrejme, objavia 
krízy: stratený pas, klavír, ktorý spadol zo 
schodov alebo hlu�ný oh�ostroj po�as kon-
certu slá�ikového kvarteta. Každý z takýchto 
problémov je sú�asne pou�ením. Organizova� 
festival je vy�erpávajúce a týžde� pred za�a-

tím si s manželkou 
pravidelne hovoríme 
„never again“, no po 
prvom tóne �i akorde 
jednoducho musíme 
pokra�ova�. A nielen 
pre naše levo�ské 
publikum a našich 
hostí z Európy a USA, 
videá z festivalových 
podujatí (http://
tiny.cc/levocavideos) 
mali prekvapujúcich 
530 000 videní, mnohé 
z Japonska, Austrálie 
a iných vzdialených 
krajín. Zdá sa, že sa 
nám, aspo� v ma-
lom, podaril náš cie� 
umiestni� Levo�u 
opä� na kultúrnu 
mapu sveta. Desiaty 
ro�ník Levo�ského 

babieho leta ponúkne od 8. do 12. 9. koncerty 
v mestskom divadle, kongresovej sále, galérii 
i v ne	alekom letohrádku Dardanely v Marku-
šovciach. Festival otvorí Štátny komorný or-
chester Žilina predohrou Jána Levoslava Bellu, 
Mozartovým Koncertom pre  autu a harfu 
a Beethovenovou Eroicou. Po�as nasledujúcich 
siedmich koncertov si bude možné vypo�u� 
Zemlinského kvarteto v dielach Schumanna, 
Janá�ka a Zemlinského. Hudobníci kvarteta sa 
spoja s inými hos�ami festivalu v Klarinetovom 
kvintete Brahmsa a v Introdukcii a Allegere pre 
slá�ikové kvarteto, klarinet, � autu a harfu 
Mauricea Ravela. Viedenské klavírne trio 
zahrá skladby Ravela, Schumanna, Schuberta 
a Brahmsovho priate�a von Herzogenberga. 
Program zah�a tiež recitály huslistu Milana 
Pa�u (Sucho�, Elgar), klaviristu Jonathana 
Powella, � autistu Carla Jansa a har
 stky 
Kate�iny Englichovej. Viac sa možno dozvedie� 
na našom webe www.lblfestival.eu. Tešíme sa 
na stretnutie v Levo�i, zvláš� v roku 500. výro-
�ia inštalácie oltára Majstra Pavla.  

David CONWAY
Autor je umeleckým riaditeľom festivalu 

Levočské babie leto. 
(Preklad aj)
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J. Powell a D. Conway (foto: K. Page) N. Conway a E. Nebolsin (foto: K. Page)

S. Elcock a Czech Philharmonic Quartet (foto: K. Page)
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Bratislavský organový festival 
6. ročník, 25. júna – 3. júla, ORGANYzácia, Bratislava, Pezinok

V krátkom časovom rozmedzí na prelome mesiacov sa uskutočnilo šesť koncertov 
v rámci 6. ročníka Bratislavského organového festivalu. Podujatie malo vynikajúcu in-
terpretačnú úroveň a spoločným menovateľom všetkých koncertov bola pestrá, pútavá 
a nápaditá dramaturgia, zámerne orientovaná na širšie spektrum poslucháčov (nielen 
z radov milovníkov organovej hudby). Nezanedbateľnými pozitívnymi atribútmi festivalu 
boli citlivá registračná zvuková kultúra jednotlivých umelcov a záujem publika. Tri kon-
certy mali charakter klasického organového recitálu, jeden bol zameraný crossoverovo 
s presahom do jazzu a posledné dva prezentovali organ v komornej spolupráci s flautou. 

Vysokú interpreta�nú latku nasadil už úvod-
ný impozantný recitál luxemburského vir-
tuóza Paula Kaysera v Katedrále sv. Martina 
(25. 6.). Úvodný blok dramaturgie tvorili ne-
meckí autori (N. Bruhns, M. Reger a vzdušne 
�ahko interpretovaná triová Sonáta �. 1 Es dur 
BWV 525 J. S. Bacha s pridanou ornamentikou 
– v pomalej druhej �asti aj v pedáli). �ažisko 
dramaturgie a prezentácie hrá�skej virtuozity 
spo�ívalo v dielach francúzskych organis-
tov a skladate�ov Ch.-M. Widora, J. Alaina 
a M. Duru� ého, pri�om populárnemu 
Duru� ého Prelúdiu a fúge na meno A.L.A.I.N 
predchádzali nemenej známe Alainove 
Litánie, ktorých hlavnú tému Duru� é vo 
svojej skladbe citoval v nápaditom hudob-
nom kontexte. Skladby v hrani�ne rýchlych 
tempách vyzneli formovo ve�mi kompaktne, 
no vzh�adom na katedrálnu akustiku by 
transparentnejšiemu vyzneniu ich textúry 
predsa len prospelo o nie�o pomalšie tem-
po; napokon aj v samotnej téme Litánií sa 
repetované tóny zlievali do súvislého cel-
ku. Umelec uzavrel svoj recitál rozsiahlym 
(20 minút) improvizovaným Symfonickým 
triptychom (Introdukcia a scherzo, Kantiléna, 
Final s glissandami v manuáloch i v pedáli) 
na tri zadané témy (dve piesne zo slovenské-
ho Jednotného katolíckeho spevníka – Mária, 
ochrana a Tebe žijem, Ježiš môj a gregorián-
sky nápev Ite missa est). Zvukovo mimoriad-
ne pôsobivé boli registra�né zostavy vysokých 
alikvótov, ku ktorým ako echá zaznievali 
zvony štvrtého manuálu.
V tomto roku si pripomíname okrúhle 
320. výro�ie úmrtia významného predchodcu 
J. S. Bacha – nemeckého barokového sklada-
te�a Nicolausa Bruhnsa. Zatia� �o Paul Kayser 
svoj recitál otvoril jeho rozsiahlym Prelúdiom 
e mol, nasledujúci koncert (27. 6.) v Hudobnej 
sieni Bratislavského hradu Bruhnsova sklad-
ba uzatvárala (Prelúdium G dur). Druhá 
z dvoch najreprezentatívnejších zachovaných 
skladieb tohto pred�asne zosnulého génia 
(odišiel vo veku 32 rokov) zaznela v majstrov-
sky dokonalej interpretácii vychádzajúcej 
hviezdy – mladého britského organistu 
Jeremiaha Stephensona, najnovšieho ví�aza 
Medzinárodnej organovej sú�aže Petra Ebena 
v Opave, z ktorej si ako prvý odniesol aj Cenu 
Bratislavského organového festivalu (túto 
cenu festival ude�uje od minulého roku). 
Silnými stránkami interpreta�ného prejavu 

mladého umelca sú absolútna �istota hry, 
presný (no nie strojový) rytmický pulz, pri-
rodzená muzikalita, zmysel pre štýl a najmä 
schopnos� dokonale zrozumite�ného artiku-
la�ného stvárnenia kontrapunktickej textúry, 
�o si mali posluchá�i možnos� vychutna� 
nielen v spomenutej Bruhnsovej skladbe, 
ale aj v celom rade 	alších �ísel programu 
(J. S. Bach, J. Nares, C. Saint-Saëns). Pri po�ú-
vaní precízne stvárnených komplikovaných 
rytmických štruktúr v skladbách Benoîta 
Merniera (prvá z Piatich invencií) a Petra 
Ebena (chorálová predohra Lob Gott getrost 
mit Singen) mi prišlo �úto, že obom autorom 
nevenoval v celkovej dramaturgii svojho 
recitálu vä�ší �asový priestor. Krátka impro-
vizácia v jemnom impresionistickom zvuku, 
no sviežej nálade, ktorou sa umelec vo forme 
prídavku zav	a�il nadšenému publiku, dala 
nahliadnu� do celkom odlišnej výrazovej sféry 
mladého talentu.
Dramaturgicky jedine�ne vystavaný a inter-
preta�ne pôsobivý recitál s názvom „Pocta 

Petrovi Ebenovi“ (v tomto roku uplynie 10 ro-
kov od skladate�ovej smrti) priniesla sloven-
skému posluchá�ovi uznávaná ebenovská 
interpretka Irena Ch�ibková (29. 6., Ve�ké 
koncertné štúdio Slovenského rozhlasu). 
V úvodnej �asti koncertu zaznela Ebenova 
skladba Hommage à Buxtehude, vzdávajúca 
poctu barokovému majstrovi Dietrichovi 
Buxtehudemu, ktorý – podobne ako vyššie 
spomínaný Nicoluas Bruhns – tvoril v baro-
kovom „stylus phantasticus“. Buxtehudeho 
Prelúdiá C dur BuxWV 137 a g mol BuxWV 148 
v uvedenom štýle zazneli pred a po Ebenovej 

skladbe, ktorá využívala tema-
tické fragmenty i formovú sché-
mu oboch prelúdií barokového 
skladate�a. (Mimochodom, aj 
Buxtehude „slávi“ – 380 rokov 
narodenia a 310 úmrtia). Recitál 
Ireny Ch�ibkovej pokra�oval die-
lami �eských autorov. Z cyklu 
Dedications (Preludes for Organ) 
venovaného hudobným portré-
tom piatich ženských starozá-
konných biblických postáv zaznel 
výber troch skladieb (Miriam, 
Ráchel, Ester). Príjemná, tak tro-
chu 
 lmová hudba s jazzovými 
názvukmi nezaprela svojho auto-
ra – �esko-amerického skladate�a 
židovského pôvodu Jaromíra 
Weinbergera, tvorcu úspešnej 
opery Švanda dudák (1927), ktorý 
v roku 1923 krátko pôsobil ako 
dramaturg SND v Bratislave 
a pred 50 rokmi tragicky ukon�il 
svoj život. Výrazovú sféru prog-
ramovej hudby charakteristickej 
pre 2. polovicu 19. storo�ia pri-
blížila posluchá�om umelky�a 
bohatými prostriedkami orga-
novej hry vo Fantázii na motívy 
symfonickej básne Vyšehrad 
od B. Smetanu op. 33 z pera vý-

razného predstavite�a �eského organového 
umenia prelomu 19. a 20. storo�ia Josefa 
Kli�ku (80. výro�ie úmrtia). Skladba, ktorá je 
v podstate vo�nou organovou úpravou uvede-
nej predlohy, sa v sú�asnosti predvádza naj-
mä v �esku pomerne �asto, hoci v kontexte 
Kli�kovej kvalitnej tvorby je jeho najmenej 
pôvodnou kompozíciou. Koncert drama-
turgicky vygradoval vo výbere troch �astí 
z cyklu Faust, v ktorom Petr Eben hudobnými 
prostriedkami lí�i duchovný zápas dobra 
a zla. Interpreta�ne náro�ný program štýlovo 
zah�ajúci barok, romantizmus a 20. storo-
�ie, uzavrela �eská umelky�a od�ah�eným 
prídavkom – vtipným populárnym kompi-
látom – Námorníckou humoreskou Noela 
Rawsthorna.
Spolupráca vynikajúcej � autistky Moniky 
Štreitovej a organistu Marka Vrábla sia-
ha ešte do ich študentských �ias na pôde 
bratislavskej VŠMU. Sympatické duo 
sa na posledných koncertoch festivalu 
(2. 7. v Hudobnej sieni Bratislavského hradu 
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M. Štreitová a M. Vrábel (foto: J. Lukáš)
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a 3. 7. v Kapucínskom kostole v Pezinku) pre-
zentovalo dvoma takmer úplne odlišnými 
programami (prekrývali sa len v skladbách 
Ivana Paríka a Johna Weavera, ktoré dovedna 
trvali necelú štvr�hodinu). V kontemplatívnej 
Paríkovej Meditácii nad textami Jacoponeho  
da Todi a v prevažne slne�no rozradostne-
nej Rapsódii Johna Weavera (s virtuóznymi 
organovými pasážami na silnejšom zvuku) 
bolo možné oceni� zmysel oboch interpretov 
pre vkusné stvárnenie hudby pri zachovaní 
vzájomnej dynamickej rovnováhy a do-
konalej súhry v takých zvukovo a farebne 
rozdielnych podmienkach, aké poskytovali 
organ na Bratislavskom hrade a podstatne 
skromnejšie disponovaný dvojmanuálový 
historický organ z roku 1888 v pezinskom 
kláštornom kostole. Monika Štreitová je 
medzinárodne uznávanou � autistkou so 
špeciálnym zameraním na diela sú�asných 
autorov. Premiérovala okolo 200 nových diel 
a v sú�asnosti vyu�uje na univerzite v portu-
galskej Évore, kde založila aj medzinárodný 
� autový festival Flautué. Kompletnú škálu 
hrá�skych techník a zvukových efektov, aké 
možno na � aute zahra� (niektoré na hranici 
po�ute�nosti), predviedla na bratislavskom 
koncerte v kompozícii Palimpsestos pre sólovú 
� autu sú�asného portugalského skladate�a 
Alvara Salazara. Koncert uviedol slovom jej 
otec – svetoznámy dokumentárny fotograf 
a pedagóg Jind�ich Štreit a jeho sedem vysta-
vených fotogra
 í mali posluchá�i možnos� 
po koncerte obdivova� vo ved�ajšej sále. Pri 
zostavovaní dramaturgie prihliadali umelci 
na výrazovú pestros� a kontrast. V Bratislave 
vtiahli posluchá�ov do vypätého dramatizmu 
apokalyptickej Vision nemeckého skladate�a 
Karla Dietricha, zatia� �o pezinské publikum 
zaujali výberom zo sviežo hravej Antickej 
suity Johna Ruttera (arr. M. Vrábel) a pôvab-
nými Dvoma impresiami Ernesta Majoa. Hoci 
v programoch oboch koncertov dominovali 
skvelé kompozície 20. a 21. storo�ia, duo pote-
šilo posluchá�ov aj brilantne zahranými � au-
tovými sonátami 18. storo�ia – bratislavský 
koncert uzavrela impozantná Sonáta h mol 
BWV 1030 J. S. Bacha a v Pezinku tvorili úvod 
a záver koncertu Sonáta B dur P. A. Locatelliho 
a Sonata Prima F. M. Veraciniho. Po skon�e-
ní festivalu umelci s úspechom predstavili 
pôvabne znejúcu komornú zostavu � auty 
a organa na troch koncertoch v kostoloch 
v Skalici, Stupave a v evanjelickom kostole 
v Limbachu (4.–6. 7.), pri�om program vždy 
zostavili nanovo s oh�adom na dispozíciu or-
gana a akustické vlastnosti daného priestoru.

Stanislav TICHÝ

Cross over organ
Ak sa stotožníme so skuto�nos�ou, že žijeme 
v postfaktuálnej dobe, musíme po�íta� s jej prí-
znakmi aj v umeleckom priemysle. Na jednej 
strane s ochotou posluchá�ov necha� sa kla-
ma�, na druhej s ochotou klama� z titulu slabej 
kompetencie alebo za ú�elom zisku. Viaceré 
festivaly dnes používajú „nálepku“ crossover, 
hudba bez hraníc �i fusion, prípadne nútia in-

terpretov do projektov, ktoré z môjho poh�adu 
prekra�ujú tenkú hranicu skuto�nej kvality 
a spomínanej klamlivej 
 kcie.  
Bratislavský organový festival 30. 6. už po 
druhýkrát predstavil prostredníctvom cros-
soverového koncertu ma	arského organistu 
Lászlóa Fassanga so saxofonistom Vincentom 
Lê Quangom, s ktorým spolu na parížskom 
konzervatóriu vyu�uje improvizáciu. Fassang 
je skúsený a uznávaný interpret prekra�ujúci 
rámec európskej klasickej organovej literatúry 
s ambíciou upravova� �udové piesne, predstavi� 
vlastnú tvorbu a improvizova�. V jeho hre po-
�u� barokové harmonické kadencie, motivickú 
varia�nú prácu alebo vplyv rondovej formy. 
Ako mi po koncerte spomenul, s priate�mi sa 
venoval aj jazzu, ktorý sa snaží implementova� 
do svojej hry. Pri sprievode sólistu na koncer-
te používal basové groovy, na ne naba�oval 
akordické štruktúry, pri ktorých menil registre 
a farbu, �ím dop��al sólový nástroj a plasticky 
podporoval zvukovos� dua.

Ak by sme Fassanga charakterizovali ako 
improvizátora �erpajúceho z celého spektra 
európskej klasiky, saxofonista Lê Quang 
prerastá ozna�enie jazzový hrá�. Hoci sa 
venuje aj jazzu, �erpá z viacerých štýlov 
a spôsobov improvizácie a po�as koncertu 
som ho vnímal skôr ako hudobníka zako-
reneného v tradícii klasickej francúzskej 
školy. S Fassangom sa spoznal na konzer-
vatóriu po�as hodín improvizácie ur�ených 
pre všetkých študentov bez oh�adu na smer 
štúdia, a to ovplyvnilo ich spolo�né pôsobe-
nie. Jeho spôsob improvizácie sa odlišuje od 
prístupu „klasických jazzmanov“. Sústredí 
sa skôr na melódiu, jej drobnokresbu a cel-
kovú zvukovos�. Posluchá�a zaujme farbou 
tónu a schopnos�ou meni� ju pod�a potreby, 
�ím sa dokáže v širšom kontexte za�leni� do 
viacerých hudobných štýlov (a v konkrétnom 
prípade do charakteru pasáže interpretovanej 
skladby). V úvode koncertu predviedol mäkkú 
„drevenú“ zvukovos� pripomínajúcu fagot, 
elegantne prešiel k širšiemu tónu plnému 

alikvot a vrátil sa k pôvodnej „tmavej“ klasic-
kej zvukovosti, aby opä� zmenil svoj „sound“ 
štýlovo pripomínajúci pop. Napriek tomu, 
že istotne ovláda bebopový „language“, na 
koncerte ho používal len zriedka a pohyboval 
sa po doškálnych tónoch daných harmónií. 
Výnimkou bola improvizácia na bulharskú 
�udovú melódiu, po�as ktorej Lê Quang reago-
val na alterované akordy organa mimotonál-
nymi melódiami podobným spôsobom ako 
muzikanti pri modálnom jazze. Na koncerte 
odzneli vlastné skladby oboch interpretov, 
spomínaná bulharská a štyri ma	arské �u-
dové skladby v jednom celku. Fassangova 
I Remember Budapest pripomínala témou 
i harmonickou štruktúrou jazzové štandardy. 
Pri prídavku – vo�nej improvizácii, hudobníci 
pripomenuli európsku avantgardu druhej 
polovice 20. storo�ia využitím organových 
klastrov, saxofónových growlingov, slapov 
alebo multifonikov a zúro�ili aj skúsenosti 
získané napríklad pri soundpaintingu.

Francúzsko-ma	arský tandem priniesol do 
Bratislavy netradi�ný improviza�ný koncept 
stojaci na troch pilieroch: nespornej remeselnej 
kvalite a skúsenosti oboch interpretov, kompo-
zi�nom prínose (obaja študovali kompozíciu) 
logicky nadväzujúcom na tretí pilier – spolo�ný 
jazyk pri improvizácii. Spolo�né „súznenie“ sa 
prejavilo nielen po�as rubátových pasáží, ale aj 
pri rytmických 
 gúrach. Tie možno neboli vždy 
úplne presné, ale duo si zachovalo spolo�ný 
rytmicko-melodický „� ow“, ktorý pramenil zo 
zohratosti, skúseností a spolo�nej hudobnej 
re�i. Ak niekto �akal jazzovú improvizáciu 
založenú na harmónii a presnom rytmickom 
tepe, doslovne sa jej nedo�kal. Do�kal sa však 
koncepcie prameniacej z tvorby a plasticity 
zvukovosti (Fassangovo „farbenie“ registrami, 
Lê Quangov prístup k tvorbe tónu pri soprá-
novom a tenorovom saxofóne). Dramaturgia 
festivalu týmto projektom neprekro�ila spomí-
nanú hranicu klamlivej 
 kcie a poskytla náv-
števníkom kvalitný projekt.

Erik ROTHENSTEIN

V. Lê Quang a L. Fassang (foto: J. Lukáš)
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Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
V rámci mirbachovského matiné sme 
si 4. 6. vypo�uli klavírny recitál Zuzany 
Vontor�íkovej, doktorandky HTF VŠMU. In-
terpretka je napriek svojmu mladému veku 
odbornej verejnosti dobre známa a jej meno 
býva zárukou vysokej úrovne každého vystú-
penia. Prvá �as� recitálu bola venovaná Sonáte 
C dur Hob. XVI/50 Josepha Haydna. Typické 
znaky Haydnovej sonátovej tvorby: zvuková 
priezra�nos�, charakterová nekomplikovanos� 
a priamo�iaros�, nekompromisnos� pulzá-
cie a pasážová i dvojhmatová virtuozita sú 
interpreta�né parametre, s ktorými si Von-
tor�íková poradila na takej úrovni, s ktorou 
by nepochybne zabodovala na akejko�vek me-
dzinárodnej sú�aži. Okrem profesionálneho 

zvládnutia, ktoré možno ozna�i� prakticky za 
dokonalé, presved�ila ú�innou obsahotvornou 
dynamickou pestros�ou i príkladnou peda-
lizáciou. V druhej �asti koncertu klaviristka 
súborne uviedla štvoricu balád Fryderyka 
Chopina – notoricky známe, náro�né i nebez-
pe�né diela pre každého, kto sa ich rozhodne 
koncertne uvies�. Niet sná	 chopinovskej 
interpretácie (a zvláš� interpretácie štyroch 
balád), ktorá by nevyvolala v radoch odbornej 
pianistickej verejnosti názorovú kontroverziu. 
Hoci majú Chopinove diela svoj základ v istej 
inštrumentálnej i charakterovej tradícii, sú 
zhmotnením prchavých myšlienok a inšti-
tucionalizáciou improvizácie. Ich notový text 
je vo svojej detailnosti spravidla vyvážený 
a pomerne de
 nitívny, napriek tomu je ne-
myslite�né pristupova� k nemu formálne 
a nenecha� rezonova� nástoj�ivé duševné vib-
rácie hudby s vlastnou interpreta�nou a osob-
nostnou identitou. Práve principiálny spôsob 

uchopenia Chopinovej hudby, prirodzene, de-
terminuje v kone�nom dôsledku 
 nálnu ume-
leckú podobu interpretácie. Vontor�íkovej ba-
lady boli profesionálne ve�mi dobre zvládnuté, 
zvukovo kultivované, línie boli spevné a spra-
vidla dostato�ne plastické, dramatické úseky 
po�até suverénne a s evidentnou snahou 
o energickos�, miestami priam extrovertnos�, 
technicky náro�né prvky podané s nadh�adom 
a obdivuhodnou zru�nos�ou. Za najpresved-
�ivejšiu som považoval interpretáciu Balady 
�. 2 F dur op. 38, ktorá svojou charakterovou 
bipolárnos�ou a jednozna�nos�ou najvä�šmi 
vyhovuje Vontor�íkovej naturelu. Lyrické diely 
tvorili s pomerne úto�nými dramatickými 
výbojmi bez zbyto�ného sentimentu pôsobivý 

a komplexný obraz. Na druhej strane by som 
ale umelkyni v baladách vytkol pomerne �asté 
využitie metronomického princípu na dlhších 
plochách, absenciu krajného pianissima, 
nedostato�nú linearitu v mnohých exponova-
ných úsekoch vo fortissime, celkovo pomerne 
„nenápadné“ espressivo. Som presved�ený 
o tom, že ak sa Vontor�íkovej podarí nájs� 
priame osobné spojenie s interpretovanou 
hudbou a hudobný obraz stotožní s vlastnou 
duševnou výpove	ou, úrove� jej umenia prud-
ko vzrastie a prirodzene sa tým vyriešia i všet-
ky menované výhrady. Myslím si, že pokia� 
sa interpretka chce venova� romantickému 
repertoáru, malo by sa to sta� prioritou jej 
	alšieho vývoja. Bude to pridaná hodnota jej 
profesionálnej výnimo�nosti.
Prís�ubom mimoriadneho umeleckého zážit-
ku boli mená Renaty a Igora Ardaševovcov 
na matiné 18. 6. a interpreta�né umenie 
týchto renomovaných, no nesmierne skrom-

ne pôsobiacich umelcov, toto o�akávanie 
vrchovato naplnilo. Pri klavírnom duu ta-
kejto úrovne by bolo sná	 zbyto�né písa� 
o ich prakticky absolútnej súhre a organickej 
umeleckej jednote. Taktiež ideálny akustický 
rámec, ktorý akoby na mieru prispôsobili 
koncertnej sále Mirbachovho paláca, sa javil 
ako úplná samozrejmos�. Úvodom zazneli 
tri �asti cyklu symfonických básní Má vlast 
Bed�icha Smetanu. V úvodnom Vyšehrade 
umelci predviedli výborný vzájomný zvu-
kový balans i skvelú pedalizáciu. Agogickou 
úspornos�ou sa akoby snažili rešpektova� 
orchestrálnos� diela a jeho plynutie, neu-
plat�ovali klaviristickú �asovú � exibilitu. 
Vltava bola podaná virtuózne a s obdivuhod-
nými dynamickými nuansami. Tretiu Šárku 
charakterizovala atraktívna emocionálna 
spontánnos�. Nasledovali dve �asti z cyklu Ze 

Šumavy op. 68 Antonína Dvo�á-
ka (Na p�ástkách a Klid), pri�om 
mimoriadne pôsobivá bola pasto-
rálna poetika druhej menovanej. 
O svojej suverénnej virtuozite nás 
manželia Ardaševovci presved�ili 
aj v Drásn�ní z pera Víta Zouhara 
(*1966). Hudba tokátového charak-
teru, motorické perpetuum mobile 
bolo vyšperkované technickou 
precíznos�ou a priliehavou efekt-
nou prácou s dynamickými kon-
trastmi i akcentmi. Závere�ným 
�íslom bolo scherzo pod�a balady 
J. W. Goetheho �arodejníkov u�e� 
Paula Dukasa. Komicko-satirická 
mysterióznos� evokovala Dmitrija 
Šostakovi�a, pravda, v tonálne 
romantickejšom šate. Interpreti 
tu naplno odhalili publiku nielen 
svoju profesionálnu bezchybnos�, 
ale aj obrovskú dávku tvorivosti 
a radosti z muzicírovania.

Eduard LENNER

Štvoricu júnových nede�ných ma-
tiné v Mirbachovom paláci možno 

vo viacerých oh�adoch považova� za vyvrcho-
lenie cyklu. Moyzesovo kvarteto (s novým 
primáriom Jozefom Horváthom a v „klasic-
kom“ zložení František Török, Alexander 
Lakatoš, Ján Slávik) podalo na koncerte 11. 6. 
intona�ne istý, vyvážený a sústredený výkon. 
Dramaturgiu tvorilo Slá�ikové kvarteto Es dur 
op. 30/3 Johanna Nepomuka Hummela, pat-
riace k skladate�ovým kvalitnejším výtvorom, 
v ktorom hudobne ve�mi pekne vyznela obsa-
hová línia štvor�as�ového cyklu. Skúšobným 
kame�om koncertu sa z h�adiska výrazu stalo 
Schubertovo Slá�ikové kvarteto d mol „Smr� 
a diev�a“ D 810, interpretované v intenciách 
skladate�ovho štýlu v rovnováhe medzi akor-
dikou a melodikou, so zrete�nými líniami 
a sólistickým nasadením každého z hrá�ov. 
Hudobníci kládli dôraz na kompozi�nú, moti-
vickú prácu, vyznenie 
 gurácií i metrorytmic-
kú štruktúru hudobného priebehu v prísnom 
rámci formovej koncepcie skladby. Tieto zna-

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Z. Vontorčíková (foto: D. Godár)
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Vážna hudba nevážne v Trnave
Život prináša náhody. M�a takáto náhoda 
zaviala do prostredia, ktoré mi pripomenulo 
roky môjho ú�inkovania v dnes už legendár-
nom Slovenskom komornom orchestri pod 
železným vedením Bohdana Warchala. Ocitol 
som sa totiž medzi nadšencami Trnavského 
komorného orchestra (TKO) a spoluú�inkoval 

na dvoch koncertoch, ktoré sa konali v rámci 
2. ro�níka „minifestivalu“ Hudba na radnici 
v Trnave. Orchester vedie erudovaná a pre 
vec zapálená Alžbeta Ševe�ková, pedagogi�ka 
hus�ovej hry na miestnej ZUŠ M. Schneidera-
Trnavského.
Za�iatok prvého koncertu (24. 6.) síce posunul 
dáž	, ale publikum vytrvalo �akalo. Úvodné 
Orchestrálne kvarteto C dur Carla Stamitza 

zaznelo s ve�kým elánom a navodilo príjem-
nú atmosféru. S dojatím som prežíval krásu 
tohto diela, ke	že som ho hrával s War-
chalovcami ešte v roku 1968. Pri Koncerte 
pre marimbu a slá�ikový orchester �. 1 Neya 
Rosaura publikum privítalo sólo tympanis-
tu Slovenskej 
 lharmónie Petra Kosorína, 

sólistu nezvy�ajného nástroja. Suverenita 
jeho prejavu sa preniesla na �lenov orchestra 
a vzápätí na publikum. Opojné rytmy rôz-
nych taktových zmien a �úbezné kantilény 
prezrádzali, že ide o skladate�a z 	alekej Bra-
zílie. �lenovia orchestra mali sprievod pevne 
v rukách, a tak sa mohol sólista s obdivuhod-
nou pamä�ou a manuálnou zru�nos�ou plne 
sústredi� na svoj výkon. Zaslúžený úspech 

zožalo aj premiérové uvedenie kompozície 
Arcott mladého Mirka Kraj�iho, ví�aznej 
skladby sú�aže ARCO 2017, diela svižného, 
pútavého a rytmicky zaujímavého. Na záver 
zaznela Sinfonia �. 7 d mol Felixa Mendels-
sohna Bartholdyho, ktorú skomponoval ako 
pätnás�ro�ný. Mendelssohn bol majstrom 
melódie, jeho nároky na virtuozitu hrá�ov sú 
enormné a dôkazom bola štvrtá �as� málo 
známeho romantického klenotu – bodky za 

príjemným ve�erom.
Druhý koncert TKO 
na nádvorí trnavskej 
radnice (25. 6.) sa nie-
sol v znamení latina 
a obaja jeho sólisti 
– gitaristka Miriam 
Rodriguez Brüllová 
a barytonista Pavol 
Remenár – predviedli 
spolo�ný repertoár 
talianskej, argentín-
skej a španielskej pro-
veniencie. Orchester 
výborne sekundoval 
najmä v Boccheriniho 
Fandangu, obrovský 
úspech mal aj prednes 
šarmantného Reme-
nára. K navodeniu 
uvo�nenej atmosféry 
ve�era napomohli 
aj krátke rozhovory 
so sólistami, v kto-

rých publiku priblížili svoju sólovú dráhu. 
Slávnym prídavkom Tango en Skai Ronalda 
Dyensa oslnila Miriam Brüllová nielen pub-
likum, ale i nás – hrá�ov na pódiu. Skuto�ne 
vydarené podujatie bude sná	 prís�ubom 
nasledujúcich ro�níkov rozšírených o 	alšie 
koncerty. Trnavský komorný orchester si to 
ur�ite zaslúži!

Juraj ALEXANDER

ky zvláš� zdôraz�ovali v stredných �astiach 
štvor�as�ového cyklu, v nádhernom Andante 
con moto a vo zvo�nenom Scherzo, Allegro 
a Trio. Moyzesovo kvarteto podalo na matiné 
umelecky vyrovnaný výkon, ktorý možno hod-
noti� jednozna�ne pozitívne.
Renáta a Igor Ardaševovci na koncerte 18. 6. 
predviedli, aký rozmer môže ma� v umelecko-
obsahovej rovine interpretácia diel pre klavír 
štvorru�ne. Ich výkony pokladám, odhliadnuc 
od profesionality v oblasti techniky hry, za in-
terpreta�né znovuvytvorenie predvádzaných 
diel, �o sa prejavovalo v súlade hudobného 
myslenia oboch umelcov – po�núc predstavou 
o hudobnom spoluznení až po výsledný hu-
dobnoestetický cie�, vrátane náladových nu-
áns. Klavírna verzia troch prvých �astí z cyklu 
symfonických básní Má vlast Bed�icha Sme-
tanu tak u posluchá�a evokovala až predstavu 
orchestrálnej partitúry. Pôsobivým bolo tiež 
vyvolanie prírodnej atmosféry pri interpretá-
cii skladieb Klid a Na p�ástkách z cyklu Ze Šu-
mavy op. 68 Antonína Dvo�áka. Neprekážali, 

naopak celok vhodne dop��ali intelektuálne, 
technické aspekty skladby Drásn�ní od Víta 
Zouhara, rovnako ako provokatívna obraznos� 
�arodejníkovho u��a Paula Dukasa. Posluchá-
�i mali v rámci koncertu príležitos� sledova� 
vz�ah technickej zdatnosti a mnohorakos�, 
plasticitu umeleckého vyjadrovania v kla-
vírnom znení. Na tomto mieste je potrebné 
uvies�, že pri tejto bezchybnej interpretácii sa 
o to viac prejavili nedostatky kvality nástroja. 
Súvisí to jednozna�ne s nízkymi kultúrnymi 
požiadavkami zodpovedných osôb, sotva s 
 -
nanciami.  
Júnové nede�né matiné ukon�il 25. 6. vynika-
júci koncert Milana Pa�u (husle) a Ladislava 
Fan�ovi�a (klavír). Interpreta�né kvality, 
schopnos� umeleckého napredovania i hu-
dobnoestetické postoje oboch umelcov sú 
dobre známe a oce�ované publikom i kriti-
kou a vysoké o�akávania boli opä� naplnené. 
Medzi dve Griegove sonáty (�. 1 F dur op. 8 
a �. 2 G dur op. 13) bola vsunutá Sonáta �. 1 
Ivana Hrušovského z roku 1954. Jedno�as�ová 

skladba oslovuje evokáciou slovenskej �udovej 
hudby a svojou hudobnou koncepciou sp��ala 
dobovú požiadavku na rozšírenie umeleckých 
druhov. Pa�a a Fan�ovi� sa v	aka �asovému 
odstupu mohli bez kon� iktov prenies� cez 
kultúrne požiadavky doby a sústredi� sa na 
kompozi�no-technické parametre diela, 
výsledok prekvapil svojou atraktívnos�ou. 
V dvoch Griegových sonátach sa naplno 
uplatnil hudobný temperament Milana Pa�u. 
V obidvoch sonátach išlo o strhujúcu, púta-
vú, všetky roviny umeleckej interpretácie 
využívajúcu prezentáciu. Interpreti tvarovali 
hudobný priestor dynamicky s pozvo�ným 
stup�ovaním, od hudobnej témy k 	alšej. 
Zdôraz�ovali inven�nos�, vedenie hlasov, 
harmonický kontext, pri�om interpreta�ný 
zámer ur�ovala hudobná forma, štruktúra 
autorovej koncepcie. Grieg síce znel chví�ami 
príliš vášnivo a v ostrých farbách, no i tak si 
lepšie ukon�enie hudobných matiné sotva 
možno predstavi�. 

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY 

M. Brüllová a Trnavský komorný orchester (foto: archív TKO)
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O tom, pre�o tento „klávesový vesmír“ stojí 
za preskúmanie, rozpráva jeho oddaná inter-
pretka, Magdaléna Bajuszová. V texte sa ob�as 
objaví familiárne oslovenie „Ilja“. Ur�ite by 
mu to neprekážalo... 

