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Faktickým víťazom medzinárodnej súťaže v zborovej kompozícii
Florilege vocal de Tours vo Francúzsku so stal slovenský skladateľ Ivan Hrušovský, ktorý pri neudelení prvej ceny získal

druhé miesto v konkurencii 115 skladateľov z 37 krajín. Súčas
ceny je finančná odmeno o vydanie oceneného dielo. Ivan
Hrušovský prihlásil do súťaže dve doteraz nevydané skladby na
latinské texty pre miešaný zbor a cappella. Na treťom mieste
so umiestnili Hector Bisso z Argentíny a Sara Shoham z Izraela .
Ako pre Hudobný život povedal prof. Hrušovský, nápad
zú častniť sa no tejto s úťaži mu vnukol priateľ Ing. Kostelný, prezident košického zboru Collegium technicum. ,Cena mi priniesla prekvapenie o zároveň i veľkú radosť. Ocenené dielo
budú vydané a s prostredkované amatérskym zborom vo Francúzsku. Podmienkou súťaže bola technická prístupno sť kompcr
zícií amatérskym telesám. Napokon zrejme to je oj jeden z úče
lov tejto skladateľskej súťaže - podporiť amatérsky zborový
s pev vo Francúzsku, ktorý oni zďaleka nie je no takej vysokej
úrovni, ako napríklad u nás. Cenu si vážim aj preto, že súťaž
bolo prísne anonymná - na partitúroch nes melo byť uvedené
meno autora, ani nijaké identifi kačné prvky či venovania:
S Hrušovs kého zborovou tvorbou sa hudobná verej nosť
stretne a j no medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Trenčianskych Tepliciach, kde je medzi povinné skladby zaradené
jeho dielo Ave Eva.
(as)
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letné dvojčíslo Hudobného života okrem obvyklej aktuálnej
reflexie hudobného diania na Slovensku a nejedného pohľadu
za hranice našej vlasti prináša stretnutia s významnými predstaviteľmi našej hudobnej kultúry všeckých generácií (neraz.
žiaľ, pri príležitosti definitívnej rozlúčky s nimi), resp. s veľ
kými osobnosťam i európskej hudobnej kultúry - v podobe
sústredného poh ľadu do tvorivej dielne (Suchoň), retrospektívy života a diela (Menuhin, Ellington). či živého, exkluzívneho rozhovoru (No rrington). Rozmanitos ť pohľadu na jednotlivé osobnosti siaha od pohl'adu muzikologického až po rozprávanie nadšeného laika ... Po kračovan ie kapitol z histórie
bratislavskej opery prináša okrem radu informácií aj osviežujúco nový pohl'ad, zbavený účelovosti a jednostrannosti. Cilatelia nájdu aj dalšie diely informatívneho seriálu o jazze a ojedinelého cyklu o aktuálnom a neraz spochybňovanom predmete world music... Žia ľ, ani v tomto čísle sme sa nemohli
vyhnúť alarmuj úcim informáciám - tentoraz o stave zborového spievania u nás, ktorého existencia je pre úroveň hudobnej kultúry rovnako dôležitá ako existencia .. kamenných"
hudobných inštitúcií či medzinárodných hudobných podujatí.
Na stránkach tohto čísla sa možno dočítať zároveň o tom, že aj
v skromných podmienkach, s obmedzenými prostriedkami
možno v rôznych oblastiach realizovať úspešné podujatia,
ktoré sú výsledkom nie iba jednorazového úsilia, ale sú produktom permanentnej aktivity, umu, fantázie a vôle zväčša
nepokojných, dynamických jednotlivcov i kvalitných tímov.
Dúfame, že uverejn ením bohatej ponuky letných hudobných
podujatí sa nám podarí inšpirovať čitateľov HŽ na ich hojnú
návštevu.
Vaša redakcia HŽ

34] SÚ ŤAŽ
4. medzinárodná klavírna
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JAZZ NIE JE VEDA,

ANI ŠPORT

Sedím vo vlaku zo 2iliny a hlavou sa mi preháňa strašne ve ľa myšlienok. Je zaujímavé,
ako dokáže jeden minikonceník vybu rcovať
a oveka k reakcii. A tak teda reagujem.
Zaujíma ma slovenská, a hlavne súča sná jazzová scéna, snažím sa s ledovať
dianie v nej, a pok iaľ je možnosť. nevynechať ani jed no podujatie. Akcia, ktorú som
práve absolvovala, bol koncert jednej síce
veTmi mladej jazzovej skupin y, no zloženej z už dosť známych mladých hudobníkov. ktorých nechcem menovať (pretože
to, čo chcem poveda( sa netýka len ich),
ale dovoľujem si ich z aradi ť medzi nastupuj úcu jazzov ú elitu.

(;}ludobný
život
V YC HÁ DZA ME SAČ NE
V NÁRODNOM HUD O BNOM CENTRE
M I CHALSKÁ 10, 8 15
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Koncert bol celkom fajn, kým sa chlapa
rozbiehali. Ke ď však nastúpil ho sť, mimochodom tiež celkom šikovný mladý saxofonista, začalo n i ečo, čo sa odvážim na zva ť
športom. Prečo športom? Pretože za čal
hon na výkony - najvyššie, naj rýchlejšie,
najkrkolonmejšie ... Saxofónové duo sa len
tak predbiehalo a ťa žko povedať. kto nakoniec vyhral. Chlapci však nepostrehli jedno - ch ýbalo tomu to podstatné. A to bola
h udba, cit, feeling, umenie sprav i ť z mála
veľa. Bolo to skôr naopak - vera tónov,
málo muziky. Nechcem ostro skritizovať
práve tento koncert, pretože odhliadnuc
od týchto výkonnostných vsuviek bol naozaj kvalitný. Ale bohužiaL nestalo sa mi
to prvýkrá t, a vä čšin o u práve na koncertoch mladých kapiel. Preboha, čo sa to
z jazzu post upne stáva? Sport? Alebo je to
samo ľúbo sť? Prepáčte mi, milí mladí jazzaví h udobníci. ale k eď chcete u kazovať.
akú máte úžasn ú techniku, robte to niekde
inde (alebo si na to vymyslite špeciáln u
Grand prix v jazzových improvizáciách). Ja
osobne chodím na koncerty p očúvať
h udbu, nie stopovať vaše výkony! Alebo je
to reakcia na sústavne sa zrýchľuj úci životný štýl? Alebo mi naozaj uchádza podstata jazzu? Vlastne to nie je žiadna veda dohodneme sa na téme, a potom si nad jej
harmóniou improvizuj eme, koľko chceme - aké jednoduché! Na u číme sa zopár fráz
od veľkých jazzmanov, prípadne nejaké
vymyslíme sami, dostaneme to do tempa,
a potom im to ukážeme, chudá čikom poslucháčskym, nech nestíhajú sledovať, ako
nám šliape technika .. . A dalej? úalej rúč. Je
to fajn, chlapci, prstíky vám teda idú, nemám slov, ale rúečo tomu naozaj chýba ...
Ja nechcem vyzdvi hovať jed n u stránk u
veci absolútne nad druhú . Nech cem totálne negovať virt uóznu zložku jazzovej
im provizácie, uznávam, že aj virtuozita je
s ú časťou jazzu, ale myslím si. že rúe je
vhodné na nej stavať celý svoj prejav! Pretože ľudia chodia na koncerty naozaj počú va ť h udbu a nie sledovať narcisticko-exhibicion istický výkon sólistu (aj k eď je
ča st okrát po vizuálnej stránke zaujímavý).
Preto prosím: nerobte z jazzu šport - veď
to poznáte: málo je niekedy viac!
KATAR ÍN A Šoš o vicovÁ

S+S TYPOGRAFIK - A . SEDLÁČE K
TLAČ
EX PR ESS PRIN T, SPOL. s R. O.
Ro zŠIR UJ E PNS , A.s.
Objednóvl<y na pred plat né prijíma každá pošta,
doručovotef. predajňa PNS o s tredisko PNS. Objednávky
zo zahraničia vybavuje PNS. o .s., Expedičné stredisko vývoz tlače, Kašíckó 1. 813 81 Brabslavo. O bjednóvl<y
no predplatné prijíma tiež redokcto časopisu.
NeobJednoné rukopisy so nevracajú.
Podávanie novinových zó sielok povolené RPPBA Pošta 12, dňa 23. 9. 1993,
č. 102/ 03. lndex<Mi čísla 49215. 1SSN 13 35 - 4140
NA OBÁLKE

S IR ROGER NOUINGTON ( FOTO :
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NovÁ GENERÁLNA RIADITEtKA NHC
Dňa

6. 7. uviedol minister kultúry SR Milan
do funkcie generálnej riaditel'ky Národného hudobného centra Mgr. Oľgu Smetonovú. Redakcia HŽ pripravuje s novou generálnou riaditel'kou rozhovor o koncepcii
transformácie NHC, ktorá bola základom
rozhodnutia konkurznej komisie.
Marián Lapšanský, ktorý bol poverený vedením NHC od 1. 1. t. r., zostáva nad'alej vo
funkcii riaditera Sekcie umeleck~hodnej
činnosti NHC - Slovkoncertu.
Kňažko

POSLEDNÉ VAROVANIE
DETSKÉMU SPEVU
V posledných rokoch sme zvykli na stránkach Hudobného života stručne informovať o priebehu vrcholných prehliadok
amatérsky pestovaného zborového spevu.
Začiatkom júna (4.-6. ) sa us k u to čnil jubilejný 30. ro čník s ú ťažnej prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva,
ktorej by sa patrilo ve n ovať pár riadkov.
Uvedomujeme si. že na stránkach odborného hudobného periodika by sa malo hovoriť predovšetkým o umeleckom profile
podujatia. Ten je však Jen presným zrkadlom krízy a kopy problémov, s ktorými
musí zborové spievanie v školách zápa siť.
Môžeme k on št atova ť. že práca amatérskeho zbormajs tra - učit eľa je nedocenená
zo všetkých strán - od vedenia škôL kolegov a rodi čov žiakov cez masmédiá až po
sieť osvetových zariadení. v ktorých pomoc zborovému spievaniu jasne zaostáva
za venova ním sa podpore ochotníckeho
divadla alebo fo lklórnym súborom. Ba aj
v Národnom osvetovom cent re má od

Š KOVRÁNOK (BRATISLAVA)

l. 7. referát zborového spevu pa triť pod
folklórne oddelenie ako . menšinový"
žáner, hoci pod ľa štatistickej ro čenky
v zboroch spieva presne toľko obča nov,
ako ich tancuje vo folklórnych súboroch.
a raz to ľko, ako ich hrá v súboroch divadeln ých.
Stopy to hto podceňuj úceho postoja
niesla aj súťažná prehliadka v Prievidzi,
na ktorú sa neobťažovali prísť vedúci
predstavitelia rezortov kultúry a školstva
(o týždeň skôr Kodályove drú v Galante
prebehli za účasti podpredsedu vlády!).
Postupné .odumieranie" zborového
spevu v školách signalizovali už okresné a
krajské prehliadky. V mnohých regióno~
sa totiž vôbec nekonali, a to buď pre mJ·
nimálny záujem o súťaženie, alebo pre
nedostatok finančných prostriedkov na
ich realizáciu. Za tých to okolností bol.o
vôbec zázrakom že v Prievidzi a BoJ·
niciach sa stretlo v súťaži 5 školských .,.
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bibliograf. hudobný archivár a muzikológ
sa dila 4. júla dožil okrúhleho jubilea svojich sedemdesiatin . Absolvent Učiteľ 
skej akadémie v Levoči a Pedagogickej fa kulty v Banskej Bystrici s aprobáciou slovenský jazyk - hudobná výchova zasvätil
takmer celý svoj život službe celonárodnej
kultúrnej inštitúcii - Matici slovenskej
v Martine (d"alej MS ). Výsledky jeho
n eúnavnej a zanietenej práce však obohatili a stále oboh acuj ú celú hudobnú obec
na Slovensku. Krátko po nástupe do MS
zača l Dr. Muntág pôsobiť v Literárnom
archíve. kde sústredením hudobných
zbierok z Bibliotéky MS bol vytvorený zárodok pre konštituovanie Archívu hudobných rukopisov, ktorý prakticky zriadil
a viedol v rokoch 1962-1993. Cinnosť
pracoviska sa rozvíjala v priamej sú vis!os ti
so sta rostlivos ťou MS o záchranu kultúrnych pamiatok, vrátane hudobných pamiatok. o ich zhromažďovanie. ochranu,
spracovávanie a s p rístupňovanie. Pamiatky sa s týmto cieľom usiloval zís kať
z histori ckých knižničných fondov
v MS. nákupom pozostalosti hudobných
skladateľov. presunom archívov kostolných chórov. spolkov a pod. a uložiť do
zbierok Archívu hudobných rukopisov
(AHR) . Z n ich tie n ajvýznamnejšie bo li spracované a vydan é v rámci edície
Fondy Literá rneho arch ívu Matice
slovenskej (Fondy LAMS) v rokoch
1964-1990.
Do výskumu hudobných pamiatok a prameňov sa zapojil v rámci pracoviska a založil v roku 1974 zborník Hudobný archív
v edícii Teória a výskum. v sérii Vedecké
zborníky. V rokoch 1975- 1994 zostavil12
čísiel zborníka, do ktorých sa okrem vlastných pracovníkov AHR zapojili aj pracov-

níci ústavu hudobnej vedy SAV, pedagógovia vysokých škôl h u dobného zamerania,
hudobní skladatelia, teoretici a kritici.
Tieto muzikologické a ktivity zverejnené
na st ránkach zbo rníka sú dostatočným
obrazom o vtedajšej životaschopnosti a organizačnej práci archívneho pracoviska
založenej prevažne na báze vlastnej zbierkotvornej činnosti . Súčasťou vedecko-výskumnej činnosti bolo aj organizovanie
a poriadanie vedeckých seminárov a konferencií (Hudba a počítač a iné) v rámci
MS i v spoluprá ci s inštitúciami mimo
nej.
Na zvýšenie prezentácie vedeckovýskumnej či nnosti pracoviska založil
Dr. Muntág roku 1974 edíciu Monumenta
Musica Slovaca - Facsimile na vydávanie najvýznamnejších prameilov a dokumentov
slovenskej hudobnej kultúry. Vyšli tu
dva rukopisné zborníky: Uhrovská zbierka
piesní a tancov z roku 1730 (Ed. E. Muntág.
Martin, MS. 1974) a Uhrovská zbierka tancov
z roku 1742 (Ed. M. J. Terrayová, Martin.
MS, 1990). V edícii Metodika a propagácia
bolo v období jeho pôsobenia v AHR vydaných ďalších sedem titulov o hudobných
dokumentoch a štyri fotosúbory.
Problematiku dokumentačného spracovania hudobných prameňov a zápisov slovenských ľudových piesní výpočtovou technikou riešil Dr. Muntág v rámci ústavnej
výskumnej úlohy v Matici slovenskej
v rokoch 1976-1980 v Projekte strojového
spracovania zápisov ľudových piesní v Archíve hudobných rukopisov Matice slovenskej, ktorý sa stal smernicou pre archívne spracovanie hudobných dokumentov
AHRMS.
Od roku 1969 sa Dr. Muntág zúčastňo
val na činnos ti nevládnej organizácie Ceskoslovenskej národnej skupiny International Association of Music Libraries.

Archives and Documentation Centres
(IAML) ako zástupca Matice slovenskej vo
funkc ii podpredsedu združenia. Po vzniku
Slovenskej republiky inicioval založenie
Slovenskej národ nej skupiny IAML
( 1993 ) a bol zvolený za jej predsedu. Na
jej pôde inicioval odborný seminár Ikonografia v hudobnej historiografii.
K 31. 3. 1993 bol penzionovaný, po trojmesačnej prestávke pozvaný späť do služieb
MS a poverený oživotvoriť Hudobný odbor
MS. Ten bol založený 2 1. mája 1994 na Valnom zhromaždení. ktoré zvoWo Dr. Muntága do funkcie tajomníka tohto záujmového odboru MS. Z najvýznamnejších aktivít v tomto období spomeniem Celoslovenskú súťažnú prehliadku speváckych
zborov MS ( 1996, 1997. 1998), Kurz dirigentov speváckych zborov ( 1997, 1998), Kurz
komornej hry (Komárno 1998), vedecký
seminár Hudba v Banskej Bystrici v období
pôsobenia Dr. Stefana Moysesa (1997);
z edičnej činnosti: Zborník hymnických a národných pieSIÚ, zborové partitúry (1995).
mg kazeta Matica slovenská (1996) a i.
J ubilant je naďa l ej individuálnym členom
lAML a členom Slovenskej muzikologickej asociácie pri Slovenskej hudobnej únii.
V mene celej hudobn ej obce si dovoľu
jeme poďakovať jubilantovi za doterajšiu
mimoriadne plodnú a ciel'a vedomú prácu
v oblasti záchrany a dokumentácie pamiatok hudobnej kultúry u nás, za systematické zveľaďovanie fondov MS a za neuveriteľn ú trpezlivos ť a vytrvalosť pri prekonávaní prekážok, vyplývajúcich zo zložitej
ekonomickej situácie v kultúre a často
aj z nepochopenia dôležitosti tejto práce
i zo strany odbornej verejnosti ..
Do ďa lších rokov čin orodého života že láme dobré zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov.

a 4 mimoškolské detské zbory, v nesúťaž
nej časti programu doplnené vystúpeniami kvalitných domácich zborov Prie boj a Rozkvet a dvoma špičkovými det skými zbormi z Košíc a Prešova. Tie spolu
s ďalšími štyrmi zbormi organizá to ri zá merne ponechali mimo s úťaže. a by tak
dali ďalšiu pnležitosť i zvýšenú motiváciu
širšiemu spektru zborových telies. Dô sledkom tohto riešenia bol výrazný výkonnostný pokles úrovne mimoškolských
zborov (všetky štyri zbory sa tu umiestnili
len v druhom pásme), ktoré - hoci sú to
zbory výberové - sa dostali na (zavše aj
P~d) ú_roveň zborov jednotlivých základnyc~ skôl. Aspoil s úrovňou spievania
v tejto kategórii školských zborov porota
v.ede ná Štefanom Klimom vyslovila relauvnu spokojnoť. Tu sa, pravda, prezentovali tradiční účastníci celoštátnych pre-

hliadok- bratislavský Skovránok, košický
Zvonček, banskobystrická Radvaň či nitr ianska Snežienka; no najviac sa páčil
a ako jediný prvé pásmo s pochvalou poroty získal Pramienok z n eďa l e k ej
Kan ianky, vedený O. Stangovou a profitujúci z kvalitného prievidzského zborového zázemia.
V snahe zapojiť do súťaže čo naj viac
zborov boli organizátori tentoraz benevolentní aj v dramaturgických požiadavkách
(vrátane povinných skladieb. ktorými boli
Suchoňove Varila myšic7<a kašičku a Hrozné
veci z Pesničiek pre Zornic'Ku), výsledkom
však bola prevaha nenáročných jednoa dvojhlasov v skladbičkách so sprievodom klavíra. V závislosti od toho aj zástoj
slovenskej tvorby poklesol tak v kvantite,
ako aj v kvalite, ktorú ako-tak držali aspoň skladby Hatríka, Cóna, Paríka a No-

váka; zaujímavou novinkou bolo uvedenie Rosinského Zvonov nitrianskym zborom . Celkový regresívny kvalitatívny
trend treba vidieť aj v súvislosti so zn ižujúcim sa vekovým priemerom a početno
sťou zborov. Učite lia si už nemôžu tak a ko
voľakedy vybe rať tie najtalentovanejšie
deti, jednoducho pracujú s tým, čo majú
v školách a čo ešte ako-tak spievať chce.
Okrem radostného jasotu detí pri vyhlasovaní výsledkov nebolo veru čomu sa príliš
tešiť na tOmto j ubilejnom (a vari predsa
azda len n ie posled nom) ročníku súťaže
Mládež spieva. Skladateľ Zdenko Mikula,
dirigent Stefan Klimo, Eva Zacharová
a ďalší. čo sa pohybujú okolo zborového
spievania, si uvedomili, že ak sa nestane
zázrak, posledné zvonenie detskému zborovému spevu je na dohľad.
E. ZuzKIN

PEADDR. EMANUEL MUNTÁG
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U DA LOST l
ONIŠČENKOM

JUBILANT
BOHUMIL TRNEČKA

ZA JURAJOM

Prednedávnom sme si pripomenuli 75.
narodeniny významného hudobného
skladateľa a aranžéra, všestranného hudobníka Bohumila ľrnečku.
Už ako študent brnenského Konzervatória hrával v Orchestri Gustava Broma.
Roku 1950 ukončil štúdium hry na trombóne, ešte predtým sa však stal zakladajúcim čle nom Slovenskej filha rmónie
( 1949), kde pôsobil až do roku 1988
(v rokoch 1954- 1955 ako riaditeľ).
ľrnečka patrí spolu s Pavlom Zelenayom, Jánom S iváčkom, Tomášom Seidmannom a Vieroslavom Matušíkom ku
generácii swingovej éry slovenskej populárnej hudby. Ako trombonista pôsobil vo
viacerých bratislavských big handoch napn'klad v Orchestri Juraja Berczellera
alebo v Tanečno m orchestri Siloša Pohanku, ktorý- sústreďuj úc najlepších slovenských hudobníkov - patril v šes ťdes i a
tych rokoch k najvýraznejším telesám,
propagujúcim swing a klasický dixielandový repertoár. Od konca šes ťdes i atych
a počas sedemdesiatych rokov pôsobil
Trnečka predovšetkým ako hudobný skladateľ-aranžé r. V tomto období vznikli melódie, ktoré zaznamenali masový ohlas.
Ako autor spolupracoval s významnými
textármi a interpretmi. Príležitostne dirigoval Tanečný orchester Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave ( 1961-1993 ).
V rokoch 1969- 1977 vykonával funk ciu tajomníka pracovnej skupiny skladateľov populárnej hudby Zväzu slovenského skladate ľov v Bratislave. V rokoch
1980-1999 pôsobil ako pedagóg aranžovania a skladby na Konzervatóriu v Bratislave, kde v roku 1982 založil doma i v zah raničí mimoriadne úspešný big band,
ktorého hlavnou úlohou bolo pôvodne
uvád za ť aranžmány pos luchá čov školy. Na
jeho pôde vyrástla nejedna známa tvár
slovenskej hudobnej scény. Popri big
bande založil Tmečka aj nemenej úspešné
vokálne sexteto z poslucháčov- hercov
konzervatória, ktoré pôsobilo dlhé roky
v spolupráci s big bandom alebo a cappella.
Trnečkov autorský rukopis je napriek
absencii akéhokoľvek klišé či obohra tých hudobných nápadov ľahko zapamätateľný a rozpoznateľný. Jeho piesne sa
vyznačuj ú expresivitou, sugestívnosťou
a najmä originá l nosťou . Viaceré Trneč
kove diela patria k najvýznamnejším titulom antológie slovenskej populárnej
hudby (To všecko bolo včera - M. a T Elefteriadu, Kilá cvojich listov - E. Kostolán yiová,
V mene c7oveka - L Heller, Voda to vie L Krajíček, inštrumentálna skladba Farebné blues).

Spolu s tohtoročnou divadelnou sezónou
odchádza aj jeden z významných dlhoroč
ných operných aktérov Slovenského národného divadla, barytonista Juraj Oniščenko.
Spustila sa posledná opona za jeho neopakovatel'ne stvárnen ými opernými postavami. Odišiel elegantný slovenský
Eugen Onegin, akého nemalo vari ani
moskovské Veľké divadlo. V SND ho
stvárňoval v troch inscenáciách a spieval
i na viacerých zahraničných operných
scénach, napnldad vo Va ršave, Budapešti,
Prahe, Sofii, Burgase, Starej Zagore,
Alma-Ate i Odese ... O Oniščenkovej láske
k tejto postave ostal živý dôkaz - syn
Evgenij; no a druhý syn, po otcovi Juraj,
je tiež akoby vystrihnutý z Puškinovho diela.
Hoci
Oniščenko exceloval
i v ďalších postavách ruskej
opernej tvorby
(Knieža Jelecký
z Pikovej dámy či
Meresjev v Prokofievovom Príbehu ozajstného človeka a ďa l
šie), jeho profesor spevu, kedysi slávny
operný spevák Imrich Godin, už v Koši ciach a neskôr na VSMU v Bratislave, kde
Oniščenko študoval po ukončen í košického gymnázia na podnet prvého rektora
školy Andreja Bagara, ako aj další profesor
spevu počas j ednoročnej opernej stáže na
moskovskom Konzervatóriu A. L Doliva
ho nepripravovali na spevácku kariéru nejako jednostranne. Oniščenkovou ďal šou
doménou bola aj klasická talianska opera.
Za tridsa ťšesť rokov v Opere SND - od
l . 9. 1958 až do odch odu na dôchodok - si
Oniščenko post upne vybudoval bohatý
operný repertoá r. Už svojím hviezdnym
vstupom na túto scénu, keď ešte ako jeden
z najtalentovanejších poslucháčov VSMU
celým svojím srdcom spieval Escamilla
v Carmen, si podmanil všetkých - dirigenta
Tibora Frešu, kolegov i obecenstvo.
Tento vysoký, tmavovlasý, pôsobivý
muž s uhrančivý mi čiernymi očami vytvá ral na materskej scéne postavu za posta vou. Zo spomienok sa mi z vyše päťdesia
tich naštudovaných úloh vynára jeho
lyricko-dramatický zvucny barytón
v kreáciách Rigoletta, potom Silvana a Renata z Maškarného bálu, Grófa Luna z Trubadúra, Dona Carlosa zo Sily osudu, Otca
Germonda z Traviaty, či brilantne spevácky aj herecky zvládnutá, espritom
sršiaca rola Figara v Rossiniho Barbierovi zo
Sevilly. Zapísal sa aj ako sympatický Sharpless z Madame Butterfly, Valentín z Fausta
a Margaréty, Silvio z Leoncavallových
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Komediantov, Gróf Almaviva z Mozartovej
Figarovej svadby, ale aj ako Jochanan zo
Straussovej Salome. Občas sa Oniščenkovo
meno objavilo aj pri uvádzaní opernej klasiky 20. storoči a, svetovej i domácej, ako
boli Brittenov Albert Herring (mäsiarsky tovariš Sid), Frešov Martin a slnko (Cernokňažník, Pandúr), Suchoňova Krútňava
(Starý Zim oň) atcť. Okrem množstva repertoárových postáv pre televíziu vytvoril aj
rolu Cára v Lortzingovej opere Cár a tesár.
OdišieL .. a svoj e umelecké žezlo zanechal ďal šej generácii barytonistov v Opere
SND. No meradlo jeho javiskovej osobnosti a to oniščenkovské fluidum zostáva
v srdciach a predstavách jeho obdivovat eľov aj v pamäti milovníkov a znalcov
opery ako nerozlučná súčasť historiografie
a dokumentácie Opery Slovenského národného divadla.
Ä LI A C H RISTA VARKONDOVÁ

ZA EMILOM

SCHUTzOM

Odchádzajú jeden za druhým . B udovateľ
ská generácia slovenskej opery. Patril
k nej aj barytonista Emil Schiitz, ktorý navždy odišiel tesne pred dovŕšením svojich
deväťaosemdesiatin. Rodák z východočes 
kého Kostelca nad Orlicí (6. júla 1910) objavil sa po prvý raz na javisku Opery SND
ako hos ť v máji 1939 v titulnej postave
premiéry Cajkovského Eugena Onegina.
Tomu javisku zostal potom verný tridsať
dva rokov, pričom až do polovice rokov
päťdesiatych, do impozanmého nástupu
Bohuša Hanáka a vokálneho dozretia
vzácneho charakterového herca Juraja
Martvoňa, niesol vedno so svojím slovinským .štirnkolegom· Franjom Hvastijom
pomyselný kolík vedúceho baryronistu
našej prvej opernej scén y.
Schiitzovu umeleckú biografiu profiluje
na osem desiatok rolí - väčšinou veľkých
pnležitostí barytó nového odboru: elegáni
Don Giovanni, Escamilllo, Eugen Onegin,
operní zloduchovia z rodu Jaga a Scarpiu,
drsný Sebastiano (Nľžina) i Alfio (Sedliacka česť). K citovým trápeniam a tragédiám chápaví zrelí muži - taký bol Schiitzov Germont z Traviaty, Amonasro z Aidy,
konzul z Madame Butterfly. Tieto postavy
ho sprevádzali až do posledných rokov
umeleckej dráhy. Mužná barytónová farba
materiálu, jeho pokojná, široká kantiléna
a vzorná deklamácia robili zo Schiitza
smetanovského barytonistu par excellence (Tomeš, Kalina, Vladislav, Vok, ľfe
mysl, Krušina). Skoda, že povojnová re:
pertoárová politika v SND, determinovana
aj inými než iba umeleckými tendendami.
neumožnila Schiitzovi tieto kvaliry uplatniť širšie v dramaturgii wagnerovskej (iba
Holanďan ) a straussovskej (iba - zato ale
prvý po slovensky spievaný Orestes
(Pokračovanie na str. 6)
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MICHAL STAHEL

MINIPROFIL
1979- narodený v Bratislave
199 l - mimoriadný žiak Konzervatória v Bra-

tislave
1993 - študent v triede Karola Filipo viča
1995 - l. cena na interpretačnej sú ťaži Beetho-

venov Hradec
1997 - l . cena na sú ťaži študentov bratislav-

ského Konzervatória
l . cena na súťaži slovenských konzervatórií
1998 - finalista Eurovision grand prix vo
Viedni
1999- absolútny víťaz na medziná rodnej
sú ťaži Talent roku 1999
- absolvent bratislavského Konzervatória
s diplomom Najlepší absolvent

la Hudobnícka anamnéza: Sťahelovská rodina
je na našich koncertných pódiách usídlená .. .
Ste následníkom, pokračovateľom .. .
Muzikantské korene v našej rodine nesiahajú príliš ďaleko. Tradíciu založili rodičia,
obaja sú speváci a obom záležalo na našom
hudobnom vzdelaní. Starší brat sa zača l
u či ť hrať na h usliach ...
la ...a vy ste ako šesťročný dostali do rúk
violončelo. Prečo práve tento náročný nástroj?
Nebolo to zamýšľané , ba skôr možno hovoriť o náhode. Na prijímaách skúškach
na ZUS si ma vytipovala pani uči teľka Gerhardtová, za čal som k nej c hod i ť na hodiny a tak sa violon čelo včl enilo do môjho
života. Dnes vidím, že tá v oľba , aj keď
viac-menej náhodná, nebola omylom.
la Napriek vášmu ešte subtz?nemu veku máte
na svojom konte zásobník ocenení z rôznych
sMaží. Co pre vás znamenajú súťaže ... ste
.súťažný · typ?
Súťaže majú vel'a výhod, jednou z nich je
i to, že pre mladého interpreta predstavujú
akúsi výzvu, stímuL ktorý ho ženie do-

predu. A ak na súťaži získa nejaké ocenenie, má krásny vnútorný pocit satisfakciu.
Na druhej strane si myslím, že žiadna porota nemôže b yť absolútne objekt.ívna, aby
mohla s údiť . momentálny" výkon, pri ktorom zohráva svoju úlohu veTa faktorov ...
Môj prístup k súťažiam je - prísť a hrať. Vníma ť ľu dí, publikum, ktoré áti, a je výkon
a výpoveď úprimná. Nie, netreba za každú
cenu zís kať ocenenia, najkrajšie ocenenie
pre mňa je, keď mi p oslucháči porozumejú,
keď átia tO, čo prežívam v hudbe ...
la Boli ste frekventantom mnohých domácich
aj zahraničných kurzov a interpretačných seminárov. Okrem zbierania skúseností ste dozaista veľa spoznávali...
Na kurzoch je asi najviac fa ntastický
blízky až bezprostredný kontakt s le ktormi, ktorí sú zvyčajne veľké interpretačné osobnosti. Pred n iekoľ k ý mi me siacmi som bol na kurzoch Stevena Isserlisa, ktorý j e pre mňa vio l ončelov ý m

l

•

Belgický skladateľ Henri Pousseur oslávil
23. júna svoje sedemdesiate narodeniny. Štu~
doval na konzervatóriách v Liege a v Bruseli
a v mladosti sa stal reprezentatnom hudobnej avantgardy. Pôsobil v elektroakustických
štúdiách v Kolíne (Stockhausen) a v Miláne
(Berio a Moderna) a roku 1958 založil Studio
de Musique Electronique v Bruseli. Viedol semináre v Darmstadte, vyučoval novú hudbu
v Kolíne, Bazileji a na Bostonskej hudobnej
akadémii a neskôr na mnohých univerzitách
v Amerike a Európe. Začiatok jeho kompozič
nej tvorby je zreteľne poznačený obdivom An~
tona Weberna, neskôr sa pokúšal o nové
fon:">' a aplikácie serializmu až po totálny senaiiZmus. Stál na čele vývoja aleatorických
proce.sov a elektroakustickej kompozície.
Neskor dospel prostredníctvom citácií k znoVUZavedeniu postupov a prvkov, ktoré serializ-
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vzorom. Bolo strhujúce sledovať ho z bezprostrednej blízkosti ako h rá, ako demonštruje, naživo p oču ť to, čo som poznal
z jeho nahrávok. Takéto stretnutia znamenajú pre mňa nesmierny zdroj inšpirácie.
Kurzy však nie sú len lekcie, hodiny,
cvičenie , sú to aj krásne ľudské stretnu tia,
debaty, diskusie, nekonečné rozhovo ry
o umení, hudbe .. .
ti Váš repertoár bol dosiaľ iste viac navigovaný
skúseným pohľadom vášho pedagóga, čo však
hovorí vaša vnútorná afinita?
S počia tku ma, samozrejme, pán profesor
usmerňova l, neskôr však, poznajúc moj u
orientáciu, nechal výber na mňa. Inklinujem najmä k h udbe romantizmu, v ktorej
je vel'rni veľa odt ieňov, cez ktoré dokážem
asi najlepšie vyjadriť sám seba, svoj vnútorný svet. Tým však nevylu čuj em svoj
vzťah k súčasnej hudbe, ktorá mi dokáže
otvá ra ť brány k novým poznaniam. Mám
rád nový štýL v hudbe rovnako ako vo výtvarnom umení, architektúre, či obliekaní. Považujem za svoju p ovin nos ť
hudbu interpretačn e ro zvíjať, posúvať ju.
ti Každý mladý tvorivý c7ovek má svoju vysnívanú métu ...
Viem, že by som mal mať určitú špecifikovanú métu, za ktorou by som sa mal uberať. Priznám sa však, nikdy .som nerozmýš ľal nad svojou vytúženou pozíciou.
Zaujíma ma umenie vo všetkých zložkách.
Okrem hudby pestujem výt.vamé umenie,
rád kreslím, maľujem, fotografujem, pozorujem prírodu a život okolo seba. Veľmi
mám rád poéziu, čítam ju aj píšem ... Naozaj neviem p o vedať, čo je v tejtO chvíli
mojou métou ... to, čo cítim, že by malo
byť, je žiť naplno ... la
Id

.~·

mus zavrhoval. Jeho citáty (objects trouvés)
siahali ad Monteverdiho po vlastnú hudbu
a viedli Pousseuro k novej organizácii harmónie.
Henri Pousseur; jeden z najvýznamnejších
inovátorav európskej hudby 20. storočia, je
autorom diel najrôznejších žánrov a obsadení,
vrátane elektroakustickej hudby. Jedným
z jeho kľú čových diel je hudobnodramatická
kompozícia Vatre Faust
Pousseur je autorom početných článkov
a štúdií; svojou filozofiou hudby sa zaoberá
v zbierke Musique, sémantique, société, kde
nachádza paralely medzi hudobnými a sociálnymi štruktúrami.
Vo veku 98 rokov zomrel vo Viedni dlhoroč
ný predsedo predstavenstvo o umelecký
riaditel' Universal Edition Wien Alfred
Sc:hlee (1901 - 1999), jeden z nojvýznom-

nejších európskych hudobných vydavateľov
20. storočia . Od roku 1927 pracoval v UE
a bol svedkom zrodu o rozkvetu európskej
hudobnej modemy, ktorej hlavní protagonisti Schonberg, Berg, Webem, Bortók,
Janáček, Kodály, Weill a Ki'enek boli s viedenským vydavateľstvo m existenčne úzko
spätí. Počas vojny zachraňoval Schlee vel'kú
časť vo vydavateľstve deponovaných, podľa
nacistov .úpadkových", kompozícií, z ktorých niektoré (Schonberg, Weill) ukrýval za
organmi vidieckych kostolov. Raku 1945 sa
oka riaditeľ stal jedným z hnacích faktorov
znovuzrodenia UE oko vedúceho vydavateľ
stvo novej hudby, čo dokumentuje zoznam
autorov tu publikovaných (Boulez, Stockhousen, Berio, Kagel, Rim, Pärt a mnohí
áolšij. Alfred Schlee rozhodujúcim s pôsobom fonnovol tvár Universal Edition.
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(Dokončenie zo str. 4)
v Straussovej Elektre). Bol tiež posledným
javiskovým predstaviteľom Bellovho Kováča Wielanda. Ťažko skúšaný ranami
osudu prežil svoju životnú družku, prvú
dámu slovenskej opery Helen u Bartošovú
o takmer dve de saťročia . Už sú opä ť spolu,
už si opäť môžu zan ô tiť to prekrásne dvorákovské dueto z Jakobína . My cizinou
jsme bloudili ... •

na nový slovenský pôvodný detský muzikál Ako sa zbavi( princezien od kolektívu
autorov pedagogicky pôsobiacich na zuS:
libretistky, autorky textov a dramaturgičky
r.:. Semanovej, autorov hudby V. Ljubimova
a J. Saloku. Naštudovania muzikálu sa ujal
skúsený režisér, ktorého môžeme smelo
označiť za žijúcu legendu nielen prešovského divadelného života - Ján Silan spolu
s Máriou Kuderjavou. Pod choreografiu sa
podpísali Mária Lacková a Jozef Piroh, výJARO SLAV BLAHO
pravu zabezpe čovali profesionáli z DJZ
A.
Kronová a Vladirrúr Seman. Od dirigent140 ROKOV HUDOBNÉHO
ského pultu riadil predstavenie skúsený učíte!'
ŠKOLSlVA PREŠOVE
a dirigent Juraj Macala, ktorého orchester bol
účasuúkom aj nejedného Divertimento musicale.
VZORNÝ PRÍ KLAD INTEGRÁCIE UMELECKÝCH
Súhlasne s citáciou zo márnej českej opery
ODBOROV ZUŠ DO SKVELÉHO VÝSLEDKU
možno konštatovať: .Dobrá vec sa podarila."
Nevšedné výročie rozhodne radí túto ume[uba Semanová aktualizovala a zmodernizovala rozprávku J. Navrátila Kapitán Bulecko-vzdelávaciu inštitúciu medzi najstaršie školy na Slovensku. Vedenie školy
dzogáň, kde láska spôsobí prerod troch
spolu s učitel'ským kolektívom sa rozhodli
spupných princezien. V dejovej línii nechýosláviť toto výročie prostriedkami, ktoré sú
bali ani dalšie typické rozprávkové postavy
im vlastné: inscenovaním pôvodného deta posta vičky: zbojníci, princezné a okrem
ského muzikálu. Treba dodať. že v súčasnej
rodičovského král'ovského páru tu boli ča 
ekonomickej situácii na Slovensku išlo
rodejníci, trojhlavý drak, kat, víla a lesné
viac ako o odvážny projekt a mnohí ho
žienky, či čert so svojou tancujúcou druživ začiatku určite označili za riskantný.
nou. Všetky boli vybavené vtipnými dia K organizačnej náročnosti. spočívaj ú cej
lógmi a nápaditým dejovým konaním.
v zapojení všetkých odborov ZUS - hudobSvieža, páčivá hudba plne korešpondovala
ného, tanečné ho , literárno-dramatického,
s detským interpretom a tým viac oslovila
čo dávalo dokopy počet účinkuj úcich symdetského poslucháča. Autori hudby sa pri
bolizujúci výročie školy, teda 140 - k necharakteristike postáv dali inšpirovať l'udospočetným hodinám nácviku, k n áročnosti
vou melodikou. Obaja režiséri mali pred sekoordinácie jednotlivých zložiek sa pridrubou na jednej strane ťažkú úlohu pracovať
s detskými hercami, na druhej
strane však zasa mohli pracovať s devízami do zna čnej
miery vlastnými detskej duši,
ako sú úprimnosť. nadšenie,
zanietenie ... A tak sme boli
svedkami detských výkonov
plných ô stoty srdca a jasnosti
duše. Priestor nedovoľuje vymenovať všetkých úônkujúcich, preto symbolicky tlieskam
DETSKÝ MUZIKÁL . AKO SA ZBAVIŤ PRINCEZIEN•
a volám . bravó• všetkým.
Búrlivé potlesky nielen na
NA VEĽKEJ SCÉN E DJZ
tomto predstavení. ale aj pri
žilo i to riziko, že škola nemá vhodné
ďalších v Prešove alebo v SD v Košiciach
skúšobné priestory. Celý projekt ukázal. že
(7. 6. ) boli prejavom vďaky pedagógom od
každé riziko sa dá znížiť na najmenšiu možrodičov detí a prítomného publika. Boli
nú mieru, keď sa nájde pochopenie vo
prejavom uznania aj za získané úspechy v
viacerých inštitúciách. A tak sa našli priescelom rade s úťaží. nielen národných, ale aj
tory na nácvik v SOU stavebnom v Premedzinárodných, ktoré žiaci jednotlivých
šove, scénu na realizáciu predstavenia poodborov dosah ujú.
skytla Spevohra DJZ, výtvarnej stránky sa
Aj toto bola j ed inečná forma, ako si uveujal osved čený kolektív vynikajúcich prodomiť význam a postavenie školy pri forfesionálov DJZ. Nelen u či te li a ZUS, profemovaní estetického ótenia mladého člo
sionálni divadelníci z DJZ. ale aj rad sponveka. Je to škola, ktorá má svoje miesto
zorov. ktorých zoznam zaberá celú jednu
v kultúrnom dianí mesta a celého regiónu,
stran u v programovom bulletine, tí všetci
inštrumentálne, spevácke a folklórne súsa pričinili o to, že 3. 6. sme mohli za sa dnúť
bory reprezentujú školu aj na prehliadvo Veľkej sále DJZ plní očakávan ia, ako dokach a festivaloch poriadaných Národným
padne n i ekol'kotýždňové skúškové úsilie
osvetovým centrom.
celého realizačného tímu. Boli sme zvedaví
KAROL MED ŇANSKÝ

v
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V d ňoc h 25.-29. májo se uskutočnil 5. roč
ník Medzinárodnej speváckej súťaže
Riccardo Zcndonci v Taliansku v meste Rovereto. Totho roku hodnotilo 9-<:lenná medzinárodná porote (medzi nimi ej stále
členke poroty M. Sighetesc) 169 spevákov,
medzi nimi ej dve účastn íčky zo Slovenske.
Klaudie Dernerová, solistkc Opery SND, absolventke z triedy doc. Magdalény Blchušiokovej, postúpilo do semifinále o Denise Dcnielová, absolventke Konzervatória v Bratislave z triedy Jeny Billovej (v súčasnosti
posl uchá čka prof. Evy Blahovej) so dostalo
do finále, kom postúpilo 11 spevákov.
Slovenská sopranistke Agnese Tóthová
(žia čka prof. M. Mcrti nčekovej), ktorá t. č.
pôsobí v Londýne, zožalo ne koncerte
(26. 4.) v Covent Garden Opere mimoriadny
úspech. Recitál zostavený zo skladieb
Verdiho, Pucciniho, Čajkovského o Dvorákc
uviedlo s orchestrom, ktorý dirigoval
Richard Fornes. Okrem toho so Tóthová
zúčastnil a v tej istej opere ne konkurze
a ako jediná zahraničn á účastn íčke zo 140
prihlásených získala štipendium ne spoluprácu s najvýznamnejšími svetovými opernými scénami.
Ne 29. koncertnom cykle letných organových koncertov vo švaj čiarskom meste
Winterthur na samostatnom koncerte
22. júla vystúpilo slovenská organistka
Monika Melcová s programom zostaveným
zo sklodieb J. S. Bacho, N. Bruhnsa,
D. Šostakoviča, J. Reubkeho o.i.
K 21. 6. tr. bol Krajským úradom odvolaný riaditeľ Štátnej filharmónie
Košice Mgr. Július Klein. Podľa oficiálneho odôvodnenia sa tak stalo v rómci
veľkoplošného odvolávania riaditeľov
kultúrnych inštitúcií. Meno nového riaditeľa bude známe po ukončení výberového
konania už v priebehu júla t. r.

Naozaj?
Popredný o excentrický rakúsky
Friedrich Guido uskutočnil bizarný
ment. Predstieral svoju vlastnú
zvedavý no nekrolágy, ktoré o ňom
uverejnené. Podľa spróv tlačových
Guido dostal infarkt no ktoromsi
skom letisku. Správo bolo neskôr
o umelec týždeň po svojej .smrti"
no vypredonom koncerte s titulom
zmŕtvychvstania".

OPRAVA

Autorom titulnej snímky z podujatia ärenie
talentov v č.6f99 je Jozef P o s to r e k.
Zo chybné uvedenie (Foto archív) so ~
dlňujeme autorovi i či tateľom.
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U DA LOST l

MIESTO PRE
I NG. JozEFA TKÁČIKA,
RIADITEtA SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE
Občania

Bratislavy a medzi nimi možno naj·
viac koncertní návštevníci sa potešili novému pohľadu na oprave nú fa sádu Reduty,
sídla Slovenskej fi lharmónie, na ktorú sa
u voľni li prostriedky vďaka inaugurácii prezidenta SR. V Staromestský ch novinách
z 3. 6. 1999 sme si však v článku Štefana
Holčíka Budova Reduty je možno prvým príkladom postmoderny na svete prečíta l i názor naslovovzatého odborníka na s pôsob
opravy fa sády Reduty: .Ťažko si možno vysvetli ť, že nech je už motívom rýchlych úprav
pripravovaná inaugurácia prezide nta alebo
iná u d alosť, budova sa doslova natiera farbou na narýchlo a neporiadne opravené plochy omietky a bez predchádzajúceho odborného ošetrenia štukových reliéfov, že sa kovové súčasti fa sády jednoducho odpília, že
ozdobné vázy a iné detaily z umelé ho kameňa sa bez petrifikácie natierajú nevhodnou farbou . Bohatý plastický účinok výzdoby
fasády sa akoby schválne potláča jednoliatym náterom, hoci z historických fotografií
a starších reštaurátorských prieskumov je
jasné, že bývali riešené vo viacerých jemných
odtie ňoch svetlosivej, svetlokré movej a zlatožltej farby, tak ako fasády blízkej Opery,
Kernovho domu či Lanfranconiho paláca.
Škoda, že táto urýchle ná úprava bez rešpektovania pamiatkovej starostlivosti bude
mať už o rok - či dva - za následok vyvolané
opravy, ktoré budú stáť omnoho viac."
Keďže správcom Reduty je Slovenská filharmónia, spýtali sme sa jej riaditeľa Ing. Jozefa Tkáčika na bližšie okolnosti predmetnej
opravy.

b Fasáda Reduty, ktorá stoj[ už niekoľko rokov
pred naliehavou komplexnou rekonštrukciou,
ožila posledné týždne novým náterom - mimochodom, podľa vyjadrení odborm'kov táto realizácia fasády údajne nezohľadnila základné
princípy pamiatkovej starostlivosti. Bol tento
krok začiatkom rekonšrrukcie, alebo len nutnou
kozmetickou úpravou pred očakávanou inauguráciou prezidenta republiky?
Budova Reduty v Bratislave - nehnuteľná
kultúrna pamiatka č. 129, potrebuje komplexnú rekonštrukciu, o čo sa vedenie Slovenskej filharmónie usilovalo už od roku
l ?93. Boli a sú predkladané návrhy na Mimsterstvo kultúry SR i na rokovania vlády
SR. ~to ré neboli odsúhlasené pre nedostatok fmančných prostriedkov na realizáciu .
Od roku. 1996 obklopoval budovu Reduty
ochranny drevený .,koridor na zaistenie
bezpečnosti chodcov pred padajúcou
omtetkou•, ktorý znehodnocoval pohľad
na priestory okolo budovy a vyvolával
klamli·d.
b d vy OJem, ze sa pracuje na oprave
u ovy. Tohto roku u ž i tento .,koridor"
v
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schátral do stavu, keď bola nutná jeho ge n erálna oprava (oporných stfpov, térovej
krytiny a pod.). Vláda SR svojím uznesením č. 240 v marci 1999 uvoľnila finančné
prostriedky v sume 6 900 tis. Sk účelovo na
opravu fasády budovy Slovenskej filharmónie s termínom ukončenia máj 1999.
Oprava fasády sa uskutočnila pod odborným dohľadom pracovníkov Mestského
ústavu pre ochranu pamiatok Bratislava.
kto rí schvaľovali použité technologické
postup y. farebnosť i pou žité materiály
v zmysle spracovaného pamiatkového zámeru na reštaurovanie uličných fasád objektu Reduta v Bratislave. Dodávatel'om
prác bol RENOS Bratislava, a.s., ktorý pracoval na oprave a rekonštrukcii viacerých
pamiatkových bu dov (palác NESTOR. divadlo ARENA Erdódyho palác a pod .).
Naša snaha o komplexnú rekonštrukciu
je trvalá, ale nie je v silách organizácie a ani
v silách rezortu kultúry financovať rekonšt rukčné p ráce v plnom rozsahu. Hľadáme
preto riešenia a kroky, ktoré by umožnili
zača ť s prácami po etapách, hľadáme zdroje
na ich financovanie. Dovoľujeme si Vás poprosiť i o Vašu pomoc pri hľadaní riešení
i financií, ktoré by podporili našu snahu
o rekonštrukciu budovy, ktorá je svojím
významom ne zast up i t e ľná v mestskom
i celoslovenskom rozsahu, aby koncerty
vážnej hudby, ale i iné spoločensko-k ul
tú rne podujatia mohli byť usku točňované
v dôstojnom prostredí s klimatizáciou, bez
hluku električiek a bez fľakov po zatekan í
cez deravú strechu, bez prievanu cez mzsušené okná a p od. Príspevky prosúne zasielať na účet vedený vo VÚB Bratislava
mesto s názvom . KONTO FILHARMÓNIA"
číslo 132630205110 200, za čo vopred
úprimne ďakuj eme .

ra Môžete priblľžiť plán avizovanej celonárodnej zbierky na opravu Reduty?
Zo spol očnej iniciatívy Slovenskej filharmónie a umelckej agentúry PAT-EX, s.r.o.,
vznikla myšlienka celonárodnej zbierky na
generálnu rekonštrukciu budovy Reduty.
Dôvodom tejto našej iniciatívy je riešiť kritický stav budovy, ktorá výrazne chátra
a v blízkej budúcnosti je, bo hužiaľ, nereálne očakávať dotácie zo strany štátnej
sp rávy. Na ilustráciu chceme uviesť. že
v prvej etape rekonštrukcie je nevyhnu tné
vykonať minimálne opravu strechy, výmenu okien a inštaláciu klimatizácie, čím
by sa v Redute vytvorili štandardné podmienky na jej využitie a prevádzkovanie
hlavne v jarných a letných mesiacoch.
Vo svojej iniciatíve sa ch ceme predovšetkým orientovať nielen na slovenské, ale
i na zahraničné in štitúcie a podniky pôsobiace v SR. Samozrejme, že chceme osloviť
aj fyzické osob y a podn ieti ť ich k aktívnej
účasti na tejto zbierke, aby aj ich m eno

mohlo figurovať na tabuli cti umiestnenej
na budove zrekonštruovanej Slovenskej fil h armónie.

ra Zo správy TASR o nedávnej rlačo vej konferencii SF sme sa dozvedeli o pripravovanom
znovuoživení tradície .. spoločenských večerov "
v Redute. Môžete upresniť o akú tradíciu ide,
resp. akú dramaturgiu budú ma( avizované
spo ločenské večery?

Už od roku 1919, kedy mesto p resta valo bývalú tereziánsku sýpku na polyfunkčný objekt, slúžiaci ako sídlo viacerých spolkov,
kultúrnych a obchodných inštitúcií a ponúkajúci zároveň mestskej verejnosti hu dobné
a tanečné aktivity a konzumné služby, budovu Reduty charakterizoval rušný spoločens ký život. Začiatkom 50. rokov sa Reduta stala sídlom Slovenskej filharmónie
a odvtedy ponúka širokej verejnosti predovšetkým kultúrne vyžitie v podobe bohatého koncertného života. V pestrých spoločenských aktivitách, tak príznačných pre
Redutu 20. a 30. rokov, došlo medzičaso m
k určitej stagn ácii, avšak v dnešnej dobe sa
ich čia stočným oživovaním Redute postupne prinavracia aj jej funkcia spo ločen
ská, o čom svedčí aj realizácia l. Galavečera
Slovenskej filharmónie, ktorý sa uskutočnil
práve s cieľom nadviazať na priatel'ské spoločenské stretnutia a zblížiť ľudí pôsobiacich
v rôznych profesionálnych oblastiach života. Kedže Slovenská filharmónia zamestnáva celý rad výnimočných hudobníkov,
program l. Galavečera pozostával predovšetkým z ich interpretačného majstrovstva. Snáď najväčšún prekvapením a bonbónikom programu bolo vystúpenie svetoznámej opernej divy Edity Gruberovej.
ktorá slávnostne otvorila l. ročník filharmon ického Galavečera , čim nasadila vysokú latku dalším podobným spoločens k ým
akciám. o realizáciu ktorých máme v budúcnosti v každom prípade vel'ký záujem.
Treba podčiarknuť aj to, že l . Gala večer Slovenskej filharmónie sa uskutočnil i v rámci
dôstojných osláv 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie -našej najvýznamnejšej koncertnej scény.
Keďže stanovisko riadite ľa SF vytvára dojem,
a ko by sa pri oprave fasády Reduty boli zohl'ad nili všetky zásady ochra ny pamiatok,
s pýtali sme sa príslušného pracovníka, p. Iva
Štassela na Mestskom ústave ochra ny pamia tok na túto skutočnosť. Zaujímali nás o. i.
najmä s úvislou farbou natierané, akoby . zaslepené" okná Koncertnej siene SF, smerujúce do Mostovej ulice a k Dunaju. Ukázalo
sa, že celá oprava fasády je z h ľadi ska pamia tkárskeho výsledkom kompromisu z dôvodov fina nčných (v spomínaných oknác h sú
akustické výplne a ich spri ehľad nenie a zároveň čo možno najlepšie zvukové utes ne nie
by sa pravdepodobne malo vyrieš iť v s úvislosti s g ene rálnou opravou budovy).

