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Vážení itatelia,
S. Thereza
bohatá festivalová hudobná jese
vrcholí: uzavreli sa brány najprestížnejšieho domáceho koncertného
sviatku – Bratislavských hudobných slávností, skonil alší roník Bratislavských jazzových dní,
oslavou osemnástych narodenín
prešli do novej etapy komornejšie
Konvergencie, milovníci hudobnéM. Gotō
ho divadla sa aj napriek netradinému jesennému termínu schádzali na festivale Operalia Banská
Bystrica... Viaceré pozoruhodné
hudobné zážitky ostávajú naalej
v ponuke: najväší slovenský festival súasnej hudby Melos-Étos
dokáže nielen preveri toleranciu
nášho umeleckého povedomia,
ale tiež rozširuje obzory v tých
B. Dugovič
najaktuálnejších oblastiach, radikálnejšie (a o osi živelnejšie) poslucháov „atakuje“ festival improvizovanej hudby NEXT;
nie nadarmo ostáva jeho mottom „hudba bez hraníc“.
Cyklom komorných koncertov vo Dvorane HTF VŠMU pokrauje súbor Ensemble Ricercata, neznámu hudbu naalej objavujú koncerty Albrechtiny, v rovnakých priestoroch
Pálffyho paláca sa aktuálnym „schubertovským“ cyklom
prihovárajú lenovia Moyzesovho kvarteta. oraz pozoruhodnejšiu dramaturgiu ponúkajú koncerty Nitrianskej
galérie v cykle Galéria hudby, podujatia abonentného cyklu spolonosti Gesamtkunstwerk subujú po Magdaléne
Koženej prvoligové hviezdy Gustava Dudamela i Andrása
Schiffa, 15. roník košického festivalu ARS NOVA priblíži
okrem iného v rámci Roka Jozefa Grešáka (1907–1987)
odkaz tohto pozoruhodného bardejovského rodáka... A to
nezmieujem stálice ako Prešovská, Trenianska, Kubínska i Banskobystrická hudobná jese...
Pokúsme sa túto jese otvori nielen oi, ale aj uši a naúva piesam (napríklad) o padajúcom lístí.

Príjemné poúvanie praje
Peter MOTYKA
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Ďalšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hc.sk/hudobny-zivot/

nekrológ

Antonín Matzner
(22. augusta 1944 –16. októbra 2017)
S dielom hudobného publicistu, dramaturga, režiséra a producenta Antonína
Matznera musel prís do kontaktu každý,
kto sa snažil publicisticky mapova scénu
našej jazzovej a populárnej hudby. Spolu
s Ivanom Poledákom a Igorom Wasserbergerom totiž stál nielen za pozoruhodným lexikograckým poinom, akým
bola štvorzväzková Encyklopedie jazzu
a moderní populární hudby (1980–1990), ale
popri monograách o skupinách Beatles i
Golden Kids sa mu v spolupráci s Igorom
Wasserbergerom ešte koncom 60. rokov
podarilo presadi v ediných plánoch vydavatestiev priekopnícke publikácie Hrá džez
a Jazzové proly. Dodnes prekvapuje novátorský pohad a nesmierne široký rozptyl
autora porovnávajúceho väzby jazzu so
spoloenskou situáciou, lozoou a výtvarným umením v rozsiahlych Matznerových
štúdiách Jazz – souást umní naší doby
a Jazz a myšlenkové proudy doby, ktoré sa
koncom 60. rokov objavili v roenkách Tanení hudba a jazz.
Od roku 1969 pôsobil Matzner tri desaroia
ako externý producent a zárove hudobný
režisér v Supraphone, kde sa spolupodieal
na vzniku viac ako stovky LP (neskôr aj CD),
predovšetkým z oblasti jazzu. Bol nielen
dramaturgom a režisérom, ale prekvapoval

aj novátorskými koncepciami: okrem príležitostných bigbandov Václava Zahradníka sa
mu napríklad v roku 1979 podarilo zostavi
ansámbel výrazných exponentov európskeho freejazzu (Willem Breuker, Trevor Watts,
Alan Skidmore, Albert Mangelsdorff, Jarmo
Sermilä, Tony Oxley, Ji í Stivín, Rudolf Dašek
a i.). Vo svojich spomienkach, ktoré Matzner
nahral pred niekokými mesiacmi pre eský

(foto: www.magazinuni.cz)

rozhlas Vltava (sú dostupné na stránkach
Ro) spomína, že projekt nazvaný Starý dobrý
cirkus plánoval ako svoju labutiu piese pod
krídlami Supraphonu. Radikálnym spôsobom poznaené trendy avantgardného jazzu
nemohli poda jeho mienky presvedi uši
schvaovacích kultúrnych referentov. Ke

Klavírny „ohňostroj“ Martina Chudadu
Zrkadlová sie Primaciálneho paláca bola
25. 9. dejiskom klavírneho recitálu Martina
Chudadu. Možnos jeho konania poskytla
Európska hudobná akadémia Bratislava –
Schengen, ím opä, ako už viackrát v minulosti, podporila aktivity mladých nádejných
talentov. Okrem radu ocenení z rôznych
súaží mladému klaviristovi pripadlo aj udelenie grantu od Stredoeurópskej nadácie CEEF
a Slovnaftu v rámci projektu Talenty Novej
Európy. Je všeobecnou pravdou, že by v súasnosti nadaným a navyše mladým talentom nie je také ahké a bezproblémové, ako
by sa navonok mohlo zda. Ke uvažujeme
v smere predstáv projekcie dospelých, dokonalých, hotových umelcov, môže to vyústi aj
do dezilúzie…
Martin Chudada si ako nádejný, umelecky
založený mladý lovek pripravil aj dramaturgicky ucelený a nároný program z tvorby Roberta Schumanna, Clauda Debussyho a Felixa
Mendelssohna Bartholdyho. Osem Schumannových Fantazijných kusov op. 12 zaznelo s dôrazom predovšetkým na kontrast vonkajších
náladových rozdielov. Chudadova hra je takpovediac hladká, takmer bezkon iktná, plynulá
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a priezraná. Jednotlivé náladové úseky v rámci astí takto výrazovo nároného cyklu v interpretácii získali vnútorné lenenie vychádzajúce výlune z klavírnej faktúry. Literárna
metafora, fantazijnos, možnos hudobného
vyjadrovania sa preniesli do kompozino-

M. Chudada (foto: R. Kučavík)

technickej koncepcie. Klavirista si bude musie
v blízkej budúcnosti odpoveda na otázku, i
uprednostni schumannovskú fantazijnos
alebo Schumannovu kompozinú techniku.
Výrazovo aj esteticky kon iktné asti cyklu,

však o licenciu albumu prejavili záujem
západo- i východonemecké vydavatestvá,
Matznerov odchod zo Supraphonu sa natiahol o dve desaroia. Našastie. Inak by sme
prišli o unikátne poklady, za aké dodnes
považujeme zvukové záznamy Výletov Ji ího Stivína s Pierrem Favrem,
Rozhovorov Ji ího
Stivína, Rudolfa
Dašeka a Tonyho
Scotta, dvojicu
kvartetových
albumov amerických spolužiakov
Emila Viklického (Okno a Dvee)
i cenené nahrávky suity Ancora
da capo Tria Vjaeslava Ganelina
(rovnako ju do svojich katalógov
prevzali viaceré zahraniné vydavatestvá).
Spomedzi alších umeleckých aktivít Antonína Matznera nemožno
opomenú jeho pôsobenie na poste
tajomníka Kühnovho smíšeného
sboru (1978–1987), funkciu poradcu
ministra kultúry eskej republiky
(1992–1993), programového riaditea
festivalu Musica Iudaica, ktorý spoluzakladal (1991–2000) i riaditea Festivalu komorní hudby eský Krumlov. Významné bolo
Matznerovo pôsobenie v rámci festivalu
Pražské jaro v úlohách programového poradcu a od roku 2002 dramaturga.
Peter MOTYČKA

akými sú Veer, Preo, V noci, Snové blúznenie
a Koniec piesne, doviedli interpreta na hranice
možností v rámci hudobnopsychologického
uchopenia. V každom prípade sa Chudadov talent zatia vyrovnal s požadovanými nárokmi
interpretaného vyjadrenia.
Chudadov interpretaný asketizmus ovládal
aj Debussyho exkluzívny cyklus Rytiny. Jeho
tri asti zazneli jasne a transparentne. Frázy,
rytmus, motívy i harmonické spojenia vytvorili pri šetrnom používaní pedálu „nový“
hudobný obraz cyklu. Chudada ho ponúkol
v jasnom svetle mladíckeho vyjadrenia, v úplnej uvonenosti a životnej radosti. Lyrickos
výrazu a sprostredkovanie vizuálnych dojmov
boli sprítomnené v rovine klavírnej zvukovosti. Tento interpretaný zámer sa napokon
v plnej miere uplatnil v až exkluzívne predvedených sedemnástich Variations sérieuses
op. 64 Felixa Mendelssohna Bartholdyho.
Zdá sa, že tento typ klávesového „ohostroja“, jasnosti fráz, súhry línií a diferenciácie
prízvukov je svetom, v ktorom sa Chudada
sebaisto pohybuje. Pomáha mu v tom detailné
ovládanie tónotvorby a technická bezproblémovos. Z tohto základu sa odvíjala celková
elegantnos a vyrovnanos jeho interpretaného prejavu.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ
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Ensemble Ricercata:
Dvojportrét s Borošom a Kurtágom
(und Helmut war auch dabei…)
Hudba Györgya Kurtága je jediným, dlhým
a spojitým prúdom komunikácie s minulosou. Nie však v zmysle postmoderny. Ni jej
nie je vzdialenejšie ako plytký eklekticizmus;
pri svojom dialógu s hudbou iných tvorcov
ostáva vždy sama sebou. Mnohotvárna ranovanos jej bráni, aby stratila o len kúsok
z vlastnej identity. Preto pri predvedeniach
(teda ak je re o úryvkoch z Kurtágovho životného diela, stále sa rozrastajúcej zbierky
klavírnych miniatúr Játékok/Hry) tak dokonale zapadá medzi kompozície skladateov patriacich k epochám, ktoré môžu by vzájomne
vzdialené aj celé storoia. Vemi dobre súznie
napríklad so štvorrunými transkripciami
Bacha, ktoré Kurtág napísal pre seba a manželku Mártu a ktoré v ich „manželskom“ podaní dýchajú zázranou, ažko postihnutenou
intimitou. A pritom boli Hry pôvodne koncipované ako inštruktívna klavírna literatúra,
urená prednostne deom…
K vytrvalým propagátorom Kurtága u nás
patrí Ivan Šiller – ako klavirista, pedagóg
aj organizátor hudobných podujatí. A tiež
ako umelecký vedúci Ensemble Ricercata,
pod hlavikou ktorého zaznel 10. 10. koncert
vo Dvorane VŠMU s výberom z Játékok ako
dramaturgickou kostrou. Jeho klavírnym
partnerom bol dlhoroný kolega, priate
a takisto neúnavný pedagóg Tomáš Boroš.
Kolegiálna súhra síce možno nedokáže by
plnohodnotnou náhradou za tú manželskú,
no nápad nahradi Bacha Borošovými vlastnými klavírnymi kompozíciami sa ukázal

a prakticky okamžite rozptýlilo akékovek
obavy o prípadné percepné ažkosti s hodinovým maratónom krátkych, navzájom
nesúvisiacich „detských skladbiiek“. Svoju
úlohu zohral aj fakt, že Situations zneli v autentickom autorskom podaní a že, ak tak

V duu s I. Šillerom

možno poveda, sa v nich Boroš skladatesky
vyslovene „našiel“. Duchaplnos, humor, cit
pre hudobnú miniatúru našli skvelé uplatnenie práve v takomto formáte. Ivan Šiller
bol zasa dokonale zasväteným tlmoníkom
Kurtágových dvojruných kusov.

Rozšírenie inštrumentára...

ako hodný zlata. Ako autor inštruktívnych
skladieb debutoval Tomáš Boroš už dávnejšie, no kým jeho Bausteine – Skladaky vedú
deti k hudobnej tvorbe experimentálnejšou
cestou, Situations, ktoré zazneli v daný veer,
boli kompozíciami v tradinejšom ponímaní
a neraz vyžadovali ovea viac ako základné
pianistické zrunosti. Pochybujem, že išlo
o kompoziný zámer (teda vytvori akési
pendanty k Játékok), no ich attacca prelínanie sa s Kurtágovými miniatúrami fungovalo
z dramaturgického hadiska doslova úžasne

bezprostrednosti geniálne komentáre rôznych pohybov a gest, nevyhnutne spojených
s pianistickou praxou). Kontrast gradoval
následnosou krehkej a delikátnej Virág az
ember… a dvojice skladieb Etuda – Hommage
à Kurtág’s Tchaikovsky (druhá v spoluautorstve oboch klaviristov). Sarkasticky jedovatá
karikatúra bombastického entrée klavíra
v Koncerte b mol rozochvela bránice, no
nepohoršila a koncert ou prešiel k výberu
z VIII. zošita Játékok ureného pre štyri ruky.
Tu klaviristi metaforicky vyplávali smerom
na hlbokú vodu, posledná skladba z výberu,

Hudba oboch autorov sa hladko „prelievala“
z avej strany na pravú (medzi dvoma protipostavenými koncertnými krídlami), na
Borošove Intervaly a Drobné noty plynule
odpovedali Kurtágove A kis zivatar a Harangfanfár, z ktorých zasa organicky vyrástli
Chorál a F dur s prímesami. Zaujímavý dialóg priniesli štvorice kúskov oboch autorov,
Kurtágovým janákovským Les adieux i
lapidárnym Capricioso – luminoso a Didarida
didadi… pohotovo kontrovali úsmevné
Prachovka alebo Rozliate stupnice (vo svojej

Botladozva, bola krásnym, poetickým mostíkom k Borošovej Zvonkohre, v ktorej obaja
klaviristi jednou rukou ovládali tento „detský“
nástroj, druhou hrali na klaviatúre a výsledok bol hravý, no pritom nie infantilný.
Originálnou vsuvkou medzi Borošove alšie
skladby (repetitívne Kolo
a Motor i Prelúdium, ktoré opä rozochvelo bránice
vaka pohotovej parafráze
slávnej Bachovej kompozície rovnakého názvu
v c mol) bol Shadow Dance
Helmuta Lachenmanna.
Dramatické gesto naliehavo rytmizovaných
klastrov v najvyššej polohe, uzavreté niekokými
T. Boroš
tichými rezonanciami
rýchlo stlaeného pedálu,
bolo akoby prielomom z celkom iného sveta, náhlym pádom meteoritu, vyžadujúcim
okamžitú a radikálnu zmenu percepného
nastavenia. Dramaturgia tým získala alší
neoakávaný (a dokonale naasovaný) impulz. Summa summarum, bol to veer plný
prekvapení, dynamický, vtipný a hlboký zárove a napriek zdanlivým limitom inštruktívneho žánru v om hudba v plnom zmysle
hrala prím.
Robert KOLÁŘ
Fotografie: Lukáš GÁL
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Konvergencie
18. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby
18. – 25. septembra, Bratislava

a bez nich si Konvergencie sotva možno
predstavi. Hlavným aktérom festivalu je
však Jozef Lupták, chvíu riadite a dramaturg, chvíu organizátor i moderátor. Potom
vyjde na pódium a odohrá svoj part v triu,
duu, kvartete, je sólistom i komorným hráom v ansámbli. Osemnáste Konvergencie
mali trinás hudobných dejstiev.

Jazz, barok a koncert
pre gurmánov
Konvergencie na prahu dospelosti ponúkli viaceré prekvapenia. Patrili medzi ne aj
dva úvodné koncerty, ktoré možno chápa
ako narodeninový darek publiku. V podaní Bratislava Hot Serenaders (a, ako
inak, krásnych Serenaders Sisters) so spevákmi Milanom Lasicom, Petrom Lipom
a
Milanom Staníkom znela vo vypredanej
Z Benátok do Podolínca (foto: J. Uhlíková)
Vekej koncertnej sále SRo hot sweet and
dance music z 30. – 40. rokov 20. storoia.
Orchester Juraja Bartoša má v Bratislave
Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie by bolo možné po osemnástom
poetné publikum. Kapela hrá kvôli autenročníku nazvať plnoletým. Plnoletým bol však od začiatku, základný identifikačný kód,
tickému zvuku na dobových nástrojoch a vo
invenčná dramaturgia podujatia, sa príliš nezmenil. Inovácie sa v jeho histórii objavovali pravidelne, pričom nechýbali ani tentokrát. Žánrová pestrosť koncertov prirodzene
svojom repertoári patrí k svetovej špike.
Žánrovo bol koncert pre Konvergencie experivyplýva z významu slova „konvergencie“ požičaného z legendárneho albumu Mariána
Vargu a súboru Collegium musicum.
mentom, u vekej asti publika však „zabodoval“. Druhý z festivalových koncertov, salónna hudba v hoteli
Jeden za všetkých,
Carlton, mal kuvšetci na Konvergenciách
linársky nádych.
Na programe boli
Slovami umeleckého riaditea festivalu, vioskladby inšpirolonelistu Jozefa Luptáka, chcú Konvergencie
vané jedlom i
„vyda svedectvá o prepojeniach medzi rôznyskomponované
mi skladbami a žánrami, sú o interpretoch,
k stolovaniu. Ku
ktorí dávajú hudbe život, sú oslavou a sviatkvalitnej salónnej
kom hudby“. No narodeniny neoslavoval len
hudbe sa podávafestival, „konvergenné torty“, medziasom
lo oberstvenie,
tradícia, sa ušli i jubilujúcim umelcom:
nápoje i príjemné
Jurajovi Bartošovi (50), Ronaldovi Šebestovi
slovo. Publikum
(50), Nore Škutovej a Petrovi Breinerovi (60).
si mohlo vypou
Konvergencie sa môžu pochváli vlastným
Mozartov „Chlieb
publikom. Medzi Slovenským rozhlasom,
Hudba a jedlo v Carltone (foto: archív Konvergencií)
s maslom“, znáhotelom Carlton, Dómom sv. Martina, demu Schubertovu
piese Pstruh, ako aj as z rovnomennézažila, vrátane
ho klavírneho kvinteta i Beethovenovu
trojice koncertov
Punchlied. Zaznel aj virtuózny Valík-Caprice
vo Vekom kon„Svadobný kolá“ s koncertantným klavírcertnom štúdiu
nym partom Saint-Saënsa. Od vychýreného
Slovenského
operného skladatea-gurmána Rossiniho sa
rozhlasu. Je to
na hudobnom menu objavili chuovky z cykvýsledok formolu Hriechy mladosti (Anoviky a Nakladané
vania publika
príažlivou drauhorky). Akokovek bizarne znejú názvy
maturgiou, ako aj
týchto diel, boli skomponované majstrami.
kvalitnými domáÚžitkové skladby k slávnostiam, hostinám
i zábave patria do dejín hudby. Podobné
cimi a zahranipodujatie na festivale ešte nebolo. Overila
nými umelcami.
som si, že kombinácia chutného menu
Konvergencie
M. Lasica a Bratislava
Hot Serenaders (foto: M. Šimkovičová)
a zábavnej hudby je neodolatená. Neviem,
majú už štandardako chutilo umelcom (Jozef Lupták, Eva
ne „nos“ na hostí,
Šušková, Jordana Paloviová, Matúš Šimko,
no typickým pre podujatie je „jadro“ slovensign factory a Moyzesovou sieou sa tak
Martin Ruman, Peter Biely, Anton Jaro ml.),
ských interpretov, ktorí podávajú špikové
poas festivalového týžda presúvala pono hudbu si evidentne užívali. A publikum
výkony. Sú rovnocennými partnermi zvuetná skupina fanúšikov, mnohí z nich sa
ným zahraniným menám, podieali sa na
s nimi.
navzájom poznajú. Aj vaka nim som iné
pamätných produkciách v histórii podujatia
než vypredané a plné sály na festivale ne-
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Z Benátok do Podolínca
Koncerty v Dóme Sv. Martina (20. 9.) majú
vždy osobité aro, ktoré pridáva hudbe osi
navyše. Ak je to hudba duchovná a historická,
získava na autenticite, a ak súbor navyše hrá
aj na dobových nástrojoch, ilúzia je takmer
dokonalá. Toto je zárove poznávací znak
súboru Solamente naturali, známeho hadaním dobového ideálu interpretácie starej hudby 17. a 18. storoia. Vokálno-inštrumentálny
veer bol zameraný na sakrálnu tvorbu
Giovanniho Battistu Pergolesiho (In coelestibus regnis), Nicolu Porporu (Salve regina),
Antonia Vivaldiho (virtuózne moteto Longe,
mala, umbrae, terrores) a na jeho inštrumentálne koncerty zachované v kláštore piaristov
v Podolínci, ktoré zapísal P. Ferdinand, tiež
hudobník a skladate Pankiewicz (Solamente
nahrali tento repertoár na úspešné CD
Talianske koncerty z Podolínca, na ktorom
spolupracoval hudobný historik Ladislav
Kaic). Prvá zahraniná hviezda festivalu,
známa talianska mezosopranistka Romina
Basso, dopriala milovníkom starej hudby
zážitok z jej vokálneho majstrovstva. Je uznávanou špecialistkou na Vivaldiho, ale tiež
Händla a taliansku barokovú operu. V jej podaní zneli všetky skladby virtuózne, vyšperkované dokonalou technikou, expresívnym výrazom, štýlovým zdobením a vyváženým partnerským dialógom s pohotovým orchestrom.
K tomu akustika, aká je len v chráme; chýbali
len anjeli. Speváka na druhý de po koncerte
viedla úspešný workshop na Konzervatóriu
v Bratislave.

nos štýlového prednesu. Repertoár hudby od
klasicizmu po súasnos poskytol spektrum
hudobných zážitkov z výkonov mladých interpretov siahajúcich od slušného štandardu až
po temperamentné virtuózne kreácie.
Za vrchol prvej asti festivalu považujem husové sonáty Beethovena, Brahmsa a Bartóka
v podaní zohratej dvojice Milan Paa
a Ladislav Fanovi. Zahra v rámci jedného
veera tri nároné opusy je výzvou nielen
pre interpretov, ale aj závažným momentom
v histórii festivalu, ktorého dramaturgické
ažisko spoíva na zásadných komorných
skladbách minulosti. Duo Paa – Fanovi
vždy nastaví latku vysoko a potom ju s noblesou prekroí. Bartókova 2. husová sonáta bola
v podaní umelcov premiérou. Beethovenovu

hudbe 20. storoia, za energické dramatické
vrcholy, temperamentnú virtuozitu, efektné
i efektívne kontrasty a technickú suverenitu.

Bratislavská noc komornej
hudby

Bratislavská noc komornej hudby je typom
„maratónovej“ festivalovej produkcie. Na
prvom z koncertov s názvom Cadeaux des
maîtres úinkovali zakladajúci lenovia festivalu: jubilanti Ronald Šebesta (klarinet)
a Nora Skuta (klavír) – a ako hos Jozef
Lupták. V rámci programu zazneli Debussyho
Première rhapsodie, Adagio z Brahmsovho
Klarinetového tria a mol, Debussyho Petite
pièce, Odpoinok zriedka hrávaného Michala
Vileca, 4 Stücke
Albana Berga
a Milhaudov
Klarinetový koncert
op. 230. V tomto prípade bola rovnako
ako výkony dôležitá i dramaturgia.
Vybra s ktorou
skladbou zaa, ktorou skoni, keže
skladby medzi
sebou vytvárajú väzby, ktorými môžu
umelci preh bi i
N. Skuta a R. Šebesta (foto: M. Šimkovičová)
utlmi ideu veera,
je skutoné umenie.
Sonátu pre klavír a husle c mol op. 30/3
Výsledok bol v tomto prípade ideálny, skladby
a Brahmsovu Sonátu pre husle a klavír . 3
rozliných poetík a farebnosti vytvorili vo
d mol poznáme z ich spoloných CD. Umelci
výsledku ideálne zvukové celky a vzájomne
pristupujú k interpretácii sonát s dôrazom
sa dop ali. Na nasledujúcom koncerte predBravo, Milan Paľa!
na dokonalé technické zvládnutie zápisu.
niesli Ronald Šebesta a Nora Skuta spolu
Tempové a dynamické postupy sú v službe výs Milanom Paom a saxofonistom Marekom
Akadémia komornej hudby festivalu
razu, s dôrazom na škálu hudobných obrazov.
Pastírikom alšie diela hudby 20. storoia.
Konvergencie (21. 9.) predstavuje nový typ konPosluchá poúva sled kontrastných tematicNora Skuta excelovala uvedením náronej,
vergenného podujatia, priestor pre mladých
expresívnej a málo hranej Klavírnej sonákých epizód spojených európskou tradíciou
umelcov. lenovia Slovenského mládežnícty . 1 Albana Berga. Štvorica interpretov
sonátovej formy. Tri odlišné hudobné poetiky
keho orchestra (založeného Hudobným cenpotom predviedla
Webernovo Kvarteto
op. 22, priom išlo
o alšiu ukážka vynikajúceho výkonu
v zložitom teréne
skladateskej poetiky
Druhej viedenskej
školy. Bartókove
Kontrasty pre klavír, husle a klarinet
uzavreli prvú as
„noci“ sériou vypointovaných obrazov,
v ktorých sa umelci
K. Stoyanov a A. Druga / Akadémia
L. Fančovič a M. Paľa (foto: J. Uhlíková)
komornej hudby (foto: J. Uhlíková)
pohrávali s rytmikou, dynamikou,
zložitou agogikou a expresiou. Noný koncert
na jednom koncerte ukázali, aký pestrý a netrom) predviedli spolu s lektormi v design facbol prešporskou bodkou za podujatím. Zaznelo
prebádaný dokáže by svet sonátovej formy.
tory v rozliných komorných zostavách diela
na om koncertantné Sláikové sexteto B dur
Bol to hrdinský zápas hudobných tém, rozPavla Šimaia, Brahmsa, udovíta Rajtera,
bratislavského rodáka Ern Dohnányiho.
vedení, nástrojovej expresivity, kontrastov v
Petra Zagara, Haydna, Mozarta i Schuberta.
Bratislavskú verziu diela zrekonštruoval
symfonizujúcom zápale. Bol to koncert mnoPrezentovali sa vitálnosou, pred festivalovým
Vladimír Godár. Strhujúce výkony Milana
hých superlatívov: za ukážku intímnej sonápublikom demonštrovali svoje hráske zruPau, Mariána Svetlíka, Martina Rumana,
tovej lyriky v klasicizme, romantizme alebo v
nosti, pódiové skúsenosti, pohotovos a schop-
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Petra Bieleho, Jozefa Luptáka a Kataríny
Zajacovej, fantazijnos, farebné nuansy,
energický ah a hudobné lavírovanie medzi
Dvo ákom a Brahmsom – taký bol Dohnányi
na záver komorného maratónu v design factory. Aj ke na Konvergenciách vznikajú „festivalové zostavy“ interpretov pre jednotlivé
projekty, vždy som milo prekvapená, s akým
nasadením a profesionalitou vyznievajú na
jedno uvedenie pripravené diela.

Detský koncert a recitál
so Sylviou Therezou
V sobotu deom zahrala brazílska klaviristka
Sylvia Thereza. Predstavila im nielen fragmenty z Bartókovho Mikrokozmu, ale aj ukážky z brazílskej hudby. Umelkya je povestná
nielen skvelou pianistickou kariérou, ale aj
charitatívnymi projektmi pre brazílske deti zo
sociálne slabšieho prostredia. Možno si cestou
do design factory myslela, že práve takýto hudobno-sociálny „makrokozmos“ ide robi pre
slovenské deti... Zdevastované okolie a ulý
stavebný ruch vôkol „fabriky“ bol neprehliadnutený. O pár rokov bude design factory
(táto umeniu zasvätená fabrika) osamelým
mementom bratislavskej industriálnej architektúry. S Brazílankou sme sa stretli ešte

S. Thereza (foto: M. Šimkovičová)

raz: na mimoriadne vydarenom veernom
klavírnom recitáli, kde zazneli Beethovenova
„Appassionata“, výber z Debussyho Images
a hudba Villu-Lobosa – bolo to skutone príažlivé festivalové pianistické intermezzo.
Po prestávke Sylvia Thereza spoluúinkovala s Petrom Bielym a Jozefom Luptákom
v Brahmsovom Klavírnom triu .1 H dur.

Pocta Mariánovi Vargovi,
fenomenálny Avi Avital
Predposledný festivalový de (24. 9.) priniesol
dlho oakávaný Koncert pre Mariána Vargu.
Pôvodne „koncert pre oslávenca“, v realite
„koncert in memoriam“. Sála bola plná empatických poslucháov. Hudba bola súasou
Vargových dní i bezsenných nocí. Bol vyberavý, v klube jeho milovaných skladateov
nemohol by hocikto. Aj preto na koncerte
zazneli diela Bartóka (výber zo 44 duet pre
2 huslí), Šostakoviovo 1. sláikové kvarteto,
Godárova lozocká esej, meditácia pre violonelo O Crux, dve Pärtove tintinnabuli kom-
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dotyk struny. Možno to
bolo technikou, dobrým
nástrojom alebo absolútnym tichom v sále.
Zazneli skladby Petra
Breinera, známe Beatles
Concerto Grosso, ale
tiež bizarné, aforistické
a vtipné mandolínové
InstaConcerto, alej
Vivaldiho koncerty pre
lutnu, mandolínu, sláiky a basso continuo,
Bartókove Rumunské
tance a exoticky pôK. Máliková a J. Lupták (foto: M. Šimkovičová)
sobiace Miniatúry na
gruzínske udové piesne
Sulchana Cincadzeho. Azda najhrdinskejší výpozície, Fratres a Für Alina. Nemohli chýba
kon podal sólista v Bachovej slávnej Ciaccone
skladby Mariána Vargu: Antifóna pre violonz Partity . 2 d mol. Bola to jediná sólová kreelo a klavír a Quattro movimenti per 4 archi.
ácia izraelského virtuóza, ktorý právom dosBonusom na záver bol jeho miešaný zbor
táva pozvania na najprestížnejšie pódiá.
Ave Maria, neakane lyrický, v naštudovaní
zboru Technik (dirigentka Petra Torkošová).
Na koncerte úinkovali Jozef Lupták, Andrej
Po zarastenom chodníčku
Baran, Martin Ruman, Katarína Máliková
a Boris Lenko. Kombinácia slovenskej, svetoPo zarastenom chodníku sa festival dovej a Vargovej hudby vytvorila konvergencie
stal k záveru. Tak bolo totiž nazvané nále
v asopriestore pod Pyramídou. Mandolína
Konvergencií (25. 9.) v Moyzesovej sieni.
Aviho Avitala spolu s festivalovým súborom
Švajiarsky orchester Camerata Zürich si pod
vedením koncertného majstra Igora Karška
zvolil hudbu eských skladateov: Sukovu
Meditáciu na staroeský chorál, Dvo ákov
Klid lesa, Rondo a Slovanský tanec a výber
z Janákovho pôvodne klavírneho cyklu Po
zarostlém chodníku. Violonelové party
so sólistickou bravúrou odohral Thomas
Demenga. Festival sa skonil aranžérskym
tour de force, Janáka majstrovsky zinštrumentoval Daniel Rumler. Súbor si dal záleža
na vystihnutí osobitostí Janákovej „náp vkovej mluvy“, ktorá stojí za konštrukciou
väšiny tém (Naše veery, Lístok zvädnutý,
(foto: J. Uhlíková)
Pote s nami, Panna Mária z Frýdku, Štebotali
lastoviky, Nemožno
dopoveda, Dobrú noc,
Tak neskonale úzko, V slzách, Kuvik neodletel).
Nová zvuková koncepcia
inštrumentácie pre sláiky vytvorila zaujímavú
paralelu k inému slávnemu klavírnemu cyklu
Kartinki, ktorému orchestrálny život vdýchol
geniálny Ravel. Aj toto
bol dramaturgický poin
hodný záveru festivalu
s názvom Konvergencie.
Lebo aj na plagáte vidíme
A. Avital a P. Breiner (foto: M. Šimkovičová)
len vrchnú as písmen
názvu, spodná as je iba
tušená a symbolizuje neznáme programové
Convergence Players pod taktovkou Petra
prekvapenia. Festival trval týžde, ponúkol
Breinera naplnila rozhlas po tretíkrát. Neraz
13 koncertov, rozhovory o hudbe a potešil
sa mi stalo, že som vo Vekom koncertnom
stovky poslucháov. Už teraz sa možno teši
štúdiu nepoula zretene sólistu hrajúceho
na projekt Beethovenových neskorých kvartet
s orchestrom. A to aj v prípade zvukovo ovea
v podaní Brodsky Quartet vo februári 2018.
robustnejších nástrojov, než akým je manMelánia PUŠKÁŠOVÁ
dolína. Na tomto koncerte bolo pou každý
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Nedeľné matiné v Mirbachu
V nedeu 22. 10. patrilo mirbachovské pódium
Petrovi Nágelovi, doktorandovi HTF VŠMU.
Na úvod svojho recitálu ponúkol tvorivú
a sebaistú interpretáciu Malej suity od Juraja
Hatríka. V jednotlivých miniatúrach osemasového cyklu starostlivo vykresoval hudobné
charaktery a publikum obdivovalo jeho rados z muzicírovania. Nasledovali dva málo
frekventované klavírne kusy Sergeja Rachmaninova – Fragmenty a Orientálna skica.
V prvej zo skladieb Nágel zaujal melanchóliou
bez samoúelných manier, Orientálnu skicu
charakterizovala umná architektúra s dobre
klenutým vrcholom. ažiskom recitálu bol
však cyklus 24 prelúdií Fryderyka Chopina.
Nágel potvrdil svoje pianistické kvality, hoci
je pravdepodobné, že tento opus predstavuje
pomerne erstvú súas jeho repertoáru a pra-

patriných mikrodynamických prvkov. Výborný dojem zanechalo Prelúdium . 18 f mol,
v ktorom umelec predostrel takmer operný
dramatizmus. Za spornú som považoval mieru „prebodkovania“ rytmu v . 20 c mol, ktorým Nágel docielil vskutku lisztovský charakter. Ten bol prítomný aj v . 22 g mol, kde pred
dramatickou šírkou uprednostnil prudkos
a ostros. Potešujúca bola vysoko preintonovaná línia pravej ruky v Prelúdiu . 23 F dur. Záverené Prelúdium d mol sa nieslo v znamení
živelnosti a spontánnosti.
Eduard LENNER
Nedené matiné v Mirbachovom paláci 24. 9.
poskytlo poslucháom nevšedný umelecký
zážitok. Zaslúžili sa o pôvodom ukrajinská huslistka Eva Rabevská a klaviristka

druhej asti sonáty, Adagio molto espressivo.
Rabevská presne formovala oblúk úvodnej
frázy. Vo vekej klenbe s latentnou vibráciou
výrazu, s pozoruhodnou rozvahou voby tempa, ale aj poukázaním na štýlové novátorstvo
skladatea, prepojila pomalú as so závereným Allegretto con variazioni. Huslistka
jednoznane vyjadrila zámer neprezentova
vlastné schopnosti, ale reprezentova zámer
skladatea. Ide o vzácnu schopnos v rámci
interpretaného umenia, ku ktorej Rabevská smeruje. Dokladom jej kreatívneho prístupu boli tri asti Sonáty pre husle sólo . 4
e mol op. 27 Eugèna Ysaÿa. Skladate, sám vynikajúci huslista, je v kompozícii skôr exhibicionistom až eklektikom. Musím bezvýhradne akceptova Rabevskej osobný prístup
a serióznos pri „vyrovnávaní sa“ s týmto
skladateom. Z Ysaÿa vytvorila hudobne dynamický, vnútorne kontrastný a presvedivo
znejúci celok. Aj Pä melódií pre husle a klavír

E. Rabčevská a I. Sabová (foto: D. Godár)

vý interpretaný komfort ho na jeho pôde ešte
len aká. Zvláštnu zmienku by som venoval
niekokým prelúdiám: . 3 G dur, ktoré klavirista interpretoval v extrémne rýchlom tempe, pritom s patriným pôvabom a technickou
kvalitou. Naopak, v Prelúdiu . 4 e mol bolo
prirýchle tempo na úkor obsahovej závažnosti. Kým v . 7 A dur ponúkol priam dokonalé
tvarovanie fráz, . 8 s mol pôsobilo v melodickej línii staticky a trochu urputne. Nároné
Prelúdium . 12 gis mol prinieslo dramatizmus
a výbušnos, no v spojení s neprimeranou
zaaženosou, o oslabilo horizontálnu nadväznos a prirodzený dynamizmus trojdobého
metra. Naopak, prvotriednu plasticitu hlasov
Nágel predviedol v . 13 Fis dur. Prelúdium . 14
es mol bolo znane nadzvuené a s absenciou

Iveta Sabová. Eva Rabevská si obecenstvo
získala súladom medzi výrazovo-umeleckým vyjadrovaním a technickou zrelosou.
Interpretka sa prezentuje pokojne pôsobiacim, sebaistým a vyrovnaným hudobným
prejavom. Hudobný obsah diela, technika
jeho výstavby a interpretaná schopnos
tvoria vždy komplementárne sa podmieujúci celok. Zárove treba vyzdvihnú súhru
s Ivetou Sabovou, ktorá ovláda schopnos sledova sólistu a emocionálnu empatiu až do
najmenšieho detailu bez toho, aby sa vzdala
vlastnej hudobnej osobnosti. Tento súlad sa
preukázal v Sonáte . 6 op. 30/1 A dur Ludwiga
van Beethovena, ktorá bola poznaená nevšedným umeleckým vkladom v najlepšom
zmysle slova. Pozoruhodné bolo „uvedenie“

op. 35 Sergeja Prokoeva malo svojrázny esprit. Tieto arovné a vonkajškovo nenápadné
skladby odzneli v rovnomernom hudobnom
plynutí, vyjadrujúc rozvahu a odstup. Obe
interpretky oslovovali poslucháa až priamoiaro. A priama bola napokon aj interpretaná línia smerujúca k záveru matiné v podobe
Sonáty pre husle a klavír g mol Clauda Debussyho. Interpretka tu opätovne potvrdila
ambíciu vyrovna sa s dielom v službách
skladatea. Vaka detailnému preniknutiu
do práce s motívom, frázovaním, dôrazmi i
rytmickou štruktúrou sformovala nevšedný
plastický celok. asti cyklu zapadali do seba
a vytvorili vnútorne kontrastnú jednotu hudobných myšlienok.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ
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SF s Jurajom Valčuhom (foto: J. Lukáš)

BHS 2017
53. ročník medzinárodného hudobného festivalu,
28. septembra –15. októbra,, Slovenská filharmónia, Bratislava

Otvárací koncert
Pädesiaty tretí roník Bratislavských hudobných slávností odštartoval 28. 9. tradine
festivalovou znelkou a slávnostnými príhovormi. Tak ako v minulosti, i tentokrát
festival otvoril Orchester Slovenskej lharmónie s jeho novým šéfdirigentom Jamesom
Juddom.
Úvod koncertu patril bratislavskému rodákovi
Franzovi Schmidtovi, konkrétne jeho Predohre, medzihre a karnevalovej hudbe z opery
Notre Dame. Je dobre, že diela bratislavských
rodákov narodených v 19. storoí sa dostávajú
do dramaturgických plánov našich koncertov.
Ve Bratislava nebola „len“ predmestím Viedne, ale križovatkou kultúr v rámci rakúskouhorskej monarchie. Schmidtov orchestrálny
„trojlístok“ je toho živým dôkazom. Predohra
jednoznane vyrastá z kompoziných tradícií
nemeckej romantickej hudby, medzihra má
príznaný novouhorský habit s pôsobivo vykreslenými kantilénami, fragmentmi evokujúcimi verbunkový štýl a bodkovaný rytmus
(ako svieži exotický závan cigánskej hudby).
V tejto asti Schmidt využíva i prvky operetnej
a kaviarenskej hudby (halgató) s bolestínskym melancholickým vyznením (akoby
pochádzajúcim z Lehárových i Kálmánových
operiet...). Po tomto exotickom speve som oakával tanenú kreáciu. Tá, prirodzene, nasle-
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dovala (nie síce v podobe ardášu, ale pôsobivých tanených štylizácií) a vzdialene mohla
pripomína ajkovského. Tento konglomerát
inšpirácií však nebol nijako urážlivý. Pôsobil
sviežo a neoakávane, aj vaka skvelej a príažlivej interpretácii Orchestra SF.