 Inak skladateľ komponuje a koncipuje 
dvojicu či päticu prelúdií a inak rozsiahly 
dvadsaťštyričasťový cyklus. Akú formálnu 
kostru má 24 prelúdií pre klavír? 
Skladate� v partitúre dáva zvolenie na roz-
delenie cyklu na dve �asti po 12 prelúdiách. 
Ako prakticky zmýš�ajúci autor totiž vedel, 
že predvedenie všetkých prelúdií naraz bude 
mimoriadna udalos� a že v bežnom interpre-
ta�nom živote budú uvádzané vo výberoch. 
Na koncerte v rámci festivalu Epoché v no-
vembri 2016 sa však ukázalo, že uvedenie 
kompletu 24 prelúdií získalo dramaturgickú 
exkluzivitu. Bola to udalos� pre m�a aj pre 
posluchá�ov. Po�as toho, ako prelúdiá ply-
nuli celú hodinu, dokonca bez skladania rúk 
z klaviatúry, vznikla možnos� ove�a hlbšieho 
prieniku do ich zvukového sveta, do detailnej-
šieho vnímania ich jednotlivých výrazových 
nuáns, ale aj do ich vzájomných vz�ahov. 
Prelúdiá vo výberoch pôsobia ako bezstarost-

Ešte po�as života Ilju Zeljenku (1932–2007) 
vyšlo v roku 2005 vo vydavate�stve Diskant 
CD Piano Works (Sonáta �. 2, Rozprávky 
o hudbe II., Fragment, Tri prelúdiá a Sonáta 
�. 21 „Otázky bez odpovedí“) klaviristky Mag-
dalény Bajuszovej, ktorú už predtým kritika 
ozna�ila za „výraznú predstavite�ku mladej 
interpreta�nej generácie, ktorá popri zodpo-
vednom rešpektovaní autorových požiadaviek 
dokáže zladi� jeho štýl s vlastným tvorivým 
vkladom“. Lýdia Dohnalová re� ektovala na 
stránkach Hudobného života (1/2002) Ba-
juszovej premiérové uvedenie Zeljenkovej 
Sonáty �. 9: „Zeljenkovu ‘klavírnu symfóniu’ 
(cit. L. Burlas) netlmo�ila iba z notového zá-
pisu, oživila a ozvláštnila ju svojou optikou, 
prepojac a zjednotiac všetky vrstvy hudobné-
ho organizmu a idiomatizovaného hudobné-
ho jazyka.“ 
V domácej klavírnej tvorbe nenájdeme mnoho 
cyklov klavírnych prelúdií, i ke	 treba spo-
menú� mená Dušana a Petra Martin�ekovcov, 
Mira Bázlika �i Vladimíra Bokesa. Zeljenko-
vých 24 prelúdií pre klavír vzniklo na sklonku 
jeho života. Silne odrážajú etapu štýlovej syn-
tézy autorovej re�i, jeho ve�korysý názor na 
žáner prelúdia a zrelú autorskú sebare� exiu. 

né miniatúry. V kompletnosti vzniká oblúk 
prinášajúci novú ideovú, obsahovú kvalitu. 
Navyše má interpret k dispozícii 	alší výra-
zový prostriedok, a to spôsob premos�ovania 
jednotlivých kusov.

 Spoznávanie Zeljenkovej klavírnej tvorby 
sa u vás prelína s jeho záverečnou štýlovou 
premenou, ku ktorej smeroval už mnoho ro-
kov predtým. 
V poslednej dekáde – približne od roku 1997, 
ke	 som sa s ním zoznámila –, sa za�ala nová 
etapa Zeljenkovho kompozi�ného myslenia. 
Jeho jazyk smeroval k priezra�nosti, apolón-
skej kráse a jednoduchosti. Ve�mi rád o tom 
hovoril, všade, všetkým... Vedel, že interpreti 
sú dos� pozna�ení svojou praxou, rutinou, 
tradíciou a typom repertoára, a preto neraz 
pristupujú k jeho skladbám z nesprávnej 
strany. Nebol s tým vždy spokojný. Každému 
vysvet�oval svoju novú estetiku, avšak trochu 
zjednodušujúcim spôsobom. Na interpretácii 
jeho diel z ostatného obdobia mu najviac pre-
kážali paušálna emócia, výraz, rubato, peda-
lizácia. Výkonní umelci však používajú tieto 
prvky v súlade s interpreta�nými zvykmi, 
tradíciami a s uvádzaným iným repertoárom. 

Vrátiť do hudby 
sofistikovaný 
druh emócie

S Magdalénou Bajuszovou 
o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku

V polovici júla sme si pripomenuli desiate výročie úmrtia Ilju Zeljenku. Súbeh rôznych udalostí spôsobil, že práve v tomto 
letnom časopriestore som mala možnosť realizovať rozhovor s klaviristkou Magdalénou Bajuszovou o jej nahrávke 
Zeljenkových 24 prelúdií pre klavír pre Slovenský rozhlas, koncertnom zázname recitálu z festivalu Epoché 2016. Téma 
relácie „Klavírna tvorba Ilju Zeljenku“ pre rozhlasový cyklus Stretnutie nad partitúrou nám pripomenula, akou výraznou 
osobnosťou slovenskej hudby bol tento skladateľ a akú originálnu stopu zanechal. 

Pripravila Melánia PUŠKÁŠOVÁ 
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Ilja chcel nie�o iné a ke	že každému vysvet-
�oval: „Menej pedálu, menej výrazu, nerobme 
tu rubato, nechcem takýto ‚nasládlý‘ tón...“ 
nakoniec sa dostali jeho interpreti do slepej 
uli�ky. Vznikla tradícia interpretácie Zeljen-
kovych diel z posledného obdobia ako hudby, 
ktorá má by� oprostená od výrazu, s presným 
až matematickým rytmickým zadelením 
a s minimom osobnej interpreta�nej zaniete-
nosti. Akoby toto malo by� znakom správneho 
prístupu. Je to však len polovi�ná pravda! 
Sama som prekonala kryštalizáciu interpre-
ta�ného prístupu k jeho skladbám. Na za�iat-
ku spolupráce som ho slepo po�úvala, išla za 
jeho estetikou. Ale zárove� mi vtalo v hlave, 
pre�o ob�as mnou prepašované vkusné a zdr-
žanlivé asketické expresie napokon autor 
prijal a neprekážali mu. On sám to nevedel 
vysvetli�. Len povedal: „Takto to môžeš hra�, to 
je pekné, to mi nevadí!“ Chcela som prís� na to, 
�o mu prekáža a �o (a pre�o) nie...

 Existuje niečo ako Bajuszovej prvá eta-
pa študovania Zeljenkovej klavírnej tvorby 
a druhá – súčasná? 
Nechcela by som sa pasova� do polohy klaviris-
tky, ktorá je odborní�kou na Zeljenku, to ur�ite 
nie. V istom období som sa aj ja potrebovala 
oddeli� od záplavy jeho klavírnych diel, ktoré 

som po�as mnohých rokov premiérovala. Cíti-
la som, že si potrebujem ujasni� otázky esteti-
ky jeho hudby. Bolo mi jasné, že nie�o som ešte 
nepochopila. Bol to práve Zeljenkov imperatív 
od�atia, amputácie pocitovosti. Že ten „�ád“, 
poriadok, ktorý neustále zdôraz�oval, je cesta; 
ale že ešte dôležitejšie než samotný poriadok 
je zachovanie jeho prirodzenosti, vrátane jeho 
narúšania a spôsob jeho nasvietenia. Vedela 
som, že do jeho hudby treba vráti� so
 stikova-
ný druh emócie. To boli pre m�a ve�ké inter-
preta�né úlohy, ktoré som riešila aj v cykle 24 
prelúdií. Necelé tri týždne pred týmto koncer-
tom som v rámci Albrechtiny predviedla ve�mi 

náro�ný repertoár s titulom Klavírne suity 
20. storo�ia (Hindemith, Poulenc, Albrecht, 
Bartók, Schönberg). Mala som extrémne málo 
�asu na taký �ažký recitál. 

 S akými odozvami ste sa stretli po vyše 
hodinovom „zeljenkovskom“ koncerte? 
Nestáva sa často, aby slovenskí interpreti 
riskovali svoju reputáciu uvádzaním skladieb 
s cyklickým pôdorysom postaveným na sérii 
miniatúr. 
Skúsenos� so Zeljenkovou estetikou u m�a 
prebiehala aj mimo klavíra. Ve�mi som túžila 
nájs� tú pravú optiku na vyjadrenie práve 
emotívnej stránky prelúdií... O tom, že sa nie-
�o podarilo, sved�í aj vyjadrenie Vlada Godára 
po koncerte. Povedal mi: „Vieš, ty si vrátila 
život do tých skladieb.“ Bol to pre�ho nový 
zážitok, ktorý pointoval vetou, že Zeljenka je 
napokon naozaj dobrý skladate�, �o bolo sa-
mozrejme humorné, lebo práve on sa najviac 
zaslúžil o Zeljenkov koncertný ve�er na Epo-
ché 2016. Toto bolo pre m�a najvä�šie zados-
�u�inenie, hoci moja interpretácia 24 prelúdií 
ešte nie je tam, kde som ju chcela ma�. Pote-
šila ma aj Godárova ponuka, že cyklus možno 
zaradí na koncert Albrechtiny, lebo nahrávka 
na Epoché sa uskuto�nila na úplne nevyhovu-
júcom rozhlasovom koncertnom krídle.

 Prelúdiá tvoria osobitý segment pianisti-
ky. Základňou je zaiste Bachova škola Tempe-
rovaného klavíra, v línii pokračujú virtuózno-
lyrické Chopinove prelúdiá, hĺbavé Šostako-
vičove... Cítiť v Zeljenkovych Prelúdiách stopy 
európskej tradície? Čo by ste ako klaviristka 
najviac vyzdvihli v hudbe prelúdií?
Zeljenku najviac špeci
 kuje v kontexte slo-
venskej hudby jeho autorský kompozi�ný 
jazyk, rukopis, súvisiaci s interpreta�nou 
podobou jeho diel. Miloval istý druh poriadku 
v hudbe, a ten bol alfou a omegou jeho tech-
niky písania. V tomto prípade ide o zvláštny 
vz�ah medzi štruktúrou diela a asketizmom 

jeho predvedenia, �o bolo Iljovi ve�mi blízke. 
Práve preto je interpretácia jeho diel ve�mi 
náro�ná. Vnímame faktúru ako pod mikro-
skopom, každý tón, každá artikula�ná vrstva 
musí ma� svoje presné miesto, ni� nie je 
možné zakry� alebo „zašmírova�“. To je u Ilju 
ve�mi špeciálne. Tu je interpret úplne nahý, 
obnažený, ale to je len prvý stupe� náro�nos-
ti. Potom nastupuje otázka, �o s tým poriad-
kom 	alej. Pretože cie�om je vyvolanie zážit-
ku. Nepoznám iného slovenského skladate�a, 
ktorý by kládol také enormné požiadavky na 
preh�adnos� zvuku a jednoduchos�.

 Zeljenkove prelúdiá ovládol princíp jeho 
vlastnej kombinatoriky. Hravosť povýšená 
na modelovú prísnosť. Asketické, nič nadby-
točné. Mohli byť pre lúdiá výrazom holdu voči 
hudobnej minulosti, voči odkazu „majstrov“, 
pravda v sofistikovanej podobe zeljenkov-
ského hudobného espritu?
Vnímam jeho spätos� s velikánmi európskej 
hudobnej minulosti Bachom, Mozartom; boli 
to jeho ve�ké lásky. Pamätám si, že Zeljenka 
napríklad miloval Schönberga, Bartóka, ve�mi 
sa mu pá�ili ich suity. To bolo mimoriadne, 
lebo mal ve�mi vymedzený okruh hudobného 
„po�úvania“ diel iných skladate�ov. Bol v tom-
to ve�mi obozretný, vyrušovalo ho to. Práve 
v tejto súvislosti som si uvedomila, že nadše-
nie pre vysoko expresívne suity týchto dvoch 
skladate�ov ho usved�ilo zo zložitej povahy 
problému emócie v interpretácii. Pochopila 
som, že mu išlo o štrukturálnu presnos�, 
myšlienkovú pevnos�, nesentimentálnos� 
výrazu, absolútnu jasnos� faktúry s minimom 
pedálu... Ale v nijakom prípade o „neživos�“ 
�i schematickos�. Pri Zeljenkovi museli prejs� 
bežné výrazové prostriedky klaviristu ve�kou 
revíziou. Žia�, doteraz prežívajú mnohé názo-
ry na hru jeho diel; to akoby sa zastavil �as! 
Snažím sa to meni�.

 Počas storočí tonálnej hudby skladatelia 
v cykloch klavírnych prelúdií využívali kvin-
tový kruh ako jednoduchý spôsob využitia 
každej tóniny. Nevšimla som si, že by sa Zel-
jenka v Prelúdiách nejako špeciálne zaoberal 
tóninovými experimentami. Rád kombinoval 
basy a diskanty, ostal mimoriadne precízny 
a verný svojej vízii a dialogickému princípu 
v malých formách. 
V cykle pracuje s tóninami celkom vo�ne. 
Nieko�kokrát spomenul, že názvy prelúdií nie 
sú výpovedné. Nebol dôsledný ani vo výstavbe 
formy, jeho prelúdiá mali ve�mi rozmanité 
podoby. Nerobil si s tým �ažkú hlavu. Jeho 
hudba je absolútna a v ni�om nepodobná 
historickým formám prelúdií. Hoci to tak 
nezamýš�al, názvy prelúdií sú dos� nápomoc-
né pri rozlúštení charakterových odkazov. 
Použil ozna�enia, ako energico, dolce, capric-
cioso, barbaro, scherzando, pri�om charakter 
prelúdia úzko súvisel s faktúrou miniatúry. 
V mnohých kusoch zachoval dialogický prin-
cíp na posúvanie deja a vnútorného napätia, 
postavený na melodickom princípe (Delicato, 
Hymnus, Hracia skrinka). Interpreta�ne bolo 
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naj�ažšie vyrieši� najpriezra�nejšie kusy, aby 
nesk�zli do inštruktívneho módu, aby nezneli 
detsky, aby bola zrete�ná ich dospelá hudob-
ná idea.

 V poslednom období Zeljenka otvoril 
svojráznu kapitolu štruktúrnej štýlotvornej 
premeny. Tento proces by som prirovnala ku 
vzniku vlastného, poľahky spoznateľného 
hudobného jazyka so sústavou gramatiky 
a znakov, podobne ako v jazyku (bunka, jad-
ro). Jeho skladbu z poslednej dekády poľahky 
spoznáme: „Áno, toto je Zeljenka!“ 
To, na �o narážate, súvisí s nesmiernou Zel-
jenkovou pracovitos�ou. Po�et diel z posled-
ného obdobia napísaných už v tomto jeho 
novom jazyku mohol vykazova� znaky opa-
kovania. Ale ktorý autor sa neopakuje? Iljova 
tvorba bola na pódiách ve�mi dlho prítomná, 
tvorila kostru koncertných podujatí. Pochopi-
te�ne, že sa akoby opakovali niektoré nápady. 
Myslím si však, že to je predsa legitímne... 
Ja sama som nestihla zahra� ve�a jeho diel, 
napríklad mám podlžnosti v sonátach. Nepo-
chybujem, že by som v nich našla ve�a prek-
vapení. S odstupom �asu, ke	 sa situácia upo-
kojila a pre�istila, máme teraz možnos� opä-
tovne vstúpi� do Zeljenkovho odkazu a za�a� 
ho nanovo spoznáva�. Pri príprave koncertu 
na Epoché som dala prednos� Prelúdiám, lebo 
je v nich silný odkaz na Zeljenkov hudobný 
svet. V ich vlastnom kontexte sú to majstrov-
sky napísané dielka, preto museli zaznie� ako 
celok. Profesionálne sú nespochybnite�né.

 Často prirovnávam naštudovanie ná-
ročných cyklických kompozícií pre jeden 
inštrument k horolezeckým prvovýstupom: 
umelec aj športovec musia vynaložiť enorm-
né úsilie na zvládnutie nielen výstupu, ale 
aj kvality výkonu. Príprava zaberá veľa času 
a výsledok nie je vždy zaručený. Obaja by to 
mali „prežiť“. Čo vám dáva silu na tento typ 
koncertného výkonu? Tu je možné pokaziť 
všetko naraz; kvôli superhonoráru to nebu-
de... Alebo preto, že „hudba lieči“?
Po takýchto výkonoch mám nieko�ko dní fy-
zický problém stá� na nohách. Cítim obrovské 
vnútorné vyhorenie. Na pódiu mám pocit, že 
zhorím do tla, je to však moja práca a žiadnu 
inú neviem robi� lepšie. Navyše, my tu ne-
žijeme život koncertných umelcov, ale život 
pre�ažených pedagógov, ktorí popri vyu�ovaní 
naštudujú hudobné diela a koncertujú. Ale uve-
domujem si, že ak nie my, tak kto to má robi�, 
kto bude hra� slovenskú hudbu? Považujem to 
pre rozvoj domácej hudobnej kultúry za ve�mi 
dôležité a absolútne nevyhnutné. Takéto po�iny 
musia by�, musia sa kumulova�, aby vrstvením 
jedného k druhému silnela hudobná kultúra.

 Má Zeljenka aj nejakú neznámu tvár, 
ktorú ste spoznali len vďaka tomu, že ste si 
vybrali jeho klavírne diela do repertoáru? Čím 
vás prekvapil na tejto ceste? 
Áno, vedel si užíva� život plnými dúškami. 
S každým bol priate�, štedrý, žoviálny. Trochu 
ma mrzí, že mnohí si ho pripomínajú najmä 

ako skladate�ského bohéma. To je len �as� 
jeho povahy. Poznala som sa s Iljom v období 
svojej �ažkej životnej situácie. Vtedy zaujal 
doslova až otcovský postoj aj k mojim praktic-
kým a existen�ným problémom, nehovoriac 
o každodennej duševnej, priate�skej podpore. 
Tento moment je pre m�a nesmierne silný, 
silnejší ako všetko ostatné. 

Ke	 som uviedla na koncerte 24 prelúdií, zopár 
Iljových priate�ov mi vtedy povedalo, že im tiek-
li slzy. Kvôli tomu, že ho v ur�itých prelúdiách, 
frázach, melódiách a dialogických momentoch 
akoby spoznali, akoby s nimi hovoril a žartoval. 
Aj ke	 stvoril túto hudbu asketickú a život mal 
bohémsky, v jazyku je nesmierne silne prítom-
ný, spoznate�ný. Najmä v dikcii jeho hudby je 
to jeho re�. Preto bolo tak dôležité, že Prelúdiá 
na Epoché zazneli, lebo v tej hudbe Zeljenka 
nanovo ožil, bol prítomný. Nové interpretácie 
sú ve�mi dôležité, nech už je to akoko�vek, ale 
v tomto zmysle sa hudba skladate�a stáva dô-
kazom nesmrte�nosti jeho duše. 

 Ako vnímate súčasnú koncertnú prax 
uvádzania diel skladateľov po ich odchode? 
Zeljenkova hudba po roku 2007 zmizla z pó-
dií. Silou svojej osobnosti, svojich kontaktov, 
zásluhou svojej pracovitosti, ke	 komponoval 
diela pre konkrétnych interpretov-priate�ov, 
bol Zeljenka uvádzaný takmer na každom fes-
tivale. Koncertní umelci si ho radi zara	ovali 
do recitálov. V momente ke	 zomrel, usku-
to�nilo sa zopár koncertov na jeho pamiatku 

a skon�ilo to. Zeljenka sa takmer stratil z pó-
dií. Došlo to až tak 	aleko, že zopár osvieteným 
hudobníkom, ktorým záleží na dramaturgickej 
kontinuite s tvorbou nežijúcich skladate�ov 
(napríklad Vladimír Godár), napadlo, že treba 
urobi� nápravu. Vrá�me Zeljenku na pódium. 
A to i napriek tomu, že po�etnos� uvádzania 
jeho tvorby pred rokom 2007 bola evidentná. 

Klavírna tvorba v Zeljenkovom odkaze sa 
vyzna�uje nielen kvantitou (viac ako 200 
samostatných klavírnych diel alebo sú�astí 
cyklov) a originalitou, ale najmä rozmani-
tos�ou s unikátnym výrazovým asketizmom, 
ktorý ovládol Zeljenkovo pero v poslednej 
dekáde tvorby. V archíve Slovenského roz-
hlasu sa nachádzajú klavírne nahrávky 
Zeljenkovych diel od významných domácich 
klaviristov (Rudolf Macudzinski, Roman Ber-
ger, Peter Toperczer, Eva Fischerová, Daniela 
Varínska, Cyril Dianovský, Dana Šašinová, 
Daniel Buranovský, Jordana Palovi�ová, Ivan 
Šiller...). Na koncertných pódiách �i plat-
niach prezentovali Zeljenkove klavírne opu-
sy mnohí 	alší interpreti. �estné miesto má 
medzi nimi – najmä po�tom naštudovaných 
diel –, Magdaléna Bajuszová. V jej repertoári 
sa zatia� nachádza výber z Klavírnych so-
nát (�. 23, 21, 15, 12, 9,...), Aforizmy, Musica 
per pianoforte ed archi, 6 aforizmov, Devä� 
skladieb pre klavír, Sonety Orfeovi, 3 piesne 
pre soprán a klavír, Fragment pre klavír, 
Rozprávky o hudbe pre klavír, Tri prelúdiá pre 
klavír, Malá suita pre klavír, Variácie EsBe 
a cyklus 24 prelúdií pre klavír. 

Magdaléna BAJUSZOVÁ za�ala vo veku ôsmich 
rokov navštevova� Konzervatórium v Bratislave 
(mimoriadna študentka P. �ermana), neskôr 
pokra�ovala na VŠMU v Bratislave (D. Varín-
ska, C. Dianovský, I. �ernecká – doktorandské 
štúdium). Je laureátkou nieko�kých národných 
i medzinárodných klavírnych sú�aží (Virtuosi per 
Musica di Pianoforte – 2. cena, Cena pre najlep-
šieho �s. ú�astníka, Cena �HF; Sú�až študentov 
slovenských konzervatórií – 1. cena; Medzinárod-
ná sú�až O cenu L. Janá�ka – 2. cena; Sú�až pa-
miatky V. Horowitza v Kyjeve – semi� nalistka), je 
tiež ví�azkou sú�ažného štipendia Yamaha Music 
Foundation of Europe. Ako sólistka spolupracova-
la s viacerými domácimi orchestrami (SOSR, ŠKO 
Žilina, Cappella Istropolitana a i.). Pravidelne 
ú�inkuje na domácich festivaloch a prehliadkach, 
koncertne vystúpila v Ma	arsku, �eskej republike 
a v Rakúsku. Výraznú �as� jej umeleckej �innosti 
tvorí uvádzanie a propagácia menej známych 
klavírnych titulov ako aj pôvodnej tvorby sloven-
ských autorov (nahrala autorské CD I. Zeljenku, 
J. Kolkovi�a, skladby M. Burlasa, P. Breinera, 
V. Godára, I. Szeghy a i.). Pedagogicky pôsobí na 
VŠMU v Bratislave ako odborná asistentka hry na 
klavíri. V roku 2010 jej bola Hudobným fondom 
udelená Cena Frica Kafendu za vynikajúce inter-
preta�né výkony.
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výborným priate�om, so mnou preberal vä�-
šinu svojich scenárov. Boli sme zvedaví na 
názor toho druhého. Postupne sa pod mojimi 
„chirurgickými rukami“ vystriedalo nieko�ko 
„pacientov“, ale najfundamentalistickejší „an-
tisymfonik“ bol práve Uher. 

 Ako to myslíte?
Dovtedy som si 
 lm nejako výrazne nevšímal, 
takže mi Štefan objasnil, ako si predstavuje 

 lmovú hudbu on. Pre�ho bolo zásadným vý-
chodiskom, aby hudba vo 
 lme neprekážala. 
Aby si divák ani neuvedomil, že tam je. Bola 
to zaujímavá výzva. Zjednotili sme si stano-
viská a dá sa poveda�, že každý z nás za�al 
vtedy pracova� s podobným poh�adom na 
kumšt a svet okolo nás.  

 Aký pohľad to bol?
V dejinách �udstva sa už ve�akrát stalo, že 
umelci, ale aj posluchá�i celkom úmyselne 
túžili po nejakom zlú�ení �ím vä�šieho po�tu 
umeleckých zážitkov pod jednou strechou. 
Ve�ké snahy o „všeumenie“ sú známe nap-
ríklad u Richarda Wagnera. Bolo to také 
„umelecké rizoto“, hoci by som sa asi nemal 

 Tvorba filmovej hudby pre vás splýva 
s desaťročím 60. rokov, lebo neskoršia nor-
malizácia vám uštedrila zákaz. Ako si spomí-
nate na túto legendárnu dekádu?
Asi je dôležité upozorni�, že k 
 lmovej hudbe 
som sa priblížil už koncom 50. rokov, ke	 
som sa spriatelil s 
 lmármi. Za�ali sme všetci 
spolu – takpovediac od piky. A, mimochodom, 
ve�mi dobre. Po absolventskom koncerte 
v roku 1957, na ktorom zaznela moja prvá 
symfónia, ma oslovil dramaturg Krátkeho 

 lmu Miroslav Hor�ák, �i by som neskúsil 
komponova� aj nie�o iné. Navrhol mi, aby 
som zhudobnil jeho 
 lm Tu krá�ali tragédie. 
Nebol to príliš optimistický názov, ale aj toto 
sa mohlo prihodi� v hlbokom socializme. Re-
žisérom mal by� Štefan Uher.

 Čo pre vás znamenalo naplniť ich pred-
stavy o filmovej hudbe?
Moji priatelia patrili k partii, ktorá skon�ila 
FAMU v Prahe a vracala sa na Slovensko, lebo 
vtedy tu chýbali �udia. Ideálne pomery, však? 
Všetko tu bolo pre 
 lm – aj peniaze, aj pod-
mienky, iba �udia nie. Dnes vo�a�o nepred-
stavite�né... Miro Hor�ák, ktorý sa stal mojím 

až takto vyjadrova�... Ale, naš�astie, každé 
umenie už v zárodku svojej existencie za�ína 
poci�ova� ur�itú nenávis� k samému sebe. 
Dobré umenie obsahuje silnú autore� exiu. 
Vždy sa usiluje nájs�, kde je chyba. Aj po dl-
hom období wagnerovského „všekumštu“ 
muselo prís� nie�o iné. A objavil sa Igor Stra-
vinskij, ktorý ho doslova znesvätil. Aj toto sa 
v kumšte opakuje so železnou pravidelnos�ou. 
Ve	 umenie musí by� najprv posvätené – ó, 
aké krásne �asy to boli! – aby sa dalo znesvä-
ti�. A tak vzniká situácia, kde stoja ved�a seba 
na jednej strane vypätá citovos� až s baroko-
vým nábojom a na druhej – rúcanie autorít. 
Smejeme sa, ironizujeme, vyplazujeme jazyk, 
lebo o všetkom pochybujeme. A zdá sa, že sa 
už nikdy nevrátia �asy predchádzajúcej istoty. 
Film je vlastne predznamenaním ve�kého ná-
vratu nie�oho, �o už bolo. 

 K čomu sa vracia, čo opakuje?
Umenie je a vždy bude zaujímavým, lebo aj 
ke	 sa znovu pozerá na tie isté veci, vidí ich 
novými o�ami. Už samo osebe to sta�í k nad-
chý�aniu sa, �o všetko sa dá nájs� v už akoby 
vy�erpanom teréne. Výborné sú napríklad 
dokumentárne 
 lmy, ktoré niekedy prinášajú 
autentickejšie, zaujímavejšie a originálnejšie 
zábery, než je realita sama.

 V dokumentárnom filme Martina Slivku 
Voda a práca ste v roku 1963 použili zvuky 
pracovných nástrojov ako samostatné hu-
dobné tóny. Ako vám zišlo na um skompono-
vať z nich hudbu?   
Zvuky vody a na jej pohon pracujúcich stro-
jov ma okamžite inšpirovali k premýš�aniu 
nad tým, ako by sa z tejto skrumáže dala 
vylúdi� hudba. Tento spôsob uvažovania ma 
nesklamal, lebo samotné staré pracovné 
nástroje fungovali ako artefakty. Vznikali 
kedysi dávno v �udových dielni�kách, kde 
sa vyrábali rôzne krompá�iky a nástroje na 
obrábanie. Skuto�ne boli nádherné! A nád-
herné boli aj nástroje, ktoré boli potrebné už 
pre ich výrobu. No a ja som mohol do tretice 
už len uzavrie� tento takmer manželský 
trojuholník. Musel som to urobi�, inak to ani 
nešlo, lebo tie nástroje vydávali akési „sta-
rozvuky“.

 „Starozvuky“ ste potom premenili na 
„novozvuky“?
Ke	 si predstavíte drevené krosná, ako sú 
rozpohybované prúdom vody, ktorá je od-
razená od hlavného prúdu, ako je to všetko 
dômyselne urobené a tká� sa môže pohráva� 
s vlákienkom �anu alebo vlny, je z toho poly-
fónna skladba. Tieto nádherné zvuky sta�ilo 
miestami posunú� trochu 	alej do polohy, ke	 
sa zapojí do výroby modernejší stroj, ktorý 
vyrábal nové vlákno a podobal sa hudobnému 
nástroju – napríklad harfe. Jemným dotykom 
vyludzoval pre nás, samozrejme, kvázi tón, 
ktorý je pre výrobu vlastne nepodstatný, ale 
prinášal artefakt. Bol to síce akýsi polotovar, 

Ten kontrast medzi 
láskou a dobou...

V rámci spomienkových materiálov k desiatemu výročiu úmrtia Ilju Zeljenku 
prinášame rozhovor Tiny Čornej, ktorého časť vyšla deň po skladateľovej 
smrti 13. júla 2007 v denníku SME. Časopis Film.sk ho priniesol celý 
v č. 9/2007 s názvom Viem všetko, čo potrebujem. Text je súčasťou knihy 
rozhovorov známej novinárky V postmodernom svete, ktorá vyšla v roku 
2016 vo vydavateľstve PT Marenčin.  

Pripravila Tina ČORNÁ, Fotografie Pavel KASTL 
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ale ke	 som to dal všetko dokopy a predstavil 
som si to v logickom slede udalostí, vznikol 
krásny priestor pre hudbu.

 Prevládajúci pocit zo 60. rokov, ktorý 
presahuje do súčasnosti, je, že vaša gene-
rácia vytvorila jednotný koncept tvorivej 
výpovede. Čím si vysvetľujete, že sa vám to 
podarilo viac ako iným?
Možno sme boli š�astná generácia, ktorá mala 
schopnos� vyhnú� sa v umení banalite. Neviem 
o tom, že by niekto z nás tvoril z nejakých 
ideologických dôvodov – len preto, že sa mu to 
môže hodi�. Skôr to bolo naopak. Ale vzniklo to 
asi preto, že sme sa od za�iatku hlásili k myš-
lienke, že �lovek je vlastne homo politicus. 
Ak tvorí a pracuje v istej dobe, v podmienkach 
ur�itého zatriedenia, stáva sa z neho politikou 
de
 novaná bytos�. Môže s tým súhlasi�, a ne-
musí s tým súhlasi�. Potom už záleží len na 
�om, �o si vyberie – aký spôsob života, bytia, 
tvorby, povedzme – procesu.

 Uvedomili ste si svoje novátorstvo, keď 
ste so Štefanom Uhrom v roku 1962 dokonči-
li film Slnko v sieti, považovaný za úplne prvú 
snímku nastupujúcej československej novej 
vlny?
Nehodnotil som to. Bral som to s rados�ou, ale 
že je to tak, že sme skuto�ne patrili do prvej 
partie, som tušil už chví�u predtým. Vždy, 
ke	 som napríklad išiel nahráva� na pôdu 
Filmového symfonického orchestra, dopo�ul 
som sa aspo� takú malú poznámku – dnes sa 
tešíme, lebo hráme Zeljenku! Hudobníci ma 
hrali radi. Asi preto, že som im vždy doniesol 
nie�o nové a iné. 

 O interpretoch ste sa vždy vyjadrovali 
s hlbokou úctou...
Filmový symfonický orchester ma hral 
aj koncertne. Na Pražskej jari som si raz 
na poslednú chví�u a neplánovane vybral 
k interpretácii symfóniu, ktorú toto teleso 
zahralo z listu tak kvalitne a dobre, akoby ju 
hralo odjakživa – s plným nasadením, „na 
plné pecky“. Ve�mi som si to vážil. �o by robil 
skladate� bez dobrých interpretov? Púš�al by 
si svoju hudbu vo vlastných ušiach? Kto by 

bol na to zvedavý? Schopnos� zahra� hne	 
„na prvú“, a dobre, som si ctil u viacerých 
muzikantov. Napríklad, aj u takého Svia-
toslava Richtera, ktorý mi rozprával, ako 
jeho odeské „bábušky“, intelektuálne dámy, 
uzatvárali na jeho výkon pomerne vysoké 
stávky – �i ten zázra�ný Sviatoslav zahrá 
znovu a bez chyby nejaký �ažký part, ktorý 
predtým nepoznal. Ke	 jedna z nich volala: 
„Eto nevozmožno!“ a Sviatoslav i tak všetko 
bravúrne zvládol, museli sa vykúpi� a pozva� 
ho na �ervený melón nasiaknutý ko�akom. 
Náš život vo svete hudby a 
 lmu sa mi vtedy 
zdal až idylicky krásny, hoci sme zažívali �as 
hroznej  ideológie...  

 Azda aj preto, že bol odmäk a dovolili 
vám experimentovať?
Iste, túto možnos� sme využívali úplne priro-
dzene. Aký by bol napríklad 
 lm Slnko v sieti, 
keby tam nezneli tie elektronické hudby 
a popri nich by každých 15 sekúnd nepreletel 

sovietsky vojenský 
stroj MiG 17? �o 
mohlo krajšie vy-
stihnú� náš život-
ný pocit? Ten kon-
trast medzi láskou 
a dobou, ktorá vte-
dy panovala? Naj-
rýchlejšia skratka 
– lietadlá, elek-
tronika, 
 lm a cit. 
Úžas! Samozrejme, 
ve�mi by som zjed-
nodušoval, keby 
som vynechal sce-
nár, ktorý staval 
práve na tomto 
kontrastnom poci-
te. Vtedy nám totiž 
ani na um nezišlo, 

aby scenár vznikal po�as nakrúcania – �o 
prinesie život na p�aci, to sa dá využi� – ako 
sa to �asto robí dnes. 

 Preto hovorím o vašom premyslenom 
koncepte.
A preto sme sa mohli aj kamaráti�. Lebo ka-
marátstvo v modranskej alebo bratislavskej 
pivnici je síce milé, ale len pri práci sa rodia 
myšlienky. A ke	 už nie rovno rodia, tak as-
po� brúsia a dostávajú prvý krst pod neriade-
nými strelami iných názorov. 

 Neobvyklá je v tomto filme aj moderná 
mestská estetika...
Bratislavu mám rád. Hoci som napokon od-
išiel ži� do Harmónie, Bratislava je v poriadku. 
A folklór bol vtedy povinný predmet, ktorý 
mal vyjadrova� životný optimizmus, takže 
som sa mu ve�mi cielene a dlho bránil. Para-
doxne som sa s ním udobril až vtedy, ke	 do 
nás hudobní ideológovia vyrývali hudobné 
pou�ky a provokovali: „Vy neviete ani jeden 
folklór urobi�!“ Mal som toto obdobie rád, lebo 
vytvori� nie�o dobre a k tomu ešte napriek, 
je pekné. Tak vznikol 
 lm Eda Gre�nera Drak 

sa vracia, ktorý bol folklórny a zárove� nie 
lokálny. Nikdy dovtedy ani potom som už 
neskomponoval taký folklórny hit, akým bol 
motív Musica slovaca, ktorý vznikol za tri 
dni. S rados�ou, že ja viem všetko, �o chcem. 
A môžem poveda�, že tento pocit, že viem, je 
ve�mi dobrý.

 Mali ste rád slovenské filmy?
Mal som ich rád. A mal som rád aj slovenskú 
hudbu. Akosi nevdojak a nepriamo sme si 
to povedali aj s Vladimírom Godárom – že 
ju máme radi – �o je medzi slovenskými 
skladate�mi dos� prekvapivé. Áno, bol som 
prekvapený, že mnohí z mojich genera�ných 
druhov mali nevraživý prístup k slovenskej 
hudbe. Vládlo tu presved�enie, že naša hudba 
je akási zákerná, egoistická, robená pre seba... 
Neviem, �i sa to dá vysvetli� tým, že sme žili 
v �ase, ke	 u nás nebolo ni� – ani peniaze, ani 
sláva, takže sme sa hrali na nejaké hry. Hrali 
sme hru – akoby na peniaze, a hru – akoby na 
slávu. A bolo to smiešne. 

 Za kantátu Osvienčim, ktorá vznikla kon-
com 50. rokov a dlho sa nesmela hrať, ste 
mali v čase odmäku šesťdesiatych dostať 
federálnu štátnu cenu Klementa Gottwalda. 
Napokon vám ju pod tlakom slovenských 
funkcionárov nedali. Ako ste to vnímali?
U�avilo sa mi. A už dávnejšie a pri iných príle-
žitostiach som zistil, že je nebezpe�né chodi� 
po názvoch. Som presved�ený, že názvy v hu-
dobných dielach sú navyše. Zaväzujú poslu-
chá�a k výkladu, ktorý ho mýli v abstraktnom 
umení, akým je hudba.