]

Roger Norrington
PATRÍ K 1ÝM, KTORÝCH INTERPRETAČNÉ PRÍSTUPY SA NERAZ STRETÁVAJÚ S KONTROVERZNÝMI
REAKCIAMI NAJMÄ V RADOCH ODBORNEJ VEREJNOSTI. NA REALizÁCI U SVOJICH HUDOB NÝCH
PREDSTÁV Sl ZALOŽIL VLASTNÝ ZBOR {HEINRICH ScHUTZ CHOIR) l VLASTNÝ ORCHESTER
(LONDON CLASSICAL PLAYERS), S KTORÝMI POSTUPNE UVIEDOL A NA ZVUKOVÉ NOSIČE ZAZNAMENAL

KĽÚČOVÉ DIELA DEJÍN NOVODOBEJ HUDBY OD ScHUTZA PO SMETANU A WAGNERA.
JE TEDA NASLOVOVZA1ÝM REPREZENTANTOM PRINCÍPOV INTERPRETÁCIE nSTAREJ'' HUDBY, KTORÉ VŠAK
OD ZAČIATKU SVOJEJ HUDOBNÍCKEJ KARIÉRY UPLATŇUJE NA HUDBU VŠETKÝCH OBDOBÍ, VRÁTANE

SÚČASNEJ. JE ŠPECIALISTOM, NO zÁROVEŇ RÚCA LEGENDU O ŠPECIALizÁCII.
NEZABUDNUTEĽNÝM ZOSTÁVA JEHO NAŠTUDOVANIE A UVEDENIE BRAHMSOVHO NEMECKÉHO
REKVIEM

v

BRATISLAVE NA ČELE SF A SFZ

v

ROKU
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SiROM ROGEROM NORRINGTONOM ZHOVÁRALA ALŽBETA RAJTEROVÁ.
~ Môžete p opísa ť svoju cestu k hudbe? Pochádzate z hudobníckej rodiny? Aké základné hudobne vzdelanie ste
mali: bolo porovnateľné s bežn ým anglickým priemerom?
RN Pochádzam z rodiny amatérskych hudobníkov: otec aj
matka spievali v zbore, spievalo sa aj doma, počúvala sa
hudba, takže hudba bola u nás stále prítomná. Všetko na
amatérskej báze, tak trošku na cigánsky spôsob. Nemal som
ani špeciálne hudobné vzdelanie, no hral som na husliach.
Muzidroval som zo záľuby, pre radosť.
Na univenite som študoval anglický jazyk, nie hudbu, ale hudbou som sa za oberal aj vtedy denno-denne, spieval
som, hral som, dirigoval som amatérske
zbory - len tak, pre potešenie. Je to
v Anglicku skvelá tradícia, ktorá napríklad v Nemecku a Rakúsku už nejest vuje a neviem ako je to u vás. To jednoznačné vyčlenenie je zvláštne: ak niečo
nie je mojou profesiou, tak sa tým nezaoberám. V Anglicku ale platí: ak je vec
hodná toho, aby sme sa ňou zaoberali
(aby sme ju robili), potom je hodná
toho, aby sme ju robili zle. Ale nechajme
vtipy: zaoberali sme sa hudbou vel'mi
seriózne, ale pre radosť . Až do veku
28 rokov som profesionálne robil celkom iné, ,.normálne" veci. Oproti svojim
kolegom-hudobníkom som mal de saťročný sklz. Vydával som
knižky, a odrazu, akoby cez noc, som sa stal hudobníkom.
Dobre som spieval. teda mohol som pracovať ako spevák a ži ť
z toho, a zároveň som založil a dirigoval amatérsky zbor Schutz Choir; pri práci s n ím som sa zá ro veň učil svoju profesiu . Hral som aj na husliach, hoci nie na výni močnej
úrovni, ale mohol som byť slušným, i keď nie extrémne vynikajúcim orchestrálnym hráčom. Ale nechal som toho.
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Takže som bol oneskorený. Takmer dvadsať rokov som muzicíroval ako amatér, stal sa z toho zvyk a amatérsky postoj
k hudbe sa už nezmenil. V duchu sa vlastne stále cítim
ako amatér. Pretože hudbu mám rád, nezaoberám sa ňou
kvôli peniazom, i keď je samozrej me dobré, že som za to
zaplatený. Rád poteším ľud í a tak pokračujem vo svojom
,.amaterizme".
~ Prečo ste sa odrazu rozhodli stať sa hudobníkom?
RN Hudba sa stala pre mňa čoraz
dôležitejšia. A prečo som tak dlho ča
kal? Nevedel som ako na to, nevedel
som ako sa sta ť h udobníkom. Je to ako
s cirkusom: ako sa dostanete do cirkusu
(ako artista)? Máte talent - a ako
na to? ... Nakoniec som to urobil. pretože som to urobiť musel. A bolo to defini tívne. Ako keď sa ráno zobudíte
chorý.
~ študovali ste však na Royal College
of Music v Lond ýne ...
RN Áno. Najprv som sa stal profesionálnym h udobníkom, až potom som začal študovať. Dva roky som raz týždenne navštevoval školu - chodil som
na klavír, študoval som hudobnú históriu, dirigovanie, teóriu, zvyšok času
som zarábal.
~ Nemali ste pôvodne v p láne stať sa hudobníkom, ukončili ste univerzitné štúdium. Bolo na úžitok aj vašej hudobníckej profesii?
RN Isteže. Všetko bolo svojím spôsobom dôležité. V škole
som sa venoval histórii a na univerzite som ju zamenil za anglickú literatúru, čo bola zmena smerom k umeniu. Obe: dôkladné historické vzdelanie i štúdium literatúry sú pre hudobníka veľmi hodnotné a užitočné. Bolo by želateihé, aby
ti HUDOBNÝ ŽIVOT) 7-8)1999

l!J Všeobecne ste považovaný za jedného z protagonistov
v oblasti interpretácie starej hudby. V skutočnosti sa však
od poč iatku venujete širokému repertoáru bez časového
a štýlovéh o ohrani čenia. Kedy ste vlastn e začínali so starou
hudbou?
RN Bola prítomná od samého začiatku. Moji rovesníci boli
väčšinou vychovaní ako moderní hudobníci. A potom sú
takí. najmä mladší hudobníci, ktorí študovali hru na lutne
alebo na čemba le, čo ich priam predestinovalo pre starú
hudbu. Ja som sa dostal medzi tieto dve smerovania. Od det-

Mysleli sme, že vieme, ako rob i ť Byrda, Palestrinu. V skutoč
nosti sme to však nevedeli. Zaoberajúc sa tvorbou Heinricha
Schiitza - naštudovali sme okolo 130 jeho kompozícií- sme
postupne vytvárali i nterpretačný štýl. Pristúpili k tomu nové,
neznáme staré nástroje. Všetci. ktorí sme sa na tom zúčastňova li, sme sa o vec zaujímali, študovali sme literatúru,
pramene a vytvorili sme medzi sebou akýsi trh nápadov. vzájomnú výmenu informácií.
l!J Prečo skončil Schutz Choir svoju či nno sť?
Ani jeden z mojich súborov už nejestuje: ani zbor, ani London Classical Players. ani Kent Opera .. . Odpoveď je jednoduchá: všetky boli laboratória mi, experimentálnymi skupinami, neboli to kariérne telesá. Keď sa experimenty skon čili,
zavrel som laboratórium. So Schi.itz Choir sme desať rokov
robili Schiitza. ďa lších desať rokov neskoršiu literatúru až po
Brahmsovo Nemecké rekviem . Prešli sme cestu od Schiitza po
Mahlera - a to je koniec cesty. Bolo to veľm i vzrušujúce. ale
skončilo sa. Jednotlivé proj ekty robím s Orchestra of the Age
of Enlightenment, do ktorého som odovzdal London Classical Players (sú to tí istí hráči ) . Už som nechcel ani viesť
orchester. zabezpečova ť jeho existenciu, peniaze a pod.

stva som bol vďaka domácemu m uzicírovaniu oboznámený
s hudbou z Dolmetschových vydaní (Arnold Dolmetsch,
1858-1940, bol priekopníkom oživovania starej h udby na
dobových nástrojoch dobovým interpretačným štýlom, výrobcom replík starých nástrojov a autorom kľúčovej práce
o interpretácii starej hudby The Interpretation of the Music of the
XVII and XVIII Cencuries. 1915, pozn. red.), s alžbetínskymi
madrigalmi, ktoré sme spievavali, i s tudorovskou chrámovou hudbou, takže som vždy mal blízky kontakt aj s tým to
druhom staršej hudby. ale vždy ma zaujíma la každá hudba,
od 16. storočia až do mojich dní. čo v detstve znamena lo do
50. rokov tohto storočia, dnes sa táto hranica posunula do
roku 2000. Lenže ak niekto nahrával repertoár z oblasti sta rej hudby, označili ho za špecialistu. Ja som vlastne nikdy ne bol špedalistom s výlučným zameraním na starú hudbu.
Vždy som sa považoval za multi-kultúrneho ďoveka. Moja
?r:'á nahrávka - to bol Stravinskij a Lutoslawski. V celej svoJeJ kariére som sa snažil, aby mojím pričinením bola zaují~avá každá hudba- od hudby starej po súčasnú. Rovnako mi
•šlo o to ukázať rozdiely: Haydna nehráme ako Wagnera, Purcella nehráme ako Brahmsa. V 17. storočí je všetko inak ako
v _19. storočí. To sa netýka len hudby ... Ked' sme so Schiitzovym_ zborom začali robiť hudbu 17. storočia, bola to pre nás
nova. hudba, ktorú nikto nehraL o ktorej sme nič nevedeli
a neJestvoval ani interpretačný štýl pre Schiitzove diela.

ti Ako transportujete princíp y interpretácie starej hudby
do hudby 20. storočia, resp. do súčasnej hudby?
RN V istom zmysle ide o rovnaké pirincípy. Interpretovať
starú hudbu je podobné ako hrať novú partitúru, napríklad
Harrisona Birtwistlea, Lutoslawského a pod. Existuje jediný
rozdiel: súčasného, žijúceho skladateľa možno požiadať. aby
niečo vysvetlil, čo u starej hudby nie je možné. No je možné
prečítať si listy skladateľov, dokumenty, pramene z doby
vzniku diela, teda získať čo najvac informácií o hudbe, ktorú
interpretujeme. Ten istý princíp platí pre 19. s toročie . Otázky
sú vždy tie isté ako tie, ktoré kladieme v súvislosti s hudbou
Josquina des Prez: kedy sa h rala jeho hudba, kto j u hraL aká
veľká bola miestnosť, prečo sa konali koncerty, kto počúval,
resp . aké bolo obecenstvo, ako bola skladba zapísaná. aké
nástroje sa používali, kol'ko bolo hudobníkov, resp. nástrojov. ako boli hudobníci rozsadení, aké dlhé boli koncerty,
koľko bolo skúšok atď. To sú otázky, ktoré si musíme klásť
v súvisloti s Purcellom, Mozartom i s hudbou dneška. Princíp je rovnaký. Zmenili sa nástroje, otázky zostali presne tie
isté.
l!J To znamená, že chodíte do archívov aj keď pripravujete
Sch um anna, Wagnera ... ?
RN Samozrejme.
l!J Ako ste sa pripravovali na koncerty a nahrávku Smetanovho cyklu Má vlast s London Classical Players?

viac hudobníkov malo literárne vzdelanie. Hudba totiž nie je
len o tónoch, ale aj o myšlienkach, konceptoch, citoch, historických kontextoch - teda široké vzdelanie v oblasti umení je
veľmi dôležité. Okrem toho som sa veľa naučil aj v zamestna ní po ukončení univerzitného štúdia: vedel som zaobchádzať s médiami, s novinármi, naučil som sa ~ chodiť" v rozp oč
tových otázkach, v manažmente - všetko to bolo veľm i užitočné. Ma l som aj inú záľubu -jazyky. Som rád, že som sa
naučil po nemecky, po francúzsky, taliansky. Teda všetko, čím
som si vyplnil tých desať sklzových rokov, bolo nadmieru užitočné.
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RN Sedel som v archíve nad Karlovým mostom a držal som
Smetanov rukopis v rukách. Niektoré veci som si tým celkom
ujasnil. Partitúra je úplne jasná. dokonale zapísaná, krásnym písmom - na rozdiel napríklad od Beethovena. Takže
nie sú možné chyby z dôvodu zlej čitatel'nosti. Všetky tie
pozoruhodné zmeny, ktoré sa vyskytli v tzv. kritickej edícii
sú smiešne. Všetko je jasne zapísané. L.e bol hluchý? Povedzte mi iný argument. Skúsení sklada telia ako Beethoven,
Smetana presne vedeli čo chcú a na ich zápise netreba ni č
zmen i ť. A v kritickej edícii je okolo tisíc zmien oproti originálu. Väčšina z nich rešpektuj e tradíciu českej filharmónie.
To nie je veda, iba tradícia. Je to vynikajúci príklad na veľm i
zlú tradíciu. Argument znie: .obvykle to robíme tak". Existujú pasák konkrétne v drevených dychových nástrojoch,
kde je zmenený, teda chybný každý tón. Harmónia je v poriadku, ale tóny sú transponované, inak in štrumentované
( opäť: .znie to tak lepšie"). Pokúsili sme sa to zme niť smerom
k originálu. Bolo to krásne
a veľm i vzrušujúce. Nešlo len
o tempo, ale o samotné tóny.
Pritom je zaujímavé, že partitúra, ktorá vyšla tlačou niekedy
v 50. alebo začiatkom 60. rokov,
je veľmi preázna a celkom rozobraná. No keď sa pustili do tzv.
kritickej edície, zostavili komisiu, ktorej ďenmi boli aj hrá či
českej filharmónie a ďalší ľudia,
ktoó argumentovali známou vetou: . obvykle to hráme takto".
ti Ako hodnotíte kritickú edíciu Beethovenových symfónií
Jonathana del Mar?
RN Je skvelá. Bol najvyšší čas,
aby uzrela svetlo sveta. Veď
pred dvadsiatimi rokmi už existovala kritická edícia Glucka,
Schiitza... Vyriešila množstvo
doterajších nejasností z Beethovenových rukopisov.
ti Ako ste riešili problém materiálu v čase, keď ste koncom
80. rokov, keď ešte nebola na svete kritická edícia, nahrávali komplet Beethovenových symfónií?
RN Hrali sme z existujúcich materiálov, ktoré v prípade Beethovena sú vynikajúce. Je krásne, keď tlačou vyjdú kritické
edície, ale aj s ,.tradičn ým" materiálom sa dá pracovať. ak
vieme. ako s ním nak ladať. Okrem toho v kritických edíciách
spravidla nie je potrebné meni ť tón y, v tom sú aj staršie materiály dos ť preázne, ale v historicky po učen ej intepretácii ide
zväčša o to, ako ich máme hrať. ako hrať staccato, ako frázovať... Proste, keď vieme. ako čítať partitúru.
ti Ak dnes dirigujete Beethovena, zostávate verný svojej
koncepcii. ktorú ste realizovali na zvukových nosičoch,
alebo ste zmenili svoj názor?
RN Zhruba ich interpretujem rovnako ako vtedy. Sám som
prekvapený, ako veci nemením, ako tieto nahrávky - podľa
mňa - odolávajú času. Isteže sem-tam modifikujem tempo
a iné drobné detaily, ale duch zostáva rovnaký.
ti Ako je to s Wagnerom? čo ste robili ináč v interpretácii
jeho diel v porovnaní so zaužívanou tradíciou?
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to isté. Zakaždým, keď som sa zastavil u nového
na tejto zvláštnej ceste. snažil som sa pristupovať k
jeho h udbe akoby som ju nikdy predtým nevidel. nepočul.
čo, pravda, predpokladá značný stupeií imaginácie. V súvislosti s predohrou k opere Tristan a Iso/da som sa už na skúškach stretol s pozná mkou: .zvyčajne to robíme pomaly". Ale
v sk utočnosti tO je 6/ 8 takt, nie 6/4 takt. teda je tO skôr na
dve, a nie na dvanásť ... A potOm často rozhoduje spojenie
inštinktu a vedomostí. Spomínam si špeciálne na Tristana,
ktOrého som študoval v Taliansku. Snažil som sa vniknú ť do
tej tO hudby. Prechádzajúc sa na San Marco som si v duch u
predspevoval hudbu a keď som sa vrátil na terasu k partitúre,
spieval som si ju v celkom inom tempe; pri pohľade do partitúry som zistil. že to je to správne tempo: pomalé, ale nie extrémne pomalé. Veď to nie je akási vesmírna h udba. ale je
v nej pohyb... Je to dôkaz
w ho, že náš prirodzený cit je
niekedy správny. Niekedy
zmeníme názor pod tlakom
faktov, inokedy je to inštinkt,
ktorý - ak je značne vyvinutý - poskytne k l'úč k riešeniu. Tiež som porovnával
s inými skladbami v 6/ 8 takte a tak došlo k zmesi inštinktu
a intelektu, ktorá ma usmernila a presvedčil a, že takto to
treba robi ť. A potom: u samého Wagnera, v jeho krtihe
O dirigovaní (Ober das Dirigieren ), si možno v súvislosti
s predohrou k opere Majstri
speváci prečíta ť otázku, ktorú
skladateľ klad ie sám sebe:
prečo hrajú moju hudbu tak
pomaly? A pripomína, že v jeho interpretácii trvá len 8 minú t a niekoľko sekúnd. A to je
veľmi rýchle. (Obvyklé trvanie
dnešných interpretácií siaha
od deviatich do jedenástich
minút! ) Je to ako recept na varenie: treba vyskú šať. ako to
chutí najlepšie ... Znie to ako
Wagne r? Ano. je tO akýsi druh nového Wagnera ...
S Brucknerom je to rovnaké. Pozrime sa na slávnu poslednú
časť 3. symfónie. Jej druhá téma je onen slávny chorál. ktorý
v trošku spomalenom tempe znie prekrásne prirodzene ako
pravý chorál. Zväčša ho však dirigenti interpretujú nie trošku
pomalšie. ale dvakrát tak pomaly. Prestáva tO potom byť tanec a ch orál sa stáva nespievatel'ným .. . Nové idey sa nám
predstavujú a my sa snažíme im dať šancu. Ľudia pritom
často zle pochopia o čo ide a potOm počujem komentár, .pochvalu": .Bolo to také iné, odlišné," a myslia sL že mojím
cieľom je upozorniť na seba, robiť veci prosto inak, lebo
chcem zapôsobiť. Nevedia, že pociťujem niečo ako záväzok
voči skladateľovi, že mojou snahou je realizovať jeho zámer
a tiež všetko tO, čo jeho hudba obsahuje. To neznamená,
že existuj e iba jediné tempo, naopak je veľa možnosó,
no v rámci h raníc mnohých možn ých možnosó. Proste niet
jedinej cesty a našou úlohou je nájsť správnu cestu, spôsob, ktorý je hudbe primeraný. A to je rovnaké u Schiitza
i u Mahlera.
Je to

o päť

skladateľa
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ti Ako je to so zvukom u Wagnera, ktorého dnes interpretujú spravidla s obrovským obsadením, s čo najmohutnejš ím zvukom. Možno to tiež nie je vždy v zhode s autorskými intenciami. ..
RN Je to pravda. Isteže. orchester je vel'ký. Ale napríklad
v Bayreuthe ho Wagner umiestnil do kontrolovaného priestoru. čo znamená, že zvuk nie je príliš veľký a hudobníci ne musia fo rsírovať, hoci to je lákavé. Ale orchester roku 1880
znel takmer rovnako ako orchester Beethovenovej doby a bol
totožn ý s orchestrom brahmsovským ...
ti H ľad áte výzvu v práci. Ak dirigujete dnes Bacha s tra dič n ým symfonickým orch estrom, tak ako tomu bolo n a jar
tohto roku vo Viedni s Viedenskými filharmonikmi - je to
výzva či provokácia? Nie je to práve z vášho hľadiska
zv láštne a neprimerané?
RN Možno to charakterizovať aj tak. Sám by som si to nikdy
nenaplánoval. Ale keď ma orchester pozve. resp. ma vyzve
na takúto spoluprácu, potom ma tO začína zauj ímať. Obvykle
som sa vyhýbal uvádzaniu Bacha a Händela s vel'kým orchestrom. Ale tohto roku bola špeciálna situácia, náhodná
zhoda okolností, že som interpretoval oboch skladatel'o v
s moderným orchestrom. Je tO zvláštne, ale na druhej strane
som práve ja v správnej pozícii urobiť tO, pretOže a) viem ako
treba in te rpretovať Bacha a Händela ab) viem aj niečo o moderných orchestroch. Bachova Omša h mol vo Viedni bola
úplne fantas tická: h rali nádherne, celkom bez vibrata, veľmi
štýlovo. Bola to, pravda, veúni malá skupina: v áriách som
mal len trojo huslí, so zbormi hralo sláčikové obsadenie 8, 8,
6, 4, 3. Bach sá m síce takéto obsadenie nepoužíval. no u Händela nebolo neobvyklé- to znamená, že v barokovom kontexte nebolo neznáme ... Pre moderné orchestre je dôležité,
aby hrali túto hudbu. Ak j u hrajú dobre a ak k nej pristupujú
seriózne. potom je to vynikajúce. Som rád, že teraz s Cameratou v Salzburgu nahrávame Bachove kantáty. Robia to vynikajúco. hrajú krásne. Isteže. zvuk sa vellni odlišuje od parametrov, charakteristických pre špecializované súbory, ale
štýl je dokonalý. V konečno m dôsledku rozhodujúce pre
starú hudbu. najmä počnúc Beethovenom, nie sú iba staré
nástroje. Ide o dušu, o ducha hudby. Keď sme začínali , mysleli sme si, že ide predovšetkým o nástroje, lebo nástroje sa
zmenili. Ale v skutočnosti kľúčový je štýl a ten možno realizovať na mnohých nástrojoch. Keď na moderných nástrojoch
hráme dobre. ani si nespomenieme na nástroje. či sú dobové
alebo moderné. Rozhoduje štýl. vedenie sláčika, tempo a pod.
Myslím, že sa už potvrdilo, že tieto nosné m yšlienky sú
správne.
ti Domnievate sa, že štýl orch estrálnej hry sa postupne
mení vo všeobecnosti vďaka tomu, že čoraz viac dirigentov,
prichádzajúcich zo scén y starej hudby, pracuje s modernými symfonickými orchestrami?
RN Ano. Napríklad s London Philharmonie Orchestra, s jedným zo špičkových tradičných vel'kých moderných orchestrov sme interpretovali veľa hudby z veľkého roma ntického
reperotáru (Cajkovskij, Mahler a ď. ), ale h rávali sme aj dosť
Haydna, trošku Mozarta i Beethovena novým spôsobom.
Keď teraz pristupujú k Haydnovým symfóniám alebo k Stvoreniu, ukazuje sa, že túto hudbu hrajú celkom inak, lebo pochopili Haydnov kompozičný jazyk. Ano, odpovedal by som
~adne, no predovšetkým dúfam, že bude čoraz viac predstaVIVOsti, flexibilnosti. citlivosti a záujm u v radoch hudobníkov - to sú veci, ktoré hl'adám. Mám rád otázky hudobníkov.
z ktorých je zrejmé, že sa sami tešia z objavnosti nového
zvuku. Napríklad, ked' počuť klasicizmus v Cajkovskom.
lb HUDOBNÝ ŽIVOT)
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ktorý je vellni intenzívne citel'ný, ak sa nehrá príliš tvrdo, teda
keď sa pokúšame hrať Cajkovského na spôsob Mozarta. Klasický princíp je totiž prítomný takmer v celej hudbe 19. storočia. vrátane Mahlera. A hoci Liszt a Wagner sa vellni snažili
o od lišn osť. aj Majstri speváci sú snahou priblížiť sa k Bachovi,
čo je zaujímavé v kontexte k Norimbergu v 15. storočí, v ktorom sa opera odohráva - je to niečo ako aplikovaný Bach.
V 19. s t oročí existuje veľmi zaujímavý balans medzi hudbou. ktorá sa písala teraz a tzv. klasickou hudbou v zmysle
antiky alebo .gotickej hudby" (myslím na hudbu Wotana
a Sieglindy). Tieto prúdy sa u Wagnera stretávajú. A pripomeňme si: v akom dome býval Wagner? V klasicistickej vile.
Aké bolo jeho súkromné divadlo. ktoré si dal postaviť? Klasické, podl'a vzoru antického Grécka. Vidno. že veci nie sú
také jednoduché ako sa javia. Tak je to aj v jeho hudbe. Aj
Bruckner používa Mendelssohna, Schuberta, Bacha. Händela. Gabrieliho. Wagner zasa Bacha, Beethovena a rovnako
aj u Mahlera je množstvo klasicistických prvkov. Nejako sa
vžila predstava, že skladatelia sú vel'mi jednoznačne vyhranení. Tak je Mozart považovaný za superklasicistu, bez romantických čŕt. Vieme, že to vôbec nezodpovedá skutočnos ti :
Mozart je nespútaný dramatik. Rovnako Bach. mimochodom. Na druhej strane sú niektorí skladatelia nálepkovaní
ako predstavitelia akéhosi .šialenstva" (. Wahnsinnigkeit") napn1dad Berlioz alebo Wagner, aj Mahler. To jednoducho
nie je pravda. Vždy a všade je balans medzi týmito základnými princípmi. Je to niečo, čo chcem posu núť na správnu
mieru. Rád by som ukázal. že skladatelia sú obyčajné !'udské
bytosti... Wagner nie je tvorcom nového náboženstva ...
Vo vnímaní ich hudby musíme veľa zmeniť - nie v zmysle
absolútnej zmeny, ale uvedenia na správnu mieru, smerom
k pravdivosti. Hudba je l'udská, prirodzená, vel'mi často ta nečného charakteru, ovel'a prístupnejšia, potešujúca.
ti Týmto prístupom k hudbe možno podporiť aj ohlas novej hudby ...
RN Dúfam. Chcem, aby sa páčila. Ale niekedy pociťujem rezervu voči novej hudbe: niekedy je veúni negatívna ...
ti Má by ť podľa vás hudba vždy pozitívna?
RN Ano. Pravda, niekedy hudbu používame na vyjadrenie negatívnych citov. Ale pre mňa hudba v zásade súvisí
s radosťou zo života, a to je pozitívne. Súčasná hudba však
akoby niekedy negovala všetko pozitívne v našom živote.
Ja som vždy na strane pozitívneho. Nazvite ma staromódnym.
ti Spomeniete si na najväčš iu výzvu vo vašom profesionálnom živote?
RN Vel'kých výziev je tak vel'a, že (ažko to môžem jednoznačne povedať . Výzvou je napríklad po prvýkrát dirigo vať
Falstaffa, rozhodnutie dirigovať rôzne veci spamäti, alebo
príležitos ť po prvýkrát dirigovať významné orchestre, napríklad Berlínsky filharmonický orchester... Výzvou je aj
uvedenie ťažkej kompozície súčasného autora, keď treba
rozlúštiť skladatel'ov rukopis. Je to ako pri narodení dieťa ťa .
Spočia tk u m u nerozumiete, neskôr to je lepšie, už musíte
iba okná otvá rať. Dôležité je vedieť. ktOré okná to majú
byť...

ti Hudba je pre vás synonymom radosti, p otešenia, dobrej
nálady. To potvrdí každý, kto mal možnosť pozorovať vašu
prácu s orchestrom. Co vám môže pokaziť náladu?
RN Keď l'udia nemajú zmysel pre najjednod uchšie frázovanie
hudby. No keď pochopia, ako spojiť dva tóny, keď hudba po kračuje a plyn ie, vtedy je všetko v poriadku ... Rozladiť ma
môže absencia cti, poctivosti. .. ti
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Eugen Suchoň
Baladická suita pre orchester (klavír) op. 9
rubomír Chalupka
ž v raných štádiách tvorivosti a intenzívn ejšie
Po vytvorení Burlesky, prvej orchestrálnej kompozície
označenej opusovým číslom. kde skladateľ aj prostriedkami
v prvých opusovaných dielach akcentoval Eugen
Suchoň zmysel pre kontrastné rozloženie hudobinštrumentácie posilnil kontrast medzi vitálne, niekde až groných nápadov a hľadal primerané technicko-štrukteskne ladenými okrajovými dielmi a lyricky preóteným
turálne predpoklady pre ich organické zapojenie do hudobstredným úsekom. začal koncom roku 1933 písať dve skladného celku . Živelná muzikalita oscilujúca medzi rapsodicko by - mužský zbor Noc na horách na poéziu Rudolfa Dilonga
monumentali zujúcim a ba ladicko-reflexívnym pólom,
a klavírne Adagio. Obe plánoval ako časti cyklických celkov.
Druhý zbor Hrmavica, ktorý mal voči prvému tvo riť dramasprevádzaná vážnym vzťahom k profesionálnej ko mpozičnej
kultú re, formovala individuálne štýlotvorné črty mladého
tický protipól, však doča sne zostal na úrovni skice (štvors kla dateľa , nepodliehajúce jednostrannostiam a akadečasťový cyklus mužských zborov O horách op. 8 bol skomplemizmu, a posilňovala zdroje novej extovaný až o 9 rokov neskôr), pretože
l'hilhnrumui....flf'"' t)ro·fl,•._,,., (:. 111 . 11. 11 , U,.r!i11 S"' IJ.
:-\Ir, !,!:'
presívnosti, intenzity i plasticity výraS u choňa plne zaujala postava z po""n 1>11r~.., ~r. :1 Pili Ll l \ lt\10\ IE lt.-rttbu, , ,., :-ltr. :!l
čiatku slovenských národn ých dejín,
zových gest v jeho hudbe. Už od So~1 i tl wuch dť'n lt. \l är z. 1 H O. JC).JO l'hr
náty pre husle a klavír op. l možno tieto
SvätOpluk. konkrétne hra Ivana Sto7.
SINFONI E-KO NZE RT
črty priebežne sledovať tak na mikrodolu Kráľ Svätopluk. Rovnomennú
de s B e rl i nt r Ph illun ruon i,.c b e n Orc heit cu
predohru však Suchoň nepísal na dištrukturálnych úrovniach, ako aj
LeilunJ::
vcelku, spozn ávať vôľu au tora konvadelné úče ly, ale ako symfonickú
báseň s programom. (Dramatik neštruktívne zvládnuť nápor invenčných
nápadov a predstáv, jeho schopnos ť
skôr požiadal S uchoň a o prepracovaARTHUR TROESTER
zvoliť voči pretlaku a náporu emocionie skladby tak, aby mohla slúžiť ako
BALLADJSCBE
SUITE . .
. E. Sutlaon
scénická h udba k dráme. Tak vznikla
nálnej energie vhodné rekompenzáAIWr- . . .,,.,.. - -rlfkAI.a.N
zredukovaná verzia, keď sa pre javiscie, z protikladov bu dovať jednotu.
A ff•po - " •
...,,._;.
Mladý, 25-ročný s klada teľ riešil vzťah
kové uvedenie upravil expozičný diel
KONZERT fä r Cello mit Orcbl"..4ter
J. Hoytln
Allt 6N'
....,.
modálnej diatoniky k neskororoman A .k.J••
z
pôvodného opusu. ) Následne doAu,".
ART HUR TROESTER
tickej chromatike , dur-molového
zrievala aj idea p ripoj iť ku klavírPA Us t:
funkčného systému k novému typu
nemu Adagiu ďa l š i e časti. V priebehu
SIN FONIE Nr. 7. A-dur. op. 9'.! L. t;an &..thur'4'n.
"_
•ot-f in'P
poldruha roka skladateľ sústredene
harm onicko-tonálneho štruktúrova Alf•,r•ff•
s.w,...
,,,_.,
..
...
nia, prijímal akordiku zbavenú konpracoval na partitúre štvorčasťovej
venčných tvarov a väzieb v záujme
kompozície, ktorú nazval Baladická
Pbi l b .-rm on ie , M i t t woc· b. d en 27. l\l ;i r z 19H). lli.:K.I l h r
8. SINlo'ONIE·KONZ.ENT
l
novej zvukovosti, projektoval otvoresuita. Pripravil jej dve verzie - kla""""' ' EUG
E N JOC H U M
E R I C H llO H N
vírnu i orchestrálnu, ktoré treba chánosť a asymetrickosť tematicko-motiJ•lt. 1'1 (11w ..
.. 1:
fC.
U.-&.J...........
pať ako rovnocenné skladby. Suchoň
vických fráz voči pravidelne rozvrh ako vynikajúci klavirista považoval
nu tej forme, príklon k imitačno-va
PROGRA MOVÝ LETÁK BERLÍNSK EH O
riačnej technike a evolučn osti. Synklavír za nástroj primeraný na tlmoFIL HARM ON I CK ÉHO ORC H ESTR A, 1940
čenie celej šírky expresívneho spektézu svojich tvorivých skúseností
tra. ktoré mal na mysli, a zároveň si uvedomoval špecifické
predložil v Klavírnom kvartete op. 6, absolventskej skladbe
možnosti poskytované symfonickým aparátom. ktoré nedlho
v kompozičnej triede Vítezslava Nováka na Majstrovskej
predtým overoval v Burleske a Kráľovi Svätoplukovi. (O rovnoškole pražského Konzervatória a v paralelne vznikajúcej Burcennosti a autonómnosti oboch verzií skladby svedä epizóda
leske pre husle a orchester op. 7. Na vyššej úrovni s tvárňovania
s dirigentom K. Nedbalom; keď mu Suchoň Suitu prvýkrát
šlo o vyrovnaný zápas medzi romanticky vzrušivou predstaprehrával na klavíri, Nedbal vyhlásil. že si ju v orchestrálnej
vivosťou a spôsobm i jej klasicizujúceho disciplinovaného
podobe nedokáže predstaviť. Pri štúdiu partitúry s orchesuzemňovania . Tieto fázy dozrievania v technicko- kompozič
trom však tvrdiL že nevie, ako môže skladba znieť iba na jednej úrovni sa prelínali s rýchlym dospievaním Suchoňa ako
umelca i človeka.
nom nástroji. )
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Názov .suita~. ktorý sklada teľ zvolil, nemožno chápať v tradruhovom zmysle priraďovania kontrastných častí do
cyklického tvaru. Už v op. 3, Malej suite s passacagliou pre klavír,
prvej skladbe písanej pod dohľadom učiteľa V. Nováka, akcentoval Suchoň zmysel pre koncentrovanú tektonickú disciplínu,
keď východiskovú tému uplatnil napriek prísnej monotematickej koncepcii v rozmanitých náladových súvislostiach a zároveň
celý cyklus riešil ako asymetricky vyklenutú dynamickú formu

dičnom

nom výkriku (prírazový rytmus sa v motívoch dovtedajších
Suchoňových skladieb nevyskytol) sa exponuje druhé jadro,
ktoré preberie prírazový rytmus i vzostupný pohyb, ale je zverené dvojici nástrojov v pianissime (fagot a basklarinet) v hlbokom registri, z kwrého sa postupne dVJba prostredníctvom
dvojhlasného komplementárneho kontrapunktu, zachováva
rytmický tvar a podčiarkuje štruktúru aiolsko-lokrického
mod u. (Pr. l ) Ich spojenie pointuje gradáciu, pripravujúcu ná-

Pr. l Baladická suita, začiatok

Allegro moderato,

--

~-------------------

~ ~;-..-------

poco marc.

s vyvrcholením v Passacaglii pred záverečnou reminiscenciou na
úvodné Prelúdium. Podobne, ale na rozsiahlejšej a hutnejšej tektonickej a zvukovej úrovni s vyhrotenejším profilom expresie,
je rozvrhnutý i štvorčasťový celok Baladickej suity. Tematickotvarová invencia je plne v službách dynamickej koncepcie.
Prvá čast Allegro moderato ma energico síce zodpovedá pôdo rysu sonátovej form y, ale je to hudba, ktorej je vzdialený expozičný princíp; podstatným činiteľom procesuálnosti je tu
konflikt, protirečenie , vzruch, efekt až rapsodicky zvlnených
návalov a odlivov dramatického napätia. Pre tieto atribúty,
ktoré nielenže sú platné pre úvodnú časť, ale sú permanentne
prítomné v celej skladbe, je pomenovanie .su ita ~ azda až nepriliehavé, expresivita hudby zodpovedá typu evolučného
symfonizmu. Je možné, že hľadačovi Suchoňovi názov .sym fónia" (ktorou však vlastne Baladická suita je) evokoval poplatnosť tradičnému inštrumentálnemu druhu, takže sa
v rámci svojho celoživotného diela vyhol komponovaniu
symfónie (s výnimkou inštruktívne zameraného diela Symfonietta rustica z cyklu Obrázky zo Slovenska) .
Už v prvých taktoch skladby sa stretneme na mikrotektonickej úrovni so vstupnými tvarovými a významovými ele~entmi dynamickej formy. Kontrast daný dvoma motivickými
Ja_d~arni určuje charakter gradačného vlnenia. usmerňuje na?aue melodického spádu a hybnosť evolučného procesu. Prvé
Jadro, charakteristické kvanovým skokom a následným vzo~tupom, rytmicky diferencované (príraz, bodkovaný tvar, trioa): homofónne traktované s dôrazom na akordickú podporu
Zille vo fonissime v pléne celého orchestra. Po tomto vzrušeti HUDOBNÝ ŽIVOT) 7-8)1999

stup hlavnej témy skladby, kwrej tvar ťaží zo syntézy vlastností oboch iniciálnych jadier a disponuje aj individuálnou tvarovosťou (rytmická pravidelno sť. melodická línia v tvare vlny,
staccato v závere frázy). (Pr. 2) Nielen téma, ale aj jej evol učne
tvarované varianty podporujú narastanie napätia, za hu sťova 
nie faktúry, zväčšovanie zvukového objemu, ktoré sa uvolhí
náhlou redukciou, smerujúcou prostredníctvom druhého iniciálneho jadra k novému motívu - spojke (Pr. 3) pripravujúcej
Pr. 2 Baladická suita, l. časť, hlavná myšlienka

Pr. 3 Baladická suita, l.

~ ~

časť,

.~.

hlavná myšlienka

T.
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nástup druhej témy. Grafikon dynamické ho pulzovania
v rámci expozície prvého tematickéh o okruhu v podobe prudký výkrik, náhly zlom. postupná gradáda k vrcholu , kulmináda s postupným ut.išovaním je profilom príznačným nielen pre popísaný form ový úsek, ale analogicky sa projektuje aj
na vyšších tektonických úrovniach jednotlivých dielov, ča stí.
no najmä podmieňuje dramaturgiu cyklickej stavby celej Baladickej suity. Nakumulovaná expresia v podobe začiatočného výbuchu, ktOrý si žiada tak uvofuenie. ako aj rozvinutie, je celkovo príznačná pre S uch oňovu muzikalitu typu kontrolovanej
vášnivosti. Takto za čína Sonáta pre husle a klavír; Sláčikové kvarteto, Klavírne kvarteto, Burleska i Kráľ Svätopluk. Vedľajšia myšlienka, exponovaná najprv vo fla ute, neskôr v klarinete a sláči
koch, má pravidelnejšiu a klenutejšiu výstavbu, aj jej tvar však
podlieha evol u čným premenám. Zaujímavé j e štrukturálne
a zvukové prostredie, v ktorom zaznieva - Suchoň tu prezen tuje vo vyváženej harmonickej jednote (tak v melodickom rozvrhu , ako aj v akordických tvaroch) aiolsko-lokrický modus,
striedajúd celý tón a poltón, ktorý sa latentne zjavil už v Sláči-

Pr. 4 Baladická suita, 2. časť.

v strednom úseku, na ktorom sa podieľajú aj reminiscencie
na motivické tvary z l. čast i. Vstupná téma síce kompenzuje
tvarovo i náladovo vzru šivú atmosféru predchádzajúcej
hudby, j e celistvejšia - napriek tomu sa dôsledne vyhýba pravidelnosti a periodicite, čo je tiež prízn ačná črta Such oňovho
melodického m yslenia už od prvého opusu. K l enutosť a rytmická profilácia témy vyplývajú z vnútorného dynamizm u
(synkopy, ligatúrové zádrže, metrický nerovnaký vzťah tematického pulzu voči sprievodu pripomínajú vstupný motív
Prelúdia z Malej suity s passacag!iou), melodický tvar s výraznými kvartovými jadrami potvrdzuje citlivý Such oň ov vzťah
k štrukturálnym charakteristikám slovenskej ľudovej piesne.
(Pr. 4 ) Súčasťou vyspelosti s klada teľovej variačnej techniky je
skutočnos( že hoci sa téma v následných uvedeniach tvarovo
navonok nemení (po jej expozícii v hoboji zaznie v kla ri nete
a s láčikoch ), ide vždy o emocionálne novú polohu. Od iniciálnej lyrickej atmosféry s elegickým podtónom a latentným
nepokojom sa téma zdvihne až do exta ticky vzrušivej kulminácie. Reminiscencie na vedľajšiu myšlienku z l. čas ti upo-

začiatok
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hlavná téma

kovom kvartete op. 2 a kryštalizoval v Serenáde a Burleske. Nie je
to však a kási statická štruktúra, ale zdroj nového koncentrovaného výrazu. Inštrumentácia nástupu vedľajšej myšlienky je
s účasťou kontrastu v expozícii a dokladom o novej sónickej
predstavivosti skladatela, blízkej francúzskemu impresionizmu, konkrétn e Ravelovým skladbám (šum tremolujúcich sláčikov, pasáže harfy, akordy v čeleste ). Po prvej kulminádi rastúcej z variačnej obmeny prvej m yšlienky sa hybným impulzom evolučného procesu stáva aj moúv z pôvodnej spojky, tu
transformo vaný do razantnej až agresívnej polohy v drsnom
zvuku trúbok a trombónov. Z týchto tvarov, s degresívnym postavením vedľajšej m yšlienky, rastú gradačné zdvihy nielen
v evolučnom úseku, ale aj v repríze. Na začiatku rozvedenia sa
objavuje v anglickom rohu citát témy úvodnej skladby (Pieseň
mesačnej nod) z klavírneho cyklu Piesne zimných noá od Vítezslava Nováka- epizodická spomienka sklada teľa na svojho uči teľa.
Adagio, attacca nadväzujúce na stíšenie v závere prvej časti
je zdanlivo symetricky trojdielne usporiadané, so vzruchom

14

;

zorňuj ú na funkdu upokoj ujúdch úsekov v dynamickom
vlnení a zároveň vrhajú t ieň nového dramatizmu na reprízu
tém y v závere čast i s nádychom meditatívnosti a smútku .
Tretia časť Allegro molto, vzruchom a rytmickým tvarom
motívov tvorí dramatické sch erzo Ue to tiež jedno z potvrderú
Baladickej suity ako cyklického symfonickéh o tvaru) . Z úvodného figuratívne rozvlneného pohybu (na báze charakteristického osemtónového aiolsko-lokrického modu) sa vynorí
téma, ktorá na prvé počutie pripomína tanečnos( symbolizujúcu slovenskú provenienciu skladby, jej folklórnu geografickú identitu . J e to však tanečnos( ktorá sa nerozvinie do
spontánnej pohyblivosti. Sú t u totiž znovu prítomné prvky
vnútorného dynamizmu, zasahujúceh o ta k často tvary Suchoňových m otívov (liga túry, bodkovaný rytmus), ktoré stierajú iniciálnu pravidelnosť a potvrdzujú, že vo vzťahu k folklóru Suchoň uprednostňoval melodicko-štrukturálne charakteristiky vokálneho ľudového prejavu pred inštrumentálnou
tanečnosťou . (Pr. 5) Dramaticky pointovaná gradácia rastie

ti HU D OBN Ý Ž IVOT] 7-8]1999

v troch vlnách za prispenia druhej témy. ktorá takisto stráca
tanečný charakter a vyústi do mohutnej kulminácie, kde dominuje pôvodný motív zo spojky expozície z l. čast i vo funkcii až agresívne pôsobiacej expresie (zloba, zúrivosť). Kulminácia tvorí dramatický vrchol v rámci celého cyklického
rozvrhu. Pointu tohto dramatického za uzlenia tvorí neočaká
vaný, dvakrát exponovaný vzdych v pianissime flaut y, bojazlivo sprevádzaný sláčikm i, v podobe akejsi krehkej otázky či
prosby (Pr. 6). Návrat úvodnej hudby z časti s postupne narastajúcou gradáciou však nedáva priestor na zodpovedanie
Pr. 6 Baladická suita, 3.

čast;

fašizmom. Je známe, že generácii slovenskej hudobnej moderny, ku ktOrej autor Baladickej suity patriL neboli vzdialené
ľavicové idey vtedajšej umeleckej inteligencie a analýza sociálno-národnej problematiky v reálnom pohľade na sku t oč
nosť, ktorá sa ako nová inšpiratívna vrstva v tomtO prostredí
fo rmovala, zasiahla naplno Suchoňa v skladbe, písanej o tri
roky neskôr, v Zalme zeme podkarpatskej. Usudzovalo sa, i z dôvodu časovej blízkosti vzniku oboch skladieb, že aj Baladická
suiw vyrástla z podobnej inšpirácie. Je však možný aj iný než
.triedny" výklad Suchoňovej expresívnej gestiky - baladic-

motív .,otázky"
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tejto otázky, obidve témy vo variačných obmenách a živo
pulzujúcom pohybe šesmástin definitívne strácajú alúzie
folklórneho tanca a transformujú sa do monumentálne
a grandiózne ladeného gesta akéhosi vzdoru (znovu s motivickou reminiscenciou na l . časť). Podrobnejšia analýza melodicko-akordickej vrstvy tejto časti podčiarkuje vyspe losť
Suchoňovho modálneho myslenia. Popri už spomínanom
aiolsko-lokrickom mode (so striedaním celého tónu a poltónu), ktOrý nahradzuje výrazový okruh tradičnej molovej
stupnice (dô leži tosť postavenia maloterciového intervalu), sa
tu objavuje v melodicko-akordickej úplnosti aj lydicko-mixolydický modus (podhalanská stupnica), ktorý zastupuje durovú jasnosť a je štrukturálnym tvarom. zodpovedajúcim tzv.
diatonickému totálu (poj mu zo Suchoňovej teoretickej koncepcie akordiky 20. storo čia, fixovanej v 60 . rokoch). Elasticita a zároveň konštantnosť modálnych postupov prítomná
v navonok zložitom tkanive skladby sa významným spôsobom potvrdila v apogeu prvého tvorivého obdobia skladatel'a- v Za/me zeme podkarpatskej a v opere Krútňava.
V záverečnej časti Largo con malinconia na pôdoryse voľnej
formy s črtami dvojdielnosti sa vo funkcii tektonickej syntézy,
myšlienkového zhrnutia objavia motivické názvuky na predchádzajúce časti. Keď sa v úvodných taktoch skladatel' vracia
ku krehkej otázke, ktorá sa objavila uprostred vírivého pohybu gradačne pointovaných vin 3. časti, je odpoveď v podobe meditatívnej témy vo violách variáciou lyricky či elegicky ladených kontrastných nápadov z l . a 2. časti. Nástup
hlavnej myšlienky a neskôr motívu spojky z l . časti iniciuje
poslednú vel'kú gradáciu, ktorá však už nemá vyhrocovať napätie, ale sprostredkuje konfrontáciu dôležitých motívov
s ústredným postavením vzlykovej otázky. Dynamický profil
sa upokojuje zostupom do roviny elegickej stíšenej meditácie,
ktorou skladba doznieva.
~mocionálna vyhrotenosť a tektonické riešenie Baladickej
surty viedli neskôr k programovým výkladom skladby. Videl
sa _v nej vnútorne zaangažovaný protest skladatel'a proti nepnaznivým javom v sociálnej sfére slovenskej spoločnosti 30.
rokov' ba aJ· vízt'a ne bezpecenstva
•
. 'ho s nastupuJuom
...
spoJene
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kosť,

ako osobitý symbol slovenského spoločenstva, v zmysle
umeleckého cítenia a videnia dedená z čias štúrovského romantizmu a pretransformovaná v modernejšom zmysle
v Krasko vej poézii (v druhej piesni z cyklu Nox et solitudo zhudobnil skl adateľ Kraskovu báse ň Balada), vo výtvarných prejavoch M. Bazovského, či vo veršoch L. Novomeského
alebo prozaických útvaroch P. Jilemnického a M. Urbana,
mohla vyrásť v tej to skladbe z individuálne prežitého a stvárneného podnetu. K tomutO postrehu nás doviedla zmienka
J . Andriča v knihe Slovac'Ka glasba z roku 1944 (prvej publikácii o súčasnej slovenskej hudbe, navyše z pera zahranič
ného muzikológa) o Baladickej suite ako o skladbe, ktOrá je
holdom vel'kej postave novodobých slovenských dejín M. R. Stefánikovi. Ak vieme aj zo skladatel'ových vlastných
slov (publikovaných v memoárovo koncipovanej kn ihe Podmanený svet), že predohrou Kráľ Svätopluk op. lO sa v jeho
tvorbe začal rad diel spätý s históriou a súčasnosťou slovenského národa, čná sa aj zdôvodnenie S u choňovho prerušenia
práce na Baladickej suite a intenzívneho sústredenia sa na partitúru, viažucu sa k postave z čias Vel'kej Moravy. Tak ako
k tomuto rozhodnutiu viedli skladateľa pravdepodobne mohutné pribinovské oslavy v roku 1933, podobne o rok neskôr,
keď sa pripomínalo výročie tragickej smrti generála Stefánika
a rezonovalo odhalenie monumentálnej mohyly na Bradle,
sa Suchoň azda cítil povolaný dramatickou hudbou pripomenúť vel'kosť tejto postavy. (Konkrémy dôkaz takejto inšpirácie nachádzame v dvoch Such oňových zborových dielach
z roku 1937 - štefánik, Zaplačte Tatry). Potvrdenie uvedenej
zmienky J. Andriča o motivácii vzniku Baladickej suity, ktorú
po ňom už nikto nevyslovil. podporuje aj analogické tektonické riešenie a emocionálno-výrazové zvlnenie oboch susedných opusov - Baladickej suity a Kráľa Svätopluka, napríklad
typ monumentálne vyhrotenej gradácie. resp. stíšený, katarzne pôsobiaci záver oboch skladieb. Z pôvodného úžitkového zámeru napísania hudby k divadelnej hre I. Stodolu sa
zásluhou skladateľovej dramatickej predstavivosti rozvinul
jeho desiaty opus do podoby symfonickej básne (pri premiére
Kráľa Svätopluka v roku 1934 kritik J. Hlavatý prorocky po-
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strehol. že ide o dielo, predestinujúce Suchoňa pre opernú
tvorbu ). Aj výrazové zázemie Baladickej suity - expresívne výkriky hnevu a vzdoru, s podtónom bôľu, ktorými je táto
hudba preniknutá, náhle poklesy do polohy rezignácie a sklamania, črty tajomnosti (zvukový pokles do hlbokých registrových polôh ), dramatickej vyhrotenosti konfliktov a tragického rozuzlen ia, ako aj zápis v partitúre na konci 3. časti
Junga pausa", dodávajúci nezvyklému ukončeniu cyklickej
stavby funkciu hlboko prežitej baladicky ladenej meditácie orientuje skladbu do polohy znepokojivej tryzny, reflexie polarity života a smrti, víťazstva a prehry, slávy a zabudnutia, či
vo vyššom etickom slova zmysle dobra a zla.
Premiérové zaznenie Baladickej suity (klavírnu verziu hrala
L. Fuchsová 15. apríla 1936 a o týž deň n eskôr ju uviedol Bratislavský symfonický orchester pod taktovkou K. Nedbala) sa
stretlo s mimoriadne pozitívn ym hodnotením. Kritik Ivan
Ballo v rozsiahlom príspevku ocenil novú Suchoňovu
skladbu ako . hudobnú báseň, delikátne odhaľujúcu plnosť
vn útorného života s kladateľovho, dokument bohatého a hlbokého fondu n ielen hudobného, ale aj citového: na každom
jej tóne badať prejav nielen umeleckej fantázie, ale aj vrelého
srdca" a postreh ol i to, že . h oci ide o dielo m onumentálnej
šírky a veľkého výrazu, bada ť u skla dateľa určité zjednodušenie, čo výmluvn e svedčí. s akou suverenitou tu Such oň vyberá z bohatstva prostriedkov a možností a s akou ľahkosťou
využíva jednotlivé zložky a spája ich v samozrejmý harmonický celok" (Slovenský denník, XIX/ 1936, č. 96). Aj S uchoňov
generačný druh, publicisticky činný Alexander Moyzes ocenil . rozsiahlu partitúru diela, plnú sviežej, mužnej invencie".
S uznaním . majstrovskej ú rovne· písali o uvedenej skladbe
bratislavské nemecké novin y Pressburger Zeitung a Grenzbote.*
Umelecká h odnota Baladickej suity sa zakrá tko začala presadzovať i v mimoslovenskom prostredí. Už na jeseň hrala
L. Fuchsová skladbu v Prahe, pričom če ské kritické ohlasy
boli zdržanlivejšie, poukazovali na vplyvy V. Nováka, ba pisateľ v českom slove (z 10. októbra 1936) mal vážne výhrady,
ke ď o Suite tvrdil, že je . nestavebná, kožená a prázdne mn ohomluvná, nemela umelecky co fíci a vzbudila nedôveru".
Orchestrálne uvedenie skladby Ceskou fil ha rmóniou vo februári 1939 sprevádzal priaznivejší. i keď ešte stá le protektorský tón, kritik Prager Tagblattu však priznal Suchoňovmu
dielu nápadi tosť. invenčný vkus, stavebnú sme l osť a kompaktnosť. Svoje kvality Baladická suita už zakrátko potvrdzovala pri prieniku na početné zahraničné pódiá. Skladby sa totiž ujal dirigent Karl Bohm a predviedol ju s veľkým úspechom v D rážďanoch , Berlíne a vo Viedni (ako udáva
skladateľ, pri tejto príležitosti sa osobne stretol s Antonom
Webernom, ktorý sa o jeho h udbe pochvalne vyslovil). Coskoro nato zaznela v Holandsku, Ma ďarsku (pod taktovkou
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Ľudovíta

Raj tera ), Rumunsku, Chorvátsku, Bulharsku, vo
ju dirigoval Paul Sacher. Významnou skutočno
sťou, potvrdzujúcou prostredníctvom Suchoňovho diela vstup
slovenskej hudby do náročn ých medzinárodných kontextov,
sa (na podnet českého skladateľa Aloisa Hábu) sta lo zaradenie
Baladickej suity do viedenského vydava t e ľs tva Universal Edition a partitúra tu - spolu s klavírnym výťahom Žalmu zeme
podkarpatskej- vyšla v roku 1940. Skladba sa v reprezentatívnej funkcii ocitla (spolu s l. symfóniou Alexandra Moyzesa
a a Cikkerovým Concertinom pre klavír) na programe úvodného
ročníka medzinárodného hudobného festivalu Pražská jar
roku 1946. Odvtedy priebežne pri svojom uvedení nielen potvrdzuje štýlovými kvalitami závažnú pozíciu v Suchoň ovom
osobnom tvorivom vývoji, ale tiež predstavuje významné svedectvo o potenciáli m edzivojnovej slovenskej umeleckej kultúry a jeho inšpiratívnom presahu do dneška . t!:l
Svajčiars ku

* Roku 1938 bolo dielo ocenené Cen ou mesta Bratislavy.
Pramen e:
Partitúra: SHV Bratislava 1965 (orch.); Supraphon Praha- Bratislava
1968 (klavír).
Nahrávka: Symfonický orchester bratislavského rozhlasu. Ondrej Len árd OPUS Bratislava 1988, LP 93 1O 1949; CD 93 50 l 949; Klára
Havlíková OPUS Bratislava LP 9 l l l OO I 7.
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ERNANI ako (farebné) hudobné divadlo
Nebyť banskobystrickej premiéry 5. a 8. júna, rané dielo Giuobraze. Som presvedčená, že nebolo ťažké pochopiť. kedy
a hlavne prečo je Ernani biely, kedy čierny a kedy viacfarebný.
seppe Verdiho Emani (premiéra bola v benátskom La Fenice
Podobný model sa praktizoval aj na všetky hlavné postavy
1844) nepoznáme. Pôvodne bolo pripravované pre inú slovenskú opernú scénu. No táto idea mala krátku životnosť.
a na kolektívny zbor. Fa rebnosť determinovala aj výber rek·
vizít. keď napríklad v scéne svadby dominuje pochopiteľne
Oveľa dlhšie pretrvával záujem zo strany niekoľkých zanietencov zo Státnej opery v Banskej Bystrici. Aj tu sa však zrod
nevinná bieloba, avšak kytica nevesty je uvitá z čiernych ruží;
prvého slovenského - aj keď taliansky spievajúceho - Ernaintronizácia sa u skutočňuje na pozadí čiernoty, avšak ,.k ráľov
niho .prenášal". Tento fak t možno aj prihrával nemenovaným
ský" rozmer persony vníma divák prostredníctvom zlatého
šálu či zlatých šatôčok v rukách .poddaných". Ak je farebný
nežiďivcom moderného typu bendikovského operného divadla, ktorí sa úfali, že .dieťa neprežije prenášanie". Našťastie:
princíp kontrastu využitý v charaktere postáv, režisér ho prodočkali sme sa nového prírastku, posledného v tejto divadel stredníctvom výtvarných spolupracovníkov - tiež hostí- scénej sezóne. História slovenského operného divadelníctva tak
nografa Juraja Fábryho a kostýmovej výtvarníčky Mariny
opäť raz .zabookuje" celoštátnu premiéru na strednom SloHavranovej aplikuje totálne. Súbor tzv. listových kulís, ľah ko
vensku, kde je dlhodobo vlastná netradičná a objavná drama manipu lovateľných v predozadnom otáčavom smere aplikáturgia.
ciou čierno-bieleho princípu pripomína mramor. Falzifikát je
Ak som na úvod spomenula jedného z inscenátorov, hosťu 
z diaľky taký dokonalý, že vzbudzuje dojem majestátu aj
júceho (dnes rozhlasového) režiséra Martina Bendika z Brachladnej elegancie. Skvelý nápad, skvele realizovaný!
A aká bola odozva i retislavy, mala by som
uviesť aj dirigenta, domáalizáda audiálnej polohy
diela? V prvom rade príceho Pavla lllžinského.
V tejto inscenácii totiž vyjemne farebná, funkčne
tvorili obaja vzácnu symdiferencovaná. V titulnej
biózu hudby a scény, až
ženskej postave sa predstavila za h raničná akvizísom niekedy podliehala
krátkej dezorientádi pri
cia z moskovského Bo ľ
pomenovaní javu. Azda
šovo tearra a zaznamenanajlepším ekvivalen tom
la . bo ľši " úspech. Ljubov
bude označenie (farebŠarninová predviedla
né?) hudobné divadlo.
výkon profesionálky, !ahVšetky akcie .hore" idú
ko sa poh ybuj úcej vo
v sú znení aj .dole",
vlastných hlasových re·
pričom prepojením vznigistroch, spoľahlivo ovlákol tvar, ktorý spokojne
dajúcej techniku legata,
ožil aj bez poznania podkantabilných
klenutí fráz,
G. VERDI: ERNAN I (SC ÉNA Z I N SCENÁCIE ŠQBB)
robného obsahu diela či
ako aj nádheru nasadzovyužitia textu titulkovacieho zariadenia nad portálom divadla.
vania tónu v pianách. Asi len jej interpretačná verva spôsobila
Dôvod je takýto: vychádza z univerzálnosti použitia farebnej
na niekoľkých miestach intonačnú rozkolísanosť. Jej partner,
škály ako najelementárnejšieho dorozumievacieho a oznamodomáci Stanislav Matis v úlohe Ernaniho si interpretačný
vacieho prostriedku. Videnie režiséra Bendika, za predpovzťah k Verdimu zatiaľ len hľadá. Je však už teraz na mieste
konštatovanie, že pri opakovaných obsadeniach a príležitoskladu fa rebne vnímajúceho publika, je v princípe budované
na duálnosti dvoch farieb, vnímaných v kontraste šachovnitiach v opernej romantike sa veľmi rýchlo zorientuje, dispozícovo čierno-bielo. so sporadickým zmiešaním do farby šedej
cie totiž sú najmä v prirodzenosti posadenia aj tvorenia tónu.
a potrebným dokresľovaním farby vášne- červenej. Cervená
O niekoľko sezón by na spokoj nosť mohol interpretovať aj
je opäť symbolikou predurčená na duálne využitie, a to láska
party dramatických tenorových postáv. Vynikajúci výkon prea nenávisť. dobro a zlo. S týmto zdanlivo jednoduchým prinmiéry sa spája s menom Zoltána Vongreya ako Carlosa. Necípom pracuje aj dirigent. Hudobnými kontrastrni sa stali zá uveriteľne presvedčivo a priam strhujúco nielen sa vžil do vokladné dynamické škály, pričom intenzita zvuku zodpovekálneho partu, ale aj hereckou akciou jednoznačne identifidajúca vášňam bola odlíšená aj prostriedkami agogickými
koval farebné škály. Doménou manévrovacieho priestoru bola
a inštrumentačnými. To však a priori zápisom v partitúre. Nič
hlavne čierno-červená farebná os, z ktorej sa nevychýlil.
n:bolo nasilu, nič za každú cenu a nič proti logike hudobnej
Bravo na záver bolo na mieste. Sedivú farb u namixovali pre
vystavby.
de Silvu Igora Lacku . Na plnú spokojnosť oboch inscenáto·
Podľa tohto farebného identifikačného kľúča vedel aj prierov sa zhostil svojej postavy. Bol nielen šedým, ale aj šedou
men:e vzdelaný divák bez problémov prečítať vizuálnosť a za eminenciou. K dokonalosti vykreslenia jednotlivých obrazov
chytiť auditívnosť diela prima vista v celkovom javiskovom prispel aj dvojfarebný zbor. vytvárajúd priestorové, ale aj zvu-
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Obnovené či oprášené... ?
·- --------------------P. Mascagni: Sedliacka česť. Opera v jednom dejstve. R. Leon cavallo: Komedianti. Opera v dvoch dejstvách. Obnovená premiéra v opere DJB v Košiciach (Východoslovenské štátne
divadlo) ll. 6. Kritika z 2. premiéry 13. 6.

hudobnodramaticky uceleného komplexu. Zbory pripravil
Rom an Skiepek .
Zo sólistov si svoje roly zopakovali František Balún (Alfio)
či J ozef Hava si, ktorý presvedčil až démonickou kresbou
svojho r on ia. V Sedliackej cti bol s kutočným prekvapením
Turiddu Mich a la Leh ot skéh o . Mladý sólista prezentoval
Tohtoročnú sezónu v opere DJB v Košiciach možno charakterizovať ako nevyrovnaný balans v dramaturgii s absentujútúto postavu spevácky n osne, v zmysle hlasovej istoty i vo vy cou koncepciou, zaiste limitovanou pretrvávajúdmi finan č
pätých miestach, expresívne a charakterovo jednoznačne.
nými problémami (napríklad v dňoch
Santuzzu stvárnila Mária Rep k ová.
oboch premiér súbor ešte nemal k disNapriek niektorým kvalitným miespozícii svoju mzdu, na ktorú mal pra tam v jej vokálnom prejave, ktoré
covne nárok}. Po umeleckom debakli o ceňuj em, sa sólistke nepodarilo
inscenácii opery Zo života hmyzu
udržať v tejto postave jednoznačnú
M. Kalmanoffa {pozri HL 99/4 ) - sa
hlasovú rovnováhu. Mamu Luciu
dramaturgia odhodlala Jen" obnoviť
stvárnila Mária Adam cová, Lolu
inscenácie dvoch veristických opier
Viera Hronsk á .
z roku 1992 (27. l l .) s tým rozdielom,
Do úlohy Cania v Komediantoch
že sú ča sné naštudovanie je v origináli,
prišiel hosťovať Alojz Harant . Jeho
teda v talianskom jazyku.
interpretácia tejto postavy bola akoby
Réžia (Pavol Smolík a. h.), scéna
vytrhnutá z dejovej osi opery. Hlasovo
(Ján Hanák} a kostýmy (Mona Hafsíce sólista .zahrmel", no kon cepčne
sahlová a. h.) naozaj len oprášili predsa v postave .stratil" tak vo vokalizácii
osobnej tragédie svojho hrdinu, ako aj
ch ádzajúcu verziu, resp. na javisku
.. prevetrali" kulisy a kostýmy z pôvodv artikulácii svojich vlastných výrazonej inscenáde (pozri HL 93/ 2}.
vých prostriedkov (pri charakterizácii
Zásadné posuny v súčasných inscepostavy). Viac dramatickej odvahy by
náciách nastali hlavne v sólových úlopotreboval vokálny prejav Tatiany
hách. K staronovému dirigentovi BoPaľovčíkovej v úlohe Neddy, v ktoMICHAL L EHOTSKÝ (TURIDDU } V OPER E
r isovi Velatovi (ktorý roku 1992 našrej jej bol zatiaľ bližší lyrizmus. Silvia
SEDLIACKA ČESŤ
tudoval len Komediantov) pribudol Igor
obdaril Michail Adamenko sympaDohovič. Naša recenzia sa týka druhej premiéry, ktorú diritickými črtami chlapčenského vzplanutia k Nedde, so zázemím
dobre zvládnutého vokálneho prejavu.
goval práve tento dirigent. Orchester aj sólisti reagovali na
Ak by sme predsa len chceli ospravedlniť dramaturgiu, že
dobre čitatel"nú a dramaticky pružnú hudobnú koncepciu
m ladého dirigenta pohotovo a aktívne. Inscenácia opery Kosiahla po inscenáciách, ktoré .nezhltli" až tak vera peňazí
medianti bola hudobne o poznanie akoby .unavenejšia" v po(lebo boli obnovené), tak treba kvitovať aj fakt. že poskytla
rovnaní s razanciou dramatického ťahu, aký nasadil Dohovič
priestor a možnosť uchádzať sa o priazeň publika aj mnohým
v naštudovaní opery Sedliacka česť. ale ešte stále v intenciách
mladým, nádejným umelcom. a
DITA MAR E N Č I NOVÁ

~

kové clustry. Pod vedením ho sťujúcej zbormajsterky Dariny
Thrňovej prezentoval mieru pre interp retačný štýl aj vkus.
Na záver som si ponechala posledné dejstvo inscenácie.
Spracovaním, ale najmä symbolikou dvíhalo zo sedadiel a zároveň aj . u zemňovalo". Chlad čierneho mramoru korešpondoval s chladom blížiaceho sa tragického záveru . V intenciách
pozitívneho odchodu z tohto sveta bol v úzkom pruhu na horizonte ponúknutý aktérom aj divákom výjav (predpokladám,
že z výtvarného diela, ktoré sa mi nepodarilo identifikovať),
michelangelovskými ťahmi zachycujúci dve generácie: starca,
ako gestom natiahnutej ruky ukazuje cestu generácii nastupujúcej. Pritom obaja zaľúbenci. Ernani aj Elvíra, na pozadí
tohto výjavu budúcnosti, sú zoči-voči atakovaní tvrdou prítomno sťo u . Tá v podobe . padajúceho stropu" (ten sa naozaj
pomaly znižuje} vytvára nepríjemný pocit stiesnenosti
a bezradnosti. Napokon je pre nich vykúpením odchod zo za nikajúceho priestoru doterajšieho života a radšej volia v mene
lásky dobrovo ľnú smrť. Realizuje sa na proscéniu pri úplnom

zániku dovtedajšieho životného priestoru. Jediný pestrý
obraz - symbolizujúci nádej a budúcnosť - sa zatiaf odel do
farby smútku a beznádeje. Je koniec všetkého aj všetkému.
Zhaslo javisko aj orchestrisko ...
Ak si v doterajších ne tradičn ých operných dielach Bendik
vytýčil ťažšiu cestu hľadania, použil často aj ťažšie .hľadačské"
metódy. V tejto - dúfam, že nie poslednej - inscenácii dospel
k vyčisteniu scény, zbavil sa mnohých režijných ťažkopádno 
stí. ktoré .. komplikovali" najmä prevádzku .jeho" inscenácií,
a vytvoril čistý, kondzny maliarsky svet operného plátna
v symbolike farieb, gest a rekvizít. Ak by nemal vedfa seba kolegov, akceptujúcich .jeh o" partitúru, bol by osamelým bežcom. Našťastie sa tak nestalo.
Co na záver? Je chvályhodné, že aj v čase ekonomických
problémov sa inscenujú diela menej známe, riskantné, ale
s trvalými umeleckými aj aktuálnymi podtextami. A o to
v tejto inscenácii desať rokov .. PO" ... išlo tiež. a
M ÁR IA GLOCKOVÁ
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rokov spevohry v Prešove

Tohtoročná sezóna v prešovskej spevohre plynula v znam ení
jubilea. Oslávila svoje abrahámoviny.
Korene túžby. ma ť v prešovskom divadle aj samostatný spevoherný súbor. siahajú do minulosti. Už v malom divadielku.
postavenom v Prešove v roku 1833. sa vystriedalo viacero
najmä nemeckých a madarských divadeln ých spoločností,
ktoré tu hrali operety aj opery. Novú divadelnú budovu postavilo mesto roku 188 1, pretože pôvodná už kapacitou nestačila.
Zakladajúca osobnosť Slovenského divadla v Prešove roku
1945, František Rell. riaditel'. neúnavný organizátor divadelného života na Slovensku, pritom i režisér. sa nepostaral iba
0 opravu vojnou poškodenej divadelnej budovy. ale aj o skompletizovanie najprv činoherného a potom spevoherného ansámblu. Do spevohry prijal nielen známych hercov. napnldad českú
filmovú herečku Zdenku Sulanovú. ale aj mladých začínajú
cich. medzi ktorými boli Otto Lackovič či Július Piussi a iní.
Spevohra v Prešove sa po roku 1945 pýtala na svet tri roky.
Jej vznik brzdilo najmä Poverenícrvo školstva a kultúry s argumentom. že necelých 40 km od Prešova, v Košiciach. existuje
divadlo. Až roku 1948 nastal v myslení štátnej administratívy
určitý posun. Riaditeľ F. Rell a .spievaj úd činohera· vzápätí využili túto .príhodnú" chvíľu na osamostatnenie v rámd činohry
dávnejšie fungujúceho spevoherného súboru. Jeho základ tvorili Emil Prieložný. duša súboru. umelec. ktorý v tom čase bol
tým. komu zvykneme hovoriť syntetický herec, a Stefan Márton, budúca tenorová opora spevohry. F. Rel! angažoval do spevohry okrem .spievajúcich čin ohercov· mladých, ale aj skúsenejších sólistov. Boli to K. Vajdová-Bernatíková. E.Václavíková
a už spomínaný Piussi. Z košického divadla prišiel dirigent Bohuš Slezák. ako choreograf nastúpil Oldi'ich Bernatík a roku
1949 nezabudnutelhý znalec operety. režisér Karel Smažík.
Svoju spevácku kariéru odštanoval v Prešove v 50. rokoch fenomenálny tenor. predčasne zosnulý Imrich Jakubek. O umeleckú profiládu prešovskej spevohry sa v dalších desaťročiach vedľa neopakovatelhej dvojice E. Prieložný-J. Piussi - zaslúžili
E. Sáryová. H. Kvasml<ová. E. Smáliková. J. Korpášová, E. Nováková-Pappová. H. Horváthová. K. Cséfalvayová-Sošoková,
S. Senko, J. Hatok. L. Kicko, J. Staník, S. Benko. A. Benková,
S. Rančík. E. Kušnierová, S. Jeník, G. Spišák. R. Sudik. M. Adamenko. S. Sarvašová. A. Lôrinčíková. M. Gerjak. D. Gerjaková.
L. Suchoža. J. Novotný a mnohí iní...
Na čele orchestra stáli od vzniku spevohry zväčša ambidózni
dirigenti. Postupne formovali dnes umelecky a technicky
zdatný orchester. S menom každého z nich sú späté ciele
a umelecké smerovanie spevoh ry. odobrené aj skvelou dramaturgiou. Prvým dirigentom spevohry v roku 1948 (vtedy Krajového slovenského divadla) bol Bohuš Slezák. S jeho menom
je spojené prvé- historické - naštudovanie operety O. Nedbala
Poľská krv. ktorým dň a 13. 10. 1948 sa začala činnosť prvého
spevoherného (operetného) divadla na Slovensku vôbec.
B. Slezáka potom vystriedali dalšie dirigentské osobnosti:
R. Sulák. A. Buranovský. v. Danek. J. Bednch. J. Selčan.
Výhrou pre spevoh ru bolo angažovanie interného režiséra
K. Smažíka. Tento výnimočný režisér intenzívne spolupracoval so spevohrou sedem rokov a potom - až do roku 1968 sporadicky hosťoval. Smažíkov typ práce zakódoval do sólistov (ale aj do ďenov zboru a baletu) to, čo tvorí podstatu inscenácie operety: hereckú fantáziu a kreativitu. poh ybovú
a tanečnú kultúru. Jeho réžie sú dodnes vzorom dokonalého
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porozumenia žánru. Za jeho neoficiálneho žiaka možno poSilana, riaditeľa DJZ v rokoch 1976-1990. Interným
režisérom bol ďalej K. Cillík (195 5-1959). s ktorého menom
sú spojené aj počiatočné nové prúdy žánrovej rôznosti.
V spevohre DJZ hosťovali desiatky režisérov a choreografov.
Vnášali do súboru nové umelecké princípy či rôznosť umeleckého p ohľad u na inscenačný tvar študovaného diela. Bohatý
pohyb h osťujúcich režisérov. choreografov (ale aj výtvarníkov) znamenal. že spevohra tvorivo prij ímala um elecké podnety moderného syntetického divadla a svoj imi inscenáciami
pozitívne na ne reagovala . Spomedzi mnohých osobností
čes ko -slovenské ho divadla spomeňme a s poň B. Kramosila,
O. Haasa. F. K. Veselého. A. Noseka. l. Petrovického. O. Nového. S. Regala. B. Slováka (toho aj ako choreografa ). R. Vedrata. M. Pietora (režiséri). z choreografov legendárne osobnosti F. Towena. F. O. Bernatíka. J. Koníčka , J. Sabovčíka.
E. Gabzdyla. či J. Ďurovčíka a i.
Prešovská spevohra počnúc 60. rokmi prenikala do povedomia odbornej verejnosti ako divadlo s mimoriadne zaujímavou progresívnou dramaturgiou. Spočiatku bola orientovaná
na budovanie operetného repenoáru a po získaní niekoľkých
hlasových fenoménov. akým bol napríklad l. Jakubek, zača l a
uvá dzať aj opery. Táto orientácia trvala 12 rokov. Jej cti slúži.
že v slovenskej prentiére uviedla - v preklade J . Griinwalda operu F. E. Aubera Pra Diavolo! V čase. keď operou Madame
Butterfly s E. Smálikovou v hlavnej úlohe dáva spevohra
bodku za touto epizódou, v dramaturgii (r. 1962) začína sa
črtať nová línia, a to zaradením hudobnej komédie. frašky
a napokon i muzikálov. Spevohra DJZ. ako jediná na Slovensku. zinscenovala hudobné komédie Osvobozeného divadla
v hlavných úlohách sE. Prieložným aJ. Piussim. Uviedla Nebo
na zemi. Baladu z handier. Kat a blázon, Osol a tieň.
Pre slovenskú operetu boli záslužným činom inscenácie
Dusíkových operiet. Od tohto skla dateľa uviedli takmer všetky:
Hrnčiarsky bál (dva razy). Zlatú rybku. Dvornú lóžu, Tajomstvo
modrej ruže. v česko slovenskej prentiére Víno pre Marínu.
Muzikál uviedla prešovská spevohra najprv český. taliansky
a poľský. Mnohé z nich len niekoľko rokov po ich svetovej
prentiére (Keď je v Ríme nedeľa. Dobrú noc. Bettina, Ďakujem Ti.
Eva. Na skle maľované...). Roku 1965 bol uvedený prvý klasický
americký muzikál Kankán od C. Ponera, po ňom nasledovali
všetky ve ľké hity: My Fair Lady, Kiss me. Kate, v slovenskej
prentiére Túlavý kapelník (The Music Man). Hello, Dolly!. Zorba.
Loď komediantov. Ľudia -láska - ulica. V Ríme na Fóre, Sweet Charity.
Sľuby, sľuby a ďalšie. Pri nedostatku pôvodnej slovenskej muzikálovej tvorby bola dobre zastúpená česká tvorba. Slovenské
novinky sa na javisko DJZ dostali promptne: dva muzikály od
T. S. Maninského - Kormorán a Ohnivák. Ďalej uviedla Plné
vrecká peňazí od Igora Bázlika. Husári. Novákovu Operu Mafiozo.
Dramaturgia si predsavzala uvádzať aj komorné žánre. Zrodil
sa projekt Stúdio '83. Táto idea sa. žia!'. nenapfňala podla predstáv. Pred odovzdaním novej divadelnej budovy roku 1990
uviedli len experimentálne Hru o zuby a Cherbourské dáždnic'Ky.
Po roku l 990 na Malej scéne uviedli inscenácie Dr. Johann
Faust a Ses( žien Henricha VIII. v hlavnej úlohe so S. Benkom
a tri kabaretné predstavenia z tvorby P. Oravca ... ergo. kladivko!
Posledné sezón y bola prešovská spevohra viackrát v zahran i čí s objednanýnti inscenáciami (napríklad Dolárová princezná.
(Pokračova nie na str. 20)
važovať J.
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Tomu hovoríme stavovská čest'
Albert Szirmay: Magnáš Miško. Opereta v troch dejstvách. Libreto: K. Bakonyi, E. Kaszó. A. Gábor. Premiéra ll . 6. na Veľ
kej scéne DJZ v Prešove - Východoslovenské štátne divadlo.

