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V sučasnom slovenskom výtvarnom umení niet mnoho s nimi podniká tvorive experimenty, klad1e otázky~ čoho všet
autorov, ktorí sa po dosiahnutí hranice svojho tieňa neustó· kého je schopný konkrétny motív v zmysle jeho výtvarnej šty
le usilujú o jeho prekročenie zmysluplným hľadaním a na- lizácie alebo a bstrakcie bez toho, a by stratil pôvodnú 
chádzoním podstaty, oko oj dalších rozmerov a možností schopnosť os loviť čo najširšiu vrstvu divákov s dobrým 
moderného či postmoderného umeleckého výrazu. vkusom 

Akademický maliar ĽUDOVÍT HOLOŠKA (1943, Joblo- A jednou z týchto autorových obl'úbených tém je 
nico} študoval v rokoch 1962- 1968 no Vysokej škole výtvor- a motívom - muzikanti. 
ných umení v Bratislave (prof. L Čemický o prof. J. Mud- Takže aj v tomto prípade Ľudovít Hološko mol'uje o ' 
roch}, no ktorej, zhodou rôznych okolnosti, sám pedagogicky veň skúma a uvažuje: ako súvisí tvor, farba, línia, čiara o 
pôsobí už od roku 1988, Patrí k tým nepokojným duchom, vzájomné prelínanie s výtvarným zvládnutím tejto nnrn"•rNI

čo objavujú deň po dni nové súvislosti podstaty kreativity , obstrolctnej témy? A nebol by to mysliteľ, keby odpovedal 
Svojím doterajším bohatým maliarskym, kresliarskym • verbálne: .Obraz by mol byt výsledkom postupného 

a ilustrátorským dielom systematicky dokazuje, že všetko vonia wojho vnútra i sveto. On musí byť vždy dobývaný 
v našom živote si zaslúži nošu zvýšenú pozornosť, a čokoľ- v tom je-jeho opodstatnenie!M 
vek so môže stať dostačujúcim impulzom, inšpiráciou či Reproäukovoný obraz Ľudovíta Hološku je skvelou 
dôvodom no jedinečný obraz: nie je dôležité, či ide o figúru kou o rovho mimoriadneho záujmu o harmóniu a 
alebo zátišie, krajinu či strom, anjela či perinu. No autor punkt každodenného života, oko aj jeho schopnosti 
zároveň nezopiera, že niektoré motívy sú mu predsa len obohoeovať súčasný maliarsky výraz. 
o niečo bližšie. A možno aj preto sa k nim rád vracia o práve 
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jedným z predsavzatí a cieľov redakcie nášho časopisu je prekonať 
bariéry odbornej izolovanosti, uzavretosti hudby v hradbách vy
hradených pre .. insiderov", teda zaujať aj ne-profesionálov, milov
m7<.ov hudby, resp. profesionálov i milovm7<.ov iných umeleckých ob
lastí. Popri azda naozaj výsostne odborných štúdiách tento zámer 
sledujú najmä početné historicky orientované články, portréty 
významných skladateľských osobností, aktuálne zaujímavosti z ob
lasti médií a hudobného priemyslu (v tomto čísle sme urobili malú 
sondu do hudobno-podnikateľskej sféry na Slovensku), ale aj stála 
rubrika, v ktorej sa o svojich dotykoch s hudbou delia s čitateľmi od
borníci celkom iných, ne-hudobných oblastí. Podobný cieľ sledu
jeme od prvého tohtoročného dvojčísla aj spoluprácou s Galériou 
mesta Bratislavy: druhú stranu obálky rezervujeme výtvarnému 
dielu s hudobnou tematikou, resp. dielu inšpirovanému hudbou, 
čím chceme poukázať na podnetnú vzájomnú prepojmosť rôznych 
druhov umenia. 

S izolovanosťou hudby, resp. s jej neuspokojivou prepojenosťou 
s inými oblasťami kultúrneho života sa stretávame na každom 
kroku, i tam, kde to najmenej očakávame: napn7<.lad v oblasti naj
novšej hudby, ktorá má- a to je na druhej strane potešiteľné- u nás 
svoju nemalú poslucháčsku obec. Stačí si však prečítať retrospektívu 
Nášho hosťa - Večerov novej hudby, ktoré (takmer neuveriteľne 
a zároveň akosi nepovšimnuto) oslávili roku 1999 svoje IO. výročie. 
Ich bilancia je úctyhodná, no neúspešné hľadanie kontaktov s iný
mi druhmi umenia, napriek snaženiam tvorcov a organizátorov 
festivalu, je zarážojúce. Pritom v kultúrnych krajinách západného 
sveta dnes už takmer nie je mysliteľné významnejšie hudobné po
dujatie bez priečnych väzieb na iné umelecké oblasti, bez vytvára
nia širokospektrálnych kontextov ... 