 Škodia autorovi alebo dielu?
Žil som v �ase, ke	 si �udia budovali pod�a 
názvov kariéry – kantáta venovaná súdruhovi 
prezidentovi, predsedovi strany alebo Mi�u-
rinovi. Kto nemal za sebou poriadny názov, 
považovalo sa to za znevažovanie vedúcej úlo-
hy strany. Ja som z toho vedu nerobil. Bolo mi 
to iba smiešne. Ale tí �udia, �o vedia, aké mi 
to bolo vždy smiešne, pri každom stretnutí so 
mnou mali strach, že sú smiešni. Teraz sa pý-
tam – bolo to celé potrebné? Bolo to na nie�o 
dobré? Spomínam si, ako sa po novembri 1989 
popmusic pokúsila zni�i� symfonickú hudbu 
nieko�kými zákernými poznámkami. Vraj 
to bola hudba podporovaná komunistami. 
No doty�ní „popmuzikári“, ktorí mali pripra-
vené obsiahle referáty na podobné témy v Slo-
venskom ochrannom autorskom zväze, by si 
mali ako povinnú literatúru pre�íta� aspo� 
Šostakovi�ove pamäti. Asi by potom zistili, 
že 	aleko s touto témou nezájdu. A nakoniec 
obidve strany neustále prenasledoval nejaký 
strach. Aké zbyto�né... 

 Vytvorili ste hudbu ku 105 filmom. Ne-
mali ste niekedy pocit, že je to už pre vás 
remeslo?
Ak by sa to pre m�a stalo remeslom, stratilo 
by to akýko�vek pôvab. Kumšt, ktorý sa robí 
len pre zárobok... je príliš málo. Filmová 
hudba je osobitý žáner, ktorý sa môže sta� 
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vynikajúcim dielom. Dôkazom toho je skvelý 
muzikant, �eský autor 
 lmovej hudby Zden�k 
Liška. Už ako samostatný žáner má 
 lmová 
hudba dôvod na experiment. A to nehovorím 
o experimente vo 
 lme ako takom, ke	 hudba 
dokáže posunú� samotné 
 lmové dielo do 
inej, vyššej sféry. 

 Ako ste prežívali čas, keď prišiel zákaz, 
vy ste opustili Bratislavu a odišli do emigrá-
cie do Modry-Harmónie?
Ocitol som sa v paradoxnom stave, ke	 som 
si svoj azyl dokonca pochva�oval. Áno, bolo to 
tak... Utiahol som sa do súkromia, v ktorom 
som žil sám so sebou a s hudbou. Bolo to ako-
by som si položil svoj život na stôl a nezaujato 
sa mu prizrel. A odrazu sa samo vyjavilo, �o 
bolo dôležité. 

 V poslednom čase ste rád sledovali nové 
čínske filmy. Čím vás zaujali?
Pôsobia na m�a rovnako ako slovenské a �es-
ké v 60. rokoch. Zrejme pre množstvo zákazov 
sú ve�mi �isté, neprejavuje sa v nich žiadne 
ideologizovanie. To mám rád.

 Takže v dnešnej dobe, ktorá je údajne 
slobodná od ideológie, predsa len cítite v na-
šej kultúre jej prítomnosť?
Naozaj neviem, akú dobu vlastne žijeme. 
Vy to viete?

 Ako hodnotíte oficiálne ocenenia, ktoré 
ste získali v posledných rokoch?

Vždy, ke	 ma navrhli na nejakú cenu, prežíval 
som pochybnos�, �i si ju mám ís� prebra�, aby 
som náhodou nepovedal nie�o, �o by všetkých 
pohoršilo. 

 Keď rozmýšľate o svojom živote, aký po-
cit vo vás prevažuje?
Zaujímavé, ko�ko pozitívnych myšlienok sa 
mi vynára... Napriek tomu, že som žil v dobe, 
ktorú som pocítil na vlastnej koži, akoby mi 
práve sila dobrých myšlienok umožnila vy-
bojova� moje drobné ví�azstvá. Takže žiadne 
strachy! Ví�azíme.

Ilja ZELJENKA (1932–2007) – v roku 1956 
ukon�il štúdium kompozície na VŠMU u Jána 
Cikkera. Bol dramaturgom v Slovenskej 
� lharmónii aj v �eskoslovenskom rozhlase. 
V roku 1973 ho vylú�ili zo Zväzu slovenských 
skladate�ov, dlho platil zákaz hra� jeho hudbu. 
Po Novembri 1989 sa vrátil do organizovaného 
hudobného diania – bol predsedom Slovenskej 
hudobnej únie, prezidentom Medzinárodného 
hudobného festivalu Melos-Étos a na VŠMU 
vyu�oval kompozíciu. Je tvorcom 2 opier, scé-
nických pašií, 9 symfónií, 22 klavírnych sonát, 
15 slá�ikových kvartet a mnohých koncertných 
a komorných kompozícií. Skomponoval hudbu 
ku sto hraným a dokumentárnym � lmom, medzi 
ktorými sú snímky Štefana Uhra Slnko v sieti, 
Panna zázra�nica alebo Eduarda Gre�nera 
Drak sa vracia a Nylonový mesiac. 

V postmodernom 
svete

Kniha V post-
modernom 
svete (Maren-
�in PT, 2016) 
publicistky 
Tiny �ornej, 
trojnásobnej 
držite�ky 
Novinárskej 
ceny Nadácie 
otvorenej spo-
lo�nosti v ka-

tegórii Najlepší rozhovor v tla�ených 
médiách, obsahuje rozhovory s umel-
cami, historikmi, vedcami a intelektu-
álmi (Vladimír Godár, Marína �arno-
gurská, Ivan Žucha, Thomas Messer, 
Ilja Zeljenka, Ivan Kadle�ík, Egon Gál, 
Jozef Jablonický, Vladimír Petrík, Juraj 
Marušiak a 	.), ktoré boli v rokoch 2006 
až 2015 publikované v slovenskej tla�i. 
V roku 2006 jej vyšli knižne Rozhovory 
z týždenníka TV oko. Tina �orná pôso-
bila v nieko�kých slovenských médiách 
(SME, Žurnál, Pravda), v sú�asnosti 
vedie v denníku Pravda publicistickú 
prílohu Víkend. 
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Večery hudby v Skalici
To, ako rýchlo ubehol rok, som si uvedomil počas otvorenia 9. ročníka festivalu Divergencie 
v Skalici. Po krátkom príhovore primátora publikum oslovil violončelista Ján Slávik, duša 
tohto veľmi kultivovaného podujatia, ktorý popri organizovaní a dramaturgii koncertov na 
festivale aj účinkuje. Samozrejme, bez osvietených spoluorganizátorov v Skalici, najmä 
pána M. Gulu, by toto nevšedné podujatie nemohlo existovať.  

Na prvom koncerte (11. 6.), ktorý sa konal v nád-
hernom Jezuitskom kostole s ve�mi dobrou 
akustikou, priniesla Slovenská � lharmónia 
pod vedením skúseného Leoša Svárovského 
spolu so skvele disponovaným Slovenským � l-
harmonickým zborom diela Antonína Dvo�á-
ka, Bed�icha Smetanu a Franza Liszta. Po úvod-
nej Sucho�ovej piesni Aká si mi krásna pod 
vedením zbormajstra Jozefa Chabro�a zazneli 
dva zbory z opery Predaná nevesta a Lisztova 
Uhorská rapsódia �. 2. Dirigent správne „krotil“ 
hrá�ov (najmä na plechových nástrojoch), aby 
bola zvuková výslednica �o najpriaznivejšia pre 
celé auditórium. 
V koncertnej sieni Františkánskeho kláštora sa 
13. 6. prezentovalo Moyzesovo kvarteto, komor-
ný súbor slobodného krá�ovského mesta Skalica. 
Výnimo�ným hos�om ve�era bola vitálna a šar-
mantná jubilantka, here�ka Mária Krá�ovi�ová, 
ktorá medzi jednotlivými dielami kvartetovej 
literatúry majstrovsky predniesla básne Manon 
a A �o je mlados�, dominujúc v priebehu ve�era 
svojou pokorou a oddanos�ou k profesionali-

te. Dokonalý súlad hudby s krásou poézie na 
najvyššej úrovni! Moyzesovo kvarteto zahralo 
na úvod prvú �as� Slá�ikového kvarteta d mol 
„Smr� a diev�a“, súboru bolo venované Slá�ikové 
kvarteto �. 4 skalického rodáka Mariána Vargu. 
Komunikatívne dielo ovplyvnené v rytmickej 
oblasti rockom a jazzom malo u publika úspech. 
Vrcholom ve�era bolo Klavírne kvinteto Es dur op. 
44 Roberta Schumanna, po�as ktorého sa sólové-
ho partu bravúrne zhostil renomovaný nemecký 
klavirista Christoph Soldan. Hudba Schumanna 
znela ako balzam na uši. Tok kvinteta riadil Sol-
dan s obrovským citom pre zvuk, skvelý výkon 
podali aj Moyzesovci, hoci klavír nebol ideálne 
umiestnený za telesom, ale za prvými a druhý-
mi hus�ami. Nový primárius kvarteta Jozef Hor-
váth opä� potvrdil, že patrí na túto stoli�ku a táto 
pozitívna skuto�nos� dáva prís�ub, že Moyzesovo 
kvarteto bude ža� úspechy v tejto ne�ahkej (a ne-
prajnej) brandži aj v budúcnosti. Koncert mal 
nesmierne otvorenú, skoro domácku atmosféru 
(od violon�ela ho moderoval Ján Slávik) a milým 
prekvapením bolo následné pozvanie pre hudob-

níkov do reštaurácie miestneho golfového klubu. 
V príjemnej spolo�nosti pani Krá�ovi�ovej a jej 
dcéry sme však nesedeli dlho, ke	že umelky�a 
cestovala nasledujúci de� do Košíc, kde si na 
 l-
movom festivale prevzala ocenenie za dlhoro�nú 
umeleckú �innos�.
Závere�ný koncert v preplnenom Jezuitskom 
kostole patril Slovenskému komornému 
orchestru pod vedením Ewalda Danela a via-
cerým sólistom. Len dvadsa�ro�ný trubkár 
Stanislav Masaryk, absolútny ví�az sú�aže Žes-
t� Brno 2017, suverénne predniesol Prelúdium 
k Te Deum H. 146 od M. A. Charpentiera, ako aj 
Koncert Es dur pre trúbku a slá�ikový orchester 
Jána K�titele Ji�ího Nerudu. Masaryk je náš 
nový Maurice André! Úžasný výkon publikum 
odmenilo nekone�ným potleskom. Z iného 
súdka bola svetová premiéra diela Shades of 
Autumn pre dve violon�elá, trúbku, harfu a ko-
morný orchester, ktoré jeho autor Jozef Kol-
kovi� venoval autorovi tejto recenzie. Ako pre-
zrádza názov, skladba plynie v meditatívnom 
opare, na viacerých miestach dochádza k vzru-
šeným posunom hudobného procesu, ktorý 
so
 stikovane využíva timbre trúbky spolu so 
sólovou harfou, dominantným je exponovaný 
prejav sólových violon�iel. V závere�nej Serená-
de C dur op. 48 Piotra I�ji�a �ajkovského sa SKO 
zaskvel v plnej kráse a vtipným prídavkom dal 
bodku za vydareným festivalom. Už sa teším 
na jubilejný 10. ro�ník festivalu v Skalici!

Juraj ALEXANDER
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Galéria hudby v Nitre
Dramaturgia komorných koncertov Galéria hudby v Nitre bola ťažiskovo venovaná 
transkripciám a úpravám. Na cykle, ktorý bude pokračovať opäť na jeseň, sa aj tentokrát 
predstavili špičkoví sólisti zo zahraničia i etablovaní domáci hudobníci.

Koncert českých umelcov
Prvým koncertom cyklu (30. 3.) bol recitál 
huslistu Josefa Špa�ka a klaviristu Miroslava 
Sekeru. �eskí interpreti zaradili do svoj-
ho programu Paganiniho Capriccio �. 24 
v úprave Karola Szymanowského a suitu zo 
scénickej hudby Ericha Wolfganga Korngolda 
Much Ado About Nothing op. 11 (1918/1919) 
v autorskej verzii pre husle a klavír. Sú�as�ou 
recitálu mala by� dokonca „dvojitá transkrip-
cia“: Passacaglia z �embalovej Suity g mol 
Georga Friedricha Händla, ktorá existuje v úp-
rave nórskeho skladate�a Johana Halvorsena 
pre husle a violu. Z tejto verzie urobil �eský 
klavirista Tomáš Ka�o úpravu pre husle a kla-
vír. Skladba napokon z neznámych prí�in 
nezaznela a nahradila ju Ravelova rapsódia 
pre husle a klavír Tzigane. Táto výmena, 
ktorá sa udiala v poslednom �ísle progra-
mu, prispela ku kompaktnosti dramaturgie. 
Úpravou Paganiniho capriccia obohatili in-
terpreti koncert, postavený na romantických 
skladbách Smetanu, Brahmsa a Korngolda, 
o virtuozitu, ktorá urobila na nitrianske 
publikum ve�ký dojem. Nielen dokonalou 

súhrou umelcov, ale tiež interpreta�ným 
vkladom klaviristu. Posluchá� mohol ma� 
miestami až pocit, že ide o skladbu pre klavír 
a husle. Výberom Korngoldovej suity z hudby 
k Shakespearovej komédii sa do dramatur-
gie dostala skladba pohybujúca sa estetikou 
niekde medzi Proko
 evom a romantickými 
epigónmi Elgarom a Rachmaninovom – hud-
ba burlesknosti, grotesknosti, ale tiež lyrickej 
emfatickej h�bky (prvá skladba 4-�as�ového 
cyklu The Maiden in the Bridal Chamber, štvr-
tá skladba Masquerade).Ved�a Korngoldovej 
pitoresknej scénickej hudby-suity pôsobilo 
zaradenie Smetanovho dua Z Domoviny 
a Brahmsovej Sonáty A dur �. 2 do progra-
mu na m�a ako príliš ve�ký dramaturgický 
kontrast. Interpreta�ný výkon Josefa Špa�ka 

a Miroslava Sekeru mal vo všetkých dielach 
vysoké parametre, zvláštnu zmienku si zaslú-
ži huslistova výnimo�ná intona�ná kultúra, 
ktorú si udržal aj vo vysokých tempách.

Sólo pre akordeón a violončelo
Na transkripciách bola postavená drama-
turgia ve�kej �asti programu nasledujúceho 
koncertu (5. 4.). Jeho protagonistami boli 
violon�elista Eugen Prochác a akordeonista 
Rajmund Kákoni, pri�om ich vystúpenie 
obsahovalo v menšej miere aj ukážky origi-
nálnych violon�elovo-akordeónových skladieb 
(Marek Pia�ek: El efecto föhn, Ilja Zeljenka: 

Štefánka, slovenské tango, Juraj 
Hatrík: 2 smutné tance, Peter 
Zagar: Dominantný akord). 
Autormi transkripcií (s výnim-
kou dvoch skladieb Piazzollu) 
boli �lenovia exkluzívneho ná-
strojového zoskupenia. Išlo na-
pospol o diela hudby 20. storo�ia 
(Paul Hindemith: Trauermusik, 
Mstislav Rostropovi�: Humoreska 
op. 5, Sulchan Cincadze: Sa�idao, 
Astor Piazzolla: Butchers’s Death, 
Michelangelo 70). Na úvod zazne-
la transkripcia Vivaldiho Sonáty 
e mol �. 5. Prochácov a Kákoniho 
recitál obsadením i dramatur-

giou ponúkol originálnu fúziu farebno-zvu-
kových možností oboch nástrojov, ale pre-
zentoval tiež špeci
 cké problémy „adaptácií“ 
pre takéto obsadenie. V prípade 4-�as�ovej 
Hindemithovej Trauermusik bola skladate�ova 
polymelodická sadzba poznamenaná ur�itou 
zvukovou nevyrovnanos�ou �i konfúznos-
�ou (1. �as� Langsam, 2. �as� Ruhig bewegt). 
Podobný dojem mohol posluchá� nadobudnú� 
aj v prípade Vivaldiho sonáty, kde „nosná os“ 
skladby, barokové basso continuo v akorde-
ónovom parte miestami zanikalo, �ím sa strá-
cala výrazná melodická polarita dvojhlasu, vi-
olon�elového sóla a continua. Pôvodnou domé-
nou akordeónu je folklór, �o Prochác a Kákoni 
pripomenuli úpravou skladby Gruzínca 
Sulchana Cincadzeho Sa�idao (Zápasnícka pie-

se�). Skladba s �udovými intonáciami vznikla 
pôvodne pre violon�elo a klavír, existuje tiež 
vo verzii pre slá�ikové kvarteto, Prochácova-
Kákoniho úprava silne evokovala balkánsky 
folklór. Aj Pia�ekova skladba El efecto föhn 
obsahuje folklórne inšpirácie, hoci videné 
cez prizmu minimalizmu. Ten bol zastúpený 
v dramaturgii aj pôvodnou skladbou Petra 
Zagara Dominantný akord, skomponovanej 
priamo pre duo Prochác-Kákoni. Za tradi�nú 
zložku dramaturgie spolo�ných koncertov 
s Kákonim považuje Prochác Piazzollove tangá. 
Dve z nich – Butcher�s Death a Michelangelo 
70 – zo známych albumov Rough Dancers and 
the Cyclical Night (Tango Apasionado) a Tango. 
Zero Hour si obaja interpreti „užívali“ a s nimi 
nepochybne aj nitrianske publikum. Výber 
týchto skladieb, ako aj Zeljenkovho „sloven-
ského tanga“ možno v dramaturgii oceni� ako 
prekonávanie tradi�ných, vo vedomí obecen-
stva pretrvávajúcich žánrových bariér a mýtov 
o „ve�mi vážnej hudbe“.

Quasars Ensemble
Tretie podujatie cyklu (3. 5.) s dramatur-
giou venovanou francúzskej hudbe 90. ro-
kov 20. storo�ia patrilo vystúpeniu súboru 
Quasars Ensemble pod vedením Ivana 
Buffu. V programe, ktorý bol sú�as�ou pro-
jektu Hudba v slovenských mestách, zazneli 
skladby Michaela Jarrella Assonance VI 
pre 8 nástrojov a Gérarda Griseyho Vortex 
Temporum (Vír �asu) I, II, III pre 6 nástrojov. 
Koncert bol sú�asne pokusom o prepojenie 
„sú�asnej slovenskej moderny“ a „starej 
hudby“ zaradením úvodnej skladby Locatelli 
– Caprice pre husle a komorný súbor (2008) 
od Ivana Buffu. Dielo bolo v istom zmysle 
tiež „transkripciou“ (Capriccia �. 23 Pietra 
Locatelliho), ale kvalitatívne inou, takou, 
ktorá mení pôvodnú hudobnú podstatu 
a nesie pe�a� nového autorstva. Zaujímavá 
skladba je príkladom toho, ako virtuózne 
 -
guratívne hus�ové rozklady diela 18. storo�ia 
„rozohrávajú“ v predstavivosti sú�asného 
skladate�a parametre hudby 20. storo�ia. 
Jarellova Assonance a obzvláš� Griseyho 
Vortex temporum asociovali podobné sónické 
a spektrálne kvality, samozrejme bez kla-
sického „transkrip�ného“ pozadia, v grandi-
óznom spektre možností a so sugestívnym 
ú�inkom zvukovej mágie, k �omu výrazne 
prispeli aj mimoriadne interpreta�né kvality 
�lenov súboru Quasars Ensemble. V drama-
turgickej koncepcii Galérie hudby sa podobný 

E. Prochác a R. Kákoni (foto: archív)

J. Špaček (foto: archív)
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repertoár neobjavuje �asto, preto bola táto 
„provoka�ná“ konfrontácia so svetom „kla-
siky“ ako ukážka posúvania hraníc pojmu 
hudby vítaná.

Ležérny Chopin
Posledným koncertom nitrianskej Galérie 
hudby (15. 5.) bol chopinovský recitál re-
nomovaného amerického klaviristu Eugena 
Indji
a, popredného chopinovského inter-
preta. Indji� uviedol výber zo Chopinových 
mazúrok (b mol op. 24/4, Des dur op. 30/3, 
cis mol op. 50/3, cis mol op. 63/3), Baladu 
g mol, Impromptus op. 36/2 a op. 51/3, Sonátu 
b mol a Scherzo �. 2 b mol. (V rámci progra-
mu boli mazúrky uvedené len ako výber bez 
konkretizácie skladieb.) Umelcov interpre-
ta�ný prístup by ur�ite stál za dlhšiu esej �i 
štúdiu. Jeho hra by sa dala ozna�i� za fúziu 
ležérnej uvo�nenosti a koncentrácie; poslu-
chá�a prekvapuje náhlymi a ne�akanými 
zvukovými erupciami a farbami. S hudob-
ným textom zaobchádza zdanlivo „nedbalo“, 
v skuto�nosti ho má však plne pod kon-
trolou. Niekedy sa zdá, akoby sa s ním len 
improviza�ne pohrával, skúmal ho, vzápätí 

šokuje zvukovou koncentráciou. Na klavi-
ristovu „ležérnos�“ môžu by� rôzne názory, 
napriek tomu jeho interpretácia dosahovala 
najvyššie hudobné parametre.

Vladimír FULKA
Autor je pracovníkom Ústavu hudobnej vedy SAV.

Znova v Cíferi 
V priebehu apríla a mája (9. 4.–28. 5.) sa na 
nede�ných popoludniach v Cíferi znova stre-
távali priaznivci hudby. Nielen miestni, ale 
aj zo širokého okolia. Prišli radi, ochotne. 
Možno poveda�, že hlavne kvôli hudbe, kto-
rá je �ažiskom podujatia Cíferská hudobná 
jar. Ale nie menej kvôli atmosfére, ktorá 
už desa�ro�ia sýti toto bohumilé podujatie. 
Autorom myšlienky je obdivuhodný a cha-
rizmatický MUDr. Viliam Hafner, ktorý po 
celý život popri profesii lekára nap��al svoje 
múzické sny jednak ako nadšený prakti-
zujúci interpret, a hlavne ako usporiadate� 
hudobných akcií. Pamätníci spomínajú na 
slávu a meno ním organizovaných koncert-
ných cyklov v Humennom, jeho niekdajšom 
profesionálnom pôsobisku. S odchodom na 
odpo�inok, vrátiac sa do svojho rodiska, 
implantoval organiza�né úsilia do svojho 
pôvodného prostredia. Nap��a si tak svoje 
celoživotné sny, pritom dokazuje takmer 
nevídané: ako sa dá pestova�, kultivova� 
a získava� posluchá� v zdanlivo intaktnom �i 
nenáro�nom teréne. Množstvo profesionál-
nych koncertných umelcov, súborov a an-

sámblov sa vystriedala po�as 32. ro�níkoch 
na pódiu cíferského kultúrneho strediska �i 
v miestnom Kostole sv. Michala a mnohí sa 
sem radi vracajú. Pri�ahovaní � uidom a ma-
gickou aurou prostredia a najmä osobnos�ou 
spiritus movens koncertných cyklov, dokto-
rom Hafnerom. Na aktuálnom ro�níku sa 
interpreta�ne podie�ali komorné súbory Ad 
libitum (I. Szakácsc – soprán, T. Szabó – hus-
le, B. E. Gincsai – klavír, C. Nádasi – violon�e-
lo, P. Kazán – klarinet), známe Bratislavské 
gitarové kvarteto, Trio Sen Tegmento 
(N. Higano – soprán, M. Adámek – klarinet, 
Z. Biš�áková – klavír), Trnavský komorný 
orchester (umel. vedúca A. Ševe�ková) so 
sólistami Marekom Pobudom a violon�e-
listkou Karolínou Zívalíkovou, organista 
František Beer a barytonista Marek Pobuda. 
Záujem o podujatie evidentne neutícha, ba 
naopak, možno poveda�, vzrastá. Tak akosi 
unisono s tichým aj vysloveným obdivom 
k skromne, ale dôrazne koncipovanému die-
lu, aké sa podarilo stvori� a úspešne zuš�ach-
�ova� jeho neúnavnému autorovi. 

Lýdia DOHNALOVÁ

Koncertný večer 
Európskej akadémie
Koncertná miestnos� v Pálffyho paláci 
patrila 14. 6. v rámci Európskej hudobnej 
akadémie Bratislava-Schengen mladým 
vokalistom. Je pozoruhodné, ako perspek-
tívni interpreti oce�ujú a využívajú túto 
príležitos� na svoj 	alší rozvoj. Investície 
a ponúkané možnosti zo strany Hudobnej 
akadémie tak nevychádzajú nazmar. 
Práve naopak, sú pre interpretov podnet-
ným inšpira�ným zdrojom. 
Traja vokálni interpreti, ktorých na 
klavíri sprevádzal skúsený a pohotový 
Róbert Pechanec, sa predstavili v prog-
rame zostavenom prevažne z opernej 
tvorby. Jednozna�ne úvodný charakter 
mal výber z piesní Mikuláša Schneidra-
Trnavského. Každý z ú�astníkov vzdal 
úctu tvorcovi slovenskej pies�ovej lite-
ratúry. Výrazné dramatické cítenie bolo 
bada� u Amira Khana, trocha hlu�ného 
tenoristu, v prejave ktorého bolo možné 
vopred predvída� dynamické aj drama-
turgické stup�ovanie hudobnej frázy. 
Spevák je takpovediac dušou i telom 
zanietený pre operné prostredie a oper-
ný spev, �o sa výrazne prejavilo v árii 
Maxa z opery �arostrelec Carla Mariu 
von Webera. Sympaticky pôsobiaca 
sopranistka Glória Nováková oslovu-
je predovšetkým svojou krehkos�ou. 
Je decentná a kultivovaná v hudobnom 
prejave (La pastorella dell'Alpi Gioachina 
Rossiniho) a v lyrickosti árie Lauretty 
z opery Gianni Schicchi Giacoma 
Pucciniho. Ak by sa interpretke po-
darilo technicky odstráni� nejasnos� 
spievaného tónu vo vysokých polohách, 
dospela by ur�ite k pôsobivému vyzne-
niu, pretože je hudobne disciplinovaná, 
inteligentná a vedome sa pridržiava 
možností poskytovaných skladate�ovým 
štýlom. Jej muzikálne interpreta�né 
vyjadrenie a štylistika sa presved�ivo 
uplatnili spolu s Amirom Khanom 
v dvojspeve Hanny a Danila z Lehárovej 
operety Veselá vdova. Atraktívne zapô-
sobila Carmen Ferenceiová. Má plne 
znejúci a farebne príjemný mezzosop-
rán, s uvedomelou hlasovou technikou, 
sebaistotou, s citom pre mieru vo výra-
ze interpretovanej kompozície. V tomto 
smere prejavila svoj osobný prístup 
v árii Isabelly z opery Talianka v Paríži 
Gioachina Rossiniho alebo v kreácii po-
stavy Orsiniho z opery Lucrezia Borgia 
Gaetana Donizettiho. 
Ve�er vyústil do 
 nále troch ú�astníkov 
v scéne Brindisi z Traviaty Giuseppeho 
Verdiho a potvrdil zaslúženú pozornos� 
zo strany spokojného obecenstva, ako aj 
to, že Fond na podporu umenia venoval 
svoju pozornos� správnym adresátom.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

E. Indjić (foto: archív)

Quasars Ensemble (foto: Z. Hanout)
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ŠKO Žilina – záver sezóny
Štyridsiata tretia koncertná sezóna ŠKO sa prehupla do svojho záveru. Tak, ako po minulé 
roky, aj tentokrát potešila radom podujatí, naplnila ambície projektov, priniesla veľa zá-
žitkov, prekvapení, zavše aj sklamaní...

Pommierov návrat
Protagonistom koncertu 1. 6. bol známy fran-
cúzsky klavirista a dirigent Jean-Bernard 
Pommier. Tentokrát prišiel s ponukou skla-
dieb sfarbených talianskym epitetom (Franz 
Schubert: Predohra v talianskom štýle �. 2 
C dur, Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfó-
nia �. 4 A dur). Konšteláciu dop��al Mozartov 
Koncert �. 19 F dur KV 459, v ktorom Pommier 
zastal dvojúlohu a dirigoval od klaviatúry. 
Tento spôsob skvelému klaviristovi o�ividne 
konvenuje, presved�il o tom už v minulosti. 
Takto sme vychutnávali Mozarta v trocha 
iných dimenziách. Pommier preukázal pre-
sved�ivos� v bezprostrednosti dialógu sólové-
ho nástroja s orchestrom, navyše imponoval 
mladistvou energiou, espritom a osobitým in-
terpreta�ným prienikom. Skúsený umelec má 
zmysel pre štýl aj patri�ný tvorivý nadh�ad. 
Podobný rukopis Pommier demonštroval aj 
v spomenutých orchestrálnych skladbách. 
Úvodná predohra v prvých taktoch mierne 
zaváhala, postupne sa však rozvinula do pô-
sobivých farieb a pôvabných epizód. Podobne, 
ak nie ešte vä�šmi, o�arila Pommierova po-
doba Mendelssohnovej populárnej Talianskej 

symfónie. A znova: muzikantský �ah, skvelá 
kooperácia s orchestrom, „upozor�ovanie“ na 
detaily v partitúre, lyrika aj bravúra, to všetko 
okorenené francúzskym vtipom. Pekný ve�er, 
ktorý patril k vrcholným pozitívam koncert-
nej sezóny.

Exsultate, jubilate
Najmenej tri podujatia, okrem pravidelných 
nede�ných matiné pre deti, sú v priebehu se-
zóny venované v ŠKO mladým. Aj koncert 8. 6. 
bol výsledkom spolupráce inštitúcie s vyššími 
hudobnými školami, Žilinským konzervató-
riom a Akadémiou umení Banská Bystrica. 
Prezentácia štyroch adeptov koncertného 
umenia bola pre nich vzácnou príležitos�ou 

(v niektorých prípadoch debutovo) vystúpi� 
spolo�ne s profesionálnym telesom pod ve-
dením skúseného dirigenta, v tomto prípade 
Olivera Dohnányiho. 
Dve sopranistky, obe kon�iace konzervatoriál-
ne štúdiá v triede M. Polievkovej, obhajovali 
na koncerte svoju pozíciu absolventským 
vystúpením.
Kristína Uri�ková (1995) si na prezentáciu 
zvolila známe Mozartovo moteto Exsultate, 
jubilate KV 165. Rozjasaná hudba nie je obráte-

ná iba k nebesám, je zárove� 
vrúcnou oslavou univerzál-
neho bytia. Tak ju pochopila 
aj sopranistka s pekne, pri-
rodzene posadeným hlasom, 
solídnou technickou výbavou 
a hudobnými predpokladmi. 
Drobné zaváhania v úvode 
a zahmlená artikulácia ozdôb 
v poslednej �asti vyplynuli 
zrejme z výšky nárokov na 
koncentráciu, dosia� malej 
skúsenosti s prácou s orche-
strom a azda aj úzkostlivej 
sebare� exie. Listová ária 

Tatiany z �ajkovského Eugena Onegina bola 
tiež zna�ným sústom pre Janu Radovi�ovú 
(1994). Part však zvládla so c�ou, preukázala 
hlasové kvality, solídnu techniku, no ur�ité 
rezervy prejavila vo výstavbe celku, v expo-
novaní kontrastov a dramatického kontextu. 
U obidvoch spevá�ok je evidentná kvalitná 
pedagogická príprava, sebadisciplína a tiež 
predpoklad, že svoje danosti preh�bia po�as 
	alšieho štúdia. Sebaisto pôsobila prezentácia 
inštrumentalistov. Okrem pekných interpre-
ta�ných výkonov ponúkli aj atraktívnu infor-
máciu o menej známych autoroch a sklad-
bách. Viacžánrovo sa pro
 lujúci akordeonista 
Tomáš Valí�ek (1992) bodoval v efektnom, 
rytmicky a metricky náro�ne koncipovanom 
Opale Concerto pre akordeón so sprievodom 

slá�ikov od Richarda Galliana. Populárnos� 
mladého umelca u žilinského publika prezra-
dili aj frenetické ovácie. Na záver vystúpila 
hobojistka Kristína Plá�avská (1997) v at-
raktívnom Koncerte od ma	arského autora 
Frigyesa Hidasa, skladbe vhodne nástrojovo 
posadenej, využívajúcej intonácie zakotvené 
v modalite ma	arskej hudby. Výborná sólis-
tka zaujala zriedkavo kvalitnou tónotvorbou, 
perfektným frázovaním, istotou a vyspelým 
muzicírovaním. Všetci sólisti hrali podporení 
empatickým orchestrom a inšpiratívnym 
dirigentom.
Zaujímavos�ou uzatvárajúcej sa žilinskej se-
zóny bol na ploche približne dvoch desiatok 
abonentných koncertov „zvýšený výskyt“ 
sólových klaviristov. Koncert 13. 6. možno 
ozna�i� aj za klavírny sviatok, a to v	aka 

�eskému sólistovi, fenome-
nálnemu Igorovi Ardaševo-
vi. Podujatie s tematickým 
ur�ením Letná porcia skvelej 
hudby sa odvíjalo v presne naz-
na�ených intenciách. Lídrom 
ve�era bol známy, Žilin�anmi 
ctený a obdivovaný Misha 
Katz. Neoby�ajnému súzneniu 
a vzájomnému rešpektu, aký 
sme v ten ve�er v Dome ume-
nia Fatra zažili, predchádzala 
spolupráca oboch umelcov už 
v minulosti. Podobné návraty 
bývajú spravidla prís�ubom. 
Katz, hudobník s obdivuhod-
ným preh�adom, okrem ove-

rených skladieb rád prichádza s „osobnými“ 
objavmi. Na aktuálnom koncerte príjemne 
prekvapil už Predohrou k opere Alceste od 
Ch. W. Glucka, ktorá ur�ite nepatrí k frekven-
tovane uvádzaným opusom. Na dirigentovi je 
vždy sympatický jeho ponor do tlmo�eného 
diela, za ktorým cíti� erudovaného, senzitív-
neho hudobníka. Zavše sa tento pôsobivý mág 
necháva strhnú� svojou extrovertnos�ou, no 
možno zdôrazni�, že sa tak nedeje na úkor 
umeleckej podstaty. Svoje exaltované iskrenie 
tentoraz stlmil, predohra zaznela sústredene, 
ako dôvtipne vycizelovaný podmanivý celok, 
oslava orchestrálneho zvuku. Prekvapením 
a repertoárovou inováciou bola takmer nehrá-
vaná Symfónia �. 1 D dur Charlesa Gounoda. 
Pozornos� hudobnej pospolitosti, sústredená 
najmä na skladate�ov operný svet, by mala 
zavše podniknú� aj takéto exkurzy. O�akávané 
stretnutie sa udialo na ploche Chopinovho 
Klavírneho koncertu �. 2 f mol. Fascinujúca je 
Ardaševova pokora pred majestátom hudby 
romantika, jeho vcítenie sa do poézie klavíra, 
absolútna a zárove� diskrétna odovzdanos� 
umeniu... �ažko obsiahnu� všetky charakte-
ristiky jeho kreácie – na jednej strane veleb-
ný, mužný úder, na druhej stíšená, subtílna 
lyrika, artikula�ná drobnokresba, príkladne 
ú�elná pedalizácia. Bol to nezabudnute�ný, 
aristokratický Chopin – ur�ite aj s ve�kým 
príspevkom dirigenta, ktorý senzitívne reago-
val na sólistov „dych“.