Réžiu mal teraz, ako aj predtým v Košidach, štefan
Senko. ktorý ju tvorivo inovoval. To znamená, že ju prispôsobil, dotváral vzhľadom na spevohercov, akých mal predtým
v Košiciach. a dal sa aj sám inšpirovať talentom niektorých
spomedzi nich. Výsledkom bol rad vtipn ých gagov a výstupov,
Nezaťažená dobou svojho vzniku ( 19 16 ) zaradila sa opereta
Magnáš Miško veľmi rýchlo do radu repenoárovo obľúbených
v ktorých bolo cítiť nielen ruku režiséra Senka, ale aj ruku
spevoherných kusov. Svojmu autorovi Albertovi Szirmaymu
spevoherca a sólistu Senka.
(mimochodom. jeho spolužiakmi na Hudobnej akadémii
Vo výkonoch mladokomickej dvojice Anny Maruškanicov Budapešti boli Imre Kálmán, Béla Bartók, Zoltán Kodály)
vej-Roháľovej (Marča) a Petra Soósa (Miško) nechýbala grapriniesla trvalú slávu.
dáda v textoch, spevácka istota. pohybová aktivita i tanečná
Na Slovensku túto operetu prvýkrát spríst upnila práve prepružnosť, čo spolurozhodovalo pri dynamickosti ich výstupov.
šovská spevohra. ktorá ju uviedla v slovenskej premiére roku
Príjemným prekvapením bola v úlohe Rolly sólistka DJZ
1967. Prekladateľom libreta bol Július Piussi, ktorý si vtedy aj
Erika Tégenová . Vo svojom debute v spevohre OJZ sa ukás chuťou zahral postavu Miška. O úspechu operety u publika
zala ako perspektívna mladá dáma. ktorej nie je vzdialený
svedčí jej l 30 repríz. V sviežom
operetný žáner a možno aj
preklade bola uvedená aj tenďalš i e spevoherné žánre. Jej
odchod zo spevohry OJZ na
toraz. Premiéra bola avizovaná
už od apn1a a konečne zaznela,
iné pôsobisko zmaril nádeje
umeleckého vedenia rozvíjať
aj za pomod sponzorov. ll. 6.
na Veľkej scéne DJZ v Prešove
jej talent práve tu, v Prešove.
(zá roveň s premiérou v Koši Operetným partnerom Tégeciach. kde v ten istý deň boli
novej v úlohe ing. Baráča bol
uvedené opery Sedliacka česť
Ladislav Suchoža. ktorý
ustrážil svoj spevácky výkon
a Komedianti.
Magnáš Miško je nenáročné,
aj napriek zdravotným probale roztomilé dielko, v ktorom
lémom. V úlohe Starej mamy
sa hnacím motorom stáva
sa predstavila Júlia Korpášová a. h ., ktorá ju rozvíviacrozmerná komediálnosť.
jala v rozšafnej polohe malej
Jej hlavným nosite ľom v poE. TÉGENOVÁ (ROLLA) A ANTON BAC ULÍK (ING. BARÁČ)
lohe ľudovej prostoduchosti je
rebelky vo vlastnej spoločen 
mladokomický pár Ma rča
skej ( šľachtickej) komunite.
V OPE RETE MAGNÁŠ M IŠKO
a Miško a s ním aj dalšie poInscenáda v hudobnej (orchest rálnej) zložke bola pripravená svedomite a tiež spoľah 
stavy - Pixi a Mixi (Milan Gerjak a Kamil Pončák ). či stalivo, na čom mal zásluhu dirigent Ján Drietomsk ý. Zborrokomický pár (Ivan Barla ) a jeho manželka Stefánia (Veronika Prieložná) - sú to dramaturgické ťa h y autorov smerom
majstrom bol Ivan Pacanovský.
k paródii, ale aj k veselej pohode, prešpikovanej príjemnými
Choreografiu Jozefa Sabovčíka a. h., ktOrú pripravil pre
starosvetskými melódiami. Tá pohoda pre svedčivo sálala aj
DJB v roku 1993, tvorivo pretransponovala St anislava Sez predstavenia.
lčanová. Zohľadnila podmienky aj potenciál baletného súFina nčná situácia vo Východoslovenskom štátnom divadle,
boru DJZ tak, aby dominovala pohybová ľahkosť a ladnosť tan ečných výstupov.
ktoré stojí tesne pred svojím rozdelením do pôvodného stavu
- na dva právne subjekty - t. j. DJB v Košicich a DJZ v PreDruhá a zároveň posledná inscenáda tOhtOročnej sezóny
šove, si vynútila alternatívu, aby košická inscenáda tejto opev spevoh re DJZ v Prešove bola pripravená umelecky zodpovedne. no s posunom v pôvodne zamýšľano m dramaturgicrety z roku 1993 bola . prenesená" a transforn1ovaná do súčas
nej podoby, ktorú ponúkla prešovská inscenácia. Tento "in kom pláne. Ten bol podriadený a limitovaný finančnými
scenačný prenos" treba chápať ako prevzatie scény z bývalej
možnosťami, no umeld hrali a spievali s plným nasadením,
košickej inscenáde z návrhu Stefana Buntu a. h. vrátane kunapriek tomu, že výplatn ý termín ich mesačnej mzdy bol
lís a rovnakým spôsobom aj kostýmov z návrhu Danice Hav momente premiéry veľkou neznámou. Tomu sa hovorí stanákovej a. h., ktoré boli akceptované v novej prešovskej invovská česť... ~
DITA MARENČIN OVÁ
scenácii takmer bezo zmeny.
(Dokončenie zo str. 19)
Gasparone) . V 80. rokoch bola prešovská scéna strediskovou
spevohrou v rámd celoštátnej prehliadky, do ktorej ju inidatívne zapojil vtedajší riaditeľ J. Silan. Začala sa konfrontácia
s ostatnými slovenskými a čes kými divadlami, čo samozrejme
pozitívne ovplyvnilo i jej ďalš ie umelecké smerovanie.
Oslavy 50. výročia založenia sam ostatného sp evoherného
súboru v DJZ v Prešove boli dôstoj né. Každý deň v rámd
týždňa sa konalo predstavenie. V rámd tohto týždňa sa usku-

20

točnila aj jubilejná premiéra Poľskej krvi, aj seminár s témou
.50 rokov profesionálneho hudobného divadla v Prešove".
Od l. l . 1996 funguje spevohra v rámd spojených divadiel
Košíc a Prešova, ako súčasť Východoslovenského štátneho divadla. Žiaľ, v tOmto období uviedla aj najmenej premiér. ..
Zaželajme prešovskej spevohre stále dostatok umeleckých
ambícií a silu, aby si aj v budúmosti dokázala ud ržať svoju povesť umelecky zdravej a dravej scény. ~
DITA MARENČINOVÁ
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Operné dojmy zo Sicílie
Najväčší

ostrov Stredozemného mora medzi Európou a Africhestrálnej a zborovej zložky. Maurizio Arena je známou dikou, na ktorom sa, počnúc ôsmym storočím pred naším leto rigentskou o sobnosťou a na základe jeho vlaňajšieho výkonu
vo Verone som ho mal tak zakódovaného aj vo svojej pamäti.
počtom. stretali staroveké kultúry, má dve letiská. To prvé na
brehu Tyrhenského mora v blízkosti hlavného mesta Palerma
Teraz však jeho orchester hýril nepresnosťami, zvuk bol nea to druhé už na brehu Jónskeho mora pri Catanii. Na tom pr homogénny, priam akási ad hoc úroveň sálala z orchestriska
a superponovala aj tak už známe slabiny orchestrácie mladého
vom som pristával, pričom som, uvidiac panorámu 600 metrov vysokého masívu Monte Pellegrino, vycítil ducha autenVerdiho. A tu som si nemohol nespomenúť na nezabudnuteľ 
tickosti. ktorým dýcha scén ické riešenie Mascagniho jednoakného Lamberta Gardelliho, ktorý tak majstrovsky interpretotovky vo viedenskej Staatsoper. Z toho druhého letiska som
val v Budapešti práve tie rané verdiovky.
zase odchádzal so spomienkam i na slávneho rodáka mesta
Záver sezóny Teatra Massimo Bellini v Catanii patril taktiež
Giuseppe Verdimu, a to uvedením strednej časti ..populárneho
Vincenza Belliniho. Zhodou okolností práve tieto dve najhus tejšie osídlené mestá ostrova majú aj svoje operné domy s bo triptychu" Il trovatore. Dojmy. ktoré si odnášam z tohto operhatou minulo sťo u , v ktorých sa mi po šťastilo vidieť dve zaujíného večera, sú v porovnaní s Palermom priam opačného
charakteru. Už samotná budova svojím umiestnením vyvomavé predstavenia.
láva opačnú reakciu. Je totiž priam zaklinená do husto osídleV klasicistickom štýle koncipované majestátne Teatro Massimo v Palerme na námestí Giuseppe Verdiho bolo dokončené
nej čast i mesta a tak nemá nijakú perspektívu v porovnaní
s majestátnosťou Teatra Massimo v Palerme a jej celkom sčer
v roku 1897. Dlhé desaťročia slúžila budova svojmu účelu,
kým v roku 1974 z rekonštrukčných dôvodov prerušili prenetá fasáda priam túži po natieračoch . Tento prvý negatívny
vádzku .. na niekoľko mesiacov". A zrazu sa objavia .. slávne"
dojem sa však po vstupe do budovy razom mení a človek je
očarený krásou, ktorá ho tam privíta.
mafiánske a mocenské záujmy. v dôDivadlo je oveľa menšie ako v Pasledku ktorých "výpad" prevádzky trlerme, no kým tam cítiť akýsi indifeval celých 23 rokov! Vynovená budova, ktorá po Teatro alla Scala je najrentný chladný vánok, tu je človek
väčším operným domom Talianska,
očarený intímnou atmosférou tohto
klenotu.
začala slúžiť svojmu poslaniu v apríli
1998, keď pri znovuotvorení zazneli
Zhodou okolností aj tu som sa stretóny Verdiho Aidy.
tol s premiérovým obsadením. ViZáver terajšej staggione patril opäť
zuálna zložka tejto inscenácie svojou
Verdimu, a to uvedením jeho raného
ošúchanosťou a improvizovanos ťou
tretieho úspešného diela: Ernani. Dielo
bola diametrálnym protikladom toho,
bolo u nás donedávna prakticky nečo som videl v Palerme. No spevácke
známe, lebo na scéne SND zaznelo iba
výkony vedúceho kvarteta boli na
vynikajúcej úrovni. Z nich ako priraz v roku l 97 5, a aj to pri príležitosti
hosťovania operného súboru z Belemus inter pares spomínam Lea Nuchradu. (V júni t. r. ho v slovenskej preciho v kostýme grófa Lunu. Hoci famiére uviedli v Banskej Bystrici, pozri
rebný odtieň jeho barytónu je azda
str. 15. Pozn. red.) Predstavenie, na
svetlejší ako u Sándora Svéda či Piera
ktorom som bol. bolo prvou reprízou
Cappuccilliho, celková koncepcia
TEATRO M ASS l MO, PA L ER MO
premiérového obsadenia, malo však
a jeho spevácko-herecká kreácia je
vyslovene akúsi jánusovskú tvár: viúžasne autentická. Príjemné prekvazuálna a auditívna zložka totiž neboli vyrovnané.
penie pripravila doteraz neznáma Marianna Cornettiová
čo sa týka vizuálneho komponentu, už dávno som nevidel
ako pomstychtivá Azucena. Počúvať tento krásne vyrovnaný,
takú krásnu, pritom ortodoxne romantickú scénickú a kostývýrazovo plný, zamatovo mäkký alt bolo primárnym zážit movú výpravu (obecenstvom búrlivo aplaudovanú). Popri
kom. Daniela Dessiová je vítanou sopranistkou v La Scale
tejto pastve pre oči. v ktorej sa réžia zamerala iba na staticky
práve tak ako na popredných scénach svetových operných
domov. Kulminačným bodom jej inak vyrovnaného výkonu
koncipované tablá, teda na akési .. živé obrazy", hudobná časť
ma nevedela j ednoznačne presvedčiť. Na jednej strane totiž zo
je samozrejme veľká ária .. Timor di me? "... a scéna s Lunom
štyroch hlavných predstaviteľov iba dvojica hlbokých mužv poslednom dejstve.
ských hlasov podala suverénny a vysokokvalitný výkon,
Lando Bartolini je stále výborným Manricom. Hlasová
adekvátny talianskym scénam. Boli to krásnym materiálom
krása, bezpečné výšky a pravý hrdinský charakter sú aj dnes
disponujúci barytonista Stefano Antonucci v úlohe Dona
jeho doménou. Mario Luperi ako Ferrando disponuje pekCarlosa, kráľa Castilie, a výrazovo plný basista Giorgio Surným a objemným basbarytónom, no rytmická disciplína nie je
jan ako Don Ruy Gomez de Silva, ktorý ma očaril už aj ako
jeho silnou stránkou.
Banquo vo Verone. U známeho tenoristu Vincenza La Scola
Orchester na čele s Willom Humburgom podal solídny, nav titulnej postave mi prekážala jeho nevyrovnanosť. to rapso pätím presýtený výkon, vysoko prevyšujúci kolegov z Palerma.
dické striedanie krásnych a nedotiahnutých momentov.
O programových bulletinoch iba toľko, že ich hmotnosť sa
Elvíru spievala pre mňa celkom neznáma a málo výrazná
pohybuje okolo pol kilograma, ale tomu zodpovedá aj ich
Amelia Felleová.
krása a úžasné obsahové bohatstvo. ti
Čo mi však na druhej strane najviac vadilo. to bol výkon orJozEF VARGA
ti HUDOBNÝ ŽIVOT] 7-8]1999
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MUSICA AETERNA
Záverečn ý koncert súboru Musica
aeterna v jubilejnej sezóne SF l . júna
bol podobne ako minulý rok venovaný
mladým interpretom. Kontrabasista súboru Ján Krigovský sa ako sólista
uviedol v Cassatio in D Johanna Matthiasa Spergera. Skladba ďena vynikajúceho orchestra prímasa J. Batthyányho
a kontrabasového virtuóza predstavuje
typ hudby, aká zrejme bežne znela trebárs v záhrade arcibiskupského paláca,
alebo i na verejnosti prístupných koncertoch, ktoré arcibiskup poriada! v Podunajských Biskupiciach. Komorná zostava šiestich nástrojov - flauta, husle,
viola, violone a dva prirodzené rohy
(slovensky v žiadnom prípade nie . naturhorny", ako je uvedené v programe!) - vytvára nielen ve!Ini zauj ímavú farbu v . tutli", s možnosťami rôznych farebných kombinácií. ale hráči
majú možnosť . predviesť sa" aj v počet 
ných sólach (batthyán yovskí hudobníci
boli totiž bez výnimky naozaj výborní
inštrumentalisti! ). Všetci sólisti n ielenže
zvládli svoje technicky často náročn é
party, ale prejavili aj zmysel pre štýl obsahovo síce nie príliš náročnej skladby,
rozhodne však hudby bohatej najmä na
sadzobné a farebné nápady (umné využívanie kontrastov sláčikových nástrojov voči dychovým). Z farebných kombinácií upútalo azda najviac . temné"
dueto violy a violone v Ronde (.minore ") . J . Krigovský ukázal n ielen
dobrú technickú prípravu aj v tých najná ročnejších sólach, ale v celej skladbe
aj pekný, spevný tón. Chvályh odne tak
nadviazal na priekopnícku snahu R.
Sašinu v propagácii Spergerovho za ujímavého diela.
Druhým mladým sólistom večera bol
Róbert ~ebesta, hudobník výborne
pripravený teoreticky, neúnavný propagátor dobového klarinetu a basetového
rohu. Sólisticky vystúpil na dobovom
klarinete (resp. jeho kópii) prvýkrát
a v Koncerte B dur pre klarinet Karla Stamica prejavil naplno aj svoju ve ľk ú muzikalitu a prirodzenú h udobnícku inteligenciu. Má pekný, kultivovaný tón,
výborne óti frázu, na nástroji s minimálnym počtom klapiek hrá technicky
ve ľmi isto, jeho ozdoby sú absolútne
jasné, zreteľné a presné (pridaL tak ako
sa to na koncert patrí, veľmi vkusné, nie
však dlhé kadencie). R. Sebestovi dote-
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rajšie štúdium u . mága• starého klarinetu E. Hoepricha nesporne prospelo
a veríme, že po dlhodobejšej spolupráci
prinesie ešte mnohé pekné výsledky. Aj
sú hra s orchestrom fungovala bezchybne, p oslucháč mohol v pohode
• vychutnávať" štýlovú istotu, s akou sa
Musica aeterna už dlhší čas pohybuje
na pôde hudobného klasicizmu. Orchester predviedol sám ďalšie 3 skladby,
ktoré však trochu utrpeli príliš komorným obsadením (v husliach len po 2
hráčoch). Najmä záve rečnému, chronicky známemu Divertimentu F dur KV
138 W. A. Mozarta chýbal nosnejší. .orchestrálnej ší" zvuk, i keď pripúšťame,
že vo svojej dobe nebolo podobné
skromné obsadenie výnimkou. Týka sa
to aj druhej skladby, ktorú po SKO nanovo .. prečítala" Musica aeterna - Orchestrálneho tria G dur op. l č. 6 Jana
Václava Stamica, kde je . drive· sláčiko
vých nástrojov, najmä huslí azda ešte
dôležitejší než u Mozarta. Súhra bola
dobrá, nechýbali tu všetky tie ranoklasidstické jemné . finesy", zretel'né protihlasy, náhle zmeny nálad, len trochu
absentovalo .. zastrešenie" celku hutnejším, .orchestrálnejším" zvukom (proti
výpadkom spôsobeným chorobami však
sotva možno niečo rob i ť). Napodiv
tento drobný nedostatok bolo najmenej
cítiť v Scherzande C dur Hob. II:34 Josepha Haydna, skladbe hýriacej typickými
haydnovskými nápadmi a humorom.
Záve rečný koncert sezóny 1998/99
vlastne len .podtrhol", že súbor Musica
aeterna má nielen svoje jasne definované miesto v našej hudobnej kultúre,
ale že aj v skromných ekonomických
podmienkach možno robiť zaujímavú
a hodnotnú dramaturgiu v oblasti tzv.
starej hudby. Otázkou tak zostáva predovšetkým, či ďa lšie finančné ..škrtenie"
vydrží pos lucháč, či sa nevytratí z koncertných siení podobne ako pred desiatimi rokmi. Vtedy to však bolo z iných
dôvodov .. .
LA DIS LAV KA Č I C

VIEDEŇ - BRATISLAVA
Na

záverečnom

koncerte cyklu Viektorý v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca poriadalo Mestské
kultúrne stredisko v spoluprád s Rakúskym kultúrnym centrom v Bratislave,
sa 16. júna predstavil u nás prvýkrát súbor Ars Antiqua Austria. Pozvanie
tohto súboru bolo ve!Ini dobrým nápadeň- Bra tis lava,

dom. Rakúsko dnes disponuje viacerými kvalitnými telesami zameranými
na interpretáciu starej hudby na historických nástrojoch . Súbor Ars Antiqua
Austria, ktorý vedie koncertný majster
orchestra Wiener Akademie huslista
Gunar Letzbor, je mladým telesom
a taký - mladícky, vitálny, bezprostredný - je i jeho prejav. Pripravil
veľmi zaujímavý program: kombinádu
klasických i neznámych diel barokovej
literatúry. K tým neznámym patrili dve
sonáty rakúskeho sk l adateľa Romana
Weichleina zo zbierky Encaenia musices.
Táto zaujímavá a kvalitná hudba potvrdila, aké relatívne je .ška tuľkovanie "
skladateľov minulých storočí (čím ďa lej
dozadu, tým viac). Sonáty R. Weichleina v ničom nezaostávajú za podobnou tvorbou jeho známejších súčasní
kov H. l. F. Bibera, Georga Muffata
alebo H. Schmelzera. V mnohoúsekových skladbách sa upla tňuje aj značná

ARs ANTIQUA AUSTRIA

virtuozita a veľmi originálne nápady,
napn1dad v passacaglii zo Sonáty č. 3
alebo v dokonale zrkadlovom formovarn riešení Sonáty č. 7. Ars Antiqua
Austria sa popasovala s náročnými
partmi Weichleinovej skladby vel'mi úspešne. Na jej hre cítiť vplyv expresívneho štýlu N. Harnoncourta, a najmä
R. Goebela (Musica Antiqua Käln), no
u týchto mladých ľudí nejde o žiadne
epigónstvo, ale o hľadanie vlastnej, individuálnej cesty. Prejavilo sa to i v sonáte Sperantis Gaudia zo zbierky Florilegium Primum Georga Muffata, priznám
sa však. že spôsob hry súboru tu pôsobil
príliš .. trhano", rozkúskovan e, skladbe
chýbala corelliovská talianska ušľachti
losť a spevnosť či lullyovská vznešenosť,
(O HUDOBNÝ Ž IVOT)
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ktorá charakterizuje muffatovský
.zmiešaný štýl". Súbor pristupuje k interpretácii svojsky, individuálne, čo je
trendom hnutia .early music", no s výkladom tzv. malej reprízy (petite reprise). keď ju zahraj ú len sólové husle.
dokonca bez continua. možno polemizovať.

.Klasický" barokový repertoár zastu povali dva koncerty: v Koncerte pre husle
a mol BWV 1041 Johanna Sebastiana
Bacha sólový part zahral s isotou vedúci
stiboru, pôsobivý - hoci trochu neobvyklý (napriek známym in iciatívam
J. Rifkina a jeho nasledovníkov) - bol
i .. priehladný" zvuk individuálne obsadených orchestrálnych partov. V basovej línii Andante (no i v celom programe) vynikol pekný, plný. farbistý
zvuk malého violone. podstatne menšieho a veľmi pohyblivého basového
nástroja než sa používa v continuu
bežne v súčas nosti (na takýchto nástrojoch zrej me hrali ešte aj v 18. storočí
batthyányovskí virtuózi J. M. Sperger
aJ. Kempfer). Sólistom známeho Koncertu pre sopraninovú flautu RY 443 Antonia Vivaldiho bol Michael Oman. Napriek .biondiovským" tempám v podstate zvládol technicky náročn ý part
a ukázal najmä veľmi peknú kantilénu
v pomalej časti. Účinne zapôsobila i celková jasná koncepcia skladby a tak ako
v ostatných skladbách aj nenásilné, prirodzené závery.• okorenené" trochu len
acciaccaturou čembalistu. Veľmi dobrou
.dramaturgickou bodkou· koncertu
bolo Capriccio stravaganre Carla Farinu.
Populárna skladba prekypujúca barokovým napodobňovaním reálnych zvukov
a vyžívajúca sa v skutočných .výstrednostiach" mala doslova výborný .. odpich", a to nielen v krátkych tanečných
medzihrách, ale aj - či predovšetkým v napodobň ovacích úsekoch (ešte šťas
tie, že ich nemecky ohlasoval čemba
lista, lebo v programe sa objavili niektoré prekladateľské nezmysly, n apríklad .Piffarino" ako .. malá fujara" či
.Clarin" ako .. klarinet"). Niektoré
miesta ako napríklad •Tremulant" som
už dávno nepočul zahrať presvedči
vejšie. Rakúskemu kultúrnemu centru
v Bratislave rozhodne patrí vďaka za
nápad pozvať k nám zatial' neznámy
mladý súbor.
LADISLAV KAČIC

DNI POĽSKEJ HUDBY
V BRATISLAVE {2S.-2].

s.}

~~ sa v tomto prípade hovoriť o tradím? Akciám z minulého režimu sa to
b
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dozaista nepodobalo, lebo ... Druhý roč
ník podujatia, ktoré ašpiruje na trvalé
miesto v hudobných podujatiach Bratislavy, má takýto rodný list:
Hlavným organizátorom je Poľský
klub - Spolok Poliakov a ich priatel'ov
na Slovensku. Samosprávny snem
Sliezskeho vojvodstva, Pol'ský inštitút
v Bratislave, združenie Spólnota Polska
v Bratislave a Vel'vyslanectvo Pol'skej republiky. V tomto roku sa na financovaní
celého podujatia podiel'alo prvýkrát aj
Ministerstvo kultúry SR.

H . H OL EKSA

Ambíciou Poľského klubu je nadviaspoluprácu s podobnými klubmi
v zahraničí. Prvé ovocie už zaznamenali
na druhých Dňoch poľskej hudby, na
ktoré pricestovali aj Poliaci z blízkej
Viedne.
Dni poľskej hudby otvoril koncert SKO
pod vedením Bohdana Warchala ,
ktorý v apn1ovom vydaní mesačníka
česká beseda opäť pripomenuL že jeho
rodičia boli poľskej národnosti. jeho
rodným mestom bola Orlová a svoj
umelecký život spojil so Slovenskom.
Ako doma sa cíti tu i tam. Meno WAR·
CHAL má takú značkovú silu, že jeho
interpretačné umenie by si radi privlastnili s potešením všade. Ostáva verný
svojmu krédu: nezaprieť pôvod, nezabudnú ť na korene a všetko ostatné venovať hudbe. Na prvom koncerte Dní
poľskej hudby zaznela okrem skladby F.
Chopina v podaní SKO iba jedna poľská
skladba - Góreckého Tri kusy v starom
štýle, ostatné boli v duchu tra dičnej dramaturgie- serenády E. Elgara a P. l. Čaj 
kovského, Mozartovo divertimento
a čarovná Zeljenkova Musica Slovaca.
Najsilnejší akcent na . pol'skosť" bol
na druhom koncerte - na Hrade dostali
príl ežitosť .chopinisti". Z Katovíc. kde je
Hudobná akadémia. prišli dvaja:
Hanna Holeksa, poslucháčka 4. roč
níka, a Zbignie w Raubo, pôsobiaci na
akadémii ako pedagóg. Predstavili sa
za ť

výberom z polonéz, noktúrn, valčíkov,
mazuriek, balád. Keďže umelci v Bratislave nie sú známi - o Hanne Holeksovej aspoň tol'ko, že od roku 1995 zbiera
rôzne ceny v súťažiach, až po ostatnú l. cenu v súťaži Nadácie Yamaha v tomto roku. Zbigniew Raubo absolvoval súťaže Busoniho v Bolzane, Liszta
v Utrechte. v Leeds v Anglicku. M. Longovej v Paríži a získal diplomy za účasť
na Chopinovej súťaži vo Varšave, okrem
toho veľa nahráva, koncertuje ako sólista i komorný hráč .
Výkon m l adu čkej klaviristky Hanny
Holeksa prekvapil pianistickou zrelosťou, krásnym tónom, prepracovaním
výrazových odtienkov a presným frázovaním. Aj keď ma svojím spôsobom zaujali všetky skladby v jej podaní. chcem
vyzdvihnúť najmä to, že očarujúco zahrala 4 mazúrky z op. 30. Dominoval
v nich detail, perlivá drobnokresba,
rozmanitosť tanečných obrazov a kúzlo
dievčenskej muzikality. Umelkyňa má
zmysel aj pre veľké plochy rozmerných
diel, dokáže ich dynamicky rozvrhnúť
a nestra ti ť pritom zo zretel'a celok. Jej
talent má tendenciu ďa lej sa rozvinúť.
verím, že nie iba v romantickej klavírnej literatúre.
Zbigniew Raubo od prvých tónov
ukazovaL že ..jeho" Chopin bude odlišný, oveľa viac mužný. plnokrvný,
temperamentný v tempách, dynamike i
údere. Z. Raubo má vlastný, originálny
interpretačný názor na Chopina, výrazne to dal najavo predovšetkým
v stvárnení valčíkov op. 34 - As dur.
a mol, F dur- každý z nich vymodeloval

z.

RAUBO

do neopa kovateľnej podoby, vyhrotil
všetky m ožné dynamické i tempové
kontrasty a - čo bolo zvláštne- nepôsobilo to násilne. Podobne v záverečnej
Polonéze fis mol zdôraznil mnohé prvky
v nových vzťahoch a poštekW náš sluch

nejedným originálnym detailom. Milovníci Chopinovej hudby mohli byť
spokojní.
Tretí koncert z Dní poľskej hudby poskytol potešenie znalcom o rganovej
hudby. Do výberového .kľúča" zapadol
Henryk M. Górecki aj Roman Berger, pôvodom Poliak, ktorý o. i. v Katoviciach študova l klavír. V Góreckého
skladbe O Domina nostra okrem organa
znel aj ženský vokál Nao Higano.
V ostatných dielach sa striedali Ján
V. Michalko a talentovaná študentka
Zuzan a Ferjenčíková. Obaja sólisti za nechali dobrý dojem pred početným
s l ovensko -p oľským publikom. Výber
diel vhodne korešpondoval s myšlienkou festivalu. K preduchovnenému Góreckému priliehavo zneli dve časti
Arvo Pärta, J. V. Michalko prostredníctvom vlastnej improvizácie na dve
dôležité témy dostal na koncert aj meno
BACH ako jednu z tém. Ilja Ze lj enka
okrem skladby Ligatúry poskytol práve
Dňom poľskej hudby vzácnu pn1ežitosť
uvi esť slovenskú premiéru jeho skladby
Helios toccata (Ferjenčíková). Toccata,
navonok pôsobiaca ako p rieh ľadný tok
rôznych metrorytmických modelov, je
zdanlivo medzi organovými toccatami
z tých ľahších. V skutočnos ti je to
presne naopak, je náročným orieškom
pre zrelého organistu, lebo si vyžaduje
rešpektovanie úlohy časomiery a presného rytmického plynutia. Pôsobivý
záver - Roman Berger: Exodus (Musica
profana a Dies irae) v podaní J. V. Michalka- vyznel ako vyhrotený hudobný
kontrast medzi profánnym a dramatickým, poukázal na spojitosti všedného
a vznešeného, ponechal vo vzduchu
otázniky i podnety na zamyslenie.
MEŠKA Pu šKÁšovÁ

DNI EuRÓPY
V dňoch 7.-9. m ája, čiže synchrónne
s oslavami Dňa víťazstva nad fašizmom,
sa stala slovenská metropola mestom,
kde sa ako súčasť Dní Európy uskutoč 
nil Novoeurópsky festival venovaný
pamiatke vel'kého huslistu a humanistu
Lorda Yehudi Menuhina ( 191 6-1999),
ktorý bol o. i. aj iniciátorom Medzinárodnej tribúny mladých interpretov
(TIJI/UNESCO), už niekoľko desaťročí
pravidelne prebiehajúcej v Bratislave.
Ústredným podujatím Novoeurópskeho
festivalu (t. j. festivalu novej Európy)
bolo uvedenie 9. symfónie od L Beethovena v podaní SF a SFZ pod taktovkou
jeho iniciátora J . M . Händlera, a to
dvakrát: v deň osláv, 8. mája, na Prima-
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ciálnom námestí (s priamym televíznym prenosom) a 9. mája v Koncertnej
sieni SF.
Počuť po sebe dvakrát za sebou to isté
naštudovanie je nesporne podnetom
pre porovnávanie, pre hľadanie rozdielov. Na prvom koncerte snímali mikrofóny samostatné skupiny a ich výsledný
zvuk sa šíril do éteru spolu s televíznym
signálom. Zvuková technika obnažila
tak mnohé nedotiahnutosti. nevyda-

J.

M. HÄNDLE R A Y. MENUHIN

rené miesta, nesústredenosť hráčov. Tie
sa na druhý deň buď zlepšili (h rá či si
dávali pozor), alebo v celkovom zvuku
zanikali. Frekventovanému opusu
zrejme chýbal dostatočný počet skúšok
na to, aby chúlostivejšie miesta boli
stvárňované istejšie. Doťahova li sa tak
väčšinou až na základe skúseností
z predchádzajúceho dňa.
Dirigentovo poňatie sa zameriavalo
na účinné stavanie plôch. Händler zdôrazňoval formovanie celkových línií
a vychádzal pri tom z premyslených
temp. Budoval ich však s istým citovým
odstupom. Nedostatok .šťavy" sme ótili
najmä v 3. ča sti Adagio molto e cantabile.
Dirigent sa zameriaval skôr na výbušn osť Beethovenovej hudobnej reči.
S uznaním sa treba vysloviť o vynikajúcom medzinárodnom kvartete sólistov. Slovensko na znamenitej úrovni
reprezentovala sopranistka, sólistka
Opery SND Adriana Kohútková. Jej
príjemný timbre, vrúcny prednes a intonačná spol'ahlivosť (chúlostivé "b"
zvládla s úplnou suverenitou) vhodne
korešpondovali s prvotriednyrni výkonmi kolegov. Rena Spinglerová
(alt - SRN) má zamatovo zafarbený
hlas, z reteľnú artikuláciu a aj v ansamblovkách sa vedela prispôsobiť celkovému zvuku. Tenor Tomassa Randazzu má nosnosť. pekné zafarbenie,
jeho prejav je vrúcny. Basbarytonista
z USA Max Wittges prekrásne predniesol svoju vstupnú pasáž, najmä na
druhom uvedení. a zapôsobil svojím

sugestívnym, plnozvučným hlasom.
Štandardný výko n podal Slovenský
filharmonický zbor (zbormajster Jan
Rozehnal).
Napriek našim výhradám dirigent
i interpreti u publika vysoko zabodovali.
VLADIMÍR ČÍŽIK

KLAVÍR

v

KLARISKÁCH

Celovečerný recitál holandského klaviristu Martyna van d en Hoeka odznel
v Klariskách 28. m ája. Bol pozoruhodný aj tým, že umelec pôsobiaci ako
vedúci majstrovskej triedy viedenského
Konzervatória zaradil do programu aj
dve čísla z tvorivej dielne slovenských
komponistov, čo je u zahraničných
interpretov úkaz nie práve každodenný.
Program demonštroval široké rozpätie umelcovho repertoáru. Otvorili ho
Variácie na .skončil sa môj mladý život" od
J. P. Sweelincka. Ich interpretácia zaujala kultúrou tónu, prostotou, nepatetizovaným výrazom, agogicky temer nezvlneným hudobným tokom. Už druhé
čís l o - Air Varie "Wilhelm van Nassaue"
KV 25 od W. A. Mozarta- na stolila však
po odznení isté otázky. I keď táto
skladba ranej mladosti veľkého viedenského majstra nevyniká originalitou,
jeho tlmočník sa usiloval stavať kontrasty. Pri ich načrtávaní nešetril zvukom, krehké pasáže modeloval viac virtuózne, so skromne plastickým a nie
práve širokým diapazónom výrazu.

M. VAN DEN H OEK

Pri hodnotení interpretácie Cikkeravej Sonatíny treba väčšmi uznať fakt naštudovania než vystihnutie ducha Cikkerovej hudby. Interpretačnou zásadou
skladby je nadľahčovať akordy či pasáže
spriadajúce tematickú prácu, čo v tomto
prípade na mnohých úsekoch chýbalo.
Tým sa miera našej nespokojnosti ešte
nenaplnila. Van den Hoek nemá užší kontakt so slovenským folklórom a s temperamentom nášho ľudu. A tak Cikker
b HUDOBN Ý ŽIVOT]
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vyznel skôr virtuózne, technicky brilantne, ale bez náležitého vtipu, živosti
(najmä v druhej časti), zvukovej rafinovanosti a najmä hlbšieho ponoru.
V programe spoluúčinkovala aj slovenská violistka Darina Maršovská,
a to v Hummelovej Fantázii pre violu
a klavír D dur. Žiadalo sa nám trochu
odľahčiť klavírny zvuk (nástroj mal mať
pootvorené. či celkom zavreté veko.
aby zodpovedal akustike priestoru).
Pastelovejší zvuk violy zanikal. bohato
figurovaný klavírny zvuk dominoval.
Viola sa tak zdala ako sprevádzajúci
a n ie rovnocenný nástroj. Celkový výsledok: prevaha remesla nad tvorivosťou. výrazová sterilita.
V druhej polovici večera odzneli štyri
časti z klavírnych skladieb Dezidera
Kardoša. Aj tie však pri všetkej Úde
k samotnému uvedeniu príliš nezaujali
optikou interpretovho pohl'adu. V Meditácii namiesto spevnej kantilény umelec
zdôrazň oval zaujímavo sa meniace
harmónie, a aj to na úkor vrúcnej
hlbky. Humoreska by bola zniesla viac
ľahkosti, jasnejšiu a rtikuláciu. Pieseň
bez slov, ktorá by získala na spevnosti už
len spomalením tempa, znela odmerane, nezaujalO. Záverečná Burleska svojím temperamentným spádom
a zdatným technickým stvárnením vyšla klaviristovi relatívne najvydarenejšie. Aj tu sme však cítili isté rezervy
v artikulácii.
Holandskú klavírnu tvorbu reprezentovala Sonáta (z roku 1932) od
Willema Frederika Johannesa Pijpera
(1894-1947 ).

dlhoro čné ho

r iaditeľa

amsterdamskej Hudobnej akadémie.
V kompozícii bol samoukom, vyšiel
z tvorby Mahlera, Debussyho, no čos 
koro prijal aj podnety od nastupujúcej
avantgardy. Sedemminútové dielo zaujalo využitím technických možností
nástroja, nápaditou figuráciou toccatovitých plôch a naj mä účinným budovaním línií. Treba vyzdvihnúť elán a zaujatosť. ktorými van den Hoek tento
opus opuncoval.
Aj v interpretádi Chopinových valčí 
kov-FduraAsdurzop. 34a fmol napriek istej snahe o poetickosť výrazu výrazne prevažovala brilancia, až prehnané tempá , vitálny prejav. Tieto
tendencie vystúpili ešte markantnejšie
do popredia v záverečnej Lisztovej Koncertnej parafráze (na valčík z opery Ch.
Gounoda Faust a Margaréta). Interpret.
víťaz medzinárodnej súťaže F. Liszta, sa
tu v plnej miere prejavil ako virtuózny
exhibicionista s obdivuhodnou fyzickou
a psychickou výdržou. Mozaika jeho
itl HUDOBNÝ ŽI VOT] 7-8]1999

portrétu sa nám načrtla celkom zreteľn e: najlepšie sa cíti na pódiu s dielami, kde m ôže demonštrovať svoje
technické zázemie.
VLADIMÍR

ČÍŽIK

KONCERTY V MIRBACHU
Tomáš Nemec, laureát početných
súťaží (o. i. Hummelovej v Bratislave
a Brahmsovej v Ponschachu v Rakúsku), ktorý sa predstavil v Mirbachovom paláci 16. 5., je typ technicky
mimoriadne vyzbrojeného klaviristu.
Tento predpoklad mu dovoľuje zaraďo 
vať do programov bez rozpakov najnáročnejšie a najznámejšie diela klavírneho repertoáru. Poslucháč necíti
v jeho hre problémy; vždy je čo obdivovať i nad čím sa zamýšľať.
Za veľkými technickými danosťami
obyčajne číhajú zvody so sklonom za meriavať sa na bravúrny prejav, so snahou os lni ť pos l ucháča. V Nemcovom
prípade však o takýchto tendenciách
nemožno hovo riť.
Dokázal veľmi zaujať koncepciou
Chopinovej Balady g mol op. 23. Je výborný chopinovský tlmo čník, ktorému
je blízka nielen poetická meditácia.
vrúcn osť. kantabilita, ale aj brilancia
a dramatická vášnivosť. úseky Balady
mal vzorovo premyslené, precítené,
zvukovo a farebne pestré, bohaté. Ani
v code skladby neprehnal tempo, bol
strhujúd a po paralelných pasážach dôsledne dodržiavaL ba i trochu prekračo 
val predpísané pauzy, čím dosiahol znamenitý účinok.
V Schumannových Symfonických etudách op. 13 zdôrazňo val hutnosť. plnozv u čnos ť fakt úry jednotlivých variácií.
1\t by azda prospelo viac spevnosti. pastelovejšie tieňovanie kantilény. ale aj
premyslenejšie stvárňovanie vrcholov.
I sprevádzajúce hlasy akordov, v ktorých cítiť vášnivosť, možno hrať zvukovo skromnejšie. menej priebojnejšie,
no naliehavejšie.
Päť etud pre klavľr od Ilju Zeljenku
treba hodnotiť s obdivom nielen vzhľa 
dom na suverénne technické i pamäťové zvládnutie, ale žiada sa tiež zdôrazniť použitie rozličných technických
prostriedkov (pasáže, trilky. akordy, dvoj hmaty, rytmické kombinácie a pod.),
ktoré autorovi slúžia pri budovaní úči n
n ých plôch. Má cit pre mieru; keď
treba, použije kontrast, aby plocha mala
klenbu a súčasne výrazový dopad.
Triumfoval interpret i osobne prítomný
autor.
Záverečná Španielska rapsódia od Fe-

renca Liszta bola pre Nemca vhodným
priestorom na exploatovanie technického zázemia i fyzickej výdrže. Sme
presvedčení. že v budúcnosti umelec aj
pri tlmočení tohto opusu nájde ešte viac
nuáns. Po stránke technického zvládnutia obstál bravúrne či v skokoch, čis
tote oktáv, alebo vo zvukovej priebojnosti. Priestor naplnil tak, ako by znel
orchester.
Mladý klavirista žal ovácie. PotvrdiL
že patrí k špičke svojej generácie. Prácou na sebe dosiahol už vysoké méty
a jeho vystúpenie bolo ďalším stupienkom k métam najvyšším. Gratulujeme!
VLADIMÍR

ČÍŽI K

ro ro ro
Co môže byť pre hudobnú kritiku zaujímavejšie, než byť pri nástupe najmladšej umeleckej generácie. Interpretačnej ,
ako aj skladateľskej.
23. mája sa v Mirbachovom paláci
predstavili bratia Michal Sťahel - violončeli sta a Juraj Sťahel - huslista
v tvorivej spolupráci s Mariánom
Lap šanským. Program - Johannes
Brahms: Sonáta pre violončelo a klavľr
e mol op. 38 a César Franck: Sonáta pre
husle a klavír A dur.
Michal Sťahel vo svojom prístupe
k Brahmsovej hudbe dokázal celkom
jednoznačne, že tohto s kladateľa možno
hra ť zrelo i v mladom veku, bez uvažovania o tom, či je najromantickejším
klasikom alebo najklasickejším romantikom ... Hlboko sa ponoril do tej to veTkej hudby a počúval ju. Bol tvorivým
poslucháčom svojej vlastnej hry i svojho partnera. Violončelo mu bolo .,len"
nástrojom na vyjadrenie rozhovoru
s Brahmsom. Michal má zvláštny dar:
jeho hra je spontánna, bez pátosu. Pokorné vrúcne muzicírovanie - nepretržitá koncentrácia a stála sebakontrola,
sebapočúvanie a nadväzovanie dialógu
s partnerom. Obchádza dynamickú
agresivitu vedomý si toho, že ide o sonátu pre dva rovnocen né nástroje .
S rovnakým pôžitkom som sledoval
i Mariána Lapšanského, pre ktorého
muselo byť stretnutie s Michalom Sťa 
helom tvorivým muzikantským zážitkom. Stretla sa tu skúsen osť s objavovaním a vyznelo to ako dopfňanie sa.
Brahmsov klavír je hutný, orchestrálny,
miestami koncertantný. Túto polohu
neraz ve ľm i správne vytušil i violonče 
lista a doslova podporoval svojho pannera v tomto smerovaní. Bol to pekný
zážitok.
Potom však prišiel C. Franck a s ním
iná interpreta čná kvalita. Juraj Sťahel je
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NAMIESTO RECENZIE
ALEBO

VANESSA MAE V BRATISLAVE
Promotion manager, sales director, representative ... Nové a zaručene dynamické profesie. Ak pracujete v kultúre, reklame a snažíte sa svoju prácu
či . produkt" predať, zrejme sa s nimi
stretávate. Možno ste jedným z nich.
Ak ste redaktorom v tlačenom médiu, zrejme vám často ponúkajú informácie o interpretoch, ktorých zastupujú, volajú vás na koncerty, zaplavujú
vás novými nahrávkami. Sú k vám
milí, pozorní- len aby sa vo vašej rubrike objavila zmienka o ich hviezde.
Prosto bojujú o mediálny priestor, nad
ktorým svojím spôsobom panujete. Závidím vám ten slastný pocit.
Aj ja pracujem v tlačenom médiu.
V časopise. Odbornom. Pred polrokom som sa skontaktovala so všetkými promotion agentúrami veľkých
nadnárodných hudobných vydavateľstiev na Slovensku. Zareagovala len
jedna. Ostatní nevolajú. Keď zavolám
ja, vysvitne, že nemajú záujem o to,
aby sa v našom časopise uverejnila recenzia nahrávky či koncertu ich umelcov. Vraj klasika, jazz, či world music
sa na Slovensku predávajú tak málo,
že sa neoplatí propagovať ich ...
Zvláštna logika, asi tomu biznisu nerozumiem. Pomaly však zisťuj em, že mu
nerozumejú ani poniektorí nadriadení
našich .promotérov" v pražských centrálach. žeby slovenská cesta?
Viem, že mesačník o klasickej
hudbe, jazze a world music nemôže
svojím dosahom konkurovať denníkom či bulvárnym týždenníkom. Ale
snáď by malo byť elementárnou slušnosťou poskytnúť zástupcovi odbornej
tlače, ďenovi profesného novinárskeho združenia jeden novinársky lístok. Každé médium má svoj osobitý
štýl, jazyk a spôsob, akým sa venuj e
danému problému. Je čudné, ak v palete tlače reflektujúcej zaujímavé hudobné podujatie (ne)chýba hlas odborného časopisu.
Haló! Aký život? Hudobný? Nepoznám.
A vôbec, aký náklad má váš časopis? Prosím?! No to sa naozaj neoplatí. .. To nie je
nijaký biznis. Že si ho kupujú práve tí,
ktorí majú radi klasiku, jazz a world music? Takí sa predsa nájdu aj medzi niekolkonásobne väčším počtom odberatelov hospodárskych novín.
Good !uck, páni promotéri!
ANDREA SEREČ IN OVÁ
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rozhodne veľmi zdatný huslista, jeho
hra však nemala umelecký rozmer.
Tempá boli nejednoznačné, kolísavé.
Sporadické intonačné približnosti nedovolili hudbe vzlietnuť, dostali sa ponad
vlastnú hru.
V nadväznosti na tento komorný
koncert by som sa chcel zmien iť i o absolventskom recitáli violončelis tu Michala Sťahela, ktorý bol 26. mája. I tu
(tentoraz v súčinnosti s klaviristkou
M. Blesákovou) sa potvrdili už spomínané kvality.
Napríklad: Mendelssohnove Koncertantné variácie op. I 7 sa nesústredili na
lesk virtuozity, ale opäť na koncertné
muzicírovanie, čo možno povedať aj
o Griegovej Sonáte pre violončelo a klavír
a mol op. 36 a o Prokofievovej Sonáte pre
violončelo a klavír C dur op. 119. V oboch
sa ukázal už vyhranený mladý umelec.
Teraz však príde tá nesmierne dôležitá etapa, v ktorej by sa mal nesporne
vel'ký talent dotvárať, doz rievať. Verím,
že Michal si nájde svoju vlastnú cestu,
lebo tu neexistujú nijaké recepty. Hudobná kritika môže byť len kronikárom
úspechov či prehier. To ostatné je
súhrou okolností a vlastného názorového smerovania.
IGOR BERGER

Rl Rl Rl
Paralelne s objednano u recenziou d ostali sme d o redakcie spontánnu reakciu na absolventský koncert Michala
Sťa hela. Radi ju uverejňuj eme:

Michal Sťahel, žiak bratislavského Konzervatória z triedy Karola Filipoviča,
1 9-ročný violončelista , už počas svojich
.učňovs kých " rokov upozornil na seba
viacerými úspechmi. Spomeňme laureátstvo medzinárodnej interpretačnej
súťaže Beethovenuv Hradec roku 1995,
l . cenu v sú ťaž i študentov slovenských
konzervatórií roku 1997. O rok neskôr
sa stal finalistom vo Viedni na Eurovision
Grand Prix 98 a tohto roku v marci si
z medzinárodnej súťaže Talent roka 1999
KALEIDOSKOP)

v

nádhe rnom prostredí sornohradského
Mandsee sa každoročne v septembri koná
komorný festival, venovaný vždy tvorbe jedného alebo dvoch skladaterov. Od 3.- 11. 9 .
t . r. s i tu mož no vypočuť v podaní Th. Larchera, E. Leonskej, M. Tana, Ch. Alltenburgera, G. Riviniusa, P. Demengu, O . Bära,
Auryn kvarteta a mnohých ďalších komorné die la R. Schumanna a L. v. Beethovena, doplnené o čítania z diel H. Heineho,
J . Paula, E. T. A. Hoffmanna (čítajú S. Berger, J. BiBmayer, J. Ste m berger a ef.)
Rakúsky a vantgardný festival Steirischer
Herbst (25. 9. - 24. 10.) v Grazi stojí tohto

v Prahe priniesol titul absolútneho
víťaza, čoho súčasťou je plné štipendium na ročné štúdiu v Londýne na
prestížnej Royal College of Music.
Záujem čo najviac si rozšíriť vzdelanie
v oblasti violončelovej hry a konfrontovať ho s úrovrwu v zahraničí dokazuje
M. Sťahel účasťou na mnohých medzinárodných kurzoch v Holandsku,
Svajčiarsku, Veľkej Británii, ale i doma
v Piešťa noch a Dolnej Krupej.
Prvú časť svojho absolventského koncenu zostavil z náročných diel predstaviteľov romantizmu F. Mendelssohna
Bartholdyho (Koncertantné vanacze
op. l 7) a E. H. Griega (Sonáta pre violončelo a klavír a mol op. 36). V druhej časti
odznela Prokofievova Sonáca pre violončelo a klavír C dur op. 119, ktorú skladatel' skomponoval na podnet jedného
z naj lepších svetových čeli stov nášho
storočia Mstislava Rostropoviča.
Sťahelova muzikalita, oduševnenie
a hlboká emocionálna zaangažovanosť
sa snúbia s intelektovou zrelosťou. Predvedenie dieL na úspechu ktorého sa výraznou mierou podieľala i sprevádzaj úca
klaviristka Mária Blesáková, bolo natoľ
ko strhujúce, že nadšené obecenstvo si
vyaplaudovalo prídavok, čo na absolventských koncertoch nebýva zvykom.
Zaznel Original Rag č. l od Scotta Joplina, čím umelec dokumentoval, že ani
tento typ hudby mu nie je cudzí.
Profesor Filipo vič počas svojej pedagogickej čin nosti pripravil na umeleckú
dráhu už rad vynikajúco pripravených
absolventov. Svedčí o tom aj jeho práca
s Michalom Sťahelom, ktorý má všetky
predpoklady - talent, pracovitosť
i zdravú ambicióznosť - na to, aby sa
presadil sólisticky i v medzinárodnom
kontexte. Titul Najlepší absolvent roka
v odbore strunových nástrojov, ktorý
každoročne udel'uje komisia bratislavského Konzervatória, Michalovi Sťahe lovi patrí opodstatnene.
ElENA Š EBOVÁ

KALEIDOSKOP ~
roku pod t itulom RE-MAKE/ RE-MODEL

Secret Histories of Art, Pop, Avantgarde
a kladie pracovným skupinám v Londýne,
Chicagu o Berlíne otázku o relevantnosti pojmu avantgarda v súčasnom umení a v spoločnosti. Výstavy, performansy, sympóziá, hudobné podujatia v Grazi budú priestore"!
dialóg u a odpovedí no túto tému. Hudob~
program tohto veľkého projektu sa kona
v rámci tradičného festivalu hudobnej awntgordy Musikprotokoll, organizovaného Rakúskym rozhla som. Početné premiéry diel do;
mácich i zahra ničných skladateľov, ktore
vznikli na objednávku festivalu, sú jadrom
tohto tradičného festivalu.