A. Gerhardt a J. Judd (foto: A. Trizuljak)

V prvej asti koncertu odzneli tiež ajkovského Variácie na rokokovú tému op. 33 s violonelistom Albanom Gerhardtom. o považujem na tomto diele za neopakovatené, je spätos varianej formy s koncertantným princípom. Vznešená spevná téma dýcha rokokovou
atmosférou, ale tiež ruskou melanchóliou.
Sólista ju skrášlil ušachtilým spevným

tónom a muzikalitou. V spleti varianých
epizód dominovalo výrazné muzikantské cítenie, i ke ažolety asto neboli isté a v technických pasážach sa sporadicky objavovala
skrumáž intonaných približností. V detailoch
sa teda objavovali jemné trhliny, celok však
vyznel presvedivo a posluchái ocenili výkon
sólistu búrlivým potleskom. Nesmiem však
zabudnú na skvelú súhru nášho orchestra so
sólistom. Ukázalo sa, že nový šéfdirigent bude
i v koncertantných dielach vemi dôsledný, o
je veká prednos u každého dirigenta.
Druhá polovica koncertu patrila Schumannovej Symfónii . 2 C dur op. 61, ktorá sa na
koncertných pódiách,
žia, objavuje zriedkavejšie. Dôvodov môže by
viac. Povrchnejší pohad
totiž evokuje, že Schumann bol novátorom
len v oblasti klavírnej
tvorby. Pea skladateovej duševnej choroby
nesie vemi výrazne práve spomínaná symfónia
(skladate to vo svojich
komentároch aj sám
naznail). Treba však
poznamena, že prísny
sudca as môže zmeni
aj názory samotného
autora. A tak je tomu i v spomínanej symfónii
s azda najarovnejším scherzom v skladateovej orchestrálnej tvorbe. James Judd vo svojom výklade zdôrazoval rty Beethovenovej
symfonickej tvorby – dynamický vzlet, vznešenú majestátnos a spevnos kantilén. V samotnej interpretácii bolo bada dirigentovu
podrobnú prácu na detailoch a dôsledné vy11 | 2017
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nášanie i utajených, zdanlivo sekundárnych
melodických línií. Schumann je totiž v tomto
diele inšpirovaný nielen Beethovenom, ale
rovnako i Bachom, o sa na viacerých miestach prejavuje vo využití polyfónie. Pravda,
romantický nádych diela je nepopieratený.
Úvodný koncert tohtoroných BHS bol dôstojný a umelecky príažlivý. Opä som si uvedomil, že do Reduty majú vstup len špikoví
interpreti. Sme predsa v srdci európskeho
kultúrneho diania podobne ako Viede, Praha
a Budapeš. Program tohtoroných BHS bol
toho živým dôkazom.
Igor BERGER

Ravel z Tongyeongu
Geogracky najvzdialenejším hosom tohtoroných BHS bol Tongyeong Festival Orchestra, ktorý v juhokórejskom prístavnom meste
vznikol na pôde tamojšieho Medzinárodného
hudobného festivalu (TIMF), jedného z najvýznamnejších podujatí svojho druhu na
ázijskom kontinente. Pred dvoma rokmi sa
v Bratislave, na festivale Melos-Étos, predstavil komorný súbor súasnej hudby, existujúci
pod strechou TIMF, a bola to vemi zaujímavá
a objavná ukážka kvality interpretaného
umenia aj tvorby u nás prakticky neznámych
súasných skladateov z južnej asti rozdeleného polostrova. alším faktorom, pridávajúcim koncertnému veeru 2. 10. na atraktivite,
bola prítomnos renomovaného skladatea
a zárove jednej z najvýraznejších osobností
hry na modernom hoboji v 20. storoí, Heinza
Holligera, za dirigentským pultom.
Pravdepodobne aj z tohto dôvodu nebola
náhoda, že prvým dielom na programe bola
Ravelova suita Couperinov náhrobok, v ktorej
má hoboj postavenie „prvého medzi rovnými“. Juhokórejský orchester sa predstavil
v „ekonomickej“ verzii, tzn. s komornejším
obsadením sláikov aj skromnejšou dychovou
sekciou, a týmto možnostiam bol prispôsobený aj zvyšok programu. Toto riešenie sa
však ukázalo ako vemi vhodné; spomínam si
na lharmonické uvedenie „couperinovskej“
suity s vekou sláikovou skupinou – a nebolo
to celkom „ono“, veký symfonický zvuk sa
vemi nesnúbil s komorným charakterom
hudby. S Kórejanmi to bolo inak. Holliger
pochopil túto hudbu ako vyložene komornú
a dôraz presunul na vypracovanie detailov,
na artikulanú zretenos, omu napomohla
aj voba mierne pomalších temp. Part hoboja,
ktorý je uprostred inštrumentane arovne
využitej dychovej sekcie najexponovanejší,
bol pripravený a prednesený na výbornú:
technicky bezpene, s autentickým štýlovým
cítením a zmyslom pre jemnú rovnováhu
medzi ranovanou expresivitou a decentnou,
pre skladatea príznanou zdržanlivosou.
Tú orchester na okamih odložil poas tutti v Musette, strednom diele Menuetu, kde
spod masky neobarokovej „objektívnosti“ na
povrch prenikne dovtedy diskrétne ukrytá
hrôza 1. svetovej vojny, ktorá dala dielu vzniknú – nie v každej interpretácii je to zjavné,

no nazdávam sa, že Holliger túto epizódu pochopil a vyjadril práve takto. Ak hru dychovej
sekcie poznaili nepatrné nevyrovnanosti
i drobné kazy (napríklad mierna neistota
v parte trúbky), vynahradila ich premyslená
interpretaná koncepcia a zvukovo aj intelektuálne apelatívna komornos – ako napríklad
v krásne nuansovanom, možno až trocha
vyumelkovanom dialógu hoboja a anglického rohu v strednej asti Rigaudonu. Tieto
atribúty možno vztiahnu aj na záverenú
Ravelovu suitu Moja matka hus: prepracovaná
drobnokresba, kultivovaná zdržanlivos, cit
pre zvukovú farebnos a intimita komorného
obsadenia jej dokonale pristanú. V om bola
interpretácia Kórejanov špecická? Bude to
znie stereotypne, ale práve v momentoch,
v ktorých Ravelova invencia komunikuje
s hudbou Ázie, hoci vo vysoko štylizovanej podobe. Pentatonické arpeggio a trilky v závere
couperinovského Prelúdia i Cisárovnú pagod
z druhej suity Kórejania sprostredkovali
stopercentne autenticky. Stailo zavrie oi
a predstavi si namiesto harfy japonské koto
alebo ínsky ženg…
Nemenej zaujímavou skúsenosou boli dve
diela vsadené medzi dve Ravelove suity, ktoré
svojou prítomnosou ozdobila v Nemecku
žijúca vynikajúca mladá huslistka kórejského pôvodu Clara-Jumi Kang. Repertoárovo
konvennejšou vobou bola Saint-Saënsova
Introdukcia a rondo capriccioso op. 28. Aj na jej
teréne však huslistka dokázala odhali svoje
skvelé technické dispozície a muzikalitu. Jej
bezproblémové behy a intonane dokonalé

kovek oakávaniam a je takmer nepredvídatená – posluchá podvedome oakáva, že
vo nálnej asti dospeje striedanie sólových
epizód a orchestrálnych tutti k nejakému
katarznému momentu, rozuzleniu drámy, no
ni podobné sa nestane. Ni tu nefunguje, ako
by poda oakávaní malo – a je to tak dobre,
pretože napokon vynikne to najdôležitejšie:
neopakovatený zážitok prchavej, subtílnej
a zo svojej podstaty neuchopitenej krásy.

Neuhasiteľní mladí nemeckí
filharmonici
Vemi oakávaným bolo vystúpenie Junge Deutsche Philharmonie pod taktovkou
Jukka-Pekku Sarasteho 3. 10. – najmä v kontexte subne rozbehnutého projektu nášho
mládežníckeho orchestra, ktorého viacerí
lenovia boli v ten veer prítomní v auditóriu
Reduty a mohli porovnáva a erpa inšpiráciu.
alším dôvodom bola úas renomovaného
fínskeho dirigenta, ktorého výkon so Sinfonia
Lahti v lindbergovsko-sibeliovskom programe
na BHS 2009 patril, aspo pre ma osobne,
k nezabudnuteným. A tiež zvedavos, ako sa
mládežnícky orchester, ktorého lenom je aj
slovenský violista uboš Melniák (na JAMU
v Brne absolvoval v tomto roku), dokáže vyrovna s výzvami nároného, seversky orientovaného programu. Hne úvodom možno
skonštatova, že prezentácia telesa dopadla
na výbornú a Reduta bola svedkom vemi
zaujímavého podujatia, na ktoré sa tak ahko
nezabudne.

Junge Deutsche Philharmonie
a J.-P. Saraste (foto: J. Lukáš)

ažolety a frázy v najvyššom registri boli – aj
pri istej odmeranosti výrazu – jednoducho
oarujúce. Skutoným objavom bol ešte pred
prestávkou Koncert pre husle a orchester . 3
(1992) Isanga Yuna, nestora juhokórejskej
skladateskej školy a vytrvalého bojovníka za
zjednotenie oboch Kóreí. o možno poveda
o tejto hudbe? Len toko, že je absolútne neuchopitená zaužívanými pojmovými kategóriami. Je jednoznane informovaná európskymi technikami a estetikou, jej kompoziný
jazyk však akoby stál celkom mimo „západných“ mantinelov. Part sólových huslí je technicky vemi nároný, no zárove má tak málo
spoloného s naším poatím koncertantnej
virtuozity. Dramaturgia sa vymyká akým-

Odvážnou bola voba skladby Laterna magica
Kaije Saariaho na úvod koncertu. Približne
dvadsaminútová evokácia lmového sveta
Ingmara Bergmana (od jeho autobiograe si
skladba požiiava aj názov) bola doplnená
o svetelný dizajn s projekciou rôznych farieb,
sprevádzajúcich jednotlivé epizódy partitúry –
podobne ako so svetlom a farbami narábal
slávny švédsky režisér. O charaktere svetla
(„mierne, nebezpené svetlo“, „snivé svetlo“
a pod.) v tu nemeckom jazyku šepkajú aj
hrái na dychových nástrojoch, o synestetickému zážitku ešte pridáva na sugestívnosti.
Prvý, disonantný akord nasadila šestica lesných rohov, podporená sláikmi, tympanmi,
klavírom a harfou, takmer v úplnej tme, len
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s bodovým osvetlením postavy dirigenta. Vzápätí orchester porozsvecoval lampiky osvetujúce notové pulty a v sprievode meniacich
sa farieb sa sálou rozliehal exemplárny fínsky
symfonizmus s jeho komplikovanou polyrytmiou, prelievaním v n dramatického napätia,
surrealistickou zvukovosou oplývajúcou bohatým zastúpením bicích nástrojov, niekedy
drsnou, inokedy poetickou a iluzívnou, no
sotvakedy priamoiaro ilustratívnou. Orchester pod vedením odborníka par excellence na
tento typ repertoáru pôsobil v lenitom teréne
kompozície dokonale presvedivo, s komplexným hudobným jazykom nemali mladí žiaden viditený problém, prirodzenos ich hry
bola udivujúca.
Náhly prechod k „dennému svetlu“ hudby
Klavírneho koncertu . 3 C dur op. 26 Sergeja Prokoeva si vyžadoval prudkú zmenu
percepného nastavenia, celkom iný mód
poúvania. Vopred priznávam, že sa mi to

ah, zvuk plechovej sekcie dirigent neváhal
otvori naplno, vaka omu dostala Nielsenova prudká a trocha neurotická emocionalita
nehatený priechod. Rozorvaná dramaturgia
s prekvapivými zvratmi, protireeniami
a nevypoítateným radením hudobných
myšlienok a gest mala pevné smerovanie,
všade vládla jasnos interpretaného zámeru, zrozumitenos artikulácie – možno iba
epizódy „falošného rokoka“ drevených dychových nástrojov potrebovali prepracovanejšie
dynamické a agogické nuansovanie a trochu
menej germánsky chladného odstupu. alej
však už o odstupe nemohla by re; ohnivá
zaangažovanos mladého telesa, vrcholiaca
v záverenej fáze diela, ke sálou doslova
„lietajú“ frenetické repliky dvoch skupín tympanov (tá druhá bola umiestnená v prednej
asti pódia vpravo, za kontrabasmi), ukázala
Nielsenovu „pozitívnu šialenos“ v plnej nádhere. Myslím si, že iný spôsob ako túto hudbu

L. Foster (foto: J. Lukáš)

ani zaleka nepodarilo. Nielen pre „civilnú“
estetiku kompozície, inak jednej z najobúbenejších v koncertantnej klavírnej literatúre
minulého storoia, ale tiež pre spôsob interpretácie sólistu, ktorým bol žoviálny oridský
rodák Tzimon Barto. Z technického hadiska
bolo predvedenie v poriadku, bol to skôr vyložene „športový“ prístup k výkonu, ktorý aspo
u ma spôsoboval totálnu posluchásku nezaujatos a neschopnos hlbšieho estetického
prežívania. Iste, nechýbali tu výnimky – napríklad impozantne energický niš 1. asti i
integrita „ahu na bránku“ vo nále.
Skvelý dojem mladí nemeckí lharmonici
speatili po pauze v Štvrtej symfónii Carla
Nielsena. Jej prívlastok („Det Uudslukkelige“,
doslova „to neuhasitené“, sa metaforicky
vzahuje k životnej energii, vôli k životu; nejde tu o „neuhasitenú symfóniu“, ako bolo
uvedené v programe) si interpreti bezozvyšku
vzali k srdcu: výbušná riava sa strhla okamžite, ešte skôr než Jukka-Pekka Saraste plne
zaujal pozíciu za dirigentským pultom, a nepovolila až do extatického a katarzného „tympanového duelu“ záverenej asti. Integrita
a presnos hry orchestra brala dych, lineárne
frázy sláikových unison mali neskutoný
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zmysluplne interpretova ani neexistuje. Práve v tom sa stopercentne uplatnili devízy Junge Deutsche Philharmonie: hráske dispozície
sp ajúce takmer profesionálne parametre
a zárove „neuhasitené“ nadšenie a odhodlanie nenakazené otravou rutiny…
Robert KOLÁŘ

Kissinov polčas
V rámci bohatej dramaturgie tohtoroných
BHS odznel 4. 10. v Redute koncert, ktorému
dominovala hudba 19. a 20. storoia (Liszt,
Bartók, Brahms). Orchester Slovenskej lharmónie s dirigentom Lawrenceom Fosterom
stvárnili v úvodnej asti koncertu Lisztovu
symfonickú báse Orfeus. Antické posolstvo,
že tvorivý duch víazí nad smrou, inšpirovalo Liszta k vytvoreniu symfonickej básne,
z ktorej vyžaruje viera vo venos. Dokazujú to
nekonené „blúdiace“ kantilény, ktoré sa zámerne vyhýbajú tonálnemu ukotveniu – vený spev bez hraníc, bez zániku nastoleného
myšlienkového prúdu, stále v novom inštrumentálnom šate, v rôznorodom dynamickom
vlnení. Dirigent spolu s orchestrom pochopili
a vyítali z tohto diela závan zhudobnenej

venosti, tvorivú božskú iskru, ktorú pretavili
i do interpretácie. Mal som pocit, že interpreti
uverili tomuto dielu, a to bez zbytoného pátosu, pravdivo a muzikálne.
S vekým oakávaním som prežíval blížiace
sa stretnutie s Bartókovým Koncertom pre
klavír a orchester . 2 G dur Sz. 95, BB 101 v interpretácii Evgenya Kissina a nášho symfonického orchestra. Málo koncertantných diel
má v sebe toko mimohudobných fabulácií
a kto nepostrehol v tejto hudbe rezonanciu
hlbokých myšlienkových pochodov, neprežil
posolstvo Bartókovej duchovnej výrenosti.
Napríklad zápolenie medzi orchestrom a sólistom spoíva asto v myšlienkových protireeniach, asociácie vzájomných kon iktov sú
duchovnou polemikou. Kto poul v tomto diele len technický exhibicionizmus, nepochopil
autorovo revoltujúce, ba priam apelujúce
posolstvo. V koncertantnom dialógu zaznieva pocit strachu, bolesti, úzkosti, ale aj vízia

E. Kissin (foto: J. Lukáš)

„hudby noci“. Priepastné dynamické gradácie
Kissin rozohral do nevšedných rozmerov.
Jeho pasáže mali kresbu nepretržitého vlnenia. Tónová variabilita patrila medzi veké
ozdoby jeho interpretácie. Kissin v plnom rozsahu pochopil, že v Bartókovej hudbe je klavír
rovnako bicím nástrojom, ako i klávesovým.
Na tento široký dynamický a výrazový diapazón nadviazal i orchester a v plnom rozsahu
dotváral symfonický obraz diela. Evgeny Kissin len potvrdil, že patrí medzi absolútnu svetovú špiku. Aj jeho prídavky (Rachmaninov,
Chopin, Schubert) dokumentovali, že je zárove majstrom interpretanej drobnokresby.
Po znamenitom prvom polase však došlo
k istému rozarovaniu. Žia, interpretácia
Brahmsovej Symfónie . 4 e mol op. 98 mala
isté trhliny. Predovšetkým som prestal vníma orchester ako jednoliate teleso. Interpretáciu poškodili i poetné technické a najmä
intonané prehrešky prevažne v sekcii dychových nástrojov. Akoby na naštudovanie
tohto prekrásneho symfonického diela už
nebol dostatok asu. Azda len Andante moderato vyznelo o nieo presvedivejšie... Mal
som pocit, že tu chýbala detailnejšia príprava,
precízne cizelovanie detailov, nehovoriac
11 | 2017
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o výstavbe celku. Poznáme toto arovné dielo
v prekrásnych interpretáciách z minulosti,
vrátane tých v podaní nášho symfonického
orchestra...
Igor BERGER

Guarneri Trio, Andrew Brownell
Špikové Guarneri Trio Prague v zložení enk Pavlík – husle, Marek Jerie – violonelo
a Ivan Klánský – klavír sa 30. 9. predstavilo
bratislavskému publiku programom pozostávajúcim z triovej literatúry Josepha Haydna,
Bed icha Smetanu a Felixa Mendelssohna
Bartholdyho. Haydnovo Klavírne trio G dur
Hob. XV/25 „Cigánske“ charakterizovala majstrovská práca s detailom, dokonalý cit pre
klasicistický štýl, trefné vyjadrovanie harmonických súvislostí i zmysluplné tvarovanie
fráz. Komorná zvukovos bola obohatená
neprehliadnuteným dôrazom na spevnos.

ten si s jej salónnou „poetikou“ a celkovo sná
až príliš „zrozumitenou“ štruktúrou poradil
vaka tvorivému prístupu na dobrej úrovni.
Vekým zážitkom bola Francúzska suita . 6
E dur BWV 817 Johanna Sebastiana Bacha.
Brownell excelentným spôsobom predviedol,
ako môže vyzera interpretácia Bachovej
klávesovej tvorby na modernom nástroji s využitím jeho predností. Ocenili sme absolútnu
preintonovanos legátových i nonlegátových
línií, množstvo obsahotvorných dynamických
nuáns i vysoko expresívny prejav s dôrazom
na detail. Záver recitálu patril tvorbe Franza
Liszta. V diele Soirée de Vienne – Valse caprice
. 6 zvolil interpret pomerne racionálnu, nie
príliš temperamentnú cestu. To sa týkalo
i záverenej Tarantelly z cyklu Roky putovania – kto akal efektnú bravúru a agresívny
pianistický samospád typu „úvod – záver“,
nedokal sa. Brownell i tu hadal predovšetkým hudobný poetizmus a tvaroval asovú

A. Brownell (foto: A. Trizuljak)

V Klavírnom triu g mol op. 15 Bed icha Smetanu došlo k pomerne prudkému skoku do
otvorenejšej romantickej zvukovosti a citovej
urputnosti, ktorá ale ani na chvíu nedávala
zabudnú na to, že ide o zrelých interpretov
s patriným nadhadom a kontrolou. Komorný recitál vyvrcholil Mendelssohnovým Klavírnym triom . 1 d mol op. 49, ktoré zhrnulo
všetky interpretané kvality prvotriedneho
ansámblu s „dirigentskou“ a asto sólisticky
dominantnou úlohou famózneho Ivana Klánskeho. Dva prídavky (Elégia op. 23 Josefa Suka
a Humoreska Antonína Dvo áka) uzatvorili
podujatie, ktoré malo svetovú úrove.
Výborný americký klavirista Andrew
Brownell, okrem iného víaz Hummelovej
súaže v Bratislave z roku 2005, si na úvod
svojho recitálu 1. 10. zvolil Sonátu . 13 Es dur
op. 27 . 1 Ludwiga van Beethovena. Silnou
stránkou jeho interpretácie bola predovšetkým introvertná lozoa s preferenciou výrazne legátového zvuku, asto však pomerne
matného. Celkovo bol jeho dynamický rámec
mimoriadne kontrolovaný. Nasledujúca
skladba, Fantázia pre klavír Es dur op. 18
Johanna Nepomuka Hummela, postavila interpreta pred množstvo neahkých úloh, no

os vemi rozmanito a možno trochu zbytone
komplikovane. V pridanej Chopinovej Mazúrke a mol op. 17 . 4 zas predviedol to najlepšie,
o ho ako umelca charakterizuje.
Eduard LENNER

Solamente, warchalovci
a Labyrint sveta
Vo Vekom evanjelickom kostole sa 30. 9.
v rámci BHS uskutonil alší z koncertov
cyklu Bachove kantáty so Solamente naturali. Súbor starej hudby pod vedením Miloša
Valenta a zbor Vocale Enslemble SoLa (um.
vedúca Hilda Gulyásová) pripravili program,
v ktorom popri skladbách J. S. Bacha tentokrát zazneli diela v Drážanoch pôsobiaceho
Bachovho súasníka Jana Dismasa Zelenku.
Koncert otvorilo jeho viacasové Miserere
ZWV 57, ktoré zaujalo spojením viacerých
štýlov – s úvodným, „bachovsky“ znejúcim
zborom s prekomponovaným dramatickým
orchestrálnym sprievodom prudko kontrastovala askéza nasledujúceho kontrapunktického zboru v stille antico a po om nasledoval
alší štýlový kontrast, virtuózna sopránová
ária Gloria Patri v galantnom štýle (spievala

Anna Morva Gulyás) a dielo pokraovalo alšími troma asami so zborom. V Zelenkovom
motete Christe eleison ZWV 29, ako aj v intonane absolútne isto zaspievanom prudko
modulujúcom recitatíve záverenej Bachovej
kantáty sa zaskvela altistka Jarmila Balážová, ktorú bolo dobre pou aj v najhlbších hlasových polohách, na om mal podiel aj citlivo
sprevádzajúci orchester. Len v roku 2015 vo
Weimare objavenú Bachovu áriu Alles mit Gott
und nichts ohn’ihn BWV 1127 (Všetko s Bohom,
ni bez neho) s iskrou predniesla Helga Varga Bach. V závere koncertu zaznela Bachova
kantáta Liebster Gott, wenn werd ich sterben?
BWV 8 (Dobrý Bože, kedy zomriem?) s pôsobivým zvukomalebným stvárnením umieraika
repetovanými tónmi sólovej auty (Martina
Bernášková). V kantáte popri už zmienených
sólistkách presvedivo stvárnili dve sólové
árie zodpovedne pripravení Matúš Šimko
(tenor) a Matúš Trávníek (bas). Vo všeobecnosti možno konštatova, že poas koncertu
znela hudba vo výrazovo adekvátnych tempách a vokálne hlasy v zboroch i áriách zneli
v optimálnych dynamických proporciách voi
orchestru. Škoda, že inak celkovo dobrý dojem
z koncertu trochu narušilo jediné isto inštrumentálne íslo programu – Zelenkova Simphonie à 8 concertanti ZWV 189, z ktorej odznela
len rozsiahla úvodná as (z celkovo piatich
uvedených v programe), poznaená nedokonalým synchrónom koncertujúcich nástrojov
(Miloš Valent – husle, Eduard Wesley – hoboj)
v hektickom tempe i neistým ladením sólových huslí.
Obúbení „warchalovci“ prispeli do pestrej ponuky BHS koncertom v spolupráci s huslistom
Václavom Hudekom (1. 10.). Legendárny eský umelec ponúkol bratislavskému publiku
dva husové koncerty od autorov 18. storoia,
Johanna Georga (Jana Ji ího) Bendu a Jeana-Marie Leclaira, a zožal búrlivý potlesk.
Bendova skladba je pôvodne sonátou a podobu
husového koncertu dostala až v orchestrálnom aranžmáne amerického huslistu poského pôvodu Samuela Dushkina publikovanom
v roku 1932. Pomalá as diela je perlou, ktorá
sa svojou sugestívnou emocionalitou zaradila
medzi populárne „drobnosti majstrov“ a žije
aj samostatným koncertným životom. Pomalé asti oboch koncertov oarili vrúcnym
spevom Hudekových huslí na pozadí decentne znejúceho orchestra, zatia o v rýchlych
astiach navzdory nepopieratenej virtuóznej
iskre sólista vo zvuku orchestra obas zanikal. Slovenský komorný orchester Bohdana
Warchala pod vedením Ewalda Danela znel
v akustike St povej siene SF omnoho mäkšie,
ako ke hrá v Malej sále na poschodí. Túto zamatovú mäkkos si zvuk orchestra zachovával
aj v „šavnatom“ zvuku dynamicky najsilnejších pasáží úvodnej Balady per duodecimo archi striedajúcej meditatívne a dramatické hudobné plochy a napokon doznievajúcej v tichej
rezignácii. Jej autor, Tadeáš Salva, by v októbri oslávil nedožitú osemdesiatku. Dramaturgicky pestrý koncert pokraoval po prestávke
uvedením obúbeného, pôvodne klavírneho
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cyklu Roné doby op. 37a P. I. ajkovského
v úprave Davida Geringasa a Leonida Schatza.
Ewald Danel nebol s úpravou spokojný a v záujme zamýšaného výrazu viaceré miesta
partitúry prepracoval. Dielo vyznelo náladovo
a farebne bohato, zvukové stvárnenie komorným sláikovým orchestrom umožnilo hra
niektoré asti s plynulejším ahom (v rýchlejších tempách), ako ich poznáme z interpretácií klavírneho originálu. V obzvláš poetickej
nálade vyznela as Október – Jesenná piese
s melodickým dialógom sólových huslí (Pavel
Bogacz) a violonela (Andrej Gál).
Významnou udalosou BHS bolo uvedenie organového cyklu Labyrint svta a ráj srdce pred
desiatimi rokmi zosnulého Petra Ebena (8. 10.).
Rozsiahly, duchovne ladený cyklus na texty

rovnomenného diela Jana Amosa Komenského
uviedli v Koncertnej sieni Slovenskej lharmónie organista Marek Vrábel a skladateov syn,
obúbený eský moderátor Marek Eben. Ten
prednášal Komenského texty s prirodzenosou,
presvedivou intonanou výstavbou a lenením rozsiahlych viet, primeraným tempom
a artikuláciou, ktoré poslucháovi umožnili
plne porozumie nároným textom v starom
eskom jazyku. Spolu s interpretaným vkladom organistu vytvorili jedinenú atmosféru,
ktorá poslucháa vahovala do prežívania epizód dramatickej osnovy diela. Vrábel postavil
stvárnenie hudobných re exií jednotlivých
textov na vystihnutí skladateského zámeru
a sugescii výrazu, ktorým podriadil aj prácu
s kontrastmi (v tempách, registrácii i dynamike), artikuláciu a v niektorých prípadoch odlišnú mieru uzatvárania a lenenia jednotlivých
hudobných plôch ritardandami a pauzami.
Umelec sa na viacerých miestach viac ako na
doslovné dodržanie notového textu zameral
na Ebenom zamýšaný efekt, ktorý je zrejmý
z viacerých zvukových záznamov pochádzajúcich z približne dvadsaroného obdobia, ke
skladate predvádzal cyklus v echách i v za-
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hranií ešte ako improvizácie (dielo dostalo
denitívnu, v notách zaznamenanú podobu až
v roku 2002). Duchovné posolstvo rozsiahleho
cyklického diela preniklo do sdc poetného
publika, ktoré zanietený výkon umelcov ocenilo búrlivým potleskom.
Uritým nedorozumením bola nešastná formulácia uverejnená v informanej skladake
BHS: „Hoci [cyklus] zaznel v rámci doktorandského koncertu aj v Bratislave, na profesionálnom pódiu má Ebenovo dielo slovenskú
premiéru.“ Je pravdou, že prvým slovenským
interpretom tohto cyklu bol Marek Vrábel,
ktorý ho spolu s Markom Ebenom uviedol
v rozhlasovom priamom prenose z bratislavského Vekého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu v rámci svojho doktorandského

z jeho katolíckeho obdobia (do roku 1881):
Te Deum laudamus a Missa vivorum polyphoniae adaptata op. 6. Skladby v starostlivom
naštudovaní vyzneli s primeraným výrazom, intonane isto, dynamicky vyvážene
a so zretene vnímatenými harmonickými
postupmi. Koncert pokraoval skladbami
Bellových evanjelických súasníkov. Z tvorby
senického advokáta a hudobného skladatea
Štefana Fajnora (18441909) zazneli dve lyrické (Opustená u studienky, Biela ruža) a dve
dramatické kompozície (Pochod požu ských
Slovákov a Žia na Hviezdoslavov text), ktoré
odrážajú dusnú atmosféru národnooslobodzovacích zápasov. Koncert uzavreli dva
bloky dobovo obúbených zborových úprav
slovenských udových piesní zo zbierok
Kytky slovenských národních písní Karola Ruppeldta
(18401909) a Baovské piesne
(s barytónovými sólami) udovíta Izáka (18621927). Nedený
popoludajší koncert skvelo
doplnil bulletin so zasväteným
8-stranovým výkladom Vladimíra Godára a s kompletnými
textami všetkých na koncerte
uvedených kompozícií. Spev
ôsmich mužov sa príjemne
rozliehal priestorom pekne zaplnenej St povej siene SF a po
nadšenom potlesku ansámbel
zakonil svoje úspešné vystúpenie prídavkom – zborom
Láska opravdivá z pera Leoša
Janáka.
Peknú, nápaditú dramaturgiu
i skvelú interpretanú úrove mal aj koncert Štátneho
komorného orchestra Žilina
Solamente naturali (foto: A. Trizuljak)
(13. 10.) pod taktovkou skvelo
pripraveného Leoša Svárovkoncertu v roku 2006. Avšak dielo už predského. V úvode koncertu zaznelo dielo, ktoré
tým na Slovensku improvizane predviedol
napísal bratislavský rodák Johann Nepomuk
sám autor (1991 Košice, 2002 Trnava), hrali
Hummel vo svojich 27 rokoch – Dvojkoncert
ho aj alší eskí organisti (Irena Ch ibková,
pre klavír, husle a orchester G dur op.17 so sóTomáš Thon) a v tomto roku uviedol dielo aj
listami Jakubom ižmaroviom za klavírom
slovenský organista Stanislav Šurin v Banskej
a eským huslistom Janom Fišerom. Obaja
Bystrici a Bratislave. Z pohadu západoeurópsólisti hrali dokonale zosynchronizovaní,
skej i svetovej hudobnej kultúry sú aj kostoly
primerane štýlu, s vkusom, radostným záa katedrály miestami hudobných podujatí na
palom a živou brilanciou, Jakub ižmarovi
najvyššej profesionálnej úrovni, a to aj v rámci
navyše oarúval pekne realizovanou drobnou
bohoslužieb...
ornamentikou, znamenitou technikou (rýchle
oktávy v avej ruke v závere kadencie) a zvukovo lahodnými dynamicky jemnejšími pasáOctet Singers a ŠKO
žami. Hummel – skladate ma zaujal najmä
kompozinou nápaditosou farebne bohatej
Príjemným obohatením dramaturgickej
pomalej varianej asti. Novodobú premiponuky BHS bol koncert komorného spevácéru mladíckeho diela Alexandra Albrechta
keho zoskupenia Octet Singers (8. 10.), ktoré
z ias jeho gymnaziálnych štúdií, Missu in
pozostáva z lenov Slovenského lharmoC pre sóla, zbor, sláikový orchester a organ
nického zboru a v súasnosti pracuje pod
(18991902), pripravil Spevácky zbor Lúnica
dirigentským vedením jeho zbormajstra
(zbormajsterka Elena Matušová) v spoluJozefa Chabroa. Koncert bol zaujímavý
práci so ŠKO Žilina a organistom Markom
nielen vaka zostave ôsmich mužských
Štrbákom. Sóla v skladbe spievali zboroví
hlasov, ale aj znovuoživeným repertoárom
speváci. Juvenilné dielo ešte nereprezentuje
zo staršej slovenskej tvorby pre mužské zbozrelý skladateov rukopis (skomponoval ho
ry. V úvode koncertu zazneli dve liturgické
pre svojich spolužiakov, v podstate amatérsky
kompozície Jána Levoslava Bellu v latinine
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školský zbor, orchester a organ), no vyznelo
príjemne a jeho uvedenie obohatilo programovú ponuku festivalu. Zbor, ktorý nemal
ani 40 lenov, nadštandardne zvukovo vyplnil
priestor sály, o stojí za zváženie aj do budúcnosti, obzvláš pri uvádzaní diel staršej vokálno-inštrumentálnej hudby (omše Haydna,
Mozarta, Schuberta...). Záver koncertu patril
v súlade s aktuálnym 500. výroím Lutherovej
reformácie Symfónii . 5 „Reformanej“ op. 107
Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Navzdory
vysokému, neskôr priradenému opusovému
íslu je jeho chronologicky druhou symfóniou
pre veký orchester. Hoci plechové dychové
nástroje vyzneli (najmä v introdukcii 1. asti) nepomerne silnejšie ku zvyšku orchestra
(žiadalo by sa bra do úvahy, že zvuk týchto
nástrojov bol v asoch skladatea urite slabší na miestach, kde Mendelssohn predpísal
fortissimo), celková interpretaná koncepcia
Leoša Svárovského ma nadchla, najmä vobou
vhodných temp, výstavbou melodických fráz
a celkovým romantickým výrazom. Vnútorné
asti mali osi z kúzla skladateovej hudby
k Shakespearovmu Snu noci svätojánskej.
Scherzová 2. as vyznela ako milý, hravý dialóg jednotlivých nástrojových skupín muzicírujúceho orchestra, relatívne krátka pomalá
as mala emocionálne sugestívnu poetickú
atmosféru s viacerými nádhernými detailmi
v práci so zvukom a agogikou. Samotné nále
symfónie tematicky vyrastajúce z melódie
Lutherovho chorálu Ein feste Burg ist unser
Gott s dvoma transparentne realizovanými
rozsiahlejšími kontrapunktickými plochami
malo presvedivú logickú výstavbu smerujúcu
k impozantne stvárnenému chorálovému záveru v plnom orchestrálnom zvuku.
Stanislav TICHÝ