Popri infonnáciách o koncertnom a opernom dianí v Bratislave, 
Košiciach, Prešove, Brne, Viedni, Londýne, Filadelfii prináša toto 
číslo HŽ pri príležitosti 80. výročia vzniku SND ďalšiu kapitolu 
cyklu Z opernej histórie, ktorú venujeme slovenským interpretač
ným tradíciám najvýznamnejších skladateľov v oblasti hudobného 
divadla: začíname Mozartom ... Portrét nikam nezaraditeľného 
svojrázneho inšpirátora a iniciátora hudby 20. storočia Erika 
Satieho uzaviera .. klasickú čas(" čísla. V Moduláciách prinášame 
okrem pokračovania cyklu o world music prvú časť avizovaného 
nového seriálu - jazzovú dielňu, akýsi dia/7<.ový kurz jazzovej in
terpretácie. 

Na záver: začiatkom tohto roka sa opäť rozrástla rodina pred
platiteľov Hudobného života. Tešíme sa ... 

Vaša redakcia HŽ 
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ČESKÝ LEV NA SLOVENSKO 
Tohtoročnú cenu zo najlepšiu hudbu v rámci udeľovania pre
stížnych filmových cien Český lev získa l slovenský sklodotel' 
Vladimír Godár. Godár - svojho času nominovaný oj zo 
hudbu k Sulíkovmu filmu Záhrada - zvíťazil v .skladotel'skej" 
kategórii vďaka hudbe k filmu Sašu Gedeona Návrat idiota. 

Srdečne gratulujeme! 

Výstavu (azda trvalú) ,hudobnýchu fotografií Kamila 
Vyskočila si môžu pozrieť návštevníci filhormonických kon
certov v Bratislave: už niekol'ko mesiacov zdobia vstupné 
priestory Koncertnej siene v Redute. Ich autor (o zároveň 
v tomto čísle HŽ hosť rubriky Hudba, ktorú mám rád) veno
vol redakcií sériu svojich fotografií, ktorými v budúcnosti 
rodi budeme ilustrovať náš časopis. Ďakujeme 
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K ŽIVOTNÉMU JUBILEU 
MÁRIE HUBOVEJ 

Začína( pokus o miniprofil historického 
interpretačného zjavu slovenskej opery 
zmienkou o prskavovom debute mladej 
učitel1<y v kostýJ e operny divy, alebo 
na širšom spolocensko-kultúrnom po
zadí prvých vojnových sezón vysvetľo
vaním dobového fenoménu Mimi Kiša
nová? Popísať vývoj tohto kultivova
ného, sladkého, farebného sopránu od 
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Neobjednoné rukopisy so nevracaJÚ. 
Podovonoe nOYino.ých zosoelok povolené RPPBA -

Pošta 12, drlo 23 9 1993, 
C. 102 03 lnde..ové fi> lo 49215 !SSN 13 35 - 41.0 

NA OBÁLKE 
JAMES FU LKERSON 

NA VEČEROCH NOVEJ HUDBY 1993 
foTO PETU BRENKUS 

hudobné ~ entrum 
W.US I C ClNTI( SlOVAKIA 

M. KIŠONOVÁ-HU BOVÁ 

pohyblivých partií románskeho roman
tizmu po stretnutia s operou 20. storo
oa, dotyky s Wagnerom (Alžbeta Du
rýnska) a s exponovaným verizmom 
(Tosca)? Konkretizovať na skupinách 
rolí mnohostrannosť tohto vzácneho fy
zicko-herecko výrazového typu- snivej 
dievčiny aj koketnej subrety, tragickej 
hrdinky aj démonicky vášnivej ženy, 
dramatickej charakterovej herečky? Pí
sať o jubileu zakladateľského zjavu- čo 
celkom nezodpovedá neúprosnej chro
nológii? Veď keď Mária Hubová v Ope
re SND začínala, už poldruha desaťročia 
tam spievali Blaho s Bartošovou a aj 
spomedzi velKých Egemových žiakov 
(učila sa aj u iných pedagógov) prišla do 
súboru medzi poslednými? Alebo ladiť 
blahoželanie na populárnu a populis
tickú nôtu a písať o preniknutí jej hlasu 
i mena do najširších vrstiev zásluhou 
neopakovateľnej interpretáde Schnei
derových Ružičiek? 