Rl
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ABB 'gg
Po VIII. ročníku medzinárodného festivalu vysokoškolských zborov Akademická Banská Bystrica (24.-27. 6.)
môžeme konštatovať. že ide o zborové
podujatie zrodené pod šťastnou hviezdou. V porovnaní s inými (a dnes už pomerne početným i) zborovými podujatiami na Slovensku má ABB niekol'ko
výhod. Pre domáce zbory tým, že je situovaná do geografického stredu štátu,
čo znamená nemalú úsporu nákladov
na dopravu. Pre h lavný organizačný
chod podujatia je rozhodujúce, že
hlavný usporiadateľ, Univerzita Mateja
Bela. no predovšetkým jej Katedra hudobnej výchovy, ho
chápe nie ako povinnost.
lež ako príležitosť vlastnej
prezentácie a ako vec
svojej cti. Početný štáb
organizačných pracovníkov, existencia ubytovacích, stravovacích a koncertných priestorov v jedinom areáli, to všetko
pomáha hladkému chodu podujatia. Navyše
v osobe Milana Pazúrika
majú Bystričania mimoriadne schopného manažéra, ktorý dokáže nielen získať morálnu i finančnú podporu MSaV,
zodpovedných orgánov
mesta i vlastnej univerzity, ale tiež priviesť do Bystrice viacero kvalitných telies zo zahraničia (aj keď zat iaľ len zo
zahraničia nás obklopujúceho, či ležiaceho na východ od nás, no zato v zborovom umení neobyčajne zdatného).
Podstatnou a najprestížnejšou zložkou festivalu je súťaž- tento ročník pozostával z troch koncertov súťažných,
troch festivalových a galakoncertu s vyhlasovaním výsledkov. Zvolený model
hodnotenia a oceňovania je pomerne
komplikovaný, takže na kompletný výpočet výsledkov a cien (zbory boli zaraďované do bronzového, strieborného
a zlatého pásma, v zlatom už s určením
poradia, a ocenené aj deviatimi osobitnými cenami spoluorganizátorov) rezignujeme a radšej sa pokúsime o zovšeobecnenie.
Kvantitatívne bolo zastúpenie zborov

b
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bohaté. V kategórii komorných telies
súťažilo päť zborov (z toho dva zo Slovenska). v kategórii ženskej štyri telesá
(všetky slovenské) a v kategórii miešaných zborov až osem telies (tri slovenské). Už aj z toho možno dedukovať. že
u nás je akoby ťažšie získať pre zborovú
činnosť mužskú časť študujúcej populácie. Vo viacerých (a nielen našich) zboroch bola mužská zložka početne redukovaná, takže pravú sýt.u paletu zvuko vej fa rebnosti ozajstného miešaného
telesa docielili len niektorí. Najviac juhoslovanský zbor Belcanto z Belehradu (bohužiaL za cenu porušenia
propozícií v zmysle vekovom) a ukrajinský Gaudeamus z Dobrobyče.
Ak v rokoch 1993 a 1995 jednomačne prevyšovali ostatných laureát-

SPEVÁCKY ZBOR TECHNIK

ske zbory z Bydgoszcza a Debrecína,
toh to roku nik nezapochyboval o tom,
že porota, vedená Petrom Hradilom,
udelila titul absolútneho víťaza Zboru
Univerzity A. Mickiewicza z Poznane oprávnene. Zbor má kultivovaný
zvuk, vyváženosť hlasov, virtuóznosť,
ale aj spontaneitu prejavu, schopnosť
výrazového spevu a prevažne súčasný
poľský repertoár (Twardowski, Koszewski, Zakorski). Vo veľm i dobrom svetle
sa predstavil aj ukrajinský Gaudeamus. ktorý okrem zlatého pásma vyh ral tiež v komornej kategórii. Popri farebnosti hlasov zaujal aj národným
(v porovnaní s Poliakmi trocha menej
náročným) repertoárom a suverénnym
dirigentským výkonom Stefana Datsjuka (porotou osobitne oceneným) .
Tretím kvalitným zahraničným zborom
bolo belehradské Belcanto, spievajúce

suverénnejšie než na TZD v roku 1996.
Istým sklamaním bol zbor z Pardubíc,
aj keď získal tretie miesto v komornej
kategórii, slabší bol lotyšský zbor Rezekme i zbor z Erfurtu a najmä
Gaudeamus z Pite~ti (Rumunsko).
Zo slovenských účastníkov tu debu tovali SZ Sv. Ondreja z Ružomberka
(Igor Mráz) a maďarský SZ UKF
z Nitry, pričom v druhom prípade išlo
o pomerne skúsený zbor s vyhraneným
(na bohatej maďarskej zborovej literatúre stavajúcim) repertoárom a suverénnou dirigentkou Monikou Joszovou. V ženskej kategórii sa Iuventus
Paedagogica z Prešova musela uspokojiť s tretím miestom (hoci v zlatom
pásme), kým prvé získali ex equo bratislavský Comenius s dirigentom Sergejom Mironovom a Zbor
nitrianskej PdF s Ladislavom Holáskom. Predvedenie Bratislavčanov
(druhí v komornej kategórii, kde sa predstavili
s obzvlášť náročným repertoárom) sa nám videlo prepracovanejšie.
Po rokoch útlmu zlepšenie naznačil aj bratislavský Technik (Juraj Jartim). Progresívna tendencia je zjavná aj
v oboch banskobystrických zboroch - Mladosť s Milanom Pazúrikom a SZ J. Cikkera
so Stefanom Sedlickým.
Ten druhý dokonca s novým dirigentom
skončil hneď za absolútnym víťazom
a pred Technikom.
Pri vysokej miere spokojnosti tak
s mimoumeleckým, ako aj umeleckým
profilom podujatia si nemožno odpustiť
pár pripomienok. V odvahe h ľadať podnety v domácej tvorbe naše zbory (a n ielen na tomto podujatí) v poslednom
čase akosi nedržia krok s reprezentantmi
iných zborových kultúr, ktorí svoju domácu tvorbu prezentujú bez rozpakov
a s podtom hrdosti. Za drobné chyby
krásy možno považovať minutáž festiva lových koncertov a pričasté opakovanie
súťažných čísel v ich programe. Ostatne,
aj nesúťažná časť podujatia, kde dominovala mladosť a uvoľnenosť. má obrovský význam motivačným pôsobením
dovnútra zborov i voči verejnosti.

š.
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MOZARTOV TÝŽDEŇ
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Tohtoročný druhý februárový týždeň
mala bratislavská kultúrna verejnosť
opäť možnosť unášať sa hudbou W. A.
Mozarta . Mozartova obec Bratislava
na čele s jej zanieteným predsedom
Dr. Pavlom Polákom pripravila v spolupráci s umeleckou agentúrou PAT-EX,
za podpory viacerých sponzorov a pod
záštitou primátora hlavného mesta SR,
druhý ročník festivalu Mozartov týždeň. Zámerom organizátorov podujatia, ktoré sa, verme, vyprofiluje na
stabilný festival v každoročnom hudobnom kalendáriu Bratislavy, je prezentácia známych i menej známych vrcholných diel Mozarta v štýlových kontextoch a interpretačných podobách.
Dramaturgia koncertov sa snažila o reprezentatívne zastúpenie viacerých
žánrov - v programe boli ukážky z Mozartovej komornej i orchestrálnej
tvorby. Chvályhodný je zámer organizátorov rozšíriť formy prezen tácie
diela W. A. Mozarta. Tento rok ku koncertom a prednáškam pribudli výstava
a netradičné vystúpenie s mozanovským kabaretom.
Otvá rací koncert fes tivalu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca patril komornému žánru. V podaní Pražského
t r ia odzneli klavírne triá C dur KV 548
W. A. Mozarta, c mol op. l č. 3 L. van
Beethovena a B dur op. 21 A. Dvofáka,
čím poslucháč dostal príležitosť zúčastniť
sa na malom exkurze do vývoja tohto
komorného žánru. Pražské trio podalo
profesionálny výkon, zodpovedajúci jeho
renomé špičkového českého komorného
súboru. Sila interpretačnej výpovede sa
naplno prejavila najmä v romanticky vášnivom dvofákovskom prejave.
Na druhý deň sa úča s tníci festivalu
zišli v Kultúrnom centre Rakúskeho
veľvysla nectva , aby si najprv prezreli
panelovú informatívnu výstavu o živote
a diele Wolfganga Amadea Mozarta
a potom vypočuli prednášku o mýtoch,
legendách a sk utočnosti, súvisiacich so
vznikom Mozartovho Rekviem v podaní
Pavla Poláka. O sobnosť Mozarta sa stala
podnetom pre mnohé takéto úvahy
i pre vznik rozličných legiend a mýtov.
Odlíšenie reálneho od možného a vymysleného je súčasťou zaujímavého, ba
n iekedy až napínavého procesu hudobnohistorického poznávania. O tom iste
dostatočne presvedčila aj ďa lš ia prednáška prof. Gerharda Walterskirchena,
ktorú pod názvom Neznámy Mozart or-

28

ganizátori zaradili do programu záve rečného dňa Mozartovho týždňa. Autor
sa v nej na základe zachovanej korešpondencie, dobových výrokov a iných
svedectiev zamýšľal nad životnými
zdrojmi a podstatou umeleckého génia
a spätne hudobnej tvorby ako výpovede
o umelcovom vnútornom svete.
Možno predčasn ým vrcholom celého
podujatia sa stalo vystúpenie š tátne ho
kom orného orch est r a žilina. Jeho
prejav potvrdiL že tento orchester sa za
posledné roky vypracoval i zásluhou
šéfdirigenta Leoša Svárovského na špič
kový súbor svojho druhu. Na haydnovsko-mozartovskom koncerte zazneli
vrcholné diela drobnejšie klenoty týchto dvoch typických preds taviteľov
hudby obdobia klasicizmu. Na úvod zaznela predohra k opere L'Isola disabitata,
napísanej roku l 779 pri príležitosti menín kniežaťa Mikuláša Esterházyho.
Patrí k menej známej časti Haydnovej
tvorby, v ktorej sa však prejavujú hudobné nápady, bohato zužitkované
v jeho rozsiahlom symfonickom h udobnom odkaze. Ten dramaturgia koncertu
prezentovala prostredníctvom .Iondýnskej" symfónie C m ol Hobl :95.
Technicky a výrazovo bravúrny výkon
SKO bol postavený na vyváženosti obsahu a fo rmy, celku a detailu. Mozartovu orchestrálne dielo reprezentoval
Klavírny koncert c mol KV 49 L ktorého
prvá časť bola na žia dosť Mozartovej
obce Bratislava obohatená o kadenciu
Mozartovho žiaka Johanna Nepomuka
Hummela. Ako sólista sa predstavil kla virista Flore nt Boffard, ktorého interpretačný záber je pomerne široký, veď
pevné miesto v jeho repertoári má aj
súčasná hudba. Jeho Mozart zodpovedá
kritériám štýlovej interpretácie. Dobrá
spolupráca s orchestrom a výborné výkony dychovej sekcie zvýraznili umelecký zážitok nielen z tohto čísla, ale aj
z celého koncertného večera. Uvedenie
cyklu šiestich humorne ladených Ne meckých tancov KV 600 z roku 1791, výrazovo stojacich v protiklade ku klavírnemu koncertu, bolo obohatením o ďal
ší rozmer Mozartovho skladateľského
odkazu a z istého pohľadu aj akousi anticipáciou nasledujúceho veče ra.
Ten patril viedenskému klaviristovi
amerického pôvodu Normanovi Shetlerovi a jeho experimentu s mozanovským kabaretom, ktorý vzbudzoval nemalú zvedavosť bratislavsklého publika.
Shetler ako znalec a vynikajúci interpret Mozartovej klavírnej tvorby, ale aj
ako nadšený bábkoherec a pohotový
moderátor, vytvoril nekonvenčnú koláž

slova, hudby a divadelného prejavu inšpirovanú povestným humorom salzburského génia. Menej známe klavírne
skladby, ale aj úpravy, prepisy až karikatúry Mozartových diel uviedol v spojení s najrôznejšími, zväčša vymyslenými historkami o Mozartovi, v druhej
časti podujatia pridal i niekoľko bábkových scénok s množstvom fiktívnych
postavi čiek a príbehov. Historka o Mozartovom čínskom pôvode, demonštrovaná pochodom Alla turca od
.MAOZARTA". akrobatické pózy bábok
na árie z čarovnej flauty v Shetlerovom
predvedení. resp. podobné produkcie
.v duchu", alebo . na spôsob" Mozarta
boli zvláštnou zmesou tých najneuveriteľnejších kreácií. ktoré evidentne zaujali väčš in u divákov. Pôvodne zamýš ľa
nému humoru však často chýbalo smerovanie. pointa, dôslednosť v zladení
myšlienkovej nadväznosti jednotlivých
vstupov i v ich podriadení zmysluplnému celku, či v dnešnej dobe toľko
skúšaný cit pre mieru ...
Záverečný koncert festivalu patril tradičným interp retačným hodnotám, reprezentovaným Slovensk ý m komorným orchestrom. opäť však priniesol i n i ekoľko dramaturgických
prekvapení. Popri dvoch Mozartových
symfóniách inšpirovaných francúzskou
hudbou - Symfónii č. 32 G dur KV 318
a u nás zriedkavo uvádzanej Symfónii
č. 31 KV 297, . Parížskej" - zaznela i premiéra skladby Mozartina od Ilju Zeljenku. ktorú skladateľ skomponoval na
žiadosť Mozartovej obce. Kompozícia,
vychádzajúca z motívu Malej no čnej
hudby, vyznela ako odľahčená konfrontácia štýlov, resp. ako akési .špásovanie" s Mozartom. Vhodným obohatením programu bolo i zaradenie Koncertu
pre hoboj a orchester C dur Hob. Vllg:Cl od
Josepha Haydna. V tomto menej známom diele. ktoré J. Haydn pravdepodobne venoval hobojistovi Olivoví pôsobiacemu i v kapele prímasa J. Batthyányho v Bratislave, sa sólisticky
prezentoval dnes už renomovaný Igor
Fábera so svojím štýlovo adekvátnym
a technicky vytríbeným prejavom.
Co dodať na záver? Azda vysloviť nádej, že po úspešnom druhom ročníku
Mozartovho týždňa bude nasledovať aj
tretí a po ňom ďa lšie a že tak ako tento
rok. ani v bu dúcnosti ho neopusú priazeň sponzorov a čelných predstaviterov
Bratislavy, aby pestovanie hudobných
tradícií spätých s mestom nezostalo len
vecou entuziazmu a obetavosti jednotlivcov.
JANA KALl NAYOVÁ
M 1RIAM
(!2 HUDOBNÝ ŽIVOT)
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WIENER
FESlWOCHEN
NENAPLNENÉ
OČAKÁVANIA

J. STRAUSS: NETOPIER
W. A. MOZART: DoN GIOVANNI
Programová ponuka hudobného divadla
na tohto ročnom mnohožánrovom festivale Wiener Festwochen stála na dvoch
pilierových projektoch. Klasickou operetou Johanna Straussa Netopier vzdala
Viedeň hold skladateľovi pri príležitosti storočnice jeho úmrtia a rovnako
v Theater an der Wien pokračoval cyklus
Mozartových a da Ponteho opier novým
naštudovaním Dona Giovanniho. Obe
produkcie sa, popri desiatkach koncertOV, tanečnom a alternatívnom divadle,
ako aj výstavách, stali stredobodom pozornosti festivalového diania. Napäté
oča kávania nevyvolávali iba tituly samotné (zhodou okolností oba sú v re-

W.

BR EN DE L ( EISENSTEI N ) A

O.

úsečná vetička z partitúry o lokalizácii
deja (kúpeľné miesto v blízkosti veľ
kého mesta) ich inšpirovala na radikálny časový posun a kresbu atmosféry
života stredných spoločenských vrstiev.
Eisenstein je možno novozbohatlík, tráviaci dovolenku v kú pe ľoch. Modernej šie, vedome gýčovo n adýchnuté kostýmy nás uvádzajú do nie tak dávnej
minulosti (azda 2-3 desaťroči a späť)
a zodpovedajú vkusu a naturelu danej
sociéty. O d y namick osť akcií nieto
núdze, Flimrn navyše zdôraznil náklonnosť aktérov k alkoholu, vychádzajúc
z fak tu, že leitmotívom príbehu je
vlastne šampanské. Hoci nejeden výjav
bol nápaditý a originálny, celkový duch
inscenácie neladil s poetikou predlohy.
Rovnako výtvarný rámec sa pohyboval
od prehnane realistickej fotografie nedbalo zariadeného príbytku až po exotickými motívmi pomaľované plátno,
lemujúce plesový obraz. A opäť príklon
k nevkusu - blikajúce hviezd ičky na oblohe. Vo veľ kej scéne Froscha v 3. dej-

BÄ R ( DR. FALKE ) v o FESTI VALOVEJ

INSCE NÁCI I NETO PI ERA

pertoári Státnej opery i Volksoper), ale
aj a ešte väčšmi ich realizačné tímy, sľu
bujúce prekvapenie. Ne/opier i Don
Giovanni sa zrodili ako koprodukcie:
v prvom prípade s Operným domom
v Zurichu, v druhom s festivalom v Ravenne a Novým národným divadlom
v Tokiu.
Magnetom Netopiera boli nesporne
mená tvorcov inscenácie, dirigenta Nikolausa Harnoncourta a režiséra
Jiirge na Flimma. Výsledok však nebol
jednoznačný, predovšetkým pre rozporuplný javiskový tvar. Zatiaľ čo dirigent,
známy svojou ortodoxnou vierou
v nutnosť zachovávať autentickosť
autografov, oprášil všetky interpretačné
nánosy, réžia a scénografia (Dieter
Flimm) sa vybrali po odlišnej ceste.
ti HUDOBNÝ ŽIVOT] 7-8]1999

C.

skúsenou Rosalindou so silným, dostatočne pohyblivým, no vo výške nie celkom uvoľneným sopránom. Wolfgang
Brendel (Eisenstein ) príliš uprednostnil veľkosť a objemnosť svojho dramatického ba rytónu, ktorý však miestami
znel pn1iš hrubo. Spoľahlivým Falkem
bol Olaf Bär, Herbert Lippert stvárnil
tónovo neza ujímavého Alfréda a o zaskakuj úcej Roma ne Noackovej (Adela) radšej pomlčím.
Mozartov Don Giovanni patrí nielen
k najfrekventovanejším, ale aj k najnáročnej ším titulom opernej literatúry.
Množstvo i n terpretačn ýc h pohladov na
n e smrteľnú tému otvára komparačné
prostredie, ktoré je zároveň motiváciou
na h ľa danie stále nových, iné podnety
rozvíj ajúcich koncepcií. Spektrum
dnešných režisérskych poňatí vskutku
nepozná hranice. Po nedávnom nezabudnuteľnom zážitku z inscenácie Dona
Giovanniho v Zi.irichu (recenzovali sme
ho v HL 99 /4), pochádzajúceho zhodou
okolností z tvorivej dielne Harnoncour-

ALVA REZ ( DoN G IOVANNI),
A

stve dostal Erwin Steinhauer vomú
ruku, takže neviazane - a s veľkým
ohlasom publika - komunikoval s ním
i s orchestrom.
Nikolaus Harnoncourt demonštroval
v hudobnom naštudovaní bohatstvo,
pôvab a skryté nuansy Straussovej partitúry v plnej miere. Viedens kí symfonici hrali disciplinovane, transparentne
a výrazovo diferencovane, vychádzajúc
maximálne v ústrety Harnoncourtovým
koncepčným zámerom. Sólistické obsadenie ako celok zodpovedalo takpovediac dobrému priemeru . Jeho ozdobou
bola Agnes Baltsa ako Orlofsky (či
skôr Orlofská, lebo predstavovala preobl ečenú a v závere demaskovanú priateľk u Dr. Falkeho), spievajúca farebne
a sviežo. Silvana Dussmannová je

l.

A.

K 1RCH SCH LAGEROVÁ (ZER LI NA}

D ' A RCAN GELO (LEPORELLO)

ta a Flimma, pôsobila viedenská podoba
diela celkom i náč. Režijný plán Roberta de Simoneho vychádzal z historických prameňov, takže tvár ústredného
h rdinu a jeho okolia formoval na základe poznatkov o stredovekej legende.
V profilovaní Dona Giovanniho väčšmi
než na vonkajšiu erotiku sa sústredil na
.kult smrti", vrcholiaci pozvaním mŕ
tveho Komtú ra na večeru. Celá inscenácia pôsobí ako štylizovaná prechádzka meniacimi sa pohľadm i na mýtus Dona Juana. Hlavným prostriedkom, vyjadrujúdm kolobeh zmien, sú
kostýmy - titulná postava ich vystrieda
sedem či osem. Prvá scéna sa odohráva
v 16. storoä, vstupom Donny Elviry
sa presúvame o sto ročie ďalej , 18. storočie korešponduje zasa s postavou
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Zerliny, devätnáste reflektuje romantickú náladu cintorína, až k ončíme
v prítom nosti. videnej v čiernobielom
ladení.
Divadlo prevlekov je isto zaujímavý
nápad, no ako dominantná myšlienka,
bez napojenia na detailné rozohratie
scén a cha rakterovú analýzu postáv, nestačí. Aranžmán scén bolo častO bezradné a fádne, nápadov ozv l á štň ujúcich
ono ,. giocoso" zo žánrového určenia
diela bolo poskromne. O osobnej réžii
takmer nemožno h ovoriť. Napätie od
prvého po posledný takt. ktoré vyvolala
ziirišská inscenácia, mohl o byť iba
zbožným želaním.
Porovnávaniu sa nemôžem vyhnú ť
ani pokiaľ ide o hudobné naštudovanie.
Riccardo Muti sa uviedol premyslenou, vypracovanou, výrazovo viacvrstvovou koncepciou - navyše opretou
o skvelých Viedenských filharmonikov -jednako však išlo o poňatie trocha akademické. Sklamalo ma predovšetkým vedenie recitatívov: u Harnoncourta pu lzovali rytmom života,
u Mutiho boli viac konvenčné, strojené.
Ani sólistické obsadenie viedenského
Giovann iho nebolo ideálne. Carlos
Alvarez (Giovanni) je výborným verdiovským barytónom s plným, farebným
a rezonančn ým materiálom. V mozartovskom parte sa však jeho kvality devalvuj ú malou schopnosťo u výrazovej
drobnokresby, nedostatkom zaliečavých
a mäkkých odtieňov i mankom osobnosti. lldebrando D'Arcangelo (Leporello) naopak vlastní komornejší basbarytón, ovláda ho spoľa hlivou tech nikou, no jeho dynamické spektrum je
limitované objemom h lasu. Adrienne
Pieczonka vyrástla na kvalitnú, na
dramatické akcenty bohatú a v pohyblivosti hlasu stále plastickú Donnu Annu.
Talianska hviezda Anna Caterina
Antonacciová (donna Elvíra) príliš nezažia rila, jej u niverzá lne používaný
materiál - spieva sopránové i mezzo
party - nie je dostatočne vyrovnaný,
ani technicky bezúhonný. Z dámskeho tria si úspešn ejšie počína la pôvabná Angelika Kirchschlagerová ako
mezzosopránová Zerlina. Lyrický profil dal Donovi Ottaviovi Michael
Schade, sviežim Masettom bol Lorenzo Regazzo , Komtúra spieval
Franz-Josef Selig. Nový Don Giovanni
- nový impulz na zamyslenie - nový
dôvod na porovnávanie a hodnotenie.
Proti gustu žiaden dišputát; m ňa če rstvá
viedenská podoba Mozartovej opery
nestrhla.
PAVEL UNGER
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HUDOBNÉ SALÓNY
V

PREDCHÁDZAJÚCOM

ČÍSLE
o

NILI ÚVAHU EGONA KRÁKA

HŽ SME UVEREJŠIROKOSPEKTRÁL-

NOM PODUJATÍ V SRDCI SLOVENSKA V KON TEXTE NAŠEJ AKTUÁLNEJ SÚČASNOSTI.

V

TE-

RAJŠOM Č ÍSLE SA K HUDOBNÝM SALÓNOM
VRACIAME KONKRÉTNYMI REFLEXIAMI ICH JEDNOTLIVÝCH PODUJATÍ.

Na realizácii t o htoročn ýc h , už tretích
Hudobných salónov (30. 4.- 9. 5.), ktorých hlavným iniciátorom a usporiadateľom je sklada t eľ, pedagóg, autor píšuci
o hudbe Jevgenij Iršai, sa pod ieľa l celý
rad inštitúcií z Banskej Bystrice (Mestský úrad, Slovenská hudobná únia,
Univerzita Mateja Bela, Stredoslovenské múzeum, $tátna opera, $tátna galéria a Evanjelický a. v. farský úrad) a domácich i zah raničných nadácií a kultúrnych inštitúcií (KulturKontakt Wien.
Open Society Fund, Sorosovo centrum
sú časného umenia, Pro Helvetia, Rakúske kultúrne centrum, české centrum.
Hudobný fond Bratislava, Zväz
poľských skladateľov Krakov,
British CounciL Poľský inštitút,
Rota ry club, Slovenský rozhlas,
Slovenská televízia, a Info Intranet). Desať koncertov, jedna
divadelná hra, podujatie, venované skladateľskej a hudobnovedeckej tvorbe Romana
Bergera, ve rnisáž medzinárodnej výstavy súčasnej grafik y (väčši nou ukrajinských
Komunikácia
výtvarníkov)
kontrastov a dvojdňové sym pózium Filozofické koncepcie
v hudbe a umení, venované prof. Jánovi
Albrechtovi - to je stru čný p rehľad pestrých banskobystrick ých Salónov.
Z koncertov som sa nezúča s mila len
na úvodnom (30. 4.), na ktorom sa
podľa ohlasov s úspechom prezentoval
bra tislavský súbor Opera aperta
komornými dielami G. Mah le ra.
J. Brahmsa, Z. Krauzeho a slovenských
s kla da teľov V. Godára a P. Zagara. Milovníci vio l on čelovej hry si mohli prísť
na svoje na recitáli (2. 5.) mladej p oľ
skej violončelistky Doroty Imielowskej. ktorá uviedla väčš inou jej venované diela od súčasných poľských autorov (K. Penderecki, M. J. Negrey,
M. Stachowski. K. Moszumanska-Na zar, Z. Bujarski a J . Luciuk). Najviac ma
zauj alo Pendereckého Divertimenco
(1994), Recitativo od K. MoszumanskejNazar (najmä svojou výrazovou mnohotvárnosťou a brilantne zvládn utou
technickou náročnosťou ) i sonoristicky

zaujímavá skladba Taster e canzona od
Stachowského.
úspech a bohatú návštevnosť zaznamenal sólový a kordeónový recitál
(3. 5. ) Martina vac ulčáka, ktorý sa
osobnostne najviac stOtožnil s dielom
J. Hatríka Koncertantný monológ a s preslávenou Zrúcanou katedrálou od V. Trajana.
Japonská klaviristka Sachiko Kayahara, ktorá štu dovala aj v Prahe, si pre
svoj recitál vybrala program od Beetho vena cez Janá čka až k s účasnému čes
kému s kladateľovi J. Gemrotovi a dvom
sú čas ným japonským skladateľom . Aj
keď poňatie Beethovena i Ja náčka sa
značne odlišovalo od našich vžitých int erpretačných predstáv, treba poveda ť.
že bolo originálne a príťažlivé. Priam
paradoxne vyznel fakt. že Gemrotova
Sonáca č. 2 bola inšpirovaná pentatonikou a japonskou melodikou (zrejme
vznikla priamo pre túto japonskú klaviristku ), kým skladba Shima kodomo uta2
od H. Hayasiho niesla znaky bartókov-
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skej a janáčkovskej dikcie a Suita pre klavír od A. lfukubeho zasa debussyovského impresionizmu. Svojský svet
predstavuje hudba Va lentina Silvestrova, fascinujúca a dráždivá svojou tonálnosťo u , jednoduchos ťou a melodickosťou. Akoby práve jednoduchosť výrazových . harmonicko-melodických
a rytmických postupov umožňovala zaži ť samotné vnútro tej to hudby.
Na samostatnom koncerte (3. 5.) zazneli v podaní sopranistky a muzikologičky Svetlany Save nkovej a klaviristu Jurija Po1ubelova Silvesrrovove
Stupeni - cyklus piesní na texty Bloka,
Sologubova, Puškina, Baratynského, Tjutčeva a iných autorov z roku
1983.
Jedným z najzaujímavejších podujatí festivalu (5. 5.) bola kombinácia
sláčikových kvartet od súčasných slovenských skladateľov E. Kráka a P. Zagara v podaní Moyzesovho kvarteta
ti HUDOBNÝ ŽIVOT]
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a čítania textov z Denníkov Franza Kafku
v prednese Evy Bruchanikovej spolu
s kvintetom pre klavír a sláčik ové kvarte to Jevgenija Iršaia Denníky Kafku
(v autorovej interpretácii klavírneho
partu) . Skladat eľsky rôznorodé, ale
veľmi h odnotné a zaujímavé diela spolu
s výberom charakteristických myšlienok F. Kafku vyvolali skutočne pozoruhodnú atmosféru a silný intelektuálny
i emocionálny zážitok. Na ten istý d eň
bola naplánovaná aj divadelná h ra na
motívy Franza Kafku K. alebo ako zememerač k povolaniu prišiel v podaní divadelného súboru SEKCIA (K.) z Ban skej Stiavnice za umeleckého, scenáristického a režijného vedenia Moniky
Hricovej, ktorá zárove ň stvárnila aj
hlavnú postavu. Absurdný .,kafkovský"
obsah a konotácie na ča sy, keď na
všetko bolo treba povolenia (návštevník
pred predstavením dostal povolenie na
spánok), v sú činnosti s vynikajúcimi
hereckými výkonmi zanechali hlboký
dojem a vnútorný pocit šťastia z existende vysokého umenia v našich ča
soch. Obecenstvo nešetrilo aplauzom.
Spičkový interp retačný Súbor sólistov z Kyjeva sa prezentoval na dvoch
koncertoch. Na prvom (6. 5.) uviedol
výlučne tvorbu švajčiars kych skladatel"ov (T. Demenga, P. Wettstein, R. Moser, J. Demierre, D. Schnyder, E. Bloch);
posl ucháčov priam uchvátila Blochova
skladba Baal Shem pre husle a klavír so
zakompon ovanými židovskými nápevmi . Na druhom koncerte (7. 5.)
Súbor sólistov z Kyjeva predstavil vo
vynikajúcej interpretácii tvorbu ukrajinských autorov V. Silvestrova, J. Stankoviča, A. Sče tinského, I. Sčerbakova,
G. Gavrileca a B. Ljatošinského, neprávom málo znám u. V ten istý d eň
uviedla dvojica z Ciech- Ján Peruška,
viola a František Kúda, klavír - diela
Brahmsa, Sostakoviča a dvoch súčasných českých skladateľov J. Temla
a J. Filasa. Najmä Filasova Sonáta pre
violu a klavír upútala silným emocionálnym nábojom; sklada teľ sa v nej prezentoval ako autor vysokých kvalít,
svojím prejavom vyrastajúcim z pevného zá kladu európskej tradície.
O výrazný úspech záverečného koncertu Hudobných salónov, krorý sa konal v Evanjelickom a. v. kostole, sa zaslúžil aj Miešaný spevácky zbor
J. Cikkera pod vedením mladého dirigenta Stefana Sedlického, ktorý
v krátkom období svojej spolupráce
s_ týmto zborom výrazne pozdvihol jeho
u~oveň. Historicky i štýlovo odlišné
diela A. Willaerta, P. Cóna, J. Iršaia,
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M. Moyzesa a spirituál zazneli s nasadením, ktoré je prísl"ubom napredovania
tohto zboru v budúcnosti.
Vyvrcholením tohtoročného úspešného festivalu Hudobné salóny Banská
Bystrica bol recitál známeho švaj čiar
skeho organistu Rudolfa Scheideggera, ktorý uviedol diela od klasicizmu
až po súčasnosť (W. A. Mozart, L Mozart, J . L. Krebs, P. A. Schubiger,
G. MerkeL J. Rheinberger, W. Burkhard, K. Huber, H. Suter) a zožal dlhotrvajúci potlesk.
Z u ZANA MA R TI NÁ KOVÁ

FILOZOFICKÉ
KONCEPCIE V HUDBE A UMEN Í

Súčasťou druhého ro čníka banskobystrických Hudobných salónov bolo
medzinárodné hudobn é sympózium
(6. a 7. mája), venované pamiatke prof.
Jána Albrechta, ktorého nedožité osemdesiatiny si v tomto roku pripomíname.
Na organizácii sympózia sa podieľa li
o. i. aj Vysoká škola m úzických umení
v Bratislave, Universität fi.ir Musik und
darstellende Kunst vo Viedni. Slovenská muzikologická asociácia a Nadácia
Alexandra von Humboldta.
U Jána Albrechta sa znalosť hudby
spájala so zna losťou poézie, výtvarného
umenia, filozofie a matematiky. Na prepoj enosť hudby s ostatnými umeniami
i vedeckými disciplínami sa snažila poukázať aj hlavná organizátorka sympózia
muz iko logička Zuzana Martináková
voľbou jeho témy .Filozofické koncepcie v h udbe a umení".
Spoločným znakom prvého bloku referátov bola myšlienka času a priestoru.
Giinther Rabi (Vied eň) v príspevku
Orfeus kontra Einstein alebo návrat hudby
domov poukázal na rôzne možnosti
zmien h udobného procesu pomocou
transformácií v nahrávacom štúdiu. Venoval sa problému frekvencie a času
hu dby, pričom dospel k záveru, že
i malé zmeny fre kvende sú zodpovedné
za veľké časové zmen y (a naopak).
O problematike časopri es toru skutoč
nosti a filmu hovoril Martin Ciel z Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Spedfickosť filmu je v tom, že
modeluje zá roveň svoj vlastný aj okolitý reálny svet. Jeho sk u točnosť je založená viac na konvencii ako na realite.
Reprodukcia je neoddeliteľná od transformácie, vďaka ktorej sa imaginárne
stáva skutočnosťo u a tento fakt prispieva k derealizácii nášho sveta.

-

Príspevok Ivana Geráta (SAV Bratislava ) Obraz svätých medzi časom a več
nos ťou sa venoval problematike večn osti
so zameraním na výtvarné umenie.
Claus Ganter z viedenskej Universität flir Musik und darstellende Kunst
skúmal filozofické pozadie kánonických
diel Antona Weberna. Na ukážkach
z Webernových sláčikových kvartet
poukázal na rôzne spôsoby riešenia kánonu a vysvetlil v n ich vplyv Arnolda
Schänberga, švédskeho filozofa Emanuela Sweden borga a učenia o farbách
Johanna Wolfganga von Goetheho. Vo
Webernových kompozíciách, podobne
ako u Schänberga, sa fyzikálny ča s
chápe ako zmena stavu.
Priestor tercie ako fenomén polarity
dur-mol a zároveň neutrality (v arabskej hudbe) zaujal Jevgenija Iršaia.
V klavírnom koncerte A. Schnittkeho
poukázal na terciu ako na jeden z výrazných stavebných h udobných čini
t eľov. Vďaka n ej našiel v tomto diele paralely k Beethovenovej 5. symfónii.
Egon Krák (VSMU Bratislava) sa
v referáte Stará hudba - živé dedičstvo
európskej kultúry snažil vyrovnať s prchavosťou a zmenami v európskej kultúre. Vyzdvihol nadčasovosť a dokonalosť starej hudby i potrebu jej rekonštrukcie. Pri jej oživovaní je potrebná aj
celková znal osť obdobia vzniku, aby
i dnes bol čitateľný zámer jej tvorcu.
Druhý blok referujúcich vo svojich
príspevkoch skúma l prepojenie hudby
s matematikou a hudobnou akustikou.
O metodologickom význame aplikácie matematiky v hudobnej vede prednášal Peter Šidlík (VSMU Bratislava).
Univerzálnosť tejto koncepcie pripúš ťa
možnosť jej využitia aj v iných vedných
odboroch.
Na prienik matematiky do hudby poukázal aj muzikológ a sklada te ľ Moisei
Boroda zo SRN (Herne) v príspevku
úloha matematiky v muzikológii: Mýty
a skutočnost: v ktorom podrobne skúmal
segmentáciu h udobného textu na základe rytmických štruktúr v metrickej
hudbe. Analýzou pomocou počítačo
vého programu dospel k formulácii niektorých zákonitostí v hudbe.
Pytagorejským tónovým systémom
a jeho transfinitnosťou sa zaoberal Ján
Haluška zo SAV v Bratislave.
Muziko logi čka Zuzana Martináková sa zapodievala myšlienkou morfologických polí v hudbe. Autorom tejto
teórie je Rupert Sheldrake, ktorý v kni he Tvorivý vesmír ( 198 1) po prvýkrát
tvrdí. že všetky organizmy sú riadené
morfickými poliami. Tieto polia sú de-
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dené morfickými rezonanciami od ďe
nov daného druhu a organizmy takto
preberajú poznatky tvoriace súčas ť kolektívnej pamäti. Morfická rezonancia
sa nezoslabuje vzdialenosťou , nepredstavuje prenos energie, ale informácie.
Podľa Martinákovej by táto rezonancia
mohla byt príčinou vzniku n iektorých
javov v hudbe (napríklad talianskeho
a ruského fu tu rizmu, nových tónových
systémov ... ).
Záverečná diskusia sa dotýkala problémov času, priestoru a nadča sovos ti,
ako aj teórie morfickej rezonancie.
Sympózium bolo obohatením Hudobných salónov a dú fajme, že sa stane
pravidelnou súčasťou aj ich nasledujúcich ročníkov.
EMA Ku RAJ oo vÁ

VEČERY NOVEJ HUDBY
4.-18. JÚN
10. ROČN ÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU

Večery novej hudby, to je už tradída,
ktorá prekonala detské choroby a každý
rok opakovane - aj napriek finančným
ťažkostia m v kultúre - dokáže naplniť
priemerne šesť koncertných a workshopových podujatí, zameraných na tú najsúčasnej šiu tvorbu. Zároveň je to plnovýznamové gesto istej generácie skladateľov, ktorí tak môžu uplatniť n ielen
ambície organizačné a dramaturgické,
ale - a najmä- ambíde autorské, konfrontované so živou hudbou za hraničných
súčasníkov. Desať ročníkov upozornilo
okrem iného aj na to, že účasť na tomto
festivale sa ponúka zväčša tej istej, rovnorodej skupine slovenských skladateľov,
ktorí z osobných, autorských, štýlových
a iných pohnútok sú akoby na jednej
lodi, inklinujú k tvorbe otvorenej, slobodnej, ba niekedy aj kontroverznej. Ale
napokon: nie je to tak aj inde vo svete?
Význam desa ť ročnice podporili organizátori aj . stokovým" pokusom o prvý
symfonický projekt nazvaný Symfonické metamorfózy 2000. Na piatich
koncertoch festivalu vystúpili súbory
Požoň sentimentál, Apartment House
z Veľkej Británie, VENI, Bratislavskí komorní sólisti. a dve európske veličiny klavirista Ian Pace z Anglicka a poľský
skladateľ a klavirista Zygmunt Krauze.
Program koncertov zároveň upozornil aj na mantinely fes tivalu. Komorný
rozmer dramaturgie nenarušila akda
nazvaná Symfonické premeny v divadle
Stoka na otváracom koncerte 4. júna,
na ktorý autorsky prispeli sídelní skla-
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datelia súboru Požoň sentimentál Peter
Zagar, Ľubomír Burgr a Marek Piaček.
Išlo o to, ako v skromných podmienkach ukázať, že aj tak sa to dá ... Samozrejme, dá sa, lebo entuziazmus mladých hudobníkov rovnako ako skladateľov je obdivuhodný. Zagarova
retro-štýlová rekonštrukcia klasickej
symfonickej vety Jednoduché odpovede na
jednoduché otázky s odkazmi na overené
tradície ukázala, kde sú interpretačné
hranice súboru Požoň sentimentál. Napokon som pojala podozrenie, že je to
ako na reste: viete, čo to je? Vtipné, ale
v slepej uličke, že by zámer? Burgrova
kompozícia Posledný bozk mŕtvemu bola
zaujímavá z hľa di ska rozvrhnutia a tvarovania hudobného materiálu. .Požonisti", teda skladatelia píšuci pre súbor
Požoň sentimentál, dobre ovládajú register nástrojov, ktoré môžu v skladbách
uplatniť, preto sú ich diela tak trochu
ovplyvnené zvukom telesa (dirigoval
Adrian Rajter). Marek Piaček, známy
provokatér v rúchu baránka, sa tentoraz pokúsil o veľkú (naozaj) formu
symfonických rozmerov - čosi ako symfónia so záverečným zborom - so záverečným posolstvom Nuntium Magnum.
Jeho neúnavný zmysel pre hry so slovom, hudobným nápadom, témou, citáciami. paródiou v hudbe, odvolávky na
našu nedávnu radostnú min u losť - to
všetko by som zhrnula do jednej vety:
kedysi sa vravievalo: .Autor nastavil
krivé zrkadlo našej súčasnosti." Nuž,
nastavil... Grandiózna symfónia to nie
je, ale aj takáto šikovne napísaná .sklad ate ľs ká publicistika" za vypočutie rozhodne stála.
Každý z koncertov mal vlastný imidž.
Určil to súbor a repertoár. Apartment
House (8. jún, Mirbachov palác) z Veľ
kej Británie má 5 rokov a vedúce postavenie medzi anglickými súbormi, ktoré
sa venujú avantgarde. Zameriavajú sa
na skladby domácich autorov a pre
tento festival to bolo veľkým prínosom.
Interp retačne je to veľmi zdatné teleso
(klavír, kla rinet, gitara, syntezátor,
vi o l ončelo).

Z koncertu ma zaujalo niekoľko skladieb. Pozoruhodný bol Concert od Philipa Cornera, balansujúci na farebnom
rozptyle klarinetu a violonče la. Udivovalo ma, akú i nterpretačnú silu majú
farby, zvuk a pazvuky vyludzované violončelom a klarinetom, ako rafinovane
autor pracoval so štylistikou frázy.
Skladba Lawrenca Craneho Jurgen Hip
bola skôr vtipnou autorskou hračkou,
vystavanou na jednom nápade v hojdavom rytme. Komorná hudba l od Hugha

Shra pnela zaujala jemnými clustrovými
pasážami. ozvuče ný mi aj šumom z rádia, no napriek tomu dielo bolo bohaté
v štruktúre, výraze aj dynamike. Poslucháčsky zážitok sa naskytol pri Cornerovej skladbe Game/an Lyra, v ktorej
violončelista podal vynikajúci výkon.
Výborný autorský nápad s hudobným
priestorom realizoval Christopher Fox
v diele Chant Suspendu. Klavír - ako
prvok hluku, ako temné nevypočít a 
teľné médium, znejasň ujúce hudobný
priebeh. Ako kontrast k nemu znelo
z pozadia koncertnej sály violončelo,
s bohato melodicky vytvarovaným partom, predneseným s veľkou dá vkou expresivity. Niektoré skladby mali nádych
.oddychovky" a tak aj boli umiestnené
v programe - napríklad Cornelius Cardew Piece for Stella, pôvabná gitarová
nostalgia, nokturno, postavené na jemných modulá ciách, pieseň bez slov.
Nedá sa hovoriť o všetkom, preto len
stručne: bol to pestrý a veľmi príťažlivý
koncert s dôrazom na premenlivosť vyjadrovacej schopnosti súčasnej hudby,
výborne interpretovaný súborom Apartment House.
Anglický klavirista Ian Pace okrem
toho, že v Mirbachovom paláci podal
skvelý výkon v náročnom klavírnom
recitáli (9 . júna), potešil aj výberom takej kolekcie skladieb, ktoré boli aspoň
nepatrnou prehliadkou toho, čo sa momentálne objavuje na britskej scéne. Na
takýchto koncertoch si po slucháč môže
uved omiť. aká tvárna je klavírna hudba
a čo všetko sa dá ešte vymyslieť, priamo
hlavou, ale niekedy aj počítačom.
Ian Pace uviedol diela Marka Taylora,
Michaela Finissyho, Michaela Parsonsa,
Lawrencea Craneho a Christophera
Foxa . Klavírna skladba na konci 20. storočia je - zdá sa - vhodným laboratóriom pre kombinovanie hudobných
štruktúr z rozličných štýlov. Dial o sa tak
nielen vo Finissyho skladbe Unsere Afrikareise. Autor zámerne zlúčil hudobné
podnety z Európy a Afriky, aby vyjadril
čosi ako autorský program, gesto, vzdor
aj zmierenie. Pre interpreta je to mimoriadne dlhá a ťažká skladba. Pôvabná,
takmer bluesová . dvanástka", akoby
uspávanka Kierkegaard His Walk around
Copenhagen od Lawrence Crana poskytla
klaviristovi trochu .,oddychu" a poslucháčom námet na rozjímanie o polyštýlovej ohybnosti klavírnej sadzby. Na
záver zaznela náročná, toccatovo-etudová skladba Christophera Foxa nazvaná Llik.relliK. Keďže je to prešmyčka
slova Killer (zabiják), poskytlo to autorovi *napätie medzi mŕtvolnou mechati HUDOBN Ý ŽIVOT) 7-8]1999

nickosťou počítačových

repetícií a živosťou zvukových zd rojov". Počítač- ako
nový terminá tor v hudbe. ktoréh o
vplyv už nielen zasa huje technickú
stránku procesu. ale stáva sa tiež novodobým štýlovotvorným prvkom v hudbe. vplývaj úc tak na metódy spracovania h udobných motívov a tém. Je to
nová éra hu dby - otvárajú sa nové
možnosti pre hudbu v 2 1. storočí? Toto
je otázka, ktorou sa možno budú zaobera ť koncerty na Večeroch novej hudby
roku 2000.
ž e to zatiaľ ide i bez počítača. potvrdil
svojou tvorbou a koncertom ( 13. júna.
Slovenský rozhlas) Poliak Zygmunt
Krauze. ktorý už n iekoľko desaťročí
výrazne zasahuje do čírenia autorských
štýlov. V Bratislave nie je po prvýkrát.
Jeho vystúpenia boli vždy veľkým lákadlom pre znalcov. Tentokrát jeho
sólové aj komorné skladby často prinútili poslucháča ticho sedieť po doznení
diela - akoby sme nechceli hlučným potleskom prerušiť jemný dotyk s najvnútornejším pulzom h udby. akoby sme
nechceli prerušiť snívan ie s otvorenými
očami. Na tomto koncerte vynikajúco
spol u účin kovali: Opera aperta. súbor
VENI (dirigent Anton Popovič)
a Bratislavskí komorní sólisti.
Skladby boli náročné po všetkých stránkach.
Najdlhší koncert IO. ročníka VNH sa
zača l . ma ratónom" pre klaviristu .
40-minútová skladba Simeona ten
Holta Soloduiveldans je pridlhou hračkou
aj v rukách zručnéh o klaviristu. Princíp
minima! music zaväzuje interpreta i poslucháča. lebo spoločne plávaj ú jemnými zm enarrti melodicko-rytmických
nápadov i figúr. Nečakané potešenie poskytla táto skladba po 3 m inútach v podobe krátkeho. akoby chopinovského
intermezza. Je prekvapením. že túto
skladbu napísal S. ten Ho it (nar. 1923 )
ešte roku 1986. teda vo veku 63 rokov.
pre uvedenie Zygmuntom Krauzem na
Záhrebskom festivale!?
Zygmunt Krauze ako skladateľ. aj
ako interpret. To je silný dojem z jeho
Piano kvinteta 1993 (Opera aperta). Je
to akýsi variant typu . musica Pollaca·.
inšpirovaný tragickým životom a tvorbou W. Strzernin ského. Polarita lyrického a melancholického prvku. výrazný romantizujúci ráz zá kladnej
expresie. to bola zá roveň aj výzva pre
4 sláčiky na uplatnenie najtypickejších
polôh týchto inštrumentov. s dôrazom
na spevnosť a pôvab smutných línií.
Krauze ako skladateľ mnohých tvárí.
Music Box Waltz pochádza ešte z roku
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1977, krátka nostalgická vanaoa . valčíka " pre Waltz Project. do ktorého sa
svojho času zapojilo 25 sklada teľov z celej Európy. Iba Krauzemu napadlo napísať niečo na spôsob mechanickej hracej
skrinky. klavirista dohrá a jeho ruky
ostanú neh ybne vo vzdu cho. dlho.
dlho... Zo sedemdesiatych rokov pochádza aj Aus aller Welt stammende.
pôvabný .export" hudby okorenenej
poľsko u ľud ovou melodikou pre festival
v Innsbrucku. kde ho roku 1973 premiérova! Wien Ensemble. V Bratislave
bolo toto dielo výborne uvedené Bratislavskými komornými sólistami.
8 huslí a 2 violončel á - a koľko krásnej
hudby! Archetypy melódií od Sandomierzi. kultivovaná lyrická nostalgia za
čímsi uplynul ým. zvláštny statickochvejivý efekt hudobného procesu.
v ktorom akoby . hudba plynula na jednom mieste". Pocit, že už-už sa to stane
hudobným suvenírom. sa n ašťastie nedostavil. Tak sme si s radosťou vypočuli
toto inšpiratívne dielko.
Koncert nebol. pochopiteľne . iba
z tvorby Z. Krauzeho. ktorý však pokračoval ako interpret - napríklad vo
vtipnej Andriessenovej Melódii. v ktorej
Krauze .dolaďoval" unisonové pískanie
ku klavírnej skladbe. Nevedno. čo sa
k čomu malo priblížiť. ale práve v tom
bolo čaro tej Melódie ... Na záver prvej
polovice koncertu zaznela skladba Daniela Mateja When ľm Fifty Ifor/ piano
(Opera aperta) - bol to o päť priestor
pre silné prežívanie po ču tej hudby.
v ktorej sa Matej .doladil" na pianissim ovú dynamiku v zhode s obsahom. 2
klavíry (Skutová, Krauze) i ostatné
nástroje hľadali dolné h ranice počuteľ
nosti; uspávanka na spôsob najväčšieho
spomalenia. útržky prerušovanej melódie na spôsob tichého kvílenia nočných
okien. Poznáte to, chcete zas pať a okno
. spieva· ... Aj ten najdlhší koncert sa raz
skončí. Záverečná Terra incognita od
Zygmunta Krauzeho bola ponímaná
ako masívne posúvanie .s l áčikov ej
hmoty" zh ora nadol. Batéria slá čikov
pôsobila ako monolit. hudobne silný.
vnú torne bohato štruktúrova ný proces.
v ktorom našiel uplatnenie dokonca aj
lyrický kontrabas ako kontrast... Zhrniem: Koncert bol síce dlhý, ale poučný
a dobrý.
Finále v Dvorane VŠMU. Nič efektnejšie. ako sa to poda rilo dramatu rgii
IO. ročníka VNH na koncerte 18. júna.
si neviem pred staviť. S pojiť do jedného
koncertu dve absolútne odlišné skladby
z toho istého obdobia od jedného au tora. Luisa Andriessena, tO je dobrý ťah

-

v prvom, aj v druhom pláne. Spojiť dva
súbory, VENI a Bratislavských komorných sólistov bolo priam nutné, dirigoval Anton Popovič . Symfonie voor laose
snare (1978) je nápad sám osebe- vyberám citát z bulletinu: .Symfónia pre
prázdne struny je výsledkom inštru mentálneho projektu na Kráľovsko m
konzervatóriu v Haagu. V tej to skladbe
má každý interpret k dispozícii iba štyri
tóny, hráči hrali na preladených nástro joch. Takže napríklad melódia pozostávajúca z piatich tónov vyžaduje väčš i 
nou päť hráčov." Vtipné? Áno. aj. Ale
predovšetkým je za tým istý druh prija teľnej hudobnej konštrukcie na ú rovni
dobre zrea lizovaného hudobného ná padu. Výsledok? Zvláštne znejúca dlh á
skladba, pokojná v p riebehu i nálade,
ako ľa hko zvlnená monotónna hola ndská krajina. Udivujúca ču dne trblietavou melódiou, ľahko sa pohybujúcou
celým súborom. čo dodávalo priebehu
skladby charakteristický tok. V tej to
skladbe sa v rámci možností danej
skladby .blysli" Bratislavskí komorní
sólisti. Zaiste to nebolo ľah ké ...
Ak som si v prvej polovici užila nados ta č pián a pianissím, tak v druhej polovici sa privali! taký mohutný kompaktný zvuk Andriessenovej skladby
Worker 's Union (z roku 1975 ), že nepri praven ých pos lu ch áčov strhla táto
skladba doslova ako tie ne čakané
storočné záplavy na slovenských riekach. Netušila som, že aj absolútnu di sonanciu. dynamiku vyšponovanú na
fo rte-fortissimo v kom binácii s agresívn ym rytmom možno poslucháčsky akceptovať, a to aj na dlhej ploche.
Toto temer polhodinové dielo má
zaujímavú prehistóriu. týkaj úcu sa dobovej ľavičia rs kej avantga rdy v západnej Európe. Worker 's Union - Zväz robotníkov - skladba L. Andriessena je
len dokladom toho. že zh udobniť možno takmer všetko. a kýkoľve k program,
ideu. pravda, za predpokladu, že sa tak
deje z vlastnej umelcovej vôle a nie pod
tlakom ideológi e. Ešte poznámku
k dielu : dozvedeli sme sa, že Zväz robotn{kov bol komponovaný metódou približného zápisu. Hráči majú určený len
stred melodickej línie, v rá mci ktorej
sa môžu voľne pohybovať, teda na spôsob riadenej aleatoriky, pričom rytmus
je dôsledne záväzný. A propos - rytmus. Dynamické rytrrtické figu rácie,
zmes synkop a polyrytmických útvarov.
náročné na strieda nie m etrických
štruktúr. to bol zaiste ťažký oriešok pre súbor VENI a pre klaviristku
(Pokračo vanie na str. 34)
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4. Medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela sa uskuročnila v dňo ch 20. až 27. júna l 999
v Bratislave. Súťažilo 33 klaviristov z 15
krajín, a to z CR, Francúzska, Holandska, Japonska, Južnej Kórey, Kazachstanu, Lotyšska, Nemecka, Po ľska,
Ruska, SR, Talianska, Ukrajiny, Veľkej
Británie a USA. Z vyraďovacieho kola
prešlo do druhého kola šesmásť účast
ru"kov, piati z nich sa dostali do tretieho
kola - finále. Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR a Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy. Generálnym sponzorom bola
firma Ericsson Slovakia, s.r.o. Ako organizátori sa do súťaže zapojili Národné
hudobné centrum, Mestské kultúrne
stredisko, Slovenská filharmónia, Vysoká škola múzických u mení v Bratislave, Hudobný fond, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Nadácia Cyrila
a Metoda a Medzinárodná nadácia J. N.
Hummela. V porote zasadali Halina
Czerny-Stefaó.ska (Poľsko) , Ida Cernecká (SR), Sándor Falvai (MR), Eugen
Indjié (FR - USA), John Roos (Juhoafrická republika), Gyorgy Sándor (USA )
a Jan Wijn (Holandsko ). Namiesto ne-

prítomného Lazara Bermana sa predsedom poroty stal prezident s ú ťa že, jej
autor a iniciátor, klavirista Marián
Lapšanský.
Pokúša m sa pozrie ť na toto podujatie
s odstupom, čo mi dovoľuje niekoľko
ročná pomlka v sledovaní domáceho
hudobnéh o diania. Pripomína m i dobre
etablované medzinárodné prehliadky
mladých koncertn ých umelcov a ich
niekdajšiu vysokú úroveň z obdobia,
keď BHS boli nielen jediným, ale vdaka
relatívnemu dostatku prostriedkov
i dobre dotovaným festivalom na Slovensku. Dnes je súťa ž ďenom Medziná rodnej federácie hudobných súťaží,
z čoho pre jej organizátorov vyplýva na
jednej strane povinnosť zabezpe čiť vysokú úroveň s úťaženia a na strane druhej možnos ť využiť kanály federácie na
propagáciu. Zdá sa, že súťaž je pre hudobný svet zaujímavá a to je pri takej
konjunktúre, aká vládne v súčasnos ti
vo svete interpretačných súťaží, dobré
znamenie. Zvyčajne rozhoduje o ú čas ti
na súťaži pedagóg, neraz ide hlavne
o vyskúšanie si pódia, v druhom pláne
upozorniť na kvality interpreta (či pedagóga). Pre Slovensko je tento typ podu-

Jana

(Dokončenie zo str. 33)
Eleonóru Škutovú. Obdivovala som
všetkých, i dirigenta A. Popovi ča,

Nuž, tento .Zväz VENI hudobníkov·
je doteraz stále plodným laboratóriom pre rôzne objavné zámery drama turgie, skla dateľov domácich aj za hraničných. Na festivale Večery novej
hudby to už neraz dokázali, a to aj
bez štatistík za uplyn ulých d esať
rokov.
Co povedať na záver? Všetd slovenskí
interpreti, sólisti i telesá, ktorí prijímajú
účinkovanie na takýchto festivaloch, robia mimoriadne záslužnú prácu v oblasti
kultivovania povedomia o súčasn ej
hudbe. Možnosť počuť dobré skladby,
ktoré naozaj prekvapia, je stále m en šia
a menšia. Do festivalových dramaturgií
totiž zasahujú domáce diskotéky s CD so

súčasnou hudbou. Ale - a za tým si stojím - nič sa nevyrovná počúvaniu nového alebo neznámeho hudobného diela
na festivale a živému koncertnému výkonu, najmä ak patrí k nadpriemerným.
Zdá sa, že v Bratislave je istá poslucháčska lobby, rozliční laici a pozitívni
.devianti", ktorí vyhľadávajú tvorbu typickú pre takéto • večery novej hudby".
Myslím, že práve tých by bolo vhodné
viac pr itiahnuť ku koncertom súčas
nej hudby. Lebo, a to potvrdil aj tento
festival, mnohých hudobru"kov, profesionálov, početných skladateľov, ale aj
interpretov, už vývoj súčasnej hudby
nezaujíma.
MELÁNIA PušK.ÁšovÁ

ktorý si na skladbe zgustol s vervou
hodnou tvrdého rockera. Netrúfam si
odhadova ť ako prebiehali skúšky a na
čom sa lámala dirigentova predstava.
Keďže nešlo o čistú intonáciu, zaiste to
bolo oslobodzujúce aj pre samotných
hráčov, lebo rytmus, tempo, agresívna
dynamika dali zabrať doslova všetkým.
Trúfam si zato povedať, že kto vie túto
hudbu počúvať bez návykových predsudkov, môže sa dopracovať k zaujímavým posluchá čskym pocitom na druhom, neznámom konci pomyselných
. hodnôt" hudby.
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potrebný, a to nielen ako
prezentácie i nt erpretačných
výkonov študentov umeleckých škôl,
ale predovšetkým ako priestor tvorivej
konfrontáde s ich zahran ičn ými kolegami a vzájonmej inšpiráde. Súťaž vnímam aj ako dobrý prostriedok prezentácie našich umelecko-historických reálií. Tohto roku bola povinnou skladbou
časť z Tatranských potokov Jána Cikkera
a aj komorná hra jedného z diel J. N.
Hu mmela, m enovite Septera op . 74.
Z vlasmej praxe viem, aké ťažké je získať pozornosť zahraničných koncertn ých umelcov slovenským dielam.
Hummelova sú ťaž takto získava trvalých spojencov Bratislavy, Slovenska,
Hummelovej h udby a slovenskej súčas 
nej hudby. Septeto, žia ľ, neodznievalo
celé, iba jeho prvé dve časti; je krásne
a škoda, že sa častej šie nehráva. V súťaži
dostalo veľký priestor a iste ho mladí
adepti súťaže využijú i v budúcnosti.
Organizátori by mohli uverejňovať zaradenie ďalšej slovenskej skladby do povinného repertoáru nasledujúceho roč
níka.
Sú ťa ž prebiehala v Moyzesovej sieni
Slovenskej filha rmónie, kde j u sledovali .,.
možnosť
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nie početní, ale zato pozorní študen ti
a hŕstka vytrvalých kritikov a redaktorov. Slovenská televízia a Slovenský
rozhlas zaznamenali celé druhé kolo.
V sú časných pomeroch je to nevídaný
luxus. Pravda, za minimálne náklady
médiá získali hodinové recitály kvalit ných mladých kon certných umelcov
z celého sveta. Mňa osobne teší, že v zaznamenávanom druhom kole odzneli
recitály piatich slovenských klaviristov.
Najprv čo to o prvom kole. Ako na
každej sú ťaži. aj tu sa o slovo hlásili
účas tníci, ktorí tu byť nemali. Najmarkatnejším bol 1 4 -ročn ý Francúz Olivier
Ternon. ktorý svoj program nielenže
výrazovo a štýlovo nezvládoL ale priam
s ním fyzicky bojoval. Prvé kolo má
úlohu fil tra, v druhom kole odznej ú tie
najkvalitnejšie výkony, v treťo m kole už
ide o rozdelenie den a laureátskych titulov. Druhé kolo teda znamenalo 16
klavírnych recitálov v rozsahu celej ho diny. Požadovaný program bol už aj
v prvom kole d osť náročný na to, aby sa
dala spraviť zá kladná deliaca čiara medzi účastníkmi. Bola to klasická sonáta
Haydna alebo Mozarta, jedno z vybraných diel Chopina, etuda Liszta, časť
z Tatranských potokov Cikkera a etuda
neskoromanrického autora. V druhom
kole to bola Beethovenova sonáta, zá važné dielo romantizm u a dielo 20. storočia. Po vypoč utí dvoch kôl bolo
možné utvoriť si názor o každom účast 
níkovi, a hoci porota teoreticky nemala
brať do úvahy výkon v prvom kole, nie
som pre svedčená, že sa chcela a bola
schopná od neho odo sobni ť.
Skôr, než sa budem venovať finalistom sú ťaže, rada by som sa zmienila
o slovenských klaviristach, z ktOrých
väčšina mala dobrú a veľmi dobrú úroveň. Súvisí ta, pravdaže. s existenciou
silnej strednej generácie klaviristov,
ktorí sú dnes pedagógmi na VSMU. Už
v prvom kole ma zaujala Katarína
Brejková (24-ročná posl ucháčka
I. Cerneckej na VSMU), dobre pripravená, inteligentná a muzikálna. V prvom kole h rala na klavíri značky
Bosendorfer, pekne jej vyšla Haydnova
sonáta O dur a Debussyho Pour les huits
doigts. V dru hom kole hrala na klavíri
značky Steinway, pôsobila vyrovnanejšie. muzicírovala. 23 -ročná Miriam
Medveďová (poslucháčka M. Starostu
na VSMU) ma la seriózne pripravené
svoje vystúpenie. Ani jediný tón nebol
POnechaný na náhodu, skladby mali
svoj pôdorys, architektúru. Cením si
spôsob jej hry, ktorou sa dostáva priamo
k podstate tónu, šetrí ruky, dbá o úhoz
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a m á prepracované detaily. Možno
práve tátO snaha o dokonalosť niekedy
bráni jej rozletu. V okamihu. keď sa tak
stane, odpú ta sa od jednotlivých tónov,
od poriadku, od partitúry. Dobre si vybrala skladby k svojmu naturelu. Traja
z piatich slovenských klaviristov, ktorí
sa dostali do druhého kola, získali ocenenia: Dušan Suj an (25-ročný poslucháč M. Lapšanského na VSMU ) a Jordana P a l ovič ov á (23- ročná poslucháčka D. Varínskej na VSMU), získali
Cenu Min isterstva školstva SR, Ladislav Fančov ič ( 19 -ročný žiak P. Cermana na bratislavskom Konzervatóriu) ,
obdržal Cen u Hudobného fondu ako

D EREK W IELAND

najlepší slovenský účastník súťaže. Má
dobre zvládn utú techniku, takže sa
môže sústrediť na výraz, štýl a interpretáciu. Zaujal ma v prvom kole v Mozartovej Sonáte F dur KV 533, ľa hkosťou
tónu, nadhľadom . Má vynikajúcu ľavú
ruku . V romantických skladbách impo nuje silným výrazovým n ábojom.
Oceňujem sk utočno sť. že všetci slovenskí druhokoloví účastníci hľadajú
vlastný výraz a budujú si schopnosť individuáln eho umele ckéh o po h ľadu.
Každý z nich je iný už len tým, že má
iné pedagogické vedenie. V tomto
zmysle je najsiln ejším zjavom Ladislav
Fan čovič a s fo ndovou cenou sa stotožňuj em . Práve Fančovičovi sa podarilo
najviac odpútať od hudobnej matérie
a tvoriť tón, robiť hudbu. Najviac sa mi
páčil v Mozartovej sonáte. V klasickom
repertoári poznať najzretel'nejšie, kto
predo mnou stojí a aké myšlienky mi
komunikuje. Dušan Sujan podal korektný výkon, jeho tón je jemný, šerosvitový, naj lepšie mu sedeli Chopin
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a Skriabin. Jordana P a l ov ičová je zrelá
klaviristka, Schumannove Davidbundlertänze zahrala presvedčivo. jej silou
je všestrannosť. bola rovnako dobrá
v Beerhovenovi ako v pôvabnom Zeljenkovi.
Ceská klaviristka Ma rkéta Týmlová
( 21-ročná poslucháčka P. Toperczera na
AMU v Prahe) si zo sú ťa že odniesla
Cenu Nadácie Jána Cikkera za predvedenie diela Jána Cikkera. Podala vel'mi
slušný výkon. Bola jednou z dvoch čes 
kých súťažiacich. Druhým bol Stepán
Kos ( 24-ročn ý p os l u cháč I. Klánskeho
na AMU v Prah e), ktorý dostal Cenu
Medzinárodnej nadácie J . N. Hummela
a 3. cenu - Cenu prin1átora hlavného
mesta SR Bratislavy. Nie je nezaujímavé, že Cenu Medzinárodnej nadácie
J. N. Hummela prišla odovzdať priama
Hummelova potomkyňa Yvonne Hummel z USA. Stepán Kos, podobne ako aj
jeho ďalší kolegovia, nezaprel svojho
pedagóga. Je to typ klaviristu, ktarý sa
snaží o jasný tón, perlivý výraz, dokonalé legatá, melodický ťah , nie je
hlbavý a ani si nateraz nevyberá psychologicky náročnejšie diela. Za svoj
výkon sa ocitol vo finále, kam postúpili
spolu piati ú ča s tníci súťaže, a to: Bas
van Bommel (Holandsko). Stepá n Kos
(LR), Japonka Atsuko Niki (Veľk á Británia ), Chong W. Park (Južná Kórea )
a Derek Wieland (USA).
V prvej časti finále preverila porota
ich zmysel pre komornú hru v povinnej skladbe - Septete op. 74 J . N. Hummela,. Spoluúčinkovali fla utista Marián
Turner, h obojista Igor Fábera, hornista
Branislav Hóz, violista Peter Sesták,
violončelista Juraj Alexander a kontrabasista Radoslav Sašina. Pre časovú náročnosť odzneli iba prvé dve časti tohto
pôvabného diela. Vynikajúci boli najmä
Stepán Kos a Japonka Atsuko Niki.
V treťom kole odzneli časti Mozanových a Beethovenových klavírnych
koncertov so Sloven skou filh armóniou
pod taktovkou Bystríka Režuchu.
Musím podotknúť, že tak in štrumentalisti. spolupracujúci v Hummelovom
Septete, ako aj orchestrálni h ráči. účin
kujúci v inštrumentálnych koncertoch,
odviedli seriózny výkon. A finalisti?
Chong W. Park (30- ročný poslucháč
S. Lipkina a L. Bermana na Juilliard
School v New Yorku ) je zrelý sólista,
ktorý na sebe sústavne pracuje. Zaujal
ma svojím výrazom v prvej časti Beethovenovho Klavírneho koncerlll č. 5 Es
dur, op. 73. Japonka At suko Niki
( 28-ročná p osl ucháčka J. Havilla na
Guildhall School of Music v Londýne)
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sa vo finále prezentovala prvou časťou
Beethovenovho Klavirneho koncertu
č. 3 c mol op. 37. Na margo oboch klaviristov iba poznámka: neprekvapila ma
vynikajúca úroveň týchto dvoch koncertných umelcov. Ázijskí hudobníci sa
uplatňujú celosvetovo, nadväzujú na
európsku tradíciu, vnímajú ju ako čosi
svoje a snažia sa do nej vcítiť. My, Európania, hľadáme u nich predovšetkým
výraz a ak objavíme, že v ich hre je
na prvom mieste technika, prísne
ich odsúvame. V našom prípade nezískal cenu ani jeden z nich, hoci ich výkony boli na štandardnej úrovni. Porota
rozhodla o udelení 2. ceny, Ceny Ministerstva kultúry SR 20-ročnému Holanďanovi Bas van Bommelovi (poslucháč J. Wijna na Konzervatóriu v Amsterdame, nám známeho z minuloročných BHS) a o udelení l. ceny,
Ceny firmy Ericsson Slovakia, s.r.o.,
28-ročnému Američanovi Derekovi
Wielandovi ( p oslucháč G. Sándora

KALEIDOSKOP]
MEDZINÁ.RODNÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
V RÁMCI WIENER fESTWOCHEN,

ktorých usporiadateľom bol tohto roku Wiener Konzerthous (9. 5. - 16. 6.) so nieslo
v znamení jeho titulu ,Apokalypsa". V očaká
vaní prelomu tis ícročia usporiadatelia ním
chceli poukázať no rod príkladov v hudobnej
literatúre, ktorých témou sú vízie o obavy
ľudstvo i jednotlivco z konečnosti času. Akúsi
červenú programovú niť festivalu tvorili dielo
oko Lisztov Tanec smrti, Händelovo oratórium Mesiáš, Hoydnových Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži, Schmidtovo oratórium Kniha so siedmimi pečaťami,
Musorgského Noc na Lysej hore, Messioenovo Kvarteto na koniec časov, ďalej Schumonnove Scény z Fausta, Brucknerovo
8. symfónia o mnoho ďalších diel bezprostredne alebo voľnejšie nadväzujúcich no
danú tému. Popri Viedenských filharmonikoch, Viedenských symfonikoch, Rozhlasovom symfonickom orchestri Viedeň, Viedenskom komornom orchestri, súbore Camerata
academica sa na realizácii festivalového
programu zúčastn ili Štátny filharmonický orchester z Hamburgu, Krárovský Concertgebouworkest, Nemecká komorná filha rmónia
Bremen, Orchestre National de France, popredné viedenské o zahraničné zbory pod
taktovkami D. Borenboimo, R. Choillyho,
O. Russella Daviesa, H. Holligera, N. Harnoncourto, V. Fedosejeva, Ch. Dutoito, Siro
R. Norringtono, S. Ozowu a ďalších. Komorné koncerty o početné recitály - najmä
klavírne o piesňové, koncerty súčasnej hu-

a R. Fabre na Juilliard School v New
Yorku).
Vavríny teda poputovali miláčiko
vi súťaže Derekovi Wielandovi. Jeho
jemný tón a výraz dominujú v celom
prejave a vo všetkých skladbách. Tým
je jeho hra štýlovo menej diferencovaná. Vo finále hral druhú a tretiu časť
Beethovenovho Klavírneho koncertu
č. 5 Es dur op. 73. Osobne si cením
predovšetkým výkon van Bommela.
Imponoval mi od začiatku do konca,
krásne hral Mozarta v prvom kole,
zaujal vo finále, kde hral druhú a tretiu
časť Mozartovho Klavírneho koncertu
Es dur KV 271. Stýlová jasnosť, náročná
kantiléna, oblúky, striedmosť výrazu
a kultú ra tónu charakterizovali jeho
hru. Jeho Chopin i Debussy mali gradáciu, napätie, Barták razanciu a Liszt brilantnosť, dobre sa počúvali i Cikker
a Beethoven. Van Bommel presvedčil
ako citlivý muzikant a ukázaL že má
dobré vedenie.