Západoslovenské piesne
Hoci úpravy slovenských udových piesní
predstavovali v domácej kompozinej produkcii kvantitatívne poetný objem, boli aj výsledkom nerovnakej invencie upravovateov,
najmä v období, ke sa nimi mala zabezpeova požadovaná „národnos formy“. Na rozdiel
od zberatea a etnomuzikológa Bélu Bartóka,
slovenskí skladatelia (až na výnimky) nechodili do terénu, kontakt s folklórom bol u nich
príležitostný. Vyberali pritom zaujímavé
nápevy z melodicko-tonálneho, rytmického
a druhového hadiska, siahali však iba po
publikovaných zbierkach a pôvodné nápevy
spracovali (v nadväznosti na montáže Alexandra Moyzesa) do podoby zborových skladieb
(v zhode so živou folklórnou tradíciou) asto
opatrených orchestrálnym sprievodom. Inovaný prelom do tejto oblasti tvorivosti spôsobila zaiatkom 70. rokov minulého storoia
súaž rozhlasových nahrávok „Prix de musique folklorique de Radio Bratislava“. Už od
úprav Viliama Figuša-Bystrého a Mikuláša
Schneidra-Trnavského zo zaiatku 20. storoia
sa zárove stabilizovali cykly pre hlas a klavír, v ktorých sa v koncentrovanejšej podobe
uplatoval dialóg vokálneho a inštrumentál-

neho partu, vytvárajúc dlhodobejšiu tradíciu.
O tom, že jej plody je užitoné si pripomína
(viackrát sa tak stalo vaka Albrechtine), presvedil aj koncert nazvaný Západoslovenské
piesne (5. 10.) v slušne zaplnenej St povej sieni
Slovenskej lharmónie. Piesový folklór tohto
regiónu priahoval nielen slovenských, ale aj
eských skladateov. Na programe sa ocitli
vybrané diela Leoša Janáka, Vít zslava Nováka, Štefana Németha-Šamorínskeho a Eugena
Suchoa v interpretácii sopranistky Evy Šuškovej, tenoristu Matúša Šimka a klaviristu
Petra Pažického.
Leoš Janáek v rokoch 19061917, teda v zrelom veku svojho života, vytvoril cyklus Dvacet šest lidových balad, ktorého súasou je
Šest národních písní, jež zpívala Eva Gabel.
Išlo o stretnutie skladatea s mladou slovenskou robotníkou pracujúcou na južnej
Morave. Piesne, ktoré mu spievala, pútali
nielen textami, ale aj melodikou. Janáek
riešil klavírny part rozmanitým spôsobom,
od hustej virtuóznej faktúry cez štylizáciu
cimbalovej hry až po zaujímavý kánonický
protihlas v záverenej elegickej svadobnej
piesni Už tebe Anika. Interpretácia tohto
cyklu nasadila latku umeleckej úrovne vysoko. Pútal výkon inteligentnej a vždy hlasovo
disponovanej Evy Šuškovej i muzikalita jej
partnera Matúša Šimka, ktoré boli podoprené
spoahlivou spoluprácou klaviristu. Podobný
zážitok priniesol výkon trojice vo výbere zo
6 zošitov Slovenských spevov pre hlas a klavír
od Vít zslava Nováka, skladatea, ktorý si ako
turista zamiloval Slovensko (jeho kultúru vnímal ako urité exotikum) a ako vnímavého
skladatea ho priahovali slovenské tradície
i realita (pretavené do konkrétnych skladieb),
ktoré spoznával už od zaiatku 20. storoia.
Osobitné miesto v tomto inšpiranom okruhu
znamenal pre Nováka kontakt so slovenskou
udovou piesou, ktorú spoznával poas potuliek najmä v stredoslovenskom regióne.
K dispozícii mal dva objemné publikované
zväzky Slovenských spevov (1880, 1888), z ktorých si mohol vybera nápevy a upravova ich
pre spev a klavír. Tak vznikol pozoruhodný
rad šiestich zošitov Slovenských spevov pre
hlas a klavír. Podobne ako Janáek, tak ani
Novák pri úpravách nepostupoval „obrodeneckým spôsobom“ (melodická línia podopretá
v klavíri základnými harmonickými funkciami bez ohadu na modálne zakotvenie), ale
každú z piesní zalenených do Slovenských
spevov (spolu 80) chápal ako osobitú jednotku,
danú textom a melódiou. Kompozine ich
uchopil najmä v invenne bohatom klavírnom parte. Na koncerte zaznel výber piesní
z takmer všetkých zošitov, ím sa mohol prezentova aj vývoj skladateovho štýlu za vyše
štvrstoroie (1901–1926). Popri erpaní z dvoch
zbierok Slovenských spevov siahol Novák aj
po rukopisných zápisoch Karola Plicku, z ktorých vybral skupinu Piešanské piesne. Šiesty
zošit nesie dedikáciu „Památce svého p ítele
dr. P. Blaha z Uherské Skalice“. Skladate
do zaradil úpravy nápevov pochádzajúcich
z regiónu Záhoria, ktoré si zapísal dávnejšie

pri stretnutiach s lekárom Pavlom Blahom,
otcom tenoristu Janka Blaha a budúceho zostavovatea a editora Záhoráckych pesniiek.
V 17 Novákových piesach zaradených do
programu sa striedavo prezentovali sopranistka i tenorista, dve piesne zaspievali unisono.
Ich interpretácia zaujala modelovaním výrazu v zmysle spomínaných osobitostí i zretenou artikuláciou (ako rodený Záhorák som
ocenil správnos výslovnosti textov v dialekte
nielen tu, ale aj v alších cykloch zaradených
do programu). Z dramaturgického hadiska
možno vysoko oceni zaradenie úprav z pera
Štefana Németha-Šamorínskeho ako súas
zvyšujúcej sa pozornosti slovenskej hudobnej
kultúry voi odkazu tohto invenného skladatea. Németh, žiak a priate Bélu Bartóka,
bol inšpirovaný úctou vekého maarského
skladatea k folklóru podunajských národov.
K úpravám slovenských udových piesní sa
Németh prvýkrát obrátil v roku 1943. Spomenutý ediný poin Janka Blahu z roku 1948 ho
inšpiroval k vytvoreniu cyklu Desa záhoráckych pesniiek (voba tejto inšpirácie vyplynula azda aj z toho, že rod skladateovej matky
pochádzal zo Skalice). Németh z hadiska
použitých prostriedkov vo vypracovaní klavírneho partu zašiel alej než Janáek a Novák
(najmä využitím bohatších harmonických
prostriedkov, paralelizmom viaczvukov, na
niektorých miestach s efektom bitonality).
Aj pri prednese tohto cyklu platí konštatovanie o kvalitnej komunikácii oboch spevákov
s klaviristom a cite pre vystihnutie kontrastov medzi jednotlivými piesami. Napokon
sme si mohli pripomenú jedno z posledných
diel Eugena Suchoa, cyklus Kúcanské piesne
pre spev a klavír. Retrospektívne zakotvenie
neskorej Suchoovej tvorivosti (klavírny
part pripomína Baovské piesne z roku 1929),
lyrickos i dramatizmus vyzneli presvedivo
v muzikantsky citlivom podaní Evy Šuškovej,
spievajúcej vo vysokom stupni tehotenstva,
bez známok akejkovek indispozície.
Vzhadom na vokálny repertoár koncertu bolo
prirodzené, že posluchái siahli po asti bulletinu, kde boli uvedené texty prezentovaných
piesní. Škoda, že bulletin neprešiel pozornou
apretúrou, s výnimkou Janákových úprav
vyrušovalo v ostatných textoch miestami
nerovnaké zalomenie. (Drobná poznámka
k informanému textu: Suchoovi príbuzní,
žijúci v Kútoch, boli skladateovými starými
rodimi z matkinej, nie z otcovej strany.)

Poslucháčske lahôdky
z dielne SOSRu
Zámerom koncertu z 11. 10. v preplnenej sále
Reduty bolo pripomenutie si okrúhlych jubileí
slovenských hudobníkov, tentoraz Ladislava
Burlasa a Mariána Vargu, žia, u mladšieho
z nich len posthumné. Na skvelej realizácii
tohto zámeru sa podieal Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý sa pod
vedením inteligentného a skúseného Maria
Košika, šéfdirigenta telesa, predstavil vo vynikajúcom svetle.
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Už prvá skladba veera, Vargova Musica concertante, bola svojou náronosou previerkou
súhry, priliehavého tieovania kontrastov,
testom nasadenia plnokrvného, skutone
profesionálneho výkonu orchestra. Milovníci
tvorby tohto jedineného artrockového hudobníka vedia, že skladbu vytvoril v spolupráci
s huslistom a skladateom Vojtechom Magyarom (dnes žijúcim vo Viedni pod menom
Béla Fischer), ktorý ho zasvätil do inštrumentaných nes symfonického orchestra už na
zaiatku 80. rokov poas prípravy prolovej
dvojplatne Divergencie, symbolizujúcej rozlúku formácie Collegium musicum. Ale už od
pamätného Vargovho vstupu do slovenského
hudobného života (1969) bolo zrejmé, do akej
miery ide o hudobníka rozhadeného v oblasti
tzv. vážnej hudby (aká hlúpa kategória!), pre
ktorého hodnoty prevzaté od Bacha po Bartóka

ktoré bolo vzápätí nahrané na LP. Sólista Peter
Michalica hral vtedy distingvovane, s nadhadom, no bohato inštrumentovaný orchester
ho miestami prekrýval. Tentoraz sa husového partu ujal Milan Paa, interpret, ktorý je
až vášnivo zameraný na propagáciu domácej
husovej literatúry. O tom, že Burlasovej hudbe rozumie, som sa presvedil na jednom vystúpení v Banskej Bystrici, kde Paa, ešte ako
študent, bravúrne predniesol skladateovu
Koncertnú sonátu. Bravúra prepojená s nesmiernym, dravo, ale funkne tlmoeným
interpretaným ponorom a výkladom zápisu
v partitúre spôsobila, že výkon Milana Pau na
koncerte, v skvelej spolupráci s rozhlasovým
orchestrom, predstavil pôsobivé kolísanie medzi dramatickým spádom a lyricko-meditatívnymi epizódami, typické pre zrelý Burlasov
štýl, v novom, autentickom svetle.

SOSR s A. Šebanom, F. Frešom, M. Valihorom
a V. Šarišským (foto: A. Trizuljak)

znamenali výzvu k ich invennej transformácii do energického sveta rockovej hudby
postavenej najmä na improvizácii. V diele
Musica concertante sa vynímala Vargova príznaná energia, schopnos rozvrhnú nápady
do tvarovo a zvukovo pútavého i expresívnymi
kontrastmi naplneného pôdorysu suitového
cyklu, fantazijne rozihraného a zárove viazaného kompozinou disciplínou v oblasti
tektoniky (Intráda, Scherzo, Retiráda). Najviac
na ma zapôsobila predposledná as diela,
Dialóg, (odkazujúca na Koncert pre orchester Bélu Bartóka) vo funknej konfrontácii
hráov orchestra s participujúcou štvoricou jazzrockových hudobníkov, gitaristami
Andrejom Šebanom a Fedorom Frešom, bubeníkom Martinom Valihorom a klávesistom
Vladislavom Šarišským. Skladba i jej interpretácia ukázali, že invenný zápal a profesionalita podmieuje vytvorenie skvelej hudby
zbavenej druhovo-žánrových diferenciácií.
alšia lahôdka bola publiku ponúknutá v podobe Hudby pre husle a orchester Ladislava
Burlasa. Dielo vzniklo pred štyridsiatimi rokmi a pamätám si jeho premiérové uvedenie,
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V druhej polovici koncertu odznela Danteovská
symfónia Franza Liszta. Priznám sa, že z tvorby
tohto skladatea príliš neobubujem orchestrálne skladby (s výnimkou niektorých symfonických básní). Hoci pri interpretácii diela výkon
orchestra neochabol, takmer 50-minútový
rozsah zhudobnenia Pekla a Oistca z Božskej
komédie spôsoboval chvíami nudu. Na realizácii symfónie spolupracovala v záverenom
appendixe (Magnicat) ženská as Slovenského lharmonického zboru, Detský a dievenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
(zbormajstri Jozef Chabro a Adrián Kokoš).
Nenároný vokálny part vyznel spoahlivo, na
priaznivom zážitku z koncertu (najmä jeho
prvej polovice) sa podieal vkusne štylizovaný a informane hutný text Juraja Bubnáša
v programovom bulletine.
Ľubomír CHALUPKA

Šťavnatý taliansky večer
V júni 2012, na jednom z prvých veerov cyklu
Operné hviezdy organizovanom agentúrou
Kapos, spoznala Bratislava fenomenálneho

tenoristu Lawrencea Brownleeho. V októbri
tohto roka sa sympatický spevák na Slovensko vrátil – v dramaturgicky exkluzívnom
koncerte BHS, uvedenom opä v spolupráci
s agentúrou Kapos.
Pred piatimi rokmi nás charizmatický umelec,
vtedy stojaci na prahu štyridsiatky, oaril skvele
posadeným hlasom zvláštnej medenej rezonancie. Znel v každej polohe vyrovnane, a pritom si
zachovával plnos a lesk aj v extrémnych výškach. Všetkými spomínanými atribútmi stále
disponuje: popri exportných vysokých tónoch
ostáva jeho hlavnou devízou kompaktnos materiálu, bez farebných i kvalitatívnych zlomov.
Akurát podmanivú chlapenskú šteklivos dnes
vystriedala mužnejšia razantnos. Brownleeho
tenor farebne zhustol, no zárove prišiel o trošku lesku a výrazovej spontaneity.
Dramaturgia programu, ktorý umelec predviedol, sa lozoou nelíšila od
tej predchádzajúcej – opä sa prezentoval vypätými, virtuóznymi
belcantovými áriami. Istý posun
však bada. Brownleeho doména
sa od perlivých rossiniovských
kaskád posunula k vlánejšej,
vrúcnejšej, tónovo plnšej bellinovskej a donizettiovskej fráze.
Aj v rámci rossiniovského bloku
(árie z Grófa Oryho, Talianky
v Alžíri, Jazernej panny) najviac
zarezonovalo dramaticky sýte íslo z opery, ktorá je v skladateovej
bohatej tvorbe kompozino-štýlovou výnimkou – ária Arnolda Asile
héréditaire z Rossiniho poslednej
opery Viliam Tell. Vrcholom druhého bloku bol Gualtier z Belliniho Piráta: Brownleeho medovo
vlána interpretácia árie Nel furor
delle tempeste vzbudila zvedavos,
ako by jeho krásny tenor znel
napríklad v lyrickejších partoch
z tvorby Giuseppe Verdiho.
Po málo známej árii Doma Sebastiena
z rovnomennej Donizettiho opery si neodbytne aplaudujúce publikum vyslúžilo od tenoristu tri prídavky. Prvý z nich bol v kontexte
poutého repertoáru „oddychový“, no demonštroval umelcovu výnimonú muzikantskú
inteligenciu: Donizettiho populárnu áriu
Nemorina Una furtiva lagrima sme už dávno
nepouli v takej výrazovo precítenej interpretácii. alším prídavkom bola deviatimi vysokými cé vyšperkovaná prskavka – efektná
Toniova Ah! mes amis, ktorú umelec pre veký
úspech vzápätí v rovnakej vokálnej kvalite suverénne zopakoval.
Orchestrálne teleso býva na podobných galakoncertoch neraz vnímané najmä ako sprievodca speváckej hviezdy a jeho symfonické ísla
ako hudobná „výpl“ poas nutných prestávok
medzi áriami. Nie však tentoraz. Orchester
Slovenskej lharmónie podal v ten veer svoj
zrejme najlepší festivalový výkon. Muzikantsky spontánna talianska dirigentka Speranza
Scappucci, ktorá spolupracuje so špikovými
opernými orchestrami, dokázala taký vyarova
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aj zo slovenského symfonického telesa. To pod
jej vedením hralo isto, disciplinovane, a predsa
živo (predohry k Rossiniho Popoluške a Donizettiho Donovi Pasqualovi), symfonicky závažne, no
zárove s autentickými divadelnými pointami
(predohra k Villiamovi Tellovi). Nie náhodou patrili šarmantnej, charizmatickej dáme rovnaké
ovácie ako skvelému tenoristovi.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

nosti hudobnej matérie celkom zrozumitenému skladateovmu zápisu, odovzdanos oboch
sólistov Messiaenovmu odkazu a pochopenie
pre jeho estetiku boli absolútne. Bola to nanajvýš korektná interpretácia, ktorej nechýbal
presvedivý ah, vypracovanie jednotlivých
detailov, ani potrebná dávka kontrastu, nevyhnutného pre zachovanie percepnej bdelosti
na asovej ploche okolo 80 minút. Možno

bové a profánne prvky, „amerikanizmy“ v bujarých a hýrivých explóziách Radosti hviezdnej
krvi i roztancovaného Finále (istý nemecký
kritik ich s dávkou zlomysenosti oznail za
„stratosférický Disneyland“…) dnes môžu pri
svojej detskej naivite vyznieva jemne gýovo,
treba ich však akceptova ako spôsob autorovho prejavu radosti, komplementárnej k extáze spevu lásky a okamihom maximálneho

Turangalîla!
Na túto symfóniu musela Bratislava aka
takmer dvadsa rokov a ke v príhovore pred
otváracím koncertom minister kultúry jej
(u nás zatia iba druhé kompletné) uvedenie
predznail ako jeden z oakávaných vrcholov
tohtoroných BHS, urite nešlo o prázdne frázy. Podobne ako v roku 1998, ke ju v Redute
uviedol Orchester Parížskeho konzervatória
(dirigoval Pascal Rophé, party klavíra a Martenotových v n interpretovali Philippe Castaigns
a Bruno Perrault), ani tentokrát nepraskala
sála vo švíkoch, hoci sa koncert 6. 10. zaobišiel aj bez úasti príslušníkov estnej stráže…
Opus magnum skoršej tvorby Oliviera Messiaena (teda ešte pred plným vykryštalizovaním
jeho charakteristického kompoziného jazyka, známeho napríklad z Od ka onov k hviezdam a diel skomponovaných neskôr) priniesol do Bratislavy dolnorakúsky Tonkünstler
Orchester pod taktovkou svojho hudobného
riaditea Yutaku Sada. Na Martenotových vlnách hrala Valérie Hartmann-Claverie, žiaka Jeanne Loriodovej, skladateovej švagrinej,
neobyajne nároný part klavíra predniesol
oddaný messiaenovský interpret Roger Muraro, ktorý v Bratislave pred desiatimi rokmi
spamäti predniesol komplet majstrových

chýbalo len o nieo viac emocionálnej angažovanosti zo strany orchestra, ktorá by dielu
dodala trocha viac bezprostrednosti. Na druhej strane, predišlo sa tým nebezpeenstvu
sk znutia k extravaganciám, k omu môžu
viaceré stránky jedinenej partitúry nepopieratene zvádza. Aj ke zvykneme Messiaena
chápa ako tvorcu hlboko
duchovne založeného,
v jeho hudbe celkom nechýbajú ani „svetské“ ingrediencie a Turangalîla
na ne vôbec nie je chudobná. Netreba zabúda,
že symfónia bola uvedená do života na americkom kontinente a jej
autor sa nijako nestránil
bra ohad aj na skúsenos tamojšieho poslucháa. Roky jej vzniku
(1946–1948) sú zaujímavým obdobím, ponúkajúcim rôzne hudobné konL. Brownlee a S. Scappucci (foto: A. Trizuljak)
texty: na jednej strane sa
v západnej Európe dostáva k slovu radikálna avantgardnos DarmVingt regards – a sála vtedy tiež nebola naplstadtu, na druhej strane, v jazzovom New
nená tak, ako by si zaslúžila…
Yorku, prebieha „bebopová revolúcia“, ktorá
Ak prvé bratislavské kompletné predvedeoskoro zasiahne aj Európu. A Turangalîla so
nie sprevádzali prejavy nadšenia aj konsvojím neopakovateným zvukom a rytmami
troverzie – dôvod na obe bol poda ohlasov
a priehrštím odkazov na hudbu Stravinského,
(HŽ 6/1998) rovnaký: hlunos a snaha o efekt
Debussyho, Bartóka alebo Musorgského sa
až bombastickos –, názory na to aktuálne sa
vznáša kdesi nad tým všetkým ako jedinená
už nemuseli natoko rozchádza. Japonský
a nádherná syntéza – jednou nohou v nadadirigent prejavil vysokú mieru rešpektu voi
sovosti, druhou v dobovosti a profánnosti. Doobdivuhodne presnému a napriek komplex-

Tonkünstler Orchester Niederösterreich, Y. Sado,
R. Muraro a V. Hartmann-Cleverie (foto: J. Lukáš)

stíšenia a priam božskej pokory (príkladom
za všetky je nádherná Záhrada úbostného
sna), ako dotvorenie plnosti jeho výrazovej
škály. Sú to dva póly, dve cesty, akými skladate publiku sprostredkúva možnos úplného
a bezvýhradného estetického opojenia. V spomínaný veer na ma osobne viac zapôsobila
druhá z ciest: okamihy stíšenia a meditácie,
zvukovo doslova labužnícky naservírované
komorné epizódy jednej z cyklických tém
(duo klarinetov, jemné chvenie vibrafónu
a Martenotových v n, sóla auty…), ktoré
robia Turangalîlu takou jedinenou. Nebol to
pre ma stopercentne „imerzívny“ koncertný
zážitok, no kvalitne pripravený orchester a famózny Roger Muraro potvrdili avizovanú výnimonos podujatia. Cenným poznaním bol
však fakt, že toto monumentálne dielo dnes,
70 rokov po jeho vzniku, nie je nedostupné ani
pre stredoeurópske „prevádzkové“ orchestre
(samozrejme, za predpokladu, že posty sólistov aj dirigenta budú obsadené špikovými
odborníkmi), o by potenciálne mohlo by
signálom pre dramaturgov našich koncertných inštitúcií. Najmä preto, že tento typ
repertoáru dokáže do sály pritiahnu aj trocha
iné publikum – ako dokazovala prítomnos
nadšeného hlúika mladých skladateov aj
ich jednoznane pozitívna odozva.

Kremerata bez Kremera
Jednou z otázok, ktoré vzbudil výkon komorného orchestra Kremerata Baltica 12. 10.,
bolo, akým spôsobom v tomto litovsko-lotyšsko-estónskom ansámbli funguje líderstvo
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a ako prebieha naštudovanie repertoáru.
Najmä v ase, ke sa jeho zakladate a jasná
líderská osobnos, Gidon Kremer, stiahol do
úzadia a orchester hrá bez dirigenta, dokonca
so zmenami na poste koncertného majstra,
ako tomu bolo aj na vystúpení v rámci BHS.
Dvadsa rokov histórie, spájajúcej špikových
hráov z pobaltského regiónu, však už nieo
znamená, skúsenos vzájomnej súhry a dôvery evidentne umožuje efektívne fungovanie
„demokratického“ prístupu.
Ako to pri koncertoch Kremeraty býva, aj
tentokrát boli v programe konfrontovaní
skladatelia dvoch historických epoch: dve
koncertantné diela viedenských klasikov boli
vsadené medzi kompozície klasikov hudby
20. storoia. A ukázalo sa, že takýto „kontrapunkt“, najmä ak je splnená podmienka
kvality a atraktívnosti interpretácie, má svoje
dramaturgické opodstatnenie. Bartókovo Divertimento pre sláikový orchester napokon aj
má pomerne vea styných bodov s trojasovými klasicistickými koncertmi, ktoré nasle-

v tomto zmysle a tiež dar neobyajne živého
charakterizovania aj nepatrných melodických
fráz. Iskrivo perlivý tón (ktorý však zvukovo
nezaniká a každá fráza ostáva itatenou
a zrozumitenou), subtílna práca avej ruky
a artikulaná precíznos dodávali Haydnovi
eleganciu a švih, vkusne poodhalili jeho humor, ale aj h bku – najmä v harmonicky podmanivých epizódach pomalej asti. Klaviristovou špecialitou boli vlastné sólové kadencie,
imaginatívne, harmonicky bohaté, no vždy
v mantineloch štýlu kompozície, do ktorej boli
vsadené. Nedokážem posúdi, do akej miery
boli pripravené vopred a koko priestoru v nich
mala improvizácia, je to však obdivuhodný
prístup, hoci v ase vzniku diel býval bežnou praxou. V populárnom nálnom Rondo
all’Ungarese si Debargue Haydna už dokonale
„prisvojil“ – a bolo to nesmierne potešujúce
a obohacujúce. Podobne „organicky“ pôsobil
prístup klaviristu k dielu 20-roného Mozarta;
nadväznos vlastných originálnych kadencií
na hudobný materiál xovaný v partitúre

Kremerata Baltica a L. Debargue (foto: J. Lukáš)

dovali po om. Jeho materiál podchytil súbor
s gracióznosou a prirodzenosou. Drobné
intonané nezrovnalosti v komorných pasážach bohato vykompenzovala výborná súhra,
vedomie kolektívnej súdržnosti sa odrážalo
v itatenosti dramaturgického smerovania
hudby, po zvukovej stránke lahodili krásne
modelované pianissimá. Hoci sa môjmu stredoeurópskemu poslucháskemu povedomiu
žiadalo o kúsok viac vášne a expresivity, uritá „objektívnos“ interpretácie Kremeraty,
bez prílišného zdôrazovania folklórneho
elementu, nijako neprekážala.
Hrdinom veera bol mladý francúzsky klavirista Lucas Debargue. Pre svoje vystúpenie si
zvolil Haydnov Koncert . 11 D dur Hob. XVIII:11
a po prestávke Mozartov Koncert . 8 C dur KV
246. Ak sa niekto obával, že veké koncertné
krídlo, umiestnené pred orchester doplnený
o dva moderné hoboje a lesné rohy, zvukovými proporciami naruší poriadok esenciálne
úspornej sadzby týchto diel, obával sa zbytone. Debargue má dokonalý cit pre rovnováhu
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aj skvelá spolupráca s vynikajúco hrajúcim
orchestrom dokonale naplnili ideu koncertantnosti a aj bez okázalých gest pripravili plnohodnotný posluchásky zážitok.
Hudbou z celkom iného sveta bola Šostakoviova Sinfonietta c mol op. 110, autorizovaná
úprava Sláikového kvarteta . 8 c mol pre
sláikový orchester a tympany od Abrama
Stasevia. Náhly štýlový zvrat ešte zvýraznil
expresivitu tejto hudby, jej chvíami mtvolný
chlad, jej úškabky aj prudké neurózy. V tomto
prípade mierne studený, „baltický“ odstup
zapôsobil presvedivejšie ako v Bartókovi,
výpove skladatea, ktorý do každej z piatich astí zakódoval svoj monogram a reaz
odkazov na vlastné diela z minulosti, bola
tlmoená s odovzdanosou a naliehavosou,
aké nevyhnutne potrebuje, ak nemá pôsobi
pateticky a obažujúco. Pridaný part tympanov sa chvíami zdal by celkom nadbytoný,
v istých okamihoch však dokázal ešte vyhroti
napätie konkrétnych situácií: osudové údery
(NKVD búcha v noci na dvere...), cyklicky a ne-

úprosne sa navracajúce, dopadali s neobyajnou tvrdosou, kým sa hudba denitívne
nestratila v pianissime „panychídy“, z ktorej
vyrástla v úvodnej asti. Nebol to najefektnejší záverený kus, žiadne standing ovations sa
v Redute nekonali. By prítomný na koncerte
však jednoznane stálo za to, dramaturgovia
festivalu trali do ierneho.

Petrohradčania na
francúzsko-ruskej vlne
Kto pozná preferencie nášho publika, mohol
si by istý, že koncert Orchestra Mariinského
divadla s Valerijom Gergijevom 14. 10. bude
všeobecne pokladaný za vrchol tohtoroných
BHS. Nasvedovala tomu aj návštevnos podujatia a tiež spontánna reakcia na nástup
orchestra a (po niekokých rokoch opätovný)
príchod svetoznámeho osetského dirigenta
na pódium. Nie celkom typická bola – súdiac
poda pamätných vystúpení ruských orchestrov na BHS v minulej dekáde – dramatur-

Mariinsky Theatre Orchestra
a V. Gergiev (foto: J. Lukáš)

gická skladba, v každom prípade však bola
zmysluplná a nesmierne zaujímavá.
Tri diela prvej asti koncertu spájalo predovšetkým to, že vzišli z intenzívnej výmeny
kompoziných ideí, ktorá prebiehala medzi Francúzskom a Ruskom na prelome
19. a 20. storoia, všetky tri sa viažu k parížskemu prostrediu. Debussyho Prelúdium
k Faunovmu popoludniu v bohatej miere
umožnilo ruskému orchestru využi jednu zo
svojich hlavných devíz, ktorou je osobitá farebnos jeho dychových nástrojov, daná interpretanou a pedagogickou tradíciou. Ak dnes
zaznievajú obavy z „globalizácie“ a uniformity
orchestrálneho zvuku, Faunovo popoludnie
znelo „po rusky“ rozoznatene inak ako obvykle, a zaleka nie iba preto, že bolo ochudobnené o part druhej harfy… Plechovým nástrojom
dali vyniknú štyri symfonické meditácie
Oliviera Messiaena L’Ascension. Skladateovo
organové cítenie sa tu premietlo do zaujímavo
selektívnej inštrumentácie, v ktorej jednotlivé
nástrojové skupiny asto ostávajú samostatné,
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a ak sa miešajú, tak na spôsob organových registrov. V tom sa ukázala výhoda ruskej zvyklosti spoloného sedenia plechových nástrojov,
s lesnými rohmi pri trúbkach a trombónoch.
Znenie jednotného plechového chóru, hoci
nebolo celkom bez poškvrny a chvíami malo
ahkú príchu onej ruskej medvedej nedbanlivosti, prispelo k presvedivosti Gergievovej
kreácie jedného z prvých emblematických diel
mladého Messiaena. Nemožno zabudnú ani
na skvelú prácu sláikárov v nádhernej záverenej Modlitbe Krista vystupujúceho k Otcovi.
Potenciál ruského orchestra sa mohol naplno
rozvinú v Stravinského suite z baletu Vták
ohnivák (verzia 1919) a hne od temného úvodného motívu, zlovestne krúžiaceho v hradbe
siedmich kontrabasov, bolo jasné, že toto
dielo majú orchester aj dirigent takpovediac
vpísané vo svojom genetickom kóde a že práve
s ním prišli strhnú publikum. Plán vyšiel
dokonale, v naozaj pekelnom Danse infernale
orchester pracujúci ako dobre naolejovaný
stroj zošliapol plynový pedál k podlahe a po
mysterióznom opare Uspávanky s fascinujúco
neuchopitenými harmóniami zostupujúcich
sláikových tremol mohol „rozbali“ grandiózne nále. Neuveritený nápor sekcie plechových dychových nástrojov udivoval o to viac,
že orchester „ahal“ až potiato bez prestávky –
a bez akýchkovek známok únavy i ochabnutia koncentrácie.
Po pauze dostalo publikum naservírovanú
jednu z najzáhadnejších symfónií 2. polovice
minulého storoia, Šostakoviovu Pätnástu.
Posledný symfonický opus skladatea, ktorého
sa režim rozhodol gniavi už nie hrozbami zatknutia, ale ociálnymi poctami, je významovo ažko dešifrovateným delé absurdít zo života sovietskeho loveka. Je to zjavné okamžite, od prvého tónu zvonkohry. Sólové nástroje
i celé nástrojové skupiny sú v úvodnej asti
terorizované akoby gymnastickými rozcvikami a bezcienymi pionierskymi pochodmi,
pomedzi ktoré z asu na as ústredný výbor
plechovej sekcie zakráka motív z Rossiniho
Viliama Tella… Tým sa však všetka zábava
koní. Epos pokrauje v ovea vážnejšom tóne,
Šostakovi sa ohliada hlboko do minulosti,
možno k Prvému violonelovému koncertu (po
chorálovej introdukcii 2. asti patril spev sólového violonela k interpretane najpôsobivejším momentom), v neposlednom rade aj na
Sláikové kvarteto c mol. Citátmi a autocitátmi
sa to tu len hemží; ešte záhadnejšie tu vytajú pohrebne ladené tristanovské a tetralogické
fragmenty nálnej asti – prichádzajúce po
groteske Allegretta s jeho dodekafonickou
témou a jej raím obratom. Sarkastické výiny alebo konená a totálna rezignácia?
Odpove visí vo vzduchoprázdne, presne ako
kóda symfónie, v záhadne úsmevnom surrealistickom zvuku cinkajúceho hrakárstva
bicích. A pritom tá trištvrtehodinová d žka;
akoby skladate rátal s tým, že chvíami bude
nudný, no nepocioval najmenšiu potrebu sa
za to ospravedlova. K interpretácii niet o
doda, bola dokonale autentická. Ako prídavok
zaznela, sná trocha neakane, vášnivo po-

daná predohra k Verdiho Sile osudu. Podobne
ako Rimskij-Korsakov pred asi 130 rokmi, ke
sám pre seba objavil aro hudby talianskeho
operného majstra, som po vstrebaní nákladu
šostakoviovskej rétoriky v pokušení zvola:
konene hudba!