B. Pommier

M. Katz
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Koniec dobrý, všetko dobré
Toto klišé sa bez nadsadenia naplnilo 22. 6. 
na závere�nom koncerte pestrej 43. žilinskej 
sezóny. O tom, žeby bolo vo vzduchu cíti� 
únavu, sa vôbec nedá hovori�, skôr naopak. 
Okrem stretnutia s charizmatickým šéfdi-
rigentom Simonom Chalkom potešila pub-

likum silná zostava ú�inkujúcich sólistov 
z domácich radov prvých hrá�ov orchestra 
– klarinetistka Bibiana Bieniková s fagotis-
tkou Idou Chovanovou a koncertný majster 
ŠKO Lukáš Szentkereszty. Za výhru možno 
považova� exkluzívnu dramaturgickú zostavu 
koncertu. Entrée s Mozartovou Symfóniou �. 9 

C dur bolo predzves�ou dobrých správ z pódia. 
Permanentne pozitívne naladený dirigent 
dokáže pôsobi� na okolie nielen hudobným 
vyžarovaním, ale má aj delikátnu psycholo-
gickú dispozíciu zmysluplne a vtipne tvarova� 
priebeh produkcií. Jedna z najhranejších 
slovenských kompozícií, Musica slovaca Ilju 
Zeljenku, pripomenula skladate�ovo dvoj-

jubileum, zárove� zdôraznila, že pôvodná 
verzia jej sved�í najviac. Perfektné huslistovo 
sólo jej dodalo novú, obohacujúcu dimenziu. 
Duo-concertino pre klarinet, fagot a orchester 
od Richarda Straussa zvä�ša nie je sólistami 
príliš vyh�adávané. Ve�ké technické náro-
ky, neustály tok „príbehov“, osobitný dôraz 

na komplementárnos� partov, ale aj hustý 
orchestrálny sprievod a ur�itá hudobná re-
dundancia robia skladbu menej prí�ažlivou 
v porovnaní s mnohými inými opusmi tohto 
autora. O to viac uznania si zasluhujú obe 
sólistky, ktoré do kompozície vložili ve�ký diel 
zo svojej muzikality a inteligencie. Vznešenú 
kódu závere�ného koncertu vytvorila kom-
pozícia sú�asného nórskeho skladate�a Olu 
Gjeila Sunrise Mass pre miešaný dvojzbor 
a slá�ikový orchester, ktorá zaznela v sloven-
skej premiére. Skvostne vybudovaný celok na 
báze omšového ordinária prehovára o svojom 
tvorcovi ako o mysliacom a cítiacom maj-
strovi, ktorý je nielen dôverným znalcom 
�udského hlasu, zborovej sadzby, ale aj o jeho 
zvláštnej, doslova vizionárskej schopnosti 
oslovi�. Je to nanajvýš „obrazotvorná“ hudba, 
neso
 stikovaná, �isto a presne zacielená na 
adresáta. Zvláštne je, že za adresáta možno 
okrem posluchá�a ráta� aj interpreta�ný 
aparát, ktorý skladbu stvárnil s nasadením 
a vnútorným pohnutím. Tak to bolo v prípa-
de orchestra aj Speváckeho zboru OMNIA 
a Žilinského miešaného zboru (zbormajstri 
Monika Bažíková a Štefan Sedlický). Táto 
omša je hudbou o svetskom �loveku, presvitá 
�ou však sacrum ako katarzia života...

Lýdia DOHNALOVÁ
Fotografie: Roderik KUČAVÍK

Štvrťstoročie slovenskej hudby v Rajci
Je to už neuverite�ných 25 rokov, �o sa v májo-
vom Rajci ozýva slovenská hudba. Najskôr pe-
dagogi�ka hry na klavíri Mária Stribská vyslo-
vila myšlienku, aby v rajeckej ZUŠ organizovali 
nesú�ažnú Prehliadku slovenskej hudby pre 
deti a mládež. Takto sa po 17 ro�níkov stretali 
milovníci a interpreti slovenskej hudby z Raj-
ca a okolitých ZUŠ. Z nesú�ažnej regionálnej 

prehliadky postupne vznikla medzinárodná 
sú�až v interpretácii slovenskej hudby – Rajec-
ká hudobná jar, známa na celom Slovensku 
i v okolitých krajinách. Za uplynulých osem 
rokov sa na nej vystriedali stovky mladých sú-
�ažiacich zo Slovenska, Rakúska, �eska, Po�ska 
a Ma	arska. Podarilo sa nám expandova� aj 
mimo Rajca a slovenskú hudba, ktorá vznikla 
na objednávku Rajeckej hudobnej jari (viac ako 
sto nových hudobných diel pre sólové nástroje, 
spev a komorné zoskupenia), sme predsta-
vili vo Viedni, Bratislave, Prahe, Žiline, Zlíne 
a po�skom Racibórzi. Tieto diela interpretovali 

ví�azi jednotlivých ro�níkov Rajeckej hudobnej 
jari na Koncerte ví�azov. Premiérové skladby 
skomponovalo bezmála 50 slovenských skla-
date�ov, od tých najznámejších až po za�ínajú-
ce mladé talenty.
Na aktuálnom 8. ro�níku medzinárodnej inter-
preta�nej sú�aže R ajecká hudobná jar (11. 5.) sa v 
Kultúrnom dome a v priestoroch ZUŠ v Rajci zú-

�astnilo 160 osôb (z toho viac ako 
polovica sú�ažiacich, 	alej korepe-
títori, pedagógovia, odborná porota 
a realiza�ný štáb) a po�as šiestich 
hodín odznelo takmer 90 sloven-
ských diel. Sú�ažilo sa vo všetkých 
hudobných nástrojoch, speve a ko-
morných zoskupeniach a v každej 
z piatich kategórií o kolekciu šty-
roch cien: Cena za najlepšiu inter-
pretáciu diela slovenského autora 
(hlavná cena), Cena Hudobného 

centra za objavnú dramaturgiu, Cena mesta Ra-
jec za originálny prejav interpreta, Cena riadite�a 
ZUŠ Rajec za najsympatickejší prejav a Titul lau-
reáta – najúspešnejšieho ú�astníka celej sú�aže. 
Odbornú porotu tvorili skladate�ské osobnosti 
Ivan Buffa, Ví�azoslav Kubi�ka, Jan Grossmann, 
Viliam Gräf
 nger, predsedom bol Jevgenij Iršai. 
Ví�azi v každej kategórii získali ceny a výrazní 
ocenení interpreti tiež získali umelecké diela 
a autorské skladby popredných slovenských hu-
dobných skladate�ov. Jedine�nými svojho druhu 
v stredoeurópskom priestore bývajú sprievodné 
akcie – spolo�né Koncerty ví�azov, ktoré sa tento 

rok uskuto�nia v Slovenskom inštitúte vo Vied-
ni (12. 9.) a v Mirbachovom paláci v Bratislave 
(13. 9.). Na koncerte ví�azov odznie, podobne ako 
v minulom roku, premiérovo desa� skladieb 
objednaných u domácich hudobných skladate-
�ov organizátorom RHJ Základnou umeleckou 
školou v Rajci. Hlavným cie�om týchto podujatí je 
šírenie pôvodnej slovenskej tvorby medzi de�mi 
a mládežou, �o znamená nielen výchovu k pro-
fesionálnej hudobnej dráhe u jednotlivcov, ale 
predovšetkým získanie budúcich posluchá�ov 
tzv. vážnej hudby a vytváranie vz�ahu k pôvodnej 
slovenskej tvorbe. Myslím si, že takáto sú�až 
a následne Koncert ví�azov sú opodstatnené, 
ke	že doteraz sa ni� podobné na Slovensku ani 
v okolitých krajinách neobjavilo. 

Marián REMENIUS

Sú�až prebiehala v 5 kategóriách a ceny 
za najlepšie interpretácie diel sloven-
ských autorov získali: 
Michal Kocifaj (ZUŠ L. Árvaya, Žilina) 
– I. kategória 
Tereza Mihal�inová (SZUŠ A. Stodolu, 
Martin) – II. kategória 
Marcel Petráš (ZUŠ Modra) – III. kategória 
Anežka Kurajdová (ZUŠ I. Ballu, Dolný Ku-
bín) – IV. kategória 
Hus�ový súbor (ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín) 
– V. kategória 
Titul laureáta: Hus�ový súbor (ZUŠ I. Bal-
lu, Dolný Kubín)
Zvláštna cena poroty: Marcel Petráš (ZUŠ 
Modra) 

I. Ardašev S. Chalk, B. Bieniková, I. Chovanová

M. Remenius a ocenení interpreti (foto: archív RHJ)
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Ke	 sa povie hudba a jedlo, nemožno si ne-
spomenú� na text slávnej árie anglického ba-
rokového skladate�a Henryho Purcella If Music 
Be the Food of Love s citátom zo Shakespearov-
ho Ve�era trojkrá�ového: „Ak je hudba pokr-
mom lásky, tak hraj �alej!“ Ide, samozrejme, 
o metaforu, no v hudbe od stredoveku po ba-
rok existujú aj explicitnejšie odkazy na jedlo, 
ve	 nielen hudbou je �lovek živý. Odhliadnuc 
od drobných vtipných skladbi�iek, medzi aké 
patrí napríklad chronicky známy Mozartov 
Chlieb s maslom, �i Mendelssohnovho gas-
tronomického vyznania so sladkým názvom 
Grand Duet pre parené buchty a tvarohovú 
štrúd�u, existujú aj diela významných sklada-
te�ov 20. storo�ia, ktorí sa tejto téme venujú 
s nadh�adom: napríklad jazzový balet Ku-
chynská revue Bohuslava Martin� s podtitu-
lom Pokušení svatouška hrnce, kde spolu tan-
cujú �asti kuchynského ná�inia, v Orffových 
Carmina Burana v �asti Olim Lacus Colueram 
zase spieva pe�ená labu�: „Beda mi, ležím na 
tanieri celá �ierna a ope�ená!“, zaujímavé je aj 
„zmrzlinové sexteto“ Ice Cream Sextet z opery 
Street Scene Kurta Weilla. Dokonca aj taký 
„vážny“ skladate�, akým bol Luciano Berio, 
vo svojej skladbe pre zbor pod názvom Cries of 
London používa text inšpirovaný zvolaniami 
londýnskych pouli�ných predava�ov: „Cesnak, 
dobrý cesnak, je liekom na všetky choroby 
a ke� zdravie stratíš, bež si kúpi� cesnak...“ 
Azda najvä�ší hold kulinárskemu umeniu 
vzdal Jean Françaix v troj�as�ovej skladbe pre 
miešaný zbor Ode à la gastronomie, kde osla-
vuje bohy�u Gastéréu ako „desiatu z múz“. 
Za�neme však, ako inak, od Bacha.

Káva ako luxus
Dielo Schweigt stille, plaudert nicht BWV 211, 
známe aj pod názvom Kávová kantáta, patrí 
medzi svetské kantáty Johanna Sebastiana 
Bacha. Skladba vznikla niekedy medzi rokmi 
1732 a 1735. Inak vážny kantor si v nej berie za 
vzor v 18. storo�í ob�úbený žáner komického 
intermezza, ktoré obsahovalo postavu mladej, 
atraktívnej a vtipnej ženy a staršieho, menej 
chápavého muža, archetypy žánru commedia 

dell�arte. Libreto Bachovho diela nazna�uje, 
že niektorí �udia v 18. storo�í považovali pitie 
kávy za zlozvyk. Autorom je poštový úradník 
Christian Friedrich Henrici, prezývaný aj Pi-
cander, ktorý napísal aj libreto k Matúšovým 
pašiám. Kávová kantáta obsahuje tri hlasy 
(soprán, tenor, bas), slá�iky, � autu a conti-
nuo. Postavami sú Rozpráva�, starý Šlendrián 
a jeho dcéra Lízka. Kantáta vtipne re� ektuje 
dobovú novinku, ktorá sa stala módnym tren-
dom. V texte otec vyzýva dcéru, aby sa vzdala 
kávy. Dáva jej ultimátum, že jej odoprie oble-

�enie a jedlo, jej je to však jedno. 
Hrozí jej tiež, že jej odmietne nájs� 
manžela. Lízka ale vyhlasuje, že 
sa vydá, iba ak jej ženích dovolí 
pi� to�ko kávy, ko�ko bude chcie�. 
Svojhlavá dcéra nakoniec ví�azí 
a v závere všetky tri postavy spie-
vajú, že „pitie kávy je úplne priro-
dzené“. Part Lízky je ódou na tento 
nápoj: „Káva chutí sladšie než tisíc 
bozkov, jemnejšie než muškátové 
víno a ak ma chcete poteši�, do-
neste mi kávu ako dar�ek!“ Z dejín 
vieme, že káve vo ve�kom holdo-
vali napríklad Voltaire, Jonathan 
Swift,  Honoré de Balzac sa �ou 
údajne predávkoval. Bach, zdá 
sa, bol tiež kávovým nadšencom. 
Súbor Collegium musicum, ktorý 
založil Georg Philipp Telemann 
v roku 1702, mal pravidelné kon-
certy v Zimmermannovej kaviar-
ni ne	aleko lipských mestských 
hradieb, tu sa uskuto�nila aj pre-
miéra Kávovej kantáty. Skladba 
zodpovedá dobovému žánru tzv. 
moralizujúcej kantáty, pri�om 
predmetom od�ah�enej kritiky je 
nadmerné pitie kávy, v tých �a-
soch luxusnej komodity. Káva do-

razila do Európy približne v �asoch Bachovho 
narodenia a na za�iatku 18. storo�ia ovplyvni-
lo nadšenie pre kávu v západnej Európe tak-
mer celú pruskú ekonomiku. Existujú dohady, 
že predobrazom rebelantskej Lízky mohla by� 
Bachova vlastná dcéra. Elisabeth Friderica, 
jediná Bachova dcéra, ktorá sa vydala, má 
rovnaké meno ako hlavná postava kantáty. 

Labužník Rossini
Gioachino Rossini bol jedným z najpopulár-
nejších a najúspešnejších operných autorov 
všetkých �ias. Ako 38-ro�ný mal za sebou 
38 opier a bol svetovou celebritou, preto sa 
druhú polovicu života rozhodol strávi� na 

odpo�inku. Okrem Talianska žil aj v Paríži, 
kam sa opä� vrátil v roku 1855, aby si vo svojej 
novej vile v Passy napravil chatrné zdravie. 
V posledných desiatich rokoch života sa vrátil 
ku komponovaniu, písal však len pre priate-
�ov. Známou je séria jeho skladbi�iek s náz-
vom Péchés de vieillesse (Hriechy staroby). Ide 

MUSIC ZOOM

Mnohí hudobníci, skladatelia aj interpreti, patrili medzi známych gurmánov. A mnohí 
z nich túto svoju vášeň preniesli aj do hudby. Peter Katina v úvodnom dieli nového 
seriálu MusicZoom, ktorý vychádza z rovnomenných popularizačných prednášok 
v košických Kasárňach/Kulturparku, prináša hudobné menu, ktoré pobaví i prekvapí 
svojou pestrosťou. 

Peter KATINA

Hudobné delikatesy

 Pieter Claesz: Pokojný život 
s hudobnými nástrojmi (1623) 

 Kávová kantáta patrí 
medzi skladby, v ktorých 

„vážny“ Bach prejavil 
zmysel pre humor.  

(foto: archív)

 Tournedos Rossini (foto: archív)
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o zbierku 150 vokálnych a klavírnych diel vy-
tvorených v rozpätí rokov 1857 až 1868. Cyklus 
predstavuje salónnu hudbu, náladové kúsky, 
založené na starších skladbách, ur�ených na 
neformálne sobotné ve�ierky, po�as ktorých 
Rossini zabával hostí v salóniku svojej fran-
cúzskej vily. Štvrté vydanie Hriechov staroby 
má podtitul Štyri predjedlá a štyri dezerty. Po-
zornos� v �om venoval svojej manželke Olym-
pe Pélissierovej, psovi Ninimu a ob�úbenému 
papagájovi Perrucheovi. Medzi Dezerty skla-
date� zaradil Figy, Mandle, Hrozienka a Orieš-
ky, po ktorých nasledujú Predjedlá: Re�kovky, 
An�ovi�ky, Nakladané uhorky a Maslo. Rossini 
nemal nikdy 	aleko k dobrému stolovaniu, 
jeho babi�ka bola pekárka a on sám sa vyu�il 
za mäsiara, navyše bol skvelý domáci kuchár 
a jeho celoživotnou váš�ou bolo chutné jed-
lo. Traduje sa, že v živote plakal iba trikrát: 
prvýkrát, ke	 po�ul spieva� jedného sklada-
te�a, druhýkrát na premiére svojho Barbiera 
zo Sevilly a tretíkrát, ke	 mu po�as pikniku 
spadlo plnené kura do rieky. Rossini bol ve�mi 
vtipný �lovek, jedna z jeho skladieb sa naprík-
lad volá Malá prechádzka z Passy do Courbe-
voie. Prechádza všetkými tónmi chromatickej 

stupnice a pod�a Rossiniho sa má hra� „ve�mi 
homeopaticky“. Jeho Astmatická etuda je 
taká rýchla, že sa nedovolí interpretovi ani 
nadýchnu�. Známy gurmán je okrem svojich 
opier slávny aj v gastronómii a viacero jedál 
bolo pomenovaných na jeho po�es�, napríklad 
Tournedos Rossini, narýchlo ope�ený reze� 
z hovädzieho chrbta, ktorý špeciálne pre 
Rossiniho vytvoril šéfkuchár Marie-Antoine 
Carême. 

Králik à la Bernstein
Skladby Leonarda Bernsteina dokázali efek-
tívne preklenú� priepas� medzi klasickou 
a populárnou hudbou, �asto vychádzajúc 
z tonality umne skombinovanej s 12-tóno-
vým systémom. Slávny dirigent však trpel 
pocitom nedocenenia svojich závažných diel 
zo strany kritikov a �utoval, že sa kompono-
vaniu nemohol venova� viacej. Bernstein bol 
známy bonviván, ve�a �asu trávil v reštau-
ráciách, zbož�oval dobré jedlo, pitie a ve�a 
faj�il. Ke	 bol v New Yorku, zvykol ve�era� 
v oddelenom salóniku v Ruskej �ajovni. 

Z jeho posedení s bujarou spolo�nos�ou sa 
stala tradícia. Bernstein si dal obvykle dve 
škótske a následne si objednal bliny. Potom 
zašiel do podniku U Reubena na sendvi� s ta-
társkym biftekom a dvojitou cibu�ou. V tom-
to období napísal nieko�ko piesní, medzi 
nimi i úspešný cyklus pre spevá�ku Jennie 
Tourelovú s názvom La bonne cuisine (Dob-
rá kuchy�a) z roku 1948. La bonne cuisine 

alebo Štyri recepty pre spev a klavír vy-
chádzajú z literárneho diela La bonne 

cuisine française od Emila Dumonta 
z roku 1899, Bernstein ich preložil 
do angli�tiny a zhudobnil. Z Du-
montovho „menu“ si vybral Plum 
Pudding (Slivkový puding), Queues 
de Boeuf (Volské chvostíky), Tavouk 
Gueunksis (turecký recept na ku-
racie prsia so sladkým pudingom) 

a Civet à Toute Vitesse (Králik na-
rýchlo). Tento bizarný a vtipný nie-

ko�kominútový minicyklus dvoch rýchlych 
a dvoch pomalých piesní, v ktorom sú doslo-
va „prerozprávané“ celé recepty na prípravu 
jedla, mal premiéru 10. októbra 1948 v Town 
Hall v New Yorku v podaní Jennie Tourelovej 
a autora. 

Jazzoví gurmáni
V oblasti jazzu sa jedlo v názvoch skladieb 
�asto objavovalo v 50. a 60. rokoch 20. storo-
�ia.  Pravdepodobne to súviselo aj s tým, že 
jazzové produkcie sa naj�astejšie realizovali 
v baroch, reštauráciách a kaviar�ach, mies-
tach ako stvorených na to, aby sa v nich 
o pôžitkárstve rozprávalo, hralo a spievalo. 
Z množstva skladieb, ktoré názvom �i ob-
sahom re� ektujú jedlo, možno spomenú� 
napríklad Salt Peanuts Dizzyho Gillespieho, 
albumy Milesa Davisa s názvami Cookin�, 
Steamin�, 	alej Sno� Peas preslávenej Bil-
lom Evansom, skladby Cookin� od Clifforda 
Browna, Home Cooking Horacea Silvera, Swe-
dish Pastry Charlieho Parkera �i Taco With 
A Pork Chop Raya Browna a mnoho 	alších.

Iba zemiaky
Jednou z najznámejších jazzových skladieb 
s jedlom v názve je nepochybne All That Meat 
and No Potatoes. Jej autorom je Thomas 
Wright Fats Waller, americký jazzový klavi-
rista, organista, skladate�, spevák a zabáva�. 
Jeho inovácie tzv. stride piano štýlu z Har-
lemu sa stali základom modernej jazzovej 
interpretácie. Waller sa postupne stal jedným 
z najpopulárnejších hudobníkov svojej doby 
a úspechy žal rovnako v USA, ako aj v Euró-
pe. Študoval klasickú hru na klavíri u Carla 
Bohma a legendárneho Leopolda Godowské-
ho, klavirista Oscar Levant nazval Wallera 
„�iernym Horowitzom“. Andy Razaf ho opísal 
ako �loveka, ktorý „dokázal klavír rozospie-
va�, �loveka ve�kého telom i dušou, známeho 
svojou štedros�ou a veselou povahou“. Waller, 
disponujúci brilantnou technikou, hral výni-
mo�ne �ahko a mal takmer nevy�erpate�nú 
invenciu. Z jeho generácie sa mu vyrovnali 
azda iba Art Tatum a Earl Hines. Waller mal 
obrovské ruky, na klávesnici dosiahol interval 
duodecimy, slepý klavirista George Shearing 
sa raz vyjadril, že „potrias� si rukou s Fatsom 
Wallerom bolo ako zhrabnú� do ruky trs ba-
nánov“. Waller bol mimoriadne plodný autor, 
v rozmedzí rokov 1920 – 1930 napísal ve�ké 
množstvo skladieb. Pre nedostatok pe�azí 
ich predával za smiešne sumy a autorstvo je 
neraz pripisované iným. Údajne je autorom 
hitu I Can�t Give You Anything but Love, Baby. 
Medzi jeho najznámejšie skladby patria Ain�t 
Misbehavin�a Honeysuckle Rose, ktoré mu v ro-

koch 1984 a 1998 umožnili vstúpi� do Siene slá-
vy Grammy. A pre�o sa v piesni All That Meat 
and No Potatoes spieva o mäse a zemiakoch? 
Pod�a Wallerových sú�asníkov išlo o frázu, 
ktorá ozna�ovala prí�ažlivú ženu so skvelou 
postavou, no malým poprsím. Traduje sa kle-
beta o vzniku piesne. Wallerovi sa vraj ve�mi 
pá�ila jedna vokalistka, jedinou chybi�kou 
jej krásy bol už zmienený nedostatok, a tak 
o tom napísal piese�. �alšou možnou verziou 
je, že text jednoducho vyjadruje Wallerovu 
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 Bonviván Rossini (foto: archív)

 Medzi vyhlásených labužníkov patril G. F. Händel. Dobová 
karikatúra nazvaná The Charming Brute (1754) Josepha 

Goupyho.  (foto: archív)

 Zemiaky ako hudobná inšpirácia. (foto: archív)
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nespokojnos� s porciou, ktorá obsahovala 
ve�a mäsa, no takmer žiadne zemiaky. Fatsov 
životný štýl si vybral svoju da� na zdraví: 
nepretržite pracoval, ve�a pil, faj�il a prezývku 
„Fats“ (Tls�och) mal odjakživa.  

Opekačka s Armstrongom
Louis Armstrong nahral kultovú skladbu 
Struttin�with Some Barbecue, ktorú napísala 
jeho manželka, klaviristka Lil Hardin, po 
prvýkrát v roku 1927. Názov zodpovedá mód-
nemu trendu dáva� pies�am názvy s jedlom, 
ako je to v skladbách Big Butter and Egg Man 
from the West alebo Potato Head Blues. Ale 
ide naozaj o jedlo? Neobvyklý názov piesne 
odjakživa vzbudzoval zvedavos�. Ve	 kto by sa 
už prechádzal po ulici s rebierkom? Napriek 
tomu sa v piesni spieva: „Pán �ašník, jedno-
dve rebierka prosím a vykro�ím si, budem sa 
prechádza� s kúskom grilovaného mäsa.“ Od-
pove	 na otázku o neobvyklom názve skladby 
dal americký jazzový spevák Cab Calloway, 
tiež milovník dobrého jedla, o �om sved�í aj 
jeho piese� Everybody Eats When They Come 
to My House z roku 1947. Jeho slávny slangový 
slovník Jive Dictionary hovorí, že pod slovom 
„barbecue“ sa v skuto�nosti v harlemskom 

žargóne myslí „priate�ka, kráska“. Podobné 
dvojzmysly boli pre obdobie raného jazzu ty-
pické, pri�om autorkami sexuálnych narážok 
bývali nezriedka aj ženy. V roku 1941 dopísal 
k Lilinej piesni pesni�kár Don Raye nový text, 
ktorý je už jednozna�ne o jedle, kým pôvodný 
hovorí skôr o krásnej žene v náru�í Arm-
stronga. Táto idyla však skon�ila ešte v roku 
1929, ke	 sa hviezdny pár rozišiel a neskôr 
rozviedol. Po �om Lil Hardin žalovala býva-
lého manžela o autorské práva piesne. Spor 
vyhrala, no ešte po rokoch Armstrong pripiso-
val autorstvo sebe. V každom prípade, skladba 
obsahuje krásne sólo slávneho trubkára, 
ktoré bolo odvtedy nespo�etnekrát kopírova-
né. O popularite Struttin� with Some Barbecue 
sved�í, že bola nahratá viac než 600-krát. 

Šostakovičov Čaj pre dvoch
Tea for Two je piese� z roku 1925. Pochádza 
z muzikálu No, No, Nanette s hudbou Vincen-
ta Youmansa na libreto Irvinga Caesara. Ide 

o dueto Nanette a Toma z 2. dejstva o tom, ako 
si predstavujú spolo�nú budúcnos�. Populárna 
skladba, ktorej prvá nahrávka pochádza z roku 
vzniku, sa objavila aj v muzikálovom 
 lme 
Tea for Two z roku 1950 s Doris Dayovou a Gor-
donom MacRaem. Piese� bola taká slávna, že 
zarezonovala dokonca aj v sovietskom Rusku 

a v roku 1927 oslovil dirigent Nikolaj Malko 
Dmitrija Šostakovi�a, aby vytvoril orchestrálny 
aranžmán skladby. Malko sa so Šostakovi�om 
stavil o sto rub�ov, že to spamäti nedokáže 
do hodiny. Šostakovi� stávku vyhral s �asom 
45 minút. Skladbu uviedol pod názvom Tahiti 
Trot op. 16 a mala premiéru v roku 1928. Stala 
sa tiež sú�as�ou baletu Zlatý vek z roku 1929. 
U sovietskeho publika bola žiada-
ným hitom, až kým neprišiel 
stalinský zákaz pre údajný 
dekadentný západný vplyv 
a v Sovietskom zväze 
sa nesmela hra� celé 
desa�ro�ia. Tea for Two 
sa stala ob�úbeným 
jazzovým štandardom 
a nahralo ju množstvo 
kapiel a inštrumenta-
listov, spomenú� možno 
Arta Tatuma, Theloniousa 
Monka, Oscara Petersona, 
Louisa Armstronga, Duka El-
lingtona, Ellu Fitzgeraldovú, Franka 
Sinatru, Tonyho Bennetta, Nata Kinga Colea �i 
Bennyho Goodmana. Vincent Youmans je dnes 
takmer neznámy, no v 20. rokoch 20. storo�ia 
patril na Broadwayi k najvä�ším menám. 
Spisovate�ka Zelda Fitzgerald ho spomína 
v románe Save Me The Waltz a Cole Porter mu 
vzdal poctu v piesni You Are the Top. Jedným 
z umelcov, ktorí najviac preslávili Tea for Two, 
bol klavirista Bud Powell. Piese� sa objavila 
na jeho štúdiovom albume The Genius of Bud 
Powell z roku 1956, ktorý sa pôvodne volal Bud 
Powell�s Moods a ktorého reedícia vyšla v roku 
1992 spolu dvomi 	alšími verziami piesne. 

Neexistujúca omáčka
Frim Fram Sauce je jazzová piese�, ktorú naj-
viac preslávilo jazzové trio slávneho klaviristu 
Nata Kinga Colea, hoci Cole nebol jej autorom. 
Nat King Cole, vlastným menom Nathaniel 
Adams Coles (1919–1965), bol americký jazzový 
spevák a klavirista. Patril k najvýznamnejším 
predstavite�om amerického jazzu a dokonca 

viedol vlastný televízny program The Nat 
King Cole Show. Jeho trio v zložení klavír, 
gitara a kontrabas znamenalo revolúciu 
v ére ve�kých bigbandov a stalo sa vzorom 
pre moderné jazzové triá. Piese� Frim Fram 
Sauce vznikla v roku 1945, hudbu napísal Joe 
Ricardel, autorom textu je Redd Evans, ktorý 

s Coleom spolupracoval na viacerých pies�ach. 
Frim Fram Sauce je �ahko zapamätate�ná naj-
mä pre svoj text: hos� sa rozpráva s �ašníkom 
v reštaurácii po�as objednávania jedla. Zákaz-
ník si prezerá viaceré jedlá, napríklad brav�ové 
kotlety, kolá�e alebo ražný chlieb, no ni� z toho 
nechce. V refréne nakoniec vysvet�uje, �o si 
vlastne želá: „Frim-fram omá�ku s oss an fay 

a shifafa ako prílohou.“ Nakoniec ho-
vorí: „Ak to nemáte, prineste mi 

ú�et za pitie!“ Piese� sa stala 
populárnou a v repertoári 

ju malo ve�ké množstvo 
	alších hudobníkov, 
ktorí ju zaradili na svo-
je nahrávky, napríklad 
Ella Fitzgerald s Loui-
som Armstrongom, Les 

Brown, John Pizzarelli �i 
Diana Krall, ktorá ju vy-

dala na albume na King Co-
leovu po�es� pod názvom All 

For You. Pravdepodobný význam 
osobitých gastronomických termínov 

vymyslených pre piese� Frim Fram Sauce vy-
šiel v slovníku etymológa a 
 lológa Williama 
Sa
 rea v 2002, pod�a ktorého je „frim-fram“ al-
teráciou slov „� im-� am“, �o znamená nepod-
statnú, nezmyselnú, iracionálnu vec. „Oss an 
fay“ je pod�a neho latinský výraz pre „fussin“, 
�o znamená „podráždi�“ a „shafafa“ má vraj 
nejasný sexuálny podtón. V každom prípade 
slovná skomolenina „frim-fram“ je vyjadre-
ním momentálnej túžby po nedosiahnute�nej, 
imaginárnej omá�ke. Pod�a iných zdrojov sú 
slová ako „frim-fram“, „shafafa“ alebo „oss an 
fay“ len formou vokalizovanej tzv. doo-wop 
formy, ve�mi ob�úbenej v bluesovom žánri.

Popularizačný cyklus Music Zoom: Netradičné roz-
právanie o hudbe bola séria tematických prednášok 
hudobného publicistu Petra Katinu, ktoré pozostá-
vali z hovoreného slova a hudobných ukážok a za-
meriavali sa na oblasť klasickej hudby, jazzu, world 
music a menšinových žánrov. Prednášky prebiehali 
v rokoch 2014–2016 v košických Kasárňach/Kul-
turparku.
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Louis Armstrong to podľa 
všetkého vedel lepšie s trúbkou 
ako so špagetami. (foto: archív)

 Fats Waller si jedlo užíval
 (foto: archív)
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Bôłt Records 
Pozoruhodné vydavateľstvo Bôłt Records vzniklo v roku 2008. Zameriava sa najmä na 
vydávanie vážnej a experimentálnej hudby vznikajúcej v krajinách strednej a východnej 
Európy. Svoj záber má rozdelený tematicky do viacero edícií. Hlavným dramaturgom 
vydavateľstva je skladateľ Michał Mendyk.

Jadro vydavate�skej �innosti Bô�t Records tvorí 
edícia New Music In Eastern Europe. Geogra-

 cky sa okrem Po�ska venuje najmä prieskumu 
dvoch mimoriadnych a trochu nedocenených 
hudobných scén: Litvy a Rumunska. Kým 
z litovských skladate�ov a hudobníkov si vy-
davate�stvo vyberá predovšetkým príslušníkov 
mladšej a strednej generácie (Bumšteinas, Ja-
sinka, Gintas K, Ka�inskas), z Rumunska priná-
ša nedocenených �i len pod�a mena známych 
skladate�ov vážnej hudby starších generácií, 
akými sú napríklad priekopník „rumunského 
spektralizmu“ Octavian Nemescu �i Corneliu 
Dan Georgescu. Z po�ských skladate�ov v rámci 
edície vychádzajú nielen známe mená (na-
príklad Pawe� Szyma�ski), ale aj dôležité im-
pulzy príslušníkov mladších generácií. Album 
UMBRAE dnes oce�ovaného Andrzeja Kwie-
ci�ského (1984), obsahujúci štyri kompozície 
z rokov 2004–2014, je esteticky rozmanitý, pou-
kazuje na šírku vplyvov a výrazový záber skla-
date�a. Na albume sa nachádzajú skladby pra-
cujúce so „sciarrinovsko-lachenmannovskými“ 
zvukmi, „griseyovsky“ spomaleným �asom, ale 
aj barokovým odkazom a materiálom v krásnej 
skladbe Luci nella notte V, prezrádzajúcej nielen 
vplyv Szyma�ského, ale aj vzdelanie sklada-
te�a, ktorý okrem kompozície a muzikológie 
vyštudoval aj barokový spev (kontratenor). Inú 
tvár sú�asnej hudby predstavuje DVD Liminal 

Studies Wojteka Blecharza, ktorého skladby 
pracujú s detailne vykomponovanými gestami 
pochádzajúcimi z netradi�ných zvukových 
zdrojov v skladbe September (the next rea-
ding) v cykle Liminal Studies. Divadelnos�ou 
hudobných gest, ako aj �astými repetíciami, 
je Blecharzova hudba esteticky príbuzná s hud-
bou Ond�eja Adámeka, Blecharz však zostáva 
prevažne v tichších dynamikách, bez hlu�ných 
klimaxov.
Polish Oldschool prináša tituly prevažne 
zo 60. a 70. rokov minulého storo�ia, doby, 
v ktorej si po�ská hudba zaslúžila uznanie na 
medzinárodnej úrovni. Namiesto prieskumu 
typických predstavite�ov sonorizmu „Po�skej 
školy“ (raný Penderecki, Górecki at	.) však 

vydavate�stvo prináša iné, menej zdokumen-
tované experimentálne prístupy, najmä svoj-
rázny redukcionizmus Tomasza Sikorského 
alebo Zygmunta Krauzeho. Týchto skladate�ov 
predstavuje �asto v zaujímavej dramaturgii. 
Príkladom je album Tomasza Sikorského 
a Juliusa Eastmana UNCHAINED, na ktorom 
sú Sikorského Listening Music a Diafonia 
pre dva klavíry rámcované skladbami �oraz 
populárnejšieho Juliusa Eastmana pre štyri 
klavíry (Evil Nigger, Gay Guerilla). V takejto 

dramaturgii je okrem iného posluchá�ovi jas-
nejšie, že nálepka „minimalista“ je, napriek 
krajnej ohrani�enosti materiálu, pre hudbu 
Sikorského nepriliehavá. Sikorski je dodnes 
nedoceneným autorom, jedným z mála 
po�ských skladate�ov, ktorého hudba ani po 
desa�ro�iach nestratila na prí�ažlivosti a „sú-
�asnosti“. Skôr naopak, k jeho dielu, doteraz 
známemu len povrchne, sa hlási �oraz vä�ší 
po�et hudobníkov.
V edícii Polish Radio Experimental Studio 
vychádzajú pionierske kompozície vytvorené 
v Elektroakustickom štúdiu Po�ského rozhlasu 
od roku 1957 približne do za�iatku 70. rokov. 
Vydavate�stvo sa však neobmedzuje len na 
vydávanie archívnych diel, naopak, �asto ich 

prináša v rôznych nových interpretáciách. 
Skvelý je napríklad dvojdisk PRES Realisations, 
na ktorom sa nachádzajú pôvodné realizácie 
vybraných elektroakustických kompozícií 
(CD 1), ako aj novodobé realizácie pod�a zápisu 
sú�asnými umelcami (CD2). Posluchá� tak má 
výnimo�nú možnos� porovnania subjektivity 

zápisu a estetickej dôležitosti 
technickej asistencie (a sa-
motnej technológie) pri reali-
zácii elektroakustickej hudby 
v štúdiu. Medzi skladbami sa 
nachádzajú esenciálne diela 
tohto žánru, ako napríklad 
Etiuda na jedno uderzenie w ta-
lerz W�odzimierza Koto�ského 
(pôvodná realizácia Eugeniusz 
Rudnik, asistent vä�šiny diel 
vzniknutých v druhej polovici 
20. storo�ia, nová realizácia 
súbor Ma�e instrumenty) alebo 
Psalmus Krzysztofa Pende-
reckého (Eugeniusz Rudnik 
vs Lionel Marchetti). Iným 
vynikajúcim po�inom vyda-
vate�stva je album Zeitkratzer 
plays PRES, obsahujúci šes� vy-

braných elektroakustických skladieb preinštru-
mentovaných pre (akustický) súbor Zeitkratzer.
K ostatným edíciám patrí Populista, priná-
šajúci rôzne reinterpretácie klasickej hudby 
v netradi�nom podaní. Mojím ob�úbeným 
po�inom z tejto edície je album „cover verzií“ 
skladieb Henryho Purcella Raphael Rogi�ski 
Plays Henry Purcell, na ktorom gitaristovi Ro-
gi�skému asistujú spevá�ka Olga Mys�owska 
a hrá� na klávesoch Sebastian Witkowski. 
Mierne „podladený“ hlas spevá�ky, ako aj tak-

mer bluesová intona�ná kolísavos� gitár len 
umoc�ujú nostalgickú a jemnú náladu vyža-
rujúcu z Purcellových skladieb. Album svojím 
charakterom chví�ami evokuje Zornov legen-
dárny The Big Gundown, na ktorom netradi�ne 
spracovával 
 lmovú hudbu Ennia Morrico-
neho, no pri zachovaní komornej atmosféry 
celku. Takýto „zornovský“ prístup k cudziemu 
materiálu je najviac cíti� pri sná	 najznámej-
šej Purcellovej árii Dido’s Lament.
V rámci edície Kikazaru Pleasures vychádza-
jú nahrávky iných, �ažšie zaradite�ných pro-
jektov, napríklad magnetofónovo-diktafónové 
duo Sultan Hagavik.