KAL EIDO S K O P ]
dabnej avantgardy sa niesli v znamení ideí
konco, katastrof o strachu.
Nehodno pritom zabudnúť, že viedenské
hudobné slávnosti sú len zlomkom verkolepého širokospektrálneho festivalu Wiener
Festwochen, ktorý prezentuje najmä v oblasti
divadla najnovšie dielo o režijné koncepcie.
Festivalová inscenácia Straussovho NetDpiero,
premiéra opery mladej rakúskej skladateľky
Olgy Neuwirthovej Bählams Fest, ktorá
vznikla na objednávku festivalu, inscenácia
,podľa W. A. Mozarta• Kráľ šťastia, Brittenovo
zriedkavo hrávaná opera inšpirovaná japonským Nodivadlom Curlew River, Mozartov
Don Giovanni, niekoľko avantgardných taneč
ných produkcií, rod činoherných inscenácií klasických, súčasných, avantgardných, zopÍňali
tradičné i celkom nezvyčajné priestory Viedne,
ktorá pulzuje (nielen počas tohto festivalu)
mnohovrstvavým kultúrnym životom.

Ak platí, že porota je zárukou umeleckosti súťaže, potom 4. Medzinárodná
klavírna súťaž J. N. Hummela mala vysokú úroveň vďaka všetkým členom poroty. Unikátnym zjavom bol nesporne
87 -ročný, stále vitálny Gyärgy Sándor,
žiak Bélu Bartóka, ktorý už 60 rokov
žije v USA. V pamäti tohto storočia ostane vďa ka svetovej premiére Bartókovho
Klavírneho koncenu č. 3, ktorý realizoval pod taktovkou E. Ormandyho.
Súťaž by si zaslúžila väčšiu sledovanosť zo strany publika počas finále.
V Moyzesovej sieni, kde prebiehali prvé
dve kolá, nebol nedostatok väčš i eho
počt u záujemcov veľmi cít iť. Počas finále
v Slovenskej filharmónii bola doslova
škoda, že sa dosta točne nezaplnila.
Hummelova súťaž je umelecky zaujímavým príspevkom do mozaiky podujatí
Slovenska. Ak si vybuduje tradíciu, bude
to prospešné pre mesto, milovníkov
umenia, i profesionálnych hudobníkov.
V I ERA POLAKOV I ČOVÁ

KA L E I D O S KOP]
MODERNA V SALZBURGU

Pierre Boulez bol v posledných rokoch
častým hosťom letného festivalu
v Salzburgu. Tohto roku bude stáť dvakrát
no čele Viedenských filharmonikov s dielami
Albano Berga o Gustava Mahlera. Do Salzburgu s ním pricestuje oj Ensemble
lnterContemporain, ktorý tu uvedie Boulezove diela Répons a Anthemes 2*'. David
Robertson tu bude di rigovať rakúsku premiéru jeho sur lncises pre 3 klavíry, 3 harfy
a 3 bicie, okrem toho v Salzburgu zaznejú
Diologue de l'ombre double a lmprovisotion
sur Mollormé l a //.
uskutočnia aj dve premiéry
diel Luciana Beria: Cronaco del Luogo l
Kronika miesto (libreto Tal io Pecker Berio)
a Echo pre soprán o flautu.

V Salzburgu sa

ScHUBERnADE fELDKIRCH

V rámci letného festivalu v Salzburgu sa

V máji sa v niekal'kých lokalitách rakúskej
spolkovej krajiny Vorarlberg (Feldkirch,
Lindou, Schwarzenberg) konal opäť tradičný festival, ktorého stredobodom je komorná, klavírna a piesňová tvorba Franza
Schuberta. Desiatky piesňových a klavírnych večerov s hviezdnym obsadením
(Barbora Bonney, Edita Gruberová, Barbara Hendricks, Bo Skovhus, Peter Schreier, Alfred Brendel, András Schiff, Hagen
Quartett a mnohí dalš ij zaraďujú tento
festival medzi elitné podujatia svojho
druhu.

koná aj cyklus s názvom ,Budúco generácia", ktorý tohto roku o. i. prinesie kompozičný portrét mladého rakúskeho skladatera
Georga Friedricha Haasa. No koncerte súboru Klangforum pod taktovkou Sylvaino
Combrelingo zaznie premiéra sklodoteľovho dielo pre bicie nástroje o súbor
Wer; wenn ich schriee, härte mich.. .f Kto by
mo po ču l, keby som kričal, pod taktovkou
Johanna Kalitzkeho uvedú Einkland freier
Wesen l Súznenie slobodných bytostí.
Ďalej zaznie skladoterovo 1. sláčikové
kvarteto.

ti HUDOBNÝ ŽIVOT]
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PRAŽSKÉ JARO 1999 (2)
Afflatus Quintet je dechové kvinteto peti vynikajích sólohráču, kterí
spolu muzicírují povetšinou hudbu
dvacátého století. Neobvyklá kombinace, neobvyklý výsledek. Program
odpovídal zacílení souboru (Gyorgy
Ligeti: šest bagatel, Pavel Haas: Dechový kvintet, Paul Hindemith: Kleine
Kammermusik, Theodor Blummer:
Kvintet - pfidával Mozartovy drobnosti (dve Fantazie f moll a Andante
F dur) upravené pro dechový kvintet.
Celý veče r s obsažn ým a dlouh ým
programem se nesl v duchu mladistvého impulsu, jdoucího z hráču souboru. JakObY. si fekli - vnutíme jim
modernu, prorože je nádherná. Líp ji
snad nelze za hrát.
Tento dojem musela mít vetšina
syte aplaudujícího publika, neboť pet
nadšených, technicky dokonale pripravených a výrazove nebývale vyspelých sólistu hrálo s prenášejícím
se nadšením. Muzikalita, spontánnost a využití technických obtížností
k upoutání pozornosti, k pochopení
výjimečnosti skladeb - to nejsou
bežné vlastnosti komorního souboru.
První skladba Ligetiho toto vše oznámila a zaujala nejen tím, ale vpravde
krásným, až nebývale zpevným, vtipným dílkem.
Kvintet Pavla Haase prekvapil vyspelostí skladatelova sdelení, ukrytého v bohatých, sólovým znením
naplnených partech. Nikoho z hráču
nelze vypíchnou t jako nejlepšího,
úžasná vyrovnanost výj im ečné kvality, raková je charakteristika souboru. Roman Novotný a Jana
Brožková (flétna, hoboj) sice domi nují jásavostí zvuku, jak jim byl skladateli pfipsán, a jej ich tón je opravdu
nádherný, ve všech polohách, v kanlabilnosti i rytmické pregnand. Totéž
však nutno i'íci o klarinetové hre Vojtecha Nýdla a v každém možném
okamžiku o tomtéž presved čuj e hlas
fagotu Ondreje Roskovce. L.e Radek
Baborák patií k sólistické š pi čce hornistu, je obeme známo a tak vyzdvihuji neco nesólového: až dech se
tajil nad lehkostí a doslova krásou
jeho priznávek. Mozartovy drobnosti
hladily jinou stylovou rovinou a daly
sólove vyniknout prvním dvema
hráčum. Pi'esto po Mozartovi pak
Blummeruv Kvintet nebyl nepríjemným skokem do tricátých let našeho
století. Snad jen trochu dlouhý byl
tento kvintet, a to vzdor interpretačlb HUDOBNÝ
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nímu nadšení, které až do poslední
noty z hráču nevyprchalo.
Koncert souboru Afflatus Quintet
dostál slovum nadšení, které tento
mladý soubor zanechává v posluchačích. Je až s podivem, že !ze hrát
hudbu dvacátého století skoro celý
večer a ta nej enže nikoho neunaví,
ale naopak nadchne. Afflatus Quintet
má k tomu ohromný predpoklad.
Schola Gregoriana Pragensis je
soubor devíti m ladých mužu, ktei'í se
venují gregoriánskému zpevu , jako
jejich vudce David Ebe n, spedalista
v tOmto oboru. Na koncerte Pražského jara uvedl program, vydaný na
jejich posledním kompaktním disku:
Franusuv kancionál. Dobre sestavený
.sesti'ih" zpevu, umne sti'ídající vícehlas s jednohlasem, dal posluchači zapomenout na dobu a čas. V prostredí
nádherného interiéru kostela sv. Simona a Judy, kam tento zpev tak zapadl, se rozprostrel koncert hlasu.
Hlasu tak presne školených, aby vyzpívaly krásu ukrytou v neumách
a oživenou pro naši dobu, ale aby neupoutávaly víc, než je obsah daných
slov. Pfesto, že poslu ch ač bezprostredne nerozumí latinskému slovu ,
pfestO, že hudba je zdánlive velmi podobná, a presto, že nikdo z prítomných pravdepodobne nedešifruje plnou hodnotu významu zdobené noty,
která slova obaluje, znel veče r nejen
vlastní krásou zpevu dávných predku,
ale též jakousi ozvenou zvuku, prostoru, prosté ušlechtilosti lidského
hlasu. Ozvenou v nás. Schola gregoriana je rnistrovské spojení skromnosti s vedomím dovednosti a snad
práve proto jejich koncert, ať už živý
nebo uspofádaný prosti'ednictvím nahrávky, vždy nadchne. Tak i tentokrát.
K jedném z posledních koncerttt letošniho Pražského jara pati'il večer
s Pražskou komorní filharmonií
pod taktovkou Jiliho Be lohlávka.
Pfitažlivý program (Ebenovo Pražské
nokturno, Chopinuv druhý klavírní
koncert a Straussova orchestrální lahudka Méšťák šlechticem) sliboval zážitek nékolika smery a naplnení se dostavilo. Pražské nokturno je krehkou
stavbou na mozartovské téma, v némž
inspirace a d tace jsou v pozadí - jakkoli pfiznané. Skladatelova současná
hudební reč oslavuje tuto inspirad
svým vlastním jazykem a dominuje
nad ní. Nékolikrát jsem tuto skladbu
slyšela v ruzném provedení, ale mladi
nadšení hráči Pražské komorní filharmonie jí s dirigentem Bélohlávkem

vdechli úplne nový rys v detailné
propracovaném, avšak velkoryse rozepjatém pojetí. Oblouk, Ebenem vytvorený od počá te ční ke konečné
citaci, podepfel Jirí Bélohlávek nuancovaným projevem hlasu a naplnil jej
pro tvar skladby maximální dramatič
ností. V souznéní se svými instrumentalisty docílil toho, že Ebenova skladba se probarvila v každém tónu a vnitfním prožitkem interpretu zaujala
znovu silné a plné. Hiro ko Nakamurová je pianistka proslulá nejen
v rodném Japonsku, ale i v nmoha
svetových hudebních centrech. V Praze prednesla druhý Chopinúv klavírní
koncert s perfektností a brilancí.
Druhá veta tohoto tak proslulého dt1a
užívá obou prvku - perfektnosti i bnlance - jen jako základního kamene
a pfedpokládá výrazovou hloubku interpretační nadstavby. Lze se setkat
s její pfešlápnutostí do tvaru rozbredle
romantizujícího melodii. Tentokrát
tomu bylo naopak, brilance a predznost techrtiky nemely pokračová ní
v tajemnu neohraničeného prostoru,
který láká za znéjícími trylky. Byl to
práve orchestr, který jako doprovázejíó dodával hudbe její chybéjíó rozmer a s pfík.ladnou citlivostí rezonoval, co m elo být slyšet ze sólového
partu. Jejímu provedení nelze konkrétne nic vytknout a také se setkalo
s kladným prijetím. Byl to jiný Chopin, jiné národnosti. I to je poučné
slyšer. Pražská komorní filha rmonie
bývá charakterizována precizností
a detailní propracovaností interpretovaných dél. Tím více to bylo slyšet
v dile Richarda Strausse Méšťák šlechticem, pro které je tento druh interpretace pfedpokladem. Devét část í dává
prostor všem hráčúm, ať decharum, či
malé skupine smyčcú, k sólistickému
uplatnení, k vyniknutí v detailu, dokázání hráčského .pohrávání" si s nesnadným notovým materiálem. Dost
často se kolem výkonu Pražské komorní filharmonie vnucují epiteta ornans. Nevnucovala-li se pfi vší kritič
nosti již u Ebena, jistotné to bylo ve
Stra ussove skladbe. Po tretí ve jmenovaných koncenech Pražského jara se
mi vracel pocit z výjimečné in terpretace ansámbl u - po souborech Kremerata Baltica a Afflatus kvinteto. I Pražská komorní filharmonie má v sobe
zapalujíó jiskru a nadšení, obojí vyprovokované a současne pod kontrolou Jii'ího Belohlávka. Radost být pfi
tom.
EvA VírovÁ
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PRODANÁ NEVESTA
NOVE v NÁRODN ÍM
DIVADLE
Nové nastudování Prodané nevesty
vystfídalo to sta ré za pochodu, v
prubeh u sezóny, pár mesícil po derniére. Séf opery Josef Pnidek a šéfdirigent Bohumil Kulínský pfesto,
že "ta sta rá" inscenace byla v mnoha
ohledech kvalitní, vytvoi'ili inscenaci
provokující, svižnou a nepatetickou.
Provokující scénickým nápadem,
svižnou tempove a nepatetickou he reckým vedením postav. Príbeh se
odehrává na posvícení v prubehu
jedneho dne, časove posu nut do
doby počátku elektrického proudu,
telefonu a jízdních koL Na
nem pfijíždí Vašek a práve
jeho postava je pro novou
inscenaci charakteristická:
nápady, vtipem a pojetím.
Vašek není mentálne retardovaný, ale pouze koktavý kluk, jemuž je nový
bicykl dražší než celé namlouvání. Režisérovi se
podai'ilo jeho chronicky
známé árie (Má matic'Ka,
To mi v hlave ležr} vym yslet
v novém aranžmá: se
svými potížemi se svei'uje
místním klukum v jejich
doupeti na pude a s nimi
se také pokouší (pri své
.nejduležitejší" árii) spravit kolo. Kolo je ústrední
rekvizitou iscenace, re žijne dotaženým vtipem.
B.
Druhým momentem je
zmínená parta kluku, která je vždy tam, kde se neco deje, či
šmíruje Jeníka a Marenk u pri verném m ilování. Této rovine gagu
z . rodiny Míchu" odpovídá druhá, ta
z .rodiny Krušinu", reprezemovaná
jejich domem. Scénograf Boris Kudlička jej u místil na točn e a dal mu zasouvací steny, aby režisér mohllibovolne nahlížet do soukromí postav.
Jan Skalický jemne, ale jasne odstínil sociální rozdíl obou manželských
páru v kostýmech (ve stej ném duchu
rozvrstvil celou vesnici) a tyto nu ance pomáhaly odpatetizoval vztahy.
Cinoherne pojaté a detailne vypracované si vyn ucovaly divákuv
smích.
Bohumil Kulínský predznamenal
své nastudování rychlým tempem už
v predehi'e a toto .brio" nabíjelo celé

predstavení. Ač svižnost temp byla
zjevná, orchestr i pevci šli s dirigentem v jednote a chuti toto tempo na p lňovat. Obe premiéry nezaznamenaly kolize, lze tedy predpokládat. že
se v tomto tempu inscenace usadí
a bude reprezemovat hudební cítení
konce tisíciletí po radu dalších let.
Technicky a hlavne barevne prepracovaný orchestr upoutávaL dáva l dirigentovi prostor k práci se zpeváky.
Okrasné obsazení první premiéry využívalo hostujících sólistu, ktefí se
na scéne Národního divadla neobjevují poprvé - Evy Jenisové
(Marenky) a Miro Dvorského (Jeník). Hlasové skvele disponovaná
sopranistka se mohla díky velikosti
a bezproblémovosti hlasu zce la

dispozic (hereckou schopnost a typový predpoklad), ne vždy je intonačne precizní, ne všechy hloubky
jsou pati'ične znelé. Má však Vtip
a šarm pro tuto postavu a tak zejména v dvojzpevu "Znám jednu
dívku" jeho Kecal svítiL Jednou
z nejlepších kreací nové inscenace
byl Vašek Jaroslava Breziny, na
vysoké pevecké úrovni a v detailne
vypracovaném, n ikde nevybo čuj ícím
hereckém ztvárnení. Upoutávající
jsou postavy Esmeraldy (Libuše
Vondráčková ) a Principála (Jan
Ondráček ) , obsazené do mladších
vekových kategorií. Oba pevci v nich
pod režijním vedením využili spoustu nových gagu. čtverice radiču
nebyla jen dejove nutnou výplní hry,
ale pevecky i herecky
dobre naplnenými, výrazove rozvrstvenými postavami. Hlasove se výborne u platnili všichni
čtyi'i v podání Ludmily Reitererové, Ivana
Kusnjera, Ivony Skvárové a Miroslava Podskalského. Obtížností
proslavený sextet . Rozmysli si, Mai'enko", precizností interpretace charakterizoval Kulínského
nastudování a prekvapivé
novým režijním nápadem
pati'il k nejlepšímu z inscenace . Baletní složka,
reprezentovaná choreografem Liborem Vaculíkem, proplétala inscenaci od začátku do konce
MARŠÍK (KECA L), P. ČERVINKA A A. DENYGROVÁ
a roztančila ji s mírou
(KRUŠINOVCI)
i vtipem. Sbor pod vedevenovat vytváfení charakteru poním Pavla Vaňka mel nekteré pasáže
stavy, proto je její Mai'enka bezprosnove vybroušené, nekterým tempo
trední . tvrdošíjná dívka" plná tembránilo ve srozumitelnosti. V kažperamentu. Míst k vyniknutí šíre
dém pi'ípade režijne naplň oval dení
i barevnosti svého typického fondu
ve vší spontánností.
(s pfevažující sytostí velkých vibru Druhá premiéra pfinesla zážitek
z postavy Jeníka, kterého zpíval Vajících tónu) využila bezezbytku a tak
krome trochu nemecky znejícího volemin Prolat. Po Princí druhá nejzkálu .e" není Eve Jenisové co vynámejší postava z českých oper byla
tknout. Miro Dvorský je pro mne lepv jeho podání zamilovane živelná, ač
ším Jeníkem než Princem z Rusalky,
méne frajerská než Dvorského,
neboť charakterová jednostrunnost
výslovností od Cecha k nerozeznání.
Smetanovy postavy je jeho naturelu
a vyrovnaným výko-nem pak oporou celku. Mekký, ale sytý a barevne
bližší. Výborný protihráč Marence
bohatý tenor je výrazným pi'ínosem
i Kecalovi se v áriích zaskvel v rade
míst, zcela vyrovnaný však jeho výpro soubor. Dana Burešová má již
s Marenkou své interpretační zkušekon ne byl. • Verné milování" ale
vyšlo čiste a hudebne ve velkém výnosti a tak i ona se mohla dostatečne
razovém oblouku. Ludek Vele má
soustredit na hereckou složku role.
S Mai'enkou Jenisové si nezadá,
pro roli Kecala nekolik viditelných
~HUDOB NÝ ŽIVOT]
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i když je její soprán jiného barevného

vyznení. Bohuslav Maršík je Kecalem
dlouhá léta a presta dovedl postavu
nove vysoustruhovat. S Kecalem Veleho se nedají porovnávat. jsou jiného
rodu a generace. Maršík je pomalejšív tempu. jemuž se jen tak-tak podrizuje. i ve výraze. Hlasove roli unese. rezervu v samozrejmosti však už není cítit. icméne árie .Znám jednu dívku"
mu v novém aranžmá vyšla skvele.
Krušinovi a Míchovi nejsou v druhém
obsazení tak vyostrenými dvojicemi.
zejména Krušinovi jsou pevecky slyšitelne slabší (Pavel červinka a Antonie Denygrová). Míchovi si udržují
standart (Aleš Hendrych a Lenka
šmídová). Mladičký Otokar Klein
(bratislavský student V$MU) vyvedl
Vaška pod režijne hudebním vedením
stejne dobre, hlasove i herecky pozoruhodne. Jaroslav Brezina je ješte
vtipnejšího typu. Klein je v každém prípade sympatický objev. Alfréd Hampel byl výrazove zastrenejším Prindpálem na rozdíl od Martiny Bauerové
(Esmeralda). která na sebe strhávala
pozornost všemi prosti'edky.
Na repertoáru je tedy Prodaná nevesta
v novém zvukovém hávu i civilnejším.
činohernej ším výk ladu. Má své pihy na
kráse (techické provedení nápadu
s .otvíracím" domem. otázka celkové
barevnosri scény i kostýmu atd.). ale je
dobrým pokračovatelem . Neborí. ale
pi'edkládá nové.
EvA VírovÁ

PÁD DOMU USHERU
VE STÁTNÍ OPERE PRAHA
Lahôdku pro milovníky opery pripravilo vedení divadla (Daniel Dvoi'ák
a Jifí Nekvasil) inscenací opemího díla
Phillipa Glasse Pád domu Usheru. čes
kému divákovi se tak konečne ve
vlastní zemi dostalo možn osti seznámit
se s operou tohoto ve svete proslulého.
současného amerického skladatele. Po-
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hranici významu. Pavel Kofroň vyše!
zkušenost s minimalistickou
hudbou. jíž je Glass autoremz neznámv hudebním nast udování ze spolupráce
ejších. pfináší poznání časové nároč 
se svým orchestrem Agon. s nímž Glassovu operu provedl pred časem konnosti. chceme-li elegantne opsat fakt, že
se skladby jeví dlouhé. Opera Pád domu
cerme. Orchestrální zvuk má citlive
Usheru je však oproti velkoopemím dravolenou míru krehkosti. intenzity
matum krátká (dvouhodinová) a dea prôzračnosti. dirigent i hráči interpre jove strohá: podle povídky E. A. Poea
rují hudbu. kterou zblízka znají. a to
dává experimentující inscenaci pevný
zpracovává psychologicky složitou konfrontaci dvou pfátel. setkávajících se tezáklad. V hlavních peveckých rolích se
zaleskly hlasy Oldricha Kríže (Wilsne pred pádem. psychickým i fyzickým. Nekon krémost obsahu. mnoholiam). anglického pevce J amese
značné vysvetlen í každé vety a taClarka (Roderick Usher) a Jitky Svojemnost atmosféry. v níž nic není uchobodové (Madeline Usherová). Oba
pevci pi'edvedli pi'ímo činoherní psypitelné ani pojmenovatelné. klade na
inscenátory nemalé nároky. Už Phillip
chologickou studii vyšinuté lidské psyGlass je svým hudebním zpracováním
chiky v kontrastu s chladnou zdravou
zakódoval do všech partu díla a není
hlavou. ovlivnenou však nepojmenosnadné naplnit je bez porušení tajuplné podstaty
celku. n eb oť
práve ta dává celému dílu smysl. Dirigentu Petru Kofroňovi
a režisérovi
Petru Tycovi
se to v plné
míre podafilo
a tak po letech
jsme v divadO. K'Ríž (WilliAM) A J. CLARK (RODER ICK USHER)
le, ješte k tomu operním. svedky experimentálne
vatelným strachem. Nad jejich strhupojaté inscenace. Uchvátí vyrovnaností jícím výkonem se dalo zapomenout. že
složek: scénickým rešením príbehu na
se zpívá v anglickém jazyce. Precizním
pomezí imaginace a reality jednodud op lňkem celku byly i epizodní role
sluhy (Pawel Izd~bski) a lékafe (Jiií
chými. čistými prostiedky rukopisu scénografa Daniela Dvoi'áka. který tím vyHruška). zejména pak výkon y tane č
tvoril režisérovi ideální výtvarný záníku Jaroslava Cemereka. Jana Maklad. Originální je zpracování balemího
líka a Petry Hauerové. Troufám si
zdvojení hlavních postav. což není náfíct, že každý citlivý a divadelne orienpad nový. ale jeho využití dá vá vyznení
tovaný operní návštevník si z predstavení Glassovy opery odnášel hluboký
inscenace základní smysl. Zásadní je
tedy prínos režiséra a choreografa Pavla
a pravdepodobne n e čekaný umelecký
Tyce. jenž dokázal udržet výklad nezážitek. Je to velký úspech souboru
snadné postavených obrazu a scén na
Státní opery.
ješte fantazijní. ale pi'esto pochopitelné
EvA VírovÁ
KALEIDOSKOP ]

0RGINÁLNY MARTINU

Svetová premiéra originálnej verzie opery Grécke pašie Bohuslava
Martinu sa uskutoční na tohtoročnom hudobnom festiva le v Bregenzi.
Dielo vzniklo na základe inšpirácie Kazantsokisovho románu Ježiš
znovu ukrižovaný a libreto v a nglickom jazyku vypracovali spoločne
skladateľ a spisovateľ. Premiéra sa pôvodne mala konať v londýnskej
opere Covent Garden, no ked' nedošlo k jej realizácii, skladateľ so rozhodol pre rozsiahlu revíziu dielo. Druhá verzia mala premiéru dva roky
po smrti B. Martinu a vošla do dejín ako jediná podoba opery.

b

HUDOBN Ý ŽIVOT)

] -8 ]1999

KALEIDOSKOP]

Aleš Brezina vykonal na základe rozsiahlych výskumov rekonštrukciu
pôvodnej verzie, ktorú uvedú na spomínanom rakúskom festivale v koprodukcii s operou Covent Garden. Dirigent Ulf Schirmer, réžia David
Pountney, scéna Stefanos Lazoridis.
Pod ra Aleša Brezinu je originálna verzia podstatne dramatickejšia,
s dôslednejším používaním príznačných motívov. Martinu sa tu orientuje na Monteverdim, o čom svedčia najmä recitatívy. Napriek tragickému námetu je opera plná humoru, čo pod ra Brezinu dodáva jednotlivým postavám ľudský rozmer.
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RÝCHLO LISTUJEM V PAMÄTI. NIE JE TO NAMÁHAVÉ.
LORDA YEHUDI MENUHINA SOM STRETLA PRED NECELÝM ROKOM A POL

A AJ

KEBY TO BOLO BÝvALO DÁVNEJŠIE,

AJ TAK BY TO BOLO ZANECHALO VO MNE NEZMAZATEĽNÉ STOPY. KREHKÁ DROBNÁ POSTAVA, M IERNE ZOHNUTÁ ČASOM,
POMALÉ POHYBY V KONTRASTE S BYSTRÝM POHĽADOM PRIEZRAČNE MODRÝCH OČÍ, MÄKKÝ ZAMATOVÝ HLAS,
NENÁHLIVÉ VYJADROVANI E SA A RUKY, KTORÉ AKO ŽIADNE INÉ DOKÁZALI VIESŤ SLÁČ I K. SLÁČ IK HUSLÍ,

SLÁČIK M IERU A TOLERAN CI E, NAJSLÁVN EJ ŠÍ SLÁČIK TOHTO STOROČIA.

V PIATOK 12.

MARCA DOZNELI JEHO

STRADIVÁRKY. NEBESKÝ ORCHESTE R ARCHANJELOV POTREBOVAL SÓLISTU, STRADIVARIU S VIRTU ÓZA.
ODIŠIEL BEZ TOH O, ŽE BY NÁS NA TO PRIPRAVIL.

A ZANECHAL PO

SEBE PRÁZDNO. PORTRÉT NEVYLIEČITE ĽNÉH O

ALTRU ISTU, M I MORIADNEJ OSOBNOSTI, KTOREJ GÉN IUS, PRESVEDČ IVÝ HUMANIZMUS A TOLERANCIA ODZBROJ I LI
NEPRIAZNIVCOV A ZÍSKAVALI MILIÓNY SŔDC.

Yehudi Menuhin
VIRTUÓZ STOROČIA- SLÁČIK TOLERANCIE
Zuzana Evrard-Bojnanská
Musím priznať, že stretnúť sa s Yehudi Menuhinom nebolo ľahké. Napriek svojej osemdesiatke si nikdy
nedožičil oddychu. Sir Menuhin, neúnavný svetobežník, bol skutočným občanom planéty.
Narodil sa v New Yorku v rodine ruských emigrantov židovského pôvodu, vyrástol a študoval v Paríži, pracoval v Indii,
žil v Londýne. Aktívne podporoval školy pre hudobne nadané deti a budúcich virtuózov vo Svajčiarsku a vo Velkej
Británii a vera času venoval nadácii MUS-E v Bruseli.
V Sarajeve hudbou hojil rany spôsobené nezmyselnou vojnou a vzápätí rozdával 300 huslí deťom v Južnej Afrike.
V Rumunsku potriasa! ruky svojim cigánskym priateľom a bol to on, komu patrila zásluha o uznanie čínskych
hudobníkov v najlepších amerických orchestroch.
Yehudi Menuhin sa k svojmu židovskému pôvodu (v hebrejčine Yehudi znamená Žid) hlásil rovnako ako
k neskrývanému obdivu voči Matke Tereze a priateľstvu s dalajlámom.
Humanizmus a lásku k blížnemu mu vštepili rodičia, ruskí
emigranti: otec Moshe, vlastným menom Mnuchin, profesor
hebrejčiny (zomrel roku 1988), a matka Marutha (zomrela
vo veku 100 rokov 8. l l. 1996) . O rod ičoch hovorieval ako
o výnimočných ľuďoch , ktorých prvou starosťo u bola sociálna spravod livosť a výchova detí bez predsudkov. Ne obyčajným rodičom sa na rodili tri výnimočné deti. Jediný
syn Yehudi sa narodil22. apríla 19 16. o 6 rokov neskôr nasledovala Yaltah a v roku 1928 druhá dcéra Hepzibah. Obe
mladšie sestry boli klavírnymi virtuózkami. Talent Hepzibah
sa naplno prejavil už v nahrávke Mozanových sonát. Písal sa
rok 1933, Yehudi mal sedemnásť rokov, jeho sestra trinásť.
Hepzibah a Yehudi boli nerozlu čným koncertným párom až
do jej smrti roku 1981.
PRELÚDIUM
Yehudi chytil po prvý raz husle ako päťročný. Spontaneitu
geniálneho dieťaťa ih n eď postrehli profesori Sigmund Anker
a Louis Persinger. Menuhin bol fakticky autodidakt. Jeho génius virtuóza bol taký evidentný, že všetci sa zhodli na jednom: talent treba ne chať rozvinúť najprirodzenejším spôsobom.
Ka riéra virtuóza sa začala prvým verejným koncertom sedemročného Yehudiho. Ako dvaná sť ro čný už vstúpil do dej ín
hudby, ako trinásťročný svojou interpretáciou Beethovena
vyrval z agnostického Alberta Einsteina slávnu vetu: •Verím,
že Boh existuje!"
Francúzsky muzikológ Alain Lompech vysvetlil jeho génia
slovami: . Yehudi Menuhin vlastne ani nebol mimoriadne na-
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dané dieťa . Už desaťročný virtuóz sa vyznačoval takou vyspelosťou, akú mnohí umelci nedosiahnu ani po rokoch. Cistota
a ľahkosť jeho prejavu napovedali, že ide o talent skutočne
nadprirodzený. Yehudi Menuhin bol takmer od začiatku svojej kariéry zrelým maestrom. Hlbokou spo ntánno sťou a zároveň subtílnou interpretáciou prenikol Menuhin do tajomstva
hudby, zosobnil dušu a podstatu huslí. •
Prvé verejné predvedenie $panielskej symfónie, ktorú zložil
Eduard Lala, zapísal sedemročného virtuóza do dejín interpretov hudby.
V roku 1927 sa rodina Menuhinovcov presťa hovala do
Paríža, kde mu rumunský skladateľ George Enescu ešte viac
priblížil poéziu huslí. Nadčasový štýL romantická povaha
a lyricky výrazne emotívny prednes korunova li Menuhina už
ako d esaťroč n é ho na absolútneho virtuóza 20. storočia.
Ako trinásťročný rozruší Menuhin svet. Najprv Paríž, vzápätí New York h istorickým vyčerpávajúcim Beethovenovým
Koncertom pre husle a orchester v Carnegie Hall. Najväčší dirigenti sa o neho trhajú (Bruno Walter, Ferenc Fricsay, Victor
de Sabata, Paul Paray, Georg Solti ), súčasní skladatelia mu
zverujú interpretáciu svojich diel a komponujú pre neho
(Béla Bartók, Leonard Bernstein, Igor Stravinskij, Benjamin
Britten, Dmitrij Sostakovič). k slzám dojíma milovníkov
hudby i profesionálnych hudobníkov (David Oistrach, Mstislav Rostropovič, Stefan Grappelli. Ravi Shankar). Bohatý
meloman Henry Goldman, pohnutý jeho prejavom, daruje
geniálnemu dieťaťu najslávnejšie husle na svete: Stradivarius
z roku 1733 . Princ Khevenhiiller" .
Yehudi nemal ešte ani dvadsať rokov, keď uskutočnil prvé
b HUDOBNÝ ŽIVOT] 7-8]1999
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svetové turné: 110 koncertov v 63 mestách. Písal sa rok
1935.
Béla Barták skomponoval pre neho Sonátu pre sólové husle
a po jej interpretácii vyhlásil: . Myslel som, že tak krásne sa dá
hrať len dlho po smrti skladate ľa."

HuMANITA
Planetárny misionár sa neangažoval ako fil mové hviezdy,
ktoré si slávu vykupujú dobre kalkulovanou d obroči nnosťou.
Nikto v oblasti klasickej hudby nebol tak mediálne vyťa žený ako Menuhin.
Humanitná dimenzia jeh o charakteru sa preja vila za vojny.
:-.la jednej strane sa národy vraždili, na druhej Menuhin
h u sľami hojil rany a hlásal mier a porozumenie . • Rozdi e lnosť
ná rodov je bohatstvo ľud stva," prízvukoval tento apoštol
mieru. 500 koncertov pre Cervený kríž a pre Spojencov vo
väzenských táboroch, to bola jeho
zbraň proti vojne.
V roku 1945 vehementne obhajoval
nemeckého dirigenta Wilhelma Funwä nglera, obvinen ého zo sympatii
k nacistom. Furtwängler svojím vplyvom a vďaka svojej reputácii zachránil viacero židovských hudobníkov.
Menuhin, pre ktorého dirigent bol
výl u čne umelcom, podobne ako Beethoven a Goethe, napísal: .Je príliš jednoduché zva liť zverstvá ľudstva na
vinníkov ukázaných prstom . Uj s ť je
niekedy väčšia zba belos ť ako zotrvať
na mieste činu so snahou minimalizovať zlo."
V päťdes iat ych rokoch slávny huslista dokázal pobúriť Iz ra e lčanov, keď
hral pre pa lestín skych ute čen cov.
Yehudi Menuhin bol jedným z najhorlivejších zástancov palestínskej kauzy:
. Kým židovský n árod nemal štát, správal sa príkladne. Odkedy majú zorganizovaný štát, nevedia sa ubrániť pokušeniu správať sa ako ostatní. NeYEHUDI
verím v diplomaciu, ktorej suverenita
je dôležitejšia ako blaho vlastného národa. Izraelu dnes nepripadá misia prisľúbenej zeme, ale zodpovednosť za mier na
Blízkom východe. Nech ápem, ako židovský národ, ktorý poznal holocaust, môže pova žovať iný národ za menejcenný
a popiera ť jeho právo na zem .·
Počas .. studenej vojny" bojoval za zblíženie sovietskych
a amerických hudobníkov. V sedemdesiatych rokoch sa za
obhajobu Solženicyna a Rostropoviča stal v Sovietskom zväze
persona non grata.
Jeho posledn ým, ale nemenej húževnatým bojom bol boj
za deti. za tie, voči ktorým je život skúpy a ktoré nemajú mimoriadny talent. Yehudi Menuhin bol neúprosný: .Dieťa je
reťazou ľudstva, pokračovaním každého človeka. Ako byť indiferentným, ako sa neza ujímať o ich osud? Keby deti spie vali a tancovali. keby sa venovalo viac pozornosti hudbe,
nebolo by v školách toľko násilia. Hudba m á dôležitejši u výchovnú. sociálnu a emotívnu funkciu, než je znalosť čítania
a písania. Je veľa plnohodnotných analfabetov a na druhej
strane poznám mnoho ľudí, ktorí sú vzdelaní a pritom sú
vnútorne prázdni. Navyše hudba je účinnou terapiou, ktorú
uznávajú všetky druhy medicíny."
ti HUDOBNÝ ŽIVOT] 7-8]1999
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HUDBE

Spomienka na rozhovor zaletí do Fontainebleau, kde v decembri 1997 za prítomnosti maestra otvorili Európske centrum komornej hudby.
Už dávno zamenil sláči k za dirigentskú p aličku. Pozo rovať
ho pri práci bolo pre mňa veľkou cťo u a nesmiernym pôžitkom. Ak z jeho slov vyžarovala láska a dobrota, tak za dirigentským pultom bol zosobnením vášne. Jeho pokojný hlas
kontrastoval s energickým gestom. Nikdy nezvýšil hlas, nikdy
jeho pohyb nevyjadroval rozho rčenie a pritom by mohol, veď
kto iný po ňom dokáže intepretova ť tak ako on? Hudba bola
v ňom , hudba z neho plynula ako prirodzen ý tok. Yehudi
Menuhin bol hudobníkom do špiku kostí. ktorého prvou
vlastnosťou bolo ve di e ť počúvať. Práca s mladým 26-ro čn ý m
virtuózom z Novosibirska Vadimom Repinom prebieh ala takmer bez slov. Malé gestá maestra, potvrdzované nemým pritakávaním virtuóza - a výsledkom pre
poslu cháčov bola číra slasť. Vadim Repin vedel, s kým má tú česť. Keď ako
päťročný po prvý raz chytil husle do
rúk, podobne ako maestro, p o čúval
nahrávky možno najväčšieho huslistu
všetkých čia s . Toho, ktorého sláči k
akoby bol dlhší. nenap odobiteľné vibrato a aristokratické frázovan ie vyrážalo dych skladateľom , kritikom i
publiku.
Rozrušená, s vyschnutým hrdlom
som si v duchu opakovala: nesmiem
zabudnúť, že sa budem rozp rávať
s lordom . .,Sir:, oslovila som ho a už
sa mi hlas zadrhával... on však jemným dotykom a teplým hlasom rozohnal moj u trému. Fascinovaná som sa
striedavo pozerala na jeho mäkké
ruky, ruky génia, ktoré akoby čas chcel
ušetriť, a vzápätí som pila slová mudrca a dobrotu jeho jasného pohladu.
Nechcela som si dať ujsť nijaký okamih, vedela som, že maestro filozofuje
rád o všetkom, ale najradšej o hudbe.
MENUHIN
Yehudi Menuhin bol horlivým zástancom všetkých foriem hudby, od komornej cez symfonickú
až po súčasnú tvorbu, nevyn echávajúc ani tra dičné folklórne
prejavy.
Hlavný dirigent orchestra Sinfonia Varsovia, milovník cigánskej hudby, mentor mladých virtuózov ako Repin a Ven gerov, neúnavný globetrotter neobišiel ani jednu krajinu
strednej Európy. O slovenských Cigánoch hovoril so zápa lom, akým horia tí. čo majú spolo čnú reč: husle. Živo vyťa
hoval z pamäti koncerty v Bratislave, Brne i oba koncerty
v Prahe začiatkom deväťdesiatych rokov, po páde komu nizmu. Moja prvá otázka sa pochopite ľn e vzťahovala na jeho
sympatiu voči slovanským národom.
.Slovanská krv prúdi v mojich žilách a rád m ám neskrotnosť slovanského temperamentu. Vy máte ešte kontakt so su sedom, kontakt, ktorý na Západe stratili. Stredná a východná
Európa sú zdrojom klasickej hudby a dodnes ju Slovania vnímajú pozornejšie ako na Západe. Hudba má u vás miesto,
ktoré stratila na Západe. V srdci Európy je hudba duševnou
potrebou, prirodzenou otázkou vzdelania a citlivosti. Má sociálne a výchovné poslanie, klasická hudba sa u vás n ekon zumuje na spôsob západnej spoločnosti. "
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Na moju pripomienku, že všeličo sa zmenilo a nie vždy
práve na najlepšie, maestro dodal: ..Viem, v Rusku som postrehol názor zbohatlíkov, ktorých jedinou starosťou je čo
najrýchlejšie dobehnúť kapitalistikcú konzumnú spoločnosť.
Ich najväčšou radosťou bolo, že nastal čas, keď aj oni budú
stavať mrakodrapy a piť šampanské. Nechceli mi veriť. že ja
sa uspokojím s bielym jogurtom a čiernym chlebom. Znie to
naivne, ale nemyslím si, že by materiálne blaho robilo člo 
veka šťa stnejším. Viem však, že žijeme v dobe, keď peniaze
znamenajú všetko. Naša civilizácia je krutá a merkantilná."
Ako jeden z najlepších klasických virtuózov všetkých čias vnímal ostatné hudobné prejavy?
..Tolerancia voči národom nemôže existovať bez tolerancie
voči ich kultúram, teda aj ich hudobným prejavom. V hudbe
je najkrajšie jej bohatstvo, rôznorodosť tradičných nástrojov
rozličných národov. Voľakedy mal každý klan svoju reč
a hudbu, dnes celý svet musí hovoriť po anglicky a všetky orchestre hrajú rovnakú hudbu rovnakým spôsobom."
Ako huslistu s klasickou výchovou ho fascinovali všetky
možnosti tohto nástroja .
.. Husle sú par excellence nástroj nomádov a utláčan ých národov. Židia a Cigáni sú vynikajúcimi huslistami, pravda,
každý iným spôsobom." Miloval Cigánov, lebo .. ich láska
k hudbe je autentická, nepoznajú noty, nehrajú podľa partitúry, ale ich hrdos ť a radosť z hry sú nefalšované. V Rumunsku cigánske deti vyrastajú s husľami namiesto hračiek. Husle
Cigánov znejú ako plač a výkrik, sú často ich jediným prostriedkom, ktorým komunikujú s okolím, čo nimi opovrhuje."
Dlho pracoval s interpretom tradičnej indickej hudby Ra vím Shankarom a tiež s jazzmanom Stephanom Grappellim.
Ich spoločným bodom je umenie improvizácie ... Grappelli
nikdy nehral dva razy to isté, čo pri nahrávaní nebolo jednoduché. Rytmus jazzu neudáva metronóm, ale emócie a životná skúsenosť každého jazzmana. Keď Grappelli improvizovaL hudba mu vytekala z prstov ako voda.
Bohatstvo indického hráča na sitare Shankara spočívalo zas

v perfektnom ovládaní dobrej stovky škály možností a spôsobov, ktorými nástroj dokáže vyjadriť rôzne témy, ako sú dážď,
vietor, noc. búrka, meditácia, šepot. napätie a podobne. Na
začiatku je však disciplína, ktorá ho v konečnom dôsledku
viedla k improvizácii, č i že osobnému slobodnému prejavu.
Ale to vyplýva z celkového myslenia Indov. Na Západe sú
ľudia vnímaní ako dobrí. alebo zlí. V Indii dobro i zlo tvoria
obe strany jednej mince. Skuto čná podstata človeka je, že
každý je schopný dobra i zla."

EPILÓG
Očakávala som muža, ktorého poznačila sláva, stretla som
mudrca. Pre mudrcov je príznačná skromnosť. ZdôrazňovaL
že nie je tvorca, len jednoduchý interpret. Mozartov sluha,
ktorého úlohou je komunikovať prostredníctvom h udby
a pomocou nej zbližovať národy.
Skromnosť dopfňal šibalský humor.
Mystik?
.Nie, odolávam všetkému okrem pokušenia."

A to sú posledné slová, ktoré mi ešte dnes znejú v ušiach.
Zo stretnutia s týmto výni močným človekom mi zostanú
v pamäti ruky virtuóza, iskra v oku a takmer detsky bezbranný úsmev. Pre jedných bol naivný utopista, pre druhých
prorok, pre väčšinu nenahradit eľný humanista a svedomie
ľudstva . Posmech sa ho netýkal, pocty mocných tohto sveta
využíval na apel pre jeho zlepšenie.
Od 12. 3. 1999 hudobné siroty oplakávajú svojho dobrodincu. Toho, ktorý neoblomne a neúnavne tvrdil: .. Dajt e deťom hudobný nástroj, tancujte s nimi a spievajte, hudba hojí
rany a odďaľuje násilie."
P. S.
Dodatočné srdečné poďakovanie Valerii Samuelovej, bez
pomoci ktorej by sa rozhovor s Yehudim Menuhinom sotva
bol uskutočnil. ti

Lord Menuhin bol obsypaný poctami: Doctor honoris causa 25 univerzít, medzi nimi Sorbonna, Cambridge, Oxford.
čestnému občanovi viacerých miest po celom svete patrila dobrá desiatka zlatých medailí, vyznamenaní a čestných légií.

Yehudi Menuhin zasvätil svoj život hudbe, vzdelávaniu mladých hudobníkov, boju za toleranciu a proti diktatúram
a náboženskému fanatizmu. 77 rokov neúnavného a neprestajného boja s jedinou zbraňou: husľami.
Menuhin koncertoval priemerne každý druhý deň. Katalóg nahrávok je viac ako obsiahly. Aj v tomto smere bol
mimoriadne aktívny: virtuózovi a dirigentovi sa pripisuje 550 nahrávok. Nezanedbáva! ani jednu z inštitúcií nesúcich
jeho meno: Yehudi Menuhin School v Anglicku, špecializovanú pre hudobne nadané deti, International Menuhin Music
Academy vo švajčiarsku pre virtuózov, už 40-ročný letný festival v Gstaade (Švajčiarsko), Nadácia Live Music Now,
ktorá posiela mladé talenty do nemocníc, škôl a väzníc liečiť hudbou. Poslednou nadáciou, ktorá nesie jeho meno, je
MUS-E (Hudba- Zdroj Harmónie a Tolerancie) v Bruseli s noblesným poslaním výchovy sociálne defavorizovaných
detí prostrednktvom spevu, tanca a hudby.
KALEIDOSKOP]

KALEIDOSKOP]

VZÁCNY RUKOPIS

NovÁ KONCERTNÁ S IEŇ

Začiatkom

Po dvojročných stavebných prácach otvoria
15. októbra t. r. v centre mesta Halle, v rodisku Georga Friedricha Händela, dejisku tradičného hudobného festivalu Händei-Festspiele, novú koncertnú sieň, ktorá bude sídlom Štátneho filharmonického orchestra
Halle. Popri hlavnej koncertnej náplni bude
budova slúžiť aj iným projektom a akciám, napríklad kongresom, spol očenským podujatiam a pod. Interiér aj exteriér je vybavený

tohto roka predali skice k dvom
Brahmsovým klarinetovým sonátam op. 120 v
aukčnom dome Sotheby's v Londýne za neuveriteľnú cenu vyše 441 tisíc GBP. Brahms
náčrty k svojim dielam spravidla zahadzoval,
preto je každá zachovaná skica nesmierne
vzácna: umožní nahliadnuť do skladateľovho
kompozičného procesu. Rukopis donedávna
vlastnila rodina klarinetistu Richarda Muhlfelda, ktorému skladate ľ obe sonáty venoval.
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KALEIDOSKOP ]
najmodernejším zariadením, o. i. sú priestory
i pódiá maximálne variabilné. V tesnej blíz..
kosti sa nachádza nová budova Stredonemeckého rozhlasu, s ktorým bude nová koncertná
sieň filharmónie technicky prepojená, čo umožní prenosy, nahrávania bez predchádzajúcej
osobitnej prípravy, prenosových vozov a pod.
PETER SCHREIER ohlá sil svoj odchod do dô-

chodku z Berlínskej Štátnej opery v júli 2000
pri príleižitosti svojich 65. narodenín.

ti HUDOBN Ý ŽIVOT]

7-8]1999

BELOSLAV RIEČAN
MATEMATIK
"Matematike i hudbe som povďačný za pohodu neobyčajné zážitky ...((
Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. (1936, žilina), pôsobí od ukonče
nia štúdia matematiky na UK v Bratislave (1958) na slovenských vysokých školách. Dekan MFF UK (1990), riaditeľ Matematického
ústavu SAV (1992-1998). Od roku 1984 vedie spolu s Romanom
Bergerom seminár Matematika a hudba.
Keby som mal odpoveda ť stručne na otázku, akú hudbu mám
rád, povedal by som: každú. Aj keď už štyridsa( rokov poznám
kritiku, ktorú podobným indivíduám ako som ja adresoval
hlavný h rdina románu Romaina Rollanda Ján Krištof "Priveľa
hudby ... neveľmi mu zá leží na tom, čo mu predkladajú ... Beethovena alebo Mascagniho, fúgu alebo galop ... " Trochu som sa
s touto kritikou vyrovnal celkom nedávno pri sledovaní výsledkov jedného štatistického prieskumu: vysvitlo, že takých .širokospektrálnych " milovníkov hudby je dosť, ba že je to v kruhoch ľudí vysokoškolsky diplomovaných prípad skôr typický.
Hudba ma obklopovala od najútlejšej mladosti. Zhruba z troch
zdrojov: ľudová pieseň, duchovná pieseň a umelá pieseň.
Slovenskú ľudovú pieseň ma naučil počúvať môj otec. Spieval si, kde len mohol, od rána do večera
a keď nespievaL tak hmkal a to hmkanie
som po ňom zdedil aj ja a ono je - tak ako
u neho - aj u mň a zdrojom dobrej nálady,
či aspoň vyrovnanosti. Ako väčšina našich
ľudí poznal veľa piesní: z rodného Pohronia, z maminej Kokavy, ale aj zo spevokolov a ochotníckych divadiel, napríklad
z martinského Slovenského spevokolu .
Keď som trochu podrástol, chodili sme
každé Vianoce koledovať aspoň do susedov
- on nevedel zabudnúť na svoje detské
Vianoce v Rakytovciach. Koledu, ktorú
sme spievavali (.Zaspal bača náš, ktorý
držal stráž"), som poču l len od neho a nikdy som ju nevidel znotovanú. Ľudové
piesne po vojne často zneli z rozhlasu, au tentické, v podaní cigánskych kapiel, ale aj v úpravách skladateľov. Roku 1949 národ s nadšením prijal SĽUK, akoby v ňom
videl sám seba. Až po rokoch som sa dozvedel, že onen legendárny prvý program celý zložil Alexander Moyzes. Ale už roku
1951 som sa zoznámil s jeho symfonickou verziou. Boli to
Moyzesove Tance z Pohronia. Vznik Slovenskej filharmónie vôbec znamenal medzník v mojom živote. Nedlho po svojom
vzniku podnikla SF zájazd po Slovensku a v Banskej Bystrici
som bol na výchovnom koncerte, ktorý dirigoval a komentoval
sá,m Václav Talich. Predstavil nám napnl<.lad 2. časť z Cikkerovych Spomienok; odvtedy je to jedna z mojich najobľúbenejších
skladieb. Bol som na koncerte v Banskej Bystrici, v rámci festivalu v roku 1951, ked' zaznela Suchoňova Serenáda prvýkrát
v ~alichovom podaní. A nielen to, po skončení koncertu sa
Tali~h obrátil k obecenstvu, zagratuloval prítomnému Cikkerovt ~ jeho 40. narodeninám a zadirigoval 2. časť z jeho
~pomzenok. Nečudo, že som sa nevedel dočkať štúdia na vysokej
skole. Tešil som sa na prednášky z matematiky a na koncerty
SF. Ani jedno, ani druhé ma nesklamalo.
tJ HUDOBN Ý ŽIVOT) 7-8)1999

Už ako celkom maličkého ma vodili do kostola. Pri svojom
domácom pospevovaní otec vlastne striedal ľudové piesne
s duchovnými. V nedeľu, keď sa mi nech celo vstávať do kostola, budil ma spevom: . Probuď se duše ze sna téžkého ... •.
V tom čase bolo náboženstvo povinným predmetom, učili
ma známi kňazi a z celého vyučovan ia na mňa najhlbším
dojmom zapôsobil práve spev nábožných piesní. Casto sme
navštevovali otcových troch súrodencov, ktorí sa lopotili od
svitu do mrku. Zato v n ede ľu popoludní sme našli ujčoka
Jana s rodinou sedie ť nad kancionálom a spieva ť. Takisto tetku Zuzku. Len u ujčoka Ondra sa nespievali nábožné piesne,
on bol komunista. Po rokoch, keď som sa zoznámil bližšie
s Bachovou tvorbou, som pochopiL aký poklad mal náš pospolitý ľud v duchovnej piesni a ako ho aj ona spájala so šp i č
kovou európskou kultúrou. Vo vzťa hu k cirkevnej hudbe zaberalo u mňa dôležité miesto aj moje pôsobenie ako organistu
počas strednej školy i príslušnosť k skupine Letňanových obdivovateľov počas školy vysokej.
Keď som mal štyri roky, zomrela mi
mama. Na jej spev a hru sa nepamätám.
Zostali mi však jej noty a spomienky
príbuzných. Jej obľú bená pieseň bola
• V našom dvore na javore lístie vädne .. . • Tak u nás vznikol kult Mikuláša
Schneidera-Trnavského. Nemal som ešte
šesť rokov, keď ma otec zaviedol k pani
učiteľke na klavír. Asi o rok sme mali
v dôsledku vojnových udalostí rok voľ
no od školy; strávil som ho najmä pri
klavíri. K umelej piesni som sa dostal
ešte inak, cez zborový spev môjho otca.
Po vojne založil Matičný spevokol J. L
Bellu . Spieval aj v cirkevnom spevokole a ja som ho korepetoval. Koncom
osemdesiatych rokov som ho napodobnil,
v Liptovskom Mikuláši sme mali Bellov komorný súbor. Bola
to aj slovná hračka: vyslovené to znelo . Belov· komorný
súbor. V osemdesiatych rokoch som sa osobne zoznámil
s celou skladateľskou generáciou mojich rovesníkov a sledoval som ich tvorbu. Ešte predtým ma dcéra Hanka vycviči 
la v počúva n í hudby typu Cyrano z predmestia, či ABBA. Komornú hudbu obľubujem, pravidelne hrávam štvorručne na
klavíri. Na matematických konferenciách usporadúvame koncerty účastníkov, na ktorých vidie( ako matematici milujú
hudbu.
Celý život som sa síce aktívne, ale pritom amatérsky venoval
hudbe. Mal som mo žnosť počuť mnohých profesionálov, na
koncert, či do divadla ma netreba pozývať dvakrát. Ale hudba
hrá v mojom živote kľúčovú úlohu ešte po inej stránke: pomáha mi pri vlastnej matematickej tvorbe. Neviem vysvetliť
ako a nikdy som sa nad tým netrápil. Obom, matematike
i hudbe, som povďačný za pohodu i neobyčajn é zážitky. Rád by
som ich sprostredkoval svojim študentom, len sa mi to nie vždy
darí. ~
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Legenda o dramaturgii
Jaroslav Blaho
-- ---

------ ------- --

Osemdesiatročné dej in y slovenskej opery nemajú svojho historika. Existuje zopár pardálnych štúdií o jednotlivých umeleckých zjavoch či vývojových obdobiach. Najmä tie staršieho
dáta, z pera pamätníkov a aktívnych aktérov opisovaného, sú
čas t o až prive ľmi poznačené osobným u hľom pohľa du .
Nechtia c dávajú podnet na vznik všakovakých legiend, ktoré
sa potom permanentne vinú ďa l š ími rozprávaniami o našej
opernej histórii. Legendarizáda opantala napnldad roky
dvadsiate i charizmatickú osobnosť Oskara Nedbala. Nehovorí sa, že to bolo obdobie koncepčnej a umeleckej improvizácie, absencie konkrétnejšieho a či ta teľnejšieho programu,
konvenčnej a konfekčnej dramaturgie. Z hostí medzivojnových sezón sa zasa najčas tejšie spomínajú Némethová, Novotná, Sal)apin a Tatiana Menotti. Prví traja vcelku oprávnene- Maďarka a Ceška boli vo svoj ich hlasových odboroch
primadonami Viedenskej štátnej opery a Sal)apinova hviezda

S.