Mária Hubová si zaslúži, aby sme sa 
vážne začali zaoberať jej prínosom k roz
voju slovenského interpretačného oper
ného (a vôbec vokálneho) umenia, jej 
miestom v galérii našich najvýznamnej
ších zjavov, pomenovali jej umelecké 
domény a pokúsili sa ich popísať. Jed
nou z možných ciest je vyďenenie re
pertoárových ťažísk. Na tejto ceste sa čr
tajú štyri dramaturgické oblasti, až na 
výnimky absorbujúce štyridsaťročnú 

činnosť v Opere SND: Hubová ako mo
zartovský soprán, Hubová ako inter
pretka lyrických rolí t~lianskej a fran
cúzskej opery a lyricklmladodramatic
kých panov slovanskej (českej a ruskej) 
klasiky, a napokon Hubová ako charak
terová operná herečka. 

Mozart sprevádzal umelkyňu po ce-

Iý život: od jednej z prvých veľkých rolí. 
Donny Elvíry ( 1940) až po poslednú 
premiérovú postavu grófky Almaviva 
( 1971 ). Medzi nimi figurujú Pa mi na, 
Blondchen, Zuzanka, aj Marcelína zo 
Zunovho pamätného naštudovania 
Fidelia, svojím .singšpílovským rukopi
som· veľmi blízka mozartovskému vo
kálnemu štýlu. Potrebná výrazová de
centnosť a disciplína sa v nich snúbili 
s klasicistickou eleganciou i živosťou , čo 

vymyslené rokokové figúry premieňala 
na postavy z mäsa a krvi. aké skladateľ 
denne stretával v uličkách okolo Thea
ter auf der Weiden. K belkantovým ro
lám z prvých rokov (Mária z Dcéry 
pluku, Norina, Violena, Gilda, Liu) pri
búdali pnležitosti z palety francúzskej 
opery (Phillina z Mignon, Micaela, Mar
garéta, neskôr Giulietta z Ho.ffmannových 
poviedok a Eudora zo Zidovky). Charakte
rizoval ich šarm, esprit, temperament, 
a ak bolo treba aj exaltovanosť výrazu 
(legendárna Mussetta z Bohémy). Zato 
Hubovej slovanské postavy, typické pre 
jej činnosť v päťdesiatych a začiatkom 
šesťdesiatych rokov, miatli obdivova
teľov výrazovou mäkkosťou a nekom
plikovanosťou, ktorá však nebola preja
vom primárnej danosti. ale výsledkom 
veľmi rafinovane použitého interpretač
ného remesla, čo účinok týchto rolí len 
znásobovalo. Taká bola Hubovej Mai'en
ka, Jitka, Rusalka, Tatiana, Líza či Jaros
lavna. 

V zrelom veku Hubová obohacuje 
súpis svojich kreádí o pn1ežitosti z li
teratúry 20. storočia. K Debussyho éte
rickej, pritom farebnej Mélisande (v slo
venskej premiére) , pripája Lišiaka 
v skvelej Wasserbauerovej inscenácii Ja
náčkovej Líšky Bystroušky, spieva v cikke
rovských premiérových naštudovaniach 
Jura Jánošíka (Zuza) a Bega Bajazida 
(Katka). Ostro, v klasickom formáte in
terpretačného modelu kreslí intrigánku 
Lutomíru v Suchoňo-vom Svätoplukovi, 
mnohoznačnou výrazovou skratkou sa 
blysne ako Primadonna v Hindemitho
vom Cardi/lacovi, nezastaví sa pred ko
mickou sebairóniou v drobnokresbovej 
figúre Lady Billowsovej v Brittenovom 
Albertovi Herringovi. 

Listovanie v albume operných postáv 
jubilujúcej Márie Hubovej je vzrušujú
cou prechádzkou prevažnou časťou de
jín jubilujúceho SND. Je spomienkou -
aj inšpiráciou. 