Dvojpólové finále
Záverený koncert BHS poda tradície patril
Slovenskej lharmónii, tentokrát zverenej do
rúk umelca, ktorého publikum na našich pódiách vidí vemi rado, Juraja Valuhu. Program bol namiešaný z hudby Clauda Debussyho, raného aj pozdného, a Sergeja Prokoeva:
Iberia a Alexander Nevskij, dva opané póly,
dve estetiky, ktoré nemajú takmer ni spoloné a vyžadujú si celkom odlišné interpretané
prístupy. Neprekážalo by to, keby interpretácia sp ala špikové parametre, o však
v nedený veer (15. 10.) platilo iba iastone.
Nedostatonou prípravou, žia, utrpel Debussy; Iberia z triptychu orchestrálnych Obrazov,

naozajstný skvost Debussyho vyzretého štýlu,
pôsobila mdlo a fádne. Zo sekcie plechových
nástrojov nebolo cíti takmer žiadnu energiu,
hlúik hráov na bicích, schovaný v tmavom
kúte na okraji pódia pri zadných vstupných
dverách, budil dojem nezúastnených štatistov. Prekvapovalo, že táto ranovaná, korenistá partitúra môže by „len tak“ odohraná,
bez výraznejšej snahy o aspo náznak kreativity. Dirigentovo kúzlo (obdivuhodné práve
v tomto repertoárovom okruhu) tentokrát
nezafungovalo, oakávaný zázrak sa nekonal.
Vyrovnanejší dojem zanechala hra lharmonikov v Debussyho raritne uvádzanej Fantázii
pre klavír a orchester, ktorej sólový part predniesol taliansky klavirista Roberto Cominati.
Aj ke vlastne, o sólovom parte nemožno
príliš hovori – klavír tu totiž zastáva pozíciu
skôr obligátneho nástroja, je integrálnou súasou pomerne aktívneho orchestra. Roberto
Cominati toto možno nevemi invenné, no
zato „chabrierovsky“ príjemné a elegantné
dielko tlmoil s vášou a zaujatím skutoné-

ho milovníka skladateovho diela, technická
brilancia i potreba sólistického zadosuinenia boli sekundárnymi – plne v prospech
celkového vyznenia skladby.
Druhá polovica koncertu, absolútne nále
festivalu, sa niesla vo vekom štýle. Prokoevova kantáta Alexander Nevský, ktorá je
prepracovaním hudby k rovnomennému
Ejzenštejnovmu lmu, vyžaduje mobilizáciu
poetných orchestrálnych aj zborových síl
a ich maximálne nasadenie. Je to do vekej
miery propagandistická hudba, brnkajúca na
dnes opä populárnu nacionalistickú strunu,
a vedomie, že ju Prokoev s plným presvedením vytvoril v roku 1938, v ase rozbehnutej
vlny brutálneho stalinského teroru, dnes až
mrazí. Na druhej strane, v hudbe kantáty je
nieo, o dodnes dokáže priahova a (najmä
ak lovek nevenuje pozornos významu použitých textov) z hudobného hadiska dokonca
fascinova. Úlohu tlmoníka ruských a „križiackych“ latinských textov prevzal Slovenský
lharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabro). Neostal ni dlžný
skvelej povesti telesa,
ktorému tento typ
repertoáru vyslovene
konvenuje. Práve sila
a jednotnos zborového
spevu, v spojení s pevným rytmom a charakteristicky „hranatým“ zvukom orchestra
spoluvytvára mohutný
dojem, ktorý dokáže
poslucháa doslova
prevalcova. Nie estetická ranovanos, ale
isto fyzická sila. Kolektívnos orchestrálno-zborového výkonu
v Piesni o Alexandrovi
Nevskom a Povsta te,
K. Kemoklidze
a J. Valčuha (foto: J. Lukáš)
ruskí udia! a takmer
fyzický zážitok zrýchujúceho sa pohybu v Bitke na ade dodávali
predvedeniu skutone festivalový rozmer. To
však nebolo všetko. V M tvom poli, árii venovanej sólovému mezzosopránu, na pódium
cez zadné dvere rozvážnym krokom pomedzi
hrajúcich inštrumentalistov vstúpila mladá
gruzínska speváka Ketevan Kemoklidze.
Svojím exotickým vzhadom, gestami, no
najmä úžasným, kvapkou tmavej kaukazskej
melanchólie zafarbeným hlasom pôsobila
ako zjavenie, ako lovek z iného sveta. Spievala absolútne isto, bezpene a výrazovo
presvedivo, jej hlas od prvého tónu uvádzal
do hypnotického tranzu, jej prítomnos akoby
v jednom okamihu dala všetkým tým štylizovaným „masovým piesam“ a dnes už zahka
komickým kváziudovým tancom zmysel...
Samozrejme, uznanie treba vyslovi kompletnému interpretanému aparátu; dramaturgicky silný a aj z hadiska voby pozvaných
úinkujúcich vydarený festival teda napokon
neostal ukrátený o náležite vekolepý záver.
Robert KOLÁŘ
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Midori inšpirovala mladú generáciu
slovenských hudobníkov
Mladí slovenskí huslisti, študenti a pedagógovia hudobných odborov z celého Slovenska
mali cez víkend 7.– 8. 10. možnosť stretnúť sa s fenomenálnou huslistkou Midori.
Jedna z najuznávanejších umelkýň sveta klasickej hudby prišla do Bratislavy vďaka
jedinečnému vzdelávaciemu projektu Majstrovské kurzy svetových virtuózov, ktorý
organizoval Komorný orchester Sinfonietta Bratislava s podporou Nadácie VÚB tento rok
už po piatykrát.
Midori (vlastným menom Midori Got) sa
narodila v japonskej Osake v roku 1971. Na
husliach zaala hra ako trojroná a po troch
rokoch zaala vystupova verejne. O jej jedinenosti už v ranom detstve svedí aj vyjadrenie legendárneho Pinchasa Zukermana, ktorý
sa po vypoutí Bachovej Ciaccony v jej podaní
neubránil slzám a vyhlásil: „Neviem ako vy,

Midori venovala študentom a pedagógom,
ktorí naplnili koncertnú sálu bratislavského
Pálffyho paláca s cieom sledova jej výuku
a vies s ou odbornú diskusiu a v nedeu
8. 10. odohrala svoj prvý verejný koncert na
Slovensku, ktorý bol prístupný pre širokú verejnos v rámci edukaného projektu za symbolické vstupné.

M. Gotō (foto: Nadácia VÚB)

ale ja som práve zažil zázrak...!“ Podobne
vnímala tento talent aj legendárna Dorothy
DeLay, ktorá osemronú Midori bez váhania
prijala do svojej husovej triedy na prestížnej
americkej Juilliard School. Midori sa zaala
naplno venova koncertnej innosti vo svojich
jedenástich rokoch, kedy vystúpila ako sólistka s New York Philharmonic pod taktovkou
slávneho dirigenta Zubina Mehtu. Mala 14 rokov, ke pred ou na pódiu pokakol na znak
vekej úcty Leonard Bernstein. Táto 45-roná
výnimoná umelkya vystupuje po celom svete a spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými umelcami a orchestrami. Midori sa tiež
venuje aj pedagogickej innosti ako profesorka
na University of Southern California a je držitekou estného doktorátu na prestížnej Yale
University. Prostredníctvom nadácie Midori
and Friends pomáha v spolupráci so školami
talentovaným deom zo sociálne slabšieho
prostredia v New Yorku a Japonsku a podporuje ich pri získavaní hudobného vzdelania.
Návšteva svetoznámej virtuózky v Bratislave
pozostávala z dvoch astí. V sobotu 7. 10. sa
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Majstrovské kurzy (foto: Nadácia VÚB)

Tak ako poas minulých roníkov projektu,
aj tentokrát vzišlo z výberového konania pä
vynikajúcich slovenských huslistov, ktorí dostali príležitos hodinu aktívne spolupracova
s Midori – zahrali jej skladbu poda vlastného
výberu a následne konzultovali. „Midori nie je
iba výnimoná hudobníka, ale aj pedagogika.
A bolo to cíti. Študentom dávala všestranné
usmernenia a rady. Hovorila im o tom, o by
vylepšila pri prevedvení konkrétnej skladby,

ako môžu napredova po technickej i interpretanej stránke,“ vysvetuje organizátor projektu, huslista Pavel Bogacz z OZ Sinfonietta
Bratislava a zárove dodáva, že tento rok sa
organizátori rozhodli da šancu výhradne slovenským úastníkom. Výber prebiehal na základe kvality a vyzretosti študenta, ale taktiež
zvoleného repertoáru, aby boli poas priebehu
kurzov pokryté rozliné obdobia. „Stretnutie
s takouto osobnosou považujem za vekú vec,
bol to úžasný pocit. Od Midori som mala možnos získa cenné rady a jej pohad, nielen o
sa týka techniky hry, ale aj celkovo hudobného
cítenia a vnímania skladby, ktorú som mala
pripravenú. Vemi si to vážim. Midori je pre
m a vzor a majstrovský kurz s ou bol pre
m a vekou inšpiráciou pre budúcnos,“ uviedla za všetkých aktívnych úastníkov 18-roná
Liliana Dulanská, ktorá aktuálne študuje na
Akadémii múzických umení v Prahe.
Možnos dosta sa do osobného kontaktu
s Midori mali nielen aktívni úastníci kurzu
ale taktiež publikum v sále. Na záver každej
vyuovacej hodiny prebehla diskusia, do ktorej sa mohol zapoji ktokovek zo študentov
i uiteov. „Bolo vemi zaujímavé sledova
túto diskusiu. Umelky a sa nebránila ani
otázkam ako sa pripravuje na koncerty, ako
fyzicky cvií, o jej pomáha na uvo ovanie
svalov, aká je jej mentálna príprava,“ približuje Pavel Bogacz.
Midori si pre svoj recitál vo Vekom evanjelickom kostole v Bratislave zvolila romantický
repertoár a odohrala ho na svojich husliach
Guarneri del Gesù z roku 1734. Zazneli Sonáta
pre husle a klavír g mol od Franza Schuberta,
Sonáta A dur Johannesa Brahmsa, Romance
od americkej skladateky Amy Beach a svoj
recitál ukonila Brahmsovým Uhorským
tancom . 1. „Domnievam sa, že Midori si
tieto skladby vybrala preto, pretože práve pri
takýchto komorných dielach môže ukáza
skutonú umeleckú h bku, svoju
osobnos a cit. A to aj dokázala. ou
predvedené skladby sa nedajú nazva
niím iným, ako vrcholom majstrovstva,“ hodnotí vystúpenie Pavel
Bogacz a dodáva: „Midori je napriek
svojmu obrovskému talentu neuveritene skromná, pracovitá, vzdelaná
a vnímavá. Z nášho projektu Majstrovských kurzov mala vekú rados
a vemi sa teším, že sama prišla
s nápadom vráti sa na Slovensko
v budúcnosti. Chcela by tu strávi
dlhší as a intenzívne sa venova práci aj s viacerými hudobníkmi. Pevne
verím, že sa to podarí zrealizova a s touto
výnimonou umelky ou sa v roku 2019 u nás
opä stretneme.“
Na Slovensku ojedinelý edukaný projekt Majstrovské kurzy svetových virtuózov je plne nancovaný z grantovej podpory Nadácie VÚB,
ktorá pokryla všetky náklady spojené s organizáciou majstrovských lekcií a koncertu, ako
aj celý pobyt Midori v Bratislave.
Tomáš TURČAN
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krstom CD Hummel in Wartberg (SDBC
Production), keže as detstva prežil skladate práve v Senci (Wartbergu). Zazneli
Sonáta pre klavír a kontrabas A dur op. 104
(orig. violonelo, arr. Krigovský) v podaní
7. ročník Medzinárodnej kontrabasovej súťaže C. D. von Dittersdorfa
8. ročník Medzinárodných kurzov a koncertov, 27. – 30. septembra,
Petra Guasa a autora transkripcie a klasiAkadémia umení Banská Bystrica, Slovak Double Bass Club
cisticky svieže Klarinetové kvarteto Es dur
WoO 5 S. 78 (Robert Šebesta – klarinet, Fritz
Kircher – husle, Wolfram Fortin – viola, Ján
Siedmy roník štvordového kontrabasovéprofesor JAMU v Brne, uviedol spolu s manželKrigovský – G violone).
ho festivalu v Banskej Bystrici otvorila 27. 9.
kou, klaviristkou Marcelou Jelínkovou okrem
medzinárodná súaž mladých interpretov.
Prvým íslom druhého koncertného veera
Bottesiniho Normy diela dvoch eských skladaPredsedom odbornej poroty bol profesor pa(29. 9.) vzdal Béla Szedlák poctu svojmu uiteov-kontrabasistov, Moravský tanec Miloslava
rížskeho konzervatória, prvý kontrabasista
teovi, významnému maarskému kontraGajdoša a Tri miniatúry pre sólový kontrabas
parížskej opery a vynikajúci koncertný umelec
basistovi a skladateovi Lajosovi Montagovi.
Václava Fuku. Práve v romanticky ladených
Thierry Barbé. Víazkou žiakov základných
Spolu s Matejom Arendárikom uviedli jeho
miniatúrach Preludium, Chorál a Toccatina vyzumeleckých škôl sa stala Zuzana Dulíková
Mikrokoncert a Extreme, jeho tvorbou a život neneli charakterové polohy umeleckého prednesu
(CZ), medzi mladšími žiakmi konzervatórií preskôr priblížil v prednáške Život pre kontrabas –
Jelínka. Rakúska kontrabasistka Christine
svedil Jen Puporka (HU) a u starších žiakov
Lajos Montag. Švédsky kontrabasista Dan Styffe
Hoock uviedla spolu s Ladislavom Fanoviom
Ond ej Sejkora (CZ). V poslednej kategórii štupôsobiaci v Nórsku sa zameriava na interpretáMilontan argentínskeho violonelistu a skladadentov univerzít a hudobných akadémií zaujal
ciu diel súasných skladateov. Jeho zásluhou
tea Josého Bragatoa. Efektné trio v argentínHong Yiu Lai (CHN) a svoje interpretané kvaodzneli na Bassfeste menej známe skladby od
skych rytmoch Contrabajisimo Astora Piazzollu
lity laureáti predviedli na otváracom koncerte
T. Hautu-aha, B. Sallesa i L. P. Hagena. Koncert
obohatil svojou hrou huslista Milan Paa,
Bassfestu v Cikkerovej sieni banskobystrickej
lektorov pokraoval kontrabasovou klasikou –
ktorého dramatický a zárove virtuózny prejav
Sonátou D dur pre kontrabas a klavír J. M. Spergera (Ján Prievozník
a Matej Arendárik).
V programe nazvanom Barokové
bacchanálie zaujal pri interpretácii
jednej z Biberových Sonát štýlovo
emotívny prejav Gunara Letzbora
na barokových husliach. K barokovým slávnostiam sa pridali aj
výnimoný eský violonelista
Petr Skalka, ktorý s Letzborom
a Krigovským uviedli Divertimento
M. Arendárik a T. Barbé
Collegium Wartberg
C dur Michaela Haydna.
Radnice. Tá sa pod partnerskou záštitou mesta
stala dejiskom festivalových koncertov. Poas
nasledujúcich dní prebiehali na pôde Akadémie
umení odborné prednášky a interpretané kurzy v triedach významných interpretov domácich aj európskych pódií. Ako odznelo v úvodnom festivalovom prejave – „Banská Bystrica sa
na chvíu stala malou Európskou úniou“.
Maratón koncertov, ktorých aktérmi boli postupne všetci lektori kurzov, odštartoval prvý
veer dvoma premiérami. Prvej sa zhostil Ján
Prievozník, ktorý s Matejom Arendárikom
uviedol Dvanás malých kusov pre kontrabas
a klavír, transkripciu Hudby pre deti op. 65
Sergeja Prokoeva. Nápad pochádzal od výtvarníka Jána Kurinca, ktorý výtvarne a textovo
pripravil v spolupráci s SDBC Production aj
notové vydanie. V premiére zaznela aj tento
rok skomponovaná Stabat Mater pre štyri kontrabasy, soprán a alt. Skladba, ktorú
Víazoslav Kubika venoval kvartetu BassBand,
dosahuje zaujímavú harmonickú h bku a melodický výraz. Priezraný soprán Marianny
Gelenekyovej kontrastoval so zaujímavo
klenutou zamatovou farbou altu Andrey
Hulecovej. S intonanou istotou vytvorili v spolupráci s kvartetom drámu jednej z najväších
kresanských sekvencií.
Vo výnimonej a v príjemnej komornej atmosfére nasledujúce dva veery. Miloslav Jelínek,

M. Gelenekyová, A. Hulecová a BassBand

vyznel najmä v Sonáte . 2 pre husle a klavír
Bélu Bartóka. V podaní vynikajúceho Thierryho
Barbého zaznel Koncert pre kontrabas a klavír súasného poského skladatea Andrzeja
Cwojdziského. Barbého muzikalita a technická ahkos bola podporená rovnako výborne
disponovaným Matejom Arendárikom, ktorý sa
poas festivalu stal vyhadávaným korepetítorom viacerých sólistov. Príjemnou bodkou ich
spoloného vystúpenia bola úprava jazzového
štandardu Misty Errolla Garnera. ahkos harmónie a nosnos kantilény Dueta pre kontrabas
a violu Carla D. von Dittersdorfa umelecky
verne pretlmoili violista Milan Radi s Jánom
Krigovským na viedenskom violone.
Neskorý záver bohatého koncertného veera
patril Johannovi Nepomukovi Hummelovi
a Collegiu Wartberg. Koncert bol zárove

M. Radič a J. Krigovský

Prekvapením bola slovenska premiéra G violonov v podaní Krigovského a Prievozníka
(6 Sonates Op. 6 pour deux bassons ou ii basses
Jeana Daniela Braunna). Posledný koncert
festivalovej Radnice patril jazzovému zoskupeniu kontrabasistu Štefana Pištu Bartuša
s huslistom Patrikom Žigmundom a subným klaviristom Alanom Bartušom.
Zmienku si zaslúži aj František Szanto,
odborník na fyzioterapiu, ktorý je neodmyslitenou súasou festivalu. Organizátoriinterpreti Ján Krigovský a Ján Prievozník si
po rokoch zaslúžia poklonu za realizovanie
tohto všestranne zameraného projektu.
Nadobúdam (žia) pocit, že viac ako z domova
sa im ocenenia dostáva zo zahraniia...
Eva MIŠKOVIČOVÁ
Fotografie: Martin HESKO

19

MUSIC ZOOM

(foto: archív)

Padajúce hviezdy
Umelci, o ktorých bude nasledujúci text, väčšinou odišli zo sveta hudby pred
dovŕšením štyridsiatky. Hoci zažiarili rýchlosťou kométy, predčasné úmrtia,
tragické nehody, závislosti a fatálne zranenia spôsobili, že sa ich kariéra skončila náhle. Niektorí trpeli nevyliečiteľnými chorobami, ktoré im znemožnili
venovať sa naďalej umeleckej dráhe, no dôvodom, že svet prišiel o ich umenie,
boli tiež psychické problémy či užívanie návykových látok.
Peter KATINA
Z klasickej hudby možno spomenú napríklad dirigenta židovského pôvodu Istvána
Kertésza (1929–1973), ktorý prežil holokaust,
no utopil sa pri kúpaní v mori poas turné v Izraeli, i dirigenta Guida Cantelliho
(1920–1956), nástupcu Toscaniniho v La Scale,
ktorý zahynul vo Francúzsku pri leteckom
nešastí. Rakovine podahli dirigenti Thomas Schippers (1930–1977), Ferenc Fricsay
(1914–1943) i operná speváka Kathleen
Ferrier (1912–1953). Klavirista Dino Ciani
(1941–1974) zahynul pri autonehode, embalista Scott Ross (1951–1989), ktorý nahral
všetky Scarlattiho sonáty, podahol AIDS. Klavirista Alexej Sultanov (1969–2005), víaz Van
Cliburnovej súaže, zomrel v roku 2005 ako
35-roný po sérii srdcovo-cievnych príhod.
Spevák Fritz Wunderlich (1930–1966) podahol
následkom zranení po páde zo schodov, Jussi
Björling (1911–1960) infarktu, violonelista
Emanuel Feuermann (1902–1942) zomrel pri
banálnej operácii, kanadský klavirista André
Mathieu (1929–1968) prehral boj s alkoholom,
klavirista Terence Judd (1957–1979) spáchal
ako 22-roný samovraždu, huslista Jacques
Thibaud (1880–1953) zahynul pri leteckom
nešastí vo Francúzskych Alpách a Josef
Hassid (1923–1950), ktorý trpel mentálnou
poruchou, zomrel na meningitídu. V jazze
rezonuje známy smutný prípad basgitaristu
Jaca Pastoriusa, kontrabasistu Paula Chambersa zabila tuberkulóza, basista Scott LaFaro
aj trubkár Clifford Brown obaja zahynuli pri
autonehode, gitarista Wes Montgomery zomrel na infarkt a Glenn Miller pri leteckom
nešastí – všetci predasne...
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Enfant terrible husľovej hry
Francúzska huslistka Ginette Neveu (1919–1949),
ktorá sa narodila vyhodit v Paríži v hudobníckej rodine, bola praneterou známeho organistu
a skladatea Charlesa-Mariu Widora. Zázrané diea najskôr vyuovala mama a už ako
7-roná odohrala svoj sólový debut. Rodiia ju
poslali študova na Parížske konzervatórium,
neskôr ju uili George Enescu, Nadia Boulanger
i Carl Flesch. Ke ju Flesch pozval študova
k sebe do Berlína, po štyroch rokoch jej pove-

kariéru naas prerušila až 2. svetová vojna.
Bezchybná interpretácia a silná osobnos
huslistky zanechávali hlboký dojem, jej hra
bola povestná intenzitou tónu, mimoriadnou
dynamikou a dokonalým zvukom. Zárove
milovala šport, jazdu na koni a tenis a poda
vyjadrení známych „fajila ako komín“. Poda
manažéra Waltera Leggeho sa „prehá ala po
Paríži na bicykli v ažkých topánkach, krátkych
ponožkách, vlnenej sukni a vo svetri, kým husle
nevyíslitenej hodnoty mala zavesené na riaditkách.“ Jej posledný koncert sa uskutonil
20. 10. 1949. Potom, 28. októbra, nastúpila v Paríži na palubu lietadla na svoje alšie turné,
no to po dvoch neúspešných pokusoch pristá
na letisku Sao Miguel Island na Azorských ostrovoch, narazilo do pohoria Monte Redondo.
Zahynulo všetkých 48 cestujúcich, Ginette Neveu a jej brat Jean-Paul, francúzsky boxerský
šampión Marcel Cerdan (vtedajší partner Edith
Piaf) a Suzanne Roig, vnuka spisovatea SaintExupéryho. Edith Piaf vo svojej autobiograi
Kolesá šastia napísala: „Precestovala by som
tisícky mí, len aby som mohla pou skvelú
Ginette Neveu.“ Neveu zahynula na vrchole
kariéry, len dva mesiace po 30. narodeninách.
Ako dôsledok viacerých leteckých nešastí,
pri ktorých zahynuli viacerí slávni hudobníci,
vyhlásil huslista Yehudi Menuhin, že prestane
na turné lieta a bude radšej cestova loou.
Walter Legge o Ginette Neveuovej povedal:
„Vo chvíli, ke sa jej prsty dotkli strún, sa jej
tvár rozžiarila v nebesky extatickej kráse. Poas
hry sa predklá ala ponad nástroj ako panter
pripravený k skoku a tóny, ktoré jej nástroj
vydával, mali takmer divokú intenzitu.“ Známa
huslistka Ida Haendel sa o nej vyjadrila: „Bola
totálne oddaná hudbe, ktorá ju pohlcovala do
takej miery, že pre u neexistovalo ni iné. Jej
dramatické nástupy mali silu vulkánu.“ A redakcia Daily Mail napísala: „Jej hra bola to
najlepšie, o sme od ias Fritza Kreislera mali
možnos pou,“ kritik Virgil Thomson jej status opísal slovami: „Ginette Neveu patrí k najväším umelcom našich ias.“

Miláčik publika

G. Neveu (foto: archív)

dal: „Diea moje, nebesá ti nadelili veký dar
a ja do toho nehodlám zasahova. Môžem ti
iba udeli niekoko drobných technických rád.“
Ke Neveu ako 9-roná odohrala koncert vo
Švajiarsku, nazvali ju „Mozartom v sukniach“.
Ako 16-roná vyhrala v konkurencii 180 súažiacich Husovú súaž Henryka Wieniawského,
ke porazila i o jedenás rokov staršieho Davida Oistracha. Neveu vystúpila v prestížnych
svetových koncertných sálach, no jej subnú

Klavirista William Kapell (1922–1953) vyrástol
na Manhattane, kde jeho rodiia vlastnili
kníhkupectvo. Hudobníkov otec bol španielsko-rusko-židovského pôvodu a rodina matky pochádzala z Poska. Kapell študoval na
Juilliard School u Olgy Samaroffovej, bývalej
manželky dirigenta Leopolda Stokowského.
Ke mal desa, vyhral prvú súaž, kde bola
hlavnou cenou veera so slávnym klaviristom
Josém Iturbim. Nasledujúci rok absolvoval
Kapell debutový recitál ohodnotený ako najlepší koncert hudobníka do 30 rokov. Slávnym sa stal už ako 20-roný, po mimoriadne
úspešnom uvedení Klavírneho koncertu Arama Chaaturjana. Premiérová nahrávka diela
z roku 1946 so Sergejom Kusevickým a Bostonským symfonickým orchestrom zaznamenala obrovský komerný úspech. Kapell
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bol s dielom do takej miery stotožovaný, že
mu meno omylom uvádzali ako „Chaaturjan
Kapell“. Okrem klavírneho umenia umelec
aj dobre vyzeral a jeho hriva nepoddajných
iernych vlasov urobila z neho idol publika.
S dynamickou interpretáciou a byronovským
vzhadom nebolo prekvapením, že s „mladým
Willym“ chcel každý hra. Vystupoval s najlepšími americkými dirigentmi, Ormandym,
Stokowským, Bernsteinom i Reinerom.
Od 40. rokov absolvoval rozsiahle svetové turné a bol považovaný za jedného z najlepších
mladých amerických klaviristov doby. Jeho
repertoár bol pestrý, siahal od diel Bacha až
po kompozície Aarona Coplanda, ktorý tak obdivoval Kapellovu interpretáciu svojej sonáty,
že v ase klaviristovej smrti mal pre neho rozpísané nové dielo. V repertoári mal tiež skladby Mozarta, Beethovena, Chopina, Barbera
a Debussyho, no najznámejšími sa stali jeho
nahrávky ruských diel: Rachmaninovov 2. a 3.
klavírny koncert, Rapsódia na Paganiniho
tému a Prokoevov 3. klavírny koncert. Kapell
navštevoval Arthura Rubinsteina a Vladimíra
Horowitza, chcel k nim chodi na hodiny,
oni však váhali. Horowitz neskôr povedal,
že ho už nemal o naui. V roku 1953 Kapell

W. Kapell (foto: archív)

absolvoval turné po Austrálii. Jeho posledný
koncert sa uskutonil 22. 10. v austrálskom
Geelongu. Dvadsiateho deviateho októbra 1953
sa lietadlo pri pristávaní v hmle zachytilo
o vrcholky stromov a narazilo do King Mountain južne od San Francisca. Všetci cestujúci
na palube zahynuli. Huslista Isaac Stern neskôr založil nadáciu Williama Kapella, ktorá
pomáhala mladým hudobníkom vycestova
do USA. Poda klaviristu Leona Fleishera „bol
Kapell najväší klavírny talent, aký kedy táto
krajina mala“. Kapella aj dnes viacero odborníkov považuje za jedného z najlepších
klaviristov všetkých ias. V roku 1986 bola
na jeho poes klavírna súaž na Univerzite
v Marylande premenovaná na William Kapell
International Piano Competition.

Ozvučený Charlie
Jedným z prvých hráov na ozvuenej gitare
bol americký swingový a jazzový gitarista
Charles Henry Christian (1916–1942). Bol to
dôležitý priekopník elektrickej gitary a kú-

ová postava bebopu, hoci aktívny bol iba
v rokoch 1939–1941. Osobitá Christianova technika hry dostala spolu s ozvuením nástroj
z rytmickej sekcie do popredia ako sólový.
Christian sa nauil hra na gitare ako 12-roný a oskoro hral po celom Stredozápade. Od
roku 1936 prešiel na elektrickú gitaru a stal
sa lokálnou atrakciou. V roku 1939 ho John
Hammond odporuil klarinetistovi Bennymu
Goodmanovi. Ten Christiana najal do svojho
nového sexteta. Goodman, samoúba a autoritárska osobnos, bol z Christiana nadšený,
nezištne ho podporoval, priom mu vaíme
za takmer všetky zachované Christianove nahrávky. Hudobníkova sláva rástla a vo februári 1940 vyhral gitarovú anketu v Metronome
All Stars. Christianove sóla pripomínajú trúbkové, bol ovplyvnený Lesterom Youngom a raz
sa vyjadril, že by chcel, aby jeho gitara znela
ako tenorsaxofón. Charlie Christian zásadne
ovplyvnil alších gitaristov, napríklad Wesa
Montgomeryho a Georgea Bensona. Zárove
vydláždil cestu modernej elektrickej gitare, po
ktorej potom kráali B. B. King, Carlos Santana alebo Jimi Hendrix. No životný štýl, ktorý
viedol, zdraviu príliš neprospieval. Ke mu
diagnostikovali postupujúcu tuberkulózu na-

Ch. H. Christian (foto: archív)

priek odporúaniam lekárov alej hral, pil alkohol a fajil, dokonca aj v nemocnici len dva
týždne pred svojou smrou. Zomrel 2. 3. 1942 vo
veku 25 rokov. Jeho zachované nahrávky sú
fascinujúce, bohužia, väšinou zlej technickej
kvality, zaznamenané amatérskymi technikmi poas vystúpení alebo v rozhlase. Charlie
Christian sa dostal do siene slávy magazínov
Down Beat a Oklahoma Jazz, v roku 2006 pomenovali ulicu v oklahomskej štvrti Bricktown na Charlie Christian Avenue.

v Carnegie Hall, kde sa predstavil ako sólista
s National Orchestral Association a zahral
Vieuxtempsov 5. husový koncert. V tom istom
roku obdivuhodne nahral jedenás Paganiniho capriccií. Ako 15-roný hral v Carnegie Hall
Paganiniho Koncert D dur s Dmitrijom Mitropulosom a Newyorskou lharmóniou, priom
jeho neskoršia nahrávka tohto diela je dodnes
považovaná za neprekonanú. Nahral tiež
koncerty Mendelssohna, Glazunova, Bruchovu
Škótsku fantáziu a Paganiniho capricciá, ktoré
sa s jeho menom spájajú azda najviac a sú považované za nadasové. Rabinove danosti boli
zázrané, disponoval technikou, ktorú mu
závideli všetci huslisti sveta. Pred hraním pôsobil niekedy zvláštne, akoby unavene a ospalo, vyzeral placho a rozpaito až ažkopádne.
Ale ke si priložil nástroj k brade, ukázalo sa,
že ide o prejav mimoriadnej koncentrácie. Na
pódiu dokázal predvies virtuózny ohostroj,
tvarova nádherné kantilény, obecenstvo len
ostávalo v nemom úžase. Desaroie neúnavného koncertovania po celom svete si však
vyžiadalo svoju da. Poas recitálu v Carnegie
Hall Rabin z nioho ni stratil rovnováhu
a spadol. Bol to jeden zo znakov zaínajúcej
neurologickej poruchy, ktorá mu nezvratne
ovplyvnila kariéru. Už dlhší
as pred týmto
incidentom ho
sprevádzala
poves umelca
s astými psychickými výkyvmi, bral silné lieky i drogy. V roku 1969
však prišiel
„comeback“
a jeho nahrávky z tohto
roku sú opä
M. Rabin (foto: archív)
silné, bohaté
na farby a uchvacujú muzikalitou. No tento
návrat netrval dlho. Rabin zomrel vo svojom
byte 19. 1. 1972. Príinou jeho smrti bolo zranenie hlavy spôsobené pádom pod vplyvom
tabletiek na spanie. Poda kritikov „predasné
úmrtie Michaela Rabina bola tragická strata
pre svet husového umenia a najlepší spôsob,
akým mu môžeme vzda hold, je poúva a vychutnáva si nádheru jeho odkazu v podobe
úžasných nahrávok“.