PROKOFIEV: LÁSKA K TROM POMARANČOM

ešte stále žiarila, aj keď jej jas už evidentne bledol. Zato bratislavská popularita atraktívnej taliansko-ruskej subrety mala
len pramálo spoločného s jej sku tOčným miestom v medziná rodnom vokálnom kontexte. O vystúpeniach Zinky Milanovej, Rose Paulyovej či Richarda Taubera, ktoré z dobového
i historického hľa di s ka predstavovali nepochybne vyššiu kvalitu, sa súčasník zo spomienok pamätm'kov nedozvedel.
Blaho i Hoza písali totiž predovšetkým o svojich javiskových
partnerkách a partneroch!
Pseudosodalistickou oficiálnou muzikológiou a teatrológiou je pestovaná aj polopravda - jednostranný súd nad
Drašarovou preferenciou výpravnej operety v SND rokov
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tridsiatych. Veľmi ľa h ko sa o tom písalo v rokoch, keď štát hazardérsky dotoval desiatky prázdnych kresiel v hladiskách divadiel! Dnes, desať rokov po páde totality mám e pre Drašara
väčšie pochopenie a v dramaturgii SND m usíme velini uvažovať nad všetkým, čo vzniklo po roku 1920! V minulosti sa
schizofrenicky vysoko hodnotila Nedbalova progresívna dramaturgia z arzenálu 20. s toročia ( pochopiteľne, najmä uvedenie opier sovietskych autorov) a zároveň sa tvrdo odsudzovalo to, čo túto progresívnu orientáciu v podmienkach
neúprosného trhu a navyše malomestskej provincie
umožňova l o - budovanie spoľahlivej ekonomickej bázy divadla prostredníctvom ziskov z operetných predstavení! Prevádzkové možnosti Nedbalovej dramaturgie sú s dnešnými
jednoducho neporovnatel'né. Ak sa operný súbor na jednej
strane musel de li ť o budovu s českou i slovenskou činohrou
a popri sporadických baletných projektoch aj s bohatou

(1931)

operetnou prevádzkou, na strane druhej boli jeho dramaturgické ambície zvýhodnené malou reprízovosťou titulov v čosi
vyše stotisícovej Bratislave a aj menšími nárokmi na prípravu
javiskovej zložky predstaverú. V konečnom dôsledku to znamenalo vyšší počet premiér a obnovovaných naštudovaní
populárnych titulov (vzhl'adom na pohyblivejšiu skladbu sólistického ansámblu než je zvykom dnes).
Ak nerátame medzi súčasné dramaturgické tituly Karla
Nedbala opery Richarda Straussa, Ermanna Wolf-Ferrariho
a Leoša Ja n áčka, ktoré sa v tom období biografie svojich tvorcov považovali už za hodnoty klasické - potom nesporným
prínosom toľko ospevovaného a legendarizovaného súčas·
~HUDOBN Ý Ž IVOT) 7-8)1999

ného repetoáru opery SND tridsiatych rokov zostane bez disDon Giovanni. Cosi fan rutte a Carovná flauta). Zo Strausssa hrá
kusií iba česko - s lovenská premiéra Lásky k trom pomarančom
štyri základné diela prvej tvorivej periódy (Sa/or~te. E/ekrra. Ga( !931 ) a druhé javiskové uvedenie Ruskej Lady Macbeth mimo
valier s ružou, Ariadna na Naxe) a niekol'kokrát ohlasuje. žiaľ.
územia ZSSR ( 1935). Prokofievova artistná rozprávka mala
nerealizuje Arabel/u. Janáček je zastúpený okrem permasvetovú premiéru v roku 1921 v Chicagu, európsku roku
nentne prítomnej Jej pastorkyne Káťou Kabanovou. Lľškou
Bystrouškou a na jeseň 1938 napokon aj skladateľovým epiló1925 v Kolíne nad Rýnom a pred Bratislavou ju uviedli iba
v Berlíne, Leningrade, Moskve i tubľane. Sostakovičova
gom Z mŕtveho domu. Zdá sa. že sa nám podarilo poodhaHť prídráma po kontraverznom ohlase na javiskách v Leningrade
činy prečo neuzrela svetlá javiska ohlasovaná Vec Makropulos.
a v Moskve bola koncertne predvedená v USA a pred bratiPre hlavnú postavu nebol v súbore adekvátny interpretačný
slavskou premiérou ešte scénicky v Stokholm e. Bratislavské
typ: Milada Formanová. žensky dojímavá Leonora antifašisnaštudovanie sa stalo udalosťou jednak pre svoj moderný jatickej inscenácie Fidelia ( 1936 ), nebola dramatickým varnviskový tvar (režisér Viktor S uic. scénograf František ľroster.
pam typu Eliny Makropoulos. Napokon. ako sa to javí podľa
jednak vďaka premiérovému publiku. v ktorom okrem sokritík, v miere a polohe dramatického výrazu bola Formanová
istou slabinou aj v timlnej úlohe Sostakovičovej opery.
vietskych diplomatov a ďalších hostí zasadali operní experti
z Prahy. Viedne, Budapešti a zo Záhrebu. Premiéru navyše
Z Verdiho (popri populárnych dielach stredného tvorivého
v pria mom prenose odvysielala francúzska rozhlasová spoobdobia ) a z Wagnera (okrem obľúb en ých romantických
opier) uviedol Nedbal náročné hudobné drámy - Dona Carločn os ť Tour Eiffel.
Dramaturgickú pohotovosť prejavil Ka rel Nedbal aj pri zalosa, Simona Boccanegru, Otelia, Falstaffa (na jeho návrat sme
radení opery talianskeho skladateľa Lodovica Roccu Dibuk
čakali až do jari t. r. !), resp. Zlato Rýna, Trisrana a !zo/du.
( 1937) len tri roky potom, čo dielo vyhralo skladateľský konParsifa/a. Tesne pred exodom českých umelcov zo Slovenska
kurz m ilánskej Scaly. Jedno z prvých naštudovaní vôbec za začali sa š tu dovať Majstri speváci norimberskí. Od tých čias
znamenal v Bratislave aj Zemlinského Kriedový kruh ( 1934).
.. veľký" Wagner na scéne SND absentuje a vzhľadom na
Ak k týmw titulom pritrendy v slovanskom vokálnom kumšte si na Gerátame ešte natura lissamtkunstwerk ešte netický Hlad od mladšieho
jaký ten rôčik počkáme!
Cerepnina ( 1936) a dve
Hoci Karel Nedbal .. vlašjednoaktovky talentovaskú" operu príliš v láske
ných, predčasne zosnunemal. okrem geniállých skla dateľov - Francúza Ferrouda (Chirurgia,
neho Barbiera uviedol
aj skladateľovu Talianku
1933) a Rakúšana Blocha
(Sámum, 1936), máme
v A/žíri a Viliama Tella prvú a zároveň poslednú
pokope všetky pozitíva
súča sn ej zahraničnej draRossiniho seriu na našom javisku, čo je fakt
maturgie Karla Nedbala.
Márne hľadáme na dov zrkadle takmer polstobových plagátoch SND
ročnej ren esancie romená s klad ate ľo v, dnes
mantickej belcantovej
považova ných za klasiopery sotva chvá lyhodkov opery 20. storočia ný! Bohatý bol prierez
francúzskou operou 19.
Stravinského,
Berga,
M. FoRMANOVÁ (LEA), K. ZAvRE L (REs SENDER) A M. PERŠLovÁ
Hindemitha, Bartóka, ba
storočia , dokonca a pre(PESTÚNKA) V INSCENÁCII OPERY DlBU K (1937)
aj čosi starších francúzkvapujúco bohatší než
skych impresionistov. Medzi súčasnými zjavmi českej provezáber do nemeckej romantiky (okrem raného Wagnera iba
niencie nechýba Novák, Ostrčil, Ambros, Weinberger, Ktička,
Nicolai, Flotow, Goetz, Lortzing, Cornelius, prekvapujúco nie
Weber!). Francúzsku veľkú operu reprezentovala Halévyho
Rudolf KareL K. B. Jirák - miesto sa však neušlo prvým
operám Bohuslava Martinú. Jednoducho: sitom toho, čo
Zidovka a Meyerbeerov Robert diabol, operu comique Boieldnes považujeme za nesporné hodnoty opernej tvorby 20.
dieuova Biela pani, Auberov Fra diavolo, Thomasova Mignon
storočia by z dramaturgie SND tridsiatych rokov prešlo prea DeHbesova Lakmé. HraH sa Hoffmannove poviedky (v Sulcovej
kvapujúco m álo!
réžii) i Bizetova Carmen v originálnom znení. t.j. s dialógmi
V tieni legendy nezaslúžene leží klasická zložka dramav próze namiesto Giraudom dodatočne dokomponovaných
turgie toho obdobia, ktorá na rozdiel od zostavy moderny
recitatívov. Francúzsku operu fin de siecle zastupovali
nesie črty jasne formulovaného programu. Os klasickej draMassenetova Manon, Werther a Thais, ako aj Charpentierova
maturgie Karla Nedbala predstavujú zjavy Mozarta - Smefrancúzsky veristická Louise. Boris Godunov nebol na väčších
tanu - Janáčka a Richarda Straussa. K tomu sa pripájajú
európskych scénach tých rokov nijakou zvláštnosťou- predstavoval vďačné repertoárové číslo pre putujúcich veľkých
vrcholy všetkých národných škôl a štýlových období. Tak
ako jeden historický pól predstavuje v tomto repertoári
ruských basistov-emigranotv. Preto väčším prínosom Nedbalovej ruskej dramaturgie zdá sa uvedenie Korsakovovho ZlaProkofie v a Sostakovič, tak na opačnom póle stojí Gluck so
svoj ím Orfeom. A nebyť Mníchova, bol by sa záber do minutého kohútika a Cerepninovej verzie Musorgského Soročinského
losti posunul až k Monteverdiho Korunovácii Poppey, čo sa
jarmoku v česko-slovenskej premiére ( 1935).
bratislavskej opere napokon podarilo s polstoročným oneskoAby sme sa teda vrátili k rúcaniu legiend: klasická dramarením!
turgia Karla Nebala v rokoch 1928- 1938 je priam modelo V jubilejnom smetanovskom roku 1934 Nedbal uvádza
vou vzorkou. Zato toľko ospevovaná dramaturgia opery
všetkých osem majstrových opier s výnimkou torza Violy,
20. storočia je s odstupom desaťročí skôr hodnotou dobovou.
~čiatkom tridsiatych rokov hrá súbežne päť najznámejJednou z nevykoreni teľn ých legiend sotva osemdesiatroč
Stch Mozanových opusov (únos zo serailu, Figarova svadba,
ných dejín slovenskej opery. l!J
ti HUDOBN Ý ŽIVOT) 7-8)1999
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JAZZOVÝ KLASICIZMUS
PRE 21. STORO ČIE

jqzz

V prvej čas t i nášho zamyslenia o posolstve
jazzu pre dnešnú h udobnú scénu (HŽ
č. 4199), sme sa zaoberali jeho evolúciou
po h ranice postmoderny. Jazz z dnešnej
optiky našiel približn e v polovici svojho
vývoja zdefinitívnenie svojho základného
rámca. Free jazz z rozhrania 50. a 60. rokov bol po hard bope a modálnom jazze
posledným člán kom plynulej evo lúcie
akustického jazzu. Sesťdesiate roky však
už priniesli zmeny dovtedajších e voluč ných princípov. Nové osobnosti prichádzajú ce na scénu neboli
štylisticky jednoznačn e vyhranené. Striktný vývoj jazzovej moderny prebehol približne počas dvoch de saťročí ( 1945-1965 ),
po tomto ohra ničení plynulá nás lednosť štýlovo-žá nrových
okruhov zanikla a vývoj až do súča snost i prebieha vo dvoch základných a vn útorne bohato ďene n ých smeroch.

IGOR
WAS SERBERGER

Po so Lsrvo
JAZZU Ili.

Straight-ahead jazz versu s fusion
Priamočia ry jazz (straight-ahead jazz) zdôra zň uj e rozvíjanie
chorusových improvizácií a zachovanie princípu swingujúceho
bea tu. Jeho východiskovým monom je nadvä znosť na tradíciu.
Pod tradíciou sa čast o nemyslí jazzová tradícia v plnom historickom zm ysle, ale isté výseky predovšetkým z histórie moderného jazzu, kto ré súča snosť (posledn é dve de saťročia) programove aktualizuje. V duchu princípov postmoderny nejde o dôsledné rozvíjanie konkrétneho smeru, aj keď ideál hard bopu
predstavuj e dominantný inšpiračný zdroj s ú časnej scén y.
Okrem hard bopu tu ako zdroj inšpirácie nachád zajú uplatnenie
ne konve n čné rytmické štruktúry, rôznorodé typy harmonických stavieb a najmä, napriek stále silnejšej väzbe na veľké historické osobnosti. inovácii podlieha aj repertoár. V s účasnom
jazze je - na rozdiel od minulosti - s kl adate ľské úsilie rovnoprávnou s úča sťou výsledného tvaru. Okrem sólistickej invencie
je v mnohých formáciách evidentná snaha o vytvorenie kompozícií, ktoré určuj ú svojbytný charakter, náladu a sú istým
vonkajškovým manifestom jednotlivých zoskupení.
Prejavy striktne zdôrazň uj úce a rozvíjajúce základné jazzové
východiská majú svoj protiklad v smeroch nadväzujúcich na logiku koncepru fu sion 70. rokov. Už od začiatku 60. rokov sled ujeme v jazze relevantnú líniu
čo raz konzekventnejšieho spájania sa s etnickými k ultúrami na
rôznorodom stupni autenticity
a hlbky prepojenia. V tomto
smere krajné póly predstavuj ú
p ri ra ďo va ci e syntézy (j azzový
sólista s .domorodou" folklórno u skupinou napríklad na Ďa 
lekom východe) a vzájomné dôklad né absorbovanie vplyvov do
vnútra h udby. V inom kontexte
John McLaughlin vyhlásil: .Fúzia sa musí u diať v tvojom vnútri. Inak sa n euskutoční." (The
fusion has to happen inside you .
Otherwise, i ťs not going to hapJoHN Mcl..AuGHLI N
pen at all) '- Do sféry odn oží
jazzu tohto okruhu by sme okrem fusion a world music mohli
za radiť mno hé ďa l šie trendy, ako napnld ad free fun k, alebo
no wavefnoise music (dve označenia tej istej tendencie, vychádzaj úcej z prepojenia postupov free jazzu, experimentálneho
rocku, minimalizm u a rôznorodej etnickej h udby).

""""'
Charakteristickým znakom týchto postmoderných vfn je personálna prepojenosť
rôznorodých. od seba často výrazne odlišných trendov. Najmä generácia hudobníkov, ktorá dominovala v 70. rokoch, vyniká flexibilitou a má vynikajúce výsledky
v čas to kont rastne rozdielnych typoch
expresie.
Jazzové p rojekt y 1998 - 1999

Prevažná väčšina (nesystematicky vybraných) súčasných projektov má pri svoj ej
rôznorodosti spoločného me n ovate ľa, a to
v pocte osobnostiam min ulosti. Medzi najpodnetnejšie akustické formácie súčasnosti patrí kvarteto
Sphere (nazvané p odľa skladby Thelonia Monka), k to ré vedie
klavirista Kenny Barron a ktoré programovo rozvíja Monkov
odkaz. Klavirista Herbie Hancock v priebehu roka 1998 realizoval pre spoločnosť Verve (v súčasnost i považovanú za najvýznamnejšie jazzové vyd avat eľ
stvo) dve CD.
V prvej rozvíja svoj
vlastný odkaz: platňu nazval Return
of the Headhunters
a nadviazal v nej
na štýlotvorný fusion projekt z roku 1973 - Head
Ďalšie
Hunters.
Hancockovo CD
má diametrálne
odlišnú myšlienku, ktorú už naz načuj e
názov:
Gershwin 's World.
Poctu skla dateľovi
vyjadrili v tomto
proj ekte osobnosti z rôzno rodých
BRAD M EH LDAU
sfér,
napríklad
Kathleen Battle, Joni Mitchell, Stevie Wonder ako aj jazzmani
Chick Corea či Wayne Shorter. Na značku Concord nahral kontrabasista John Patitucci CD s názvom Now, venované pamiatke Joh na Coltrana. Novou hviezdo u jazzu je trubkár Nicholas Payton, o j e denás ť rokov mladší ako Wynton Marsalis,
ktorý svojich predchodcov Marsalisa a Roya Hargrova pozval
na oslavu trúbky ako základného jazzového nástroja. Projekt
musel b yť zákonite venovaný pamiatke Lo uisa Armstronga.
Množstvo pozornosti venujú mladí h udobníci velikánom mi nulosti neostentatívne. Zvláštnu kvalitu maj ú nahrávky CD
A/one Together (Verve), ku ktorým jeden z mála žijúcich velikánov cool jazzu 40. rokov Lee Konitz (nar. 1927) spolu s kon trabasistom free jazzu 60. rokov Charliem Radenom pozvali
príslušníka mladej generácie vo veku svojich vnukov, a to klaviristu Brada Mehldaua. Mehldau je nová- a hneď prekvapujúco vyzretá - osobnosť nadväzujúca predovšetkým na Billa
Evansa. Inštitucionálne je pozornosť významným postavám
jazzu rôznych období podch ytená napríklad v newyorskom
Lincolnovom centre a koncerty Lincoln's Center Jazz Orchestra prezentujú jazz ako repertoárové umenie a ako poctu skladatefs ko-interpretačným velikánom. Ak by sme mali uviesť
globá lne snáď zati aľ najvýraznejší moment jazzovej scény
prebiehajúceho roku 1999, tak by to mohlo byť skutočn e monumentálne pripom enutie stého výročia narodenia Duka
Ellingtona.
l!J H U DOB N Ý Ž I VOT]
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Posolstvo 90. rokov
Základným posolstvom jazzu pre dnešok je dotovanie potreby
bezzábranovej, často vypätej emocionality. V atmosfére účelo
vosti a globálnej internetovej komunikácie sa darí istému typu
menšinových p rejavov, v ktOrých ostala zachovaná úprimná
spontaneita. Potvrdzuje to aj (kome rčne i výrazovo čoraz relevantnejšia) sféra world music, ktorá absorbuje čas ť jazzových
snažení. Na druhej strane - a to je predmetom nášho záujmu je to jazz v užšom zmysle slova, ktorý v posledných rokoch
preukázal jednak stále konzekventnejšie zavrhnutie istých typov výrazu, a naopak čoraz výraznejšie prehlbovaníe autentických hodnôt. Ukázalo sa, že jazz dlhodobejšie neznáša elektrifikáciu, rôznorodé vymoženosti modifikácie zvuku, neprijíma
techn icky dokonalejšie (napríklad počítačové) zásahy do hudobného procesu. Už v zlatej ére fusion - v priebehu 70 . rokov - si prevažná väčš ina p redstaviteľov to hto smeru dávala
záležať, aby nezanedba la akustickú ča sť svojho prejavu. Ani
pri enormnom úspech u fu sion, keď sa jazzmani nakrátko
dostali k uznaniu a k peniazom predtým vyhradeným pre
hviezdy popu a rocku, nezanedbali akustický prejav, ktorý bol
často pravou hudbou ich srdca. Lenže aj tu je isté . ale"; táto generacia mala i v akustických prejavoch široký ko merčný
úspech, čo býva v jazze podozrivé. Myslíme na skvelú hudbu
(i keď nie celkom pravoverný jazz podľa dnešných kritérií) , akú
produkovali napríklad gitaristi zo sféry fusion, keď elektrické
vymoženosti vymenili za akustické nástroje (Jo hn McLaughlin,
Larry Coryell) a vstupova li do h udobného rozhovoru s gitaristami hispánskej proveniencie (Al Di Meola, Paco De Lucia).
Rôznorodé skvostné subtíln e akustické projekty sa viažu k menám ďalších prominentných .fusionistov": napríklad Chick
Corea, Wayne Shorter, Miroslav Vitouš a pod. Zaujímavé je, že
k akustickému, striktnému jazzu a rekonštruovaniu slávnej
minulosti sa dlho odmietal vrátiť z dnešného hľadiska azda
najvplyvnejší jazzman Miles Davis. Ten dokonca dlho váhal
znovu realizovať epochálne projekty s Gilom Evansom a rozhodol sa tak učiniť až krátko pred svoj ou smrťou (namiesto
Evansa projekt naštudoval a dirigoval Quincy Jones).
Generačný

posun

V 60. a čiastočne ešte v 70. rokoch pôsobili velikán i minulých
období jazzového vývoja v plnej sile: suverénne sa umiestňovali
na prvých miestach ankiet špecializovaných časopisov, p redá vali najviac platní, viedli zoskupenia a ich mená znamenali najväčšie . ťa há ky" prestížnych festivalov a koncertov. Mladí často marginalizovaní - h udobníci žili v ich tieni. Novop ečení
absolventi škôl ešte neboli považovaní za . hotových" h udobníkov a tí najlepší z nich väčšinou získali angažmán v renomova ných bigbandoch (takmer výlu čne z . nových tvárí" ťažili Buddy
Rich, Woody Herman, Maynard Ferguson a ďalší, ale dva najprominentnejšie orchestre - Basie a Ellington - sa neulakomili
na .lacných" nováčikov a vytrvale sa držali okruhu svojich
osvedčených hráčov). Tí najnadanejší a
najperspektívnejší
mladí hudobníci dostali šance v combách slávnych lídrov, čo
znamenalo špecificky jazzový spôsob plateného postgraduálneho štúdia. Azda najvýznamnejšou .univerzitou· tohto typu
bola dlhé roky skupina Ana Blakeyho Jazz Messengers a liahňou výrazných osobností boli predovšetkým formácie Milesa
Davisa. Každopádne 80. a najmä 90. roky priniesli zásadný obrat, a to v podobe nástupu novej generácie hudobníkov, ktorá
pozmenila viaceré dovtedajšie jazzové stereotypy.
Príslušníci tejto novej generácie sa odlišujú od tradičného
typu jazzmana predchádzajúcich období. Hudobník .starého"
typu prvoradého význa mu bol často typ samorastlého génia,
hradajúci a nachádzajúci svojbytn ý výraz, ktorý je neopakovaterný a ktorý inovačným pričinením posúva smer hudby dopredu. Nekonvenčné legendy, geniálni inovátori ako Monk,
Powell, Parker prežili svoj turb ulentný život medzi jazzovými
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klubmi, policajnými stanicami a protidrogovýrni ,ústavmi. Ich
životné osudy priam volali po spracovaní. Vyvolali vel'ký záujem literátov a filmárov a ovplyvnili životný pocit svojej generácie. Jazzmanom modernej éry nebol cudzí často sebaspytujúci
rozmer autocenzúry a pochybností. Sonny Rollins na vrchole
svojej kariéry (roku 1959) na dva roky p rerušil verejné účinko
vanie: mal pocit, že úspech a s tým spojené narastanie objemu
práce obmedzuje j eho tvorivý potenciál. Preto toto obdobie
prestávky venoval technickému zdokona ľovaniu sa, komponovaniu a štúdiu orientálnej filozofie . Dnes je takýto prístup ťažko
predstaviteľný.
Súčasní mladí hudobníci majú diametrálne odlišnú mentalitu.
Na hudobnú scénu prichádzajú zo škôl neuveriteme dobre pripravení. Tí najnadanejší z nich sa profesionálne uplatnia silou
svojich schopností a to často ešte skôr, ako školu absolvujú. V ich
živote nie je nič melodramatické (alebo pseudoromantické ): film
o nich by ukázal spo riadanú stredostavovskú rodinu, dlhé hodiny cvičenia, školu, v ktorej sústredene idú za svojím cieľom,
prípadne svadbu a usporiadan ý rodinný život. A tak sa ponúka
moralizátorský postreh: tí najúspešnejší si nemôžu dovoliť návykový alkohol, drogy a dobrodružstvá: konkurencia by ich zaváhanie využila. Kto chce v jazze (tak ako v iných odvetviach
ľudskej činnost.i) mať v súčasnost i úspech, musí sa mu venovať
seriózne, ci eľavedome a sústredene.

Marsalis a jazzový komplex
Jifí Fu ka č v štúdii Kdy a jak začneme hovofit o hudbé 21. století?
konštatuje: . O vývojových možnostech nové tvorby artificiálního typu po nekolika vlnách postmoderny (tedy zhruba od
prelomu 60. a 70.
let) již radeji nikdo
neuvažuje: její po lystylovost či stylová a typová plu ralita je pfij ímán a
jako neco, s čím si
každý autor m usí poradit proste
sám, a kupodivu
již ne n ikoho
vzrušuje problém
skladatelovy vyja drovací originality.
Nejeden au tor se
dnes ostatne prohlašuje za vedomého eklektika,
pričemž se dommva, že toto
slovo již ztratilo
pejoratívní
pHdech ."2 Fukačovo
WYNTON MARSALIS
p rognostické za myslenie (už aj
v uvedenom fragmente ) potvrdzuje správnos ť tézy o nápadnom
približovaní vývojových stereotypov artificiálnej hudby a jazzu.
Aj ďalšie Fukačove postrehy sú inšpiratívne a generujúce paraJely: hovorí v nich o vytratení ochoty he ro izovať veľkých súčas
ných skladateľov, o zmenšen í významu hudobn ých smerov,
o interpretoch, ktorí sa v konfrontácii so stále zdokona ľovan ou
technikou usilujú o hráčsky perfekcionizmus a túto jednostrannosť si ob čas vynahradia okázalým vonkajškovým pripodobňovaním sa romantickým vzorom virtuozity (napnlclad aj pomocou .lisztovských" dlh ých vlasov a i novačno u výmenou fra kov za čierne košele).
Modelovým hudobníkom súčasnej etapy jazzu je nepochybne Wynton Marsalis. Jeho kariéra vzbudzuje pocit, že ak by
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taká
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neexistOvala. m usela by si ju jazzová publicistika
aby si .veľký príbeh" s účasného jazzu uchoval svoj
pátos. Marsalis prišiel na hudobnú scén u (z hľadiska vývojového stereotypu ) trošk u p redčasn e - začiatkom 80. rokov. Rozvinutie jeho ideí a nástup jeho nasledovníkov priniesli p redovšetkým 90. roky. Zaujímavým spôsobom predstavuje antitézu
bývalého jazzového komplexu voči .. klasike" (teda tzv. vážnej
hudbe); považuje ju len za istú mladícku nerozvážnos ť. ktO rej
h oldoval prv. než sa začal ven ovať skutOč ne vážnym veciam
(čiže jazzu ). Ak zoberieme do úvahy, že ako dvadsa((a n i ečo )
ročn )• mladík už mal za sebou spoločné nahrávky s Bernsteinom, Mehtom. Ozawom. sp ol očn é CD s Editou Gruberovou
a že Maurice André sa o ľíom vyjadril ako o potenciálne naj významnejšom trubkárovi všetkých čias (. potentially the
greatest trumpeter of all time")'; dobrovoľné vzdan ie sa tejto dimenzie kariéry nazn ačuje jeho úprimnú o d dan osť hudobn ému
sme ru, ktorý si zvolil za svoje poslanie.
Marsalis a n ová gene rácia osobností. primárne určujúca tvár
jazzu s ú časného d esaťročia. nastolili nečaka n e konzekventn ý
nástup jazzového pu rizmu. Svoj u h udbu vedome približujú
k anificiálnym vonkajškovým manieram, vrátane formálneho
elegantného obleče ni a a dôstojného správania sa n a p ódiu. Táto
gene rácia m ladých vzdelancov-perfekcionistov zdôrazňuje viac
ako individualitu a novátorstvo väzbu na tradíciu svojej h udby.
Samotn ý Marsa lis- brilantný p opularizátor- je majstrom zdokonaľovania. tvorivého eklektického realizovania už znám ych
impulzov. Dokonale ovláda charakteristické znaky prejavu veľ 
kých osobností jazzovej trúbky a rád ich spôsob hry ( občas
i konkrétne frázy) cituje. Podstatne h o ovplyvnili predovšetkým
Clifford Brown a Miles Davis (konkrétne Davisove kvintetá
z konca 50. rokov a z rokov 1964- 1968). Tieto základné východiská sú evidentné aj pri Marsalisovej štylizácii vplyvov
staršieho - predmoderného jazzu (New Orleans. Armstrong,
Ellington a p od. ). Marsalis a nová generácia hudobníkov, ktorá
nasleduje jeho cestu , zásadne odmieta fu sion ako zavrhnutiahodný komercializmus a porušenie kontinuity tradície. Neomilostili ani skvelé fu sion nahrávky Milesa Davisa. V konzekven tnosti voči komercializmu šiel Wynton Marsalis tak ďale ko. že
prerušil spoluprácu so svojím b ratom. špi čkovým saxofonistom
novej generácie - Bran fordom Marsa lisom - keď ten najprv prijal ponuku pôsobi ť v sprievodnej skupine speváka Stin ga a n eskôr viedol orchester v televíznej relácii (Tonight Show).
vymysli e ť.

K lasicizmu s a neoklasicizmus
Hudbu novej generácie niektorí publicisti nazývaj ú jazzovým
neoklasicizmom, iní jednod ucho klasicizmom. Terminológia je
zá ležitos ťou optiky: jazzový klasicizmus v h istórii tej to h u dby
napnldad pre fran cúzskeho teoretika Andr é Hodeira znamená
obdobie swingu. a preto v tejto logike postmoderná vlna syntéz
h istorických postupov je n eoklasicizmom. Presvedč iv ejšia (ale
pre svoju z loži tosť v praxi ťažš ie uplatniteľná) je terminologická
argumentácia J. E. Ber endta. Neoklasicizmus v Berendtovom
ponímaní je postmoderná celistvos ť jazzu a jeho základn ým východiskom je prenesen ie prvkov free jazzu do mozaiky trad ič 
n ejších postupov. V tomto zmysle je osobnosť médiom pre tradíciu (Individu alität als Medium fii r Tradition); inšpiráciou
princípov sú časného neoklasicizmu je odkaz Duka EllingtOna
a k zak lada t eľským osobnostiam neoklasicizmu patria h udobn íci ako Davis Murray. Lester Bowie, Dave Holla nd, Muhal Richa rds Abrams a pod. Klasicizmus, nazývan ý tiež neobop. zdôrazňuj e syntézu a reinterpretáciu dedi čstva m odernéh o jazzu
(od bebopu po free jazz). pri uchovaní tonality a pravidelného
beat u . V tomto kontext e tradícia je méd iom pre oso bno sť (Tr adition ats Medium fii r Individualität). Najdôležitejším východiskovým inšpi ra čný m zdrojom sú akustické formácie Milesa
Davisa a najcharakteristickejšími osobnosťami
mladí trubkári: Wynton Marsalis. Roy Hargrove,

Nicholas Payton a iní! V deväťde sia t ych rokoch sa jazzový kla sicizmus v tomto ponímaní ukázal ako určujú ci trend jazzovej
scény. V plnej m iere korešpo nduje so zameran ím jazzovej pedagogiky. tak ako sa praktizuje vo viacerých špecializova ných
strediskách a má ti ež podporu súčas n ých relevantných teoreti kov.' Báza pôsobenia tejto generácie jazzmanov pripomína
situáciu v artificiá lnej h udbe . Najsch opnejší študenti ostávajú
n a školách ako pedagógovia, vystúpenia na školách znamenajú
zá roveľí existenčn)• základ pre mn oh é zoskupenia a závislosť
n a k o m e rčn om zázemí zmie r ň ujú aj rôznorodé neprolitové
organizácie podporuj úce rozvoj jazzu . Jazzová komunita sa
tak stáva zároveľí dôležit)•m (i keď samozrejme n ie jedin}•m)
konzu mentom svojej hudby. Je tvorcom hodnôt a ich odberateľo m.

Vývojový dynamizmus jazzového k lasicizmu sa ešte zďa 
leka n evy čerpa !. Nemusím e však byť prognostik m i obdaren ými vešteckou víziou, aby s me mohli do b u d úcnosti pred znamena ť, že súč asný koncep t .. s k ut o čné h o jazzu", či že
monolitný výklad jazzovej tradície, opä( ustúpi voľn ejš i emu,
otvorenejš iemu mysleniu. A na druhej strane rovn ako isté sa
zdá, že obdobie moderného jazzu ostane aj v budúcom tisícročí základnou devízou, vysvetľujúco u existenciu jazzu ako
svojbytn ý typ hudobnej expresie. V tejto situácii s ilnejúce
prvky artificiálnosti v jazze aj naďalej b udú nutne limitovať
rezíduá manier a stereotypov zábavného p riem yslu a naopak:
tzv. umelecká, artificiálna sféra pre b erá stále dôsledn ejšie
systém hviezd, marketing a iné znaky masovej (k o merčn ej)
kultúry.
P ozn ámky a literatúra:
' J. E. Berendt: Das Jazzbuclz (Wolfgang Kriiger Verlag, Frankfurt am
Main 1991. s. 57 ).
Jiŕí Fukač: Kdy (a jak) začneme hovoi'it o hudbť 21. století>, (Opus musi-

cum. 1999. č. 2. s. 45 - 49).
' Ian Carr - Brian Priestley: Jazz. Tlze Rouglz Guide (Penguin Book s. London 1995. s. 4 11 ).
' Berendt v uvedenom diele na s. 74 takto charakterizuje jazzový
neoklasidzmus a klasidzmus: _Neoklassizismus: Er iibersetzt mit den
Mineln des freien Jazz das grosse Erbe der Jazziradition in zeitgenossisches Bewusstsein. Elemente des Free Jazz werden mit Iraditionellen Spielformen verquickt und gemischt. (Der amerikanische
Jazzkritiker Gary Giddins hat als erster den Begriff Neoklassizismus
auf den Jazz angewandt). In Gegcnbewegung zum Neoklassizismus
entwickelt sich der Klassizismus. Er macht - unter Ausklammerung
des Frcien Jazz - don weiter. wo das Bebop-Revival der siebziger
Jahre aufhiirt. die Ergebnisse des klassischen modernen Jazz in
konscrvativer Form weitcnragend und weiterentwickelnd. Der
Klassizismus bringt eine Wiederaufwertung des Handwerklichen im
Jazz·.
' Napríklad ro7~iah l y projekt sumarizácie jazzovej histórie a pokusu
o na čt rnut ie v}'Voja v scdemstostranovej knihe Garryho Gidclinsa:
l'isions of Jazz Tlze Fim Cemury (Oxford University Press, New York Oxford 1998) .
KALEIDOSKOP)
HUDOBNÉ SPOLOČNOSTI PODNIKAJÚ RÔZNE KROKY

Šéfovia nahrávacích spoločností vo Ve l'kej Británii s o chystajú radiká lne zm e niť zmluvné podmienky pre s kupiny,
kt oré majú s voje vlastné we bové st ránky. Skupiny ako Ash,
Prodigy a Reef boli nedávno ostro napo me nuté v s úvis losti
so zve rejňovan ím info rmácií pre s vojich fanúšikov bez
s úhlas u vedenia nahrávacej spoločnosti. Tento únik informácií chcú s poloč nosti za s taviť čo najs kôr a podľa vnútorných zdrojov firmy Sony sa ved enie chystá obmed ziť hlavne
rozhovo ry skupín s ich fanúš ikmi a počet informačných
s tránok na internete.
TASR
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MAHAVISHNU ORCHESTRA STARONOVO
Pod názvom The Lost Trident Sessions vychádza v spoločnosti Columbia v polovici septembra album skupiny Mohavishnu Orchestra, zostavený z dodnes nevyda ných nahrávok
z roku 1973 (nahraté 25. júna, Trident Studies, Londýn), ktoré boli pôvodne pripravované
pre tretí štúdiový album skupiny v jej prvom obsadení: John Mcloughl in - gitara, Jerry
Goodman - husle, Jon Hammer - klávesové nástroje, Rick Loird - basgitara,
Bi lly Cobhom - bicie nástroje. Okrem iných má obsahovať skladby Dream, TriJogy
a Sister Andrea, ktoré dosial' vyšli iba v koncertnej podobe (koncert v Central Parku
z augusta 1973) na albume Between Nothingness & Eternity.

MARSALIS DO NOVÉHO TISÍCROČIA
Vydavatel'stvá Columbia Jazz a Sony Classical plánujú do konco roko vydať pod hlavičkou
. Swinging Into The 21 st" sériu ôsmich samostatných nahrávok Wyntona Morsol isa, zachytávajúcich jeho široké h ráčske a skladatel'ské aktivity na poli jazzu a vážnej hudby, ako
aj autora baletnej a filmovej hudby.
Z jazzových titulov ide o dve nahrávky Marsa lisovho septeto venované dvom
dôležitým postavám jazzovej histórie: Jel ly Roll Mortonovi (Mr. Jelly Lord - Standard
Time Vol. Vl, nahraté 1999) a Theloniovi Monkovi (Marsalis Plays Monk - Standard
Time Vol. IV, nahraté 1994), nahrávku Marsalisovej skladby Big Train pre bigband (hrá
Lincoln Center Jazz Orchestra, nahraté 1998) a nahrávku suity pre Marciac Jazz Festival
s názvom The Marciac Suite.
, Klasické• aktivity Ma rsalisa reprezentuje skladba A FiddJer's TaJe napísaná pre klasických a jazzových hudobníkov z Lincoln Center' s Cha mber Music Society a z Jazz at Lineoin Center a inšpirovaná Stravinského Príbehom vojaka. A FiddJer's TaJe vychádza
v dvoch modifikáciach: s recitátorom (text Stanley Crouch, recituje André De Shields)
a ako suita bez recitátora, doplnená nahrávkou Morsalisovho prvého s l áčikové h o kvarteta
At The Octoroon Bal/s (hrá The Orion String Quartet). CD Sweet Releose and Ghost
Story ponúkne dve Marsalisove baletné kompozície napísané pre The Alvin Ailey American Dance Theater (Sweet Release) o pre č ínskeho choreog rafa Zhongmei Li (Ghost Story).
CD Reel Time má obsahovať nevydané nahrávku W. Marsa lisa písané pre film.
Sony / se

JAROStAW SMIETANA JUBILUJÚCI
Jeden z najvýznamnejších pol'ských jazzových hudobníkov, gitarista a sklodatel', niekdajší
líder legendárnej pol'skej skupiny Extra Ba ll, Ja rostaw Smietono oslovuje v tomto roku
25. výročie svojho profesionálneho účinkovania no jozzovej scéne. Ako líder nahral
Smiete na zo toto obdobie vyše 20 albumov a spolupracoval napríklad so Zbigniewom
Seifertom, Zbigniewom Namyslowským, Art Farmerom, Joe Zowinulom, Johnom
Abercrombie, Mikom Sterno m, Freddie Hubba rdom, ldris Muhammadom a ďalšími.
Renomovaný pol'ský jazzový časop is Jazz Forum pripravil exkluzívne pre svojich predplatite ľov k júnovému číslu výberové CD zo Smietanových nahrávok z rokov 1991 ·· 1999.
Okrem príležitostných koncertov s Michalom Urba niokom, s kvartetom Tomasza Szukalskeho a koncertov s rôznymi pozvanými účinkujúcimi pri príležitosti spomínaného jubilea,
vystupuje Smietana v súčasnosti pravidelne so svojou skupinou J. Smietana Groove Band
(Thomas Kugi - tenorsaxofón, Bumi Fian - trúbka, Paul Za rner - trombón, Adam Czerwilski - bicie, Antoni Debski - basgitara) o v triu s A Debskim a A Czerwilskim.
se
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CAll AND RESPONSE
(angl. zvolanie a odpoved1
Archaický antifonálny princíp (vlastný
tiež európskej hudobnej kultúre},
predstavujúci jeden zo základných
fo rmotvorných princípov africkej
kmeňovej hudby. Široké uplatnenie
našiel vo fo rmách afroamerickej
hudby (spirituál, work song, ring
shout, blues), v jozze a jeho deriváty
so objavujú v celej histórii modernej
populárnej hudby. Tento pôvodne
vokálny spôsob komunikácie medzi
kňazom, resp. spevákom (cali - zvolanie) o náboženskou obcou, resp. zborom (response- odpoved1, so v jazze
vo väčšine prípadov objavuje vo výrazne štylizovaných podobách, ktoré
môžu zachovávať len niektoré melodické špecifiká, alebo princíp člene
nia fráz, prípadne sa môžu obmedziť
len na pravidelné dialogické striedanie vstupov improvizujúcich sól istov,
navzájom reagujúcich (alebo odpovedajúcich si) podobne, a ko pri odpovedi zboru spevákovi. Nie je pritom
vôbec dôležité, či sú spomenuté podoby prezentované inštrumentálne
a lebo vokálne. Štylizovaná prítomnosť princípu ca// and response je
v jazze identifikovatel'ná napríklad
v riffovej technike, alebo v tzv. fours
(resp. chase chorusoch) čo sú štvortaktové výmeny vstupov rôznych
nástrojových sekcií, alebo sólových
improvizácií.
se
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Duke On The Web
www.ilinks.netC holmesr/duke.htm
Výborná, informáciami nabitá stránka obsahuje životopis, zoznam viac než 100
Ellingtonových nahrávok aj s krátkymi konotáciomi, množstvo liniek a ellingtonovský prehliadač, akýsi odrazový mostík pre
ďalšie tematické surfovanie po sieti.
duke.fuse.net
Oficiálno stránka The Duke Elington
Society (Spoločnosť Duka Ellingtona},
ktorá vznikla roku 1959 no účel propoti HUDOBNÝ ŽIVOT] 7-8 ]1999
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gácie diela najvä čšieho amerického hudobníka všetkých čias .
www.si.edu/ nmah/archives /d5301.ht m
Stránka v rámci rozsiahleho katalógu
Smithsoniam National Museum of American History je predovšetkým svedectvom
bohatosti a precíznosti dokumentácie
Ellingtonovho odkazu v tomto washingtonskom inštitúte. Príležitosť využiť služby
tohto a rchívu je určite rajom pre každého,
kto sa chce odborne zaobe rať dielom
Duka Ellingtona .

.

www.duke-ellington.com
Oficiá lno stránka Columbia / Legocy,
jedného z najvýznamnejších katalógov
nahrávok Duka Ellingtona, k sklodoteiOvej storočnici. Dozviete so, kedy o čo sa
dostalo, či dostane no trh a môžete si to
hneď oj on-line objednať - samozrejme,
reč je o projektoch vydaných pri príležitosti majstrovej storočnice, teda reedíciách, či prvýkrát vydaných verziách.
Všetko s užitočnými komentármi či odporú ča ni ami hviezd jozzového nebo.
os
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29 . 4· 18gg,

WASHINGTON -

24. 5· 1974,

l. Prvé roky (1899 - 1927)

Prvých 24 rokov prežil Duke Ellington v rodnom Washingtone.
Ako teenager sa najprv vážne venoval hre na klavír, so snahou
napodobňovať miestnych ragtimových klaviristov. Hoci jeho
nedostatky v čítaní nôt viedl i k odmietnutiam prinajmenšom
v dvoch orchestroch, hrával s malými skupinami, medzi inými
so skupinou s názvom Duke Ellington 's Serenaders.
K eď sa ro ku 1923 p resťahoval do New Yorku, n ebol ani výnimo čným hudobníkom, o to menej sľubn ým sklada t eľom .
V tomto čase viedol skupinu The Washingtonians s angažmán
v známom Kentucky Club na Times Square. Na prvých nah rávkach zneli Ellingtonovi Washingtonians ako mnoho iných
newyorských tanečnýc h skupín z polovice 20. rokov.
V skladbách ako East St. Louis Toodle-0 , lmmigration Blues. Black
and Tan Fantasy, a Creole Love Cali z rokov 1926 a 1927 však už
nemožno nepos trehnúť kvality typické pre Ellingtonovu originálnu hudobnú osobnosť.

II. Band1eader v Cotton Clube
(1927 - 1932)
Začiatok novej fázy Ellingtonovej ka riéry je spojený s angažmán v poprednom newyorskom no čnom podniku
Cotton Club, ktoré získal so svojím orchestrom na konci roku 1927. S prestávkami trvalo toto angažmán až do začiatku februára 1931. V tomto období sa
Ellin gtonov o rchester rozšíril na 12 čle 
nov: 3 saxofóny, 3 trúbky, 2 trombóny
a š tvorčlen nú rytmickú sekciu (klavír,
bendžo alebo gita ra, kontrabas a b icie).
Medzi n ovými členmi sa objavili hudobn íci, ktorí mali hrať prominentné ú loh y
u Ellingtona v nasledujúcich rokoch: saxofonisti Johnny Hodges a Barney Biga rd, trubkár Freddie Jenkins, trubkár
Cootie Williams a hrá č na klapkový trombón J uan Tizol. Nové
angažmán a silný hráčsky potenciál orchestra boli pre Ellingtona motiváciou pre plodnú skladateľskú prácu a boha té nahrávacie aktivity. I napriek zmluve s RCA Vidor nahrával Ellingtonov orchester pravidelne pre ďalšie spoločnost i pod rôznymi
pseudonymami. medzi inými ako The Jungle Band, The
Whoopee Makers a Mills Ten Blackberries.
III. Prvý zahraničn ý výlet (1933)
Hoci Ell ington m n ohokrát absolvoval turné po Európe, jeho
prvá návšteva v Jete 1933 bola vý nimo čná. Pred vystúpeniami
v Holandsku a Francúzsku absolvoval Ellingtonov o rchester
takmer šesťtýždňové turné p o Ve ľkej Británii. Jeho prijatie
v Anglicku bolo obzvlášť vrelé, s vysokou účasťo u publika na
koncertoch a so širokou pozornosťou, ktorú venovali kritici
tejto udalosti v tla či . Pre Eu rópan ov to bola, po zoznámení sa
s nahrávkami a s filmom Check and Double Check z roku 1930,
prvá príležitosť vidieť Ellington a n aživo. Ellington neskôr vo
svojich pamätiach napísal: .Atmosféra v Európe, pria teľstvo
a vážny záujem o našu h udbu zo strany kritikov i hudobníkov
medzi nás vniesli nového ducha .·
IV. V ére swingu (1933- 1942)
Orchester Dukea Ellingtona sa staL povzbudený úspechom v zahraničí. jedným z najvyťaženejších bigbandov 30. rokov: cestovanie na jednodňovky po celých Spojených štá-

so
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toch, vystupovanie v hoteloch, divadlách. tanečn}· ch sálach
a n očných kluboch, účasť na rozhlasových vysielaniach a nahrávanie v štúdiách od New Yorku, cez Chicago po Los Angeles.
Nasledovali nakrúcania v dvoch hollywoodských filmoch:
Murder a1 the Vanities a Belle of the Nineties (obidva 1934), ako aj
krátky film o Ellingtonovom orchestri Symphony i1z Black ( 1934 ,
vydané 1935 ) pre Paramount, s účasťou mladej Billie Holiday.
Počas tohto obdobia Ellington usilovne komponuje inštru mentálne skladby a piesne šité na mieru trojminútovej kapacity
vtedajších platní. Tieto h ranice rozširuje v št vorčasťovej skladbe
Reminiscing in Tempo ( 19 35) a v d vojčasťovej Diminuendo and
Crescmdo in Blue ( 193 7). Na konci 30. a začia tkom 40. rokov p íše
mnoho krátkych skladieb, ktoré b rilantne využívajú prostriedky
Ellingtonovho orchestra, medzi inými Eclzoes of Hm-tem ( 1936),
Azure (193 7), Braggin' in Brass (1938), Battle of Swing, Blue Light,
a The Sergeant Was Shy ( 1939), Jack The Bear, Harlem Air Sh art,
Concerto for Cootie, Ko-Ko a Cotton Ta il ( 1940) a Main Stem ( 1942).
Nahráva tiež v užších nástrojových obsadeniach: malých skupinách, duetách
pre klavír a kontrabas. príležitostne aj
ako sólový klavirista.
Noví členovia: kornetista Rex Stewart
(príchod v roku 1934), kontrabasista
Jimmy Blanton ( 1939), tenorsaxofon ista Ben Webster ( 1940) a kľúčová postava, skladateľ, aranžér a klavirista
Billy Strayhorn (1939, u Ellingtona zostal až do svojej smrt i v roku 1967).
V. Black, Brown a nd Beige (1943)
23. ja nuára 1943 sa uskutočn ila p remiéra rozmernej. epickej skladby Black,
Brown and Beige v Carnegie Hall, ktorou
Ellingto n zrealizoval svoj niekoľko rokov ohlasovaný zámer skomponovať
.hudobn ú paralelu" (ako znie podtitul)
pnbehu černochov v Amerike. Príbeh skladby Black, Brown and
Beige -jej hudobný obsah, kritické prijatie a revízie v priebehu
nasledujúcich rokov tvoria jednu z najfascinujúcejších kapitol
Ellington ovej ságy.
Vl. "Hot Bach"
Po svojom debu te v Carnegie Hall 23. januára 1943 tu Ellington
pravidelne vystupoval nasledujúcich päť rokov v p ribližne roč
ných intervaloch. To ho inšpirova lo k napísaniu série rozmerných diel pre p redvedenie v koncertnej sále: New World A-Coming
(premiéra l l . decembra 1943 ), Perfume Suite (19. decem ber
1944), Deep South Suite (23. November 1946), Liberian Suite
(27 . december 194 7) a The Tattooed Bride ( 13. november 1948).
Tieto udalosti rozvírili diskusie na témy jazz versus •vážna"
h udba, miesto jazzu v koncertnej sále a o Ellingtonovej (ne)spôsobilosti komponovať rozmerné skladby. O Ellingtonovi sa
náhle začalo hovoriť v kontextoch .klasickej" európskej hudobnej tradície. V tejto súvislosti si od publicistu Richarda O. Boyera vyslúžil prezývku .hot Bach ".
Noví čle novi a: trubkár William .Cat" Anderson ( 1945), saxofonista a klarinetista Russell Procope ( 1945 ), trombonist i l)tree
Glenn (1947) a Quentin .Butter" Jackson (1948).
VU. 50. roky
Podobne ako v 40. rokoch komponuje Ellington naďalej rozmerné skladby: Harlem (195 1), Such Sweet Thunder (1957),
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Ttw Suite ( 1959), Idi(lm '59 ( 1959), Night
CrťtUure

( 1955) pre symfonický orchester
a jazzový bigband, A Dmm Is a Woman
( 1956) pre televíziu a Anaromy of a Murder
( 1959) k hollywoodskému filmu v réžii
Oua Premingera. Triumfálne vystúpenie
jeho orchestra na Newponskom jazzovom
fc> tiva lc v roku 1956 predznači l o obrat po
období stagnácie.
:-;oví členovia: tenorsaxofonista Paul Grm salves ( 1950), trombonista Britt Wood man ( 1951 ), trubkár Clark Terry ( 195 1),
bube níci Louis Bellso n (195 1) a Sam
Wood yard ( 1955).
Vfii. Posledné roky (1960 - 1974)
Ellington absolvuje mnoho medzinárodn)•ch turné, medzi inými po k raji nách
Stredného v)•chodu a po Indii ( 196 3 ), Ja ponsku ( 1964), po Latinskej Amerike a Me·
xi ku ( 1968), a tiež po Sovietskom zväze
(1 97 1).Inšpirácia z týchto výletov sa obja vila aj v niektorých skladbách: Far East Suire ( 1964), The Larin American Suite ( 1968),
Tlte Afro-Eurasian Eclipse (1970) a The Goutelas Suite ( 1971 ). Najdramatickejšou hudobnou zmenou tohto obdobia bol Ellingtonov obrat k liturgickej hudbe. Pozoruhodné miesto v tejto súvislosti zaujímajú
tri Koncerty duchovnej h udby (Sacred Con.:ats) z rokov 1965- l 973 pre bigband, vokálnych sólistov, zbory a tane čníkov, ktoré
anticipovala u ž show My People ( 1963) napísaná pre výstavu The Century of Negro
Progress v Chicagu. Ven uje sa tiež aranžovaniu hudby iných autorov - od Beatles
a Mary Poppins Walta Disneyho až po Caj kovského Luskáčika a nahrá va s rôznymi
hudobníkmi - medzi inými s Lo uisom
Armstrongom, Ellou Fitzgerald, Colemanom Hawkinsom a tiež Johnom Coltra nom. Charlie Mingusom a Maxom Ro achom. Rok pred smrťou ( 197 3) vychádza
Ellingwnova autobiografia pod názvom
Music Is My Mistress.
Podľa pub/ikáde Mark Titcker: The Duke
Ellington Reader (Oxford University Press,
1993, New York)

se

Nahrávky pri príležitosti Ellingtonovej storočnice
The Duke Ellington Centenniol Edition: The Complete RCA Victor Recordings,
1927- 1973 (RCA/ BMG 09026 63386 2, 24 CD)
24-dielny CD-komplet zachytáva celú, vyše 50-ročnú kariéru Duka Ellingtona tok, oko je zdokumentovaná no nahrávkach spoločnosti RCA Victor. Vychádza v limitovanej edícii (len
10 000 kópi~, v produkcii Orrino Keepnewso o Stevena loskero. Obsahuje všetky novo remostrovoné Ellingtonove nahrávky z RCA Victor, vrótone nevydaných alternatívnych verzií
Black, Brown & Beige, známych nahrávok . Bionton-Webster bondu", duetá Blonton-EIIington
(kontrabas-klavír), zrekonštruova né . long-play· o .stereo• experimenty zo začiatku 30. rokov,
prvýkrát spoločn e všetky tri duchovné koncerty spolu s kompozíciami Billyho Stroyhorno, vynechanými z predchádzajúcich vydaní Prvého duchovného koncertu o ďa lši e raritné nahrávky. 128-stronový plnofarebný booklet ponúka okrem množstvo fotografií rozsiahlu dokumentáciu o príspevky Dano Morgensterno, Briono Priestleyho, Patrície Willord, Stanleyho
Croucho, Stevena l oskero, Orrino Keepnewso o ďa lších . Celý komplet je rozdelený no 6 častí:
rané nahrávky (19 27 - 1934, 7 CD), začiatok 40. rokov (1940 - 1942, 6 CD), polovica 40. rokov (3 CD), ollstors nahrávky z polovice 40. rokov o koncert v Seattle (1 CD), tri duchovné koncerty (1965, 1968, 1973, 3 CD) o posledné nahrávky {1966 - 1973, 4 CD).
Columbiaf legacy - Special Ellington Centennial Edition:
Duke Ellington - Such Sweet Th under (Columbioj legocy 065568-2)
Suita Such Sweet Thunder vzniklo no objednávku Strotford Shakespeare Festival (Ontario)
v roku 1956. Bolo uskutočnením Ellingtonovej o Stroyhornovej túžby vytvoriť dielo podl'o Shakespearových hier. Jednotlivé časti, v niektorých prípadoch oj konkrétne nástrojové party, sú
inšpirované charaktermi Shakespearových postáv. Suita je prvýkrát vydaná v stereo podobe
o obsahuje 10 doteraz nevydaných skladieb.
Duke Ellington - Block, Brown & Beige (Columbioj l egocy 065566-2)
Ellingtonove ambiciózne dielo, suita Black, Brown & Beige (.hudobná paralela histórie amerických černochov"), malo svoju premiéru 23. januáro 1943 v Carnegie Hall. Duke Ellington
so k tomuto dielu neskôr niekoľkokrát vrátil. No nahrávke suity Black, Brown & Beige z roku
1958 so podiel'olo oj .gospelová král'ovná" Moholio Jackson. Producent Phil Schoop doplnil
vydanie B., B. & B. k Ellingtonovej nedožitej storočn ici o alternatívnu verziu celej suity, dva
bonusové trocky o o cappella verziu skladby Come Sunday.
Duke Ellington - Anatomy of o Murder (Columbio/ Legocy 065569-2)
Soundtrock Anatomy of a Murder k rovnomennému fi lmu vznikol no objednávku režiséra Otto
Premingero v roku 1959.• Dnes je toto spočiatku prehliodoné dielo pokladané zo malý majstrovský kus·. Vydavateľovi so podarilo eliminovať nadbytočný reverb, ktorým trpel originá lny
záznam. Reedícia obsahuje 12 nevyda ných verzií skladieb, zahŕňajúcich oj záznamy zo skúšok
o interwiev s Ellingtonom.
Duke Ellington and Count Basie - First Time (Columbioj legacy 065571 -2)
Historické stretnutie bigbondov Duka Ellingtona o Counta Basieho v štúdiu z roku 1961, rozšírené o 8 bonusových na hrávok.
Duke Ellington - Ellington At Newport 1956 (complete) (Columbioj legacy 064932-2, 2 CD)
l egendárny .comebockový" koncert no Newportskom jozzovom festiva le zo 7. júla 1956,
s vyše 100 minútami predtým nevydaných nahrávok a po prvýkrát stereo.
The Duke Ellington Centenniol Edition - The Best Of (RCA/BMG, 09026 63459 2), Duke
Ellington - Soul Cali (Universal/Verve), Duke Ellington/ Ella Fitzgerold -The Côte d'Azur Con·
certs on Verve (Universal/ Verve 314 539 033-2, 8 CD), Ella Fitzgerold Sings the Duke Elling·
ton Song Book (Universal/Verve, 3 CD), Johnny Hodges with Billy Stroyhorn & the Orchestra
(UniversoljVerve), Duke Ellington - Colloges (UniversoijMPS 547 199-2), Duke Ellington &
Johnny Hodges - Side by Side (Universal/Verve), Best of Duke Ellington (lYX Music, lYX
60036-2), The l egendory Carnegie Hall Concerts Series: The Duke Ellington Carnegie Hall
Concerts - Jonuory 1943 (Prestige/ lYX Music, 2PCD 34004-2), The Duke Ellington Carnegie
Hall Concerts - December 1944 (PrestigejlYX Music, 2PCD 24073-2), The Duke Ellington
Carnegie Hall Concerts - Jonuory 1946 (Prestige/ lYX Music, 2PCD 24074-2), The Duke
Ellington Carnegie Hall Concerts - December 1947 (PrestigejlYX Music, 2PCD 24075-2),
Duke Ellington - The Ellington Suites (PoblojlYX Music, OJCCD 446-2), Duke Ellington/ Billy
Stroyhorn - Piano Duets (RiversidejlYX Music, OJCCD 108-2), Duke Ellington and His
Orchestra feot. Poul Gonsolves (FontosyjlYX Music, OJCCD 623-2), Duke Ellington -The Pionist (PoblojlYX Music, OJCCD 717-2), 100 Years Duke, inc!. The Famous Birthday Sessions
(LASERLIGHT CD 24 906, 2 CD), Frank Sinatra / Duke Ellington - Francis A. & Edward K.
(Wa rner / Reprise, 93624742432, 1968)
se
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Wynton Marsalis, trubkár, skladateľ, umelecký riad itel' Jazz at Lincoln Center:
(Ellington) rozpoznal v hudbe New Orleansu možnosti rozvoja polyfónie, princípu zvolania a odpovede, riffov, breakov, groovov a improvizácie. To bolo samo osebe veľkým činom, pretože v čase
Ellingtonovej mladosti bola hudba New Orleansu ešte novinkou.
Jeho celkový pohrad na hudbu sa zmenil, tú pôvabnú hudbu už hrával a poznal jej zmyslové, romantické aspekty. Keď počul hudbu New
Orleansu, nevnímal jej excentrický zvuk, ale všetky podstatné elementy a uvedomil si, že by mohli tvoriť základ jeho umenia. Pokračoval v systematickom oboznamovaní sa s týmito elementmi
a učil sa písať a používať ich vo vlastnej tvorbe. Bez akejkorvek školy.
[Jeho koncerty boli] akoby portrétmi významných hudobn íkov.
Concerto for Cootie napísa l (Ellington] pre t rubkára Cootieho
Williamsa a Boy Meets Horn pre kornetistu Rexa Stewarta. Každý
z nich zachytáva určitý aspekt osobnosti hudobníka, pre ktorého bol
napísaný. Concerto for Cootie vyrastá z frázy, ktorú Cootie často hrával. Boy Meets Horn používa všetky detailné prstokladové triky a humorné riffy, ktoré používal Rex Stewart.
W. M.: Ellington Sweets (Down Beat, jún 1991 )

Clark Terry, trubkár,
1951 - 1959:

člen

Ellingtonovho bigbandu v rokoch

[Duke] vedel, že [barytónsaxofonista] Harry Carney mal ten neikonoklastický zvuk vo vrchnom registri, ktorý nebude mať
nikto iný na svete. Neznel ani ako sólový altsaxofón, ani ako typický
barytónsaxofón, ale len ako Harry Carney. Alebo si vezmite (trubkára] Rexa Stewarta. Duke zistil, že Rex používal tretí ventil tak, že
dokázal zahrať trúbkové E, čo je znelé D, ktoré malo ten neuveriteľný,
zvonivý zvuk. Preto sa toto D objavovalo takmer vždy v Dukovej
hudbe. Rex ho musel hrať, pretože Duke mal rád zvuk tohto tónu.
Duke študoval svoj orchester a svojich hudobníkov, aka my študujeme naše nástroje.
obyčajný

Howard Reich: Ellington Mystique (Down Beat, aprn 1999)
David Berger, aranžér:
[Skladba] Mood Indigo je najlepším príkladom Elli ngtonovho neopakovatel'ného orchestračného štýlu. V pôvodnom aranžmán používa Ellington trúbku v strednom registri, trombón vo vrchnom a klarinet
v spodnom registri, čo spolu vytvára n ezvyčajný magický zvuk. Rád používal extrémne rozsahy nástrojov. Má napn1dad nieko ľko skladieb,
ktoré sú písa né v D, čo sa môže zdať nezvyčajné pre použitie v jazze.
Prečo to robil? Príči na je často jednoduchá. Keď sa totiž dosta l k tónike, chcel ju poč uť v najspodnejšom tóne klarinetu.
V Ellingtonovom blues nájdete pasáže, kde tri trúbky a trombón

hrajú akord v úzkej štvorhlasnej sadzbe, ktorým by mal byť C7, no
ďalší z trombónov hrá F. Toto F sem nepatrí, je úplne cudzie a ešte je
(počuteľné] zreteľne ako [jasný] deň. Je dôležité si uvedomiť, že tieto
cudzie tóny neprišli odnikad ia ľ. [Ellington] poznal harmóniu natoľko
dobre, že si mohol dovoliť robiť takéto nezvyčajné veci.
Howard Reich: Ellington Mystique (Down Beat, aprn 1999)
John Edward Hasse, Museum of Ame rican History,
Smithsonian Institute:
Ellington ovplyvnil rad klaviristov, skl adateľov a aranžérov. Jeho vplyv
je všade: napríklad v elegancii, ktorú sa niektoré orchestre snažia napod obniť, v miniatúrnych hudobných básň ach a vo výrazovej šírke,
ktorú ponúkajú niektoré skupiny; vo vokalizácii nástrojov a v inštrumenta lizácii spevu, v kompozíciach Charlesa Mingusa a Wyntona
Marsalisa, aby sme spomenuli aspoň dvoch; a v obrovskej úcte, ktorú
dnes voči nemu pociťujú afro-americkí a jazzoví hudobníci.
J. E. H.: Beyond the Category: The Life and Genius of Duke Ellington

(Simon & Schuster Inc., 1993, New York)

52

Stanley Crouch, jazzový teoretik:
Aby mohol Ellington rea lizovať svoje tvorivé zámery a a mbície, musel
prevádzkovať svoj orchester dlhšie ako ktokol'vek iný (ta kmer 50 ro kov).
Jediným precedensom v histórii európskej hudby bol Esterházyho orchester slúžiaci Haydnovi. Jediným rozdielom bolo, že Ellington svoj orchester aj sám financoval. Na uhrádzanie honorá rov a vôbec na to
aby mohla jeho hudba zaznieť hneď, ako ju dopísal, používal autorské
zisky z mnohých svojich nahrávok .... Jedným z najprekvapujúcejších
aspektov tohto špecificky amerického orchestra bol spôsob, a kým sa
Ellington v priebehu rokov na učil vytvárať textúry nástrojov, ktoré
v jeho orchestri neboli zastúpené. Saxofóny niekedy imitovali textúry
s l áčikových nástrojov, barytánsaxofón mohol byť náhradou za fagot.
Party dvoch klarinetov mohli byť upravené tak, že vytvárali dojem,
akoby boli v orchestri zastúpené hoboje, a už kedysi dávno v skladbe
,Rude lnterlude" z roku 1933 bolo možné počuť trombón použitý na
vytváranie efektov lesného rohu.
S. C.: programový text ku koncertu z cyklu the Classical Jazz series
z 10. augusta 1988
Gunther Schuller, hornista, skladateľ, jazzový teoretik:
Ellingtonova predstavivosť bola najvynachádzavejšia vo sfére harmónie a timbrov, obyčajne v ich vzájomnej kombinácii. Špecifický
efekt produkovaný na vystúpeniach a nahrávkach, za hráčskej spoluúčasti najlepších hudobníkov, akých kedy jazz poznal, je taký, že
neexistuje notácia, ktorá by to bola schopná zachytiť na papier.
Originalita Ellingtonovho harmonického jazyka s jeho nezvyč aj ným vedením hlasov a timbrami vyvracia často uvádzaný názor, že sa to
všetko naučil od Delia a Ravela . Nezmysel! Tento názor je rovnako neu držate ľný, ako keď sa povie, že Debussy a Ravel znejú rovnako, aj keď
obidvaja používajú nonové akordy. Podobne ako Debussy a Ravel
a tiež ďa lší skladatelia, a ko Skriabin a Delius, našiel Ellington vždy
osobitý spôsob umiestňovania týchto akordov, ich rozširovania a zhusťovanie, vytvárajúc unikátnu sonoritu, ktorú si nemožno s nikým
pomýliť.