Adrián DEMOČ
http://boltrecords.pl
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Úspešný Únos zo serailu
Wolfgang Amadeus Mozart v Únose zo serailu šikovne upravil zákonitosti nemeckého 
singspielu a vytvoril živé, hudobne mimoriadne pôsobivé dielo, oscilujúce na hrane vážne-
ho a komického. Súčasné publikum dokáže popri geniálnej partitúre osloviť témou lásky, 
vernosti, odpúšťania a dnes tak aktuálnej tolerancie. Napriek tomu sa titul ako jediný 
z piatich najvýznamnejších Mozartových opier nenachádza v aktuálnych svetových rebríč-
koch medzi dvadsiatimi piatimi nahranejšími opernými dielami. 

Nová bratislavská inscenácia Únosu zo sera-
ilu vyvrátila predsudok, že prenos operných 
príbehov z histórie do sú�asnosti musí vies� 
k rozporu medzi textom a javiskovým dia-
ním. A tiež ten, že ak sa réžia snaží po�as 
statických árií upúta� pozornos� divákov 
scénickým pohybom, ruší to hudobný ú�i-
nok. Režisér Ján �urov�ík, scénograf Martin 
�erný a kostymérka �udmila Várossová sa 
vybrali práve touto cestou, no bez akejko�vek 
ujmy na inscena�nom výsledku. Z tureckého 
serailu sa stal dnešný turecký hotel, kostýmy 
„domácich“ sliedi�ov nezapreli príslušnos� 
k nekres�anskému svetu, v prípade Európanov 
sa blížili k odevom z Poirotových orientálnych 
detektívnych príbehov. Mimoriadne š�astným 
riešením bola scéna meniaca sa v	aka presku-
povaniu rôznych prvkov, doplnená neoby�ajne 
variabilnou prácou so svetlom (farba, zaostre-
nie �i smer svietenia) a pri režijných nápadoch 
ilustrujúcich Mozartovu hudbu používajúca na 
javiskovú premenu aj revuálku. 
Ján �urov�ík zaplnil javisko raz rozohranými 

 ktívnymi situáciami (bedmintonová hra 
žien v závere predohry, módna prehliadka, 
scéna v tureckom kúpeli, recepcia kon�iaca sa 
uspaním nielen Osmina, ale celej spolo�nosti), 
inokedy zmyslom pre detail (odraz postavy 
v zadnom zrkadle, hra so svie�kami) �i aktua-
liza�nými ideovými prostriedkami (štylizova-
ný pohyb všadeprítomnej �iernej suity, kostý-
movanie závere�ného zboru ako vzorky celého 
�udstva oslavujúceho toleranciu). 
Rovnako treba pochváli� to, �o sa mu podarilo 
„vydolova�“ z hereckého potenciálu mladých 
spevákov. Hoci dielo hudobne stojí na množstve 
árií, ich javisková realizácia nevyznievala sta-
ticky v	aka pohybu speváka, dekorácie �i svetla, 
no zárove� ani neprekážala interpretom. Reži-
sér využil vizuálne projekcie i nástupy z h�adis-
ka, ktoré však tentoraz nepôsobili redundantne, 
ale prispievali k dynamike predstavenia. Na 
rozdiel od posledných operných réžií Jozefa Bed-
nárika, �urov�íkov Únos zo serailu až na malé 
výnimky nepôsobil muzikálovo efektne a pr-
voplánovo: každý parciálny moment vyznieval 
zdôvodnene, bez zbyto�ného prehrávania �i 
snahy po vonkajškovom ú�inku.
Dirigent Peter Valentovi� ukázal, že vie o diele 
nielen pútavo rozpráva� (predpremiérové mati-
né), ale aj pripravi� detailne vypracované hu-
dobné naštudovanie – kontrastné v tempách, 
citlivé na detaily i na celkové kontúry partitú-
ry. Na prvej premiére sa zdalo, že známej ou-
vertúre dodal až príliš rytmizovaný „vojenský“ 
ráz, no i ten viac-menej pasuje k duchu diela. 
Umocnila ho aj nieko�kotaktová vsuvka Mozar-

tovho Tureckého pochodu ako šance pre pohy-
bovú etudu Blonde. Dirigent skvele vystihol ve�-
mi rozmanitú štruktúru orchestrálneho partu 
s množstvom variácií jednotlivých nástrojov �i 
nástrojových skupín a zaiste sa „napracoval“ 
aj s kreovaním speváckych partov mladých 
sólistov, vybraných na základe konkurzu. Na-
vyše bol mimoriadne oh�aduplný k ich zvä�ša 
komornejším hlasovým fondom, takže party 
orchestra i sólistov zneli až priezra�ne �isto 
(�ím nemyslím na intonáciu, ktorá sem-tam 
zaškrípala). 
Skuto�nos�, že premiéra bola realizovaná 
v rámci tzv. operného štúdia, možno mala 
by� vä�šmi akcentovaná aj v inak kvalitnom 
bulletine k inscenácii, pretože z rýdzo spe-

váckeho h�adiska nie všetky výkony naplnili 
kritériá profesionality. Treba však zoh�adni� 
aj ve�kú náro�nos� vokálnych partov, �o platí 
v prvom rade o úlohe Kostanze, ktorú spievali 
Eva Bodorová a Mariana Hochelová. Bodoro-
vá nie je typickou koloratúrkou, vlastní tmav-
ší, farebne zaujímavý timbre, no, paradoxne, 
viac presved�ila v náro�ných koloratúrach 
(s výnimkou dvoch intona�ných výpadkov 
v tretej árii). Herecky priliehavo akcentovala 
smútok i v	a�nos� vo�i Selimovi, takže ich 
vzájomný vz�ah bol priam prežiarený �ud-
skos�ou a porozumením, rovnako aj z jej stra-
ny skôr deklarovanou cudnos�ou. Hochelovej 
soprán sa v náro�ných koloratúrach a behoch 
cítil ako doma. Hoci je lyrickejší, nechýba-
jú mu obsažnos�, dynamická variabilnos� 
a schopnos� mäkkého nasadzovania tónov. 
Herecky pôsobila o poznanie „otvorenejšie“ 
a menej záhadne než alternantka – bola viac 
milujúca než rezignujúca. Z dvoch zahra-
ni�ných predstaviteliek Blonde dávam pred-
nos� Angli�anke Emily Bradleyovej, a to tak 

v speváckom, ako aj v hereckom výkone. Jej 
subretný soprán je dostato�ne pohyblivý a len 
pri najvyšších tónoch bolo cíti� isté rezervy. 
�í�anka Moyan Li má príliš komorný hlasový 
fond, manká v speve nahrádzala miestami až 
preexponovaným a na stereotypných gestách 
postaveným herectvom. Po prvej árii, v kto-
rej akoby sa len rozospieval, bol sólista SND 
Martin Gyimesi príkladne štýlovým Belmon-
tem. Jeho hlas znel vyrovnane a hladko vo 
všetkých polohách, aj herecky sa pomerne 
úspešne vyhol „mileneckým“ tenorovým 
stereotypom. Jeho alternant, snaživý Patrik 
Hor�ák s komorným a v stredoch príjemne 
sfarbeným hlasom, musí ešte ve�a popracova� 
na uvo�není tónu vo vysokej polohe. Obaja 
predstavitelia Pedrilla, Slovák Matúš Šimko 
a Ameri�an Shawn Mlynek, sa stali nosite�mi 
bujarého živlu v	aka bohato prepracovaným 
hereckým výkonom. Spevácky si však najmä 
prvý z nich musel v extrémne vysokej polohe 
pomáha� menej estetickým falzetom. Skúse-
ný Ján Galla v postave Osmina nemal také 
nosné h�bky ako alternujúci Rakúšan Josef 
Ruppert, no spieval podstatne vyrovnanejšie 
a spevácka rutina mu umožnila prenies� sa 

cez nástrahy partu bez zjavnejších problémov. 
Ruppert zaujal krásnymi, znelými a tmavými 
h�bkami, no ako celok mala jeho kreácia via-
cero nedostatkov – akoby každý tón pochádzal 
„z inej dediny“. Fakt, že ani jeden z predstavi-
te�ov Osmina herecky nepreexponoval posta-
vu komicko-zlostného strážcu háremu, je za-
iste aj zásluhou režisérovej koncepcie. V dvoch 
kratších výstupoch potvrdil svoje kvality Zbor 
SND pripravený Ladislavom Kaprinayom. 
V hovorenej úlohe Selima bol Andrej Hryc 
skôr zainteresovaným pozorovate�om než na 
kontrastoch zlosti a pochopenia balansujúcim 
aktérom príbehu.

Vladimír BLAHO

Wolfgang Amadeus Mozart: Únos zo serailu
Dirigent: Peter Valentovi�
Scéna: Martin �erný
Kostýmy: �udmila Várossová
Réžia: Ján �urov�ík
Premiéry v Opere SND 16. a 17. 6.

Únos zo serailu (foto: A. Sládek)
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Víly, Valkýry, Sissi a Wagner
Opera Štátneho divadla v Košiciach má, podobne ako banskobystrická Štátna opera, 
odvahu občas sa púšťať aj do vzácnych projektov, aké by sa dali zjednodušene nazvať 
raritami. Tentoraz sa Košičania rozhodli inscenovať dielo, ktoré nezvykne byť častým 
hosťom ani vo svete, ba ani v Nemecku, domovskej krajine Richarda Wagnera: opernú 
prvotinu slávneho skladateľa, Víly. 

Stret reálneho sveta s nadpozemským a ocho-
ta nadprirodzenej bytosti vzda� sa svojej ne-
smrte�nosti v prospech pozemskej lásky nie 
sú síce �astými témami opernej literatúry, ale 
ani celkom zriedkavými. Sám Wagner sa ich 
dotkol dvakrát: v prvej dokon�enej opere Víly 
a v Lohengrinovi. V oboch prípadoch je spomí-
naná ochota podmienená požiadavkou zacho-
va� anonymitu minulosti – a v oboch prípa-
doch je porušená. Avšak pokia� v neskoršom 
Lohengrinovi nezvratne (�o má dramatickú 
logiku), vo Vílach dvadsa�ro�ný autor poskytol 
hlavnému hrdinovi šancu. 
Asi to nemal robi�. Neskúsenos� libretistu 
(a skladate�a v jednej osobe) mala za násle-
dok dejovú nepreh�adnos� a zmätenos�. Ke	 
k tomu pripo�ítame hudobnú nevyváženos� 
a eklektizmus (až príliš �ahko �itate�ný vplyv 
Webera, Marschnera a Beethovena), ide o �až-
ký oriešok pre inscenátorov. Napokon, aj sám 
Wagner sa zdráhal Víly uvádza�. V Košiciach 
hos�ujúci �eskí tvorcovia, režisér Lubor Cukr, 
dramaturg Daniel Jäger a dirigent Robert 
Jindra, to však po�ali ako výzvu. Dielo pod-
robili dôkladnej analýze, dramaturgickým 
úpravám, škrtom i presunom scén. S�a praví 
wagneriáni, pokúsili sa na� pozrie� 
 ktívnym 
poh�adom samotného Wagnera ako zrelého 
tvorcu, ktorý sa rozhodol svoje mladícke dielo 
revidova�. 
Lubor Cukr zvolil neobvyklú taktiku: na 
romanticky zamotaný príbeh umiestnil 
simultánnu dejovú paralelu, ku ktorej ho 
inšpirovali podobné rysy niektorých po-
stáv s reálnymi historickými 
 gúrami. Tak 
sa krá� Arindal stal zárove� krá�om �udoví-
tom II. Bavorským, jeho manželka, princezná 
víl Ada cisárovnou Sissi. Aj každá 	alšia po-
stava dostala svoj reálny historický pendant. 
Z princípu sa vymykajú iba postavy víl Zemi-
ny a Farzany, z ktorých sa stali Valkýry ako 
odkaz na skladate�ove vrcholné diela, a Krá� 
víl, ktorý sa (závere�ná pointa) zmení na Ri-
charda Wagnera. 
Tento, na prvý poh�ad prekombinovaný, in-
telektuálny režijný konštrukt je na javisku 
prekvapivo funk�ný. Pomáha tomu režisérova 
práca so symbolikou (najmä ak sa niektoré 
fakty paralelných postáv nezhodujú) a tiež 
skuto�nos�, že vä�šina postáv je odetá do kos-
týmov wagnerovej doby (Josef Jelínek), v �om 
sa oko sú�asníka �ahšie orientuje. Preh�ad-
nú scénu Jaromíra Vl�eka tvoria dva plány 
oddelené revuálkou: v zadnom sa nachádza 
nadpozemský (trochu predymený) svet Víl, 
v prednom pri rampe reálny svet �udí. 
Autor hudobného naštudovania a dirigent 
Robert Jindra sa z ranej Wagnerovej parti-

túry pokúsil vydolova� �o najviac momentov 
charakteristických pre skladate�ove vrcholné 
diela a eliminova� to, �o pôsobilo cudzorodo. 
Dirigent má nemalý podiel na dramatickom 
vyznení celej inscenácie. Ne�ahkú partitúru 
pripravil ve�mi precízne, technicky vyspelo 
a so silným dramatickým citom. Sústredil 
sa najmä na prácu s dynamikou a tempom, 
kde bravúrne využil celé spektrum s dôrazom 

na drámu – náhle tempové zmeny i výrazne 
kontrastné dynamické rozdiely. Skúsene vy-
balansoval pomer medzi zvukovou hutnos�ou 
vypätých momentov a speváckymi možnos�a-
mi. Orchester Štátneho divadla v Košiciach 
znel pod jeho vedením pod�a potreby raz 
drsne, inokedy nádherne farebne. Odhliadnuc 
od pár drobných chýb hral technicky vyspelo, 
s neuverite�ným nasadením, a skvele arti-
kuloval aj najnáro�nejšie miesta partitúry. 
Podobne (rozšírený) zbor košickej opery vydal 
pod vedením zbormajstra Lukáša Kozubíka 
maximum, znel pôsobivo kompaktne, ukázal 
zmysel pre štýl a adekvátnu emóciu. 
Spevácke obsadenie je 	alším silným mo-
mentom novej inscenácie. Najvä�šia pozor-
nos� sa, samozrejme, sústredila na dve hlav-
né postavy: dramatické party Ady a Arindala 
patria k naj�ažším vo svojich odboroch. Oba 
boli dvojito obsadené, no pre odstúpenie 
tenoristu sa druhá premiéra neuskuto�nila. 
Prierazný soprán Frédérique Friessovej si 
s �ažkou úlohou Ady/Sissi poradil bez prob-

lémov. V	aka dostato�nému objemu hlasu 
a kondícii nemusela bojova� s exponovaný-
mi miestami a sústredila sa na autentický 
wagnerovský spev a výraz. Len v najvyšších 
polohách jej hlas trocha strácal objem a lesk. 
Domáci tenorista Titusz Tóbisz obdivuhodne 
zvládol extrémne vypätú dramatickú postavu 
Arindala/�udovíta II. Jeho hlas je prirodzený 
dramatický tenor a roky práce na jeho kul-
tivácii sa prejavili v zdokonalení intonácie 
a frázy, sústredenom výkone a rozumnom 
rozvrhnutí síl. Navyše, tenorista je sugestív-
nym hercom priam �inoherného rozmeru. 
Postavy Víl/Valkýr Zeminy a Farzany si 
herecky vychutnali a spevácky príkladne 
diferencovali Tatiana Pa�ov�íková-Palá-
diová a Myroslava Havryliuk. Úlohu Lory/
Princa Otta si bravúrne pripravila Barbora 

e�ichová. Postave Moralda/Luitpolda tra-
di�ne suverénne prepoži�al svoj sýty barytón 
Marián Luká�. Ji�í P�ibyl (Gernot/�udovítov 
komorník) pôsobil trochu nevýrazne, výkon 
Yevhena Shokala (Krá� víl/Richard Wagner) 
bol hlasovo labilný. 
Je pochopite�né, že košická opera novou in-
scenáciou Víl neprispela zásadným spôsobom 
k splácaniu dlhu slovenskej opernej scény 
vo�i Richardovi Wagnerovi. V rámci svojich 
možností však priniesla zaujímavú raritu vo 
vynikajúcom hudobnom naštudovaní a inte-
ligentnej režijnej koncepcii. Skuto�ný wagne-
rovský po�in všetci o�akávajú od Bratislavy. 
Má na to kapacity aj lepšie 
 nan�né zázemie.

Jozef ČERVENKA

Richard Wagner: Víly
Dirigent: Robert Jindra
Scéna: Jaromír Vl�ek
Kostýmy: Josef Jelínek
Réžia: Lubor Cukr
Premiéra v Štátnom divadle Košice 26. 5.

T. Tóbisz (Arindal) (foto: D. Jäger)
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Táňa Pauhofová ako Anna Frank
Balet Štátneho divadla v Košiciach sa prvýkrát predstavil v zrekonštruovaných priestoroch 
secesnej budovy Malej scény s titulom Denník Anny Frankovej. Autorský projekt Ondreja 
Šotha je umeleckou transformáciou skutočného príbehu amsterdamskej židovskej rodi-
ny z obdobia 2. svetovej vojny. Tvorivý tím ním poukázal na aktuálny trend posilňovania 
krajnej pravice u nás i vo svete a pokúsil sa prispieť k boju proti tomuto nebezpečnému 
fenoménu. 

Anna Frank sa od trinástich rokov skrývala 
spolu so svojou rodinou v zadnom trakte bu-
dovy v Amsterdame. Do denníka si zapisovala 
udalosti od 12. 6. 1942 do 1. 8. 1944 a zazname-
nala všetko, �o sa okolo nej dialo, aj jednotlivé 
dni v úkryte. Tesne pred koncom vojny ich 
však nemeckí vojaci objavili a rodina padla 
za obe� nacistickému režimu. Otec Otto Frank 
ako jediný prežil a po vojne denník svojej 
dcéry publikoval. 
Scenár novej inscenácie pripravil autorský 
tandem Ondrej Šoth (zárove� choreograf 
a režisér) a Zuzana Mistríková ako pohybové 
divadlo na reprodukovanú hudbu od viace-
rých autorov. Javisko so scénou Jaroslava 
a Miroslava Daubravovcov je umiestnené 
uprostred divadelnej sály – vytvára arénu 
s divákmi sediacimi po jej dvoch stranách. 
Návštevníci predstavenia tak vchádzajú na 
svoje miesta priamo cez javisko už po�as roz-
biehajúceho sa deja. 
Scénu tvoria dva výrazné prvky. Pri dlhom 
stole sa odohráva úvod inscenácie, zachytá-
vajúci bežný život rodiny Frankovcov pred 
útekom. Sediac pri �om po�as oslavy dostáva 
Anna svoj denník, ktorý sa zhmotní do diva-
delnej postavy Kitty. Pred stolom sa nachádza 
kovová konštrukcia v tvare kvádra, v strede 
s dlhým vertikálnym drôteným tubusom. 

Konštrukcia s viacerými rebríkmi symbolizu-
je úkryt, v ktorom Frankovci našli azyl, tubus 
zasa spojnicu s vonkajším svetom. Anna 
s priate�om Petrom sa ceze� chodia na stre-
chu nadýcha� �istého vzduchu, tam prežijú 

svoju lásku, tam sa Anna zveruje denníku. 
Po�as náletu sa do tubusu natla�ia všetky 
skrývajúce sa osoby. No ako sa u�ahuje slu�ka 
okolo rodiny, strop kvádra sa postupne znižu-
je, priestor krytu sa stáva stále stiesnenejším, 
skrývajúcich sa osôb pribúda, až dôjde k od-
haleniu. Režisér naturalisticky a nekompro-
misne komponuje najsilnejší moment pred-
stavenia, bitku a odvle�enie do koncentra�né-
ho tábora. Konštrukcia sa rozpadá, z tubusu 

sa stáva brána do pekla. Postavy umierajú, 
telá sú hádzané na jednu kopu. 
Kostýmy �udmily Várossovej dokonale 
kooperujú s dejom a stávajú sa jedným 
z rozpráva�ov. Otca Anny s láskavým rozme-
rom i tušeným budúcim utrpením stvárnil 
Jozef Mar�inský. Postavu Denníka-Kitty 
s lyrickým pôvabom a zrete�nou boles�ou 
z vedomia svojho obsahu zatancovala Daria 
Ivanenko. Šimon Stari�ák ako Annin priate� 
Peter Van Daan sústredene a citlivo predsta-
vil postavu vo viacvrstvovej expozícii – ako 
empatického naivného chlapca i dospelého 
racionálneho muža, ako výre�ného tane�-
níka i nemého herca. Baletný ansámbel ŠD 
podal strhujúci výkon aj v epizódnych a zbo-
rových postavách. 
Titulnú úlohu Anny Frankovej stvárnila he-
re�ka �inohry SND Tá�a Pauhofová, ktorá sa 
popri záplave textu (interpretuje Annin den-
ník) bravúrne vysporiadala aj s náro�ným po-
hybovým rozmerom svojej postavy a dokonale 
zapadla do tane�ného ansámblu. Jej Anna je 
diev�ensky �istá, deklamácia denníka vyznie-
va mimoriadne sugestívne. Hrá s podtónom 
ve�kej tragédky, a napriek tomu nestráca ná-
dej – ak nie pre seba, tak pre tých, ktorí ostali, 
i pre tých, ktorí prídu po nich. 
Dokonale pretlmo�ené posolstvo, mimoriadne 
silný divadelný zážitok. 

Jozef ČERVENKA

Ondrej Šoth – Zuzana Mistríková: Denník Anny 
Frankovej
Scéna: Jaroslav a Miroslav Daubravovci
Kostýmy: �udmila Várossová
Réžia a choreogra
 a: Ondrej Šoth
Premiéra v Štátnom divadla Košice 21. 3., navští-
vené predstavenie 27. 5.

28. júl, piatok
CORINNE SERTILLANGES, soprán / FRANCÚZSKO
JEAN-PIERRE GRIVEAU, organ / FRANCÚZSKO
H. Schütz, C. Monteverdi, A. Vivaldi, T. Dubois, 
G. Verdi, W. A. Mozart, L. J. A. Lefébure-Wély 

6. august, nedeľa
OLIMPIO MEDORI / TALIANSKO
G. Frescovaldi, B. Pasquini, M. A. Rossi, B. Storace, 
A. Corelli, D. Scarlati, B. Galuppi

13. august, nedeľa
STEFANO PELLINI / TALIANSKO
B. Pasquini, G. F. Händel, A. Vivaldi, J. S. Bach, 
J. C. H. Rinck, M. E. Bossi, P. A. Yon

20. august, nedeľa
MOYOMO KOKUBU / BELGICKO – JAPONSKO
XAVIER DEPREZ / BELGICKO
J. P. Sweelinck, G. Frescobaldi, J. S. Bach, M. Duruflé

27. august, nedeľa
ARNAU REYNÉS FLORIT / ŠPANIELSKO
Antonio de Cabeçon, J. B. Cabanilles, D. Buxtehude, 
J. S. Bach, F. Mendelssohn, L. Vierne

3. september, nedeľa
INES MAIDRE-AARVIK / ESTÓNSKO
G. Muffat, P. Bruna, E. Arro, J. C. Kerll, P. Süda, 
K. M. Karlsen, J. S. Bach

10. september, nedeľa
DAVID DI FIORE, organ / USA
KAMIL MIKULČÍK, recitácia / SLOVENSKO
P. Eben

Zmena programu vyhradená

www.bachovaspolocnost.sk

TRNAVSKÉ ORGANOVÉ
DNI 2017

XXII. ročník medzinárodného organového festivalu

MESTO TRNAVA

Na historických organoch Baziliky sv. Mikuláša v Trnave

S finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR   |   Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

28. júl – 10. september 2017
Začiatky koncertov o 20.00

Bachova spoločnosť
na Slovensku

E. Chetvernya (Edita Frank), 
T. Pauhofová (Anna Frank) (foto: J. Marčinský)
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Na banskobystrickej radnici sa tretím kon-
certom (12. 6.) zavšila prezentácia Katedry 
vokálnej interpretácie FMU AU, dedikovaná 
20. výro�iu vzniku školy. Publikum si tento-
raz „siahlo“ aj na ve�ké operné hviezdy: na 
koncerte sa predstavili sú�asní doktorandi 
Evy Blahovej (Štefan Kocán, Gustáv Belá�ek), 
Vlasty Hudecovej (�ubica Vargicová) a Márie 
Tomanovej (Mária Porub�inová, Martin 
Popovi�). 
Prirodzene krásny bas Štefana Kocána, farbou 
aj hutnos�ou pripomínajúci kvalitnú belgickú 
�okoládu, patril na úvod nesentimentálne 
a charizmaticky zaspievanému Händlovmu 
largu Ombra mai fu. Slovenský basista si bez-
chybne, s vysokým vokálnym efektom zalis-
toval aj v bravúrnom Leporellovom katalógu 
európskych žien, v prekrásnom zamatovom 
legate predniesol áriu kardinála de Brogniho 
z Halévyho Židovky (Si la rigueur) a zvodne 
cynickému Boitovmu Me
 stofelovi v Son lo 

spirito che negra chýbal v závere už len „ten“ 
diabolský hvizd. 
Gustáv Belá�ek vo svojich vstupoch zaujal 
mimoriadnou hlasovou rezonanciou aj tech-
nicky kvalitnou tónoma�bou v belcantovej 
árii Alidora Là del ciel nell’arcano profondo 
(Rossiniho Popoluška), romanticky precítenej 
interpretácii Reného Gaspo� moj, jesli grešen 
ja (�ajkovského Jolanta) a menej známou 
áriou Viléma Ten úsm�v d�cka z Dvo�ákovho 
Jakobína. S publikom sa rozlú�il ve�kolepým 
pastorálnym Zachariášom s pevne ukotve-
ným legátom v Del futuro nel buio discerno. 
Ženskú krehkos�, lyrickos� aj dramatickos� 
zosob�ovali dve dámy. Sopranistka Mária 
Porub�inová za�ala Rusalkou, v ktorej me-
sia�ik zažiaril, ale aj „zažiarlil“ na veristické 
hrdinky. Prekrásnu áriu Ebben ne andro lon-

tana z Catalaniho La Wally, majetok sopra-
nistiek od Callasovej po Netrebko, vybudovala 
Porub�inová na emotívnej dynamike so zá-
vere�nou dramatickou veristickou kupolou. 
Obdobnými kvalitami obdarila spevácky efekt-
nú Adrianu Lecouvreur (Io son l’umile ancella) 
a slávny monológ Tosky Vissi d’arte. �ubica 
Vargicová siahla po opernej „kasovke“ z 19. sto-
ro�ia, ke	 si z Meyebeerových Hugenotov vy-
brala kavatínu Urbaina Nobles seigneurs, salut, 
s jedine�nou a sviežou koloratúrou, melodický-
mi ozdobami a skokmi. Vokálnu všestrannos� 
ponúkla v cabalette Ah! Non giunge z Belliniho 
Námesa�nej i v duete Gildy a Rigoletta Figlia! 
Mio padre! s Martinom Popovi�om. 
Na výnimo�nom koncerte zaujali (aj bez scé-
nických efektov) všetci ú�inkujúci. Zaslúžený 
dlhotrvajúci potlesk so standing ovation 
patril rovnako ich klaviristom Róbertovi 
Pechancovi a Matejovi Arendárikovi.

Mária GLOCKOVÁ

Národní divadlo moravskoslezské v Ostrave si 
k po�etným muzikálovým úspechom pripísa-
lo 	alší – �eskoslovenskú premiéru rakúskeho 
titulu Rebecca od autorov Michaela Kunzeho 
a Sylvestera Levaya (9. 3.).
Autori slávneho (hoci v �echách ani na 
Slovensku doposia� neuvedeného) muzikálu 
Elisabeth o emblémovej rakúskej cisárovnej 
previedli v Rebecce do hudobnodramatickej 
podoby rovnomenný kultový román Daphne 
du Maurier. Jeho hrdinkou je mladá žena, sna-
žiaca sa vypátra� podrobnosti o nebohej prvej 
manželke svojho životného partnera. Kunze 
a Levay vytvorili hudobne skuto�ne pútavé 
dielo, ktoré zaujme atmosférotvornou kom-
pozíciou, príbehu však – napriek detektívnej 
zápletke – chýba markantnejšie napätie. 

A to je aj problém �eskej inscenácie 
v réžii Gabriely Petrákovej. Hudba 
v nás vyvoláva pocit dramatickosti 

(najmä songy zboru a pani Danversovej), ale 
dianie na scéne graduje príliš vlá�ne. Chýbajú 
údernejšie akcenty na pointu a absentuje prudší 
kon� ikt vystup�ovaný javiskovými prostried-
kami. A to i napriek závere�nej scéne požiaru, 
ktorá má by� efektným vyvrcholením muzikálu. 
Inscenácia ako celok tak upadá do prílišnej jed-
noliatosti, v dôsledku �oho ešte vä�šmi vyniká 
patetickos� a z poh�adu dnešnej doby aj infan-
tilnos� príbehovej osi. Z toho dôvodu na povrch 
prenikajú aj ur�ité dramaturgické nezrovnalosti. 
Napríklad sa zrete�nejšie nedozvieme, pre�o 
Danversová v závere príbehu založila ohe�. 
Chcela sa pomsti� Winterovi, alebo ju šokovalo 
odhalenie pravdy o adorovanej Rebecce? 
Napriek týmto vý�itkám ostáva inscenácia 
kultivovaným a myšlienkovo konzistentným 

dielom, ktoré dokáže zauja� nápaditos�ou scé-
nogra
 e Ond�eja Zichu, precíznym hudobným 
naštudovaním Mareka Prášila a pregnantnou 
kresbou postáv a ich vz�ahov. V hlavných úlo-
hách dominujú Slovenky – Veronika Prášil 
Gidová a Katarína Hasprová. Ich úlohou 
je v divadelnej podobe znázorni� vizuálny 
a herecký kontrast (aj autor hudby dôkladne 
diferencoval ich party). Prášil Gidová (Ja) však 
nedostala ve�ký herecký priestor, konštantne 
musí by� iba naivnou a submisívnou diev�i-
nou, ktorá postupne spoznáva nástrahy života. 
Hasprová má v	a�nejšiu rolu – menej charak-
terovo prieh�adnú Danversovú. Ku kovovo tma-
vému hlasu pridáva here�ka strohý frigidný 
prejav démonicky pôsobiacej ženy, ktorá už len 
svojou chladnou prítomnos�ou, upätým poh�a-
dom a hrdo vystretou postavou zvyšuje pocit 
napätia i záhadnosti na scéne. 

Karol MIŠOVIC

I gioielli dell’ opera

Úspech Sloveniek v Ostrave

Zíde z o�í, zíde z mysle. Žia�, toto príslovie 
až príliš platí pre vä�šinu slovenských oper-
ných umelcov po skon�ení profesionálnej 
kariéry. Ich mená sa nezriedka vynoria, až 
ke	 je neskoro.
V prípade Jaroslavy Sedlá�ovej to prinaj-
menšom v mojej generácii neplatí. Niektoré 
z jej operných kreácií na doskách SND, kde 
pôsobila plné tri desa�ro�ia, sa totiž stali 
„referen�nými“. Kto zažil jej dramaticky str-
hujúcu, emocionálne vypätú a pomstychti-
vo náruživú Azucenu, nemohol neporovná-
va�. Bola „verdiovskou“ aj v sloven�ine, stala 
sa našou Azucenou polstoro�ia. 
Jej farebne tmavší, sýty, výrazovo plastický 

Azucena polstoročia
Jaroslava Sedlářová 
(26. 4. 1931 Užhorod – 20. 6. 2017 Bratislava)

mezzosoprán spoznala Bratislava 
v roku 1962. Absolventka konzerva-
tória v Brne vtedy zmenila opavský 
angažmán za bratislavský. Spo�iatku 
šla z roly do roly, taký bol údel an-
sámblového divadla. Spievala Händela 

(Arsamenes v Xerxovi) i Glucka (Klytaimnestra 
v I� génii v Aulide), na druhej strane Janá�kovu 
expresívnu Kostelní�ku. No našla sa predovšet-
kým v dvoch oblastiach. Prvou bola romantická 
opera, najmä Giuseppe Verdi. Popri domi-
nantnej Azucene vyorala brázdu ako Amneris, 
Ulrica, Preziosilla. Ale trocha aj Richard Wagner 
s Rienzim (Adriano) a Lohengrinom (Ortrud). 
Tou druhou boli postavy z opier 20. storo�ia 
(Menottiho Konzul, Brittenov Albert Herring 
a Žobrácka opera, Stravinského Život zhýralca) 
a v	aka prajnej dobe aj z mnohých slovenských. 
Z nich Pútni�ka v Urbancovej Panej úsvitu, cik-
kerovské charaktery (Mara v Jurovi Jánošíkovi, 
Kitajevová vo Vzkriesení, Oslia koža v Hre o láske 

a smrti), Elena v Holoubkovom Profesorovi 
Mamlockovi, Zal�í�ka v Sucho�ovej Krút�ave, 
Petrova matka v Bázlikovom Petrovi a Lucii, 
Tetka a Vrana z Frešovej opery Martin a slnko. 
Prida� by sa dali aj komické 
 gúrky. Z vä�ších 
rol plnokrvná Dvo�ákova Ká�a, z tých men-
ších Mozartova i Rossiniho Marcellina �i Zita 
z Gianniho Schicchiho. Nuž a kto by zabudol 
na jej dobrosrde�nú Filipievnu z �ajkovského 
Eugena Onegina �i hašterivú Smetanovu Hátu. 
Na Dvo�ákovu Ježibabu, Martinku z Hubi�ky, 
Martu z Fausta. 
Jaroslava Sedlá�ová jednoducho patrila 
k umelkyniam, ktoré mali dar zanecha� aj 
vo ved�ajšej postave silnú charakterovú sto-
pu. Spievala pies�ové cykly, nevyhla sa ani 
operete. Jej Czipra z Cigánskeho baróna na 
Novej scéne bola akousi pred�ženou rukou 
Azuceny.
Nezabúdame! 

Pavel UNGER

nekrológ
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Slávnosti umeleckých svetov
Bavorská štátna opera patrí k najdôležitejším svetovým operným scénam s takmer 
350-ročnou históriou. Klasicistické divadlo s 2101 miestami je najväčším operným do-
mom v Nemecku. Divadelnú sezónu každoročne završuje Mníchovskými opernými sláv-
nosťami (tento rok 24. 6. – 31. 7.), počas ktorých predstaví atraktívne premiéry i prierez 
umeleckej tvorby uplynulých mesiacov, obohatený o prominentné repertoárové kusy 
v hviezdnom obsadení. 