Knieža klavíra
Zázračný huslista na tabletkách
Americký huslista Michael Rabin (1936–1972)
bol rómsko-židovského pôvodu. Jeho matka
vyštudovala klavír na Juilliard School, otec
bol huslistom v Newyorskej lharmónii.
Michael sa zaal venova hudbe ako 7-roný.
Študoval u Ivana Galamiana, ktorý neskôr
povedal, že Rabin nemal po umeleckej stránke „vôbec žiadne slabiny“. Rabin bol senzáciou koncertných pódií od raného detstva.
Ako 13-roný debutoval v januári roku 1950

Legendárny rumunský klavirista Constantin Lipatti (1917–1950), od detstva známy pod
zdrobneninou Dinu, sa narodil v Bukurešti
v hudobníckej rodine. Jeho otec bol huslista,
ktorý študoval u Pabla de Sarasateho a Carla
Flescha, matka bola klaviristka. Dinu Lipatti
sa zaal venova klavíru i kompozícii, neskôr
študoval na konzervatóriu v Bukurešti. V júni
1930 si 13-roný Lipatti vyslúžil obrovské ovácie publika po uvedení Griegovho Koncertu
a mol v bukureštskej opere. Lipatti neskôr
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študoval v Paríži u legiend Alfreda Cortota
a Nadie Boulangerovej, ktorá sa stala jeho
duchovnou matkou. Ako 18-roný uviedol
v Paríži debutový recitál na École Normale.
Lipattiho subne sa rozbiehajúcu kariéru prerušila 2. svetová vojna. V tom ase sa uho
prvýkrát prejavili príznaky spoiatku neidentikovanej choroby. Lipatti trpel neustálymi
horúkami a slabosou, až v roku 1947 mu
diagnostikovali osobitú formu leukémie, tzv.
Hodgkinovu chorobu. Jeho zdravie sa i naalej zhoršovalo. Stav sa mu krátkodobo zlepšil
po sérii experimentálnych injekcií kortizonu
a v tomto období (1947–1950) vznikla aj väšina z jeho nahrávok. Posledný Lipattiho koncert, ktorý je zaznamenaný aj na zvukových
nosioch, sa uskutonil 16. 9. 1950 na festivale
v Besançone vo Francúzsku. Napriek vysokej horúke Lipatti odohral Bachovu Partitu
B dur, Mozartovu Sonátu a mol, Schubertove
impromptu a trinás valíkov Chopina. O tri
mesiace zomrel v Ženeve vo veku 33 rokov.
Lipatti je uznávaný pre absolútnu istotu interpretácie a majstrovskú klavírnu techniku.
Obzvláš cenná je jeho interpretácia diel Chopina, Mozarta a Bacha, ale tiež naštudovania

C. Lipatti (foto: archív)

Ravela, Liszta, Schumanna a Griega. Jeho
nahrávka Chopinových valíkov je dodnes
považovaná za nadasovú. Hudobný kritik
Harold Schonberg o Lipattiho koncerte napísal: „Toto je klavírna interpretácia, k akej
sa dokázalo priblíži iba málo umelcov jeho
generácie.“ Napriek fyzickej slabosti bola
jeho výdrž na pódiu výnimoná a známymi
sa stali jeho netradiné programy, dokázal
zahra aj dva koncerty s orchestrom v jeden
veer. Výnimonú istotu jeho hry a muzikalitu obdivovali slávni klaviristi ako Cortot,
Backhaus, Fischer, Clara Haskil, Kempff
a Schnabel. Francis Poulenc napísal, že to
bol „umelec božskej spirituality“, Herbert von
Karajan o jeho hre vyhlásil, že „to už nebol
zvuk klavíra, ale hudba vo svojej najistejšej
podobe“. Obdivovali ho aj Toscanini, Menuhin
a Honegger. Poda kritikov „Lipattiho klavírny
prejav je typický v tom, že vyjadruje h bku
a pravdivos prostredníctvom úžasnej jednoduchosti a kryštalickej istoty, je naplnený
subtílnosou, pravidelnou rytmickou pulzáciou, istotou textúry, precíznou artikuláciou
a prirodzenosou vedenia hlasov.“
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Smutný koniec legendy
Virtuózne a komplikované melodické línie
saxofonistu Charlieho Parkera (1920–1955)
kombinujú jazz s inými hudobnými žánrami,
vrátane blues, latino a klasiky. Zdokonalil improvizáciu a rozvíjal hudobné myšlienky, ktoré
postupne smerovali k harmonickej a rytmickej
revolúcii s názvom bebop. Parker prispel k rozvoju jazzových sól, ktoré umožujú ovea väšiu
vonos pri prechodových tónoch, mal skvelý
cit pre frázovanie a disponoval nesmiernou
rytmickou vynaliezavosou. V roku 1938 zaal
hra po noných kluboch na juhozápade USA.
Už ako tínedžer, v ase, ke bol hospitalizovaný
po autonehode, sa, žia, stal závislým od mora
a následne od heroínu. Parker nastúpil do kapely Earla Hinesa, kde úinkoval aj Dizzy Gillespie,
s ktorým neskôr zaal hráva. Neskôr sa pridal
ku skupine mladých hudobníkov v Harleme,
v budúcej hviezdnej zostave úinkovali okrem
Gillespieho i klavirista Thelonious Monk, gitarista Charlie Christian a bubeník Kenny Clark.
alšia spolupráca Parkera s Gillespiem, Maxom
Roachom a Budom Powellom mala obrovský
dopad na jazzový svet. Jeho závislos však spô-

Ch. Parker (foto: archív)

sobovala, že vynechával koncerty a bol považovaný za „nepoužiteného“. asto hral na ulici,
požiiaval si peniaze od kolegov i fanúšikov
a dával do záložne svoj saxofón, len aby mal
peniaze na drogy. Hoci sú Parkerove nahrávky
fascinujúce, jeho správanie bolo oraz chaotickejšie a nevyrovnané. Poas pobytu v Kalifornii
namiesto ažšie dostupných drog presedlal na
alkohol, bol hospitalizovaný na psychiatrii a na
jeho neskorších nahrávkach sa objavujú závažné chyby. Parker zomrel 12. 3. 1955 v hotelovej
izbe, ociálnou príinou smrti bol zápal púc
a prasknutý žalúdoný vred. Lekár, ktorý ho posmrtne obhliadal, odhadol vek tela 34-roného
hudobníka na 60 rokov. ahko identikovatený
štýl tejto legendy bebopu dominoval jazzu dlhé
desaroia, Miles Davis sa raz vyjadril: „Dejiny
jazzu možno vyjadri týmito štyrmi slovami:
Louis Armstrong, Charlie Parker.“

Božská Jackie
Britská violonelistka Jacqueline Mary du
Pré (1945–1987) sa narodila v Oxforde a raketový nástup jej kariéry pútal od zaiatku

pozornos médií. Už v útlej mladosti dosiahla
du Pré obrovskú popularitu, pre interpreta
klasickej hudby neobvyklú. Jej matka vyuovala na Kráovskej hudobnej akadémii
a Jacqueline zaala hra už vo svojich štyroch
rokoch. Po súaži Queen Prize, ktorú 15-roná
Jacqueline vyhrala v roku 1960 ako najmladšia úastníka v histórii, absolvovala majstrovské kurzy u legendárneho Pabla Casalsa.
V roku 1961 debutovala vo Wigmore Hall, získala nástroj znaky Stradivari a o rok neskôr
ju Daily Express oznail ako sólistku roka,
v ankete porazila dokonca i klaviristu Arthura Rubinsteina. Du Pré vystúpila s množstvom orchestrov a dirigentov, akými boli jej
manžel Daniel Barenboim, Zubin Mehta i
Leonard Bernstein. Jej priatestvo s Menuhinom, Perlmanom, Zukermanom a Mehtom
viedlo k vzniku viacerých legendárnych
nahrávok komornej hudby. Hru Jacqueline
du Pré charakterizujú vášnivá intenzita
prejavu, inšpiratívna spontánnos a farebnos. Už od jej triumfálneho debutu si du
Pré získavala poslucháov i kritikov svojím
bohatým tónom, krásnymi spevnými líniami a neuveritenou nástrojovou technikou.
Najslávnejšou nahrávkou Jacqueline
du Pré je bezpochyby
záznam Koncertu
pre violonelo e mol
Edwarda Elgara. Du
Pré koncert nahrala
poas života celkovo
štyrikrát a violonelista Mstislav
Rostropovi skladbu
demonštratívne
vyradil z vlastného
repertoáru po tom,
ako ju poul v jej
J. M. du Pré (foto: archív)
podaní. V roku 1971
však Jacqueline zaala stráca cit v prstoch i v alších astiach
tela. Diagnostikovali jej sklerózu multiplex,
ktorá ju donútila v roku 1973, len vo veku
28 rokov, presta koncertova, musela ukoni kariéru a jej posledná nahrávka pochádza
z tohto roku. Odvtedy sa jej zdravotný stav
stále zhoršoval. S chorobou bojovala celé
roky, pri koncertoch už nedokázala vôbec
ovláda prsty a prstoklady v rýchlosti kontrolovala iba vizuálne. Na poslednom vystúpení
v roku 1973, v Brahmsovom Dvojkoncerte
s Pinchasom Zukermanom a Leonardom
Bernsteinom v New Yorku, vraj bola du Pré
v takom zlom fyzickom stave, že nedokázala
ani otvori veko puzdra violonela. Dlhému
a bolestnému procesu elila statone, i na
vozíku dokázala pred televíznymi kamerami
vies majstrovské kurzy na Guildhall School.
Nakoniec v roku 1987 Jacqueline du Pré chorobe podahla. Dlhoroný priate Christoph
Nupen povedal: „Smr Jacqueline sa bolestne
dotýka s dc udí na celom svete, pretože táto
skvelá violonelistka ovládala spôsob, ako
hudbou zasiahnu dušu, o je vlastnos, ktorou disponuje iba málokto.“
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Nová sezóna Štátnej filharmónie Košice
Otváranie novej koncertnej sezóny býva
v Štátnej lharmónii Košice sledované
a oakávané, najmä ak na príjmu pozvanie umelci mimoriadnych kvalít. Úvodný
koncert 49. sezóny s hosujúcim nemeckým
organistom Christianom Schmittom (28. 9.)
bol súasou 47. roníka Medzinárodného or-

níctvom originálnych motívov alebo dvojíc
zaiatoných písmen osôb – manželky, priateov, spoluhráov, ale aj vtipných asociácií i
odkazov a každá vyznela v podaní dirigenta
ako osobitá dramatická „scéna“. V úvodnej
variácii venovanej skladateovej manželke
strhujúco pôsobili drobné motívy, staccata

Ch. Schmitt (foto: archív ŠfK)

ganového festivalu Ivana Sokola, v rámci ktorého sa tento hlavný organista Bamberských
symfonikov recitálom predstavil aj v Kostole
sv. Jána Krstitea v Sabinove. Významný eský
dirigent Robert Jindra už v Košiciach vytvoril
dvojicu excelentných inscenácií v Štátnom
divadle (Janákovu Jej pastorky u a Wagnerove Víly).
Namiesto ohlásenej skladby Rotory II. Jozefa
Grešáka zaznela na úvod predohra k Majstrom spevákom norimberským. Dielo Richarda Wagnera bolo naturelu dirigenta bližšie
a ako sa ukázalo v súvislosti s alším programom, aj vhodnejšie. Fanfáry a strhujúce tóny
dramatickej predohry zneli oslavne a zvukovo
stmelene. Christian Schmitt bravúrne zvládol
sólový part Symfónie . 3 pre organ a orchester
Charlesa-Mariu Widora. Dvojasové dielo
pripomínajúce naturelom Césara Francka
má bohatý rytmický pôdorys, vyniká farebnosou, leskom, monumentálnym zvukom
a akustickou tvárnosou. Orchestrálny part je
zvukovo rovnako bohatý a nápaditý ako part
organu. Pod taktovkou dominujúceho dirigenta a jeho neopakovateného prístupu ku
každej nástrojovej skupine vznikla nádherne
farebná výpove orchestra i organu. Poradie
a obsahové zameranie tempovo kontrastných
dielov Vivace – Allegro – Largo presvedilo o jedinenosti Widorovej tvorby.
Po prestávke zazneli Enigma variácie op. 36
Edwarda Elgara z roku 1899. Každá zo 14 variácií uvádza akési tajomstvo, záhadu prostred-

smiechu, presné nástupy i závery. Nasledujúce komino i gradácie vystriedali pôsobivé
náhle vypätia, v piatom vstupe lenivý a pomalý nárast témy so vstupnými pasážami fagotov, nasledujúca búrka vášní s akcentovanými
tympanmi kontrastovala s lyrikou sólových
huslí a pomalým, ale výrazným napätím v orchestri. V záverenej asti s pôsobivým sólom
violonela doznieval úzky citový kontakt
v predstavách skladatea ako vyvrcholenie
v pôsobivom, výrazom presýtenom podaní
Roberta Jindru a nového druhého koncertného
majstra Mátyása Mézesa, ako aj celého orchestra ŠfK a jeho sólistov.
Mimoriadne citlivo a profesionálne bol pripravený koncert pripomínajúci 99. výroie
vzniku eskoslovenskej republiky, ktorý sa

konal 26. 10. aj v rámci festivalu Višegrádske
dni a Dni eskej kultúry. Jeho dramaturgia
zdôraznila základy slovenskej hudby uvedením symfonickej básne Osud a ideál Jána
Levoslava Bellu v interpretanom „nadhade“
eského dirigenta Petra Vronského. Huslista
Ivan Ženatý predniesol zriedka poutú náronú Škótsku fantáziu pre husle Maxa Brucha
a záverená Symfónia . 5 D dur op. 107 „Reformaná“ Felixa Mendelssohna Bartholdyho
pripomenula alšie výroie – 500 rokov reformácie v Európe. Skúsený dirigent uchopil Bellovo dielo s jeho myšlienkovým a tematickým
obsahom na úrovni ktoréhokovek diela obdobia romantizmu, s razantnosou a prísnou
charakteristikou v nástrojových podobách,
rytmoch a dynamike. Osud ako dramatický
hudobný prúd v kontraste s témou ideálu
lyricky až intímne znejúcou, odkrývali prekvapujúco novoromanticky hutne znejúcu
hudobnú báse, na svoju dobu zvláš progresívnu a pôsobivú. Až doba, v ktorej mohla
zaznie bez ideových nánosov, odkrýva vysoké
hodnoty tohto nedoceneného diela. Na stavbe
a logickom vyznení každého úseku mal veký
podiel aj dirigentov koncentrovaný prístup
a zvuný tón orchestra.
Ivan Ženatý sa Košianom prvýkrát predstavil
ešte ako dvadsadvaroný mimoriadny talent
a hoci tu poas nasledujúcich troch dekád hral
viackrát, jeho výkon tentokrát uchvátil každým
tónom. Vaka Harmony Foundation New York
hrá na husliach Guarneri „del Gesù“ z roku
1740, o tiež prispelo k výnimonosti koncertného veera.
Unikátny nástroj umožoval
vekému huslistovi tvori
neuveritené piana, gradácie,
technické nesy, akordické
pasáže, ozdoby, nádherný tón,
sladké melódie i dravú virtuozitu. Súhra s lenmi orchestra, s harstkou Ivanou Boggerovou, vzájomné hudobné
cítenie s dirigentom, vniesli
neobvyklý súlad do prednesu
skladby. Napriek všetkému
bol vrcholom veera MendelsR. Jindra
(foto: archív ŠfK)
sohn. Dielo erpajúce z histórie a vášnivých náboženských
rozbrojov 16. storoia vytvoril 21-roný skladate
v roku 1830. Materiál svedí o zrelom tvorivom
ine s obdivuhodnými témami a ich stavbou.
Pomalý úvod vystriedal chorál v plechových
nástrojoch a nástup dramatických tém, druhá
as pripomenula udové ländlery v rýchlom
tempe a sviežej nálade, v tretej asti (dirigent tu
odložil taktovku) zaznieval v sláikoch hudobný prúd vrúcnou melodikou. Ke vo Finále nastúpi variácia na tému Lutherovho chorálu Ein
feste Burg ist unser Gott, dielo koní v rozsiahlej
augmentácii témy a pou aj bojovné i víazné
tóny, no najmä neustály podtón bachovských
inšpirácií. Dirigent uchopil dielo pôsobivo, presne, monumentálne, spamäti viedol orchester
k nevšednému výkonu.
Lýdia URBANČÍKOVÁ
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Katedrálny organový festival Bratislava
8. ročník, 27. júla – 7. septembra, Tribus Musicae,
Bratislavská arcidiecéza, BKIS
Aktuálny ôsmy roník podujatia v bratislavskej Katedrále svätého Martina si udržal štandardný, nepoavujúci záujem publika, na prvých dvoch koncertoch znel organ nielen ako
sólový nástroj. Jean-Pierre Griveau ponúkli
27. 7. spolu so sopranistkou Corinne Sertillanges pestro zostavený a v podstate oddychovopopulárny program, ktorý nadšené publikum
spontánne ocenilo dlhotrvajúcim závereným
potleskom. V znamenitej súhre vychádzajúcej
z jednotného hudobného cítenia predniesli
po jednej árii z Matúšových a Jánových pašií
J. S. Bacha, Crucixus a O Salutaris z Petite
messe solennelle G. Rossiniho a dve Ave Marie – u nás zriedkavo uvádzanú M. Duprého
s pomaly plynúcimi pôsobivými harmóniami
a populárnu Gounodovu na Bachovo Prelúdium z BWV 846. Program uzavreli dvoma
áriami Georga Friedricha Händla. Sopranistka
disponuje hlasom s príjemnou sýtou farbou
a jemným vibratom, skôr menej pohyblivým
(súdiac poda skladieb, ktoré zazneli na koncerte). Interpretaný prístup organistu bol
typicky francúzsky – viac ako na štýlovú akademickos kládol dôraz na registranú vynaliezavos zaujímavých zvukových farieb, a to
nielen v sólových skladbách, ale aj v sprievodoch speváky. V skladbách pre organ sólo –

kou škálou výrazových a farebných odtieov
svojho nástroja pripomínajúceho niekedy
tajomný zvuk jemne hrajúceho klarinetu,
inokedy v silných pasážach znejúceho skoro
ako trúbka. Starostlivo pripravená dramaturgia ponúkla aj repertoár starších štýlových
období: Sicilienne op. 78 G. Faurého a pôvodne
autovú Sonátu Es dur BWV 1031, pripisovanú
J. S. Bachovi (jej autorom je však pravdepodobne C. Ph. E. Bach). Špecické možnosti neštandardnej nástrojovej dvojice sa v bohatšej
miere prejavili najmä v novších skladbách –
troch od Nóra Bjørna Luksengårda a v záverenej varianej Torn Erik’s Song Nilsa Lindberga zo susedného Švédska. Andreas Eidsten
Dahl sa predstavil ako sólový organový virtuóz v skladbách Maxa Regera, Franka Bridgea
a nórskych rodákov Bjarnea Sløgedala a Egila
Hovlanda (skvelé Štyri interlúdiá z Missa Vigilate op. 67).

Sólové recitály
Skvelý nemecký organista Peter Ko er musel
na koncerte 10. 8. pre technické problémy so
setzerovými pamäami nástroja nahradi
pôvodne avizované dielo Franza Liszta skladbami J. S. Bacha, ktoré sú jednoduchšie po

bolo pou bodkované rytmy v rýchlych astiach Mendelssohnových sonát, o sa v danej
akustike podarí len zriedka) a spevným prednesom logicky vystavaných melodických fráz.
Poský umelec Witold Zalewski, prvý organista
Wawelskej kráovskej katedrály v Krakove, je
nepochybne technicky skvelo disponovaným
hráom. Z jeho hry však bolo 17. 8. cíti uritý emocionálny chlad a nevýrazné lenenie
hudobných fráz (hudba sa príliš ženie vpred,
skladby „nedýchajú“, o obzvláš v akustike
bratislavskej Katedrály s dlhým doznievaním
zvuku sažuje vnímanie). Viac ako v skladbách
J. S. Bacha, F. Mendelssohna i záverenej
Fantázii a fúge d mol op. 135b Maxa Regera ma
oslovil v dielach svojich rodákov (M. Surzyski
a F. Nowowiejski). Emocionálne a výrazovo
prebohatým svetom Regerovej Fantázie, plnej
prudkých kontrastov, harmonických gradácií
a rétorických zastavení, prechádzal akoby
z „rýchlika“, bez povšimnutia.
Dramaturgicky vhodne vystavaný oblúk recitálu Christiana Iwana z Rakúska sa 24. 8. klenul
od rozsiahlej chorálovej partity Sei gegrüßet,
Jesu gütig BWV 768 J. S. Bacha, cez zvukovo
zaujímavú modernú kompozíciu Thomasa Daniela Schleea, hravé populárne Andante F dur
KV 616 W. A. Mozarta (na 4‘ registroch), po
robustné vyvrcholenie v impozantnej a skvelo
interpretovanej Fantázii a fúge na BACH op. 46
Maxa Regera. Interpret stvárnil skladby so štýlovo diferencovaným prístupom a porozumením ich hudobnému obsahu.
Festival uzavrel 7. 9. koncert talianskeho
organistu Enrica Zanovella. Po úvodnom náronom Prelúdiu Es dur z BWV 552 J. S. Bacha
pokraoval posluchásky vanými skladbami, v ktorých po výrazovej stránke dominovali bezproblémové radostné tóny (J. L. Krebs,
Koncert G dur J. A. Hasseho, ktorým nahradil
v bulletine avizovaného J. Chr. H. Rincka,
skladby L. J. A. Lefébure-Wélyho, M. Clementiho a Baroková suita Gordona Younga).
Navzdory uritej prvoplánovej úbivosti väšiny skladieb programu bola jeho hra presvedivá, istá, technicky suverénna a výrazovo
adekvátna.
Súasou festivalu bol už po tretíkrát koncert
v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore,
tentokrát s významným talianskym organistom Alessandrom Bianchim (27. 8., termínovo
však kolidoval s festivalom Slovenské historické organy).

J. P. Griveau (foto: archív)

Tokáte C dur BWV 564 J. S. Bacha (bez nasledujúceho Adagia a fúgy), skladbe C. Saint-Saënsa, vlastnej transkripcii Šiestich rumunských
tancov Sz. 68 Bélu Bartóka a vo svojej vlastnej
kompozícii – preukázal nástrojovú virtuozitu
a zvukovú kultúru, vyhýbajúcu sa dynamickej
agresivite, vkusne korešpondujúcu s komorným charakterom celého koncertu.
Zriedkavú zvukovú kombináciu organu a saxofónu predviedla na koncerte 3. 8. s názvom
The Song of the North dvojica umelcov z Nórska. Saxofonista Vegard Landaas upútal širo-
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stránke zvukového registraného stvárnenia.
Koncert nazvaný The Bach’s Admirers (Bachovi obdivovatelia) sa tak transformoval
na koncert z diel samotného Bacha (Tokáta
a fúga d mol BWV 565 a dve pokojné chorálové
spracovania s kolorovaným cantom rmom
v sopráne) a jeho obdivovatea v nasledujúcom storoí – Felixa Mendelssohna Bartholdyho (Sonáty . 3 A dur a . 4 B dur z op. 65). Známe a asto hrané diela zazneli v brilantnej, až
vzorovej majstrovskej interpretácii s pevným
rytmom, zrozumitenou artikuláciou (dobre

Organové cykly Petra Ebena
V rámci viacerých podujatí si tento rok pripomíname desiate výroie úmrtia významného
eského skladatea Petra Ebena, ktorý kvalitou, originalitou i množstvom svojej tvorby vo
svetovom meradle významne prispel do organovej literatúry 20. storoia. Prevažnú as
jeho diela sprevádza náboženská tematika,
obzvláš boj dobra a zla. Z rôznych uhlov pohadu ho spracoval v troch vekých organových
cykloch – Faustovi na námet J. W. Goetheho,
Jóbovi poda starozákonnej knihy a napokon
11 | 2017
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V. Landaas a A. E. Dahl (foto: archív)

v Labyrinte svta a ráji srdce na texty z rovnomenného diela Jána Amosa Komenského.
Posledný cyklus sám veakrát hral na organe;
pôvodne ako improvizácie, a to nielen v esku, ale aj v zahranií. Na Slovensku dielo
improvizane predviedol v novembri 1991
v rámci sprievodného podujatia Prehliadky
mladých slovenských organistov na Konzervatóriu v Košiciach a v septembri 2002 na

záverenom koncerte Trnavských organových
dní v umeleckej spolupráci so synom, moderátorom Markom Ebenom. V tom období dal
dielu denitívnu, o rok neskôr publikovanú
podobu. „Poutník, který prochází labyrintem
svta, nenachází v nm nic potšujícího a obrací se k svému Bohu ve svém srdci,“ charakterizuje svoju inšpiráciu a zámer skladate.
„To, co m však na Komenského postoji nejvíce
dojímá, je jeho neúnavná práce pro zlepšení
tohto svta. V tom mže být píkladem i pro
naši souasnost: zachovat si vlastní kritický
pohled a odstup od tohto svta, ale všechny své
síly vnovat na jeho zlepšení...“
Ebenov posledný cyklus uviedol Stanislav
Šurin v rámci aktuálneho roníka Katedrálneho organového festivalu Bratislava
spolone s brnianskym hercom Vladimírom
Krátkým (31. 8.). Interpretane nároné dielo
pozostávajúce zo 14 kontrastne koncipovaných
organových astí reagujúcich na 13 úryvkov
z Komenského diela stvárnil Šurin s dôrazom
na celkový výraz, temperamentne, v sviežich,
miestami až dravých tempách podporujúcich
dramatický ah, celkovo preferujúc skôr svetlejšie registrácie a pestrú farebnos, primerane
využívajúc bohatstvo zvukových možností
katedrálneho organa. Pôsobivý záver diela
s pokorným návratom k Bohu, doznievajúci
v tichej meditácii, sa neminul zamýšanému
úinku. Stanislav Šurin, zakladate a organizátor viacerých organových festivalov, vrá-

tane KOFB a Trnavských organových dní, sa
s Petrom Ebenom osobne poznal. Z množstva
podujatí, ktoré Šurin organizuje v Trnave,
Piešanoch, Modre i Dolnom Kubíne, sa mi
podarilo navštívi záverený koncert XXII.
roníka Trnavských organových dní (10. 9.).
Americký organista David di Fiore investoval
do naštudovania Ebenovho cyklu Jób vea
asu a tvorivej energie. V porovnaní s bratislavským uvedením Labyrintu svta vyznel
Jób (v súlade s autorovým zámerom) omnoho
tmavšie, zvukovo robustnejšie a depresívnejšie, na om má významný podiel aj zvukový
charakter nástroja (Otto Rieger, Budapeš 1912)
v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša. Organista
kládol vo vyváženej miere dôraz na sugesciu
hudobného výrazu, no zárove i na primeranú
zvukovú transparentnos hustej textúry. Obdivuhodným spôsobom sa mu podarilo vyrovna
s technickými obmedzeniami dnes už historického nástroja (pomaly a nepresne reagujúca
pneumatická traktúra – obzvláš nároné bolo
presvedivo stvárni dramatické sledy rýchlych
akordov, a to najmä repetovaných; z hadiska
potreby rýchlych registraných zmien nástroj
disponuje len dvoma vonými kombináciami
a nemá žiadne pamäte na báze poítaovej
elektroniky). Umelecký výkon organistu umocoval zanietený a aj vo vekej akustike baziliky
zrozumitený prednes biblických textov Kamilom Mikulíkom.
Stanislav TICHÝ

nu autu. Vynikajúco sa predstavil aj mladý
kontrabasista Václav Kuera zo ZUŠ Morava
v Zlíne. V Štyroch lyrických kusoch Jána
pridala interpretka vtip a šarm, ktoré vyzneli
Zacha predviedol pôsobivú hru na tomto nápôsobivo a hravo.
stroji (sprievod Jozef Ruka). Scherzo ruvido
Koncert spestrila nápaditá kombinácia xyloViliama Gräfngera pre altsaxofón a klavír
fónu s klavírom. Martin Lenhart (ZUŠ Rajec,
bravúrne predviedla Natália Hatalová zo
ZUŠ . Fullu v Ružomberku (sprievod Martina
sprievod Marek Milo) dosiahol v skladbe
Priesolová). Gräfnger bol aj autorom skladby
Hymnos uboša Bernátha osobitú atmosféru
O noných motýoch, v ktorej sa
Dominike uovej (ZUŠ Kysucké
Nové Mesto, sprievod Miroslav
Vantech) podarilo dosiahnu na
prienej aute pôsobivé farby
a živú virtuozitu. Klavirista Pavol Bohdan Zápotoný zo ZUŠ
Martin presvedivo predviedol
Just Have Another Good Day Petra Breinera.
Spestrením koncertu víazov
boli Ozveny pre štvoro huslí Jany
Kmiovej v podaní Anežky Kurajdovej, Lujzy Lakoštíkovej,
Dorky Lakoštíkovej a Anny
Žmijákovej zo ZUŠ I. Ballu v DolF. Gutten (foto: archív)
nom Kubíne. Virtuózne husové
Perpetum d Okola Jevgenija Irsaby kvapiek vody. Veselé Ranné zorenie pre
šaia bravúrne predviedol Filip Gutten zo ZUŠ
prienu autu Róberta Gašparíka presvedivo
L. Árvaya v Žiline a na klavíri ho sprevádzal
predniesol Péter Nánási z Maarska (Kirásám autor (okrem neho boli na bratislavskom
ly-König Iskola Szeged). Martina Belejová
koncerte prítomní viacerí autori uvádzaných
zo ZUŠ Košice (klavírna spolupráca Peter
skladieb – Ivan Buffa, Viliam Gräfnger i LuDuchnický) zapôsobila v náronej skladbe
cia Chuková).
Lucie Chukovej Saturday’s Groove pre prieVíťazoslav KUBIČKA

Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari
Na tohtoroných koncertoch víazov 8. roníka medzinárodnej súaže Rajecká hudobná jar
(12. 9. v koncertnej sále Slovenského inštitútu
vo Viedni a 13. 9. v Mirbachovom paláci v Bratislave) sme boli opä svedkami pozoruhodných výkonov mladých interpretov a skvelej
práce ich pedagógov. Podujatie organizuje
Základná umelecká škola v Rajci v spolupráci
s Ministerstvom školstva SR za nannej podpory Fondu na podporu umenia a osobitnú
zásluhu na jeho príprave má riadite tamojšej
ZUŠ Marián Remenius.
Poetické violonelo Marcela Petráša (ZUŠ
Modra, sprievod Lýdia Cibulová) rozozvualo
Fantáziu pre violonelo a klavír I. – Jesenné
ráno Františka Kaderu. Pokojný a vyrovnaný
prejav interpreta jemne akcentoval jesennú
náladu diela. Hravé Myšky pre zobcovú autu
Ivana Buffu rozihrala presvedivo udmila
Papová (ZUŠ . Fullu v Ružomberku, sprievod
Martina Priesolová). Vtipné dielko vyznelo
v rukách mladej interpretky s patriným
humorom. V skladbe Gregora Rezeša Oblaky
oarila poslucháov bravúrnym a farebne
bohatým prednesom Vanesa Uríová (ZUŠ Rajec). Presvedivý tón jej violonela podiarkol
poetické vyznenie skladby. Skladbu Víazoslava Kubiku Dve rastliny dôstojne s bohatým
farebným tónom zobcovej auty predniesla
Soa Mindová (SZUŠ Via Arto Humenné a ZUŠ
Rajec, sprievod Marek Milo). V druhej asti

25

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Voce magna 2017
V poradí tretí koncert abonentného cyklu ŠKO bol zároveň otváracím podujatím
medzinárodného festivalu zborového umenia Voce magna, ktorý prebiehal 5.–7. 10.
v Žiline už po ôsmykrát.
Zborový spev má u nás osobitnú pozíciu.
V priebehu niekokých desaroí sa striedavo
stretával s priazou a nepriazou. Najmä
v porevoluných rokoch jeho popularita
zjavne klesla, o bolo evidentne dôsledkom
ideológie reálneho socializmu s jej dôrazom
na kolektívne (masové) záujmové innosti.
Nájs dnes lídrov, ktorí by chceli stimulova
tento druh innosti, nie je ahké. Preto poteší

(Peter Mikuláš), miešaný zbor (Žilinský miešaný zbor a Cantica Collegium Musicum
z Martina) a ŠKO Žilina. Kompozície tohto
skladatea vždy naplnia oakávania – Iršaia
charakterizuje potenciál výraznej invencie
a kompoziný fundament, ktorému dominuje
mimoriadny cit pre dramaturgiu hudobného
celku, tvarovanie reliéfu s psychologicky urujúcou dávkou úinku. V stvárnení interpre-

Š. Sedlický, P. Mikuláš a B. Ferancová

nadviazanie na zborové tradície v akejkovek
forme. Obdivovatelia vokálneho umenia iste
zaevidovali pozitívne hnutia, najmä v stredoslovenských mestách, kde sa zborový spev
intenzívne pestuje celé desaroia.
O záujme i vstávaní z popola presviedajú pribúdajúce zborové formácie a znova narastajúci
záujem dokladujú festivalové podujatia.
Príkladom je nedávno zavšený roník medzinárodného festivalu Voce magna 2017. Jeho iniciátorom a spiritus movens je rešpektovaný špecialista, zbormajster, dirigent Štefan Sedlický,
zakladate a stály umelecký riadite podujatia.
Jeho elán a presvedenie sú potvrdené „rodovou
anamnézou“, nadšením pre zborovú hudbu
pretrvávajúcim už viacero generácií. Novinkou
aktuálneho roníka bola súažná as festivalu.
Celkovo sa na om zúastnilo úctyhodných
30 speváckych zborov, 6 z nich vystúpilo na
troch festivalových koncertoch, do súažného
zápolenia sa zapojilo 24 zborov.
Garanciou úrovne je permanentná spolupráca
vedenia festivalu so skladatemi: na predchádzajúcich roníkoch priebežne odzneli v premiére pôvodné vokálne a vokálno-orchestrálne diela oslovených skladateov. Po úspešných
minuloroných nových uvedeniach kompozícií . Bernáta, M. Spustu, P. Špiláka otváral
tento roník opus Jevgenija Išaia. Jeho Stabat
mater pre soprán (Božena Ferancová), bas
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taného aparátu, dôsledne pripraveného pod
dirigentským vedením Štefana Sedlického, bol
posluchá postupne viac a viac „vahovaný“
fascináciou z tejto vrúcnej hudby.
Úsporný materiálový základ sa stal skladateovi východiskom k vypäto tvarovaným
amplitúdam s dramatickými plochami, ústiacim vzápätí do krehkých vlákien emotívneho
éterického ad innitum, ku ktorému spel celý
priebeh kompozície. Tvar, ktorý zaznel na otváracom koncerte, zažiaril vyrovnanou interpretanou kvalitou, vo všetkých parametroch
sa blížiacou k posolstvu výsostne duchovnej
výpovede.

Dobrou správou je, že po spomínanom vákuu
si viacerí súasní skladatelia našli cestu ku
komunikácii so zbormi. Po repertoárových
stáliciach pribúdajú svieže, najmä pre mladých atraktívne koncipované skladby, ktoré
vaka svojej vynaliezavej, aktuálnej a vtipnej
dikcii majú šancu zauja. Ako vidí a hodnotí
uplynulý roník umelecký riadite Štefan
Sedlický? O význame i o úrovni súažiacich
a perspektívach žilinského festivalu hovorí:
„Medzinárodná súaž je fórum, kde každý
zbor predvedie po svedomitej príprave kvalitný
výkon, motivuje spevákov a dirigentov k vrcholným vystúpeniam. Každá súaž posúva
zbor kvalitatívne dopredu. Pre slovenské zbory
je to možnos pou kvalitné zahraniné telesá
a vidie (pou), ako sa spieva vo svete. Malo
by to motivova dirigentov k novým spôsobom práce, ale aj siaha po novej, nepoznanej
dramaturgii.“ Jeho priebeh hodnotí takto:
„eské zbory potvrdili svoju kvalitu, ktorá sa
opiera o tradíciu a kvalitu detského zborového
spevu, v ktorom patria medzi absolútnu svetovú špiku. Sugestívny prejav Moraviachoru,
ale aj nároná dramaturgia Chorus Ostrava
a úžasná hlasová kultúra Ondráška z Nového
Jiína oprávnene žali úspech u publika, ale aj
u odbornej poroty. Osobne obdivujem detský
zbor Jitro, ktorý si stále udržuje poves svetovej
špiky v tejto kategórii, o nakoniec aj potvrdil ziskom Grand Prix (absolútny víaz celej
súaže). Zaujal ma aj výkon mužského zboru
Brodosplit z Chorvátska, a to svojím úžasným
zvukom a prejavom. Zo slovenských telies urite najviac obdivu z radov poslucháov získali
dievatá z Cambiar la musica, ktoré ukázali
nové možnosti interpretácie a vnímania
zborových skladieb.
Toto teleso je urite
vekou ozdobou festivalov a súaží nielen na Slovensku, ale
prejavujú o veký
záujem aj v zahranií.“
Perspektívy tohto
dobre naštartovaného podujatia?
„Do budúcnosti by
sme radi urobil
V sprievode ŠKO Žilina
z festivalu (súaže)
veké fórum pre dirigentov (hlavne slovenských), na ktorom by
nielen pouli skvelé výkony, ale mohli by spolu
komunikova, vymie a si skúsenosti, rozpráva sa o možnostiach zlepšenia situácie v oblasti zborového spevu na Slovensku a pod. Radi
by sme pre zanietených zbormajstrov pozvali
na festival dirigentské osobnosti zo sveta, ktoré
by predviedli svoje schopnosti a skúsenosti na
workshope, prípadne rozprávali o tom, ako sa
darí zborovému dianiu vo svete, aby motivovali
mladých dirigentov k tejto záslužnej práci,
najmä s detskými a mládežníckymi zbormi.“
Lýdia DOHNALOVÁ
Fotografie: Roderik KUČAVÍK
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Litovské hudobno-informačné centrum
V Hudobnom živote 01-02/2016 sme písali o inšpiratívnej antológii zvanej Litovská hudba v kontexte, vydanej skutočne činorodým Litovským hudobno-informačným centrom
(MIC). Celá antológia, doplnená o ďalšie nahrávky a sprievodné texty v angličtine, sa nakoniec stala voľne dostupnou na stránkach centra (www.mic.lt/en/database/classical/
contexts/). Vydavateľská činnosť MIC sa však naďalej rozrastá o pozoruhodné tituly,
ktoré „splácajú dlh“ dôležitým historickým osobnostiam alebo predstavujú tvorbu skladateľov mladšej generácie.