(Ellington] sa, podobne a ko Webern, sústredil na malé formy- nopriek niekoľkým pozoruhodným výnimkám. V skutočnosti nešlo úplne
o jeho slobodnú voľbu. Trojminútové dfžka desaťpalcových platní
bola jazzovým hudobníkom z rôznych technických, praktických, komerčných, sociálnych a rasových príčin jednoducho vnútená. [Ellington] však prijal toto obmedzenie a urobil z neho cnosť. Stal sa majstrom malej formy, miniatúry, stručnej charakteristiky, medailónikového portrétu. Čím boli Chopinove noktumá a balady pre európsku
vážnu hudbu polovice 19. storočia , tým sú skladby Mood Indigo
a Cotton Tail pre afro-americkú hudbu polovice 20. storočia.
G. Sch.: Ellington in the Pantheon (High Fidelity, november 1974)

Niekto by si povedal, že sta čí vziať niektorú z Ellingtonových skladieb - a ko Satin Dol/ alebo Sophisticated Lady- a použiť ju ako základ
pre improvizácie a aranžérske spracovanie. Takto však, bohužiaľ, zostane z Ellingtona len veľmi málo. Miles Davis improvizujúci na Satin
Dol/ prezradí ovel'a viac o Milesovi Davisovi ako o Dukovi Ellingtonovi. ... Je pravda, že väčšina Ellingtonovej hudby sa nehodí na takéto
im p roviza čné spracovanie. Jeho skladby sú vždy viac než [obyčajné]
piesne, rad akordických zmien a lebo melódie. Jeho skladby sú skutočne do detailov premyslené kompozície písané pre orchester, často
štrukturálne a formovo ve ľmi zložité.
Ellington, ktorý bol vždy sui generis a konceptuálne d esať rokov pred
svojimi súčasníkmi, vytvoril dielo, ktoré presahuje úzky pohľad [na
jazz] väčšiny jazzových puritánov. Mnoho z nich skutočne neakceptovalo a nepochopilo jeho hudobné inovácie v momente, keď sa pr·
výkrát objavili.
G. Sch.: The Case for Ellington's Music
as Living Repertory (1974)
se
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Petr Doružka

PrUvodce po world music
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hudba budapešfské opozice a rumunských
zbojníkd
Pod le jedné neoverené historky usporódal rumunský diktátor
Ceausescu oslavu, v jejímž prúbehu vystoupilo smyčcové trio. Hráč
na celia se ale zo prítomnosti hrúzovlódce nesmel posodit; hrá l ve
stoje o pretože no to nebyl zvyklý, znelo to dost mizerne.• Pokud by
si ovšem Ceousescu no banket pozval nejakou vesnickou kapelu,
hudebníci by tuto situoci s prehledem zvládli, pretože oni jsou zvyklí
hrót no svotebním procesí za pochodu blótivými cestami; píše
Simon Broughton v The Rough Guide to World Music.
Umení profesionólních hróčú se v Rumunsku dedilo z generoce
na generaci a rozvetvené muzikantské rodiny nejsou žódnou výjimkou; temto elitním, zprovidlo romským hudebn íkúm se ríkó /autori od slova louta, které zna mená loutno. V prúbehu 19. století lautori
púsobi li no dvorech reckých i tureckých oristokratú, kterí vládli
v nynejším Rumunsku o Moldavii. Jak aristokracie mizelo, lo uta ri se
stá hli no venkov, kde se s nimi setkóvóme dodnes. Neobjede se bez
nich žódnó svotbo, pohreb ani jinó oslava. Domócí muzikanti
v mnoho zemích Balkónu a východn í Evropy své hudební tradíce
dávno opustili o pri živote je dnes udržují už jen romské venkovské
kapely.
Belgičan Michel Winter se vypravil do Rumunsko poprvé ješte
pred revolucí, v léte 1989; jeho cílem bylo vesnice Clejoni jižne od
Bukurešti, prosluló jako domov rody romských muzikantských rodin.
.v Clejoni bydlí osi dve ste hudebníku o ti hrají, kdykoli se naskytne
príležitost k výdelku. Potrebovali jsme vybrat nejlepšího houslistu,
akordeonistu, hledoli jsme pometníky, kterí hrají ve starém stylu
a pamatují si krás né balady, ole také js me potrebovali mladé hróče,
kterí mají spoustu energie," vypróví Winter. Výsledek jeho expedice,
ansámbl Taraf de Haidouks, se sto l roku 1991 senzocí festivalu
WOMAD; publikum nechtelo hudebníky pustit z podio o když ockonec prece jen skončili , vytvorili malé skupinky, které vyhráva ly mezi
diváky ož do konce festiva lu. Slovo taraf pochózí z arabštiny
a označuje hudební ansámbl, haidouk se ríkalo rumunským zbojníkum.
Zvláštní prípad predstavují romské dechovky - které mají s českou
či nemeckou dechovkou spol ečné jen nástroje a hrají zcelo odlišnou,
rytmicky vzrušující hudbu, tedy jokýsi východoevropský fun k. Jejich
společnou inspirocí jsou turecké vojenské kapely, které v 19. století
nahradily orientólní bubny o píšťa ly zurna evropskými nástroji.
Mezinórodnímu publiku tuto svéróznou hudbu predstavil roku 1995
film Underground jugoslóvského režiséra Emira Kusturici, jehož
soundtrack nahrá ly dve dechovky z jižního Srbsko; jiné unikótní kapely bychom našli v Makedonii (Ferus Mustafov, Kočan i Orkesta r), či
na hranicích Rumunsko o Moldóvie (Fonfore Ciocorlio).
Další hudební oázu východní Evropy predstavuje Maďarsko; z lidových zdroju čerpali skladotelé Zoltán Kodóly o Béla Ba rták,
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kterí už na počótku století zachycovali lidové melodie no Edisonuv
fonogrof. Barták sbírol pís ne v Transylvánii, která sice leží na území
dnešního Rumunska, a le díky dvoumilionové maďarské menšine
a silným lidovým trodicím ji Maďari dodnes považují zo nevyčerpa
telný zdroj inspiroce. Zatímco v maďarské nížine lidové muzicirovóní mizí pod tlokern civilizace, hornatá Transylvánie
s množstvím novzójem
izolovaných údolí nabízí
dodnes velmi pestrou mozaiku hudebních stylu.
V 70. letech se
v Budapešti rozvinulo hnutí tancház,
pojmenované podle trodič
ních vesnických
Muzs1KÁs A M. SEBESTYÉN
tonečních
sólu.
Místní folka ri spontánne vyjíždeli če rpot inspiraci do Transylvánie,
a i když jejich hnutí - no rozdíl od ofició lního folkloru - nemelo
státní podporu (či možná práve preto!), stalo se témer disidentskou
politickou silou.
Transylvónské verbuňky,
svotebn í písne o zbojnické balady notóčí skupino Muzsikós o zpevočka Mórto Sebestyén, kterí se behem posledních potnócti let prepracovali
mezi svetovou šp ičku. Znač
nou zásluhu no tom má americký producent J oe Boyd,
který v 60. letech asistoval u
počótku
Pink
Floyd
i u elektrického prerodu Boba
Dylana; ten zpevočku objevil - stejne joko Ivo Papasova - no svých evropských cesMÁRTA SEBESTYÉN
tách v 80. letech.
Text seriálu Prúvodce po world music je aktualizovaným výňat
kom z publikácie Beaty Bigbeoty Breakbeaty (vydavateľstvo MAŤA,
Praha, 1998).
Táto informácia sa nedopatrením nedostala do minulého čísla
Hudobného života, za čo sa autorovi i vydavateľstvu MAŤA ospravedlňujeme.
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koncert
••••••••••••••••••••••
World music vo viedenskom
Konzerthause
Stepanida Borisova a Pavel Fajt
Bežná koncertná prax dneška si obyčajne
nanajvýš tok s jednou neznámou v dvoch tretinách zaznie hudba klasikov,
možno i klasika dvadsiateho storočia
o snáď vás dramaturg prekvapí nejakým neznámym dielom žijúceho autora - všetko
primerane. To, čo dnes ponúkaj ú koncertné
sály, býva málokedy terra incognita. Pravdepodobne väčšina návštevníkov viedenského Konzerthousu si však 26. mája na
koncerte v rámci cyklu Behind the Ural trochu zoriskovolo - hudba zouralských bývalých sovietskych republík totiž urč ite nie je,
o to oni v rámci módnej world music, nijakým moinstreamom.
Speváčka Steponido Borisovo (1950)
prišla do Viedne z krajiny, v ktorej teplota
počas celého roka obyčajne nevystúpi nad
nu lu. A keďže sibírske Jokutsko (zatial') nie
je frekventovaným regiónom v bežnej hudobnej sp isbe a čestn e priznávam, že ani
mojou zažitou témou, predtým než pristúpim k sprostredkovaniu svojich subjektívnych dojmov z koncertu, v snahe o objektívny obraz onoho veče ra ponúkam niekol'ko
základných encyklopedických informácií
o hudbe tejto časti sveta.
Podstatnú zložku hudby pôvodného sibírskeho (teda neruského) obyvatel'stva (pribl ižne 800 000 ľudí asi tridsiatich etnických
skupín) tvoria vokálne formy. Staršie piesne
sú úzko zviaza né s primitívnym náboženstvom a kmeňovým i rituálmi. Medzi severskými kmeňm i sú dodnes rozšírené piesne
spievané šamanmi a ich kmeňmi a tvoria
samostatný žáner šamanistických zakl ínacích piesní. V prostred í zauralských Eskimákov sú šamanmi často ženy, ktorých spev
býva zvyčajne sp revádzaný le n bicími
nástrojmi. Voká lny štýl sa vyznačuje variovaním jednoduchých motívov, v Jakutsku
konkrétne ustav i čným narastaním základného motívu v procese repetície. Typickým
je i preťahovanie posledného tónu frázy.
Tol'ko The New Grove's Dictionary of Music and Musicians.
Steponido Borisova vyzerá naozaj ako
vystačí
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šomonko, ako eskimácka, sibírsko šamanka. Aspoň v mojej predstave sa od onoho
večera obraz sibírskej šomonky bude
urči te stotožňovať s jej fascin ujúcim zjavom
a hudobným prednesom. Táto dlhovlasá úzkooká čarodejníčka nie je nijakou ,ženou
z l'udu". Rodáčka z Jokutsko absolvovalo
roku 1974 štúdium herectvo v Moskve a neskôr so stola uznávanou herečkou. V súčas
nosti spolupracuje s viacerými jokutskými
skupinami šamanistického rocku (1), venuje
so tradičným for mám jokutského spevu
o participuje na rôznych medzinárodných
projektoch. Jedným z nich je i spolupráca
s vynikajúcim českým hráčom na bicích
nástrojoch Pavlom Fajtom, ktorý v ten večer,
pravdepodobne v duchu miestnych (rozumej sibírskych) praktík, využi l paletu zvukomalebných bicích nástrojov (šamanské
bubny bývali vo vnútri obvešané rôznymi
zvončekmi o premeny tónoforby symbolizovali príchod božstvo), s ktorými noróbal
vel'mi invenčne, no pritom citlivo a vkusne,
bez okejkol'vek plytkej okázalosti a podporil
tak ,mágiu " hlavnej predstavitel'ky sugestívneho predstavenia. Dramaturgiu koncertu
tvorili kompozície v rozpätí osi od 3 do 10
minút s podobným dynamickým a výrazovým priebehom - z ačínal i spravidla v slabšej dynamike, ktorá gradovalo a asi v druhej
tretine so lámalo do postupného upokojenia. ,Civilizovaní" návštevníci onoho koncertu tok mali dokonalú príležitosť pocítiť
psychofyziologický dopad tohto osvedče
ného gradačného modelu, podopretého virtuóznou interpretáciou. To, čo sa v ten večer
udialo, bol naozajstný návrat k prírode.
Pravdepodobne sa nám podarilo zažiť atmosfé ru hudobných produkcií , primitívnych" národov. Hudba, ktorá znela, umožňoval a a utentický viacúrovňový zážitok.
V prvom pláne to bola opontávojúca, do
tranzu privádzajúca neustála gradácia
o následné uvol'ňovon ie napätia - to všetko
na repetitívnom o motorickom pôdoryse
skladby. Táto rovina akoby nevyžadovala, či
skôr zakazovalo aktívnu účasť poslucháčovho racioná lneho vnímania. V inej rovine komunikoval virtuózny voká lny o pódiový prejav Stepanidy Borisovej. Základným prvkom jej hlasového prejavu je
hrdelný register využívajúci širo ké spektrum
najmä hlbokých tónov (tu sa vynára analógia so spevom tibetských mníchov). Fascinujúci je však najmä Borisovej viachlasný
spev. Táto techniko, využívajúca virtuóznu
kombináciu práce jazyko, hrtana o ústnej
dutiny, u možňujúca rozozn i eť i alikvotné
tóny, je známa i v Mongolsku, či v ďalšom,
vo world mus ic známejšom sibírskom

regióne Tuvo. Bohaté herecké skúsenosti Stepan ida Borisovo evidentne z úročuje - pri
zretel'nej a výraznej artikulácii, mimike o gestikulácii, vytvárajúcej pôsobivý o svojský pódiový prejav. Ťažko sa mi posudzuje miero
autentickosti toho, čo som v ten večer zožila. Zrete l'ný bol akýsi vkusný rockový koncept no pozad í jednotlivých skladieb, ktorý
zaobsta rávalo najmä Fajtova hra, využívajúca i aktuálne somplovonie. Každopádne,
zážitok z onoho fasci nuj úceho veče ra , moderného sibírskeho šama nizmu" bol pre mň a
jedným z tých, ktoré len tok ľahko nevyprchajú.

ANDREA SEREČI N OVÁ
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Institut du Monde Ara be vydáva titul
s názvom Morocco jlhe Malhun
of Meknes. Ma/hun je označenie
pre mestský štýl spievanej poézie
v Maroku, tradične pestovaný výlučne
v mužských remeselníckych spoločen
stvách. Prevažuje tu tematika náboženská. Jedným z najväčších majstrov
tohto štýlu bol na nahrávke prezentovaný spevák, lutnista a dirigent
El Hadj Toulali, ktorý zomrel v roku
1998. Spolu s ním sa predstavuje
ansámbel spevákov a hráčov na tradičných nástrojoch.
Harmonia mundi/as

world music?
jazz?
Počúvajte relácie trojice
Vlado Šmidke - Igor Krempaský Karol Navrkal
na frekvenciách rádia

Hviezda FM
každý piatok o 23.00
100,3 MHz (Bratislava)
88,8 MHz (Nitra)
97,6 MHz (Banská Bystrica)
98,8 MHz (Liptovský Mikuláš)
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FILM
HIL AR Y A JA CKIE
Film Four- lntemredia Films- Ocrober
Films. 1998
réžia: Anand Tucker, lutdba: Barrington
Phelormg. Edll'ard Elgar a á.
hrajú: Emily Watson. Rachel Griffirhs a tf.
CD: J. du Pré. Plriladelplria Orclresrra.
D. Bamrboim, D. Heath, C. Vale. London
Metropolitan Orchestra, 8. Plreloung
Sony Music Elllertainmm t, 1998

Vášnivý životný príbeh geniálnej
violonče listk y Jacqu eline du Pré
(1945-1987), p rerozprávaný cez
intenzívny vzťah dvoch sestierhudobn íčok - to je jeden pohľad
na film Hilary a Jackie. Druhým
by mohlo byť spracovanie večnej
témy génius versus priemerný
umelec. Výh ody a nevýhody
dvoch životných štýlov - života
úspešnej mediálnej hviezdy
a .obyčaj ného", naplneného rodinného života ... Jednod ucho,
film Hilary a Jackie nie je len senzáciechtivou povrchnou sentimentálnou biogra fiou. Jeho
predlohou bola kniha Génius v rodine súrodencov Hilary a Piersa
du Pré, ktorí vyvolali kontroverzné reakcie zverejnením často
intímnych detailov rodinného života a zrejme auten tickým vykreslením komplikovanej osobnosti slávn ej sestry.
Film je a kousi kunderovskou
sondou, v ktorej, podobne ako
v knihe terr, rozhoduje uhol pohradu. Na plátne sa tak tie isté situácie odvíjajú vlastne dvakrát z pohľadu Jackie, svetoznámej,
trochu extravagantnej violonče 
listky a jej sestry Hilary, flautistky, ktorá rezignovala na profesionálnu kariéru. Život ktorej
z nich je lepší. zaujímavejší.
alebo šťastnejší? To sú otázky,
ktorými sa obe zaoberajú, nahovárajúc si, aké by to bolo, keby sa
ich životné roly vymenili. Jacqueline du Pré bola génius, výnimočná osobnosť a s trochou cynizmu, takou bola aj jej smrteľná
choroba - roztrúsená skleróza,
choroba, ktorá ju zasiahla na vrchole kariéry i slávy. Pre našin ca
sú zaujímavé i n iektoré, z hľa 
diska celého filmu marginálne
momenty. Nap ríkla d každodenný život priemernej anglickej
hudobníckej rodiny, v a kej obe
sestry v päťdesiatych rokoch vyrastali -život v každom okamihu
na pfňaný hudbou a domácim
muziárovanírn, v dobovom prostredí vyznievajúci absolútne prirodzene, bez akéhokoľvek snobizmu, či pocitu nejakej výnimoč
nosti. Za zmienku určite stojí
i realistické herecké obsadenie
hlavných predsta viteľov, ktorí
obdivuhodne zvládli . h ranie sa
na hudobníkov·. Scény hrajúcej
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zvládla Emily Watson bez
o.
- sa ma kedysi hrala
. do ublérky"
violončele a kvôli filmu si na všetky pasáže, v ktorých
ore:ástav1 filmová du Pré. Net ""'n i•n~1iúr prvú časť Elgarovho
koncertu, ktorý Jacqueline du
Pré medzinárodne preslávila
ktorý sa sta l kľúčovým dielom
repertoáru. Vo zvuku však poprofesionálku, violonče 
Caroline Dale. Okrem spočast i Elga rovho kon certu, kde je použitá nahrávka
samotnej du Pré . ú lohou Ca roline Dale bolo zase zvukovo na .
charakteristický inter•o.•
ačný štýl d u Pré.
Na CD Hilary a Jackie nájdete
n ielen nevtieravú, typicky filmovú hudbu Barringtona Phelo unga, a le aj historickú n ahrávku kompletného Koncerru
pre violončelo a orchester e mol Edwarda Elga ra s Jacqueline du
Pré, Philadelphia Orch estra a Dan ielom Barenboimom, mimochodom niekdajším manželom
violončelist ky. Táto nahrávka
zrejme nikoho nenechá chladným - prejav du Pré je vášnivý,
e xpresívny, fa scinujúci a zauj ímavý zároveň . (Hilary: .Keď
Jackie hrala, nastalo totálne spojenie medzi ňou, vi o l o nčelom
a hudbou . Ona sa stala hudbou .. ." ) Niet pochýb o tom, že táto
žena bola jedn ým z najlepších violončelistov toh to sto ročia .
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ako v opere Verdimu. Z trinástich
trackov sú štyri rýdzo inštrumentálne (predohra k Netopierovi, Peštiansky čardáš, Pizzicato polka a rozkošn á polka Im Krapfenwaldl).
v ďa lších nachádza priestor sopranistka Sumi Jo. ide buď o operetné árie (Adela z Netopiera,
Annina z Noci v Benátkach), alebo
o iné žánre v aranžmáne pre ľu d 
ský hlas. Nie je nezaujímavé, že
väčšina úprav nepochádza priamo zo Straussovho pera. Všetky
vybraté čísla sú ako šité na mieru
lyrickej koloratúre Sumi Jo.
Umelkyňa, etablovaná na najvýznamnejších operných scén ach
sveta, má vo svojej profe sionálnej
výbave prakticky všetko, čo si táto
interpretácia vyžaduje. Príjemne
sfarbený, mäkký a okrúhly Was,
výrazovú škálu od nežných, hebkých pián po spontánne a temperamemné akcenty a v neposlednom rade vyspelú techniku
ozdobného spevu. Tieto danosti
dokáže zú ročiť či už voľbou rafinovaných nuáns, alebo perlivostou koloratúrnych kaskád. Sumi
Jo v rozhovore pre Opernglas prezradila, že jej vzor je Joan Sutherland. mne sa skôr žiada - vzhladom na jej lyrický naturel - porovnať ju s Editou Gruberovou.
A v tejto konfrontácii (odvážnej,
všakže?) dospievam k dvom záverom. Hlas Kórejčanky má výhodu
v .teplejšom · a vrúmejšom timbri,
zároveň však v najexponovanej5ích výškach odhal'uje svoje lirrúty.

film: ~ ~ ~

CD: tJ ti

~ ~
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A TRIB UTE

TO JOHANN STRAUSS
ECHOES FROM V IENNA

Su mi Jo, Symplronie Orchester der Wiener
Volksoper l Rudolf Bib/
ERATO 1999, 3984-25500-Z

Bratislava leží iba 60 kilometrov
od Viedne, jednako však nedokáže
vyjadriť svoj vzťa h k Johannovi
Straussovi. Mlkvy a ignorantskýostáva postoj hudobných inštitúcií
aj v roku, keď sa celý svet hlási
k storočnici úmrtia ( 3. 6. 1899)
kráľa valčíkov a zaklada tela klasickej viedenskej operety. A tak vari
nezostáva nič iné, len st rá viť so
straussovským odkazom príjemnú
chv!lu v súkromí domova. Povedzme, v spoločnosti najnovšieho
CD finn y Erato.
Dramaturgia projektu je zacielená na prierez Straussovou vokálnou a inštrumentálnou tvorbou, so zámerom poskytnúť pos lucháčovi 68 minút d uševnej
relaxácie a vkusného umeleckého
vnemu. Ukážky z operiet, vokálne verzie való1cov a poliek, to
sú vzorky plodov majstrovského
pera autora. ktorému v tomto
žánri patrí rovnaké posta ven ie

Aspoň vetou sa treba vyj adriť
k Rudolfovi Biblovi a orchestru
Volksoper: dirigent i hráči majú
Johanna Straussa .v krvi", takže
k ich poňati u a interpretácii nemožno mať nijaké výhrady.
Ozveny z Viedne rezonujú preto
naozaj príjemne.

PAVEL U N GER
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EROTIKON

pimíové cykly Antonína Dvoŕáka
(ľúbostné piesne), Zdeňka Fibicha
(Sesf pies11í), Josifa Bohuslava Fomtera
(Erotikon, Cúbost11é pies11e) a Vítizslao:a
Nováka (Erotikon).
Zdena Kloubová - soprán, Véra
Miillerová - klavír.
Pa11ton 1999, DDD 819008-2231

Za dramaturgicky záslužný možno považovať monotematický
výber z piesňovej tvorby českých
romantikov, inšpirovanej ľúbost
ným citom. Sprostredkuje kontakt s dielami, ktoré síce v dostawčnej miere reprezentuj ú individuálny naturel svojich autorov,
ale - s výnimkou Dvoi'ákovho
opusu (máme na mysli staršiu LP
nahrávku s Jindiich om J indrákom) -v posluchovej skúsenosti
~ú málo fre kventované.
Dvoi'ákov cyklus kryštalizoval
postupn e. Prvé l'úbostné vzplanutie okolo roku 1865, vtedy
ešte skl adateľsky neznámeho violistu v orchestri Prozatímního
divadla, vyústilo do cyklu piesní
Cyprusy. S kla d ate ľ sa priebežne
k jednotlivým pi esňam tohto
cyklu vracal. zaraďova l ich do
in ých skladieb, resp. upravil aj
pre komorné inštrumentálne obsadenie. Neskôr vybral z pôvodného IS -piesňového celku osem
piesní a v prepracovanej podobe
ich temer po štvrťstoročí vydal
pod názvom Ľúbosmé piesne,
op. 83. Harmonická farebnosť.
lyrický náboj, muzikantská rýdzosť. jemnosť a kanta bili ta vyža rujúca z jednotlivých piesní anti cipujú už zrelé Dvoi'ákovo majstrovstvo, ktoré dosiahol v dielach vokálneho žánru (Biblické
písnť, opery Cert a Káča, Rusalka).
Dvoi'ákova h udba nezaprie nadväznosť na schubertovsko-schumannovskú tradíciu romantickej
piesne ako primárne lyrického
útvaru, kde vládne súlad medzi
vokálnou a inštrumentálnou
vrstvou, prekomponovaný typ sa
(s výnimkou 4. piesne) vyhýba
dramatickým zvlneniam a podčiarkuje (napn1clad v 3. piesni l'udovo zakotvenú ) jednoduchú
melodickú invenciu .
Tomuto okruhu zodpovedá aj
Ses( piesní, op. 12 Zdeňka Fibicha.
Budúci tvorca melodramatických
cyklov je vo svojom mladíckom
diele (písanom v polovici 70 . rokov, v čase, kedy vstupoval do
novéh o manželstva) tesne napojený na domácu obrodeneckú
tradíciu pestovania piesne ako
emblému českej hudobnosti.
Jeho lyrizmus prezrádza však aj
smetan ovské inšpirácie a v poslednej časti cyklu sa o slovo
hlási črta príznačná pre zrelého
Fibicha - zmysel pre delikátnosť
novoromanticky átenej harmónie a extati ckosť.
Z bohatého vokálneho odkazu
Jozefa Bohuslava Foerstera (350
piesní) ponúka recenzovaný titul
dva cykly- Erotikon, op. 24, písaný v r. 1895-96 a inšpirovaný
(podobne ako u Dvoi'áka a Fibicha ) osobným citovým vzplanu-
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tún (vzťah k speváčke viedenskej
opery Berte Lautererovej, ktorá
sa nedlho predtým stala jeho
manželkou) nezaprie skladateľov
pozitívny vzťah k smetanovskej
tradícii a dvoi'ákovskému lyrizmu: zaujme tu pozornosť voči
deklamácií, jemnosť až urči tá
zdržanlivosť výrazu, bez zvodov
k vášnivosti, či dramatickému
zvlneniu; ľúbostné piesne, op. 96
na verše R. Thákura, písané
o dvadsať rokov neskôr, poznačuje oveľa širšia emocionálna
škála, melodika je prerývaná,
zodpovedajúca dôstojnému až
melancholickému tónu. Nielen
hlbší myšlienkový záber básnikovej poézie (vtedy čerstvého nositeľa Nobelovej ceny), a le aj
Foerstrova dôverná znalosť tvorby G. Mahlera, ako aj osobný
štýlový vývoj a dramaticko-hudobné skúsenosti (v čase vzniku
cyklu bol skladateľ tvorcom už 6
opier) vplývali na odvážnejší výber harmonických prostriedkov.
Aj Vítezslav Novák písal cyklus
Erotikon v čase ľúbostného vzplanutia ku svojej budúcej manželke. U nás prakticky neznáma
piesňová tvorba skladate ľa je
však oknom do zaujímavého sveta štýlovej syntézy, ktorou Novák
disponoval vo svojom najeruptívnejšom období (1898- !9 ! 5)
a ktorá mu umožnila (napr.
v cykloch Melancholické piesne, či
údolie nového kráľovstva) rýchlo
prej sť od tradície svojho učiteľa
Dvoi'áka k harmonicko-zvukovej
farebnosti blízkej dielam Debus1syho a Ravela. K pozitívnemu
hodnoteniu výberu diel na prezentovanom titule treba pripojiť
muzikantsky preó tenú a dtlivo cliferencovanú interpretačnú kreádu v podaní sólistky opery pražského Národného divadla sopranistky Zdeny Kloubovej a jej
partnerky za klavírom Very Mi.illerovej. Informatívnu hodnotu
CD posilňuje obsiahly booklet
v štyroch jazykových mutáciách .
Počúvajúc . ponúknutý výber
z českej romantickej piesňovej
kompozíd e nevdojak uvažujem,
aká dramaturgicky objavná zostava by mohla vzniknúť z tematicky rovnako inšpirovanej tvorby
slovenských skladateľov. K clispozícii sú totiž neraz skvosty slovenskej vokálnej kompozíd e - poč
núc piesňami J. L. Bellu a A. Albrechta cez početné opusy L.
Holoubka z 30. rokov, či Kardošove Piesne o láske až po cykly Bázlika, Hatn'ka, Zeljenku, Szeghyovej ... O tom, že v druhej polovid
!9. a na začiatku 20. storo čia
vznikala na úzenú Slovenska tiež
romantická piesňová kompozída
(L Vansa, $. Fajnor, M. Lichard,

sG

L Izák, ale aj K. Mayrberger,
J. Thiard -Laforest, L Burger)
radšej v čase súčasných edičných
(ne)možností pomlčme .
[UBOMÍ R CHALUPKA

tiRUUI ti
PETER ZAGAR
ÄPOCALYPSIS

VENI, Opera Aperta Ensemble.
Camerata Bratislava, Bratislavskí
komorní sólisti l Anton Popovič
Slovart Records SR-0032

Jedným z najnovších titulov vydavateľstva Slovart Records je
profilové CD slovenského skladateľa Petra Zagara (nar. !96 ! ).

Skla dby tvoria chronologický
prierez jeho tvorbou od roku
!99! po rok l 997, v ktorom možno vys ledovať vývoj jeho hudobného myslenia. V Hudbe k videu vyrastá celé hudobné pradivo
z jednej tém y. Od jednohlasnej
melódie v unisone postupne kulminuje cez paralelizmy a navrstvovanie intervalovej a inštrumentačnej štruktúry. Vo vrchole
sa doposiaľ homogénna faktúra
mení na heterofónnu s figurádami repetitívneho charakteru,
sprevádzajúcimi melodickú lín iu
vo vrchnom hlase. Na konci
skladby dochádza ku redukcii
vrstiev vytvárajúcej akýsi proti pól začiatočnej kulminácie. Dielo
z roku 1991 nemá ilustratívny
charakter, zameriava sa na vyplnenie ticha k danému obrazovému záznamu. Nahrávke by sa
dali vytk núť určité intonačné re zervy.
V ďalších kompozíciách - Triu
pre klarinet, violončelo a klavír
(!993) a Štyroch kusoch pre sláči
kový orchester (1993) - ostávajú
zachované základné stavebné
črty hudobného myslenia autora
ako sú už spomínaná heterofónia
a úseky repetitívneho charakteru . Melodika má preva žne
stupňovit ú stavbu rytmicky plynulého pohybu bez výraznejších
intervalových skokov, niekedy
prezentovanú v paralelných
konzonantných in tervaloch . Po
tektonickej stránke sú celky zložené z priraďovaných kontrastl ných úsekov, ktoré tvoria viaceré

paralelné vrstvy. V Štyroch kusoch
nájdeme i vyrastanie tónového
spektra z jedného bodu, podobne
ako v Hudbe k videu. Interpretmi
Tria sú na nahrávke čl enovia komorného súboru Opera Apena.
ktorí popri maximálnom dodržiavaní notového zápisu ukázali zmysel pre detail a vykresle ·
nie charakteru kompozície. Sú
vynikajúco zohratí. majú široký
dynamický ambitus, komunikujú a dopfňajú sa navzájom.
Bravúrne zvládajú náročné te ch nické pasáže. Iniciátormi vzniku
Štyroch kusov boli členovia sláči 
kového orchestra Bratislavskí
komorní sólisti, ktorí na nahrávke podávajú výborný výkon
pod vedením Antona Popoviča.
Aj keď na niektorých miestach
by sa žiadalo uplatnenie výraznej ších dynamických kontúr
a odtieňov, zvukové spektrum je
vyvážené a kompaktné, intonácia krištáľovo čistá
V Kvintete pre klarinet, husle
violu. violončelo a klavír a v diele
Apocalypsis Iohannis dochádza už
ku striedaniu plôch s pravidelnou i nepravideln ou rnetrorytrnickou pulzáciou. Okrem homofónie sa objavujú aj úseky
irn íta čného kontrapunktu, ktoré
sú výraznejšie uplatnené v druhorn zo spomínaných diel. Viacvrstvovosť a plnosť faktúry ostáva naďalej zachovaná. Apocalypsis Iohannis je, v porovnaní
s predchádzaj úcim i skladbami,
clielom tematicky viac prepoje ným. Vokálna a in štrumentálna
zložka stoja buď na samostatných pozíciách (orchester postavený ako kontrast zboru a capella) alebo znejú sucasne,
pričom sláčiky plnia sprievodnú
funkciu zboru, v niektorých prípadoch zdvojujú vokálne party.
Apocalypsis Iohannis pre soprán,
mezzo-soprán, miešaný zbor a sláči
kový orchester ( 1997) je ťažisko 
vým dielom CD . Okrem vynikajúceho výkonu zboru Camerata Bratislava i orchestra, je
potrebné vyzdvihnúť o so bnosť
dirigenta Antona Popoviča a sólových speváčok Jany Pa storkovej a Petry Noskaiovej.
Kvinteto pre klarinet, husle, violu,
violončelo a klavír ( 1996-l 998)
vzniklo na objednávku kanadského súboru Arcana Ensemble
a na prezentovanom CD zaznieva vo vynikajúcom podaní
súboru Opera Aperta, ktorého
aktéri preukázali zmysel pre
zmeny metrorytmickej pulzáde,
kontrapunktickú faktúru a dopfňan ie sa rytnúckých a dyna mických vrstiev.
ÄN T O N STEINECK ER
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GYORGY LtGETI
lE GRAND MACABRE
1

Philharmonia Orchestra l Esa-Pekka
Salonm; Sibylle Ehlert. Laura Claycomb,
Cha rlotte Hellekant. Jard van Nes, Derek
Lee Ragin, Graham Clark, Steven Cole.
Richard Suart, Willard White, Frode
Olsen, London Sinfonietta Voices
opera v šryroch scénach; libreto: Michael
Mescltke - Gyorgy Ligeti podľa hry
Michela de Ghelderode/10 La Balade
du Grand Macabre
Sony Classical 1999, S2K 62312

O opere Gyorgya Ligetiho som
veľa počuL videl som ju na programoch v hudobných centrách
Európy, no samotné dielo bolo
pre mňa a ž doteraz neznáme. Na
to, aby som navštívil predstavenie mi azda chýba potrebná zanietenosť pre operu, ale keby sa
opera Le Grand Macabre objavila
na scéne SND ... Práve toto
,.keby" mi chodilo po rozume pri
počúvaní nahrávky. Ak našinec
ignoruje dianie v opernom svete,
môže nadob udnúť dojem, že
tento žáner je už dobrých osemdesiat rokov mŕtvy. Sku točnosť
je taká, že opier sa stále píše dosť
a nielen to, nové diela sa aj pravidelne uvádzajú na javiskách
najvýznamnejších operných domov. V Bratislave sa k súčasnej
opere správajú prinajmenšom

l
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rezervovane. Samozrejme, v hre
je ekonomické hľadisko - operný
dom si potrebuje na seba zarobiť.
Je tu aj druhá strana mince, interpreti novým operám málo dôverUJ U. Najnovšia nahrávka
Ligetiho opery je príkladom pravého opaku. Všetci sólisti, zbor
a predovšetkým dirigent museli
byť stopercentne p resvedčení
o zmysle svojej práce. inak by výsledok nemohol byť dobrý. Preto
mi nedalo nezačaf svoju recenziu
malou úvahou na tému: čo nám
chýba, aby sa na scéne SND uvádzali sú časné opery? Dobré
diela? Dobrí interpreti? Ústretové publikum? Zosta ňme pri
dielach. Opera Le Grand Macabre
má všetky predpoklady odrac!iť
,.belcantovsky" zameranú opernú obec. Nároky na spevákov sú
značné, na orchester rovnako,
estétov môže odradiť drsnosť až
vulgárnosť textu, lite rárne zaloti HUDOBNÝ ŽIVOT) 7-8)1999

žených záujemcov zase samotná
stavba libreta, ktoré pôsobí doj mam zlepenca ošúchaných tém
(faustovský motív, politické
problémy sucasnosn, vecna
a čistá láska, karikatúra nacizmu). Každá z hlavných postáv
je prototypom - Nekrotzar (stelesnenie cliabla), Piet (nová verzia Leporella), Amanda a Amanda (Tristan a Izolda), Astradamors (karikatúra Fausta), Gepapa (šéf tajnej polície), princ
Go-Go (afektovaný a naivný m onarcha) atď. Hlavnou hrdinkou
opery je podl'a mňa samotná
hudba. Niekedy upäto zvukomalebná, no zvä čša zvrchovane
čistá a prenikavo .vitálna" orchestrálna partitúra ma vskutku
oslnila. Philharmonia Orchestra
pod vedením Esa-Pekku Salonena dali dielu hudobný rozmer,
ktorý vnímavého poslucháča hádam nemôže neudrža ť v napätí.
Takže nemusí b y ť pravda, že
zdanlivo odrádzajúce dielo je pre
operného dramaturga prt1iš riskantné. Myslím, že stačí jeden
človek, ktorý dielu verí a dokáže
operný súbor inšpirovať. Dôležité
tiež je, aby sa ostatní realizátori
tejto vízii podriadili. Pre tých, čo
tvrdia, že súčasní skladatelia
kladú na interpretov n eúmerné
nároky, treba spomenú(. že Ligeti
si v predslove k nahrávke priznáva idealizmus, s ktorým pristupoval ku kompozícii pôvodnej
verzie opery (písal j u v rokoch
1975- 77). Očakával od spevákov, že budú aj vynikajúco hrať
a od hudobníkov, že zvládnu
všetky extrémne polohy svojho
partu. V novej verzii (z roku
1997) Ligeti odstránil niektoré
hovorené pasaze, preriedil inštrumentáciu a celkovo dielo
skrátil. To len na margo večných
sporov medzi skladatelíni a interpretmi. Kiúčom je tu vzájomná

l

ústretovosť.

Hudba opery Le Grand Macabre
pri zbežnom počúvaní nijako nevybočuje zo .zabehaných kol"ají"
kompozičných techník druhej
polovice 20. storočia, ale od šedého priemeru sa podstatne liši
skvele zvládnutými propordami
a efektívnosťo u použitia spomínaných techník. Určíte stojí za
povšimnutie.
PETER ZAGAR
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POULENC
CON CERTO FOR 2 PlANOS
PaANo CoNcERTO
ÄUBADE

Franrois-Rtné Duchab/e, Jean-Philippe
Collard, Rorterdams Plrilharmonisch
Or~tl James Con/on
Erato Classics 1996, 0630-13738-2
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Francúzska nahrávacia spoloč
nosť
Erato sa systematicky
venuje vydávaniu nahrávok
francúzskych skladateľov v čo
najkvalitnejšej interpretácii domácich i zahraničných umelcov.
Dôkazom toho je i realizácia
troch Poulencových klavírnych
koncertov.
Francis Poulenc ( 1899- 1963),
člen parížskej šestky, sa po impresionistických kompozičných
začiatkoch v dvadsiatych rokoch
začal orientova ť na baletnú a cirkusovú hudbu, z čoho vyplývala
premena jeho hudobnéh o m yslenia i kompozíčného štýlu na
neoklasicizmus. Koncerty na
tejto nahrávke vychádzajú koncepčne i charakterovo z tradície
francúzskeho koncertu, nie z virtuóznych symfonicky grandióznych romantických koncertov.
Baletná hudba Aubade .Concena chorégraphique • pre klavír
a osemnásť nástrojov vznikla
roku 1929. Autor ju písal sám
pre seba, tane čnice, sláčikové
a dychové nástroje. Pôvodnú
choreografiu Bronislavy Nijinskej neskôr vystriedala choreografia Georga Baladina. Jednotlivé tanečné výstupy korešpondujú s členením celku skladby na
osem atacca častí, z ktorých prvá
pre sólový klavír je koncipovaná
ako prelúdium pred tanečnými
číslami.

Koncert pre dva klavíre d moll
z roku 1932 bol spolu s Koncertom
pre organ, sláčiky a tympany (1938)
skomponovaný na objednávku
princeznej Edmond de Polignac.
Bol premierovan ý samotným
skladatel'om a jeho pri a t eľom
Jacqueom Fevrierom. Prvá časť
zaujme použitím balijských
gamelanov, v strednej ča sti
nachádzame hudbu charakterom
i stavbou blízku hudbe W. A.
Mozarta.
Klavírny koncert ( 1949) skomponoval skladatel' tiež pre seba,
aby .demonštroval nebezpečie
fragmentámych, surrealistických
kompozičných techník. " . sú táravé, nekoordinované a nezapamätatel'né. • Poetikou, charakterom. stavbou tém clielo evokuje
klavírne koncerty mladého O.
Sostak oviča, inokedy W. A. Mozarta, ale i iných autorov. Spomedzi troch konce rtov prezentovaných na CD. práve posledný spomínaný Poulencov koncert vyznieva najpresvedčivejšie
v zmysle neoklasicizmu. Faktúrou, p lnos ť o u inštrumentácie
a zvuku by sa však skladba dala
štýlovo zaradiť už do neoromantizmu.
Francois-René Duchable a
Jean-Philippe Collard podali na

nahrávke vysoko profesionálny
výkon, ktorému sa nedá prakticky ni č v ytknúť. CD nemá
v podstate slabé miesto. Aktéri sa
do najmenšieho detailu pridŕžaj ú
textu partitúry. Aj orchestrálny
zvuk je kompaktný, intonácia
kryštálovo či stá i v prípade dychových nástrojov. Siroký dynamický register siah a od najjemnejších nuansov pianissima až po
ff! possibile. Interpreli vystihli široké spektrum nálad a charakterov prechádzajúcich od l'ahkosti,
zábavnosti a veselosti estrádnej,
kaviarenskej a cirkusovej hudby
cez sarkazmus. pompéznosť až
ku patetizmu a melanchólii. Brilantná technika sólistov v prezentovaných nahrávkach vôbec
nevyznieva samoúčel ne. Dirigent James Conlon docielil prieh ľadnosť faktúry a pla stičnosť celého hudobného toku.
ANTON STEIN ECKER
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HUUN - HUUR-TU
WHERE YOUNG GRASS GROWS

Shanaclrie /999, 66018
Keď

som ako kone do voľnej prírody pustil do rozhlasového éteru
nahrávky tuvanskej skupinyHuun-Huur-Tu, vyvolalo to protichodné reakcie. Moji poslucháči si
to pochvaľova li , programový vedúd bol zdesený. Nevedel si predstaviť. že by niečo ta ké nezvyčaj
n é mohlo upútať poslucháčov.
Huun-Huur-Tu však pútajú západoeurópsku h udobnú verejnosť
niekol'ko rokov. Where Young Grass
Grows je v poradí ich štvrtý album,
ak nepočítam dalšie dva albumy
s bulharským ženským spevokolom Angelite a pocliel na niektorých nahrávkach nebohého Franka Zappu či Kronos Quarteta alebo Ry Coodera, ktorému pomohli
so spevmi Apačov v scénickej
hudbe filmu Geronimo. Hrajú ten
typ world music, ktorá na prvé
počutie budí dojem experimentálnosti, ale celkovo pôsobí príjemne, chv!ľami až úsmevne a jej
podstata je zrastená s tracličn ou
hudbou Tuvy. Tuva je krajina
v južnej ča sti Sibíri medzi Ruskou
federáciou a Mongolskom. Stáročia bola izolovaná od okolitého
sveta, preto sa na jej území zachova.li staré, unikátne hudobné prejavy, ktoré ovplyvnili kultúry
Mongolska, Cíny a Ruska. Tibetskí
mnísi oboznámili v dávnych ča 
soch pastiersky národ Tu vanco v
so speváckou technikou, pomocou ktorej dokázali z hrdla vyludzovať dva tóny súčasne . Tento
hrdelný spev, v Mongolsku nazývaný khoomi (anglicky throat sinlging), sa stal začiatkom 90. rokov

senzáciou. Obzvlášť. keď vyšlo najavo, že Tuvanci ho zdokonalili
a vytvorili dalších desať rozličných
techru1c Napn1<lad techniku sygyt,
ktorou dosahujú vysoký piskl'avý
tón. alebo techniku kargyraa,
umožňujúcu
vytvoriť hlboký
mrmlavý tón. Huun-Huur-Tu
ovládajú všetky úeto techniky
a inštrumentálne ich sprevádzajú
hrou na drevených strunových
nástrojoch. pripomínajúcich husle
a bendžo. Ciastočne aj preto znejú
ich piesne asi tak. ako keby sa
mongolská folklórna skupina pokúšala napod obiť americké country-blues. Ak ešte zoberieme do
úvahy ryrmus odvodený z konského klusu a jednoduché metórue interpretované s hrdosťou
a pátosom, prirovnanie .sibírski
kovboji" sa začne samo tlačiť na
jazyk. Najnovší album týchto
. kovbojov" v tuvanských krojoch
obsahuje pätnásť nahrávok vrátane terénnych nahrávok spevu
počas búrky alebo jazdy na koňoch. Za všetkým sa však skrýva
svojrázny humor. Ako hovorí Ka igal-ool Khovalyg. lider kvarteta
Huun-Huur-Tu, minimálne tretina pastierskych piesní Tuvancov
má satirický ráz.
MaRO PoTočeK
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SQUIRREL NUT ZIPPERS
PER EN N I AL FAVORITES

Mammotlr Records 1998, 0100 38 2

A je to tu, ďa lší únik zo zlovestnej atmosféry dneška. Tentoraz
nesmeruje k prehnanej agresívnosti, ale k opojeniu swingovou
érou . Kde sa to za čal o? Samozrejme, v USA, v San Francisku.
Protikladom cyberkultúry a unaveného rocku sú mladé bigbandy
horiace láskou k nedostižným
o rchestro m Caba Callowaya,
Bennyho Goodmana, Artieho
Shawa. Zostáva už len otázka, či
ide o retro. alebo o nový štýl. Ho vorí sa o revolúcii, hnutí, undergrounde. new wave swingu,
punk swingu. Pravda bude asi
niekde uprostred. Pri počúvaní
samotnej hudby to m ožno hneď
nezistíte, a le keď uvidíte tento
swingový dorast na pódiu, punk
vytryskne ako gejzír. Neskrotná
energia, b l ázn i vosť. eruptívne
pohyby, výskoky pripomínajúce
pogo, to všetko ostro kontrastuje
s barovou eleganciou a la 30.
roky. Squirrel Nut Zippers patria
medzi ko merčne najúspešnejších. Osemčlenné teleso m á jedného sólového speváka a jednu
speváčku . Spevák Jim Mathus
šéfuje kapele, komponuje, hrá
na gitare, trombóne, občas snivo
zanôti ako Bing Crosby a občas
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naštvan e zahuláka ako Joe
Strununer. Speváčka Katherine
Whalenová je stelesnením vážne
mien eného retra. Vokálnym prejavom sa dostáva kamsi medzi
Billie Holliday a Marilyn Mon roe. Sound kapely na poslednom, v poradí štvrtom albu me
Perennial Favorites (Veční favoriti)
je och utený židovským klezmerom a írskymi námorníckymi
p i esňa mi
shanty (napríklad
v skladbe Ghost of Stephen Foster),
ale počuť aj neworleansky džez,
dixieland, staré blues z mississip skej delty, lounge music a konkrétnu hudbu. V niektorých
momentoch prichádza na myseľ
prirovnanie k Banjo Bandu
Ivana Mládka. Ale to iba v prípade, že by Mlá dek o š tvrť
storočie omladol a vlietol do
crossoveru ako srše ň . Veď už
zostava používaných hudobných nástrojov Squirrel Zippers
naznačuje, akými rozličnými
štýlovými chodn íčkami sa táto
sku pina uberá: h usle, klavír,
basa, gitara, saxofóny, trúbky,
trombóny, bendžo, harfa, cymbal, steel drums, perkusie. Hra
na týchto nástrojoch má ch arakte r blue notes, všetko je troch u rozhádzané, nepresné, intonácia aj intervaly, a túto rozhádzanosť ešte zvýrazňujeple
chový zvuk, a koby klubový,
takže štúdiové nahrávky sa príliš nelíšia od koncertných.
Skladby nie sú prevratné, ale
znejú živo a istým spôsobom
origináln e. A práve kvôli tej živosti, spontánnosti a nostalgii je
tento staronový trend na konci
nášh o tisícročia sympatický, ani
čo by mu chcel zamávať na rozlúčku .

MIRO P oToČ EK
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TARO

Sony Music 1998, SK 60796

Tento disk mi bol ponúknutý
s komentárom, že Ta ro Hakase je
akýmsi medzičlán kom medzi
Nigelom Kennedym a Vanessou
Mae ... A naozaj. Klasicky školený huslista japonského pôvodu
zostáva kdesi na polceste za bravúrou pop-virtuózky Mae, ako
i za nespornou originalitou imidžmana Kennedyho. S obidvoma
menovanými kolegami ho spája spomínané klasické školenie
a následné presedlanie do komerčnejšie zaujímavejších vôd.
Mimochodom, aj čo do šancí b yť
komerč n e úspešný by Ta ro
zrejme obsadil striebornú prieč
ku - nemá na mediálnu príťaž
livosť krásnej Vanessy (reinkarnovan ého Paganiniho ... ), no

sa

a Kennedy sa na tretiu pozíciu
odsúva akosi sám vďaka umelecky ambicióznejším konceptom
(presvedčil o tom na CD Kafka
a prísľubom je i avizovaný hendrixovský titul).
Sólový album Tara Hakaseho
je v podstate a ktuálnym taneč
ným projektom dvanástich skladieb v štýlovej zmesi, ktorej dominujú rôzne techniky house
m usic ako napríklad jungle,
drum and bass, spolu s vplyvmi
fu n ku, jazzrocku - to všetko
odeté v popovom hábe na afrolatinskom rytmickom zá klade.
Zosponúna néhotanečného konceptu výraznejšie vybočujú dve
skladby pre husle a gitaru: Estrellita od Manuela Ponce, To Love
You More od dvojice David Foster - Junior Miles a bossa nova
Another Star pôvodne od Stevie
Wondera.
Na skladbách svojho sólového
album u sa huslista Taro Hakase
interpre t ačne podieľa rôzne: od
vyslovene sólistickej zaangažovanosti bohatej na improvizáciu
v jungle-funkovom remaku )panielskeho tanca Manuela de Fallu,
ktorý je pre mňa vrcholom celéh o disku, až po nezaujímavé,
nasládle kantilén y vo väčš i ne
skladieb, kde by husľový part
mohol byť kľudne nahradený
nejakým synteticky vygenerovaným zvukom. Svetlými momentmi projektu- okrem spomínaného Španielskeho tanca, ale
i rela tívne vydareného spracovania skladby Oye como va z repertoáru Santanu, sú i typicky pesnič
kové tituly so sólovým spevom
Angely John (najmä pôvabná
bossa nova Another Srar), kde je
Taro v pozícii prostého ansámblového h ráča, dotvárajúceho
špecifický sou nd skladieb. Väčšia
časť produkcie však, zrejme
v snahe komerčne zasiahnuť čo
najširšie teritórium, trpí popovou
nasládlos ťou a ba nálnos ťou - za
skladbu E. A. Y D. z a utorskej
dielne samotného Hakaseho by
sa nemuseli ha nbi ť ani takí
Boney M.
Sám huslista sa autorsky podieľal na menšej časti celkovej
produkcie disku, ktorý je zrejme
predovšetkým dieťaťo m produ cema Mika Benna. Zdá sa, že
TARO tu funguje len ako znač
ka - Hakase nie je . ťahúňom·.
osobnosťou projektu. Možno
i preto, že producem namiešal
pn1iš rôznorodý koktejl - niektoré
ch uťové tón y potešia, no po konzumácii môžu (v prípade citlivejších konzumentov) hroziť potiaže ...
A N DRE A SER E Č I NOVÁ
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BRANFORD MARSALIS
REQUIEM

Branford Marsa/is- saxofón)' Ke~my
Kirk/and- klavír. Jeff . Tain" Watts bicie, Eric Revis- komrabas
Sony/Columbia 1999, 069655·2

Svojím zmyslom pre ortodoxnú
štýlovú .čistotu" tvorby v .neoklasickom" jazzovom rámci
bude Branford Marsalis na triových a kvartetových akustických
nahrávkach asi neustále zaujímavý. Kým väčšina jeho nástrojových a generačných súputníkov má pri podobne orientovaných pokusoch tendenciu dbať
(okrem iného) aj na funkčnosť
kom uni kačných kanálov smerom k poslucháčovi, zostáva
Ma rsalis vzorom nekompromisnosti a n epoddajnosti voči .zľah
čujúcim" vplyvom rôznych prímesí. obľúbených medzi jeho
kolegam i. Zdanlivo užšie vymedzené štýlové teritórium nie
je pre Marsalisa žiadnou prekážkou pri presviedča ní poslucháča
o tom , že je dnes pravdepodobne najvšestrannejším jazzovým saxofonistom, a že nemá
problémy ako hudobník a skladateľ byť v rámci tohto teritória
ove ľa rôznorodejší, než by sa
dalo očakávať: interpretačne , výrazovo a koniec koncov i štýlovo
(ako koľvek paradoxne to môže
znieť) . Jazzový . neoklasicizmus·
je pri všetkom, čo bolo povedané
predsa len kategória postmoderná.
Nahrávanie albumu Requiem
sa zača lo v auguste 1998 a malo
byť dokončené koncom roka.
Novembrová tragická smrť Branfordovho dvorného klaviristu
Kennyho Kirklanda rozhodla
o zostavení album u z prvých
(a ugustových) verzií väčši n y
skladieb nahratých ešte s Kirklandovou účasťou. Na jednej
stran e sa logicky vnucuje pričítať
výraznejší lyricko-baladický podtext albumu snahe o dramaturgické podtrhnutie jeho pietneho
(.zádušného") rozm eru (okrem
Kirklanda je album venovaný
napríklad pamiatke francúzskeho klaviristu Michela Petrucáaniho), na druhej strane je však
zrejmé, že práve v tejto polohe
našlo Marsalisovo kvarte to hudobno-výrazový prostriedok prezentácie obdivuhodne vyspelej
hráčsk ej súhry. Svedčia o tom
náročné rubatové pasáže, občas
veľko l epo vygradované až do
!reejazzovo exaltovaných štruktúr (staronová skladba Lykief.
alebo Cassandra), pri čom n ie je
možné ani na chvíľu p restať vnímať s akou istotou zvládajú
všetci štyria hudobníci kontrolu
nad voľnou pulzáciou rytmu, či

zdanlivo u vo ľnenou formovou
stavbou. Folklórne-slovansky ladená skladba Lykief (nie nepodobná folklórne ladeným skladbám poľského saxofonistu Zbigniewa Na myslowského), smútočne
naratívny
charakter
skladby Cassandra, alebo neobvyklý tematický, resp. takmer
atematický základ skladby Elysium Uediná skladba albumu
v triovom obsadení - tenorsaxo!ón, kontrabas, bicie) vypovedajú o šírke a osobitosti Branfordovej melodicko-harmonickej
invencie, ktorá je nakoniec prítomná v celom jeho . coltraneovsko-rollinsovskom· hráčskom
koncepte. Nemožn o prehliadnuť
ani typicky marsalisovský cit
(vlastný 11ez Branfordovmu
bratovi Wyntonovi) pre zložitú rytmickú organizáciu skladieb
a schopnosť nenásilného a organického využívania zložených nepárnych metier (napn1dad skladba
Bullworth, prípadne 16th St. Bapiist
Church) bez narušenia .straight
ahead" plynutia je ho hudby,
vďaka čomu si človek pri zbežnom
počúvaní túto rytmickú prepracovanosť ani nemusí uvedomiť.
Výhodou albumu Requiem je,
oproti Marsalisovej predošlej, n ie
ve ľm i komerčne úspešnej (nezamieňa ť s kvalitatívnym hodnotením) triovej nahrávke The Dark
Keys, jej kvartetové obsadenie.
Prítomnosť klavír a s jeho .orchestrálnymi· a rytmickými dispozíciami. .McCoyTynerovskou•
explozívnosťou, alebo hlbavým
lyrizujúcim rozjímaním, ako to
(naposledy) podáva . Doctone·
(doktor tónov) Kenny Kirkland,
dodáva nahrávke plnosť a istú
prehľadnosť, bez ktorej sa bežný
p os l ucháč môže cítíť strate ný.
Obzvlášť v tak náročne ponímanej podobe moderného jazzu,
akú ponúka Branford Marsalis.