JAROSLAV BLAHO 

(Prečítajte si V skratke na str. 7.) 

Ili HUDOBNÝ ŽIVOT] 3 ]2000 



OSOBNOSTI] 
HUDOBNÉ CENTRUM 

U D A L O S T l MICHALSKÁ lO 
81 5 36 B R AT l S L A V A 

DOYEN JOZEF lABORECKÝ 

Jozef Laborecký (narodil sa 7. marca 
1920 v Michalovciach) prišiel z rodného 
Zemplína na západné Slovensko už ako 
stredoškolák, keď študoval na Učiteľ
skom ústave v Bánovciach nad Bel5ra
vou, škole známej dôrazom na hu
dobnú prípravu svojich absolventov. Po 
diferenčnej maturite z gymnaziálnych 
predmetov začal Laborecký po druhej 
svetovej vojne ako jeden z prvých štu
dovať muzikológiu na [ilozofick.ej fa
kulte, kde Konštantín Hudec obnovil 
výučbu tejto discplíny. Patril k prvým 
povojnovým absolventom (a jedným 
z posledných doktorov filozofie - dlhé 
roky potom fakulta produkovala . pro
movaných historikov") . Dr. Laborecký 
od roku 1951 pracoval v bratislavskom 
rozhlase, kde od roku 1954 viedol re
dakciu ľudovej hudby. S rozhlasovým 
pôsobením súviseli jeho početné relácie 
a rozhlasové programy, ale aj občasné 
pokušenia venovať sa slovenskej ľudo
vej piesni aj skladateľsky v podobe 
úprav. Od roku 1959 po dlhé roky pra
coval v .Hudobnom fonde, no súbežne 
s tým veľmi osožne pôsobil aj v Sloven
skom ochrannom zväze autorskom. 
Odchod do zaslúženého dôchodku ne
znamenal pre Laboreckého koniec 
práce v prospech slovenskej hudobnej 
kultúry. Skôr získal čas na vytvorenie 
svojho najzávažnejšieho, ale nie posled
ného muzikologického spisu. Vďaka 
mnohoročnej húževnatosti podarilo sa 
mu vytvoriť prvý slovenský hudobno
terminologický slovník a napokon preň 
nájsť aj vydavateľa v Slovenskom peda
gogickom nakladateľstve (terajšie vyda
vateľstvo Media Trade). Úspech Labo
reckého slovníka na našom podvyžive
nom knižnom trhu preukázal, aká je to 
potrebná publikácia. Zdá sa. že už do
zrieva čas na jeho reedíciu, kde by autor 
mohol väčšmi než v prvom vydaní zo
hľadniť aj nové termíny z oblasti . no
vých médií". Laborecký medzičasom 
začal aktívne pracovať na ďalšom le
xikografickom projekte SPN - na hu
dobnej časti viaczväzkovej publikácie 
Osobnosti Slovenska. Dodajme, že Labo
reckého v posledných rokoch duchovne 
obohacuje kontakt s u nás málo rozšíre
nou spiritualitou hnutia OPUS DEI. 

Jubilujúci Dr. Jozef Laborecký je dnes 
. doyenom· slovenskej muzikológie, 
v obdivuhodnej sviežosti a aktivite roz
víjajúci svoje mnohostranné pôsobe-

ti HUDOBNÝ ŽIVOT) 3)2000 

·6· 
nie v našej hudobnej kultúre. 2eláme 
mu, aby ešte dlho mohol pokračovať 
v práci, ktorá mu vždy bola zmyslom 
života. LV 

JURAJ BENEŠ 
K 2. MARCU 2000 
(zopár osobných poznámok k priateľa
vej šesťdesiatke ) 

Tak to ti nezávidím! povedal mi Juraj Be
neš, keď som sa mu priznal. že chystám 
pár slov do H2 k jeho 60-ke. Hoci presne 
neviem, ako to myslel. mal tuším 
pravdu. Je to naozaj akési ťažké ... Ale 
prečo? JB je roky mojím spoľahlivým 
priateľom. Nikdy neprestal byť korekt
ným, názorovo inšpiraúvnym kolegom
pedagógom. Nebyť jeho, dodnes na 
VŠMU neučím. A takpovediac nota Be
neš, je aj skladateľom. neustále hľadajú
cim, prekvapujúcim a provokujúcim ... 