Anthology of Lithuanian Art
Music in the 21st Century
Od zaiatku nového tisícroia uplynulo takmer 17 rokov. V porovnaní s minulým storoím sa zdá, že vývin vo svete komponovanej
vážnej hudby zatia prebieha bez vekých
zlomových situácií i estetických zmien. Litovské centrum sa napriek tomu rozhodlo
prís na trh s promoným dvojdiskom, na ktorom predstavuje nové skladby, ktoré istým
spôsobom najlepšie reprezentujú súasnú
litovskú hudobnú scénu. Na pomoc si pozvali
skladatea a hudobného publicistu Franka
J. Oteriho z USA, ktorý dostal neahkú úlohu:
vybra zo stoviek skladieb 90 skladateov tie
„najreprezentatívnejšie“. Oteri sa snažil vytvo-

umelcov, akými sú napríklad Antanas Jasenka i Vytautas Jurgutis, predstavujúcich
experimentálnejšiu podobu litovskej hudby,
i rôzne multižánrové zoskupenia a kapely.
Zámer ponúknu hudbu o najväšiemu potu
hudobníkov podporuje aj príloha všetkých
partitúr v podobe PDF. Napriek obmedzeniu na komponované partitúry je antológia
žánrovo aj esteticky pestrá. Na CD nájdeme
skladby sólové, komorné, orchestrálne, ako aj
skladby pre svojrázne monochromatické zoskupenia (Chromatography pre 10 akordeónov
od Raimondy Žikait z roku 2013). Pestrosti
na asovej ploche dvoch CD slúži aj alšie
obmedzenie: všetky skladby majú maximálnu d žku 15 minút. Najdlhšia z nich, Non in
commotione od Rytisa Mažulisa, má trvanie

ním stupníc. Na skladatekinom prolovom
albume Textil sa nachádza sedem kompozícií, napísaných v rozmedzí rokov 2006–2016.
Osobne za najvydarenejšiu považujem najnovšiu kompozíciu Praktisha (2016) pre klavír,
harmónium, marimbu a sláikové kvarteto.
Poas celého jej trvania znejú dve vrstvy
v kontrastných dynamikách (jedna rytmická
s mechanicky sa spomaujúcim pravidelným
pulzom a druhá tvoriaca akúsi zádrž), ktoré
sa postupne dynamicky „preklopia“: vrstva
hrajúca zádrž, na zaiatku v úzadí v pp, sa postupne stane dominantnou vrstvou vo ff a naopak. Skladba je skvelo predvedená anglickým
súborom Apartment House.
Hudba skladatea Antanasa Rekašiusa
(1928–2003) je znane vzdialená redukcionistickým a eufonickým tendenciám, s ktorými
sa zvykne asociova litovská scéna. Rekašiusova tvorba prezentovaná na CD Fonogrammar (2016) je živelná, rytmicky takmer jazzovo hravá, a hoci využíva repetície, tie prebiehajú s mnohými mikrovariáciami a prácou
s vrstvami a kontrapunktom, to všetko na
ploche kratších foriem. Hlavnú nápl albumu tvoria tri kompozície pre saxofón (resp.
autu a klarinet), violonelo a klavír: Epitaf
(1980), Atonika (1970) a Musica dolente et brio

Anthology of Lithuanian Art Music in the 21st Century, Egidija Medekšaitėe, Antanas Rekašius. Kazdý nosič má obal z iného druhu papiera.

ri o najobjektívnejšiu antológiu pozbavenú
syndrómu „the best of“. Zárove sa rozhodol
nezaradi do antológie skladby, hoci aj reprezentatívne a už ustálené v repertoároch, ktoré
sú už dostupné na výberových propaganých
nahrávkach litovskej hudby Zoom In – od roku
2002 ich zatia vyšlo jedenás (!). Toto rozhodnutie vyradilo dnes už renomované skladby,
ako napríklad Elongation of Nights (2009) od
Just Janulyt i Stasys’s Eight Miniatures
(2002) od Broniusa Kutaviiusa. Mimochodom,
Bronius Kutaviius i Just Janulyt v antológii nie sú zastúpení vôbec, podobne ako iní reprezentatívni a stále plodní skladatelia z viacerých generácií (Balakauskas, Kabelis, Nakas,
at.). Z „prevádzkových dôvodov“ – ponúknu
hudbu o najväšiemu potu potenciálnych
interpretov – sa kurátor a vydavatestvo rozhodli tiež nezaradi diela vytvorené pre „xné
médiá“, ako aj kompozície využívajúce rôznu
mieru improvizácie. Toto obmedzenie zasa
„vyradilo z hry“ mnohých, dnes už známych

presne 13:45. Práve toto obmedzenie vylúilo
symfonické diela Osvaldasa Balakauskasa i
Onut Narbutait.
Egidija Medekšait patrí k najvýraznejším
postavám mladšej strednej generácie. Kompozíciu vyštudovala u známeho „mikrominimalistu“ Rytisa Mažulisa, zárove však taktiež
vyštudovala textilný dizajn na Technickej univerzite v Kaunase. Oba údaje tvoria základné
prvky a oporné body jej skladateského jazyka:
kým textilné vzory sú pre jej hudbu silným
inšpiraným a štrukturálnym zdrojom (takmer všetky jej kompozície napísané po roku
2005 pracujú s ideou „sonikácie“ textilných
vzorov), realizácia týchto podnetov sa zasa
„mažulisovsky“ opiera o využitie mikrointervalov a asto si pomáha elektronikou. Ako
posledný zásadný inšpiraný zdroj môžeme
jednoznane identikova svet indickej vážnej
hudby (rágy). Skladby Medekšait odkazujú na
túto tradíciu nielen svojím pomenovaním, ale
aj celkovou atmosférou a prípadným využíva-

(1980). Energická a asto priam „bláznivo
normálna“ Rekašiusova hudba je v kontexte
súasnej experimentálnej hudby vítaným
prekvapením a oživením. Album nahral už
spomínaný súbor Apartment House vedený
zanieteným propagátorom litovskej hudby,
violonelistom Antonom Lukoszeviezem. Ten
v roku 2015 so svojím súborom pripravil pre
MIC skvelý album Musical Scoring System,
predstavujúci hudbu zakladatea Fluxusu,
Jurgisa Mai nasa (alias Georgea Maciunasa). Nahrávka sa dostala na zoznam desiatich najlepších nahrávok v kategórii súasná
hudba prestížneho britského hudobného
magazínu The Wire. Jednotlivé CD sú pôsobivé aj osobitým grackým riešením a profesionálnym zvukom. Nové nahrávky MIC by,
podobne ako staršia antológia Litovská hudba
v kontexte, mohli poslúži ako inšpiraný
zdroj pre zviditeovanie a „oprašovanie“ slovenskej hudby.
Adrián DEMOČ
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Hudba dneška v SNG 24:
Cross Country Skiing
SNG Esterházyho palác, Bratislava 18. 10.
Nebol to bežný klarinetový recitál. Ani nemohol by, jeho hlavným protagonistom bol
totiž Brao Dugovi, klarinetista a basklarinetista, ktorého repertoárový záber, siahajúci
od „staršej“ klasiky po tú najsúasnejšiu a od
raného jazzu po vonú improvizáciu, z neho
robí ažko nahraditeného lena takých rôznorodých zoskupení, akými sú napríklad
Cluster ensemble a Berger Trio, ale aj neprehliadnuteného lektora VENI ACADEMY.
Jeho hru však možno (okrem iného) pou
aj na albumoch Fats Jazz Band alebo Jany
Kirschnerovej. Práve vaka tomuto kontaktu
vznikla idea spolupráce s britským skladateom, aranžérom a producentom Eddiem
Stevensom na pripravovanom projekte
s názvom Cross Country Skiing, ktorý by
mal oskoro uzrie svetlo sveta v podobe CD
z produkcie vydavatestva Real Music House
a v rámci Hudby dneška absolvoval svoju
bratislavskú premiéru. Úas hudobníka, ktorého kariéra sa spája najmä s menami Róisín
Murphy a Moloko (no zaleka nielen s nimi),
naznaila, že sa klarinet presunie zo svojich
obvyklých klasických a avantgardných súradníc smerom k teritóriám popovej alternatívy a klubovej elektroniky, hoci nie príliš, nie
doslovne. Na korigovaní kurzu tohto presunu
a na dramaturgickej koncepcii projektu sa
výraznou mierou podieal tretí len zoskupenia, Daniel Matej. Dva protiahlé stoly s ná-

iním slúžiacim na ovládanie ozvuovacej
sústavy, live electronics a prehrávaov v réžii
tandemu Stevens – Matej vymedzovali priestor (vo fyzickom aj metaforickom zmysle),
v ktorom sa mohol pohybova sólový dychový nástroj, uplatni svoje bohaté dispozície,
necha sa pomocou elektroniky zvukovo
pretvára, vrstvi, inšpirova sa a následne
reagova...
Dramaturgickú kostru vystúpenia tvorila
séria Matejových Cave Songs, „revitalizovaných“ na jeho relatívne nedávnej „prolovke“
z produkcie Hudobného fondu Memories of
You. Pomedzi tieto krátke a úsmevné zvukové
koláže so špecickým lokálnym a historickým koloritom (Amerika starých zašlých ias
v Blues alebo komunistický Vietnam v Ho
Chi Min...) zazneli najprv sólové klarinetové
kusy a potom skladby s použitím elektroniky. Do prvej kategórie patrili dve ukážky
reprezentujúce tradíciu avantgardy, hoci
dvoma krajne odlišnými spôsobmi. Struná
Klarinetová sonáta 21-roného Johna Cagea
predkladá na pôde konvennej trojasovej
formy materiál jasne hadiaci do budúcnosti.
Re ektuje schönbergovskú dvanástónovú
metódu a formová symetria je v nej dovedená k dokonalosti: záverená as je raím
obratom úvodnej. „Objektívnos“ jej vyznenia kontrastovala s emotívnosou a spontánnosou interpretácie grackej partitúry

NEXT Festival 2017 prinesie aktuálne
inovatívne zvuky a hudbu bez hraníc
Bratislava, A4 – Priestor súčasnej kultúry, 22.–25. 11.
V novembri sa na pódium A4 vráti NEXT Festival, ktorý už osemnásty rok ponúka prierez
toho najzaujímavejšieho, o sa deje na medzinárodnej scéne radikálnych melódií, živelných improvizácií, originálnych hudobných
techník a konceptov.
22.–25. novembra sa v niekokých priestoroch
naprie Bratislavou predstaví vyše dvadsa
koncertov a performance od umelcov z Nórska, USA, Portugalska, Vekej Británie, Austrálie, Nového Zélandu, Konga a i.
Lineup spojí etablované mená a nové talenty
naprie generáciami. Morton Subotnick, The
Bug a Dylan Carlson, Fennesz, The Necks alebo Elliott Sharp si zahrajú po boku projektov
Stine Janvin, Love Theme i FIS.
Morton Subotnick rozhodne patrí do kategórie pionierov elektronickej hudby. Známy je
najmä vaka kultovému albumu Silver Apples
of The Moon, stojí za zrodom San Francisco
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Tape Music Center a mnohými inováciami
v rámci progresívnej elektronickej tvorby.
Kevina Martina ako renomovaného post-dub
industriál teroristu a Dylana Carlsona ako
otca legendárneho ambient-metal drone projektu Earth spájajú mnohé superlatíva. V ich
spolonom projekte The Bug vs Dylan Carlson
koliduje zvuk dystopickej urbánnej džungle
Martinovho rodného Londýna s bezasím
americkej púšte.
Medzi množstvom elektronických a elektroakustických projektov stoja austrálsky The
Necks so svojou nevšednou zmesou pripomínajúcou všetko od avantgardy, minimalizmu, ambientu, jazzu apod. To, že žánrové
škatukovanie v prípade NEXTu postráda zmysel, potvrdí aj Elliott Sharp. Ústredná postava
newyorského downtownu ostatných tridsiatich rokov sa predstaví v sprievode anglického
basklarinetistu Garetha Davisa.

Modelli per clarinetto solo vekého Cageovho
obdivovatea, Milana Adamiaka. Poul som
ju v podaní Braa Dugovia mnohokrát; výrazové prvky ostávajú viac-menej rovnaké,
výsledná podoba však prechádza neustálym
vývinom, dozrieva, no pri svojom silne improvizanom nádychu si vždy zachováva kontúry
zmysluplnej hudobnej formy. Štýlové smerovanie zaznamenalo postrehnutený obrat
s príchodom Maze, pod ktorou bol autorsky
podpísaný Eddie Stevens. Pri harmonicky
prehadných a výrazne rytmizovaných slukách klarinetového a basklarinetového zvuku,
postupne vrstveného pomocou loopera, sa
vynárali asociácie s ansámblovými kompozíciami skladateov z okruhu newyorského
Bang on a Can, ale tiež s nezameniteným
soundom britského alternatívno-rockového
sveta: v okamihu, ke Stevens „stiahol“ husté
pletivo inštrumentálnych sluiek a ostala
znie iba harmónia navrstvených vokálov,
vynorili sa spomienky na Paranoid Android
od Radiohead, forma sa podobným spôsobom
„prehupla“ do nového štádia, nezostala pri vyerpaní úvodného nápadu. Podobné postupy,
s kreatívnym využitím alších možností ako
z klarinetu vydolova zaujímavé zvuky, potom
Dugovi aplikoval aj vo svojej „suite“ EVOL
i v záverenej After Ho Chi Min a publikum
mohlo dosýta vychutnáva synergický efekt
súznenia troch navzájom odlišných hudobníckych individualít, ktoré v danom okamihu
pracovali na rovnakej vlnovej d žke a vytvárali jeden kompaktný celok. To však nie je
všetko: avizovaná úas Milana Pau a Jozefa
Luptáka na štúdiovej podobe Cross Country
Skiing naznauje, že sa bude na o teši.
Robert KOLÁŘ

Mladšiu generáciu zastupuje pozoruhodný
zjav súasného experimentálneho Berlína,
Nórka Stine Janvin, ktorá vo svojej tvorbe
skúma zvukové a optické ilúzie a hranice vokálneho prejavu pracujúc výhradne s hlasom.
Jeden z najlepších projektov, aké uzrel tohtoroný Festival Club Transmediale, onedlho
vychádza na renomovanej znake PAN, ešte
predtým si ho môžete vychutna na NEXTe
v sprievode sugestívneho svetelného dizajnu
Mortena J. Olsena. alšími menami na programe sú Love Theme Alexa Zhanga Hungtaia
i Novozélanan FIS, ktorý sa vo svojej brutálnej elektronike vzdáva západných foriem
v prospech nepreskúmaných viacdimenzionálnych zvukových svetov. Zo sekcie starí
známi urite stojí za zmienku Fennesz, stálica viedenskej elektronickej scény, i Anthony
Pateras, klavirista a skladate, ktorý okrem
Johna Zorna i Mikea Pattona z Faith No More
pracoval aj s množstvom hostí NEXTu: Valeriom Tricolim, Stephenom O’Malleym, Jérômom Noetingerom a inými. Detailný prehad
cien lístkov a posledných pár kusov limitovanej edície zvýhodnených early bird permanentiek nájdete na www.nextfestival.sk
(red)
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Glass v Synagóge
Fero Király, Nitrianska synagóga, 22. 9.
Aký je rozdiel medzi Einsteinom na pláži
a Glassom v Nitrianskej synagóge? Je to jednoduché. To prvé je zhruba tri a pol hodiny
trvajúca nedejová opera Philipa Glassa z roku
1976, to druhé metonymia zhajúca na slovenské pomery unikátny koncert diel toho istého autora, ktorý sa konal 22. 9. v Nitrianskej
synagóge, už tradinom dejisku nitrianskych
(nielen) hudobných podujatí. Zatia o v prvom prípade vzbudzuje údiv ironický názov
diela, v prípade druhom je zdrojom údivu
samotný fakt realizácie podobného podujatia.
Skutone, veká väšina diel priekopníka hudobného minimalizmu ešte nebola v našich
koninách uvedená koncertne a miestny
posluchá ani nemohol oakáva, že by tento
poutovaniahodný decit mohol by v blízkej
dobe výraznejšie kompenzovaný. Tobôž nie
domácim interpretom. Až kým sa na scéne
neobjavil pôvodný slovenský súbor Cluster ensemble a klavirista Fero Király, jedna z jeho
kúových postáv...
No nemožno pokraova bez struného pripomenutia významu už použitého termínu
minimalizmus. Tento pojem, po prvýkrát
použitý teoretikom a skladateom Michaelom
Nymanom, bežne oznauje hudobný štýl,
v ktorom sa prísne selektívny a väšinou
tonálny zvukový materiál podrobuje repetitívnym a vemi disciplinovaným postupom,
ktoré si vyžadujú maximálne sústredenie
interpreta, ako aj otvorenos poslucháa.
Dodajme, že skutoné rýdzo minimalistické
skladby majú zvyajne desiatky minút a obsahujú stovky, ba tisícky nôt. Z tohto hadiska
ich preto nemožno chápa ako minimálne.
To, o robí skladbu minimalistickou, je opakovanie a drobné variovanie nepatrných melodických a rytmických gúr a ich spájanie do
väších hudobných tkanív, pravidelný a artikulovaný pulz, jednotvárna inštrumentácia
a rezignácia na akúkovek mimohudobnú
referennos.
Jedným z najvýstižnejších príkladov opísaného štýlu sú Glassove skladby z cyklu
Dances, ktoré zazneli v Nitrianskej synagóge.
Pôvodne boli koncipované ako intermediálny
projekt, na ktorom s Glassom spolupracovali
choreografka a taneníka Lucinda Childs
a výtvarník Sol LeWitt. Premiéra sa konala
v roku 1979. V Nitre si z celkového potu piatich tancov mohli posluchái vypou dva
(konkrétne . 2 a 4, každý s trvaním okolo
20 minút), ktoré sú pôvodne skomponované
pre sólový elektrický organ. Ide o raritné
skladby, ktoré nielenže neboli nikdy predtým, než sa ich chopil Fero Király a súbor
Cluster ensemble, na Slovensku uvedené, ale
málo sa hrávajú aj v zahranií. Dokonca aj
na YouTube nájdete prakticky len jedinú autentickú nahrávku v podaní The Philip Glass
Ensemble. Dojem jedinenosti koncertného

podujatia bol umocnený skutonosou, že
interpret hral na dobovo autentickom analógovom elektrickom organe, ktorý nikdy
nebol riadne etablovaným nástrojom na slovenských koncertných pódiách.
Fero Király, ktorý sa ranej tvorbe Philipa
Glassa venuje niekoko rokov, uviedol spomínané skladby už v niekokých slovenských
mestách a spolu s Cluster ensemble úinko-

Ak lovek zváži všetky kontexty podobného
koncertného podujatia, musí voi jeho organizátorom a protagonistom cíti vanos. A taktiež treba dúfa, že aktivít a projektov súboru
Cluster ensemble bude pomaly pribúda aj
napriek faktu, že otvorené publikum, nezaažené hudobnými predsudkami, sa nebude hada
ahko. Lebo, bume úprimní, toto nie je hudba
pre každého. Na druhej strane, ak posluchái
túžia da šancu modernej a recepne menšinovej (nemainstreamovej) hudbe a pritom sú
unavení z excentrických, neuritých a ažko
itatených skladieb, môžu ich kvality minimalistickej hudby príjemne prekvapi a zauja.

F. Király (foto: E. Vozárová)

val na trojalbume obsahujúcom ranú tvorbu
fenomenálneho amerického minimalistu.
A hoci medzi nahrávkami nie je ani jedna
as z cyklu Dances, vyzdvihnú treba tento
poin už len z dôvodu jeho mimoriadne kladného prijatia odbornou tlaou v zahranií,
predovšetkým v USA a Británii. Tá kvitovala
najmä svieže a isté vyznenie Glassových
skladieb. A presne tak zneli uvedené diela aj
naživo v Királyovom sólovom podaní. Z vysokého tempa a nekompromisného nasadenia
sa neraz zatoila hlava. Ako uviedli autori
projektu aj v bulletine, prezentované diela
predbehli svoju dobu. Cíti z nich estetiku,
s ktorou pracuje dnešná klubová elektronická hudba. Preto ani obas používaný ekvivalent „tranzová hudba“ nie je pri opise minimalizmu neadekvátny. Napokon fakt, že
cyklické skladby Glassa i Steva Reicha majú
schopnos prenika do bazálnych vrstiev
udskej psychiky, postrehol už spomínaný
Michael Nyman.

Nielen rané, prísne minimalistické obdobie,
ale všetky štádiá Glassovej tvorby prezentujú
otvorenú, na prvý kontakt poutenú hudobnú
štruktúru ako jedno zo zásadných skladateových kompoziných východísk. Ako postrehol
skladate a muzikológ Kyle Gann: „Zdá sa, že
poiatoná mystika minimalizmu v sebe zah ala postoj nema nijaké tajomstvá, úplne
odkry hudobnú štruktúru, aby ju publikum
mohlo pou.“ Takmer absolútne bezchybnej
interpretácii Fera Királya sa skutone podarilo
viditene a predovšetkým poutene obnaži
štruktúru Glassových skladieb až na kos, metamorfova ju v hmlu na neustále znejúcom
horizonte. Ak budete ma najbližšie príležitos
(na november a december sú ešte naplánované koncerty v Treníne, Trnave a Bratislave),
urite si chote vychutna potešenie z tohto
dešifrovacieho hudobno-recepného procesu
i len tak zmysluplne relaxova pri nekaždodennej hudbe.
Martin HRNČÁR
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Ravelovský dvojtitul s otáznikmi
Pripraviť ravelovský operno-baletný večer je principiálne cenným dramaturgickým počinom: opera Španielska hodinka sa uvádza zriedka a balet Dafnis a Chloé sa objavuje skôr
na koncertných pódiách. No ak v kontexte baletného repertoáru SND ide o zaujímavý bonbónik, tak v prípade Opery SND, ktorá ignoruje viacerých kľúčových svetových a domácich
skladateľov, je to ťažko zdôvodniteľný krok.
V krátkej opere Španielska hodinka (L heure
espagnole) sa zaujímavým spôsobom prejavil
Ravelov ahký Aspergerov syndróm. Akoby si
vôbec nevšímal obhrublý námet s prostoduchým humorom – skomponoval na inteligentnú a ranovanú hudbu. Ponúkol svojský
pohad na impresionizmus: plný pravidiel
a zárove ich popretí. Ravelov decentný humor vyvoláva u vnímavého poslucháa, ktorý
ho dokáže dešifrova, skôr úsmev než salvy
smiechu.

Concepcion, neverná manželka hodinára
Torquemadu, si poas mužovej neprítomnosti
volá do domu milencov, aby napokon zostala
s jednoduchým pohoniom oslov Ramirom.
Režisér Pavol Smolík zvolil šastné východisko, no realizáciou ho nepotvrdil. Na scéne
Mareka Hollého situoval dej do obrovského
hodinového stroja umiestneného na tmavom horizonte, o dokonale ladí s Ravelovou
poetikou. Aj inšpirácia vizuálnym umelcom
Jeanom Tinguelym je absolútne namieste.
Scéna je rozdelená na dva plány. Na javisku
(t. j. v dome hodinára Torquemadu) sa pohybujú speváci, v druhom pláne súkolia stroja
a povrazov zase akrobati – dabléri aktuálne
neprítomných postáv. Tento viac-menej zbytoný paralelný dejový plán však asto pôsobí
nelogicky až mätúco. Na scéne sa nachádza
aj množstvo rekvizít (bicykel, vaa, diván,
perzský koberec), ktoré nesúvisia s dianím
a narúšajú štýlovú istotu.
Napriek všetkému by stále išlo o celkom
zmysluplnú koncepciu, ak by ju režisér udržal
v tejto polohe, aj o sa týka kreovania postáv.
Žia, rozhodol sa prostredníctvom nich vnies
na javisko komino, ktoré mu zrejme v diele
chýbalo. Kostýmy udmily Várossovej sú
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samy osebe excelentné, ale z iného sveta –
pohybujú sa v rovine cirkusovej hyperboly.
Tomu zodpovedá aj vedenie spievajúcich
hercov, no úporná snaha o karikatúru a gagy
nepôsobí vtipne. Pridané štylizované postavy
oslov s udskými vlastnosami (ítajú noviny,
pijú z faše) tiež vea humoru nepriniesli, na
scénu prichádzajú a odchádzajú poda neitateného kúa. Ke na záver v rámci pointy
zložia oslie hlavy a nasadia ich trom postavám, je to zbytoná ilustrácia zrejmého.
Nevernú
Concepcion
spievala
Terézia
Kružliaková
šavnatým
mezzosopránom s porozumením
pre špecický štýl,
Monika Fabianová bola
o poznanie
dramatickejšia a hlasovo jemne
parodická.
Dafnis a Chloé (foto: P. Brenkus)
udovít
Ludha predstavil Torquemadu v zenite hlasovej kondície
a so suverénnym výrazom, Jozef Kundlák
volil skôr charakterový prístup a pohral sa
s precíznou francúzskou dikciou. Gonzalveho
spieval na oboch premiérach Tomáš Juhás vo
svojej štandardnej polohe romantického hrdinu s kvapkou narcizmu. Postave Ramira zodpovedali typovo i hlasovo obaja protagonisti.
Pavol Remenár kládol dôraz na hlasovú prieraznos, Filip Tma dal postave viac vrstiev
a tieovanejšiu dynamiku. Gustáv Beláek
premyslene budoval charakter postavy Dona
Iniga Gomeza, využijúc zmysel pre komickú
vokálnu frázu, Juraj Peter ostal viac-menej
v prvom pláne grobiana. Precízne pripravený
tím akrobatov-dablérov tvorili Helena Škovierová, Emil Leeger a Andrej Šoltés.
Rozhodne šastnejšie pristúpila k druhej polovici veera, krátkemu baletu Dafnis a Chloé,
debutujúca choreografka a režisérka, dlhoroná sólistka Baletu SND, Japonka Reona Sato.
Pastorálny príbeh mileneckej dvojice z antického Grécka preniesla do súasnosti: v štyroch hlavných postavách a troch životných
etapách ilustruje obdobie detstva, dospievania
a mladej dospelosti. Na takmer prázdnej
scéne (opä Marek Hollý) rozohrala minima-

listickú drámu zmeny detskej lásky na lásku
dospelú. V decentnej a invennej choreograi
racionálne skombinovala klasické prvky so
súasným taneným jazykom, ktorý sa stal
v priebehu predstavenia dominantným.
Koncepcia Reony Sato je založená asto na
malých diskrétnych detailoch. Podobne narába so scénou: jedinými kulisami a rekvizitami sú väšie i menšie biele kubusy a lavice.
Kulisou sa stal aj operný zbor – raz ako dejovo
aktívna tmavá masa, inokedy ako vzdialený
pozorovate za polotransparentným horizontom. Režisérka vynikajúco pracuje s jemnými
farebnými odtiemi, i už v prepracovanom
svietení (Michal Preis), alebo v minimalistických, no vemi výrených a funkných kostýmoch Karolíny Kamenskej, inšpirovaných
súasnou severskou módou. V titulnej dvojici
Dafnisa a Chloé sa predstavili dva rozdielne
páry: herecky, výrazovo i technický silný,
skúsený Juraj Žilinár s mladukou a éterickou Valériou Staškovou a naopak, mladícky
Jean-Michel Reuter s uvážlivejšou a h bavejšou Sumire Shojima. Ich priatelia Dorcon
a Lyceon v podaní Evgeniia Korsakova (obe
premiéry), Kataríny Kaanovej a Any-Sanziany Beschia sa prezentovali technickou istotou, hereckým prepracovaním
a plným nasadením. Rovnaké atribúty boli
vekou devízou baletného zboru.
Obe asti veera hudobne naštudoval mladý
brazílsky dirigent Vinicius Kattah. Hoci dirigentov porovnatených kvalít by sme našli aj
v domácich radoch, hudobná koncepcia patrila k úspešným momentom dvojpremiéry.
Kattah je hudobníkom, ktorý cíti impresionizmus a svoj cit vie pretlmoi orchestru aj
poslucháom, o rozhodne nie je samozrejmá
vlastnos. Úinne narába s farebnosou, buduje atmosféru, hrá sa s dynamikou, gradáciami a náladou. Orchester Opery SND ho vcelku
poslúchal, hral disciplinovane, bez výraznejších chýb. Zbor Opery SND (zbormajster Pavel
Procházka) vystupuje v tomto dvojtitule,
paradoxne, iba v balete, no tentoraz bol jeho
výkon poznaený technickou rozkolísanosou
a žiadal by si precíznejšiu prácu s dynamikou.
Operno-baletný dvojveer v konenom dôsledku pôsobí nevyrovnane. Reona Sato empaticky pochopila Ravelov zámer, nechala vyznie
delikátnu hudbu, svoju verziu príbehu vystavala v súlade s predlohou a nesnažila sa ho
tlai do neprirodzenej polohy. Ak by sa touto
cestou vydal aj Pavol Smolík, myslím, že Španielska hodinka by dopadla ovea lepšie.
Jozef ČERVENKA

Maurice Ravel: Španielska hodinka
Dirigent: Vinicius Kattah
Scéna: Marek Hollý
Kostýmy: udmila Várossová
Réžia: Pavol Smolík
Maurice Ravel – Reona Sato: Dafnis a Chloé
Dirigent: Vinicius Kattah
Scéna: Marek Hollý
Kostýmy: Karolína Kamenská
Choreograa a réžia: Reona Sato
Opera a Balet SND, premiéry 21. a 23. 9.
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nepôsobil ako muž, ktorého ušachtilá láska
má moc premeni život zblúdenej ženy, ale
ako rozmaznaný egoista bez schopnosti hlbšieho emocionálneho prežívania. Skôr než
Operných divákov zrejme nikdy neprestane dojímať srdcervúci príbeh Dumasovej Dámy
režisérkinej koncepcii to však zrejme treba
s kaméliami, ktorý s toľkou hudobno-dramaturgickou genialitou a vrúcnou prostotou zhupripísa obmedzeným hereckým dispozíciám
dobnil Giuseppe Verdi. Aj banskobystrické obecenstvo prijalo novú inscenáciu La traviaty
speváka a tiež jeho spôsobu vedenia hlasu:
s nadšením. A to sa s tou predchádzajúcou (premiéra 2008) rozlúčilo len pred piatimi rokmi.
síce zvuného, ale intonane približného
venosti, prehodnocuje svoj život. Režisérka
a zvukovo tvrdého. Vyrážané závery fráz
Verdiho najpopulárnejšia opera už zažila
zaranžovala smr bielo obleenej titulnej hra absencia dynamiky išli proti plastickosti
mnoho divadelných podôb: od tých najkondinky už poas predohry, predznaujúc tým
Verdiho melódií.
vennejších, navleených v krinolínach a pázáverený obraz, a zárove jej dala „živú“
Problémom prvej premiéry bolo, že nevyiacich z divákov sentimentálne slzy, až po
inohernú dvojníku v zmyselných ervených
hnutné štýlové atribúty chýbali nielen predexpresívne súasné výklady, ktoré posúvajú
šatách (herecky a pohybovo skvelá Veronistaviteovi Alfreda. Katarína Procházková
príbeh krásnej parížskej kurtizány do drska Fekiaová). Ako pred hrdinami Moodyho
(Violetta) iba obas dokázala da svojmu nosného prostredia obchodu s bielym mäsom.
knihy Život po živote, nachádzajúcimi sa
nému, no pomerne ostrému sopránu potrebRežisérka najnovšej banskobystrickej inscenú vrúcnos a vlános. Potenciál na to má,
v priestore medzi asnosou a venosou,
nácie Dana Dinková sa nevydala žiadnou
ako naznailo niekoko vemi pekných miest
odvíja sa pred Violettou jej život. Opä prežíva
z „extrémnych“ ciest: nepripravila ani exces,
(napr. mäkké, voné pianové pasáže v È strahriešne radovánky obletovanej dámy parížani múzeum. Hoci je pravda, že vo výtvarnej
no). aleko od verdiovského ideálu ostal stá
skeho polosveta, vrhajúc sa v prvom dejstve
zložke má jej koncepcia bližšie k oným „traŠimon Svitok: najmä pre
absenciu kantabilných fráz
a minucióznejšieho vokálneho výrazu nedospel jeho Giorgio Germont k charakterovým
dimenziám prísneho, ale
milujúceho a v závere sa kajajúceho otca, snaha po ktorých
sa dala odíta z interpretovho hereckého výkonu.
Korunu tvrdému, neštýlovému hudobnému vyzneniu
nasadil výkon orchestra pod
vedením hosujúceho Taliana
Lorenza Tazzieriho. Ak by
sa aj verklíkovo valíkový,
surovo tvrdý hudobný tok
dal v úvode prvého dejstva
vyloži ako citov zbavený
virvar hýriacej spolonosti
alebo „zbesilý“ klus hlavnej
hrdinky spejúcej k tragickému koncu, tak minimálne
ponúc È strano!, bolo jasné,
K. Procházková (Violetta) a V. Fekiačová
(Violetta-obraz) (foto: J. Lomnický)
že sa zmeny nálady i nebodaj zrkadlenia emócií v tomto
naštudovaní nedokáme.
z náruia do náruia, opä podlieha túžbe po
diným“ inscenáciám. Pôsobivé kostýmy
Súdiac poda ohlasu premiérového publika,
jednoduchom šastí v náruí muža, ktorý ju
Adrieny Adamikovej spájajú historizujúce
je zrejmé, že si nová La traviata získa jeho
ako prvý v jej živote dokáže skutone milova.
strihy s divadelnou, predovšetkým farebnou
priaze a stane sa kasovým ahúom reperRekapitulujúc svoje hriechy a poklesky, ale
štylizáciou. Scéna Jaroslava Valeka s prázdtoáru. O to viac mrzí, že sa hudobný vkus
aj ušachtilos a obetavos, dospieva Dinkovej
nymi rámami, spadnutým lustrom a vekými
poslucháov bude deformova skreslenou
Violetta k odpusteniu. V treom dejstve, v árii
repinami ponúka itatené (aj ke nevemi
informáciou o tom, ako má Verdiho intímny,
È tardi... Addio del passato, o žiada Boha
originálne) metafory rozbitého života i zrkomornými emóciami sýtený príbeh znie.
a zárove si ho udeuje sama, privinúc ervekadla nastaveného pokryteckej spolonosti.
Minimálne, ak ho bude dostáva v takej ponú dvojníku na hru.
Výprava sa poas jednotlivých dejstiev nemedobe ako v onen slávnostný veer, ktorým
Škoda, že podobné silné momenty a motiní, variujú ju iba zmeny projekcií v rámoch
banskobystrická Štátna opera otvorila festivicky isté mizanscény nezriedka striedali
a – obas dos predimenzované – farebné svieval Operalia 2017.
operné klišé i nejasné motivácie konania
tenie. Napr. v druhom dejstve, poas osudovéMichaela MOJŽIŠOVÁ
postáv. Možno to bol režisérkin zámer,
ho rozhovoru Violetty s Giorgiom Germontom,
možno dôsledok jej nedostatoného záujmu
sa zmení od idylicky ružovej (doznievanie
o alších hrdinov príbehu, no pri Violettinej
šastných chví s Alfredom) cez ostro modrú
Giuseppe Verdi: La traviata
„ceste tunelom“ ostali ostatní protagonisti
až po beznádejnú sivú.
Dirigent: Lorenzo Tazzieri
Zbormajsterka: Iveta Popoviová
iba nutnými gúrkami na dejovej šachovnici.
Na tomto výtvarnom podklade sa Dana
Scéna: Jaroslav Valek
Navyše, s výnimkou tradine materskej AnniDinková pokúsila o možno nie celkom objavKostýmy: Adriena Adamíková
ny (Oga Hromadová), vyzneli všetci nesymný, ale urite zaujímavý a v ideovej rovine
Réžia: Dana Dinková
paticky až negatívne. Najmä Alfredo v podaní
zmysluplný výklad. Traviatu inscenovala ako
Premiéra v Štátnej opere Banská Bystrica, 20. 10.
talianskeho tenoristu Alessandra Fantoniho
monodrámu ženy, ktorá, stojac na prahu

Monodráma zblúdenej ženy
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Nový šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie
Od sezony 2018/2019 se vedení eské lharmonie ujme sv toznámý dirigent Semjon
Bykov. P tiletou smlouvu s t lesem podepsal
v Praze 16. 10. za p ítomnosti generálního editele F Davida Mareka a ministra kultury
Daniela Hermana.
Ke jmenování šéfdirigentem a hudebním editelem eské lharmonie se Bykov vyjád il s pokorou: „eská lharmonie se adí mezi nkolik
málo orchestr, které si dokázaly zachovat svou
jedinenou identitu. V hudebním svt, který je
ím dál více globalizovaný a uniformní, patí orchestr, jenž si uchová autentický výraz a zvuk, ke
svtovým umleckým pokladm. Když mne orchestr a eská vláda požádaly, abych se stal nástupcem milovaného Jiího Blohlávka, cítil jsem

Istotne to poznáte. Náhodou zistíte, že sa
má vo vašej blízkosti udia nieo mimoriadne. Dá sa tam dosta autom, veer po
koncerte sa vráti domov a zázrakom majú
aj vstupenky, hoci na iných miestach bolo
podujatie okamžite vypredané. Takto vyzeral
zaiatok toho, o om chcem napísa zopár
riadkov.
Avizovaného interpreta som zažila už viackrát, poznám ho tiež z nahrávok. Ale to,
o sa 21. 10. udialo v koncertnej hale Nikolaikirche v meste Freiberg, vzdialenom od
Drážan asi pädesiat kilometrov, to bola
hudobná senzácia. Zaslúžili sa o u slávny
81-roný klarinetista Giora Feidman s komornými súbormi Rastrelli Cello Quartett
a Jerusalem Duo.
Giora Feidman, pôsobiaci na svetových
pódiách viac než šesdesiat rokov, disponuje
napriek vysokému veku nielen radosou z interpretácie, ale aj novými ideami. Po dobytí

se hluboce poctn dvrou, kterou do mne vložily.
Pro umlce není vtší výsady než být souástí instituce, která sdílí stejné hodnoty, stejné nadšení
a stejnou oddanost hudebnímu umní.“
P tašedesátiletý dirigent pocházející z Leningradu emigroval v roce 1975 do USA, od poloviny 80. let 20. století žije v Evrop . Jeho výkony
jsou oceovány, i když bývají kolísavé. V souasné dob je um leckým editelem ajkovského projektu eské lharmonie, s níž nahrává
pro spolenost Decca symfonie a orchestrální
díla ruského skladatele. Ve sv t dirigoval
Bykov nejprestižn jší symfonické i operní
orchestry. V Praze se vyjád il, že by byl rád, aby
si eská lharmonie osvojila na koncertních
pódiích také operní hudbu.

sveta prostredníctvom klezmeru a hudby
od Mozarta po Gershwina siahol po tvorbe
najúspešnejšej skupiny všetkých ias. Spolu
s lenmi Rastelliho kvarteta si zalistovali
v obsažnej notovej zbierke The Beatles, dohodli sa na výbere skladieb, zmocnili sa ich vlastnou umeleckou predstavivosou a pripravili
spoloný koncert. Keže išlo o program bez
vokálnych protagonistov a teda aj bez textov,
Feidman a štyria elisti museli spievané slovo
vynahradi inak. Svojimi inštrumentmi, kreatívnosou, virtuozitou a frapujúcim aranžérskym majstrovstvom Sergeja Drabkina (len
kvarteta) prehovorili na pódiu hudobnou reou a hudobným štýlom, ktoré urite väšina
z približne 500 prítomných nikdy nepoula.
Zvláštne: akoby boli na pódiu prítomní i Ringo Starr, George Harrison, John Lennon a Paul

McCartney – tak muzikantsky uchvacujúco zazneli ich
dôverne známe songy v obdivuhodnej komunikácii emotívneho kvarteta
s kráom klarinetu.
Koncert sa zaal Feidmanovým sólom, zimomriavky vzbudzujúcim pianissimovým Yesterday, aby potom jeho zvuk dosiahol spolu
so sláikmi nové dimenzie v songoch ako Michelle, A Hard Days Night i Let It Be. Po nálnom Ob-La-Di Ob-La-Da ponúkli muzikanti
piese Hey Jude a koncert uzavreli tichukou
piesou Shalom Alechem. Fascinujúcu klarinetovú verziu piesne napokon prevzali všetci
prítomní – aj „zbor“ poslucháov v preplnenom chráme. Bola to výnimoná, nadasová,
rôzne generácie a národy stmeujúca udalos:
koncert, ktorý dokonalosou Feidmanovho
klarinetu a majstrovstvom jeho partnerov
znásobil genialitu známych melódií.
Agata SCHINDLER

svojho nedostatoného
prehadu v mimoopernom
dianí, zväša hlasovali
len v kategórii Mimoriadny in v oblasti
hudobného divadla. Arsilda napriek tomu
zvíazila s nespochybniteným náskokom.
Vo všetkých zmienených kategóriách získala
okolo tridsiatky bodov, ím predstihla za ou
nasledujúce inscenácie približne o pätnás
bodov. Toto skóre hovorí jasnou reou: Arsilda
oslovila inoherných, tanených i bábkových
kritikov rovnako, ako zarezonovala v opernej
komunite. Umeleckému tímu na ele s Davidom Radokom a Václavom Luksom sa podarilo odborné publikum presvedi o tom, že
opera je divadlo.
V histórii ankety sa tak nestávalo asto.
Od roku 1996 bodovala opera len štyrikrát.
Inscenáciou sezóny 2008/2009 sa stal bratislavský Orfeus v réžii Mariusza Treliského,
ovenený aj Cenou za najlepšiu scénograu
(Boris Kudlika). O štyri roky neskôr zopakovali úspech košické Dialógy karmelitá-

nok: ich režisérka Linda Keprtová získala
Cenu za najlepšiu réžiu a produkcia sa
zárove ocitla medzi nomináciami na inscenáciu sezóny 2012/2013. Doska sa ušla aj
Zuzane Lackovej-Gilhuus, a to za kostýmy
k Händlovej Alcine (SND 2004), ktorá bola
nominovaná i v kategórii Najlepšia scénograa. K úspešným operným produkciám
sa radia tiež Bednárikova inscenácia Dona
Giovanniho (SND 2001, nominácie pre scénografa Vladimíra ápa a titulného predstavitea Dalibora Jenisa), Bartókov Hrad
kniežaa Modrofúza (SND 2004, nominácia
za inscenáciu, réžiu Martina Bendika a scénu Alexandry Gruskovej) i Cikkerov Coriolanus (ŠOBB 2011, nominácia za inscenáciu,
réžiu Romana Poláka a titulného predstavitea Martina Popovia).
Opera bezpochyby je divadlom. ím astejšie
sa to tvorcom slovenských inscenácií podarí
dokáza, tým je väšia šanca, že sa jej otvorí
aj „inoherné“ publikum.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

Giora Feidman Plays Beatles!