Svet umenia a umelý svet 
V roku 2003 rozohral Islan	an Ólafur Elíasson 
v londýnskej Tate Modern dystopickú per-
formanciu pod názvom The Weather Project. 
V bývalej hale pre turbíny nainštaloval obrov-
ské slnko zo stoviek monofrekven�ných lámp. 
Pod strechou sa zhromaž	ovali hmla a oblaky, 
ktoré sa postupne rozplývali. Diváci sa vo vy-

prázdnenej Kunsthale pod gigantickým slnkom 
prechádzali, ležali, meditovali. Elíassonova 
performancia bola len jednou z mnohých 
umeleckých citácií, ktorú režisér Krzysztof 
Warlikowski použil v mníchovskej inscená-
cii opery Franza Schrekera Die Gezeichneten 
(Poznamenaní, 1917). Vrcholný opus skladate�a, 
ktorý bol svojho �asu hrávaný �astejšie než 
Richard Strauss, inscenovala mníchovská opera 
po devä�desiatich piatich rokoch. Dva roky po 
svetovej premiére vo Frankfurte nad Mohanom 
ju v Mníchove po prvýkrát naštudoval vtedajší 
šéfdirigent Bruno Walter. 
Podobne ako Elíassonovej performancii, tak 
aj Poznamenaným dominuje napätie medzi 
dystópiou umelého sveta a utópiou sveta 

umeleckého. Bohatý, no fyzicky ohyzdný me-
cenáš Alviano sublimuje svoju nenaplnenú 
sexualitu do umelo vytvoreného raja na ostro-
ve s eskapistickým názvom Elýzium. Do tejto 
utópie unášajú skorumpovaní meš�ania 
mladé panny, aby ich znásilnili. Schrekerova 
hudobná dráma bezostyšne odkrýva slepos� 
malomeštiackej „elity“ okolo vojvodu Adorna 
a grófa Tamareho, ktorá nehanebne ukája 

perverzné chú�ky v umelom „raji“ skrytej 
jaskyne. Karikuje aj naivnú mestskú radu 
a �ud, ktorému Alviano napokon skrytý ostrov 
kajúcne daruje. Plebs sa nechá uchváti� krá-
sou tohto skrytého „raja“, neuvedomujúc si 
súvislosti jeho brutálneho pozadia. Všetci sú 
pohá�aní egomániou, falošnými nádejami, 
slepou túžbou po odplate a sebazni�ujúcou 
žiadostivos�ou. 
Die Gezeichneten sú nad�asovým kusom, hoci 
ich Schreker situoval do obdobia renesan�-
ného Janova. Len štyridsa�ro�ný skladate�, 
ktorý sa pre židovský pôvod stal o nieko�ko 
rokov tragickou obe�ou nacistického besne-
nia, skomponoval omamnú neskororoman-
tickú hudbu, plnú ra
 novaných detailov 

a zvukovej opulencie. Aj pre Warlikowského 
je Schrekerova opera stále aktuálnym ume-
leckým monolitom pranierujúcim malomeš-
tiacku morálku. Maliarka Carlotta pripomína 
performerku Marinu Abramovi�ovú, známu 
umeleckými, fyzicky vypätými akciami, 
v ktorých nasadzuje svoje telo aj s rizikom 
ohrozenia života. Škaredý Alviano neverí, že 
sa môže do neho za�úbi�. Carlotta mu napriek 
jeho výzoru vyzná lásku, zostane však len pri 
dotykoch a radšej sa nechá zvies� mocou po-
sadnutým Tamarem, ktorý ju napokon emo-
tívne i fyzicky zlikviduje. 
Ani Warlikowski sa nevyhol svojim režisér-
skym izotópiám. V Poznamenaných používa 
výrazové prostriedky známe z jeho skorších 
inscenácií: korpulentná obstarožná striptérka 
ako symbol pre márnivú ješitnos� �i plebs 
s krysími hlavami v úlohách ni� netušiacich 
šedých myší. Aj zrkadlenie publika na zad-

nom prospekte je už tak trochu opozerané, 
podobne ako použitie 
 lmových citátov. 
Ukážky z hororových 
 lmov dvadsiatych 
rokov 20. storo�ia (Kráska a zviera, Fantóm 
opery, Golem, Nosferatu) pôsobia bezradne 
a na efekt. Po prestávke sedí faj�iaci Alviano 
s pohárom whisky ležérne na javisku a ako 
starý punker recituje z ironickeho autopor-
trétu Franza Schrekera Môj charakter: „Som 
umelec zvuku, zvukový fantasta, �arodejník 
zvuku, zvukový estét…“ 
Vizionársky charakter Schrekerovej partitúry, 
ktorej zamatový zvuk vzdialene pripomína de-
konštruovaného Straussa, stvár�uje Bavorský 
štátny orchester s omamnou lucidnou silou. 
Ingo Metzmacher ho vo svojom neskorom, no 

Die Gezeichneten (foto: W. Hösl)
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o to úspešnejšom debute za dirigentským pul-
tom Bavorskej štátnej opery viedol premyslene 
a miestami podchladene, s náznakom ne-
skororomantickej dekadencie, ktorú pokojne 
mohol nanáša� i ve�korysejšie. 
Popri obrovskom obsadení tridsiatich postáv 
si Die Gezeichneten vyžadujú najmä kvalitný 
barytonálny zástoj. V Tomaszovi Koniecznom 
(Adorno) a Christopherovi Maltmanovi 
(Tamare) naservírovala mníchovská opera 
hne	 dva luxusné wotanovské hlasy. John 
Daszak spieval ohyzdného Alviana s oce�ovým 
leskom, ktorému ob�as chýbal cit pre modu-
láciu a vlá�nos�. Catherine Nagelstad bola 
metalicky �istou, prieraznou, no miestami až 
príliš „valkýrovskou” Carlottou. 
Zmyselné opojenie z Elýzia vystrieda v po-
sledných minútach po Carlottinej smrti 
a Alvianovej vražde Tamareho vytriezvenie. 
Za vychádzajúceho umelého slnka na pozadí 
kon�í opera recitatívnym sprechgesangom, 
v ktorom sa Daszakovi podaril emotívne 
naliehavý závere�ný moment. Ten sa stal 
skuto�nou mágiou utópie mníchovskej 
schrekerovskej renesancie v réžii Krzysztofa 
Warlikovského. Za obrazovo prekysnutý 
a miestami �ažkopádny režijný koncept ho 
publikum odmenilo zdvorilým, no zdržanli-
vým potleskom. 

Myšlienkové svety a dráma hudby 
Kirill Petrenko si (nielen) v Mníchove urobil 
meno najmä ako pozoruhodný wagnerov-
ský a straussovský dirigent. Len nedávno 
predstavil pôsobivo naštudovaného a hudob-
ne vynikajúco pripraveného Tannhäusera 
v réžii Romea Castellucciho (HŽ 6/2017). Bolo 
by zaujímavé po�u�, �o by práve on vy�ažil 
z partitúry Straussovho sú�asníka Franza 
Schrekera. Prvú premiéru Mníchovských 
operných slávností však prenechal Ingovi 
Metzmacherovi a radšej sa po Tannhäuserovi 
venoval repríze Straussovej Ženy bez tie�a, 
ktorá bola (v závese za Poznamenanými) dru-
hou �ažiskovou produkciou operne š�avnaté-
ho mníchovského leta. V roku 2013 ju zrežíro-
val taktiež Krzysztof Warlikowski a zaradila 
sa k tomu najlepšiemu, �o vzišlo z ve�mi 
produktívnej, pomaly sa kon�iacej éry in-
tendanta Nikolausa Bachlera a šéfdirigenta 
Kirilla Petrenka. Dramaturgia Bavorskej 
štátnej opery tak mníchovskému publiku ši-
kovne ponúkla možnos� porovna� nielen hu-
dobnodramatický štýl dvoch skladate�ských 
sú�asníkov neskorého romantizmu, ale aj 
rukopis jedného režiséra v dvoch hudobných 
drámach s ve�mi podobnými námetmi ume-
lých a umeleckých svetov dystópie (Schreker) 
a vybájenej ríše mýtických symbolov a myš-
lienkových svetov (Strauss).
Pôvodná premiéra Warlikowského inscenácie 
bola Petrenkovou vstupnou vizitkou na post 
šéfdirigenta mníchovskej opery. Ako sa toto 
leto ukázalo, ani po štyroch rokoch ni� ne-
stratila zo svojho �ara a hudobnej fascinácie. 
Tajomstvo Petrenkovho úspechu sa možno 
ukrýva v spôsobe, akým diriguje nástupy jed-

notlivých spevákov. Jeho nákazlivé nadšenie 
pôsobí, akoby chcel v momente mávnutia 
dirigentskou pali�kou preletie� k spevákom na 
javisku, akoby im cez �u vysielal nevidite�ný 
lú� energie, ktorá ich naštartuje a v dobrom 
zmysle nakazí. V neskrátenej verzii partitúry je 
jej naštudovanie na javisku Bavorskej štátnej 
opery významným prínosom do straussovskej 
interpretácie. V masívne rozložitých pasážach 
dokáže orchester pod Petrenkovou dirigentskou 
egidou pôsobivo zarezonova�. Vo zvuku plecho-
vých dychov (napr. na konci druhého dejstva) 
zaznie hrozivo, aby sa vzápätí stiahol až do 
komorného formátu. Petrenkovi sa pritom 
podarí takmer nemožné: drža� túto neoby�ajne 
náro�nú hudbu na prekvapivo �ahkých nohách, 
nestrácajúc pri tom zmysel pre ve�ké oblúky, 
ktoré rozprestiera nad jednotlivými dejstvami. 
Warlikowského mimohudobne a transmediál-
ne po�atá réžia s 
 lmovými citátmi (Resnaisov 
Vla�ajší rok v Mariánskych Lázních) �i nemá 
pantomíma na za�iatku druhého dejstva pôso-
bia ako nenútené generálne pauzy, ktoré pre-
kvapivo umoc�ujú ú�inok hudby. 
Skuto�ná dráma sa však odohráva v spe-
ve. Aj v tejto produkcii je obsadenie hodné 
Bavorskej štátnej opery i slávnostnej príle-
žitosti operného festivalu. Wolfgang Koch, 
ktorý je od minulého roku držite�om titulu 
„Bayerischer Kammersänger“, steles�uje 
nielen lyrického, ale i profundného Färbera. 
Z jeho interpretácie srší nielen wotanovská 
sila (part spieval v Bayreuthe v roku 2015), 
ale i sachsovská múdros� (v postave Hansa 
Sachsa debutoval v Mníchove vlani). Po jeho 
boku ako famózna Färberin aj toto leto 
exceluje Elena Pankratova, ktorej bohatý 
soprán je schopný žiari� vo všetkých regis-
troch. Herecky stvár�uje prekvapivo moder-
nú, emancipovanú, silnú a nezávislú ženu. 
Cisárovná Ricardy Merbethovej je založená 
cite�ne dramatickejšie, jej 
 nálna scéna ohú-
ri dychberúcou silou a dramatickou hustotou. 
Cisár Burkharda Fritza len vzdialene pripo-
mína dramatickú vlá�nos� s nádychom lyri-
ky prednedávnom zosnulého Johana Bothu. 
Napriek tomu znie aj jeho kreácia hrdinsky 
presved�ivo. Po Deborah Polaskiovej sa po-
stavy Pestúnky ujala Michaela Schuster. 
Popri hereckom stvárnení postavy zaujala 
i textovou a hlasovou agilitou, ktoré z nej 
popri Cisárovnej spravili druhé dramatické 
centrum inscenácie. V pôsobivej charaktero-
vej štúdii rozohrala pestúnku, ktorá je ešte 
dostato�ne mladá na to, aby mohla zahorie� 
tajnou túžbou po živote �udí. 
Aj ke	 Hoffmannsthal neoplýval práve úc-
typlným poh�adom na ženské pokolenie, 
k jeho podvedomiu si vypestoval pozoruhod-
ne intímny vz�ah. Krzsysztof Warlikowski 
sa tomuto obrazu vo svojej inscenácii ve�-
mi intenzívne priblížil. Najmä �o sa týka 
Cisárovnej, ako pocitom viny nabitej never-
nej dcéry krá�a duchov. Jej otec Keikobad 
v tejto opere nezaznie. Jeho zvukovým po-
slom sa tu však zdá by� Kirill Petrenko, ktorý 
inscenácii prepoži�al historicky pozoruhod-
nú kvalitu.

Svet umeleckej dielne
Popri reprezentatívnych produkciách vo „ve�-
kom dome“, ktorým dominuje najmä nimbus 
ve�kých mien, vyvinula Bavorská štátna opera 
ambíciu etablova� prominentné operné sláv-
nosti aj formou opernej dielne. Pre tieto ú�ely 
sa jej v tomto roku podarilo získa� priestory 
neorenesan�ného Postpalastu, ktorý v dvad-
siatych rokoch minulého storo�ia slúžil ako 
triedi�ka balíkov. Okrúhlu, svetlom zaplavenú 
rotundu s kupolou na dvanástich st�poch ro-
zohrala interaktívna inscenácia fragmentov 
z Beethovenovho Fidelia pod názvom Catarsi. 
Umelecké združenie AGORA sa v nej pohrávalo 
s myšlienkou slobody v digitálnom väzení, na-
pájanom zo sprostredkovaných �udských emócií. 
Robotický žalárnik Rocco v �om držal Florestana 
prepadnuvšieho sprostredkovaným emóciám 
virtuálneho sveta. Leonore sa ho napokon poda-
rilo s pomocou publika vyslobodi� z hudobného 
zajatia, ktorému dominovali sample a hudobné 
slu�ky z Beethovenovej partitúry. �alšími titulmi 
boli inscenácia hudobného divadla Anthonyho 
Turnagea Greek adaptujúca oidipovský mý-
tus, a napokon opera pre deti od siedmich 
rokov Kannst du pfeifen, Johanna (Vieš píska�, 
Johanna) od Gordona Kampeho, ktorá formou 
moderného hudobného divadla tematizuje smr�, 
priate�stvo a umieranie. Pomocou kombinácie 
tie�ohry a živého videa premietaného cez oby-
�ajný meotar sa mohli deti po�as štyroch bezná-
dejne vypredaných predstavení stretnú� s novou 
hudbou v obsadení dvoch pozáun, dvoch skupín 
perkusií, klavíra a kontrabasu. 

Svet umelca a jeho piesňový manifest
Slávnostný rámec operného festivalu už tra-
di�ne korunovali pies�ové recitály. Popri Anji 
Harterosovej a Pavlovi Bršlíkovi (oba, žia�, 
po uzávierke aktuálneho �ísla HŽ) sa predsta-
vili aj Christian Gerhaher a Diana Damrau. 
Gerhaher exceloval v Brahmsovej zbierke 
piesní Die schöne Magelone svojou bezpríklad-
nou hudobnou inteligenciou a barytónom, 
ktorého silnými stránkami sú lyrická h�bka, 
hrdinský jas a pôsobivá schopnos� dynamic-
kej modulácie. Diana Damrau zase nadchla 
publikum výberom piesní Franza Schuberta, 
Richarda Straussa a Sergeja Rachmaninova. 
Zatia� �o sa v Schubertovi len koketne pred-
stavovala, v Straussovej piesni Malven už 
odhalila úchvatne kultivované messa di voce. 
Svoj širokospektrálny soprán naplno rozvinu-
la v klavírnom sprievode Helmuta Deutscha 
v bloku piesní ruského skladate�a. Publikum 
ju z javiska pustilo až po piatich prídavkoch, 
pozostávajúcich najmä z Rachmaninovových 
piesní v perfektnej dikcii.
Mníchovské operné slávnosti sú v poslednom 
mesiaci pred divadelnými prázdninami osla-
vou vysokého umenia v atraktívnom obale. 
Miestna kultúrna scéna �ou celebruje nielen 
svet opery ako umeleckého druhu, ale aj let-
nú �ahkos� metropoly s jemným nádychom 
ležérnej italianity. 

Robert BAYER



50 7– 8 | 2017

ZAHRANIČIE

PRAHA

PRAŽSKÉ JARO 
v lesku velkých událostí
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro je nejprestižnější přehlídkou v České republice 
s nejdelší historií. Jeho vedení zve nejen světoznámé a renomované umělce a tělesa, ale 
otevírá se i mladým hudebníkům a debutantům a své oficiální i doprovodné programy cílí 
na veřejnost všech generací. Repertoár většinou zahrnuje všechny nejdůležitější hudební 
epochy a uvádění děl bývá prezentováno v historických souvislostech. Nedílnou součástí 
je mezinárodní hudební soutěž instrumentalistů, jejichž obory se střídají. Festival zpravi-
dla flexibilně reaguje na společenskou proměnu doby a výsledky změn se projevují jak ve 
specifice programů, tak v mediální propagaci a ve vizuální koncepci. Program letošního 
festivalu (12. 5. – 2. 6.) nabídl 49 koncertů v širším dramaturgickém spektru programů, 
37 koncertů bylo vyprodaných.

Vrcholné zahájení 
72. ro�ník Mezinárodního hudebního fes-
tivalu Pražské jaro 2017 zahájila 12. a 13. 5. 
Víde�ská � lharmonie s dirigentem Danielem 
Barenboimem. Oba ve�ery ve Smetanov� síni 
Obecního domu byly velmi brzy vyprodány. 
Mnozí zájemci však mohli zahajovací koncert 
sledovat nejen v p�ímém p�enosu �eské te-
levize, ale i v romantickém areálu pod širým 
nebem v prost�edí pražské Kampy nebo v de-
víti �eských m�stech v kinech, kam byl vstup 
volný. Sv�toznámé t�leso p�ijalo pozvání po-
sedmé ve festivalové historii (1963 Herbert von 
Karajan, 1967 dva koncerty Karl Böhm, 2006 
Leopold Hager, 2012 Daniel Barenboim, 2014 
Christoph Eschenbach a sólista Lang Lang), ale 
poprvé se mu dostalo cti, zahájit Pražské jaro 
symfonickým cyklem básní Má vlast Bed�icha 
Smetany. „Provedení Mé vlasti v podání Daniela 
Barenboima, velkého um�lce a humanisty, b�-
hem jedné hudební sezóny v Berlín�, v Praze p�i 
zahájení Pražského jara, ve Vídni, Linci, Kolín� 
nad Rýnem a Mnichov� je de� nitivním potvr-
zením univerzálního významu tohoto �eského 
národního pokladu,“ zd�raznil Roman B�lor, 
�editel Pražského jara.
Víde�ská 
 lharmonie ráda za�azuje do své-
ho repertoáru �eská díla, zejména z tvor-
by Antonína Dvo�áka, Bed�icha Smetany, 
Bohuslava Martin� nebo Leoše Janá�ka, 
a zpravidla k nim hrá�i nachází cit. Když jsem 
7. �íjna 2010 slyšela ve Zlatém sále Hudebního 
spolku Spole�nosti p�átel hudby ve Vídni Mou 
vlast s rakouským dirigentem Nikolausem 
Harnoncourtem, up�ednostnil Maestro 
s obdivuhodnou energií dramatické obrazy 
oslavných mýt� a lidovost, orchestr vedl s po-
n�kud atypickými akcenty klenby dynamiky 
r�zných nástrojových skupin. Nabídl tehdy 
pojetí zajímavé, ale zcela odlišné od �eských 
interpreta�ních tradic. 
Daniel Barenboim si nechal zaslat videozá-
znam legendární Kubelíkovy interpretace 
z Pražského jara 1990 a citeln� se jí inspiroval. 
Z díla u�inil architektonický klenot. Vyšehradu 
dominovaly elegické nálady a jas nástrojových 
barev, Vltav� symbolická hudební plynulost 
pramenící �eky až po veletok a zá�ná logika 

tematické a motivické provázanosti nap�í� 
orchestrálními skupinami. Šárka byla obe-
st�ena lyrikou a romantikou, Z �eských luh� 
a háj� prosvítil barevný kolorit a radost. Tábor 
charakterizovaly st�ídmé husitské písn� i vrs-
tevnat� zn�jící dramatický bitevní charakter 
s velkým gradujícím tahem k 
 nálnímu vít�z-
nému Blaníku. Smetanovy obrazy veselí života 

interpretovali hrá�i s lehkostí a v tane�ních 
tempech. Koncert Víde�ských 
 lharmonik� 
byl skute�nou událostí a mezi velkými orche-
strálními koncerty letošního Pražského jara 
pat�il k nejlepším.
Festival ve spolupráci s �T p�ipravuje do-
kumentární 
 lm o Barenboimov� hudeb-
ním nastudování �eského erbovního díla. 
Premiéra dokumentu bude na podzim v rámci 
Mezinárodního televizního festivalu Zlatá 
Praha. 

Koncerty s ovacemi ve stoje
Ve Smetanov� síni Obecního domu 18. 5. 
vystoupila �eská � lharmonie se sólistou 
Lukášem Vondrá�kem, který v lo�ském roce 
zvít�zil v Mezinárodní klavírní sout�ži krá-

lovny Alžb�ty v Bruselu. V rodné zemi vystu-
puje t�icetiletý klavírista v posledních letech 
vzácn�, protože od roku 2009 žije v Bostonu. 
Ve své krátké karié�e zažil výjime�ný koncert 
v newyorské Carnegie Hall s �eskou 
 lhar-
monií, kterou tehdy �ídil Vladimir Ashkenazy, 
spole�n� vystoupili i na Pražském jaru v roce 
2002. Letos na festivalu p�edstavil Koncert 
pro klavír a orchestr �. 4 g moll op. 40 Sergeje 
Rachmaninova, který zahrál brilantn� a s vel-
kým citem pro typické exponování velkoro-
mantických virtuózních pasáží v sólovém 
partu. Americký dirigent estonského p�vodu 
Kristjan Järvi dílo uchopil nitern� a s dra-
matickým espritem. Koncert otev�ela Labutí 
píse� Arvo Pärta, která m�la premiéru v roce 
2014 na festivalu Mozartwoche v Salcburku. 
Duchovn� lad�ná skladba byla bližší diri-
gentovi než orchestrálním hrá��m, ale je 
záslužné, že byla za�azena do repertoáru t�-
lesa. Velkolepá záv�re�ná Sinfonia domestica, 
op. 53 Richarda Strausse v Järviho pojetí p�-
sobila jednotvárn�. Právem je skladba trvalou 
sou�ástí repertoáru Víde�ské 
 lharmonie, 
která ji interpretuje s vnit�ním pochopením 
pod taktovkou velkých dirigent�.

Torontský symfonický orchestr vzdal svý-
mi koncerty 19. a 20. 5. hold legendárnímu 
Karlu An�erlovi, bývalému šéfdirigentovi 
�eské 
 lharmonie, který v dob� emigrace 
z �eskoslovenska stanul v letech 1969–1973 
i na postu šéfdirigenta významného ka-
nadského t�lesa. V Kanad� byl An�erl velmi 
aktivní v um�lecké a organiza�ní �innosti. 
Na koncertech uvád�l nejen díla z tvorby 
sv�tových �eských a zahrani�ních skladatel�, 
ale vyzdvihl i soudobá evropská díla, po�ádal 
festival, založil cyklus open-air koncert�, pod-
poroval kanadský National Youth Orchestra 
a usiloval o získání 
 nancí pro nový koncert-
ní sál. Sou�asný kanadský šéfdirigent Peter 
Oundjian má sv�tové renomé, festivalové po-
slucha�e nadchl již p�i zahájení MHF Pražské 
jaro 2013 provedením Smetanovy Mé vlasti 

D. Barenboim a Wiener Philharmoniker 
(foto: Pražské jaro/P. Hajská) 
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s Orchestre Philharmonique de Radio France, 
kdy vycházel z partitury, kterou si vyp�j�il 
v torontském archivu, protože obsahovala 
An�erlovy poznámky. 
Oba torontské koncerty pat�ily k o�ekávaným 
vrchol�m festivalu. K prvnímu programu 
byl p�izván rusko-izraelský sólista Maxim 
Vengerov, který pat�í v sou�asnosti ke špi�ce 
sv�tových houslist�. Na Pražské jaro se vrátil 
po neuv��itelných osmnácti letech. Když po 
rozverné, orchestráln� velmi dobré Karnevalové 
p�edeh�e Oskara Moravce zahrál Brahmsov 
Koncert pro housle a orchestr D dur op. 77, 
strhly se bou�livé ovace. Temperamentní só-
lista disponuje nejen úžasnou technikou, ale 
i krásnou, dynamicky tvárnou modulací frází. 
Jeho tón je malebný, pasážím ve forte prop�j-
�uje silnou ostrost a tvrdost. Jeho devízou jsou 
krásné kantilény. 
V dramaturgické návaznosti otev�el Torontský 
symfonický orchestr sv�j druhý koncert 
P�edehrou k ope�e „Prodaná nev�sta“ Bed�icha 
Smetany. Proslulá �eská hudba zn�la v jeho 
podání v lehce rozkolísaných tempech, s p�í-
dechem zahrani�ního pohledu, který byl 
speci
 ce díla pon�kud vzdálený. V Koncert� 
pro klavír a orchestr a moll op. 54 Roberta 
Schumanna se p�edstavil mladý kanadský 
klavírista Jan Lisiecki pocházející z polského 
rodinného prost�edí. Ve svých jedenadvaceti 
letech podal mimo�ádný výkon. Orchestr mu 
byl rovnocenným partnerem, vzájemn� si 
citliv� naslouchali. Lisiecki má jemn� vyt�íbe-
nou klavírní kulturu, velké muzikální cít�ní 
se schopností gradace pasáží, v�t i celku díla. 
V nádherném p�ednesu dokázal spole�n� 
s orchestrem interpretovat romantické dílo 
s pochopením pro skladatele. S publikem se 
orchestr rozlou�il Koncertem pro orchestr Sz. 
116 Bély Bartóka. Dílo zahrál výborn� s akcen-
ty na ma	arské lidové melodické a rytmické 
prvky i jazz, v nichž se zrcadlí skladatelovy 
vlivy evropské i americké.  
Renomovaný n�mecký dirigent Thomas 
Hengelbrock, který p�ed dv�ma lety úsp�š-
n� zahájil 70. ro�ník MHF Pražské jaro se 
Symfonickým orchestrem Severon�meckého 
rozhlasu a v sou�asnosti je šéfdirigentem 
NDR Elbphilharmonie Orchester, �editelem 
Balthasar-Neumann-Ensemble a „Chef asso-
cié“ Orchestre de Paris, p�ijal tentokrát pozvá-
ní na festival s t�lesem z Francie. V Praze or-
chestr vystoupil po devatenácti letech v rámci 
evropského turné. 
I když Hengelbrock pat�í k uznávaným od-
borník�m autentické interpretace staré 
hudby, 31. 5. p�edstavil v Obecním dom� t�i 
st�žejní díla z repertoáru Orchestre de Paris, 
které si letos p�ipomíná padesátileté jubile-
um od svého založení. Již v úvodní skladb� 
Maurice Ravela Daphnis et Chloé, Suita �. 2 
ukázalo t�leso své velké devízy – výjime�né 
d�ev�né nástroje i žes�ovou sekci a nesmírn� 
kultivovanou jemnost orchestrálních barev. 
Na programu byl zastoupen i francouzský 
skladatel a muzikolog Joseph Canteloube 
poetickou sbírkou Písn� z Auvergne, jejichž 
text zaznamenal v okcitánském dialektu. 

Vzácným hostem ve�era se stala renomovaná 
americká mezzosopranistka Kate Lindsey. 
Sedm vybraných písní zpívala nádhernou 
technikou v pestré dynamické škále. Její pro-
jev byl introvertní a neokázalý, s minimem 
gest. V Musorgského cyklu Obrázky z výstavy 
(v instrumentaci Maurice Ravela) akcento-
val dirigent oslnivost nástrojových barev. 
Upozadn�ním dramati�nosti p�sobilo dílo 
dojmem n�žn� procít�né imprese.

Výrazné dramaturgické linie 
Tematický akcent položil letos festival i na 
hudbu hispánské oblasti. Do Prahy pozval sou-
bor Forma Antiqva, sourozenecké trio Zapico 
Brothers a zp�va�ku Rocío Márquezovou, 
hv�zdu špan�lského � amenka. Klasický debut 
Pražského jara hostil tentokrát mladého diri-
genta, kterým byl Jonathan Heyward, vít�z 
Mezinárodní dirigentské sout�že v Besançonu 
2015, jenž �ídil Symfonický orchestr hl. m. 
Prahy FOK. Po jeho boku hrál renomovaný 
mladý houslista Jan Mrá�ek a sv�toznámý 
hornista Radek Baborák. Z velkých p�vky� 
p�ijala pozvání sopranistka Diana Damrau, 
která vystoupila ve Dvo�ákov� síni Rudol
 na 
16. kv�tna s PKF – Prague Philharmonia, kte-
rou �ídil Emmanuel Villaume. Po jejím boku 
zpíval basbarytonista Nicolas Testé. 
Dramaturgická festivalová linie zohledni-
la i autentické interpretace staré hudby. 
V Kostele sv. Šimona a Judy 17. 5. p�ipomn�l 
festival 450. výro�í narození skladatele 
Claudia Monteverdiho koncertem p�ední-
ho italského souboru La Compagnia del 
Madrigale. Ve Dvo�ákov� síni Rudol
 na 
25. 5. po dvaadvaceti letech vystoupil na 
Pražském jaru op�t dirigent William Christie 
a Orchestra of the Age of Enlightenment, 
kte�í prezentovali autentickou interpretaci 
staré hudby. Na objednávku festivalu za-
zn�ly ve sv�tových premiérách dv� skladby. 
Kompozice Jana Trojana Circulation, vychá-
zející z elektroakustické hudby, byla uvedena 
29. 5. v Národním technickém muzeu. Skladba 

Petra Wajsara Zbývá jen píse� zazn�la v po-
dání Orchestru Berg 1. 6. ve Studiu Hrdin� 
ve Veletržním paláci. Pražské jaro obohatil 
i ve�er v historické budov� Národního divadla, 
kde se hrála opera Krakatit Václava Kašlíka, 
dále nap�. jazzový koncert Laco Déczi & Celula 
New York renomovaného jazzového trum-
petisty �i Shanghai Dance Theatre v Divadle 
ABC, kde návšt�vníci mohli zažít tradi�ní �ín-
ské tance v moderní choreogra
 i. 

Jednou ze st�žejních 
linií festivalu byl pro-
jekt Víkend komorní 
hudby s podtitulem 
„P�edsudky, p�ekáž-
ky, pronásledování,“ 
který nabídl koncerty 
�eských a zahrani�-
ních soubor� (nap�. 
Camerata Salzburg, 
Dvo�ákovo klavírní 
kvarteto, Kvarteto 
Martin�, Lobkowitz 
Trio, David Oistrach 
Quartet, Sacconi 
Quartet, Wihanovo 
kvarteto). P�edstavil 
výb�r z tvorby sklada-
tel� pronásledovaných 
a žijících v emigraci, 
a z tvorby skladatelek 
bojujících s p�edsudky 
o oprávn�nosti p�-

sobení žen v um�ní. Komorní hudba se však 
hrála v pr�b�hu festivalu i v jiných dnech 
než jen od zahájení projektu páte�ního ve�era 
26. 5. a nadcházejícího víkendu. Reziden�ním 
um�lcem komorní linie festivalu byl klavíris-
ta a dirigent Alexander Lonquich. 
69. ro�ník mezinárodní hudební sout�že 
Pražské jaro byl po�ádán v oborech cembalo 
a housle. Cembalové mezinárodní porot� 
p�edsedal Fabio Bonizzoni z Itálie, vít�zkou 
se stala Ruska Anastasia Antonova. V �ele 
houslové mezinárodní poroty stál Ivan 
Ženatý, vít�zkou se stala Olga Šroubková.

Velkolepé finále s legendou 
Slavnostní zakon�ení festivalu 2. 6. se neslo na 
vln� mimo�ádné události, spojené s legendár-
ní osobností Krzysztofa Pendereckého, který 
v historii festivalu uvedl �adu svých výjime�-
ných skladeb, nap�. Ob�tem Hirošimy (1963), 
Stabat Mater (1973), Houslový koncert (1981), 
Lacrimosu pro soprán, smíšený sbor a orchestr 
(1983), De natura sonoris (1985). V roce 1987 se 
Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK 
nastudoval a provedl své Pašije sv. Lukáše. 
V programech Pražského jara zazn�la i jeho 
opera �erná maska (1989), Symfonie �. 8 (2007) 
nebo v �eské premié�e hornový koncert 
Winterreise (2014). 
Záv�re�ný koncert Symfonického orchest-
ru �eského rozhlasu otev�el mladý dirigent 
Maciej Tworek, který pojal neoklasickou 
Serenádu pro orchestr Iši Krej�ího tempera-
mentn�, pon�kud na úkor lyriky, typické pro 

K. Penderecki (foto: Pražské jaro/I. Malý)
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dílo. Krzysztof Penderecki p�ed provedením 
své monumentální Symfonie �. 7 „Sedm bran 
jeruzalémských“ dedikoval hudební ve�er 
Maestru Ji�ímu B�lohlávkovi, který zesnul 
31. 5. Jeho bývalý kolega, šéfdirigent a hudeb-
ní �editel �eské 
 lharmonie, byl sou�asn� 
prezidentem MHF Pražské jaro. Penderecki ve 
svých t�iaosmdesáti letech podal obdivuhod-
ný výkon, když dirigoval své duchovn� lad�né 
dílo, inspirované návšt�vou Jeruzaléma a slo-
žené u p�íležitosti chystaných oslav t�etího 
tisíciletí existence m�sta. Vokáln� symfonická 
skladba je komponována na text, který skla-
datel sestavil z latinsky zpívaných úryvk�  
žalm�  a starozákonních knih Daniela, Izajáše 
a Jeremiáše a z hebrejské recitace z Ezechiela. 
Pendereckého kompozice následující po jeho 
pokusech experimentovat se �adí k postro-
mantickému symfonismu, který je životadár-
ný i v 21. století.
Provedení výborn� podpo�il Slovenský � lhar-
monický sbor (nemocného sbormistra Jozefa 
Chabron� zastoupil Mátyás Antal). Dílo in-
terpretoval nitern� i dramaticky, jak si žádal 
tematický obsah jednotlivých v�t. Na kon-
cert� spoluú�inkovali velmi dob�í p�vci: 
sopranistky Iwona Hossa a Karolina Sikora, 
mezzosopranistka Anna Luba�ska, tenorista 
Adam Zdunikowski a basista Piotr Nowacki. 
Dílem s vážností provázel recitátor S�awomir 

Holland. P�izváni byli i �lenové Úst�ední 
hudby Armády �eské republiky. Velkolepý 
hudební aparát byl v orchest�išti obohacen 
nejen neobvyklými nástroji, m. j. basovou 
trubkou a tubafonem, ale i rozší�en o �ty�i 
skupiny bicích nástroj� a menší soubor de-
chových nástroj�, jenž byl situován v horním 
pat�e sálu z bo�ní strany. SO�R pod taktovkou 
Pendereckého vtiskl dílu silný meditativní 
rozm�r. Dirigent motivoval hrá�e k maximál-
ní koncentraci a zá�ným výkon�m. P�sobil 
sv�žím dojmem, velkými i malými gesty �ídil 
vst�ícn� svou krásnou skladbu, kterou bych 
za�adila k epochálním díl�m. I když provede-
ní uškodily plochy s nep�íjemnými fortissi-
my, koncert završily ovace ve stoje.  

Epilog pro Maestra
Koncert k uct�ní památky Ji�ího B�lohlávka 
ve Dvo�ákov� síni Rudol
 na 18. 6. byl 
smutným a hudebn� krásným epilogem 
za Pražskou ja�í 2017. Na p�ání jeho rodiny 
zazn�la v podání �eské � lharmonie Stabat 
Mater op. 58 Antonína Dvo�áka pod taktov-
kou Jakuba Hr�ši s p�izváním Pražského 
� lharmonického sboru se sbormistrem 
Lukášem Vasilkem. Sóla zpívali v�ele 
a dojat� sopranistka Kate�ina Kn�žíková, 
mezzosopranistka Kate�ina Jalovcová, teno-

rista Pavel �ernoch a basista Jan Martiník. 
Hr�ša uzav�el dílo sepnutím rukou po dobu 
minuty ticha. Na dirigentský pult položili 
všichni um�lci darované kv�tiny. Standing 
ovation.
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro se 
s pohnutím p�ipojil ke smute�nímu prohlá-
šení �eské 
 lharmonie. Na Pražském jaru 
vystoupil B�lohlávek více než �ty�icetkrát 
a zahajovací koncert se Smetanovou Mou 
vlastí dirigoval �ty�ikrát. �eská 
 lharmonie 
pod jeho vedením hrála v nejprestižn�jších 
sv�tových koncertních sálech a realizovala 
�adu oce�ovaných nahrávek. B�lohlávek spo-
lupracoval s mnoha významnými sv�tovými 
orchestrálními t�lesy a sv�tovými operními 
domy. Po ukon�ení šéfdirigentské éry u BBC 
Symphony Orchestra z�stal �estným šéfdiri-
gentem t�lesa, s nímž uvedl mnoho skladeb 
�eského repertoáru a �ídil populární koncerty 
prestižního festivalu BBC Proms – Last Night 
of the Proms. Byl uznávaným akademickým 
pedagogem a držitelem �ady mimo�ádných 
ocen�ní. V roce 2012 byl za své služby brit-
ské hudb� jmenován komandérem �ádu 
Britského impéria. V roce 2016 získal �estný 
doktorát na Hudební akademii múzických 
um�ní a stal se �estným ob�anem hlavního 
m�sta Prahy.  