!
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lESTE R BOWIE BRASS
FANTASY
THE OoovsEv OF FuNK &
PoPULAR Mus1 c
VOLUME 1

Lester Bowie - tníbka, Joseph . Mac"
Gollehon, Ravi Best, Gtrald Brazel trúbky, Bob Stewart - tuba, Vincent
ChanUJ• - lesný roh, Luis Bonilla,
Joslma Roseman, Gary Va/ente trombóny, Vimrit Jolurson - bidt,
Viaor Ste Yuen -perkusie, Dean
Bowman - spev, Joseph Bowie - spev
a trombón
Atlantic/Birdology 1998, 3984-23026·2

Lester Bowie patrí k typu jazzo·
vých hudobníkov so širokou
skúsenosťou s rôznymi a rôzno·
1 rodými štýlmi (nielen jazzo·
ti HUDOBN Ý ŽIVOT) 7-8)1999

vými), ktorých spája zmysel pre
hudobný nadhľa d, štýlovú neviazanosť a čo je najpodstatnej šie - zmysel pre iritujúci h umor
a hudobnú iróniu. Ťažko si možno predstaviť ideálnejší prostriedok realizácie hudobníka s takouto charakteristikou ako jedenásťčlennú dychovku, s nástrojovým obsadením blízkym

Lester Bo-wie
Brass Fantasy
The

ol Fun~ & Popular Music

časti jazzových kritikov a obecenstva. Pýtať sa prečo?, pôsobí
pre zainteresovaného a ko básnická otázka. Pritom by sa dalo
len ťažko vyčítať Brass Fantasy
nedosta tOk hráčskeho alebo
aranžérskeho potenciálu, a ešte
ťažšie by bolo možné vy t esniť
tento unikátny fe nomén mimo
sféry jazzu. I keď je pochopiteľné, že stravitdnosť humoru
a nadsádzky, ktoré však nemusia
zákonite podkopávať (a v tomto
prípade určite nepodkopávajú )
a utoritu seriózneho hudobného
vyjadrovania, m ôže byť v jazze
pre niekoho ne pre k onateľná.
Rovnako ako Bowieho výstredné
narábanie s trúbkovými timbrami, ktoré sa ako nákaza šíri
celou skupinou. Osobi tosť sa
však v jazze vždy cenila.

AuG usT ÍN R EBRO

marching bandu dávneho New
Orleansu (7 plechov + bicie),
ktorej ,hlavným• poslaním je
parodizácia top -hitOv z minulosti
i horúcej súčasnosti populárnej
hudby a jazzu - dnes zhruba
15-ročné dieťa Lestera Bowieho,
skupinu Brass Fantasy. Dalo by
sa namietať, že Brass Fan tasy nemusí zákonite pa rodizovať. Co je
pravda. Ako u kazuje najnovší
album Lestera Bowieho a jeho
Brass Fantasy (debut vo vydavateľstve Birdology) s príznačným
názvom The Odyssey Of Fun k & Popu/ar Music, nie je v niektorých
prípadoch cielená pa rodizácia
dokonca ani n utná. Zasadenie
skladieb ako Two Become One od
Spice Girls, Don 't Cry For Me Argemina od Andrew Lloyd
Webera, Beautiful People od Marilyn Mansona, či Notorious Thugs
od Notorious B.I.G. do dychovkového formátu, s tuhovým basom
ako poznávacím znam ením, totiž
už samo osebe vyvoláva otázku
či nejde náhodou o vtip. Takýto
pocit môže umocniť i možno zámerná aranžé rska .s l ušnosť
k predlohe. O 10 viac v prípa de všadeprítom ného mega-hitu,
ktorý k parodizácii priam o vyzýva (napr. Two Become One).
Prvok otvorenej recesie však nemôže chýbať: Madonnina Evita
(Don't Cry For Me Argentina) sa
prostredníctvom hudobných citátov veľavravne prevteľuje do
Bizetovej Carmen, z Cole Porterovho muzikálového hitu In the
Still Of the Night vyrástol ľud ov
kový valčík, do Pucciniho tenorovej árie Nessun Dorma z opery
Turandot sa môže hodiť aj .james-brownovský" soulový rif!.
Brass Fantasy sa od čias svojho
vzniku potýka s istou dávkou ignorancie zo strany puritánskejšej

ti HUDOBNÝ ŽIVOT]
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BERCO BALOGH
HALLO, FRANKl E Bo v

Radio Bratislava, 0190-2331

Ktovie, čo by po vypočutí !Ohto
albumu povedal sám Frank Sinatra, ktorého populárne melódie si na svoj druhý album vybral
Berco Balogh. Určite by neprehliadol snahu interpreta ísť vlastnou cestou bez zbytočné ho napodobňovania, ktoré naopak nie
je cudzie iným slovenským interpretom. Balogh si postavil latku
naozaj vysoko. Spôsob interpretácie charakteristický skôr pre
popový štýl. v kwrom sa
Balogh predstavil napríklad
p i esňou Farbami dýcha noc na
Bratislavskej lýre '88, alebo o niečo prepracovanejšie frázovan ie
so zdravou improvizáciou, aké
predviedol na Lýre o deväť rokov
neskôr, však pri inte rpretácii
Sinatrových piesní akosi nepostačujú. Napriek Baloghovmu
obdivuhodnému hlasovému fondu sa celý in t erpretačný štýl
platne, vrátane temperamentného epilógu Love and Marriage,
nesie v jednej výrazovej polohe. Zdanlivé .ch ybičky krásy·
v technike či výraze u rčite nie sú
spôsoben é interpretovým benevolentným prístupom, práve na opak - sú tu v pozícii výrazových
prvkov, výsledkom je však preexponované ótenie. Spevák Baloghových kvalít by mal dbať
nielen na cieľavedomý výber repertoáru, ale vä čší dôraz by mal
klásť na prácu s hlasom (nezvlád nuté snaženie v My way, či nie
veľmi šťastné frázovanie v Just in
time). Anglofili si iste všimnú aj
handicap väčšiny slovenských
interpretov - poslovenčenie niektorých typických anglických

dielo na vydanie pripravili dvaja
najlepší odborníci, akých si len
možno na túto prácu predstaviť:
prof. Jirí Sehnal, autorita rešpek!Ovaná hudobnohistorickým bádaním na celom svete, a to zďa
leka n ielen vďaka znalostiam
kromerížskej zbie rky a publikáciám o nej, a dr. Jitrenka Pešková, dlhoročná pracovníčka
českej centrály RISM, ktorej katalogizačnú prácu si takisto váži
celá medzinárodná odborná verej nosť. Kroméi'ížska zbie rka
patrí k zbierkam najvzácnejším
i najznámejším v Európe a od
čias, k eď ju spracoval biskupský
archivár Dr. A. Breitenbacher, aj
k najvyužívanejším, a to nielen
hudobnohistorickými bádatel'mi.
ale- najmä v posledných desať
ročiach - aj interpretmi z celého
sveta Oe potešiteľné, že k najusilovnejším a zároveň najkvalitnej ším patrí naša Musica aeterna) .
Pre všetkých týchto ľudí bude
nová publikácia neoceniteľnou
pomôckou, veď okrem Breitenbacherovho súpisu z roku 1928
existovalo doteraz len typické
americké ,vydanie" (bibliografický katalóg) University Syracuse z roku 1977, ktoré vzniklo
na základe získaných mikrofilmov (len na margo: Američania
sa takto .majiteľsky" bežne správali v európskych a rchívoch. čím
si proti sebe popudili väčšinu
odborníkov z krajín západnej
i strednej Európy) . Recenzovaná
kniha je na rozdiel od tohto vydania výsledkom dlhoročného
systematického bádania prof.
Sehn ala v kroméi'ížskom archíve. J. Sehnal vydal o hudbe
olomouckých biskupov veľa štúdií. z novších spom eňme aspoň
knižné monografie Hudba v Olomoucké katedrále v !7. a 18. století
( 1988), Pavel Vejvanovský a bisMARTIN JUR ČO
kupská kapela v KroméŤíži (1993),
~Riti
pričom napríklad skladby z kro· · · · ·mei'ížskych prameňov publikoval
CA ROll DE LtE C HTENSTEIN·
aj v autoritatívnych edíciách DenCASTELCORNO EPISCOPI
kmäler der Tonkunst in Osterreich
0LOM UCEN S I S 0PERUM
(2 zväzky in štrumentálnej hudby
ARTIS MUSIC AE COLLECTIO
H . l. F. Bibera), Denkmä/er der
CREMSIRI RESER VATA
Musik in Salzburg (Muffat, BibeArtis MusiC<~e Arttiquioris Catalogus
rova cirkevná hudba).
Series, Vol. VIl (A-SW), Vol. 2 (SW-ZJ_
Význam kromei'ížskej zbierky
Conrposummt Jiň Se/mal et Jitŕl!ltka
je naozaj veľký: obsahuje o. i.
Pešková. Národní krtiltovtta- Editio
autografy H. l. F. Bibera (napríSupraphort, Pra/ta 1998, 980ss.
klad Battalia, Pauernkirchfahrt),
Po mnohých peripetiách sa za- Georga Muffata (Sonata Violino
čia tkom tohto roka n a trhu koSolo), A. Pogliettiho (Toccatina
nečne objavila vzácna kniha, na
sopra la Ribel/ione ďUngheria a i.),
ktorú dlhé roky čakala nielen J. H. Schmelzera, P. Vejvanovčeská, ale aj medzinárodná huského, Ph . J. Rittlera a pod. Zo
dobná obec, muzikológovia aj sklada teľov cisárskej dvornej kainterpreti - katalóg zbierky hu- pely 17. storočia v zbierke neolomouckého biskupa chýba nik (množstvo skladieb
K. Liechtensteina-Castelcorna A. Benaliho, G. Valentiniho, G. F.
u loženej v Kromeríži. Vzácne Sancesa a ďalších je skutočne

hlások. Celým albumom sa príjemne n esie jazzový temperament - s výnimkou spomínanej
skladby My way, ktorej lyrický
cha rakter zvýrazňuj e aj sláčiková
skupina. Zopár slabších stránok
tohto projektu akoby úplne
n egoval legendárny Orchester
Gustava Broma pod vedením
Vlada Va loviča . Aranžmány popredných sólistov orchestra Igora Vavrdu, Jaromíra Hniličk u
a najmä Matúša Jakabčica majú
origináln y autorský rukopis . zdravé· hudobné motívy a intermezzá pridávajú známym
skladbám Mrs. Robinson, či What
Now My Love novú umeleckú
tvár. Voľné improvizácie päťaen 
nej trúbkovej sekcie či skupiny
trombónov v medzihrách graduj ú a zvýrazňujú typickú bromovskú pódiovú ,veľkolep os ť "
každej skladby. Pri poč úvaní je
miestami ťažké rozhodnúť sa m edzi uprednostnením samotného
interpreta-speváka či sprievodného orchestra . Nevyužitý zostal
potenciál kritikmi neprávom zatracovanej vokálnej skupiny
Trend, neprávom zaradenej do
zásu vky gýčových televíznych
estrád. Zo štrnástich skladieb
sprevádzajú speváka len v troch
a p ríležitosť spievať samostatný
vokál majú len v skladbe What
Now My Love. Aj keď je zrejmé, že
sa autori projektu sn ažili vyhnú ť
kopírovaniu, poslucháčovi, ktorý
pozná pôvodné Sinatrove verzie,
môžu sprievodné vokály chýbať.
Sotva 45 -minútová nahrávka
nabáda k otázke, prečo tvorcovia
albumu nevyužili vo väčšej miere kapacitu n osiča . Napriek tomu, druhý album Berca Balogha
si určite nájde svojho poslucháča -a to nielen medzi obdivovatdmi sinatrovských melódií.
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obdivuhodné), takisto unikátne
sú rukopisy zo salzburského
okruhu (napnldad inde sa nevyskytujúca tvorba kapelníka A.
Hofera), skladby slovinského jezuitu pôsobiace ho vo Viedni
1J. K. Dolara, ale vo vel'kom roz·
sahu je zastúpená aj tvorba
G. Carissimiho alebo domácich
českých skl adateľov (J. G. Abersbach, J . Melcelius Opraem, J. Pecelius a m nohí ďalší). Takisto
tlače
maJu v krom erížskej
zbierke reprezentatívne zastúpenie (o. i. J . Arcedelt, O. Lasso,
Ph. Verdelot, J. Hand.l-Gallus, M.
Uccelini, A. Grandi, S. Capricornus, H. I. Biber, A. Corelli,
A. Mazák Ocist, A. Michna,
H. Schmelzer). Rozsah a význam
zbierky dokumentuje i fakt, že
obsahovala 1397 rukopisov, čo je
takmer raz toľko ako druhá najväčšia dobová zbierka v Cechách
(Osek), je teda akokoľve k porovnatel"ná s Viedňou , Sa lzburgom
a pod., odhliadnuc od toho, že
skrýva mnohé unikáty. Hod časť
rukopisov .podľahla " nesvedom itosti a neserióznosti ľudí, ktorí
prichádzali so zbierkou do styku,
straty v porovnaní s inými podobnými fondatni sú predsa len
podstatne menšie.
Dvojzväzková práca obsahuje
veľmi koncentrovaný, hutný
úvod - vyčerpávajúci súhrn
poznatkov o kroméfížskej zbierke z pera jej najlepšieh o znalca:
, od otázok vzniku zbierky cez

podiel P. Vejvanovského na JeJ
budovaní až po vzťahy biskupa,
resp. jeho kapely predovšetkým
k dvom významn ým európskym
hudobným cent rám - Viedni
a Salzburgu. úvodný text podáva aj ďalšie zaujímavé osudy
jednej z najvzácnejších európ skych zbierok hudobných rukopisov 17. storočia po smrti biskupa roku 169 5 (z cenných
nástrojov o. i. od J. Stainera či
N. Amatiho sa nezachovalo,
žiaľ, nič) . V ďal šej časti autori
popisujú usporiadanie zbierky
a dávajú potrebné pokyny na
používanie katalógu. Samotná
katalógová časť je veľmi prehľadná a v podstate zodpovedá
predchádzajúcim zväzkom edície. Na rozdiel od katalógu
zbierky m etropolitného chrámu
sv. Víta, zbierky z Breznice
a ďalších zväzkov série sú údaje
obohatené o odkazy na priesvitky použitých papierov, !ite·
ratúru a moderné edície. Dvoj zväzková kniha, ktorá, vyšla vo
veľmi sympatickom a úspornom
menšom formá te než predchádzajúce spomínané zväzky edi·
cie, má všet ky potrebné náležitosti: viaceré registre (miestny,
menný, hudobných diel. textov,
tlačiarov) . bibliografiu, zoznam
edicií (inak úctyhodný, napríklad len v edičnom rade
. Musica Rara · v Paríži vyšlo
33 skladieb z k romerížskej
zbierky!) . V prílohe je aj zoznam

l
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KALEIDOSKOP]
AlcruÁLNY SCHNITTKE
Nedávno vyšla v nemeckom preklade pod názvom Uber das
Leben und die Musik/ O živote
o hudbe v Econ Verlag kniha rozhovorov Alexandra lvaškino s Alfredom Schnittkem (v ruskom origináli Besedy s Alfredom Schnittke,
1994), v ktorej so skladateľ okrem
hudby zaobe rá oj okolnosťam i
vzniku svojich diel o základnými
filozofickými otázkami.
Nové CD z tvorby Alfreda
Schnittkeho je na značke Cha ndos
(CHAN 9704): ide o autorove klavírne dielo Klavírne sonáty č. 2 o 3

variácie na akord, Päť aforizmov,
Prelúdium a Fúga, Štyri skladby,
Improvizácia a fúga. Kompletná
je už séria Schnittkeho sláčikových
kvartet v podaní Kronos Quortet
na zn ačke Nonesuch (7 55979500-2 DDD).
V rámci vel'koprojektu Musikfabrík (zúčastn í sa no ňom oj Slcr
venský filharmonický zbor) zaznie
v auguste pod vedením Eber·
horda Klokeho Schnittkeho Der

ge/be K/ang.
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(slovný popis) filigránov použitých papierov, ako aj ich štan dardné vyobrazenie. Nechýbajú
ani početné u kážky najdôleži tejších a utografov, kopistov
(o. i. veľmi zaujímavého . kryptogramistu") a kompletný rozsiahly inventár z roku 1695.
Práca bude nepochybne veľ
kou pomôckou pre odborníkov teoretikov i praktikov. Autori
sami predpokladajú, že napríklad
autorské ú daje sa budú ešte dopfňa(. korigovať, hod veľa práce
v tomto smere už urobili. Pri
identifikácii ušlo pozornosti, že
zo zbierky Opus musicum S. Capricom a (vydanej roku 1655 počas
jeho bratislavského pôsobenia)
sa v kroméi'ížskej zbierke vyskyt uje nielen Vejvan ovského odpis
l. omše (č. 136, inak oproti
t l ačenej predlohe zauj ímavo
označe n ej Missa pastora/is) , ale
z rovnakej zbiery (RISM All
[C 928]) sú aj dve skladby pod
č. 135 - Dixit dominus (Opus musicum, č. 4 ) a Magnificat (Opus
musicum, č. 5). Podl'a súčasných
poznatkov ani autorstvo A. Bertaliho (č. 18, resp. 68) v prípade
sonáty zo zbierky Prothimia
suavissima ( 1672) nie je isté, do
úvahy tu prichádza práve Samuel Capricom us, pod ktoréh o
menom vyšla skladba o rok skôr

(Continuation der neuen wohl
Taffel-Lusmwsic,
angestimmten
167 1). Takéto drobnosti však vôbec neznižujú mimoriadnu hod-
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0 KLAVÍRNEJ INTERPRETÁCII
V júni t. r. vyšla knižná publikácia
slovenského klaviristu o pedagóga
Cyrila Dionovského, ktorú pod
názvom Znenie kontra ticho a klavírna interpretácia vydala lnterlingua Bratislava. Recenzentkou publikácie je aj popredná osobnosť
klavírneho umenia doc. Daniela
Varínska, ktorá o knihe napísala:
. Práca Cyrilo Dianovského je zaujímavým príspevkom k problematike zvukovosti, ktorou by so mal
klavírny umelec, pedagóg a zvlášť
študent klavírnej hry zooberať.
Autor fundovanou a priam vedeckou analýzou podnieti čitateľa
uvedomiť si závažnosť a opodstat·
n enosť n epúšťať zo zrete ľa tú
súčasť hudby, ktorá sa často
zanedbáva, ba popiera - ticho
v hudbe. Prihliadnutie na tento aspekt je zvlášť potrebné pri nástroji,
ktorého špecifikom je nemožnosť
udržať alebo rozvinúť intenzitu
jednotlivého zvuku. Najrôznejšie
experimentovanie s klavírnym zvukom ako takým pomôže získať
schopnosť ovládať nástroj v služ-

notu velmi

užitočne

a potrebnej

určite

radosťo u

ktorú
s
lknihy,
privítajú všetci odborníci, nielen
hudobní historici. Kniha bude
navyše pre mnohých bádateľov
určite veľmi inšpiratívna. Napríklad zo vzťahov k Brat.islave aspoň naznačme možné súvislosti
s hudbou v dóme sv. Martina
koncom 17 . storočia . Podľa bratislavského inventára z roku
1700 sa viaceré skladby mohli
v odpisoch dostať do Bratislavy
1práve z Kroméi'íža, n apr. Missa
Coronationis od G. Valentiniho
(Č. 638), Missa Rosarum od. G. F.
Sancesa (č. 978), Missa Paci.s od
A. Bertaliho (č. 4 6), Missa in a/bis
od H. A. Briicknera ( č. 118),
konkordancií sa však iste nájde
viac. Cesta týchto skladieb do
Bratislavy teda nemusela byť len
priama z Viedne, veď pri korunová di Jozefa I. roku 1688 účinko
vali aj kromefížski biskupskí t rubači, navyše podľa výskumov
J. Sehnala organista kostola sv.
Morica v Kroméfíži O. Volner
pôsobil v rokoch 1674-1677
v dóme sv. Martina.
Právom predpokladaný m edzinárodný ohlas vydania katalógu kromerížskej zbierky sa
prejavuje o. i. v tom, že všetky
ú vodné texty sú trojjazyčné česky,
nemecky a anglicky,
v samotnom katalógu sa okrem
l_?.tinčiny používa čeština i nem·
ema.

l

l

l

I
l

l
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bách čo najdokonalejšieho stvárnenia umeleckého diela.
l keď je práca nanajvýš vedecky
s pracovaná, svedčí o autorovom
poznaní problematiky z jeho vlastnej umeleckej o pedagogickej
praxe, lebo aj v tejto tematickej olr
!asti je spojenie teoretickým experimentom získaných vedomostí
s ich aplikáciou na hudobnú inter·
pretáciu nevyhnutné.•
Knihu s odporú čanou cenou
98,- Sk si možno kúpiť alebo olr
jednať v bratislavských kníhkupectvách LITERA (Špitálska 18, tel.
52921232), MUSIC FORUM (Palackého 2, tel. 54418138;
54418139) a ART FORUM (Kozia
20, tel. 54417232).
Pri príležitosti 5. výročia úmrtia arménskeho skladateľa Aveto Terteriana (1929- 1994) organizoval
Dmitrij Liss, šéfdirigent Uralského
symfonického orchestra, festival
na jeho počesť, v rámci ktorého odzneli aj diela jeho najbližších priateľov - S. Gubojdulinovej, G. Konče liho, A. Pärta a A. Schnittkeho.

JUBILEUM SKlADATUKY
Pri príležitosti 80. narodenín
sanktpeterburskej skladatel'ky Ge.
liny Ustvoľskej (17. júna) sa v rôz.
nych mestách Európy (Hamburg,
Londýn, Innsbruck, Mníchov a .d'.)
organizujú podujotio no jej počesť. Konzervatórium v Berne plánuje no september majstrovské
kurzy o kompozičnej tvorbe G.
Ustvoľskej . Programovým ťažis
kom jesenného festiva lu súčasnej
hudby v Huddersfielde je tiež
tvorba tejto skladotel'ky, najmä
v podaní Schä nberg-Ensemble
pod vedením R. de Leeuwa. Pri
pnležitosti jej životného jubilea
vydá vydavateľstvo Sikorski partitúru skladatel'kinej 2. symfónie, po
tom, čo v tom istom vydovatel'stw
vyšlo jej 12 prelúdií pre lclaví

a K/ovíme sonáty 1- 6.
Klavírne d ielo Galiny Ustvorskej
je k dispozícii no viacerých zwJro.
vých nosičoch no labeloch Megodisc Classic (Oleg Molov), Koch
Klassik (David Arden), hatHut
(Marianne Schroeder), col legno
(Markus Hinterhhäuser) o eJ.

1!J HUDOBNÝ ŽIVOT)
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VIl. ORGANOVÉ DNI
JOZEFA GREŠÁKA

Bordejov- Chrám S'i. Egídia -zač. o 20.00 hod.
Ut 7. 7. Magdalena Czajka/Bach, Grešák,
Sa1va, Gárdonyi, Franck, Jan z Lublina
Ut 20. 7. Natalia Visič/ Bach, Reger, Grešák,
Boellmann
Ut 3. 8. David di Fiore j Daquin, Bach,
Franck, Beethoven, Grešák, Liszt, Eben,
Yon, Vieme
Ut 17. 8. Vojtech Novák 1Bach, Mozart,
Jongen, Grešák, Messiaen
Ut 31. 8. Marek Vrábel 1 Boely,
j Mendelssohn Bartho/dy, Albinoni, Liszt,
Grešák, Vrábel, Dubois
Ut 14. 9. Xaver Va mus l Charpentier, Viva/di,
Clérambault. Franck, Bach, improvizácie
Ut 21. 9. Ade Heurtematte 1Mendelssohn
Bartho/dy, Brahms, Grešák, Reger, Franck,
Vieme, Tournemire
Št 26. 8. - 19.00 - KS SF
AP projekt Bratislava - Nadácia Výskum
rakoviny
v rámci 4. Verkých augustových večerov
spirituálov 1999

Pane, neopúšťa] ma! (Lord, don't let
metall)
J. Kocianová, P. lipa, K. Korcek,
Suchánková, Close Harmony Friends,
Matuzalem, Nádej.
Vstupenky za 100,- Sk v predajni Music
Forum, Palackého 2 od 16. 8. a hodinu
pred koncertom vSF.
Výnos zo vstupného sa použije na nákup
sekvenátora, dôležitého prístroja pre
v)-skum rakoviny.
Koncert je aj slávnostným úvodným podujatím
Behu Terryho Foxa.

z.

KREMNICKÝ HRADNÝ ORGAN

'99

27. jún - 15. august
Vždy v nederu o 18.00
1

Ars Consulting, e-mail: kowalski@ba.psg.sk
27. 6. Peter P!anyavsky
Brahms, Mendelssohn Bartho/dy, de Grigny,
Bach, Alain, Franck, Planyavsky
5. 7. Ferdinand Klinda
Lefébure-Wely, Bach, Vivaldi, Liszt, Mulet,
Messiaen, Dubois
11. 7. Emma Dzemjanová
Lefébure-Wely, Beethoven, Franck, Langlais,
Gui!mant
18. 7. Ernst Wally
Bach, Franck, Reger
25. 7. Andrea Hašková - Mário Sedlár
Bach, Franck, Dupré, Widor, Honegger,
Messiaen
1. 8. Bernadetta Šuňavská
Hindemith, Bach, Duruflé, Kowalski, Musorgskij
8. 8. Federico Vallini
Franck, Vieme, Bossi, Rota
15. 8. Ján Vladimír Michalko
Michalko, Zeljenka, Eben, Mendelssohn
Bartholdy, Karg-EJert, Reger

Mesto Trnava a Západoslovenské múzeum
vTrnave

0805/5333136

Začiatok vidy o 20.00

12. 8. Giovanni Parissone
Frescoba!di, Bach, Bossi, Parissone, Reger
7. 8. Stanislav Šurin, Peter Mikuláš
Bach, Dvoiák, Šurin, Guilmant
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AUGUST
44- PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL

19. 8. Johann Trummer
Muffat, Walter, Albrechtsberger, Mendelssohn
Bariho/dy, Trummer, Bach
21. 8. Hana a Ivo Bartošovci (obaja organ)
Albrechtsberger, Wesley, Bartoš, Händel,
Schubert, Hesse, Langlais

So 17. 7., 19.30- Kongresová hala
Klavírne trio
Minčo Minčev, husle, Jozef Podhoranský,
violonč., Marián lapšanský, klavír
Brahms, Fauré, Dvofák
Ut 20. 7., 19.30- KH
Kurz pre chrámových organistov
Večer operety a muzikálu
Trnava 15.- 21. 8. 1999
D.Žaludková, M.Kovácsová, J.Bobjak, spev
15. 8., 19.30 - Františkánsky kostol Lehár, Kálmán, Kander, Loyd-Webber, Loewe,
Otvorenie
Bernstein
Musica vocalis/S. Kostka, S. Šurin
Št 22. 7.,- KH
Monteverdi, Biber
MlK
Prednášky - 18. 8. Gymnázium Angel i Merici
Pl23. 7., 19.30- Dom umenia
Využitie hudby J. S. Socha v katolíckej liturgii
Slovenský komorný orchester 1 Bohdan
Harmónia: P. Hochel; hra na organe,
Warchal
improvizácia: S. Šurin,
Albert Hrubovčák, trombón
Z. Záhradniková, M. Sedlár, M. Cepko
Telemann, Albinoni, Zeljenka, Britlen
24. 7.- 31. 7.
HUDOBNÉ LETO BRATISLAVA MlK
št 15. 7., 19.00 - Zrkadlová sieň PP
~t 4. 8., 19.30- Kongr~vá hala
Klavírne trio, J. Sťahel, M. lapšanský,
Státny komorný orchester Zilina j Leoš
J. Podhoranský
Svárovský
Brahms, Fauré, Dvoŕäk
Victoria Yagling, violončelo
Po 19. 7., 19.00- Klarisky
Sperger, Čajkovskij, Mozart
J. Pastorková,soprán, J. Struhárik, lutna,
So 7. 8., 19.30 - KH
teorba, P. Krivda, viola da gamba
1Orchester Jána Berkyho ml.
Krenge/, Neusied/er, Fabritius, Kuhnel, Rossi,
Diabolské husle
CazzaU, Händela i.
St 11.8., 19.30 - KH
Enikó Ginzeryová, cimbal, Katarína Turnerová,
št 22. 7., 19.00 - Zrkadlová sieň PP
harfa, Marián Turner, flauta
Slovenský komorný orchester 1 Bohdan
Warchal
Denss, da Milano, J.S. a C.Ph.E. Bach,
A.Hrubovčák, trombón
Szokolay, Schubert, Rossim a i.
Telemann, Albinoni, Zeljenka, Britten
St 18. 8., 19.30- KH
Po 26. 7., 19.00 - Klarisky
Koh - Gabriel Kameda, husle,
MlK- Koncert účastnikov
Marián lapšanský, klavír
Po 2. 8., 19.00 - Jezuitský kostol
Beethoven. Brahms, Paganini, Piazza/la,
Komorní sólisti Bratislava 1 Ewald Danel
de Sarasate
Ut 24. 8., - DU
V.Yagling, vio lončelo, M.Minčev
Boccherini, Haydn a i.
Koncert organového dua
Št 5. 8., 19.00- Zrkadlová sieň PP
Hana a Ivo Bortošovci
Posaune Voce Trio
Albrechtsberger, Händel, Wesley, Schubert,
K. Shifrin, pozauna, S. Lewis, spev,
Hesse a i.
G. Beddoe, klavír
St 25. 8 ., 19.30- KH
,From Baroque to Brodway"
Ľubica Vargicová, soprán, Marián Lapšanský,
Po 9. 8., 19.00 - Zrkadlová sieň PP
klavír
Daniel Buranovský, klavír
Brahms, Rossini, Dvoŕák, Rachmaninov,
Schubert, Barták, Chopin
Grieg, Liszt a.i.
št 12. 8., 19.00- Zrkadlová sieň PP
So 28. 8., 19.30 - KH
Salónny orchester Z. Macháčka
CAMERATA SLOVACA/ Viktor Málek
!.Jamrišková, E.Horná, J. Babjak, M. Fančovič,
Nao Higano, Damir Basyroc, Oleg Korolkov,
spev
spev
Millocker, Dusík, Kálmán, Lehár, Strauss,
Mozart, Donizetli, Verdi
Sto/z a i.
54· HUDOBNE LETO
Po 16. 8., 19.00 - Zrkadlová sieň PP
TRENČ. TEPLICE
Koh - Gabriel Kameda, husle, Marián
Ut 20. 7., 19.30- Kostol
Lapšanský, klavír
J. Pastorková, soprán, J. Struhárik, lutna,
Beethoven, Brahms, Paganini, Piazzola,
teorba, P. Krivda, viola da gamba
de Sarasate
Krengel, Neusiedler, FabriUus, Cazatti,
št 19. 8., 19.00- Klarisky
Händela i.
Jozef Lupták, violončelo, Marcel štefko, klavír
So 24. 7., 19.30
Mozart, Beethoven, Brahms, Janáček
Slovenský komorný orchester l B.Warchal
Po 23. 8., 19.00- Zrkadlová sieň PP
Albert Hrubovčák, trombón
[ubica Vargicová, soprán, Marián lapšanský,
Telemann, Albinoni, Zeljenka,
klavír
Britien
Brahms, Rossini, Dvoŕák, Rachmaninov,
St 28. 7., 19.30
Grieg ai.
Salónny orchester Z.Macháčka
Ut 24. 8., 19.00- Klarisky
J. Jamrišková, E. Horná, J. Bobjak,
Societa Rigata
M. Fančovič, spev
Haydn, Mozart, Barták, Krák, Parík,
Mi/JÓC:ker, Dusik, Kálmán, Lehár,
Gašparik a i.
Vašata a i.
št 26. 8., 19.00 - Zrkadlová sieň PP
Ne 1. 8., 19.30
Camerata Slovaca 1Viktor Málek
ŠKO Žilina /Leoš Svárovský
Nao Higano, soprán, Damir Bosyrov, barytón,
Victoria Yagling, violončelo
Oleg Korotkov, bas
Sperger, Čajkovskij, Mozart
Mozart, Donizetli, Verdi

l

Pofestivalové koncerty
Pi 6. 8., 19.30
Posaune Voce Trio
K. Shifrin, pozauna, S. Lewis, spev,
G. Beddoe, spev
.From Baroque to Broadway"
Ne 8. 8., 19.30
Orchester Jána Berkyho ml.
M. Doboš, bas
.Diabolské husle"
št 12. 8., 19.30
E. Ginzeryová, cimbal, K. Turnerová, harfa,
M. Turner, flauta
Denss, da Mi/ano, J. S. a C. Ph. E. Bach,
Szoko/ay, Schubert a i.
Ut 17. 8., 19.30
Koh - Gabriel Kameda, husle, Marián
lapšanský, klavvír
Beethoven, Brahms, Paganiini, Piazzola,
de Sarasate

45· HUDOBNE LETO
BARDEJOVSKÉ KÚPELE

So 17. 7., 19.30
Filharmonické dychové okteto
Mozart, Haydn, Kramáŕ
Ne 25. 7., 19.30
Slovenský komorný orchester 1 B.Warchal
Albert Hrubovčák, trombón
Telemann, Albinoni, Zeljenka, Britten
St 28. 7., 19.30
Jozef Podhoranský, vio lonč., Zuzana
Paulechová-Štiastna, klavír
Poulenc, Mendelssohn - Bartho/dy, Fauré,
Debussy, Chopin
So 31. 7., 19.30
Salónny orchester Z. Macháčka
J. Jamrišková, E. Horná, J. Bobjak,
M. Fa nčovič
Milläcker, Dusík, Kálmán, Vašata, Strauss,
Sto/z a i.
št 5. 8., 19.30
Suchoňova kvinteto
Haydn, Farkaš, Francaix, Suchoň, Mozart
Po 9. 8 ., 19.30
E.Ginzeryová, cimbal, K. Turnerová, harfa,
M. Turner, flauta
Dens, da Mi!ano, Schubert, Tournier,
Rossini a i.
St 18. 8., 19.30
Nao Higano, soprán, Dana šašinová, klavír,
Radoslav šašina, kontrabas
Bottesini, PaisieJ/o, Donizetli, BeJ/ini
Po 23. 8., 19.30
Trombónové kvarteto
Telemann, J.S.Bach, Händel, Mozart,
Beethoven, Dvoŕák a i.
So 28. 8 ., 19.30
Salónnyorchester mesta Košic
.100. výročie J. Straussa•
Ne 5. 9 ., 19.30
Štátna filharmónia Košice l Mário Košík
Brahms, ).Strauss, von Suppé,
Oltenbach

HUDOBNE LETO
DUDINCE
Ne 18. 7., 19.00
Filharmonické dychové okteto
Haydn, Mozart, Kramár
št 29. 7., 19.00
Jozef Podhoranský, violončelo, Zuzana
Paulechová-Štiastna, klavír
Poulenc, Mendelssohn Bariho/dy, Fau11!,
Debussy, Chopin
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Ne l. 8., 19.00
Salónny orchester Z. Macháčka
Milläcker. Dusík, Kálmán, Vašata, Strauss,
Loewe a i.
So 7. 8., 19.00
[udová hudba Mirka Dudíka
Ul 10. 8., 19.00
E.Ginzeryová, cimbal, K.Turnerová. harfa,
M.Turner, flauta
Denss, da Mr!ano, Szokolay, Tourmer, Rossini,
Watkins a 1.
Ul 17. 8., 19.00
Nao Higano, soprán, Dana Šašinová, klavír,
Radoslav šašma, kontrabas
Botessini, Pais1ello, Donizetti, Bellini
Ul 24. 8., 19.00
Trombónové kvarteto
Telemann, J.S.Bach, Hände/, Mozart, Vacek,
Joplin

11.30 Zo zborovej tvorby V.Siujku
13.05 Operný koncert
(G.Donizettí, V.Bellini. G.Puccmr, G. Verdr.
G.Bizet)
15.00 Memento
(Rozhlasová kompozícia podľa skutočného
príbehu - M.Brezovský)
19.35 Skladatelia, d1ela, mterpreti
(G.Mahler- Symfónia č.9)
Ne 25. 7.
10.50 Nederné matmé
(S. Prokofiev - 1.koncert pre klavír a orchester
Des dur, op.10
J.Brahms - Symfónia č.1 c mol, op.68)
13.05 Z hudobnej ponuky EBU
(L van Beethoven. F.Bussoni, O.Repsrghr)
19.15 Dialó~ s hudbou
(Cyklus letných repríz)
20.00 Precitnutie ducha
l':'lllllll ~••rw~miiii•E••[ (S filozofom·mystJkom Ing. M.Marekom
a teológom J.Sucháňom o hodnotác}
Po 19. 7.
umenia a života)
9.05 Ztvorby majstrov
Po 26. 7.
(J. N.Hummel, L van Beethoven)
9.05 Z tvorby Lvan Beethovena
15.20 Dialó~ s hudbou
12.00 Drobnosti majstrov
(Hudobne cestovanie po Taliansku lB. storočia)
(J.Brahms, WA.Mozart. F.Chopm, G.Rossini,
Cyklus letných repriz
A.Dvoŕák)
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
16.35 Detský a mládežnícky spevácky zbor
(B.Britten, M,de Fa/la, E.Suchoň, S.Prokofiev)
Sl.rozhlasu v Bratislave
22.05 zhistórie Symfonického orchestra
(Záznam koncertu zo dňa 5.6.1999)
Skr;enského rozhlasu v Bratislave
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
1 Ul 20. 1.
(C.Debussy, F.úszt)
9.05 Ztvorby J.V.H.Vofíška
Ul 27. 7.
10.00 Operné matiné
9.05 Z tvorby C.Debussyho
(L van Beethoven, C.M.von Weber, R.Wagner.
10.00 Koncert sólistov opery SND
A.Thomas, G. Verdi, G.Puccini)
(W.A.Mozart, G.DonizeW, G. Verdi,
13.35 Organová hudba
C,Saint-Saens. P. l. Čajkovskij)
(M.Reger, Ch.M. Widor)
13.35 Slovenský organ
15.10 Krásne legendy
(S. Markfelner, J.L.Bella, J.Grešák}
(O.Messiaen - Turangalila)
15.10 Spieva Eva Randová
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
(A.Dvoŕák)
(A. Chačaturian, C. Debussy, O. šostakovič,
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
A. Moyzes)
(B. Martinú, J.Siavík, A.Skriabin)
St 21. 7.
lSt 28. 7.
9.00 Hosť v redakcii
9.00 Hosť v redkacíi
(Andrew Mogrelia, anglický dirigent)
(Domingo Gonza!es de la Rubia o Hummelovi)
16.00 Spevom k srdcu
13.35 Madrigalové impresie
(Zborové skladby vo francúzskom
(C.G.da Venosa, O. dr Lasso, C.Monteverdr)
impresionizme)
11.00 Precitnutie ducha
17.00 Hummelova súťaž 1999
(Úcta k životu)
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
19.35 Skladatelia, diela. interpreti
(J.S.Bach, A.Marcello, J.Schickard~ J.Haydn)
(A.Honneger, B.Britten, P.Hrndemith, B.Bartók)
~n1.
~a1.
10.00 Operné matiné
9.05 Z tvorby D.Milhauda
(Peter Dvorský -live)
10.00 Operné matiné
Zostrih koncertov slovenského tenoristu v hale
(G.Bizet. G.Puccini, U.Grordano, R.Wagner)
na Pasienkoch 1988/1999.
16.00 Zrepertoáru Symfomckého orchestra
19.05 Hrá Camerata Bern
Sl .rozhlasu v Bratislave
(C.Ph.E.Bach, G.Rossini, J.Brahms)
(C.Saint-Saéils, C.A.Nielsen, B.Bartók)
19.35 2.ročník Medzinárodnej speváckej
19.35 Zhudobnej ponuky EBU
súťaže L Poppovej
(Koncert V'redenskeho filharmonického
(Záznam koncertu finaltstov sú(aže zo dňa
orchestra diriguje Sir Simon Ra tie)
8. 5. 1999)
Pi 30. 7.
123.30 Hudba 20.storočia
9.05 Z tvorby H.Wieniawskeho
(Poľská tvorba- H.N.Górecki, W.Lutos/awski,
11.00 Operný koncert
K.Penderecki)
(B.Smetana, G.Bizet. G.Rossini. R. LeonPI 23. 7.
cava!lo, G.Puccmi, P. l. Čajkovskij, R. wagner)
11.00 Operný koncert
13.35 Recitál klaviristu Ivana Mora-.-ca
(G. Verdi, R.Strauss, J.Massenet)
(O.F.Korte, J.Suk, B.Smetana)
13.35 Svetová komorná tvorba
16.00 Hviezdy koncertných pódií
(F. Chopin, L van Beethoven)
(Eugene Ormandy, dirigent)
15.00 Stretnutie nad partitúrou
So 31. 7.
(E.Krák, R.Gašparik)
10.05 Symfomcké matiné
16.00 Hviezdy koncertných pódií
(M.Rave/ - Koncert pre klavir a orchester
(János Ferencsik, dirigent)
Gdur, M.P.Musorgskij- Obrázky z výstavy)

~
l

l
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11.30 Spevom k srdcu
(Repertoár Speváckeho zboru mesta
Bratislavy)
13.05 Operný koncert
(Slávne dvojspevy z talianskych opier)
14.05 Ivo Pogorelič hrá Brahmsa
19.35 Skladatelia. diela, interpreti
(D.Šostakovré, N.Rimskij·Korsakov,
S. Prokofiev)
Ne 1. 8.
10.05 Nedeľná organová hudby
(J.G.Wa!ther, J.L.Grebs. J.S.Bach)
10.50 Nedefné matiné
(L. van Beethoven - Koncert pre klavír
a orchester č.4 Gdur, op.58
A.Dvoŕák - Symfónia č. 7 d mol, op.70)
19.15 Dialó~ s hudbou
l (Majstri concerta grossa)
20.00 čo nového vo svete hudby...
(/.Stravinskij, A.Skriabin, G. Kančeli,
D.šostakovič a iní)
1

Po 2. 8.
12.00 Drobnosti majstrov
(J.Brahms, A.Dvoŕák, R.Schumann, Z.AbJCh,
C.Debussy, M.I.Giinka)
19.05 Hudba majstrov 20. storočia
(B.Bartók, S.Cincadze)
19.35 Skladatelia, diela, mterpreti
(N.Rimskij-Korsakov. D.Šostakovič,
C.Debussy)
22.05 Českí dirigenti v Symfonickom orchestri
Sl.rozhlasu v Brabslave
(L.Janáček, A.Borodin a im)

19.35 Skladatelia, diela, interpreti
(W.A.Mozart, B.Bartók. A.Bruckner)
Ne 8. 8.
10.05 Nederný organ
(J.P.Swee!inck, J.F.Dandrieu, C.Franck.
L Vieme)
10.35 Nedeľné matiné
(L. van Beethoven - Koncert pre klavír
a orchester č.3 c mol, op.37
H.Berlroz - Fantastická symfónia. op.14)
20.00 Hra, hranie, hračky....jeden z tvorivých
princípov hudobnej kompozície
21.00 U. Giordana - André Chénier.
Opera v 4 dejstvách

Po 9. 8.
13.35 1nšpirácie starej hudby
(l. G.Aibrechtsberger, H. Domanský,
J.Ockeghem)
16.35 Zo slovenskej zborovej tvorby
(/.Zeljenka, l. Gahér)
19.05 z tvorby majstrov XX. storočia
($.Prokofiev, G.Faure. J.lbert)
19.35 Skladatelia. diela. interpreti
(J.Sibelius, F.Chopin, F.Menďelssohn
Bartholdy)
Ut 10. 8.
9.05 Z tvorby G.Enescu
10.00 Scény z Puccmiho Bohémy
13.35 Na organe hrá Eva Kamrtová
19.35 Skladatelia, diela, mterpreti
(O.Respighi. E.Lalo. N.R1mskij-Korsakov)

St 11. 8.
19.05 Jan Jirásek - z duchovnej tvorby
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
(G.F.Hiinďel, L van Beethoven, F.Schubert)
23.05 Musica Slovaca

Ul. 3. 8.
10.00 Operné matiné
(Orlando Furioso- Scény z opery A.Vivaldiho)
13.35 Portrét organistu Ivana Sokola
15.10 Vokálna hudba storočí
(Presne Jugendstilu)
19.35 Skladatelia. diela, mterpreti
(P.Dukas. C.Debussy, M.Ravel, C.Franck)
St 4. 8.
9.00 Čembalo pohľadom súčasníka
(0 problematike nástrojárstva a interpretácie)
13.35 Carmina Bt/rana - zbierka stredovekých
rúbostných nápevov
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
(M.I.Giinka, P. l.Čajkovskij. S.Rachmanmov)
23.05 Musica Slovaca
(l. Cikker, E.Suchoň, A.Moyzes)
Šl s. 8.
9.05 J.Ph.Rameau - skladby pre čembalo
I(Hrá - Ch.Rousset)
10.00 Operné matiné
(G.Brzet. G.Meyerbeer, G.Verdi, A.Ponchie!lr,
R.Wagner)
19.05 Na klavíri hrá S.Richter
(A.Skriabin. }.Prokofiev)
1 19.35 Z tvorby amerických a anglických
skladateľov

(G.Gershwin, B.Britten, E.Elgar, W.Walton,
R.V. W!lltams)
pj 6. 8.
9.05 Ztvorby V. Nováka
11.00 50.výročie Slovenskej filharmónie
(Diriguje Z.Košler)
12.00 Ivo Pogorelič hrá Scartattiho Sonáty
pre klavír)
13.35 Recitál Alfreda Brendela
119.35 Skladatelia, diela, interpreti
(M.P.Musorgskij, A.DvMák. L van Beethoven)

l

So 7. 8.
11.30 Zo slovenskej zborovej tvorby diriguje
P. Procházka
15.00 Stretnutie nad partitúrou
(Cyklus o nových slovenských skladbách)

1

(J.Grešák, LHoloubek, r.Frešo, l.Kresánek,
J.Kowalski, T.Andrašovan)

Št 12. 8.
12.00 Robert Schumann - ztvorby romantika
13.35 Zo svetovej komornej tvorby
l (/.Stravinskij , o. šostakovič)
23.30 Hudba v 20. storočí
(Francúzska flautová hudba)
Pl13. 8.
9.05 Z tvorby A.Giazunova
10.20 Symfonické matiné
(G.Gershwin, C.Debussy, M.Ravel)
11.00 Operné matiné
(W.A.Mozart)
16.00 Hviezdy koncertných pódií
(Leonid Kogan, huslista)
19.35 Skladatelia, diela. interpreti
(B.Smetana, A.Dvoŕák)
23.05 Musica Slovaca
(/.Dibák, V.Bokes, H.Domanský. S. Hochel.
F.Poul)
ISo 14. s.
11.30 Zo zborovej a vokálno-inštrumentálnej
tvorby B.Urbanca
13.05 Operný koncert
(Z tvorby G.DonizettJho)
14.35 Ruská baletná hudby
(A.Giazunov, P./.Čajkovskif)
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
(L. van Beethoven, F.Mendelssohn
Bartholdy)
Ne 15. 8.
10.05 Nederná organová hudby
(F.Uszt, J.Aiain. P. Eben)
10.50 Nederné matiné
(L. van Beethoven, F.Uszt, R.Schumann)
19.15 Dialógy s hudbou
(Cyklus letných repríz)
20.00 Slovenské historické organy

l

1(Smrečany)
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Ponuka CD nosičov z produkcie
Hudobného fondu
Musica Slovaca (SF 00052131)
Slovenský komorný orchester,
dir. B. Warchal
A. Moyzes: Musica Istropolitana;
L. Burlas: Pla nctus;
l. Zeljenka: Musica Slovaca; P. Šimai:
Concertino rustico;
V. Kubička : Jesenná hudba
200,- Sk
Juraj Beneš (SF 00072131)
Slovenská filharmónia (vi olončel ová
sekcia), dir. L. Pešek;
S. Kopčák, bas; J. V. Micha lko, organ;
J. Podhoranský, viol ončelo;
Moyzesovo kva rteto
Intermezzo No. 2 per 12 violoncelli;
O virtu mia per basso ed organa; Sonata
per violoncello; Quartetto ďarchi No. 3
150,- Sk
De profundis l (SF 0012 2131 )
S. Kopčák, bas; J. Sa lay, klavír;
J. Podhoranský, vi o lončelo;
J. Kundlák, tenor; Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu, dir. M. Vach
R. Berger, De profundis; l. Parík:
Sta bat mater
160,- Sk
De profundis ll (SF 0014 2111 )
Súbor Hudba dneška, dir. l. Dibák;
M. Hajóssyová, soprán;
M. Beňačková, a lt; Ľ. Ludha, tenor;
S. Kopčák, bas; K. Ha nzelová, organ;
Slovenský komorný zbor, Komorný súbor
SĽUKu, d ir.P. Procházka; K. Kmeťová ,
soprán; Zbor mesta Bratislavy, dir.
L. Holásek; Slovenskí madrigalisti,
dir. L. Holásek
J. Hatrík: Introspekcia; T. Salva;
Mša glagolskaja; Slovenský otče n á š;
M. Bázlik: Canticum
160,- Sk
De profundis 111 (SF 00172131)
D. Rusó, klavír; Moyzesovo kvarteto;
Slovenské kvarteto;
J. Čižmarovič, husle; M. Škuta, klavír;
P. Bogacz, husle; Slovenský komorný zbor
SĽUKu, dir. P. Procházka
E. Krák: Pulcherrima ad honorem Sancti
Augustini memoriae;
V. Godár: Sekvencia pre husle a klavír;
M. Burlas: Záznam siedmeho dňa;
l. Szeghy: Hommage a Rod in; P. Zagar:
Stabat mater
160,- Sk
Beethoven to Friends (SF 00082131)
Daniela Varínska, kladivkový klavír
L. van Beethoven: Sonáty Es dur op. 7;

Uvedené

b
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nosič e

cis mol o p. 27 č. 2 (Mondscheinsonate);
f mol op. 57 (Appossionota)
160,- Sk
VENI ensemble (SF 00042131 )
VENI ensemble
J. Ma lovec: Cryptog ram l; P. Kalman:
Molisation; L. Kup kovič: Octogon of
Solitude; Boredom and Fear; P. Zaga r:
Music for Video; M. Bu rios: From My Life;
D. Matej: Gloria
150,- Sk
Slovak Sinfonietta of Žilina
(SF 00132031)
Štátny komorný orchester Žilina,
dir. W. Atta nasi
A. Dvorák: Česká suita op. 19; L. Janáček:
Suita pre s l á čikový orchester; J. Cikker:
Spomienky op. 25
160,- Sk
Chamber Music 1 (SF 00092111 )
Košické kvarteto; l. Palovič, kla vír;
J. Skorepa, A. Lehotský, husle; J. Petrovič,
viola; P. Šochma n, violončelo; P. Drlička,
kla rinet; A. Ulická, klavír; J. V. Michalko,
organ
M. Bázlik: Quatuor a cord es a la mémoire
de mon pere; D. M a rtinček: Sonáta pre
klavír No. 6; J. Ma lovec: 4. s l áčikové
kvarteto; J. Pospíšil: Villonská ba lada
pre klarinet a klavír op. 24; R. Berger:
Exodus- fina le, organ
200,- Sk
Chamber Music 2 (SF 001 0 2111}
Moyzesovo kvarteto; E. H ol ičková, soprán;
Ľ. Marcinger, klavír; O. Machek, bicie;
E. Prochác, violončelo; H. Štolfová, alt;
M. Banda, viola; l. Sza bó, organ; Košické
kvarteto
l. Parík: Hudba pre Miloša Urbáska;
l. Zeljen ka : Aztécke piesne pre soprán,
klavír a bicie; T. Salva : Balada pre sólové
vi olončelo; J . Hatrík: Canzona na pamäť
A. Moyzesa ; l. Hrušovský: S l áčikové
kvarteto č. 2
200,- Sk
Chamber Music 3 SF 00152111
D. Buranovský, klavír; Moyzesovo kvarteto;
Z. Poulová, klavír; J. Hašek, viola; l.
Pa lovič, klavír; S. Zom borský, klavír
H. Oomonský: Dithyramby pre klavír;
l. Szeg hy: Slá č i kové kvarteto (Musica
dolorosa); F. Poul: Nokturná pre klavír;
V. Bokes: Sonáto pre husle a klavír, op. 52;
J . Sixta: Pia no - Sonáto
200,- Sk
Choral Fantasia Contemporary
Slovak Accordion (SF 00162131)

R. Kákoni, V. Čuchran, Ľ. Žovic,
J. Luptovská, V. Tokár, B. Lenko, akordeón;
Komorný súbor, dir. M. Va ch
J. Hatrík: Partite giocosa; Pulzácie l;
Sentencie; Vari ačný monológ;
Koncertantný monológ; Chorálová fantázia
200,- Sk
Ivan Parík - Alexander Moyzes
(SF 00202131 )
M. J u rkovič, fla uta; M. Telecký, viola;
Symfo nický orchester Slovenského
rozhlasu, dir. Bystrík Režucha,
Ladislav Slovák
l. Parík: Hud ba pre flautu, violu
a orchester; A. Moyzes: Symfónia č. 1
O dur, op. 4 (1928, rev. 1936)
200,- Sk
Slovak Jazz Mainstream (SF 00182531)
Ond re ička, Hajna!, H úščava
200,- Sk
Young Slovak Jazz (SF 001 92531)
AMC Trio+ Miloš Železňák; A Sick Crow;
Mr. BAND; BOSSA NOHA
200,- Sk
Cantiones Sacrae Vol. ll (SF 002 32131)
Ensemble Chorus Angelorum
Vi anočné duchovné piesne zo Slovenska
300,- Sk
Slovak Jazz '97 (SF 00222131)
Adriena Bartošová, Gabriel Jonáš, Peter
Lipa And Band, Matúš Ja ka bči c, Andrej
Šeban, Juraj Tatár, Marcel Buntaj, Martin
Gašpar
280,- Sk
Požoň sentimentól (SF 00 252131)
Venova né Hansimu
Požoň sentimentál
V. Bokes, Ľ. Burgr, M. Čorej, D.Lauko,
B. Lenko, P. Machajdík,
J. Strizl, l. Zeljenka, M. Piaček
300,- Sk

Contemporary Slovak Quartet
(SF 00212131)
Moyzesovo kvarteto
J. Malovec: Symetrická hudba; J . Sixta:
Sláčikové kvarteto č. 2; E. Krák: S l áči kové
kvarteto .Spiritus tuus in nobis"; P. Zaga r:
Sl áčikové kvarteto; P. M arti nček: ,The
Touch• - Winterqua rtet
300,- Sk
Matúš Jakabčic Tentet (SF 00262531)
Greg Hopkins, Mat úš Jaka bčic
300,- Sk
Tance zo Slovenska (SF 00242031)
Tibor Andrašovan
200,- Sk

si možno zakúpiť v predajni Hudobného fondu na Medenej ul. 29 v Bratislave
Info: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava
email hfv@hfv.sk , tel. 07l 54431689, tel./ fax 5443 2645
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ATRAKTÍVNA PRÁZDNINOVÁ PONUKA
Tok oko každé leto, i tohto roku pozýva viedenské Radničné námestie všetkých záujemcov no filmový festival, v rámci ktorého so vždy
po zotmení premietne niekol'ko fi lmových prepisov opier o hudobných filmov. V rámci tohtoro čn ého stroussovského jubilea to bude
séria operiet Johanna Straussa ml. (27. 7. Noc v Benátkach, 3. 8. Viedenská krv, 10. 8. Cigánsky barón, 12. 8. Netopier), každú nedel'u
bude prezentovaný televízny záznam jedného z Novoročných koncertov Viedenských filharmonikov. Jed i ne čnými príležitosťami budú
určite premietania viedenskej inscenácie opery Johna Adamsa Nixon v Číne (20. 8., 27. 8.), či záznamu legendárneho viedenského
predstavenia Verdiho Trubadúra z roku 1978 s Herbertom von Karojonom, P. Domingom, P. Coppuccillim, R. Koboivonskou
oJ. von Domom (21. 8.). Každú stredu sú no programe baletné predstavenia. Festiva l skončí 1. septembra priamym prenosom
z Viedenskej štátnej opery, kde začne o 20.00 inscenácia Verdiho opery Ernani. Vstup no všetky predstavenia je voľný.
www.wien.gv.at
COMPRESS, as

SÚŤAŽ MUSIC FORUM - HŽ

noty • partitúry • CD • knihy o hudbe

SÚŤAŽ SPOLOČNOSTI DIVYD - HŽ

811 Ol Bratislava, Palackého l, TelfFa.x 07 54418139
MENUJTE VÝZNAMNÉHO ZAHRANIČNÉHO DIRIGENTA,
KTORÝ SA UJAL SUCHOŇOVEJ BALADICKEJ SUITY KRÁTKO
PO JEJ VZNIKU A UVIEDOL JU V NIEKOII:KÝCH EURÓPSKYCH
KULTÚRNYCH CENTRÁCH.

Zo správnych odpovedí vylosujeme výhercu,

ktorý v redakcii Hž obdrží kupón na výber hudobnín
v predajni Music Forum.
Odpovede zasielajte na adresu redakcie Hž s uvedením
adresy, tel. čísla, príp. faxu odosielatera.

AKO SA VOLÁ ZNÁMA AUTOBIOGRAFIA
DUKA ElLINGTONA?

Zo správnych odpovedí vylosujeme výhercu,
ktorý získa CD od spoločnosti DIVYD.
Odpovede na

sú ťažnú

otázku posielajte na adresu redakcie.

Výherca súťaže Mu si c forum- HŽ 6 / 99: Mgr. Anna Drahošová, Topoľčany
Výherkyňa súťaže DI VYD - Hž 6 / 99: Ing. Viliam Drahoš, Topoľčany

Slovenská umelecká agentúra

ESTA REALTY COMPANY

PAT-EX

vám predstavuje

v spolupráci so

SLOVENSKOU FILHARMÓNIOU
vyhlasuje

celonárodnú verejnú zbierku
na rekonštrukciu budovy
Slovenskej filharmónie Reduty
Zbierka sa uskutoč ní v sú lade
s povolením Ministerstva vnútra SR
č. 203-99/01963 na celom území Slovenskej
republiky v čase od 29. máj a 1999
do 31 . decembra 2000.

SUPRAPHON ®
(znamená

zvuk")

ponúka:
"The Panton Song" - tanec Two-Step
na počesť
Zväz u

československých

skladatelbv

Hudba: Alexander Star
Text: Tamara Starová
Hrá: Dychový orchester Supraphonu
Píšte na adresu:
Esta Realty Company
POB 232, Oxford, NY 13830

Uvádza:

Dobrovo ľné príspevky právnických

a fyzických osôb sa budú poukazovať na ú čet
č. 132 36 02 051/0200 vo VÚB "KONTO
FILHARMONIA"

"špičkový

USA
.Chief Supraphon•

Inzerát: Tatiana Starová
l!~ HUDOBNÝ ŽIVOT]
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National Music Centre
Slovkoncert, Slovak Artists Management
Foundation of Cyril and Method i us

LAZAR BERMAN
GYäRGYSÁNDOR
IVAN KLÁNSKÝ
VALENTINA BERMAN
GABRIELA BEŇAČKOVÁ
MAGDALÉNA HAJÓSSYOVÁ
PETER MIKULÁŠ
SERGEJ KOPČÁK
MINTCHO MINTCHEV
VICTORIA YAGLING
JEAN NE BAXTRESSER
VLADISLAV BRUNNER

1
11 h

lnternati l
Masterclasses
- - - - - - - - PIANO- VOICE- VIOLIN- CELLO - FLUTE

July 19 - Ju ly 31, 1999
P ie š ťany, Slovak Republic

VIII. medzinárodný festival

SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY
8th International Festival
SLOVAK HISTORIC ORGANS

23. august - 28. august 1999
Národné hudobné centrum -Slovkoncert
Spolok koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii
Slovenský rozh las

Pondelok, 23. august 1999 o 19. hodine
Ján Vladimír MICHALKO - Slovensko/Slovakia
KEŽMAROK- evanjelický a. v. kostol
D. Buxteh ude, C. Merulo, J. Pachelbel, J. G. Walther, W. A. Mozart, F. Peeters, improvizácia

Utorok, 24. august 1999 o 19. hodine
Eva KAMRLOVÁ- Slovensko/Slovakia
LIPTOVSKÝ TRNOVEC - evanjelický a. v. kostol
Tabulatura Vietoris, P. Pantaleon Roškovský, J. Pachelbel, J. N. Hummel, L Zeljenka, J. P. Sweelinck

Streda, 25. august 1999 o 19. hodine
M onika MELCOVÁ - Slovensko/Slovakia
KRÁSNA HÔRKA- kaplnka hradu

Štvrtok, 26. august 1999 o 19. hodine
Julian GEMBALSKI - Poľsko/Poland
POPRAD-MATEJOVCE - rímsko-katolícky kostol
Va ršavská organová tabulatúra, J. J. Froberger, J. Pachelbel, G. F. Kauffmann, J. S. Bach, J. Gembalski

Piatok, 27. august 1999 o 19. hodine
Bruno OBERHAMMER- Rakúsko/Austria
HOLUM NICA -evanjelický a. v. kostol
J. Pachelbel, G. Frescobaldi, J. K. Kerll, J. E. Eberlin, J. J. Froberger

Sobota, 28. august 1999 o 19. hodine
vera HERMANOVÁ - česká republika/Czech Republic
KEŽMAROK - evanjelický a. v. kostol
J. P. Sweelinck, D. Buxtehude, D. Zipoli, B. M. Černohors ký, J. C. F. Fischer