Doskový piedestál pre Arsildu
V nedeu 15. 10. vyhlásila Asociácia súasného divadla výsledky 22. roníka ankety
Divadelné ocenenia sezóny DOSKY 2017.
Po klesajúcej tendencii predchádzajúcich
rokov sa do nej zapojilo až štyridsa divadelných kritikov, teoretikov a publicistov.
Vo všetkých hlavných kategóriách (najlepšia inscenácia, réžia, kostýmy, scénograa) zvíazila Vivaldiho Arsilda (Opera SND
a koproducenti).
Výsledok zrejme mnohých zaskoil, na sociálnych sieach dokonca padol výraz „operná
klika“. Ke sa však pozrieme na domicil respondentov (úas v ankete je neanonymná),
zistíme, že zo šiestich hlasujúcich publicistov
venujúcich sa opere (Jaroslav Blaho, Jozef
ervenka, Rudo Leška, Michaela Mojžišová,
Ján Rácz, Pavel Unger) ju v hlavnej kategórii
Najlepšia inscenácia sezóny postavili na najvyššie miesto traja. Ostatní, zrejme si vedomí
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Pro budoucnost prezentace t lesa je
dležité, aby s Bykovem nekladlo
p íliš velký akcent na ruskou hudbu, která je dirigentovi interpretan blízká.
Ve Dvo ákov síni Rudolna zazní sice pod
jeho taktovkou i díla Johannese Brahmse,
Antonína Dvo áka, Luboše Fišera, Bohuslava Martin, Sergeje Prokofjeva a Richarda
Strausse, ale nahrávány budou zatím jen díla
ajkovského.
Spolen s Bykovem byli jmenováni dva
hlavní hostující dirigenti mladé generace,
Tomáš Netopil a Jakub Hrša, který již zahajovacími koncerty 19. a 20. 10. majestátn
otev el 122. sezonu. Všichni t i budou v letošní sezon dirigovat koncerty eské lharmonie nejen v Praze, ale i na festivalech
a v zahranií.
Markéta JŮZOVÁ
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silou. Tú ale pri prvom dotyku s klaviatúrou
premení na hlboké záchvevy ducha a srdca,
na obdivuhodnú, priam vrodenú potenciu
prstovej techniky, na mimoriadnu vlános
celého hracieho aparátu. Širokú paletu frapujúceho majstrovstva predstavil v dvoch
rozahlých, svojím spôsobom jedinených
Pravidelné koncerty Sächsische Staatskapelle Dresden, v Semperovej opere v Drážďaklavírnych opusoch: v Beethovenovej Sonáte
noch, bude v najbližších mesiacoch zdobiť mimoriadny hosť. Capell-Virtuos aktuálnej
. 31 As dur op. 110 a Prokoevovej Sonáte . 7
sezóny, ruský klavirista Denis Matsujev, sa predstavil recitálom 8. 10.
B dur op. 83.
Vo svojej predposlednej sonáte
Denis Matsujev si po víazstve v ajkovského
prišiel Beethoven s osobným
klavírnej súaži v roku 1998 postupne podrobolestným posolstvom takých
bil svetové koncertné pódiá a dnes žne jeden
mimoriadnych dimenzií, že
závratný úspech za druhým. V Drážanoch
potreboval nové rozmery forhral prvýkrát na konci predchádzajúcej sezóny
my. V podaní Matsujeva sme
ajkovského 1. klavírny koncert, v záskoku za
pouli skôr fantáziu než sonátu.
chorého Langa Langa. Na svoj vlastný recitál
Publikum zaskoil arovným
v Semperovej opere si vybral menej populárny
Scherzom v dvojštvrovom takte,
repertoár, avšak zostavený z diel, v ktorých
na klavíri „zaspieval“ srdcervúmohol predstavi všetko, o sa nachádza v jeho
ce, žalujúce Adagio, po ktorom
schopnostiach a možnostiach.
v záverenej asti vybudoval veMatsujev je umelcom bez akýchkovek manD. Matsujev (foto: M. Creutziger)
kolepú fúgu a grandiózne nále
tinelov. Poda vlastných slov mu hudba podiela. V Prokoevovej sonáte,
skytuje priestor, „v ktorom je možné takmer
patriacej dnes k pilierom klavírnej literatúry,
jeho Snežienka v koncertnej sieni priam vykúvšetko“. V rámci ním vyhraneného priestoru
vyjadril skladateom stvárnenú stratenú rovkala zo zeme a rozvíjala sa. Matsujevova mepátra po substancii hudby. Sliedi po nej „live“,
nováhu sveta roku 1943 predovšetkým v závelancholická ruská duša sa predstavila celkom
pred oami a ušami poslucháa – každý konrenej, technicky závratne búrlivej asti. Bola
obnažená v drobnej ajkovského skladbike
cert je pre neho výzvou. Svedkami tohto príto zvuková smrš v 7/8 takte so všetkými atriMéditation op. 72, . 5. Ukonil ju trilkami –
stupu boli aj klavírne skladbiky ajkovského,
bútmi, ktoré robia klaviristu nezabudnutekvázi piruetami ruskej baletnej školy, ktoré
komponované v tieni iných vekých diel. Celú
ným: namiesto klavírneho recitálu zanechal
nedovolili vyše tisícke prítomných poslucháprvú as koncertu tvorili dobre známe Roné
dojem hudobného zemetrasenia. V piatich
ov dýcha.
obdobia, ktoré Matsujev pozdvihol na jemu
fenomenálnych prídavkoch dostal Matsujev
Matsujev nie je opticky krehkým typom umeladekvátnu umeleckú úrove. Zo zdanlivo
obecenstvo do doslovného vytrženia.
ca. Je lovekom, ktorý zaujme pevným vzrasjednoduchého notového zápisu vyažil priam
Agata SCHINDLER
tom, na prvý pohad uzemujúcou fyzickou
neskutoný malebný svet poézie. Napríklad

Priestor, v ktorom je možné
takmer všetko

PRAHA

Maškarný bál plný rébusov
Medzi dvoma predstaveniami 13. ročníka Festivalu hudobného divadla Opera 2017 (jeho
reflexiu prinesieme v decembrovom čísle HŽ – pozn. red.) sa v Zlatej kapličke konala prvá
premiéra Verdiho Maškarného bálu. Kvality novej inscenácie spočívajú najmä v hudobnom naštudovaní.
Dirigent Jaroslav Kyzlink volil živé, niekedy až extrémne rýchle tempá. Zrejme si
uvedomil, že v tejto Verdiho opere nejde na
mnohých miestach ani tak o výrazový spev
(ako v Rigolettovi, Macbethovi i Simonovi
Boccanegrovi), ale o spev technický. Aj dynamicky predostrel jeho orchester mimoriadne
širokú zvukovú škálu, od pianissima úvodných
taktov po fortissimo ansámblov v záveroch
prvého, druhého a piateho obrazu.
Kvalitné boli i spevácke výkony. Michal
Lehotský vyformoval štýlového, výsostne lyrického Gustava III., až v záverenom ariose
to efektne dramaticky „rozbalil“. Škoda len, že
svoj mäkký tenor a autentické frázovanie niekedy narúša prílišným krytím i naopak, otváraním toho-ktorého tónu. Veronika Dzhioeva
bola dramaticky úinnou Ameliou s tmavým
a „dravým“ sopránom, no vo výškach jej zavše
chýbala väšia sebakontrola. Verdiovský interpretaný štýl bol blízky kvalitne spievajúcemu

Michelemu Kalmandimu v úlohe Renata. Vo
vysokej polohe žiaril soprán Marie Fajtovej
(Oscar), kým Veronike Hajnovej (Ulrica) chýbali démonické h bky.
Aj niektoré plánované alternácie subujú dobré
výkony. Horšie však dopadla javisková podoba
diela. V zásade jednotná scéna Marka Cpina
nedokázala vytvori potrebnú atmosféru jednotlivých prostredí deja. Osobitne rozpaito pôsobila v scéne na popravisku (3. obraz), kde Verdiho
hudba evokujúca hrôzu nekorešpondovala
s vizuálom. Slovo „maškarný“ z názvu opery si
tvorcovia inscenácie pomýlili s pojmami „lacne
efektný“ i „neitatene tajomný“.
Kostýmy (tiež Marek Cpin) sa niesli v súasnom duchu, výnimkou boli len šaty Ulriky
a obas používané znaky kráovskej moci
v obleení vladára a jeho tajomníka. Divák
iba vemi ažko rozlišoval, ktorá as zboristov
reprezentuje sprisahancov a ktorá kráových
verných poddaných. Dominik Beneš sa prí-

liš nezaoberal vzahmi medzi postavami:
sopranistka sa sústreovala na zvládnutie
nároného partu a tenorista pôsobil na vekom
prázdnom javisku bezprizorne. Naproti tomu,
o režisér mohol, to urobil neprehadným, dopúšajúc sa viacerých nelogickostí v aranžmánoch. Kým divák – možno chybne – rozlúšti
Benešove nápady (napríklad ten s divadelnými
maskovacími stolíkmi), príde prinajmenšom o tridsa taktov peknej hudby. Niektoré
postupy dnes akoby už patrili k povinnému
klišé (plynulé prechody medzi jednotlivými
obrazmi, vrátane postáv, ktoré sa „pozabudli“
na javisku), z iných trala schválnos (stavanie
spevákov na vyvýšené miesta – trón, kreslo,
barový pult). Ani využitie baletu nebolo funkné. S výnimkou posledného obrazu – tam došlo
k ozajstnému maškarnému plesu, avšak poatému privemi triviálne. V konenom výsledku
sa réžia prihlásila k módnemu trendu inscenova všetko inak než doposia, bojujúc proti
javiskovému realizmu a iluzívnosti.
Vladimír BLAHO

Giuseppe Verdi: Maškarný bál
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Scéna a kostýmy: Marek Cpin
Réžia: Dominik Beneš
Premiéra v Národnom divadle Praha, 5. 10.
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Kolotoč světa
Začátkem října zazněla poprvé v historii Vídeňské státní opery v její vlastní produkci jedna z oper Sergeje Prokofjeva: a sice Hráč, ke kterému si skladatel sám sestavil libreto na
základě stejnojmenného románu Fjodora Michailoviče Dostojevského.
Dílo vneslo do hudebních d jin zcela novou
formu. Oprošt né od sbor, árií a recitativ,
psobí rychlým sledem jednotlivých scén spíše
jako lm, jako silné drama. Opera vznikla za
necelých p t m síc b hem 1. sv tové války.
Premiéry se ale dokala až o deset let pozd ji,
v roce 1929 v Bruselu, a to ve francouzštin .
Pvodn m la zaznít v roce 1917 na pódiu Mariinského divadla v režii Vsevoloda Mejercholda,
ale k inscenaci kvli protestm zp vák vi
moderní partitu e nedošlo.
Hrá je jakousi alegorií lidského sv ta v prostorách herny, kde peníze a hmotné statky

koupit nedá a Alexej ji v záv ru ze zoufalství
uškrtí. Nejsiln jší a inuplnou postavou je,
paradoxn , nejstarší z nich – Babulenka, která se rozhodne všechny své peníze, na které
eká ada jejich p íbuzných, nezahrnout do
d dictví, ale naopak, ješt p ed smrtí je po ádn roztoit. I ona p ijde v hern o vše, p esto
hrd odjíždí do Moskvy a hodlá žít po svém
dál. Nabízí Polin , která je stejn silnou a charakterní ženou jako ona, aby se k ní p idala.
Ta ale odmítne, protože ji stále svazuje láska
k Markýzovi. Po Babulenin odjezdu odlétají
všechny nad je jako nafukovací balónky, kte-

zaruují št stí, lásku, uznání a spoleenské
postavení. Toto byl i výchozí bod, na kterém
vystav la svou interpretaci režisérka vídeské inscenace Karoline Gruber. Otáející
se obrovský koloto s d ev nými komi, na
kterých sedí podivné postavy, a jeho d tská
zmenšenina na forbín m li naznaovat otáení rulety, ale i celého našeho sv ta a našich
život v n m. Žádný pohyb vp ed, jen stále
kolem dokola. Vše je jen zdání, iluze. Bohatý
a úsp šný generál má ve skutenosti dluhy,
vznešený Markýz je gangster a vyd ra, elegantní Blanche není nic jiného než noblesní
prostitutka, která jde bezohledn tam, kde
z toho n co má. Všechny postavy doufají
v lepší život, v jeho napln ní, ale nedokáží
proto nic ud lat. Motají se v kruhu beznad je a prázdnoty, jako na kolotoi, kdy peníze
a láska splývají v jedno.
Hlavní postava Alexej doufá, že získá-li peníze,
získá tak i srdce Poliny. Ta se ale za peníze

rých je scéna plná. Záv r opery se stal jakýmsi
panoptikem podivných, sm šn ustrojených,
nalíených a napl zví ecích, šklebících se postav. Celý tento efekt vyzn l, bohužel, pon kud
sm šn , k eovit až trapn .
Úst edním motivem scény (Roy Spahn) je
tedy obrovský otáející se koloto s velkými
d ev nými komi, v jejímž pozadí je zav šeno velké rozbité zrcadlo. Ve t etím aktu (kdy
Babulenka prohraje všechny své peníze) se
místo kolotoe otáejí obrovské dve e, kterými
jednotlivé postavy procházejí, p ípadn taní.
Kostýmy (Mechthild Seipel) vychází dobov
z t icátých let 20. století. Nicmén záv rená
scéna vypadá jako Rocky Horror Picture Show:
náhle jsme osln ni disco a punk sv tem osmdesátých let. Prapodivné postavy mají patrn
evokovat zví eckost lidské povahy, ztrátu
lidství, humanity, vyšších hodnot. Otázkou je,
zda by se kdy zví ata takto chovala. Jestli byl
tedy zám rem ký, pak se povedl.
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Prokofjevova partitura má jasnou strukturu,
z etelné barvy, peliv zvládnutou instrumentaci. Hudba je v neustálém pohybu, neklidná,
s asto se m nícím metrem, s energickým
a výrazným rytmem, který vychází z p irozeného rytmu ei. Forma je dána hudebními
bloky, strukturáln vystav nými z jednotlivých
epizod a dále rozdrobenými na jednotlivé
kratinké motivy a fráze. Udržet v takto nároné partitu e jednotnou linii, nap tí, gradaci
a všechny výrazové i technické prom ny je
nesnadný úkol, který ale dirigentka Simone
Young zvládla bravurn . Její precizní nastudování je dramatické, napínavé a živelné. Young
umí rusky, takže rozum la textu a dovedla
z partitury vytáhnout všechny hudbou podpo ené i do eené nuance.
Dnešní operní zp váci musí nejen skv le zpívat, ale také i hrát a dob e vypadat. Na jejich
profesionalitu jsou kladeny mnohonásobn
vyšší nároky než d íve. Jsou od režisér zvyklí
na ledacos, což je
na druhou stranu dob e, protože
mnohokrát svými
vynikajícími výkony
udrží jinak v celku
slabý režijní výklad.
Takto tomu ásten
bylo i v p ípad této
inscenace. Vyzdvihla
bych zejména životaplné uchopení
postavy Alexeje
Mischou Didykem
i jeho výrazuplný,
mladistvý hlas; suverénní Babulenku
Lindy Watsonové
(na vídeské scén je
též skv lou Kabanichou); silným, sytým
hlasem obda eného
Generála Dmitrije
Hráč (foto: M. Pöhn)
Ulyanova i tajemnou
a neuchopitelnou
Polinu Eleny Gusevy.
Prokofjevv Hrá je nadasová opera a je
dob e, že jí Vídeská státní opera za adila do
svého repertoáru. Plnokrevná partitura plyne
a nenechá vydechnout. Hudební nastudování
p vecké i orchestrální je profesionální, muzikální a, jak se íká, jde do plných. Bohužel,
režie klouže po povrchu v prvoplánových náznacích, bez kreativity, imaginace a fantazie.
Jak by asi Hrá vypadal v kulisách dnešní
doby, závislé na virtuálním, digitálním sv t
sociálních sítí?
Lenka NOTA

Sergej Prokoev: Hrá
Dirigentka: Simone Young
Scéna: Roy Spahn
Kostýmy: Mechthild Seipel
Réžia: Karoline Gruber
Premiéra vo Viedenskej štátnej opere 4. 10.
(navštívené predstavenie 7. 10.)
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Dramaturgická vyváženost
s vysokou uměleckou kvalitou
Nedílnou součástí kulturního kalendáře Moravy se již po čtyřiadvacáté stal Podzimní
festival duchovní hudby (24. 9.–14. 10.). Za dobu své existence si vybudoval kulturní tradici a stal se pojmem hudební kvality. Sérii koncertů vyhledává široká veřejnost a bývá
oceňována také odborníky pro svou uměleckou i organizační náročnost. Posláním festivalu je vrátit duchovní hudbu do přirozeného prostředí chrámů a poskytnout posluchačům hluboký spirituální i umělecký zážitek.
Z hlediska dramaturgie lze ocenit za azení
skladeb z mladších stylových období. První
pásmo zazn lo v Husov sboru, kde vystoupil
slovenský Pvecký sbor Lúnica pod vedením
Eleny Matušové se saxofonovým kvartetem
ATAM. Krom Amao Omi (Nesmyslná válka)
Gruzínce Giji Kaneliho a Petite quator pour
saxophone od Jeana Françaixe byla provedena
také Africká mše Normana Luboffa v doprovodu bicích nástroj (sólový zp v Terézia Kružliaková). Další sada nov jší hudby se nesla
v jazzovém stylu. Suitu Cronica Domus Sarensis (Kronika kláštera žárského) Petra Ko ínka
provedlo Pražské jazzové sexteto, jehož um leckým vedoucím je sám autor. Souástí kompozice byl výb r citát z Evangelia sv. Matouše
(recitace Alfred Strejek).
Nezapomenutelným, i dramaturgicky p itažlivým, hudebním zážitkem bylo za azení
oratoria Král David Arthura Honeggera – jeden
ze styných bod festivalu. Výjimenost provedení spoívala jednak v olomoucké premié e,
ale také v tom, že bylo uvedeno v pvodní instrumentaci z roku 1921 pro komorn jší uskupení s p evahou dechových nástroj oproti
pozd jší adaptaci pro symfonický orchestr.
Instrumentální party nastudoval Orchestr
Berg pod vedením Petra Vrábela, sborové pak
Ars Brunensis (sbormistr Dan Kalousek).
Režii poloscénického provedení m l na sv domí Štpán Pácl, který efektivn využil celý
prostor Katedrály sv. Václava, a už se jednalo
o nasvícení scény, samotný p íchod hlavních
protagonist, nástup sboru z temna presbytá e, i umíst ní vyprav e do rzných kout
chrámu. P íjemným p ekvapením bylo využití
místních zvon. Dležitou roli sehrál vyprav 
Petr Kubes, který provázel celým p íb hem.
Jeho repliky byly na rozdíl od francouzských
zp v v eštin . Kubes se svou rolí maximáln
splynul a postupn do p íb hu vnášel stále
siln jší emocionální výraz, aniž by narušoval p irozenost svého projevu zbyteným
patosem. I p esto, že akustika chrámu není
ke zvukové mase žesových nástroj milosrdná, p edvedl Orchestr Berg precizní výkon.
Naprostá p ipravenost hrá a souhra všech
element byla patrná i p es zvukovou rozmazanost v tutti, což však na výsledném dojmu
nikterak neubralo. Sboristé krom plnohodnotného zp vu dotvá eli scénu také pohybov
a zvukomalebn . Jejich zp v byl v polyfonních
ástech na rozdíl od orchestru z etelný a celková barva sboru psobila p íjemn . Jediné,

co lze sboru vytknout, je poešt lá výslovnost
francouzských slov. Sóla byla sv ena Iren
Troupové (soprán), Tomáši Ko ínkovi (tenor)
a Janu Mikuškovi (kontratenor). Ze sólist
se nejvíce prosadila Troupová, která vynikla
nejen p vecky (nap íklad bravurní zvládnutí
technicky nároných úsek ve velmi vysoké
poloze), ale také se do pam ti p ítomných vryla jako zdatná recitátorka (mysteriózní scéna
Zaíkávání).
P íznivci komorní hudby si nenechali ujít hned
úvodní koncert, kde byla provedena kantáta
Ote náš Leoše Janáka. Obligátních a sólových
part se ujal varhaník Karel Martínek a harfenistka Anastázie Tomeková ve spolupráci
s tenoristou Jaroslavem B ezinou. Ne p íliš
asto hranou skladbou je oratorium Kristus
na hoe Olivetské Ludwiga van Beethovena.

Celý program pod taktovkou Marka Ivanovie
nastudovala Komorní lharmonie Pardubice
a Slovenský lharmonický sbor (sbormistr
Jozef Chabro) se sólisty.
Koncert vybraných duchovních d l Antonia
Vivaldiho provedl na pd Olomouckého arcibiskupství špan lský soubor Vespres d‘Arnadí pod vedením Daniho Espasy. Zvlášt
ve Stabat Mater prokázala mezzosopranistka
Marta Infante schopnost zpívat v altové
poloze, která pro ni není úpln p irozená.
Niternost skladby o utrpení Panny Marie pod
k ížem byla vystižena v ásti Eia mater fons
amoris, v níž Vivaldi doprovází zp v pouze
harmonicky houslemi a violou bez continua.
Infante vykreslila ono zoufalství za pomoci
jemných dynamických odstín. V druhé duchovní skladb , zhudebn ném žalmu Nisi
Dominus, je zvlášt psobivá ást Cum dederit.
Zde bylo intimity dosaženo za pomoci dusítek
na nástrojích a zp vu sotto voce. Nicmén

v tomto díle jsou na zp váka kladeny vysoké
nároky v oblasti techniky, a to p edevším ve
virtuózních koloraturách. Zde Marta Infante
zazá ila v úseku Amen. Sólov se instrumentální t leso uvedlo Sinfonií h moll nesoucí p ízvisko „al Santo Sepolcro“, která byla pon kud
opatrným úvodem do slavnostního veera.
Avšak vysokou hudební úrove soubor ukázal
v následujících opusech, p edevším v Sinfonii
k ope e La Verità in Cimento. Krom bravurní
hráské techniky, lehkosti hry, naprosté souhry hrá a kompaktnosti jednotlivých ástí
prosakoval na povrch také temperament špan lských interpret, a to nejvíce v krajních,
rychlých, v tách. Podobn tomu také bylo
v Koncertu pro smyce g moll RV 156.
Záv rený koncert tvo í zpravidla monumentální codu festivalu a nejinak tomu bylo
i letos. Filharmonie Brno a Kate ina Kalvachová provedli pod taktovkou Jaromíra
M. Krygela nejprve drobnou Vokalise Sergeje
Rachmaninova pro soprán a orchestr, která se
svým charakterem p ibližuje k lmové hudb .
Kalvachová svj part obsahující pouze vokály
zpívala s noblesou a lyrická melancholie stejn jako nízká dynamická hladina díla dávala
prostor pro osobní modlitbu poslucha. Netradiní podobu mše nabídla Messa di Gloria
Pietra Mascagniho. Na první poslech je patrné,
že dílo zahrnující melodické sólové zp vy,
mohutné sborové ásti a dramatinost orchestrálního doprovodu, sm uje k operní
tvorb a nebylo
komponované
pro liturgické
pot eby. I p es
poátení nejistotu éten
v Kyrie p edvedla Filharmonie Brno velkou
instrumentální
T. Kořínek, P. Vrábel, Orchestr Berg,
Ars Brunensis (foto: archív festivalu)
zdatnost nejen
v celku ale i sólech. Za zmínku stojí p edevším kontemplativní Elevatione, které první houslista p ednesl
s maximální pokorou. Pon kud rušiv však
psobily vpády inel. eský lharmonický
sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) exceloval
zvlášt ve sborovém imitaním Cum Sancto
Spiritus a Et resurrexit. Zde vynikly p edevším
mužské hlasy, které však v dynamických vrcholech upozaovaly ženské. Dvorní dirigent
festivalu Jaromír M. Krygel však dokázal z instrumentalist i sborist dostat maximum,
což vedlo k p íjemné zvukové plastinosti.
P vecky se p edstavil tenorista Tomáš erný
a barytonista Ji í Brückler. I p es poátení
afektovanost se erný blýskl v Laudamus, kde
se mu poda ilo vystav t dlouhé fráze, a také
v Qui tollis – zde ukázal široké spektrum svých
hlasových možností. Brückler oproti tenoristovi psobil rozvážn ji a úsek Qui sedes vygradoval do uceleného hudebního oblouku.
Jana BURDOVÁ
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BRNO

predvedení na prestížnych pódiách sveta. Virtuózny hudobník, známy prekraovaním dramaturgických a žánrových konvencií, v om
spojil práve týchto dvoch skladateov, pretože
poda neho „uchopili sonátu nie ako prísnu
Väčšine z nás sa pri spojení John Cage a talianska hudba vybaví futurizmus. Veď ku komu
a rozsiahlu formu, ale ako zázraný priestor,
inému by už mohol mať najslávnejší organizátor zvukov bližšie než k ich osloboditeľom –
kde mohli uplatni svoje nápady a experimenvyznávačom Russolovej hlukovej estetiky!
ty“. Medzi cyklami by sme našli aj alšie paralely. Scarlatti písal sonáty ako cvienia pre
talianski hudobníci; tí žijúci ich vyhadávajú,
Cageovu otvorenú hudbu docenili v Európe
španielsku kráovnú Mariu Barbaru, ktorú,
tí, o sú už po smrti, by sa zrejme divili, ako
ako prví Taliani. Už v 50. rokoch, po prvých
ešte ako infantku, uil hru na embale. Cage
hereticky s nimi zaobchádzame.
experimentoch s indeterminizmom a náhotie svoje venoval klaviristke Maro AjemjanoNa brnianskom festivale Moravský podzim
dou, ktoré sa vo Francúzsku a Nemecku nevej, ktorá ich aj v premiére uviedla. V oboch
sa 8. 10. predstavil izraelský klavirista David
stretli s prílišným pochopením (naopak, vaprípadoch skladatelia komponovali improGreilsammer sólovým recitálom, v ktorom
ka nim stratil sympatie a podporu niektorých
vizovaním na nástroji. Cage navyše riešil sospojil Cagea s Domenicom Scarlattim. Nebol
kolegov skladateov, napríklad Pierra Bounoristický problém, spoívajúci v odhaovaní
to prvý podobný dramaturgický experiment.
leza), bol Cage v Miláne peený-varený. V Tazvukového potenciálu primitívne upraveného
V roku 2001 akordeonista Stefan Hussong
liansku, najskôr v milánskom rozhlasovom
klavíra a skúmaní možností expresívneho vya trombonista Mike Svoboda na albume Anarštúdiu Studio di fonologia musicale, kam ho
užitia nekonvenne získaných zvukov. A obachic Harmonies (Wergo) striedali Frescobaldiv roku 1958 pozval Luciano Berio, a neskôr aj
ja vkusne uplatnili exotizmy. Scarlattimu
ho Canzony s Cageovými Harmóniami (z cyklu
v alších mestách (Benátky, Rím, Bologna, Tusa v sonátach podarilo vystihnú náladovú
Forty-Four Harmonies, 1974–1979) a v roku
rín) realizoval mnohé svoje diela a projekty.
esenciu iberského folklóru, Cage, ovplyvnený
2012 urobila taiwanská klaviristka Chen PiPreto sa sem rád vracal aj v 80. a 90. rokoch.
textami srílanského kulturológa a historika
-hsien to isté s Cageovou Music of Changes
Perugia bola posledným európskym mestom,
umenia Anandu Kentisha Coomaraswamyho,
(1951) a Scarlattiho sonátami na albume
ktoré krátko pred smrou navštívil.
sa v nich snažil prostredníctvom novej hudobnej formy
reprezentova osem citových
rozpoložení, ako ich denovala
tradiná hinduistická estetika.
Vaka tomu všetkému spojenie Scarlatti – Cage nakoniec
nevyznieva bizarne. Naopak,
v úžasnom Greilsammerovom
predvedení pôsobí celkom prirodzene.
Rovnako presvedivo dopadol
ešte bizarnejší nápad, spoji
Cageovu hudbu pre preparovaný
klavír s indonézskym gamelanom. Prišiel s ním taliansky
hudobník, producent a vydavate Giovanni Sciarrino, vášnivý
milovník gamelanu a zanietený
organizátor gamelanových
projektov, v Indonézii známy
skôr pod umeleckým menom
John Noise Manis. S plánom
nacvii a nahra Cageove komD. Greilsammer hrá Scarlattiho a Cageove sonáty
na festivale Moravský podzim (foto: J. Jelínek)
pozície pre preparovaný klavír
s balijskými hudobníkmi sa
Changes (hat[now]ART). Greilsammer hral na
zveril Andrewovi Clay McGrawovi, hudobníRešpekt a úcta k pionierovi (post)moderných
pravom krídle Scarlattiho sonáty, na avom,
kovi a etnomuzikológovi z Virgínie, ktorý má
intermédií pretrvávajú v Taliansku dodnes.
preparovanom, zase Cageove sonáty pre pres gamelanom bohaté skúsenosti. McGraw mu
Vekú poctu mu vzdal klavirista Giancarlo Siparovaný klavír. V Brne predviedol v nezmeodporuil majstra I Madé Subandiho, známemonacci, ke v rokoch 2005–2011 nahral jeho
ho úctou k tradícii i ústretovosou voi experinenom poradí rovnaký výber (osem Scarlatkompletnú klavírnu tvorbu, vrátane opusov
mentom a transkultúrnym fúziám. Subandi,
tiho a sedem Cageových sonát), aký obsahuje
pre preparovaný klavír, pre dva klavíry a koktorý Cagea predtým nikdy nepoul, objavil
CD nahrávka projektu Scarlatti: Cage: Sonatas
morných diel s klavírnym partom (nahrávky
vo zvuku preparovaného klavíra „zvláštnu
(Sony Classical) spred troch rokov. Všetky
vyšli na piatich CD boxoch vo vydavatestve
podobnos“ s gamelanom a prijal úas v prozahral v strhujúcom tempe a s minimálnymi
Brilliant Classics). Dnešná vynaliezavá doba
jekte. Z ponuky Cageových skladieb, vhodných
pauzami, nutnými na nadýchnutie a otoenie
transverzálnych hier s historickými i súaspre transkripciu, si nakoniec vybral osem –
klavírnej stoliky a listu partitúry. Ako odahnými kontextmi však žií prekvapivejším
ený prídavok ponúkol na preparovanom klaBacchanale, Primitive, Tossed as it is Untroa extrémnejším interpretáciám. Zrejme by
víri Scarlattiho Sonátu D dur a zožal standing
ubled, The Unavailable Memory Of, Prelude for
prekvapili aj samotného Cagea, ktorý prekvaMeditation, Mysterious Adventure, Daughter of
penia skôr uštedroval než zažíval. Vo svete, kde
ovation plného Besedného domu.
vládne téza „anything goes“, sa jeho otvorené
Od ias svojej premiéry v Paríži (2009) si
the Lonesome Isle a Music for Marcel Duchamp
dielo dostáva do neoakávaných poetických
Greilsammerov program „Scarlatti – Cage“
(všetky zo 40. rokov). Doplnil ich o 5. sonátu
a interpretaných situácií. asto za ne môžu
získal znanú obubu, o om svedí množstvo
zo Sonát a interlúdií pre preparovaný klavír
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(1946–1948) a oslovil osem mladých hráov zo
svojho ansámblu Sanggar Ceraken, s ktorými
v lete 2012 nahral album Gamelan Cage (Sargasso, 2013).
Výsledok je v porovnaní s precíznosou predlohy síce trochu drsný, ale uchvacujúci. Skutonos, že žiadny zo zúastnených hudobníkov
nemal do tej doby hrásku skúsenos s inou
než gamelanovou hudbou a nepozná západnú
notáciu, sa znane podpísala pod zaujímavé
vyznenie výsledku, ktorý nemožno nazva
inak než „nová exotika“, a z ktorého by mal
Cage nepochybne rados. Ve len uvážme ten
kontextový „shift“! V prvej polovici 20. storoia
americký avantgardný skladate, hadajúci
nový zvukový ideál a hudobné formy oslobodené od tradiných spôsobov (a)tonálnej
reprezentácie, spojil pragmatické inštrumentané riešenie s východoázijskými kultúrnymi inšpiráciami a napísal klavírnu hudbu
notovanú v tradinom európskom notanom
systéme. O sedemdesiat rokov neskôr ju re-inštrumentuje balijský súbor tradinej hudby, ktorého lenovia nedokážu íta západné
noty. Vo svojej interpretácii preto nevychádzajú z pôvodných partitúr, ale orientujú sa
poda existujúcich zvukových nahrávok, ktoré
im sprostredkoval taliansky hudobník a producent, zaujímajúci sa o indonézsku tradinú
hudbu. Tento „crossover“ nemá šancu neby
neexotický!
Pozoruhodné je, že hoci temporálna organizácia hudobnej formy, s akou prišli Cage a alší

modernisti, je vemi vzdialená chápaniu asu,
postupnosti, motivickej práce a frázovania
v balijskej gamelanovej hudbe, ktorá je ešte
stále väšmi koordinovaným rituálom než
virtuóznym hudobným prednesom, d žku
nových adaptácií to až natoko neovplyvnilo.
Ak porovnáme d žky existujúcich nahrávok
pôvodných skladieb v podaní známych interpretov Cageových klavírnych kusov (Margaret
Leng Tan, Joshua Pierce, Steffen Schleiermacher a. i.) s d žkou Subandiho verzií pre gamelan, rozdiely sú prekvapujúco malé. Dokazuje
to, že pre hudobnú rekonštrukciu i hudobnícku pamä nie sú dichotómie partitúra alebo nahrávka, resp. ítanie alebo poúvanie, až
také podstatné.
Ovea ažšie bolo dosiahnu harmóniu rozdielnych harmónií, o Subandi iastone
vyriešil tak, že nechal vyrobi dva špeciálne
nástroje s 24 klávesmi (dve chromatické
oktávy), jeden z kovu a druhý z dreva, vone
naladené v rovnomerne temperovanom ladení. Bola to paradoxná situácia: Cage kedysi
upravil klavír so zámerom, aby namiesto niektorých istých tónov zneli perkusívne disonancie, aké možno na nástrojoch gamelanu
dosiahnu priamo; teraz bolo treba upravi
gamelan, aby aspo približne znel ako klavír,
a navyše vyhovoval Cageovým zvukovým
predstavám o exotických timbroch, naznaených v preparaných inštrukciách. Inštrukcie
naviac nie sú najpresnejšie, pretože neberú
do úvahy rozdielne konštrukcie a vekosti

klavírov; umiestnenie objektov na a medzi
struny, predpísané v partitúre v palcoch, nie
je exibilné. Neby toho, že sa McGraw nadchol pre projekt a vzal na seba rolu aranžéra
i „trénera“ hudobníkov, výsledok by bol sotva
presvedivý.
Cageova hudba nebola ešte v 40. rokoch indeterministická. Naopak, väšinou bola podmienená tanenou objednávkou, a preto musela
rešpektova pohybové a psychologické aspekty
choreograe, pre ktorú vznikla. Aj samotný
preparovaný klavír zrodila nekonvenná
tanená situácia, v akej sa Cage v roku 1940
neakane ocitol. Hudba balijského gamelanu
je väšinou tiež organicky spätá s tanenými
gestami – máloktorá kultúra na svete má tak
precízne a hierarchicky vypracovaný systém
koordinácie tanených pohybov s hudobnými
zvukmi. Rozdiel je však v estetike. Zatia o
Cage hadal nový zvukový ideál, ktorý by lepšie korešpondoval s výrazovou poetikou moderného tanca, balijská gamelanová hudba
je s tancom zviazaná nielen prostredníctvom
zvukov a gest, ale tiež duchovnými pojmami
a slovami (hudobná a choreogracká terminológia sú v balijskej kultúre vemi blízke,
ak nie totožné). Akokovek, projekt „Gamelan
Cage“ obrátil naruby pôvodný Cageov poetický
zámer, poda ktorého mali zvonivé zvuky preparovaného klavíru reprezentova Okcident
a perkusívne rezonancie Orient. Dnes je už
všetko inak.
Jozef CSERES