Markéta JŮZOVÁ

LUHAČOVICE

Janáček a Luhačovice
V nádhernom prostredí luhačovických kúpeľov sa už 26 rokov koná síce neveľký, no po-
zoruhodne kvalitný letný hudobný festival Janáček a Luhačovice. Má to svoj dôvod – 
Leoš Janáček bol v tunajších kúpeľoch častým hosťom a mnohé jeho skladby vznikli prá-
ve tu. Dramaturgii festivalu dominuje dielo moravského génia a medzi účinkujúcimi sa 
každý rok objavujú aj mená slovenských hudobníkov. Od roku 2014 má záštitu nad podu-
jatím speváčka a hlasová pedagogička Eva Blahová. 

Jedno z najzaujímavejších podujatí aktuálneho 
ro�níka sa konalo v komornom prostredí ma-
lebného Láze�ského divadla. Združenie Opera 
povera v spolupráci s Operou Bergen uviedli 
dva pies�ové cykly: Haugtussa (Diev�a z hôr) 
Edvarda Griega a Zápisník zmizelého Leoša 
Janá�ka, scénicky prepojené v rámci jedného 
ve�era (18. 7.). Režisérom a scénografom pro-
dukcie bol slovinský tvorca Rocc (absolvent br-
nianskej JAMU), ktorého koncepcia vychádzala 
z pôsobivého budovania nokturnovej atmo-
sféry. To vhodne konvenovalo s oboma pies�o-
vými cyklami. Na statickej scéne sa nachádzal 
nevyhnutný klavír, popri �om jej dominovali 
tri prvky: tmavý horizont, fragment suchého 
(zimného?) stromu a ve�ký biely kruh pred-
stavujúci mesiac, ktorého plocha bola využitá 
na abstraktné dynamické projekcie Lukáša 
Koval�íka (pri Griegovi aj na �eské titulky). 
K pôsobivej atmosfére prispeli aj civilné kostý-
my Miroslavy Matulovej. 
Griegov pies�ový cyklus predniesla arménska 
mezzosopranistka Juliette Galstian. Skvele 
uchopila špeci
 ckú náladu romantických pies-
ní na básne Arneho Garborga, pod�iarkla ich 

melodickú krásu a v	aka melancholickému 
výrazu aj severskú náladu. Škoda, že spievala 
z nôt. Tie sa síce réžia pokúsila zapoji� do deja, 
no napriek tomu pôsobili rušivo, podobne ako 
viacero zbyto�ne patetických gest. Po skon�ení 
Griegovho cyklu si spevá�ka v štylizovanej 
póze sadla z pro
 lu pred portál až do momen-

tu  vstupu do Janá�kovho Zápisníku zmizelé-
ho. Tento geniálny pies�ový cyklus na básne 
Josefa Kaldu je, v	aka svojej búrlivo dramatic-
kej epike, takmer operou a na divadelnej scéne 
(i 
 lmovom plátne) sa neocitol po prvýkrát. 
V �eskom tenoristovi Alešovi Brisceinovi našlo 
ne�ahké dielo ideálneho interpreta, ktorý sa 
nenechal zasko�i� ani špeci
 kami cyklu, ani 
vysoko položeným partom. Spevák má vzácny 
dar s nadh�adom, citovým porozumením, 

primeranou dávkou 
ohnivej spontánnosti 
a v dokonalej arti-
kulácii prednies� aj 
ve�mi emotívnu hud-
bu. Juliette Galstian 
v krátkom vstupe bola 
na tom s dikciou, sa-
mozrejme, horšie, ale 
rozhodne neprekro�i-
la prah prijate�nosti. 
Ženské trio (Michaela 
Jan�a�íková, Marie 
Mi�anová a Jitka 
Kle�anská) vhodne 
dokreslilo atmosféru 
– režisér ich priviedol 
na scénu ako tajomné 
bielo odeté bytosti 

so závojmi. Klavírny sprievod Ji�ího Hrubého 
bol ve�mi emotívny a až orchestrálne farebný. 
Vynikol najmä v Janá�kovi, ktorého hral vo 
ve�kých rozma�ovaných gestách, impresio-
nistických náladách i s drsným folklórnym 
podkresom. 

Jozef ČERVENKA

Zápisník zmizelého, A. Briscein (foto: archív)
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Čerešnička na torte alebo danajský 
dar Kathariny Wagnerovej?
Z pompézneho záveru pražskej sezóny v podobe Lohengrina v réžii Kathariny Wagnerovej 
zišlo. Novú inscenáciu zamenili za obnovené naštudovanie bayreuthského Lohengrina 
z roku 1967, z dielne jej otca Wolfganga. Nevedno prečo. Prípadná odvolávka na retro-
trendy v opere či asociácia s festivalom v Salzburgu neobstojí. V Prahe nejde o žiadne 
výročie, ale o štandardný titul štandardnej sezóny. A nejde ani o retro. 

Nový pražský Lohengrin nie je replikou 
z Bayreuthu, len snahou o rekonštrukciu in-
scenácie bez videonahrávky. Práca s režijný-
mi knihami a starými fotogra
 ami prinies-
la vo výsledku statickú, vyprázdnenú scénu 
s pred-appiovským svietením, ktorá nie je 
ani len naratívna, tobôž aby bola vizuálnym 
ekvivalentom psychológie hudobnej drámy. 
Chýba cite�né režijné vedenie – napokon, 

ako sama režisérka priznala, z jej strany ne-
šlo o žiadnu kreatívnu prácu. �o teda vlast-
ne Praha v osobe (�ažko poveda�, �i aj osob-
nosti) Kathariny Wagnerovej, ktorá už svo-
jimi inscenáciami stihla polarizova� wag-
nerovský svet,  získala? Režisérku nie. Len 
aranžérku repertoárového kusu, ktorý môže 
by� mementom, že nie je prínosné všetko, �o 
vzdoruje nemeckému Regietheatru a „posu-
nom“. Omyl. Scénogra
 cká veteš bez inter-
pretácie je rovnako nezmyselným posunom. 
Akurát vzad. 
Nevadí. Existujú kostýmové koncertné uvede-
nia – práve k nim sa tento Lohengrin najviac 
približuje. Ale ak má divák preži� štvorho-
dinovú vizuálnu nudu, musia to zachráni� 
skvostné hudobné a spevácke výkony. Ani toto 
však celkom nefungovalo. Možno paradoxne, 
ale lepšie vyšla druhá premiéra. Taktovka 
Constantina Trinksa sa snažila pretavi� hu-
dobnú koncepciu do plasticity, nepo�avujúcej 
práce s dynamikou, romantickej zvukomaleb-
nosti i oblúkov potrebného pátosu. V zásade 

ju orchester rešpektoval a podal na domáce 
pomery nadštandardný výkon, hoci technické 
kazy hry sa nevyhli ani jednému z ve�erov 
a predohra na premiére bola priam návodom, 
ako ju nehra�. 
Na premiéru nastúpil titulný protagonista 
Stefan Vinke s nevábnym zastretým hla-
som, s chýbajúcou rezonanciou a s výnim-
kou 3. dejstva aj nedostato�ným objemom. 

Pokusy o lyrické miesta vyšli ešte horšie než 
dramatické scény, ktoré sú jeho hlasu pri-
rodzenejšie. �o však Vinkeho Lohengrinovi 
chýbalo najviac, bola všeobecná charizma. 
Alternujúci Charles Kim s lesklým, nosným 
spinto tenorom prí�ažlivej farby ponúkol 
prepracovanejší charakter i hlbší vh�ad do 
roly. Jeho Lohengrin sa môže zda� trochu od-
�ažitý, rozhodne však nie neú�astný Elsinho 
trápenia. Dana Burešová (Elsa) odviedla spo-
�ahlivý výkon po technickej stránke, hlas má 
prieraznos�, no potreboval by viac jemnosti 
a tepla. Na rozdiel od Burešovej pomerne 
ostrého tónu, alternantka Edith Haller po-
núkla mäkký, vrúcny soprán, ktorý ani vo 
výškach nestráca oblos� a doslova perlí. Ur�ité 
manko však bolo cite�né v dynamickej pre-
pracovanosti. Na druhej premiére sa výborne 
uviedol Martin Bárta (Telramund). Jeho ob-
jemný a dramatický barytón sa vysporiadal 
s celým rozsahom roly, výrazovo bol celý 
�as prototypom bojovníka-siláka, manžela-
-slabocha. Bártov rolový debut prevýšil výkon 

premiérového Olafura Sigurdarsona, ktorý 
bol síce (po prekonaní nepríjemného vibrata) 
spevácky impozantný, no dojem kazilo jeho 
bezradné postávanie na scéne. Ak pre wag-
nerovské roly vo všeobecnosti platí, že ide 
o psychologicky silne vyhranené postavy, pre 
Ortrud to platí dvojnásobne. Eliška Weissová 
kreuje svoju rolu zatia� temer výhradne 
vokálne, aj to len v hornej polovici rozsahu 
partu, kde má jej hlas prieraznos� (do objemu 
ešte stále dozrieva). Nižšia stredná poloha 
však zanikala, najmä v piánových pasážach 
2. dejstva. Eva Urbanová sa v rovnakom parte 
môže spo�ahnú� na ozajstný dramatický sop-
rán. Je znelý v celom rozsahu, dá sa s ním aj 
v nepríjemných polohách dynamicky �arova�, 
prechádza� do desivého sprechgesangu a po-
pritom temer výhradne mimikou a gestikou 
zhmot�ova� ozajstnú emanáciu démonického 
zla. Rozchádzajúce sa hlasy hlavne muž-
ských zborov (zbormajstri Pavel Van�k, Adolf 

Melichar) sa síce do druhej premiéry stmelili, 
no dôležitým a rozsiahlym zborovým scénam 
uškodilo poloblúkové umiestnenie v zadnom 
pláne javiska, ktoré tlmilo znelos�. 
Na margo hereckých kreácií sólistov (najmä 
1. premiéry) len to�ko, že predviedli iba to, �o 
Katharina Wagner (ne)narežírovala. Na cel-
kovom dojme sa mohla podpísa� i rozdielna 
miera skúšok s prvým a druhým obsadením. 
�as ukáže, ako dlho sa Lohengrin, vytiahnutý 
zo šera operných dejín, ohreje na slnku. Už 
teraz je ale jasné, že nie je všetko zlato, �o sa 
blyští, a nie je každý génius, kto sa Wagner 
volá. Praha premárnila príležitos�. 

Vladimíra KMEČOVÁ

Richard Wagner: Lohengrin
Dirigent: Constantin Trinks
Režijná koncepcia a scéna: Wolfgang Wagner 
Kostýmy: Thomas Kaiser
Réžia: Katharina Wagner
Premiéry v Národnom divadla Praha 8. a 10. 6.

Lohengrin (foto: V. Smejkalová)
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DRÁŽĎANY

Dve nové kultúrne centrá v srdci mesta 
Keď sa v o čosi viac než polmiliónovom meste uvedú v jedinej sezóne do prevádzky dva 
kompletne nové kultúrne stánky, ktoré posunú možnosti hudobného diania o veľký krok 
vpred, nie je to každodenná záležitosť. Východonemecká kultúrna metropola Drážďany, 
hlavné mesto Slobodnej krajiny Sasko, sa takouto vymoženosťou môže popýšiť. V uply-
nulej sezóne mesto odovzdalo kultúrnej verejnosti novú koncertnú sieň a nové hudobné 
divadlo. Profituje z nich nielen verejnosť: hudobné divadlo (Staatsoperette Dresden) 
a filharmónia (Dresdner Philharmonie) konečne získali prostredie adekvátne svojmu 
významu. 

Je to sotva uverite�né, ale mesto, v ktorom 
sídli nieko�ko mimoriadne kvalitných hu-
dobných telies a hudobných divadiel, v kto-
rom prebiehajú rôzne medzinárodné hudob-
né festivaly a v ktorom sa písali významné 
hudobné udalosti už pred 500 rokmi, nemalo 
ešte nikdy skuto�nú koncertnú sie�. Dráž-
	anská 
 lharmónia bola od roku 1969 podná-
jomní�kou socialistického multifunk�ného 
Paláca kultúry. A operetné divadlo, jediné 
svojho druhu v nemecky hovoriacich kraji-
nách, sa nevedelo vyslobodi� z povojnového 
provizória – dlhých 69 rokov sídlilo v chátra-
júcej a tesnej budove, vzdialenej 14 kilomet-
rov od centra mesta. Takéto bolo dedi�stvo 
po troch úspešných súkromných operetných 
divadlách, ktoré boli zbombardované 
13. 2. 1945. Odlišná, ale rovnako neutešená 
situácia oboch inštitúcií, operety i 
 lharmó-
nie, našla po desa�ro�iach napokon š�astný 
koniec a nové šance.

Staatsoperette Dresden
V centre mesta, iba 15 minút chôdze od baro-
kových skvostov, ved�a Hochschule für Musik 
Carl Maria von Weber Dresden, stála dlhé 
roky nefunk�ná mestská elektráre� a roz-
vod�a prúdu. Práve tento komplex vizuálne 
zvláštnych priemyselných budov sa stal po 
náro�ných stavebných a technicky kompli-
kovaných prácach novým stánkom pre ume-
nie, kultúru a kreatívnos�. Z tehlových fabrík 
vznikol akýsi nový typ divadelnej architek-
túry: stavbári a divadelníci vytvárali ruka 
v ruke nové „veže“ pre divadelnú techniku 
a pôvodné priestory prispôsobili javiskám, 
h�adiskám i divadelným diel�am. Všade je 
možné dosta� sa spolo�nou vstupnou halou, 
v ktorej sa nachádza nieko�ko vý�ahov, spo-
lo�né šatne a sociálne zariadenia. Pôvodná 
elektráre� poskytla domov viacerým inšti-
túciám: Divadlu mladej generácie (Theater 
der jungen Generation), aj v susedstve sa 
nachádzajúcej vysokej hudobnej škole a Kon-
zervatóriu Heinricha Schütza, ktoré tu našli 
priestory pre rôzne podujatia. Ale hlavným 
výhercom sa stalo operetné divadlo, Staatso-
perette Dresden. Dostalo priestranné, v �er-
veno-�iernych farbách ladené h�adisko pre 
700 divákov, ve�koryso stavanú orchestrálnu 
jamu a technicky najmodernejšie vybavené 
javisko v meste. Aj akustika bola vyrieše-
ná k maximálnej spokojnosti. To všetko sa 

udialo skuto�ne pä� minút pred dvanástou. 
O situácii divadla, ktorému hrozil vzh�adom 
na technický stav budovy zánik, sa v meste 
hovorilo už od roku 2001, ale riešenie hlav-
ných problémov (nájdenie nového miesta, 
získanie potrebných 
 nancií) sa stále od-
kladalo. K posunu situácie napokon prispeli 
všetci zamestnanci operety, ke	 od roku 2009 
súhlasili so strhávaním �iastky platov. Me-
sa�ne to �inilo 8 %, celkovo trinás� miliónov 
eur, ktoré sa stali sú�as�ou kone�ného sto 
miliónového projektu. 
S vyriešením nového sídla operetného divadla 
získal súbor v sezóne 2016/2017 nielen novú 

adresu. Z absolútnej periférie sa dostal do 
centra nielen tento, dnes už v celosvetovom 
meradle pozoruhodný typ hudobného divadla, 
ale i jeho jedine�ná úrove�, o ktorej náhodný 
návštevník mesta vzh�adom na (aj pre miest-
neho obyvate�a nevýhodnú) polohu divadla 
ani nevedel. 
Staatsoperette Dresden je inštitúciou, ktorá 
produkuje operetu, muzikál, ale i opery. Len od 
otvorenia v decembri 2016 sa tu popri slávnost-
nej ceremónii, ponúkajúcej celú paletu hudob-
ných štýlov od zlatého veku operety v Berlíne, 
Viedni a Budapešti až po klasický muzikál 
Londýna �i New Yorku, uskuto�nilo viacero 

úspešných premiér: medzi nimi aj Mozartova 
Figarova svadba, Offenbachov Orfeus v podsvetí 
�i tango operita María de Buenos Aires s hud-
bou Astora Piazzollu. 
Za všetky spome�me bližšie muzikál 
Wonderful Town od Leonarda Bernsteina (pre-
miéra 23. 12. 2016, navštívené predstavenie 
22. 6.), jedno z tých autorových hudobno-javis-
kových diel, ktoré sú v našich zemepisných 
šírkach skôr neznáme. Na dráž	anskej scéne 
sa odohral pulzujúci život nikdy nespiaceho 
mesta, New Yorku, ktorý sa posunul o takmer 
pol storo�ia 	alej, �iasto�ne i aktualizovane do 
saskej metropoly. Na pódiu na seba narážali 
komediálne postavy v rôznych situáciách, ktoré 
niesla na krídlach hudba éry swingu, sklada-
te�om dôsledne premixovaná s jeho vlastným, 
symfonickým soundom ve�komesta. Z javiska 
i orchestrálnej jamy priam soptili nekone�né 
erupcie speváckeho, tane�ného, hereckého 
a hudobného umenia. Všetci zú�astnení boli 
multitalentmi v každej zo spomenutých ume-
leckých zložiek. Nepochybnou zaujímavos�ou 
je tiež to, že mimoriadne � exibilnú scénu exte-
riéru a interiéru ve�komesta s videoanimáciou 
vytvoril Mathias Fischer-Dieskau, jeden zo sy-
nov legendárneho Dietricha Fischera-Dieskaua. 

Korunami inscenácie však boli Sarah Schütz 
v postave spisovate�ky Ruth Sherwoodovej, 
obdarená skvelým komediálnym a hudobným 
talentom, a dirigent Peter Christian Feigel so 
svojím, priam fosforeskujúcimi farbami sršia-
cim orchestrom. Po kla�a�kách a potlesku bez 
konca sa dirigent znova odobral k orchestru, 
aby pri zavretej opone odprevadil obecenstvo 
Bernsteinovou hudbou. 
K prvej sezóne divadla patrilo aj hos�ovanie 
berlínskej Komickej opery s nádherným, 
reminiscen�ným emocionálnym ve�erom 
Dagmar Manzelovej spievajúcej piesne 
Friedricha Hollaendera. Dnes už vieme, že 

Štátna opereta Drážďany, exteriér (foto: A. Schindler)
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budú nasledova� i 	alšie podobné. K tomu 
súbor operety v nasledujúcej sezóne ponúk-
ne o. i. Brechtovu a Weillovu Trojgrošovú 
operu, Kálmánovu �árdášovú princeznú, Le-
hárovu Veselú vdovu, Straussovho Netopiera 
a pri príležitosti stého narodenia Leonarda 
Bernsteina sa uskuto�ní premiéra obnovenej 
inscenácie jeho operety Candide. Doterajšia 
srde�ná konfrontácia novousídlenej operety 
s jej verným publikom je nepochybne per-
spektívnym prís�ubom a diferencované veko-
vé zloženie obecenstva dôkazom, že v tomto 
divadle ide o dobrú a inteligentnú zábavu pre 
staršiu i mladú generáciu. 

Drážďanská filharmónia
Len o nieko�ko mesiacov neskôr pribudla 
kultúrnej metropole na Labe 	alšia atrak-
cia – nová koncertná sie�, opä� schválená 
a 
 nancovaná mestom. Na ruinách centra 
Dráž	an postavený a v roku 1969 odovzdaný 
Palác kultúry (bol to ukážkový a aj medzi-
národne mimoriadne kladne hodnotený 
kultúrny objekt NDR), v ktorom sídlila a kon-
certovala Dráž	anská 
 lharmónia, doslúžil. 
Po nekone�ných diskusiách, �i ho kompletne 
odstráni� alebo opravi�, zví�azil lokálny pat-

riotizmus obyvate�ov mesta. Svoj palác si 
želali ponecha�, a preto sa musel podrobi� 
totálnej rekonštrukcii. 
Multifunk�ná sie� paláca nikdy neposkytova-
la vyhovujúce (hlavne akustické) podmienky 
pre koncerty Dráž	anskej 
 lharmónie �i iných 
hos�ujúcich klasických, estrádnych �i jazzo-
vých orchestrov. Zvuk ostal po celé tie roky 
tr�a� na pódiu, nemal šancu sa rozvinú�. Ani 
do�asne postavené sklenené steny akustike 
nepomohli, ostrie zvuku sa nedalo okresa�. 
Zmena bola teda pre 
 lharmonikov doslova 
existen�ná, inak nemali šancu 	alej zotrva� 
v top lige, do ktorej so svojím šéfdirigentom 

Michaelom Sanderlingom patria. V roku 2012 
koncertovali v Paláci kultúry naposledy – a od 
tých �ias boli pä� rokov bez strechy nad hla-
vou. To znamená, že ich pravidelné koncerty 
sa uskuto��ovali na rôznych, nie práve najvy-
hovujúcejších miestach mesta, že neustále ba-
lili a vyba�ovali svoje nástroje, že ich prevážali 
z miesta na miesto, že museli bojova� o svoje 
publikum, ktoré sa s�ahovalo po meste s nimi 
a za nimi. Tiež sa viac než inokedy museli 
stara� o koncertné turné po Nemecku a zahra-
ni�í, aby tento neútešný stav prežili a udržali 
si interpreta�ný  štandard, v neposlednom 
rade svoj povestný sound. 
Pisate�ka týchto riadkov bola názoru, že 
takáto situácia orchester zdemoralizuje, že 
dôjde k deštrukcii a k poklesu jeho výkon-
nosti. Opak bol však pravdou. Navyše, 
 lhar-
monici neustále spolupracovali na vzniku 
a vývoji (kone�ne ich) koncertnej siene. 
Diskutovali o každom štvorcovom metri, od 
projektu až po inštaláciu poslednej píš�aly 
nového organu boli nestále v strehu a pri 
tom. Mimochodom, za�lenenie organu do 
novej siene nebolo úplnou samozrejmos�ou. 
Organ nepatril do prvoplánu, vlastne sa ho 

 lharmonici zriekli, aby 
 nancie sta�ili na 
modernizáciu Paláca kultúry a koncertnú 

sálu ako takú. Ne�akali však na neznámeho 
mecenáša: neodmyslite�ný organ za jeden 
milión eur je sú�as�ou sály v	aka 
 lharmo-
nickému spolku, ktorý peniaze zozbieral. 
Krá�ovský nástroj sa stal korunou siene 
vlastne až v dodato�nej fáze plánovania 
i realizácie. Ale dnes je všetko už úsmevnou 
históriou. Situovaný je centrálne, panuje nad 
pódiom umiestneným uprostred siene, má 
55 registrov a je ideálnym pre symfonický 
repertoár 19. a 20. storo�ia. 5000 organových 
píš�al sa prispôsobí koncertnej sieni cez letné 
prázdniny, po prvýkrát zaznejú v septembri 
v 8. symfónii Gustava Mahlera. 

Do od gruntu vynoveného Paláca kultúry 
v Dráž	anoch sa popri Dráž	anskej 
 lharmó-
nii nas�ahovali aj mestská knižnica a renomo-
vaný kabaret Herkuleskeule. Perlou paláca je 
však koncertná sie� zodpovedajúca všetkým 
parametrom našej doby, s 1760 miestami na 
sedenie a s 18 miestami pre imobilných náv-
števníkov. 
Ako to v sieni vyzerá i znie, je medzi�asom 
vyskúšané, overené a sprevádzané pozitívnymi 
ohlasmi. Takmer sa zabudlo na nedorozume-
nia a negatívne správy spojené s 
 nancovaním 
projektu. Pôvodný rozpo�et po�ítal so 60 mi-
liónmi eur, na za�iatku stavby z toho bolo už 
81,5 miliónov, týžde� pred otvorením stál palác 
o 	alších 18,5 miliónov viac. V tom �ase nehra-
li prvé husle 
 lharmonici, lež správy, pod�a 
ktorých bola ešte nehotová stavba každým 
týžd�om drahšia. Ale v pozadí, bez oh�adu na 
narastajúce náklady, usilovne pracovali všetci 
tí, ktorí sa podie�ali na umeleckej �asti otvá-
racieho aktu i na dvoch prvých slávnostných 
koncertoch 29. a 30. 4.: Dráž	anská 
 lharmó-
nia, 
 lharmonické zbory, rozhlasový zbor MDR, 
dirigent Michael Sanderling a viacero sólistov. 
Jedna z hlavných úloh slávnostného aktu pri-
padla huslistke Julii Fischerovej, umelkyni so 
slovenskými kore�mi, ktorá je už dlhé roky 
vítaným hos�om Dráž	anskej 
 lharmónie. 
V jej podaní zaznel Hus�ový koncert e mol Felixa 
Mendelssohna Bartholdyho. 
Od tých �ias si svetlom presvietený, na prvý 
poh�ad nový Kulturpalast Dresden, v ktorom 
sú opä� položené – tentoraz však vysokokva-
litné – �ervené koberce, privlastnili obyvatelia 
mesta, a tu priblížená koncertná sie�, ktorá 
pod�ahla najvä�ším zmenám, sa stala svedkom 
desiatok koncertov. Opticky nádherná, ako vi-
nohrad postavená, v oranžových odtie�och la-
dená sie� nesklamala o�akávania ani po akus-
tickej stránke. Vraj na každom mieste �ou znie 
teplý, okrúhly zvuk bez dozvukov a rušivých 
momentov, orchestrálne skupiny sa neprekrý-
vajú a nevy�nievajú, ak si to partitúra nežiada. 
Hudobníci sa navzájom bez problémov po�ujú, 
komunikácia sólistu s dirigentom i orches-
trom je vraj tiež ideálna. Sólisti aj orchestrálni 
hrá�i hovoria o tom, že hra� v novej koncertnej 
sieni je pôžitok. Autorka týchto riadkov po�ula 
Dráž	anskú 
 lharmóniu s jej šéfdirigentom 
Michaelom Sanderlingom popri inom v Šosta-
kovi�ovej 12. symfónii, zvanej Rok 1917 (koncert 
26. 5.). Ve�dielo, ktoré v roku 1961 premiéroval 
Jevgenij Mravinskij s Leningradskými symfo-
nikmi, je na pódiách dodnes raritou. Srdcervú-
ca zvuková stopa Šostakovi�ovho odkazu znela 
v novej koncertnej sieni v jedine�nej inter-
pretácii obrovského orchestrálneho aparátu 
a v priam uzem�ujúcej zvukovej kvalite. 
Na program nastávajúcej 
 lharmonickej kon-
certnej sezóny je rados� sa už len pozrie�. K jej 
highlightom budú bezpochyby patri� napr. 
uvedenie 
 lmu Charlieho Chaplina Svetlá 
ve�komesta, koncertné naštudovanie opery 
Euryanthe Carla Mariu von Webera �i Šosta-
kovi�ova 13. symfónia „Babi jar“ na básne 
Jevgenija Jevtušenka. 

Agata SCHINDLER

Drážďanská filharmónia (foto: A. Schindler)
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KROMĚŘÍŽ

FORFEST 2017
Huszár, Vasks, Silvestrov… a také Emmert, Medek, Štochl (a další) … jména, která se 
pro mě stala synonymem toho nejlepšího v průběhu hlavní části festivalu současného 
hudebního a výtvarného umění s duchovním zaměřením FORFEST Kroměříž (18.–26. 6.).

Zazn�lo množství krásné hudby (pravda, také 
n�kolik d�l s opa�ným vyzn�ním �i ne vždy 
dramaturgicky š�astn� zvolených), ale díla 
výše jmenovaných autor� na m� zap�sobila 
jako zázrak, zjevení. Nestávalo se �asto za 
dobu mých každoro�ních návšt�v FORFEST-u, 
abych se nemohl zmínit o všech skladbách 
a interpreta�ních výkonech, které si to svou 
úrovní zasluhují. Za�n�me tedy alespo� 
o t�ch top.
I když Brno Contemporary Orchestra pod 
vedením vynikajícího Pavla Šnajdra nadchl 
dokonalým provedením Nebeských pastvin 
Josefa Adamíka (obnovená premiéra, letos by 
se Adamík dožil 70 let) a Sedmi slovy Krista 
na k�íži (1. komorní symfonií) Pavla Zemka, 
to, �eho jsme byli sv�dky ve velkolepé kantá-
t� Lajose Huszára Icons in memory of János 
Pilinszky pro mezzosoprán (vynikající Jana 
Cvejnová) a orchestr, bylo n�co neuv��itelné-
ho. Nádhern� vystav�né témbry v orchestru 
i hlase, nápaditý zvukový materiál, skv�le vy-
stav�ná n�kolikav�tá forma, závra� z hloubky 
sd�lení. Však také publikum necht�lo p�ítom-
ného maestra jen tak propustit.
Skladba P�terise Vaskse Episodi e Canto 
perpetuo per piano trio p�esv�d�ila, že i ve 
Sn�movním sále zámku, pov�stném nep�í-
jemn� dlouhým dozvukem, m�že vypjatá 
a dramatická hudba vyznít z�eteln� a plastic-
ky. Kompozice je široce rozkro�ená mezi tím, 
jak si p�edstavuji tém�� neslyšnou hudbu 
sfér, a do extáze vybi�ovaným dramatis-
mem. Samoz�ejm� by tak nevyzn�la, nebýt 
skv�lých hudebník� sdružených v klavírním 
triu Solaris 3 (Anna Veverková, Martin 
Levický, Št�pán Filípek). Však m� cellista 
Filípek o pauze upozornil: „Po�kejte, až usly-
šíte Vaskse!“ Na témže koncert� Trio Opera 
(Barbora Šte� ová, Št�pán Filípek, Ondrej 
Olos) excelovalo v dramatickém i kontem-
plativním Triu pro hoboj, violoncello a klavír 
dodnes nedostate�n� cen�ného (bohužel už 
zem�elého) brn�nského skladatele Františka 
G. Emmerta.
Velkým hudebním svátkem se stalo vy-
stoupení souboru Konvergence. Jakým 
zp�sobem interpreti uchopili nap�. skladby 
Valentina Silvestrova Epitaf L. B. pro violu 
a klavír �i Ond�eje Štochla Notturno fragile! 
Silvestrovovu kompozici v naprosto absolut-
ním ztišení a zvnit�n�ní provedli zp�sobem 
hodným záznamu v n�kterém sv�tovém na-
hrávacím studiu violista Ond�ej Štochl a pod 
jeho sugestivním vedením pianistka Lucie 
Tóth. Jak na laboratorních váhách odvažo-
vali provzdušn�lé a dýchající césury, koruny, 
dlouhé tóny a tiché klenuté fráze. Podobn� 
citliv� a plasticky vyzn�la prostorov� konci-

povaná intimní zpov�	 skladatele Ond�eje 
Štochla, kdy jednotliví hrá�i rozptýlení po 
rozlehlém Sn�movním sále zámku jemn� 
zvýraz�ovali kvadrofonní ráz skladby.
Vystoupení dív�ího ISHA tria (Lucie Rozsnyó 
– soprán, Kristína Vaculová – � étna, Sára 
Medková – klavír) nabídlo hudbu nesamoú-
�eln� experimentální, p�itom poslucha�sky 
vd��nou, plnou vynalézavých kompozi�ních 
prost�edk�, postup� a zvrat�. Ohromn� m� 

oslovily New-Ancient-Stories Ivo Medka. 
Možná pracovaly s obdobnými technickými 
a výrazovými prost�edky jako Récitations 
Georgese Aperghise, p�esto m� Récitations 
neskute�n� štvaly stereotypním omíláním 
slov „désirer“ a „pourquoi“ a n�kdy až stupid-
ními choreogra
 ckými a mimickými prvky. 
Zatímco Medkovy Stories byly úžasn� nápadité 
v instrumentaci, do prostoru rozepjatým mo-
derním zvukem, myšlenkovou bohatostí a tak-
�ka bezb�ehou invencí. Zazn�la také vynikající 
díla Voice Toru Takemitsu a Pretty Ophelia 
a Poor Ophelia Miloše Št�dron�.
Se jmény Ivo Medka, Víta Zouhara, Jana 
Kavana a Sáry Medkové bylo spojeno jediné 
no�ní vystoupení v multimediální týmové 
kompozici Tastes. Duchovní symbolika byla 

vyjád�ená jak v p�edp�ipravených zvukových, 
obrazových a video sekvencích, tak v živé 
akci. Materiální symbolika byla zhmotn�ná 
p�edevším gastronomickým prvkem – omele-
tami p�ipravenými na míst� „šéfkucha�em“ 
Ivo Medkem. Symbolickým propojením du-
chovna a materiálna byl pak p�ípitek autor� 
v záv�ru projektu se zvukomalebným cinknu-
tím �íšemi.
Z n� kterých dalších výborných skladeb a in-
terpreta�ních výkon� bych jmenoval alespo� 
Matysovo kvarteto s p�ticí kvartetních d�l 
Ji�ího Matyse, spole�ný koncert vynikající 
slovenské klavíristky a muzikoložky Eleny 
Let�anové ve skladbách Massimiliana 
Messieriho, Jana Vrko�e a Roberta Hejnara, 
klavíristy Jana Krále ve 
 lozo
 cké 3. so-
nát� Františka Emmerta a klavíristy Luke 

Raffantiho v jímavém 
Nocturne Laurence Sherra; 
cellistku Rebeccu a fagotistu 
Friedricha Edelmannovy 
mj. v Songs of Ascents 
Maxe Sterna a Elegy and 
Vision Laurence Sherra; 
vystoupení varhaníka 
Karla Hinera ve skladbách 
Klementa Slavického (nád-
herné Fresky), Bohuslava 
Martin� a Petra Ebena 
(výb�r z Ned�lní hudby); 
reprevystoupení Plze�ák� 
– znamenité klavíristky V�ry 
Müllerové ve 4. klavírní so-
nát� Petr, Laura a �ábel Ji�ího 
Bezd�ka, 8. sonát� Karla 
Pexidra �i Sonát� �. 1 Pavla 
Samiece.
Vedle nádherných kompozic 
ve vynikající interpretaci 
jsem vyslechl i skladby pro-
vedené po všech stránkách 
vzorov�, které p�esto ve mn� 
zanechaly siln� depresívní 
dojem. Autory a jejich díla 
jmenovat nebudu, musím 
však �íci, že houslista David 
Danel svou dokonalou a su-
gestivní interpretací s tv�r�ím 
využitím �lenitého prost�edí 

slavné rotundy v Kv�tné zahrad� depresivnost 
prezentovaných skladeb ješt� zvýraznil. Umím 
si p�edstavit, jak by v tomto inspirativním 
prost�edí a díky Danelov� úžasné interpreta�ní 
poko�e vyzn�ly skladby s pozitivn�jšími vibra-
cemi a duchovn� siln�jší.
FORFEST letos znovu hostil t�ídenní kolokvi-
um na téma Duchovní proudy v sou�asném 
um�ní. Vystoupili p�ední odborníci z oblasti 
muzikologie, kulturologie, výtvarných a hu-
debních um�ní a ve�ejných médií z �R, SR, 
Bulharska, N�mecka, Francie, USA, Itálie 
a San Marina. Sou�ástí hlavního proudu 
FORFEST-u byly také t�i výstavy obraz� a plas-
tik Zde�ka Šplíchala, Miroslava Št�pánka (�R) 
a Tommyho Barra (Irsko).