S tým by som azda mohol mať dajaké 
problémy. Skladatelia bývajú nedot
kliví. podozrievaví a vzťahovační. 

JuRAJ BENEŠ 

Strážia si to svoje; leštia si svoje kréda, 
postoje a návyky ako zrkadlo, ktoré 
vždy musí odrážať iba to, čo predeň 

sami postavia. Nedajbože, aby naň nie
kto dýchnu/ ... Preto, keď pominú gene
račné obdobia . hudieb dneška", rôz
nych imidžistických a lobbistických di
vadielok, zostávajú skutoční skladatelia 
vlastne sami a ticho okolo nich je čoraz 
hustejšie a nepreniknuteľnejšie ... Boli 
a sú, pravdaže. spôsoby, ako sa na kolo
toči času a meniacej sa módy udržať. 

ako uniknúť tichu, osamotenosti, pri
chádzajúcej s vekom: robiť stá le krik ... 
Zachrípnuté hlasy starnúcich imidžistov 
však ďaleko nedoliehajú. A mladí tak či 
tak nepočúvajú ... 

JB taký nie je. Prečo vlastne mi teda 
prichodí také ťažké o ňom niečo napí
sať? Veď v priateľovi by sa mal ďovek 
vyznať poslepiačky ... O našej učiteľskej 
práci, o hudbe, skladateľoch, skladbách, 
knižkách. divadle, o umení vôbec sa 
zhovárame každú chvíľu ... A neposlu
hujeme si navzájom zrkadielkami. 
Pravda, občas to zaškrípe. Stáva sa mi, 
že strácam niť. .. Možno práve preto sa 
mi teraz nedarí .uštrikovať" správnu 
zdravicu k jubileu. JB sa v každom 
ohľade vzpiera tomu, aby bol podhubím 
pre vegetáciu upokojujúcich a v pod
state vždy sterilných zovšeobecnení 
a hodnotitefských autosugescií, ktoré 
zvyčajne bujnejú na jubilantskom 
. komposte", čo sa postupne navŕšil nad 
plynúcim životom a bez ohľadu na svoj 
reálny obsah vždy vydychuje bolestnú 
neistotu: Bolo to všetko na niečo dobré? 

JB je živý človek. A .hlava buková" 
(hovorí sa síce . dubová", ale raz mi ktosi 
vysvetlil, že buk je ešte tvrdší. 
a navyše neopracovateľný ... ) . • Pavedám 
áno! - Pavedám nie!", reagoval vraj 
v sporných situáciách - na zúfalstvo 
i zlosť rodičov - už ako dieťa ... • Jurko, 
choď prvý a pozri sa, či tam nie je Beneš ... •• 
šepnú občas starší kolegovia pred vstu
pom do miestnosti našej katedry na 
HTF VŠMU ... • Beneš je taký vrt á k- vŕta 
celý deň do stien, vŕta, až sa panelák otriasa, 
a potom nemá obraz, čo by zavesil!", zadra
pila sa raz moja žena a priznávam, 
schuti som sa zasmial. spomenúc si, ako 
mi JB s iskričkami v múdrych očiach, 
ale s kamennou tvárou kedysi tvrdil, že 
Cajkovskij vlastne nie je skladateľ .. . (Je 
to podobná volovina, ako keď teraz 
tvrdí Daniel Matej, hoci aj unisono 
s Cageom, že Beethoven svojím kon
ceptom formy .zabil hudbu".) 

Až po rokoch som pochopil, aké po
trebné a zdravé (pre nás i pre Mateja) je 
takto .vetrať"; nielen v sebe samom. ale 
najmä v akademických názorových 
priestoroch, kde sa mnohí snažia - po
vedané s Formanovým Amadeom -
.sra( mramor· ... 