OLIVIER MESSIAEN

Nájdete vo vybraných kníhkupectvách
alebo na www.hc.sk
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Komitas
Seven Songs
L. Grigoryan
ECM New Series 2017/
Divyd
S hudbou Komitasa, arménskeho
„komponujúceho mnícha“, sa v ostatných rokoch priam roztrhlo vrece.
Kým do pádu sovietskeho režimu bol
v západnom svete – napriek tomu, že za
života sa pohyboval v Berlíne aj Paríži,
kde strávil posledných 20 rokov svojej
pozemskej púte – takmer zabudnutý,
množstvo nahrávok, ktoré sa v nedávnej dobe objavili na trhu, oprávňuje hovoriť o jeho comebacku. Nepochybne
má na tom veľký podiel pripomínanie
storočnice genocídy Arménov v Osmanskej ríši, prostredníctvom ktorého
mohli Arméni pred dvoma rokmi upozorniť tiež na svoje kultúrne bohatstvo.
A Komitas je v tomto zmysle dokonale
emblematickou postavou – masovému
vraždeniu síce unikol, no táto udalosť
spôsobila, že zvyšok života strávil v rezignácii a takmer úplnej odlúčenosti od
sveta v ústavoch pre duševne chorých
a jeho kompozičná práca, až na zopár
výnimiek, ustala.
Značný podiel na oživení Komitasovej
hudby má aj mníchovský label ECM;
zdá sa, že Manfred Eicher sa do Komitasa celkom „zbláznil“: v roku 2015 jeho
vydavateľstvo vydalo album Komitas, na
ktorom hrá Gurdjieff Ensemble úpravy
skladateľových klavírnych kompozícií,
projekt Luys i Luso jazzového klaviristu
Tigrana Hamasyana na motívy z Komitasovej liturgickej tvorby, a súčasne
so vznikom albumu v podaní Gurdjieff
Ensemble nahrala v Eicherovom štúdiu
v Lugane originálne klavírne verzie
skladieb arménska klaviristka Lusine
Grigoryan. Tie uzreli svetlo sveta v podobe aktuálneho CD, pomenovaného
podľa zbierky skladbičiek, zaradených
na jeho úvod.
Komitasova klavírna tvorba však zaznievala na pódiách a v nahrávacích
štúdiách už aj predtým: v roku 2012
vydal label Kalan komplet v interpretácii Şahana Arzruniho, vybrané skladby
možno nájsť na CD Oehms Classics
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Sona Shaboyan: Piano Music from Armenia
(2005) či v interpretáciách Marjana
Mkhitaryana na obskúrne vydanom
CD Komitas Piano, ktoré možno zohnať
na Vernisáži, jerevanskom centrálnom
bazári (pravdaže, technická kvalita
záznamu zodpovedá cene produktu...).
Z novších možno spomenúť minuloročné EP od Makkum Records Komitas
Vardapet: Six Dances (Keiko Shichijo)
a v tomto roku vydané CD od spoločnosti Grand Piano Komitas: Piano and Chamber Works (Mikael Ayrapetyan).
Príťažlivosť Komitasovej klavírnej hudby
pre priaznivcov „estetiky ECM“ nie je ťažké pochopiť. Takmer absolútna väčšina
skladbičiek je založená na folklórnom
materiáli (Komitas zozbieral okolo 3000
melódií z rôznych regiónov Arménska),
ich sadzba sa často obmedzuje na jednoduchý dvojhlas, maximálne trojhlas
(pričom tretím hlasom je zväčša pomerne statická basová línia), s občasnými
oktávovými či dvojoktávovými zdvojeniami. Pritom je tu však metrorytmická
bohatosť a tiež výrazný zmysel pre sonoristiku klavíra, rezonancie preznievajúcich hlbokých tónov, zvonivosť diskantového registra, jednoznačná dominancia
melódie. Mnoho paralel (hudobných,
ale aj osobnostných) tu nájdu milovníci
Erika Satieho. Lenže Komitas – Satieho
súčasník, ktorého hudbu v Paríži vysoko
ocenil aj Claude Debussy –, má v istom
zmysle bližšie skôr k Bartókovi. Totálna
absencia exhibicionistickej romantickej
pianistiky, predkladanie melodického
materiálu bez ornamentov a akéhokoľvek rozvíjania akoby napĺňali obsah
manifestu, ktorý približne v rovnakom
čase Bartók predostrel v predhovore
k svojim Štrnástim bagatelám. Jednoduchosť Komitasových klavírnych tancov,
piesní a skladieb pre deti je zámerná –
koncentrovaná, bazálna a esenciálna – podobným spôsobom ako je to
v zbierkach Mikrokozmos alebo Deťom
jeho maďarského kolegu. V plnej miere
ťažia zo zvukovosti a hráčskych špecifík
konkrétnych ľudových nástrojov, vrátane
bicích, ktoré skladateľ udáva v podtitule
a nabáda interpreta, aby sa k ich charakteru priblížil klavírnou hrou – na nástroji
ponúkajúcom 88 diskrétnych tónových
výšok v rovnomerne temperovanom
ladení takmer nesplniteľná úloha...
Pri všetkej jednoduchosti však skladateľ
dbá o detaily akcentovania, agogiky
a dynamiky, notový zápis je miestami
doplnený o verbálne inštrukcie (napríklad že basové tóny sa majú „postupne
viac a viac vzďaľovať“ alebo majú „znieť
ako vánok“) a jeho úzkostlivosť ohľadom
dokonalosti ﬁnálneho tvaru kompozícií prezrádza aj ich prepracovávanie:
kritická edícia Arménskej akadémie vied
z roku 1982 uvádza najznámejšie opusy,
Msho Shoror a Sedem tancov, v dvoch

odlišných redakciách, pričom niektoré
z tancov existujú v troch či štyroch
verziách.
Dramaturgiu CD uvádza Sedem piesní,
pôvodne vokálnych skladieb, ktoré
Komitas prepracoval aj do čisto klavírnej
podoby. Jednoduchej línii v pravej ruke
odpovedá nekomplikovaný protihlas
a neustále preznievajúce burdony;
viaceré zo skladieb sú rozličnými spracovaniami tej istej melódie (podobne
ako v Satieho raných klavírnych cykloch:
rovnaká myšlienka je „nasvietená“ z rôznych uhlov). Charakter vedúcej línie je
vždy nepopierateľne vokálny a vyslovene
si pýta text a ľudský hlas. Presne v tomto
duchu, s pochopením a vhľadom, ich
interpretuje Lusine Grigoryan, význam
pôvodných textov piesní sprostredkuje
vo svojom komentári v booklete. Kto
počul ženský spev v arménskej tradičnej
hudbe, bude ho bezpečne počuť aj tu.
Msho Shoror je sledom attacca zaznievajúcich tanečných melódií sústredených
okolo témy pomalého obradného kolektívneho tanca. Štylizácie zvukov zurny,
vysokej, prenikavej, no jemnej píšťalky
švi aj rámových bubnov a tamburín sú
veľmi vkusné; Lusine Grigoryan veľmi
prirodzene cíti 6/8 pulz, typický pre
väčšinu arménskych tancov. Sedem tancov
patrí k najznámejším a najhrávanejším
Komitasovým klavírnym skladbám. Niet
divu; okrem toho, že pre ne skladateľ
vybral obzvlášť podmanivé melódie,
štylizácie staccata brnkacích a bicích
nástrojov dodávajú ich klavírnej sadzbe
neobyčajnú originalitu (vo zvuku aj notovom zápise) a takmer pointilistickú diskontinuitu, ku ktorej možno v období ich
vzniku len ťažko nájsť paralelu v tvorbe
iného skladateľa. Yerangi, Marali a Shushiki sú v tomto ohľade najcharakteristickejšie; klaviristka vytvára krásny farebný
kontrast medzi svetlými diatonickými
pasážami a tmavším materiálom
v rôznych mughamových (hiátických)
módoch, ktoré arménskej hudbe prepožičiavajú jej typický nádych smútku
a clivoty – obzvlášť pri sekvenciách alebo
opakovaní motívov. V hre klaviristky tieto
okamihy nadobúdajú naliehavosť, ktorá
však nikdy neprekročí vhodnú mieru,
len dynamizuje expresivitu štylizovaného tanca, oživuje jeho neuchopiteľnú
poetickosť. Z tej sa možno tešiť aj pri dvanástich Skladbách pre deti, prinášajúcich
reminiscencie na niektoré zo Siedmich
piesní, a záverečnom Toghiku („veršíku“),
napísaného v osudovom a tragickom
roku 1915. Skladbičky, ktorým neraz
stačia dva riadky, v kompetentnej
interpretácii a dokonale nasnímanom
zvuku nástroja pomáhajú dopĺňať zatiaľ
pomerne fragmentárny obraz tvorby
ak nie „veľkého“, tak v každom prípade
jedinečného autora.
Robert KOLÁŘ

Local Object
Z. Boros
ECM New Series 2017/
Divyd
Maďarská gitaristka Zsóﬁa Boros patrí
k renomovaným osobnostiam gitarovej hudby. Svoju umeleckú dráhu
rozbehla ešte počas štúdií v Bratislave, v ktorých neskôr pokračovala vo
Viedni a v talianskom Pordenone. Pre
vydavateľstvo ECM nahrala v roku
2013 debutový album En otra parte,
z veľkej časti venovaný hudbe kubánskeho skladateľa Lea Brouwera. Na
margo svojho debutu sa vyjadrila, že
jej cieľom je byť akýmsi zrkadlom,
ktoré by odrážalo, sprostredkovávalo jej dotyk s hudbou. Album Local
Object je iný, netradičný, neklasický,
zaujímavý. Booklet CD pôsobí veľmi
minimalisticky a veľa informácií
neposkytne. Obsahuje len úryvok
z básne Local Object Wallacea Stevensa, ktorý umelkyňu zrejme inšpiroval
pri tvorbe dramaturgie. Tá prezentuje
diela rôznych autorov, navonok zdanlivo nesúvisiacich, no hudobníčka
ich vzájomne prepája pôsobivou
interpretáciou a vytvára tak jeden
kompaktný „objekt“. Nahrávku otvára
Nocturne od Mathiasa Duplessyho
(1972). Tento francúzsky skladateľ
a multiinštrumentalista vytvoril viac
než stovku ﬁlmových partitúr. Vo svojich dielach využíva prvky mongolskej
ľudovej hudby, pričom ovláda hru na
viacerých tradičných i historických nástrojoch (ale napr. aj tuvínsky hrdelný
spev). Jeho Nocturne v podaní Zsóﬁe
Boros je ukážkou jemnej a citlivej
interpretácie, ktorá vystihuje charakter skladby. Po lyrickom úvode nasleduje kompozícia Celebração de Núpcias
(Svadobné oslavy) Egberta Gismontiho a Koyunbaba Carla Domeniconiho.
Domeniconeho dielo nesie názov
po tureckom mníchovi z 15. storočia.
Autor o skladbe hovorí ako o „pastorálnej suite“, ktorá opisuje prírodné
krásy malého zálivu s výhľadom na
Egejské more, kde mních údajne žil.
Štvorčasťová suita (Moderato, Mosso,
Cantabile a Presto) je od svojho vzniku
v roku 1986 pravdepodobne najčastejšie uvádzanou Domeniconiho skladbou. Zmenou ladenia gitary skladateľ
11 | 2017
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docielil, že zvuk nástroja má v diele
exotický nádych. Notový zápis poskytuje značnú voľnosť, takže v podaní
rôznych interpretov vznikajú zaujímavé a často veľmi originálne naštudovania. Interpretácia Zsóﬁe Boros je
veľmi vydarená, čomu určite pomohla
i vynikajúca kvalita nahrávky. Najmä
v poslednej časti vznikajú úchvatné
zvukové efekty, pri ktorých má poslucháč niekedy dojem, akoby súčasne
hralo niekoľko hráčov. Aj v ďalších
dvoch skladbách predstavuje umelkyňa hudbu Južnej Ameriky, no v dvoch
zásadne odlišných podobách. Milonga
Jorgeho Cardosa patrí (podobne ako
Koyunbaba) k veľmi populárnym dielam, druhou skladbou je jazz-rocková
fúzia Vertigo Shadow latinsko-amerického gitaristu a jazzmana Al Di
Meolu. Milonga patrí medzi tradičné
formy argentínskej tanečnej hudby.
Pôsobivosť tej Cardosovej spočíva
v jednoduchosti faktúry a kráse lyrickej kantilény. Melódia vo forme
otázok a odpovedí má charakteristický sprievod s prízvukmi na 1., 4. a 7.
dobe. Interpretka tu pôsobivo využíva
najjemnejšiu dynamiku od p po ppp
a vytvára tak intímnu atmosféru,
v ktorej zotrváva aj v nasledujúcich
skladbách. Skladateľka a klaviristka
Franghiz Ali-Zadeh (1947) vo svojej
tvorbe využíva spojenie súčasných
kompozičných techník s prvkami
azerbajdžanskej tradičnej hudby. Toto
spojenie je zreteľné aj v jej Fantázii,
najmä v strednom dieli, kde využitím
pizzicata navodzuje zvuk podobný
tureckej lutne, sazu. Skladba je
dôkazom toho, že napriek tomu, že
gitara existuje dlhé storočia, neustále
poskytuje skladateľom a gitaristom
inšpiráciu pre tvorbu nových techník
a dokáže inovovať svoje výrazové
možnosti. Predposlednou kompozíciou na CD je Inspiração od brazílskeho
skladateľa a multiinštrumentalistu
Anibala Augusta Sardinhu. Svoju
úspešnú hudobnú kariéru začal už ako
11-ročný, vďaka čomu získal prezývku
„Garoto“ (Chlapec). Sardinhu ovláda
hru na bendže, mandolíne, gitare,
havajskej gitare a ukulele a svojou
virtuozitou a obrovským muzikantským talentom ovplyvnil množstvo
svetových umelcov. Inspiração, s jemnou kantabilnou melódiou, je drobnou ukážkou jeho skladateľskej práce.
Záver zaujímavého CD Zsóﬁe Boros
patrí skladbe Gothenburg od jazzového gitaristu, skladateľa a pedagóga
Alexa Pintera. Zaujímavosťou je, že
Pinter vyštudoval mikrobiológiu a genetiku a jeho zámerom bolo venovať
sa výskumu rakoviny. Napokon sa
však jeho plány zmenili a po štúdiu vo
Viedni a v Bostone sa stal profesionál-

nym a uznávaným hudobníkom. CD
Local Object je zaujímavým počinom.
Už od prvých tónov má poslucháč
pocit, že nepočúva nahrávku, ale že
interpretka hrá naživo niekde pri
ňom. Zvuk je neuveriteľne čistý s jemným dozvukom, takže počuť všetky
drobné hudobné nuansy. Zsóﬁa Boros
predstavuje na svojom albume gitaru
v rozličných podobách: od klasických
diel až po kompozície ovplyvnené folklórom či jazzom. Vďaka kvalitnej interpretácii je počúvanie CD hlbokým
umeleckým zážitkom a určite stojí za
to vypočuť si ho znova (a znova).
Zuzana SZÉKELYOVÁ

jazz

December Avenue
Tomasz Stańko
New York Quartet
ECM 2017/Divyd
Aj napriek tomu, že Tomasz Stańko
v júli oslávil okrúhle 75. narodeniny, nechýba mu dostatok energie
a iniciatívy. Po pamätnom, invenčne
silnom albume Dark Eyes (ECM 2009)
s účasťou jeho „severského kvinteta“
prišiel so štvorročným odstupom
introspektívny dvojalbum Wisława,
na ktorom predstavil svoje Newyorské kvarteto, a s ním (so zmenou na
poste kontrabasistu), opäť po štyroch
rokoch, nahral svoj najnovší disk,
December Avenue. A opäť je to Stańko
skrz-naskrz, akoby voľné pokračovanie dlhej „work in progress“ predeľovanej štvorročnými prestávkami.
Pozoruhodné je najmä to, ako dokáže
Stańkovo líderstvo vtlačiť týmto
albumom ich jednotnú, neomylne
rozoznateľnú identitu, bez ohľadu na
to, či sú jeho spoluhráčmi Dáni a Fíni,
alebo Američania s černošským či
kubánskym pozadím.
V sprievode členov Newyorského
kvarteta sa Stańko evidentne cíti
pohodlne; bez ťažkostí tu uplatňuje
svoj kompozičný potenciál a nachádza dokonale široký priestor pre svoj
charakteristický „baladický“ naturel,
melanchóliou napustené, pozvoľna
sa rozvíjajúce línie, uvoľnený timing,
ale aj duchaplne pointované epizódy

v rýchlom swingovom pulze (a napriek tomu vždy zamatovo mäkké).
Pôvodom kubánsky klavirista David
Virelles musí Stańkovi vynikajúco
konvenovať svojou hĺbavosťou, citom pre zvukovú farbu, ale aj typom
skladateľskej invencie, prezrádzajúcej, že jeho hudobnícka identita
(aj pri veľmi presvedčivom ovládaní
jazzového idiómu v rytmicky ukotvenejších kompozíciách – napríklad
Burning Hot) s chuťou prekračuje
hranice striktne jazzového teritória.
Pekne to dokumentuje jeho na ECM
nedávno vydaný projekt Gnosis, kde
sa prezentuje ako klavirista, skladateľ a aranžér, zaujímavým spôsobom
sa vyrovnávajúci s hudobným dedičstvom svojej rodnej krajiny. Vynikajúco do Stańkovej zostavy zapadol
aj kontrabasista Reuben Rogers,
ktorého si poľský trubkár „požičal“
od Charlesa Lloyda. Jeho estetiku aj
typický „ECM sound“ má stopercentne zažité a v mnohých okamihoch
albumu je asertívnym motivátorom
diania. Spomínať kvality bubeníka
Geralda Cleavera by bolo nosením
dreva do lesa; jeho čistá, zvukovo
imaginatívna hra dodáva hre kvarteta okrem solídneho základu aj výrazný priestorový element.
Tempo albumu by sa dalo charakterizovať ako rozvážne, chvíľami
takmer „decembrovo“ zamrznuté.
Stańko však vo svojom veku a s nahromadenými skúsenosťami zjavne
necíti potrebu ponáhľať sa. A jeho
afroamericko-kubánska zostava
s ním tvorí dokonalú jednotu. Môžu
tak dostatočne vyniknúť farby harmonických škvŕn klavíra, zádumčivá
melanchólia kontrabasových melódií
hraných sláčikom a, samozrejme,
Stańkov ikonicky ležérny, nenapodobiteľným šumom obostretý
trúbkový tón. Významným prvkom
dramaturgie albumu je rozvíjanie
dialógu vzájomne sa dopĺňajúcich
dvoj- či trojkombinácií nástrojov
a sólových pasáží. Z ich abstrakcie sa
potom vynárajú formulácie jednotlivých tém, ktorých autorský rukopis
je takisto bezpečne rozoznateľný.
Neostáva však len pri spomalenej
zimnej zasmušilosti – album má tri
výrazné kulminačné body (Burning
Hot, December Avenue a Yankiels
Lid) v svižných tempách a otvorene
komunikujúce s bebopovou (resp.
postbopovou) tradíciou. V poslednej
menovanej skladbe možno v živom
pulze kontrabasu zaznamenať útržky
riffov vzdialene odkazujúcich na
legendárne záznamy rytmiky Ron
Carter – Tony Williams: Riot s Herbiem Hancockom či Joshua s Hancockom a Milesom Davisom. Sú to však

iba letmé spomienky; Tomasz Stańko
v „decembrovej“ fáze svojej nahrávacej kariéry už patrí do celkom iného
sveta...
Robert KOLÁŘ

Čas
M. Železňák
Hudobný fond 2016
Gitarista a skladateľ Miloš Železňák
patrí k hudobníkom so širokým žánrovým záberom – aj vďaka schopnosti
vyjadriť svoj hudobný svet prostredníctvom viacerých nástrojov. Album
Čas je mozaikou desiatich piesní,
ktorých predlohou sa stali básne Jána
Litváka zo zbierky Marhuľový prútik.
„Sú to krátke štvorveršové básne na
východnú tematiku, sú z obdobia básnikovho pobytu v Indii. Všetky sa svojou poetikou krútia okolo tejto cesty. Chvíľu sú
tajomné, chvíľu priezračné, čisté a jednoduché. Čítal som si ich a hneď mi prišlo na
um, že by bolo pekné urobiť taký album,“
povedal o svojej inšpirácii gitarista.
Už od prvých tónov disku, na ktorom
účinkuje výlučne Miloš Železňák,
dýchne na poslucháča intímna atmosféra strunových nástrojov. Okrem
akustickej, elektrickej gitary, mandolíny a klavíra umelec na nahrávke
použil aj exotické nástroje ako pipa
(tradičná čínska lutna), diagonálna
citara, buzuki, balgama (tradičný turecký strunový nástroj), tibetská misa
a perkusie. Zaujímavý jednotiaci prvok tejto hudobno-poetickej zbierky
predstavujú tri krátke inštrumentálne skladby Nápad, Úvaha a Rozuzlenie,
ktoré spája rovnaký melodický motív
a autor ich umiestnil na začiatku,
v strede a v závere albumu. Po prvom
dotyku so Železňákovou hudbou sa
nemožno ubrániť prirovnaniu k zvukomalebným náladám nadžánrovej
akustickej nahrávky gitarovej legendy
Billa Frisella Ghost Town (Elektra Nonesuch, 2000). Bol to mimochodom
Frisellov prvý sólovo nahratý album
s použitím akustických a elektrických
gitár, bendža, basgitary a loopov.
Milovníci priezračnej a lyrickej gitarovej hudby si preto pri počúvaní
CD Čas určite prídu na svoje, o to
viac, že podobný album vznikol aj na
Slovensku. Inštrumentálna skladba
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Javorové lístie okrem zmienenej zvukovej farebnosti zaujme skutočne
krásnou, frisellovskou melodikou.
V nasledujúcej kompozícii Neviem
použil Železňák nápev z rusínskej
ľudovej piesne, ktorý vhodne spojil
s Litvákovými veršami. Báseň Jahodový muž zaodel zase do zádumčivého
a hĺbavého hudobného šatu. Meditačnú inštrumentálku Mäkký kameň
v tvrdej hlave rozjasňujú priezračné
tóny klavíra, strunových nástrojov
a perkusií. Marhuľový prútik je zaujímavo poňatou piesňou, v ktorej Miloš
Železňák vrství spievané hlasy v texte
a pískanú melódiu v disonantných
intervaloch, čím dosahuje pomerne
dramatický efekt vyjadrujúci obsah
básne o nenaplnenej láske. Harmonicky svieže obrazotvorné poňatie
autorovho vnútorného sveta s cválajúcim perkusívnym rytmom obsahuje
skladba Jednorožec. Pieseň Čas – Had
je spojením dvojice básní, ktoré
námetom času, smrti a nekonečna
dodávajú celému albumu hlbší ako
len meditačný charakter. S vkusom
zostavený, len 25-minútový album
desiatich skladieb je plný priezračnej
a hĺbavej hudby, ktorá v dnešnej
hektickej spoločnosti pôsobí ako
balzam na dušu a žiada si opätovné
vypočutie.
Miroslav ZAHRADNÍK

zborník

Hudba – Integrácie –
Interpretácie 20
J. Vereš (ed.)
Univerzita Konštantína
Filozofa
Nitra 2017
V prvej polovici tohto roku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
vyšiel v poradí ďalší zborník štúdií
s úctyhodným číslom 20. Editorom je
doc. Jozef Vereš. Rovnako ako predchádzajúce zborníky, aj tento je zameraný predovšetkým na nové trendy
hudobnej výchovy, na metodologické
modely v hudobnej pedagogike, na
ich aplikáciu – riešenia či uplatnenia
v pedagogickej praxi. Aj keď každá
štúdia je podstatnejšie inak orientova-
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ná, spoločným menovateľom je to, že
čitateľa hneď pri prvom pohľade upúta
ich aktuálna problematika.
Jozef Vereš je autorom prvej štúdie
s názvom Premeny hudobno-pedagogického myslenia. V zborníku je uverejnená aj anglická verzia Transformations
of the musical-pedagogical thinking
(str. 11 – 95). Dá sa nájsť aj na stránkach vydavateľstva Scholars’ Press, ktoré ju uverejnilo v júni tohto roku pod
názvom Metamorphoses of music and
the transformation of musical-pedagogical thinking. Autor v nej konštatuje, že
pri štúdiu dejín hudobnej pedagogiky
z hľadiska hudobného myslenia sa
zdôrazňuje predovšetkým hudobno-výchovná prax a nie systematický
výklad hudobno-pedagogického
myslenia (str. 97 – 98). Svoje tvrdenia
opiera o významných priekopníkov
muzikológie Vladimíra Helferta, Jozefa Kresánka a ďalších. Z myšlienok
Jozefa Vereša vyberáme nasledujúce.
Hudobná pedagogika sa má chápať
v historických súvislostiach a čo najvšeobecnejšie. Je zdrojom poznania
kultúrneho dedičstva nielen v národnom, ale aj celosvetovom meradle (s.
103). Estetická výchova na školách je
nevyhnutná, pretože zvyšuje úroveň
kultúrnej vzdelanosti, kultúrneho
niveau (s. 106). Didaktické metódy je
nutné presmerovať na hravé kreatívne
postupy (aj zábavnejšieho charakteru) v prospech všeobecného vzdelávania (s. 109). „Myslenie v súvislostiach“
vo väzbe na rôzne oblasti vedy a umenia posúva hudobnú pedagogiku
do pozície strategického predmetu
(s. 115), univerzálnej súčasti ľudskej
kultúry (s. 116). Je nevyhnutné venovať
úsilie štúdiu nových, súčasných hudobných štýlov, podnetov, ako aj trendov hudobnej pedagogiky. J. Vereš
vyzýva kolegov k zamysleniu sa nad
stavom hudobnej výchovy v súčasnom
slovenskom školstve aj tým, že vedie
paralelu dneška a minulosti. Vykresľuje snahu mnohých starších i novších
pedagógov, kultúrnych dejateľov
a vedcov radikálnejšie meniť koncepcie edukácie, jej obsah v súlade s požiadavkami doby, v ktorej sa žilo a žije
(str. 123 – 138). V priestore, ktorý mu to
dovoľuje, sa snaží demonštrovať tieto
snahy názormi najvýznamnejších
muzikológov, skladateľov a pedagógov od čias antiky či renesancie až po
dnešok. Sleduje tým hlavný cieľ celej
štúdie: poukázať na nevyhnutnosť
zvyšovania úrovne hudobnej výchovy prispôsobením sa spoločenskej
situácii, novým trendom, metódam,
zmeniť jej obsah, poukázať na nenahraditeľnosť hudobnej výchovy vo
všeobecnovzdelávacom procese na
školách.

Druhá štúdia má názov Koncepcia
výučby hudby – Krok za krokom. Napísal
ju nemecký pedagóg Gregor Brunner.
V nej predstavuje čitateľovi „staro-novú“ koncepciu vyučovania žiakov, ktorú
postupne vyvíjal tím viacerých pedagógov. Názov „krok za krokom“ odráža
hierarchiu predpísaných metodologických postupov pri vyučovaní. Avšak
niekde v pozadí genézy tejto koncepcie
badať novšie poznatky z oblasti hudobnej, všeobecnej fyziológie a neurológie.
Údajne sa metóda aplikuje už 15 rokov
s pozitívnymi edukačnými výsledkami.
Okrem tradičných metód hry na nástroji a spevu, recepcie, verbálneho popisovania, imitácie a pohybových zručností
táto koncepcia implementuje aj sémantické zretele s hlbšími analýzami
syntaxe, komparáciu hudobno-výrazových tvarov (vzorov, „slabík“), najmä
známych melódií v ich rozoznávaní
a porovnávaní, prácu s jednoduchými
tvarmi, improvizáciu, resp. logické
doplňovanie jednoduchých hudobných
tvarov do konkrétnych hudobných
foriem. Teda sa tu preferuje kreatívny
prístup. Nevyhnutné je dbať na individuálne schopnosti žiaka. Aj keď koncepcia „krok za krokom“ evokuje viacero
iných osvedčených koncepcií, pôsobí
príťažlivo, presvedčivo.
Pre učiteľov hudobnej výchovy najmä
na základných školách je venovaná
štúdia Od hudobnosti študentov k ich
kreatívnemu prejavu, ktorú napísala
chorvátska muzikologička Sabina Vidulin. Poukazuje na závažnejšie nedostatky pri hudobnej edukácii, najmä
na nedostatok priestoru, cizelovania
kreatívneho prejavu u žiakov. Upozorňuje, že tradičné počúvanie hudby,
vyučovanie dejín hudby a hudobných
štýlov, vyučovanie hry na nástroji
a spevu bez tvorivého muzicírovania,
teda bez hry v ansámbli, improvizovania – narábania s jednoduchými
hudobnými tvarmi, komponovania
na základe jednoduchých tvarov
a foriem (napr. pridávaním paralelného i kontrapunktického dvojhlasu)
a analyzovania hudobno-výrazových
prvkov štýlov (bez teoretickej reflexie)
je nedostačujúce. Žiaci kreativitou
nielenže získavajú potrebné zručnosti,
vzdelávajú sa v hudbe starej a novej,
ale zároveň uplatňujú a rozvíjajú svoje
psychologické schopnosti a vlastnosti,
všeobecnú inteligenciu, ale aj pocit
slobody, hravosti pri vyučovaní. Cenné
na príspevku je to, že autorka neredukuje svoje pripomienky na púhe konštatovania, ale podrobnejšie popisuje
prostredníctvom notových príkladov
proklamované metódy vyučovania. Za
kľúčové pokladá mimoškolskú činnosť
žiakov akéhokoľvek druhu v poobedňajších hodinách (u nás bežne nazý-

vaných „krúžky“), kde sa žiaci môžu
tvorivo uplatniť, doplniť si vzdelanie
v oblastiach najrôznejších odborov,
ktoré ich zároveň bavia.
Posledná štúdia v zborníku, ktorú
napísal brniansky muzikológ Martin
Flašar, nesie opäť pre našu dobu aktuálny názov Hollywoodsky zvukový paradox:
regresia hudby implementovanej v hrách
k počiatkom ﬁlmovej hudby. Zaoberá
sa paradoxom doby, prečo „mediálna
hudba“ k hrám a ﬁlmom stráca autenticitu, aj keď je technicky dokonalá.
Štúdia predpokladá hlbšiu znalosť
problematiky, napríklad aj technické
vzdelanie, preto si vyjasníme len zrozumiteľnejšie otázky. Martin Flašar „hollywoodský zvukový paradox“ vidí v dvoch
rovinách: v dosiahnutí obrovskej až neobmedzenej škály syntetických zvukov
vďaka veľkolepému rozvoju techniky,
zároveň však upozorňuje na návrat do
zvukovej roviny romantického orchestra 30. či 70. rokov. Korene tohto javu
vyrastajú ešte z nedávnej minulosti,
kedy zjavnú progresivitu myslenia
tvorcov mediálnej hudby v 50. či 60.
rokoch 20. storočia hatila nedokonalá
výpočtová technika s chabou pamäťovou kapacitou. Navyše prví jej tvorcovia
(aj keď svojím spôsobom priekopníci)
boli viac technicky ako umelecky vzdelaní a hudbe chýbala profesionálna
umelecká úroveň (str. 250). Uplatnenie
syntetických zvukov nachádzali skôr
v kombinácii s jednoduchými algorytmickými operáciami, čo bolo blízke
vtedajšiemu novému hudobnému
smeru, minimalizmu. Obrat nastal až
v 80. a najmä v 90. rokoch, keď sa zdokonalila technológia programovanej
hudby (systém MIDI, sekvencér, zvukový modul a hardvér, neskôr dokonalé
programy v počítači – softvér) . Avšak
táto progresívna práca so zvukmi
a ich spájaním bola v 30. až 70. rokoch
potlačená návratom ku zvuku veľkého
romantického orchestra (vzormi boli
napr. G. Puccini, R. Strauss, S. Rachmaninov a i.). Inými slovami, aj keď
sa aplikuje od 90. rokov v mediálnej
hudbe nový, moderný softvér a hardvér,
cítiť tu ešte veľký vplyv klasickej hudby,
najmä romantickej symfonickej hudby,
osvedčenej tradičnej a „vyššej“ kultúrnej konvencie (str. 260). V štúdii autor
uvádza konkrétne analýzy príkladov
z tvorby českých i zahraničných skladateľov. V súčasnosti sú vystopovateľné tri
hlavné trendy v tejto oblasti: mediálna
hudba sa chápe ako samostatná oblasť. Ďalej, vyčleňuje sa silná skupina
skladateľom s takýmto vyhradeným
kompozičným štýlom. Z toho vyplýva
fakt, že mediálna hudba ako autonómna oblasť sa predvádza aj na samostatných koncertoch.
František TURÁK
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Morton Subotnick + Lillevan, The Bug vs Dylan Carson
of Earth, Fennesz + David Kollar + Zden, Stine Janvin,
The Necks, Elliott Sharp + Gareth Davis + Janene
Higgins, Anthony Pateras + eRikm, Orson Hentschel,
Lambs Gamble (Boros / Cremaschi / Welch), DJ NinOo,
lll (Yoshikawa / Abbott / Wright), Diamond Terriﬁer,
Visionist & Pedro Maia, Číslizvuk / Doe / Kudla,
Bastl Instruments, Till Boverman, Lady Starlight,
NEXT Improvisers Orchestra, Zsolt Sőrés, Thisnis,
Nkisi, Fis, Ink Midget b2b Tea Tralna
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Opera
jje
pasé!*
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERST VA KULTÚRY SR.
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* Predpokladajú tí, ktorí nevideli grand ope
operu
Židovka v réžii Petra Konwitschn
ného.
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