Jan GROSSMANN

 E. Letňanová (foto: archív festivalu)
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Lexikón chladu
E. Šušková, M. Burlas
Real Music House 2017

Eva Šušková nepochybne prežíva jedno zo 
svojich najproduktívnejších období. Platí 
to pre jej nahrávacie i koncertné aktivity. 
Spoločným menovateľom rôznorodých 
projektov, do ktorých sa s chuťou i vervou 
púšťa a ktorými neustále prekvapuje, je 
pieseň. Presnejšie, jej netradičné mutácie 
(dosiahnuté transformáciami ich hudob-
nej podstaty aj formou prezentácie), bez 
ohľadu na to, či je východiskový materiál 
historický alebo súčasný, pochádza zo 
sveta „klasiky“ alebo alternatívnejších 
žánrových vôd. Krásnou ukážkou je dvojica 
albumov secret VOICE a secret VOICE electric, 
kde sa speváčka chopila výziev, ktoré jej 
pripravili a „na telo“ ušili slovenskí skla-
datelia. Na oboch sa svojskou poetikou 
v kladnom zmysle vynímali piesne Mar-
tina Burlasa (Chlad pomáha a Námorníci) 
a myšlienková aj muzikantská symbióza, 
ktorá z nich vanie, naznačovala, že spolu-
práca bude pokračovať a možno sa z nej 
zrodí samostatný album. Stalo sa; Lexikón 
chladu predkladá jedenásť trackov, na kto-
rých je Šuškovej unikátny vokál obostrený 
tou najčistejšou podobou burlasovského 
„postpesničkárstva“. A, pravdaže, nie sú 
to len „pesničky“, ale aj ďalšia smutno-
-úsmevná a silným efektom odcudzenia 
odpatetizovaná skladateľova súkromná 
výpoveď o súčasnom svete. Smiešnosť je 
fakticky jediným prostriedkom ako byť 
autenticky tragickým – a nebyť pritom 
na smiech. Toľko k základnému dojmu, 
ktorý sa mi vynára v mysli pri opakovanom 
počúvaní Lexikónu chladu. Bizarnosť prepo-
jenia optimisticky rezkých rytmov (aj keď 
v molovej tónine), prvoplánových popo-
vých harmónií a trocha lacného syntetizá-
torového zvuku s textami z dnes absurdne 
komicky pôsobiacej príručky spoločenské-
ho správania Človek medzi ľuďmi (Milena 
Majorová, 1960), ktoré speváčka, niekedy 
v unisone či dialógu so skladateľom, 
deklamuje  nenapodobiteľne infantilným 
spôsobom, koketuje s estetikou dada. Pri-
chádzajú mi na um Milhaudove Machines 
agricoles, kde ženský hlas lyricky intonuje 
texty prevzaté z katalógu poľnohospodár-
skych mechanizmov v sprievode siedmich 

nástrojov hrajúcich v troch-štyroch tóni-
nách súčasne. No oproti pastorálnemu 
„stredomorskému lyrizmu“, infi kovanému 
atmosférou nadchádzajúcich „bláznivých“ 
20. rokov, tu cítiť brutálne mechanické 
odľudštenie a chlad. A tiež typickú burla-
sovskú clivotu. Sedemdielna „suita“ veno-
vaná zásadám spoločenského správania 
má inak zaujímavý dramaturgický vývoj. 
Od banalít raňajších domácich rituálov 
(Raňajšie bozkávanie) sa prejde k chúlosti-
vejšej téme nadväzovania vzťahov medzi 
mužmi a ženami (Lexikón chladu by mohol 
byť aj Lexikónom samoty), aby sa napokon 
skončilo pri odporúčaniach, ako čo najne-
nápadnejšie zvracať v lietadle či pri – ab-
solútne nezmyselnom – varovaní, že počas 
pobytu vo vrtuľníku sa radšej nemáme 
dotýkať vrtule... Od rezkých rytmov a povr-
chového vtipkovania s banálnymi textami 
aj harmóniami sa postupne prechádza 
k stále dominantnejším nánosom elek-
tronických ruchov a šumov, spomaľovaniu 
procesov, k stále hlbšiemu ponáraniu 
sa do neodbytnej melanchólie. To, čo 
v mikroforme zosobňuje už známy Chlad 
pomáha, deliaci album na dve nerovnaké 
polovice, platí aj pre celok: Pussycalling 
alias Jak se v různých zemích volá na kočky 
je už viac elektronickou stopou s prida-
nými vokálmi (redukovanými na funkciu 
„oznamovateľov“ a karikujúcimi prejav 
hlasu umelo generovaného počítačom), 
svojou dĺžkou a monotónnosťou mučivo 
neúprosnou. Proces postupného a ne-
odvratného rozkladu (nielen hudobnej 
štruktúry) sa dokonáva v nasledujúcej Pod 
závojom a hoci sa záverečná Pieseň na prvý 
pohľad snaží opäť vstúpiť do strateného 
raja ľubozvučného pesničkového formátu, 
od počiatku je jasné, že návrat je nemož-
ný. Falošnú idylu čoskoro omotáva stále 
hustejšia a nepreniknuteľnejšia pavučina 
hmýrivého zrnenia elektroniky, chladná, 
dehumanizovaná a indiferentná. Vráťme 
sa radšej k Raňajšiemu bozkávaniu...

Robert KOLÁŘ

Songs 
Suchoň, Moyzes, Faix, 
Schneider-Trnavský 
R. Šveda, E. Gruberová, 
R. Pechanec
Viva Musica! Records 2016

Agentúra Viva Musica!, ktorá sa za dva-
násť rokov svojej existencie etablovala 

v oblasti organizovania populárnych 
letných koncertov klasickej hudby, jazzu 
a world music, sa v roku 2014 rozhodla 
rozšíriť svoje pole pôsobnosti aj do vyda-
vateľskej oblasti a už jej prvý počin týmto 
smerom bol úspešný. Na CD sa predstavil 
špičkový slovenský tenorista Pavol Bršlík 
s výberom piesní Mikuláša Schneidra-
-Trnavského. Aj ďalšie albumy na tento 
úspech nadviazali a pokračovali v slovan-
skej piesňovej dramaturgii i prezentá-
cii úrovne našich spevákov mladšej gene-
rácie, ktorí úspešne účinkujú v zahraničí 
a stále udržiavajú kontakt so slovenským 
koncertným životom: mezzosopranistka 
Jana Kurucová (Dvořák), basista Štefan 
Kocán (Rubinstein, Musorgskij) a sopra-
nistka Adriana Kučerová (Bartók, Janáček, 
Martinů, Suchoň). Najnovším prírastkom 
edície je recitál Richarda Švedu, ktorého 
na klavíri sprevádza Róbert Pechanec. 
Mladý barytonista študoval spev v Bra-
tislave a v Grazi, s úspechom absolvoval 
viaceré spevácke súťaže a aktuálne je 
sólistom Deutsche Oper am Rhein v Düs-
seldorfe. Na svojom debutovom albume 
ponúka výber z úprav slovenských ľudo-
vých piesní od Eugena Suchoňa, Alexan-
dra Moyzesa, Ladislava Faixa a Mikuláša 
Schneidra-Trnavského. Ide o typ úprav, 
ktoré nesmerujú k hľadaniu koreňov 
starých piesní, skôr k prostému zápisu 
originálu a jeho umeleckej úprave pre 
konkrétny hlasový typ a klavír. Aj samotný 
výber sa pohybuje na úrovni takmer 
„stredného prúdu“ – až na výnimky ide 
o „notoricky“ známe piesne. Miestami 
tak vzniká dojem, že repertoár pochádza 
z učebných osnov prvého stupňa základ-
nej školy. Jedinou autorskou piesňou na 
CD je Schneidrova Sedíme tu smutní. Tema-
ticky sú na albume zastúpené pastierske, 
dedinské, ľúbostné, prírodné i pijanské 
piesne. Richard Šveda zvolil interpretačný 
kľúč, ktorý vychádza z tradície slovenských 
operných spevákov povojnovej generácie, 
azda najbližší mu je František Zvarík. 
V jeho prejave je cítiť romantizujúci 
pátos i mierne narcistické vychutnávanie 
si svojho hlasového volúmenu. Napriek 
tomu, že spevák dokáže skvele tieňovať 
dynamiku, volí najmä forte. Tento prístup 
má však po čase za následok pocit istej 
monotónnosti. Priznám sa, že ma tento 
koncept trocha prekvapil, od predstaviteľa 
mladej speváckej generácie som skôr 
čakal pokus o novátorstvo, hľadačstvo či 
štylizáciu smerom ku kultivovanej salón-
nosti. Rozhodne nie dnes už prekonaný 
zvaríkovský operný pátos. Silnými strán-
kami Švedovej piesňovej interpretácie sú 
mužná emotívnosť, precízne budovaná 
fráza a skvelá artikulácia. Klavír empatic-
kého Róberta Pechanca je radosť počúvať. 
Okrem očakávanej a opäť potvrdenej 
sprevádzačskej bravúry vždy dokáže pote-
šiť aj neobyčajnými výrazovými odtieňmi, 
ktoré znejú až impresionisticky. Na záver 

nového piesňového albumu Richarda 
Švedu zaradil vydavateľ aj milý bonus 
s nostalgickou slzou, pieseň Dolina, dolina 
v podaní legendárnej sopranistky Edity 
Gruberovej, s ktorou mladý barytonista 
často vystupuje na koncertoch. CD vyšlo 
opäť v luxusnom formáte malej knižky 
(s kvalitným textom Alžbety Lukáčovej), 
no pekný grafi cký dizajn trocha kazí 
titulná fotografi a, neomylne tá najhoršia 
z celého bookletu. 

Jozef ČERVENKA

Ensemble Opera Diversa
Jan Novák
Vol. 2
K. Vaculová, L. Hilscherová, 
G. Tardonová
Ensemble Opera Diversa 2016

Komorný orchester Ensemble Opera 
Diversa existuje v Brne od roku 2005 
a výhodou pre tamojšie kultúrne pros-
tredie je, že jeho dramaturgia sa ťažisko-
vo sústreďuje na tvorbu domácich, teda 
predovšetkým moravských skladateľov 
a hudbu moderny 20. storočia. Jedným 
zo skladateľov s väzbami na teritórium 
Moravy, je Jan Novák (1921–1984), u nás 
takmer neznámy, na čom sa zrejme 
podpísal aj fakt, že po emigrácii v roku 
1968 patril medzi nežiaducich autorov. 
Samotné nedávne úsilie brnianskych hu-
dobníkov, ktorého výsledkom sú dva al-
bumy s jeho hudbou, však naznačuje, že 
ani na domácej pôde sa Novákovi dosiaľ 
nedostávalo pozornosti, akú si zasluhuje. 
Prvé CD s tvorbou Jana Nováka (kon-
certy pre klavír a hoboj so sprievodom 
sláčikového, resp. komorného orchestra) 
vydala Opera Diversa vo vlastnej pro-
dukcii v roku 2015; na sklonku minulého 
roka nahrala pokračovanie a nový disk 
s troma ďalšími dielami prezentovala 
na koncerte venovanom jubileu Miloša 
Štědroňa začiatkom februára.
Jan Novák študoval kompozíciu a klavír 
na konzervatóriu v Brne, kde bol priro-
dzene ovplyvnený tvorbou Leoša Janáčka, 
zásadným pre jeho estetické smerovanie 
však bol kontakt s hudbou Bohuslava 
Martinů, u ktorého ako stážista študoval 
v New Yorku po ukončení konzervatoriál-
nych štúdií tesne po 2. svetovej vojne, a na 
americkej pôde, konkrétne na festivale 
Tanglewood Music Center, absolvoval aj 
kurzy u Aarona Coplanda. To predurčilo 
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Avishai Cohen
Cross My Palm With 
Silver
A. Cohen, Y. Avishai,
B. Mori, N. Waits
ECM 2017/Divyd

Po introspektívnom minuloročnom 
nahrávacom debute v mníchovskom 
labeli ECM s názvom Into The Silence 
sa izraelsko-americký trubkár Avishai 
Cohen znova predstavil v súznení so 
špecifi kami estetiky Manfreda Eichera. 
Je to zaujímavé najmä preto, že tento 
hudobník oplýva pomerne pestrofareb-
ným talentom; známe sú jeho inklinácie 
k štylistike bebopu, rovnako dobre mu 
však „padnú “ blues či Duke Ellington, 
dôležitou kapitolou je preňho voľná im-
provizácia. A v introvertnej baladickosti, 
ktorú preferuje spomenutý mníchovský 
producent, dokáže Cohen pôsobiť rov-
nako prirodzene a nenútene. Výsledok 
nesie názov Cross My Palm With Silver, 
v porovnaní so svojím predchodcom je 
o niečo komornejší (namiesto kvinteta 
kvarteto) a trocha menej osobný temati-

Kristína Prekopová
Úsvit
Pavian Records 2016

Skladateľka, autorka textov, klaviristka 
a speváčka Kristína Prekopová sa na 
svojom druhom albume prezentuje 
impozantným vyprofi lovaným hu-
dobným prejavom. Spájaním rôznych 
inšpirácií (klezmer, swing, jazzrock) 
a šansónových melódií, ktoré sú najmä 
v poslednej tretine albumu obohatené 
aj o prvky dark a world music (Stredo-
morie, židovská hudba), ukazuje, že má 
v zásobe zaujímavé nápady, pretože prá-
ve posledné zmienené impulzy začínajú 
otvárať štýlovo nový svet. Prvých osem 
skladieb vychádza z poetiky klezmeru 
(napr. Madam Róza na text J. Vondráka 
s aiolským a frýgickým modom, strieda-
ním metra a použitím klarinetu a akorde-
ónu) s občasnými prechodmi do swingu 
(Končeky prstov, Nočná moľa) či jazzrocku 
(Krajina) a zdá sa, že poslucháča už nič ne-
prekvapí. Vďaka kombinácii prirodzenej 
molovej stupnice s frýgickým modom sa 
na albume objavujú pôsobivé melódie. 
Občas sú v súlade s textom zámerne 
v duchu „obecnej šansónovej noty“, čomu 
nasvedčuje i dedikácia skladby Nohy laní 
(venované Petrovi Hapkovi), avšak skrýva 
sa za nimi muzikálna autorka, ktorá vie, 
čo robí. Spojiť hru na klavíri a spev nie 
je ľahké, ak má interpret profesionálne 
ambície v oboch polohách. Kristína 
Prekopová takéto ambície určite má, no 
jej scat i sólový klavírny prejav ešte po-
skytujú priestor na ďalšie rozvíjanie. Na 
CD sa speváčka presvedčivo prezentuje 
aj ako „herečka“ šansónovým prejavom 
v skladbe Nočná moľa (text: I. Kopajová/P. 
B. Ulrich), ktorá by ako epický príbeh noč-
ného dobrodružstva ženy s nádychom 
erotiky mohla byť aj zaujímavým diva-
delným výstupom. Hoci sa na nahrávke 
Kristína Prokopová pohybuje prevažne 
v altovom rozsahu (a–h1 v skladbe Žaloba, 

kou. Presnejšie povedané, kým v Into The 
Silence sa Cohen vyrovnával so smútkom 
po odchode svojho otca (rovnako ako na 
svojom najnovšom albume jeho fínsky 
kolega Verneri Pohjola), smútok aktuál-
nej novinky je „všeobecnejší“, reaguje na 
situáciu na Blízkom Východe, v trubkáro-
vej rodnej krajine či v Sýrii. Tomu napove-
dajú aj názvy niektorých skladieb, naprí-
klad „Will I Die, Miss? Will I Die?“, Shoot Me 
In The Leg alebo 50 Year s And Counting. No 
pri rýdzo inštrumentálnej hudbe možno, 
takmer ako vždy, „odfi ltrovať“ politické 
a humanistické posolstvá a ani Cross My 
Palm tým  nestratí na účinku.
Čím tento album prekvapí na prvý 
pohľad, je jeho mimoriadna krátkosť. Tri-
dsaťosem minút je pri obvyklej minutáži 
diskov z produkcie ECM (70+) prekvapivo 
málo, no Cross My Palm je z tých albumov, 
ktorým na vypovedanie potrebného viac 
netreba; možno ho stráviť na jeden dú-
šok, prípadne si ho hneď prehrať znova. 
Päť skladieb je dostatočne kontrastných 
na to, aby celku nechýbala vnútorná 
dynamika, a zároveň je tu dostatok 
priestoru na realizáciu extenzívnych 
improvizovaných plôch a ich organické 
prepájanie s komponovanými pasážami. 
To funguje dokonale aj vďaka tomu, že 
zostava vynikajúcich inštrumentalistov 
bez ťažkostí pulzuje na rovnakej vlnovej 
dĺžke. Napokon, klavirista Yonathan Avis-
hai má za sebou spoluprácu so súrode-
neckým triom Cohenovcov, kontrabasista 
Barak Mori patrí ku Cohenovým dlhoroč-
ným priateľom a vyhľadávaný bubeník 
Nasheet Waits bol Cohenovou voľbou aj 
na Into The Silence.
Atmosféru krehkej komornosti nastoľuje 
introdukcia úvodnej „Will I Die, Miss? Will 
I Die?“ s potichu deklamovanými akordmi 
klavíra (Avishaiovo harmonické cítenie 
a arpeggiá sú jednou z devíz albumu), 
nad ktorými sa vznáša „úzky“ a vo výškach 
náramne ohybný tón Cohenovej trúbky. 
V tejto výrazovej polohe však hudba dlho 
neostane; po vstupe ostatných dvoch 
hráčov sa rozbehne v rýchlom a vďaka 
ľahučkému a precíznemu Waitsovmu 
úderu takmer „beztiažovom“ trojdobom 
swingu, nechýba tu pravidelný pulz, 
ani tradičný jazzový improvizačný vo-
kabulár, no sú včlenené do modernej, 
rytmicky a formovo uvoľnenej koncepcie, 
nevytŕčajú prvoplánovo. Na podobnom 
princípe je postavená vzrušená a mierne 
klaustrofóbna Shoot Me In The Leg, prúd 
nápaditých improvizácií ponad opakova-
ný riff s prakticky nemennou harmóniou, 
po ktorom nasleduje dlhý „doslov“ sólovej 
trúbky, rozjímanie okolo jediného mo-
tívu, ktorý akoby nechcel zísť za žiadnu 
cenu z mysle. Toto trúbkové rozjímanie, 
či už nad rytmicky pevnými štruktúrami 
(vzorovým príkladom je záverečná 50 
Years And Counting), alebo celkom voľné, 
je dominantnou črtou Cross My Palm 

With Silver. Kvarteto Avishaia Cohena je 
muzikantsky rovnocenné a jeho súhra 
je príkladom dokonalej symbiózy, no 
predsa stojí trúbka v popredí, je takmer 
všadeprítomná a na to, aby jej zvukové 
kvality vynikli čo najlepšie, si Cohen snáď 
ani nemohol vybrať lepšiu spoločnosť ako 
Manfreda Eichera a jeho vydavateľstvo.

Robert KOLÁŘ 

Novákovu neoklasicistickú orientáciu 
martinůovského razenia (zotrvávanie na 
pôde voľne chápanej tonality, resp. moda-
lity, dôraz na metrorytmickú organizáciu, 
prvky jazzu, swingu a pod.), ktorej však 
nechýbajú zaujímavé špecifi ká. K nim 
patrí Novákovo mimoriadne zaujatie 
antickou kultúrou a klasickou latinčinou, 
ktorú detailne a so zápalom študoval. 
Bol schopný po latinsky konverzovať 
ústne aj písomne, prekladať či písať verše. 
Vo svojej tvorbe (až na zopár drobných 
výnimiek) zhudobňoval výlučne latinské 
texty a viaceré z jeho diel nesú latinské 
tituly – vrátane všetkých troch kompozícií 
na aktuálnom disku.
Odarum concentus pre sláčikový orchester 
(1973) je päťčasťový cyklus „zhudobňu-
júci“ výber z Horatiových Ód, pravdaže, 
v rýdzo inštrumentálnej podobe – z met-
riky latinských veršov je mechanicky 
odvodená rytmická štruktúra hudby 
(striedanie štvrťových a osminových 
hodnôt), kompaktnosť sadzby zabezpe-
čujú zádrže, ostinata, prípadne cantus 
fi rmus. V kombinovaní týchto prvkov 
postupuje autor pomerne kreatívne. 
Výsledok svojou rytmickou hravosťou 
pripomína Martinů, vzdialene Stravin-
ského, zároveň však tvorí zaujímavú 
paralelu k svojskej rytmickej dikcii, ku 
ktorej približne v rovnakom období 
dospel Ilja Zeljenka pri experimentovaní 
s „bunečnou“ kompozíciou. Celkom 
odlišný terén Novákových inšpirácií 
odhaľujú Choreae vernales pre flautu 
sólo, sláčikový orchester, harfu a čelestu 
(1977, resp. 1980). Hudobný jazyk tohto 
v podstate trojčasťového concertina je 
harmonicky o poznanie prehľadnejší, 
štruktúra vďaka inštrumentácii aj 
brilantnej, klasicky poňatej virtuozite 
flautového partu presvetlenejšia. 
Ľahučká, chvíľami takmer oddychovo 
bezstarostná invencia a identifi kovateľ-
ne francúzsky esprit z rýchlych epizód 
týchto „jarných tancov“ priam vyžarujú 
– aj vďaka bezproblémovej interpretácii 
sólistky, Kristiny Vaculovej. Obsahovo 
najzávažnejším dielom v dramaturgii sú 
Carmina Sulamitis pre mezzosoprán a ko-
morný orchester. Pochádzajú ešte z čias 
spred štúdia u Bohuslava Martinů (1947) 
a zhudobňujú monológy ženskej po-
stavy z biblickej Piesne piesní v latinskom 
preklade Vulgáty. Sedemčasťový celok je 
vybudovaný symetricky – po prvej a pred 
záverečnou časťou sú vložené inštru-
mentálne intermezzá, os symetrie tvorí 
„ária“ začínajúca známym veršom „Spím, 
ale moje srdce bdie.“ (Ego dormio...). Možno 
je to juvenilná práca, do značnej miery 
nesúca pečať janáčkovskej melodiky aj 
expresivity, zároveň sa tu však už s plnou 
vážnosťou prejavuje osobnosť tvorcu, 
ktorý sa onedlho vydá novými cestami. 
Mezzosopranistka Lucie Hilscherová 
a Ensemble Opera Diversa pod vedením 

svojej dlhoročnej dirigentky Gabriely 
Tardonovej pôsobia v aktuálnom 
pretlmočení diela kompetentne a pre-
svedčivo. K zážitku z objavovania dosiaľ 
nepoznanej hudby popri kvalitných 
interpretačných výkonoch nemalou mie-
rou prispieva aj zvuková realizácia a tiež 
informačne obsažné sprievodné texty od 
Vladimíra Maňasa a Martina Flašara.
Dôvody, prečo siahnuť po CD s hudbou 
Jana Nováka, sú predovšetkým dva. 
Po prvé, česká a slovenská scéna majú 
takmer 25 rokov po rozdelení (žiaľ) 
takmer zanedbateľný kontakt a každú 
príležitosť k vzájomnému spoznávaniu 
treba privítať. Po druhé, v neďale-
kom Brne sídli mladý a agilný súbor 
zameraný na novšiu hudbu z nášho 
regiónu (v širšom zmysle) a nemusí byť 
vylúčené, že v budúcnosti zavíta aj na 
naše pódiá. Napokon, na spomínanom 
februárovom koncerte v brnianskej Re-
dute sa popri Ensemble Opera Diversa 
skvelými sólistickými kreáciami blysol 
aj náš Milan Paľa.

Robert KOLÁŘ
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Hana Šebestová
Utajená
Hudobný fond 2016

Speváčka Hana Šebestová a klavirista 
Ľuboš Šrámek získali v rámci udeľovania 
cien Esprit 2016 za toto CD Cenu verej-
nosti právom. Od nahrávky sa len ťažko 
odtrhnúť, pretože každá skladba obsahuje 
zaujímavé, originálne a príťažlivé podoby 
slovenského jazzu. Hlavnú protagonistku 
možno považovať za skutočne dobre „uta-
jenú“, hoci sa jazzu venuje už takmer de-
saťročie a rovnaký čas sa pozná i s Ľubošom 
Šrámkom. Možno aj vďaka tomu spolu 
vytvorili album, ktorý má osobitú kon-
cepciu a je zrelý, vyprofi lovaný. Šebestová 
je autorkou piesní a textov, no podstatný 
podiel na tvarovaní skladieb mal Šrámek 
svojimi harmóniami a aranžmánmi pre 
jazzové combo (Marián Ševčík, Matúš Ja-
kabčic, Tomáš Baroš, Juraj Griglák, Barbora 
Kolářová, Nikolaj Nikitin), ale tiež využíva-
ním štýlových presahov siahajúcich od cool 
jazzu až po melancholické hardbopové 
mainstreamové balady. Podľa okolností 
volí niekedy sláčikové kvarteto (Mucha 
Quartet), inokedy live electronics (Breza), 
väčšinou však strieda rôzne verzie dychovej 

„altové“ f v Madam Róza), jej vokál by bolo 
možné podľa môjho názoru ešte posunúť 
smerom k sopránu. Vo výlučne slovensky 
spievaných skladbách hrajú poetické 
texty (Kristína Prekopová, Marcela Pre-
kopová) dôležitú úlohu, určite by som 
však speváčku rada počula aj v angličtine. 
Klezmer a world music sú v súčasnosti 
obľúbené, v takom prípade by túto pro-
dukciu (obohatenú o prvky hudobného 
divadla) bolo možné smerovať aj do za-
hraničia. Posledné štyri skladby obsahujú 
už zmienené nové inšpirácie. Púpava je 
rýchla, svieža a milá, upúta už v úvode 
spevom a sprievodom exotických perku-
sií (caxixi), ktoré v ďalších skladbách Juraj 
David Raši obohacuje aj o guiro a hang. 
V posledných skladbách albumu sa 
objavuje nový sound, jazzrockovo jemne 
boostrovaná gitara Vladimíra „Jimmyho“ 
Nikulina (Úsvit), imitácia preparovaného 
klavíra v skladbe Hviezda (hang), dark 
electronic music pri spracovaní vokálov 
v skladbe (Úsvit), atmosféra dark music 
je prítomná aj v akustickej skladbe Nahé 
telá stromov.

Yvetta KAJANOVÁ  

sekcie (flauta, trúbka, krídlovka, altový a te-
norový saxofón, hoboj), vďaka čomu na al-
bume participuje pomerne veľa hostí (20). 
Šebestová ako autorka, skladateľka a spe-
váčka ponúka vydarené emocionálne texty 
s obrazmi prírody (záhrada, dážď, dúha, 
voda, breza, tráva), rozprávkovými námet-
mi, láskou a trochou insitnosti. Rainbow 
mi pripomenula biblickú Pieseň piesní a jej 
Záhradu lásky. Melódie a spev v altovom 
rozsahu mierne presahujú oktávu (g–a1), 
pričom v pohybe od diatoniky po modalitu 
a refrénoch typu „lajlalej“ (Tancovačka, Bre-
za, Like a Bird) cítiť v pozadí ľudové impulzy. 
Využívanie scatu je striedme, neokázalé 
a objavuje sa len občas, no vždy je technic-
ky zvládnuté. Spontánnym a invenčným 
dojmom pôsobí v skladbe Metronóm, kde 
sa scat dostal až počas práce v štúdiu, na čo 
si nie každý trúfne. Technika speváčky vy-
chádza zo „speech level singing“. Jej vokál 
má malý rozsah, no ponúka „nerozregistro-
vaný“ hlas s peknou „zvonivo-zamatovou“ 
farbou a troškou nazálnosti, vďaka čomu 
pôsobí rozpoznateľne už po prvom počutí. 
Vycibrený vkus, s akým Ľuboš Šrámek spá-
ja farby fender piana, dychových nástrojov 
a altu, patrí k poznávacím znameniam 
albumu. Šebestová do jeho dokonalého re-
mesla sofi stikovaných jazzových harmónií 
vniesla priamočiarosť a jednoduchosť. Ľu-
dovosťou (Tancovačka), pohybom v štýloch 
cool jazz, hard bop či jemné funky (S dra-
kom, Metronóm), niekde medzi modalitou 
a inokedy blues (Breza, Metronóm, Like 
a Bird) prináša album Utajená originálnu 
koncepciu slovenského jazzu. Album 
obsahuje tiež krásne balady (Časopriestor, 
Rainbow, Breza, Like a Bird), pričom v 
poslednej si zaspieval aj americký baryto-
nista Kevin Hays a potvrdil tak tematickú 
líniu, ktorá z albumu dýcha – konfrontácia 
vzťahu muža a ženy. „Rozprávkovosť“ 
CD podčiarkujú aj animované ilustrácie 
umeleckej skupiny Creatura z Portugalska, 
vytvorené z 3 000 záberov, z ktorých Martin 
Fajnor, dizajnér obalu, vybral tie najlepšie 
a zaradil ich do bookletu. 

Yvetta KAJANOVÁ

Hudobný sprievodca 
po Bratislave
Z. Godárová, J. Vyhnánek
Hudobné centrum 2016

kniha

Keď pred necelými štyridsiatimi rokmi 
vyšla kniha Zdenka Nováčka Hudba 
v Bratislave (Opus, 1978), išlo dlhú dobu 
o jedinú publikáciu upozorňujúcu 
na bohatú hudobnú históriu mesta. 
Prakticky až doteraz túto zaujímavú 
kapitolu našich kultúrnych dejín nikto 
výraznejšie medzi širšou verejnosťou 
nepropagoval, hoci ide nielen o cenný 
muzikologický, ale v neposlednom rade 
tiež turistický artikel. Slovenská činohra, 
literatúra a čiastočne i výtvarné umenie 
a fi lm sa sotva mohli v hlavnom meste 
Slovenska v minulosti pýšiť podobnými 
medzinárodnými kontaktmi ako hudob-
ný život. Hudobný sprievodca po Bratislave 
Zuzany Godárovej a Jána Vyhnánka 
vznikol z iniciatívy Hudobného centra 
pri príležitosti Roka slovenskej hudby 
2016. Užitočná a informačne bohatá 
publikácia, efektívne spracovávajúca do 
podoby encyklopedických hesiel fakty 
z muzikologických výskumov, je možno 
primárne určená stovkám turistov, no 
veľa sa z nej dozvie i domáci milovník 
všeobecnej a hudobnej histórie. Hoci 
si viacerí čitatelia nepochybne mnohé 
udalosti hudobného života a osob-
nosti bývalého Pressburgu/Pozsonyu/
Prešporku/Bratislavy pamätajú z dejín 
hudby, kniha Godárovej a Vyhnánka 
ponúka viac než základný prehľad, aj 
vďaka podrobnejším zastaveniam pri 
miestach, udalostiach a súboroch starej 
i súčasnej Bratislavy. 
V nepohodlnej paperbackovej väzbe, 
typickej pre turistických sprievodcov, sa 
nachádza 143 strán rozdelených do pre-
hľadných kapitol: Koncertné miesta 
Bratislavy – Orchestre, súbory a zbory 
– Festivaly a koncertné cykly – Hudobné 
múzeá – Predajne hudobnín – Iné hudobné 
inštitúcie – Miesta posledného odpočinku 
hudobníkov – Hudobné prechádzky. 
Nielen hudobní kritici a publicisti, ale 
aj muzikológovia v nich môžu nájsť 
súhrnné informácie o festivaloch, sú-
boroch, koncertných priestoroch (azda 
neprimerane rozšírených o miesta 
najnovších alternatívnych hudobných 
podujatí) v centre, ale aj v okrajových 
štvrtiach hlavného mesta. Ťažiskové 
miesto patrí v knihe národným inšti-
túciám a súborom: Slovenskej fi lhar-
mónii a jej sídlu Redute, Slovenskému 
národnému divadlu s historickou 
i novou budovou, Symfonickému 
orchestru Slovenského rozhlasu, z his-
torických priestorov je obsažný text 
venovaný Katedrále sv. Martina, ale 
tiež najstaršiemu funkčnému kostolu 
Bratislavy – Kostolu Zvestovania Pána 
(„františkáni“), kde pôsobili mnohí vý-
znamní hudobníci. Menej systematicky 
a vyčerpávajúco, hoci sa spomínajú 
v heslách o pamätných a koncertných 
budovách, šľachtických palácoch, 
v rámci súčasných festivalov, s históriou 

SND či pri hudobných múzeách, sú 
spracované profi ly osobností domácich 
i svetových skladateľov a hudobníkov 
pôsobiacich v Bratislave od baroka po 
súčasnosť. Najviac je ich spomínaných 
v súvislosti s korunovačným Dómom 
sv. Martina, Redutou, BHS, Zichyho 
a ďalšími palácmi, katolíckymi i evanje-
lickými kostolmi, Historickou budovou 
NR SR, Zrkadlovou sieňou Primaciál-
neho paláca, Moyzesovou sieňou, so 
Slovenskou fi lharmóniou, Symfonic-
kým orchestrom Slovenského rozhlasu, 
Hudobným múzeom SNM, Hudobným 
centrom i Hudobným fondom – a ob-
javne (hoci v minulosti sa niekoľkí starší 
hudobní historici na miesta posledného 
odpočinku hudobníkov zameriavali) 
aj v rámci cintorínov. Na rozšírenie 
povedomia o Bratislave ako hudobnej 
križovatke medzi Viedňou a Budapeš-
ťou by sa v budúcnosti určite zišiel ešte 
podrobnejší titul. Veď napríklad len 
Opera SND je spojená s množstvom 
hosťujúcich zahraničných umelcov 
spomedzi dirigentov, spevákov, balet-
ných umelcov, ktorí tu pôsobili počas 
takmer 100-ročnej existencie tejto 
národnej inštitúcie. Určite je vydanie 
podobnej špecifi ckej publikácie aj 
vecou ambícií SND, Divadelného ústa-
vu či Hudobného centra, Hudobného 
fondu, prípadne vzájomnej spolupráce 
týchto štátom dotovaných kultúrnych 
ustanovizní. Kniha Hudobný sprievodca 
po Bratislave Zuzany Godárovej a Jána 
Vyhnánka (redaktori Pavol Šuška, Peter 
Zagar, obálka a grafi cká úprava Martin 
Janoško) s pôvodnými fotografi ami, 
aktuálnymi zábermi, vrátane aktu-
álnej i historickej mapy Bratislavy na 
zadnej strane prebalu, ako aj sochou 
Franza Liszta a viacerých v Bratislave 
pôsobiacich skladateľov (s utajeným 
pripomenutím E. Suchoňa, predsa len 
nášho najväčšieho operného majstra) 
na prednej strane knihy, je na pohľad 
malou, no významnou publikáciou 
v slovenskej knižnej produkcii. Hudob-
ný sprievodca vyšiel v slovensko-ne-
meckej a slovensko-anglickej mutácii 
v náklade 1000 kusov. Treba veriť, že je 
k dispozícii nielen v odborných hudob-
ných predajniach, ale aj v propagačných 
ustanovizniach, v múzeách (Mirbachov 
palác, SNM), ba aj v chrámoch (Dóm 
sv. Martina), kam najčastejšie vodia 
sprievodcovia zahraničných návštev-
níkov. Pre mladú a strednú generáciu 
muzikológov a nadšencov pre hudobné 
dejiny i podujatia v Bratislave predsta-
vuje Hudobný sprievodca po Bratislave 
informačnú bázu s encyklopedicky (nie 
abecedne) zoradenými heslami a infor-
máciami, resp. tematickými celkami, 
s potrebnými adresami inštitúcií, ako aj 
základnými mailovými kontaktmi.

Terézia URSÍNYOVÁ 
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XXVI.medzinárodný hudobný festival
International Music Festival SPOLOK KONCERTNÝCH

UMELCOV

Festival z verejných 
zdrojov podporil  
Fond na podporu umenia. 

 
Hudobného fondu   

THE ASSOCIATION 
OF CONCERT ARTISTS

Supported using public fun-
ding by Slovak Arts Council,                        

from the Music Fund

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

H L A V N Ý  P A R T N E R  
F E S T I V A L U

SOBOTA

PIATOK

UTOROK

SOBOTA
26. augusta 2017

27. augusta 2017

29. augusta 2017

1. september 2017

2. septembra 2017
18.00

18.00

19.00

17.00

18.00

BREZOVÁ POD BRADLOM

MATÚŠKOVO

PEZINOK

Saturday, 26/08/2017  18.00

RC Parish Church of St Ladislaus

Mateusz RZEWUSKI (Poland) 

Sunday, 27/08/2017  17.00

 
(Czech Republic)

Tuesday, 29/08/2017  19.00

PEZINOK 

Antonio CAPORASO (Italy)

Friday, 01/09/2017  18.00

MATÚŠKOVO
RC Parish Church of the Nativity of the BVM 

Saturday, 02/09/2017  18.00

BREZOVÁ POD BRADLOM

 
 

 

 

Antonio CAPORASO

Mateusz RZEWUSKI

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ´

´

´

´

´

TALIANSKO

SLOVENSKO

SLOVENSKO

2017
26.8.-2.9.

Slovenskéhistorickéorgany

FREE ADMISSION TO ALL CONCERTS

POLSKO'

Termíny výziev na predkla-
danie žiadostí o poskytnutie 
tvorivých podpôr Hudobného 
fondu v 2. polroku 2017

Prémie v oblasti populárnej hudby 
(okrem jazzu a ostatných žánrov popu-

lárnej hudby: folklór, dychová hudba) 
– 22. 08., 19. 09., 10. 10.
Prémie za hudobnovedné diela v oblas-
ti vážnej hudby – 10. 10.
Prémie za publicistickú tvorbu vo všet-
kých tvorivých oblastiach, ktorá bola 
vydaná alebo iným spôsobom šírená od 
12. 10. 2016 do 09. 10. 2017 – 10. 10. 2017

Ceny Hudobného fondu na sú�ažiach 
vo všetkých tvorivých oblastiach – žia-
dos� treba doru�i� najneskôr 4 mesiace 
pred termínom konania sú�aže
Štipendiá na tvorivé aktivity vo všet-
kých tvorivých oblastiach (okrem in-
terpreta�ného umenia v oblasti vážnej 
hudby, jazzu a ostatných žánrov popu-

lárnej hudby: folklór, dychová hudba) 
– 22. 08., 19. 09., 10. 10.
Granty vo všetkých tvorivých oblas-
tiach na projekty, ktoré sa za�nú reali-
zova� v období od 01. 01. 2018 do 30. 06. 
2018 – 10. 10. 2017

Viac informácií na www.hf.sk 