JB túto .zenovú palicu" používa 
občas aj ako skladateľ. A. pochopiteľne, 
naráža. Alebo neprerazí ... Jeho inštruk
tívne klavírne cykly Rozprstené prsty vy
volávajú dodnes svojou neúprosnou 
a nepsychologickou konceptuálnosťou 
zúrivosť pedagógov. A hrávajú sa- ak sa 
vôbec hrajú - zriedka ... Jeho projekt 
spojenia minimalistickej dikcie v di
menzii kompozičného rastu s architek-
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tonikou sonátovosti v klavírnej Sonáte 
č. 5 zvládla zatiaľ iba Dana Varínska. Po
slucháči iba sčasti ... Na premiére opery 
Hostina som si cez prestávku utieral .pot 
a krv" a úprimne povediac, neveril som 
avízovanému efektu .špirálovitej dra
maturgie"; predst<l,l'a, že ten príval ab
solútne nekomprdlllisnej, divadelne na
liehavej a predsa enigmatickej hudby 
a bizarných situácií sa vráti .ešte raz•, 
na vyššej úrovni špirály, vyvolávala vo 
mne zúfalstvo ... Až keď som vydržal, 
prišla pohoda, rozjasnilo sa -áno, pohyb 
špirály zdvihol moju unavenú apercep
čnú rutinu o kus vyššie ... Aru keď sa 
opera Skamenený, metaportrét, aký slo
venskej hudbe musia závidieť všetci li
terárni teoretici, špekulujúci nad záha
dou mena Janko Kráľ, keď sa po sve
tovom úspechu v Londýne vrátila 
v banskobystrickom naštudovaní na 
bratislavskú Novú scénu, nedokázala za
brániť masovému úteku zaskočeného 
(mladého) publika počas predstavenia ... 

Medzi odtlačkami, ktoré vo mne za
nechala hudba JB, nachádzam však aj 
bezprostredné, hlboké, so širokou ko
munitou ďalších poslucháčov spolu cí
tené očarenia ... Detské zbory, najmä 
svojho času priam kultovný (ako sa dnes 
hlúpo a často hovorí o všetkom mož
nom) cyklus Rapotala sojka, okúzľovali 
nielen znalcov, ale aj deti samotné, hod 
to - najmä tie v zbore - nemali s Bene
šom ľahké! Zásahom . do čierneho" bola 
svojho času opera Cisárove nové šaty po
dľa Andersena. V šesťdesiatych rokoch 
na Slovensku, plných predstieranej sve
tovosti a s ňou nevyhnutne spojeného 
snobizmu, zaúčinkovala ako .úder na 
solar· ... Už vtedy, v začiatkoch svojej 
skladateľskej samostatnosti mal JB 
schopnosť pozrieť sa na literárnu pred
lohu, na jej kultúrno-filozofický kon
text i na .večné" dramatické jadro cez 
prizmu presne odmeranej hudobnej si
tuácie. Dokázal to aj neskôr, s takými 
.megalitmi" ako Hviezdoslav či Shakes
peare... A predsa, práve ono .ŇA -FI!" 
jeho hlúpeho a samoľúbeho anderse
novského Cisára sa mi najčastejšie vra
calo z úst nekonečne sa množiacich 
hlupákov všetkých odborov a kategórií 
a pomáhalo mi pri ich identifikácii ... 

Neviem, či Jozef Podhoranský bude 
mať ešte niekedy taký úspech so súčas
ným dielom, aký získaJ kongeniálnou 
interpretádou Benešovej Sonaty per vio
loncel/o solo. Viaceré komorné diela JB 
majú podľa mňa skvelú vlastnost tejto 
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skladby - sú dramatickými snuaCJami, 
akýmsi kruto sústredeným divadlom 
myšlienok a zdržanlivo dávkovanej ges
tiky, v ktorom nejde o prvoplánový 
afektový účinok, ale o pevnú dramatur
giu spravidla prísne kompozičnej idey ... 
V súvislosti s JB platí jednoznačne Gro
towského myšlienka, že umelcova do
mnelá .krutosť" vyplýva z jeho snahy 
ukázať pravdu. Skutočne krutý voči po
slucháčovi i interpretovi je JB len tam, 
kde sám svoju pravdu nevidí jasne; po
chybuje a v kŕčovitej zaťatosti to obse
dantne skrýva za kaktusovitú antiempa
tiu trocha pyšného skladateľského apri
orizmu. A hoci príliš empatický nie je 
nikdy, predsa len tam, kde sa sám našiel 
a uvoľnil, je strhujúci a akoby .večne 

mladý" ... Mnohé jeho diela, ako naprí
klad .uletená" séria Musique pour Grock 
l . - 3. či žiarivá, tajomná aleatorická Pré
férence, akoby .minimalistické" Tance pre 
sólovú flautu alebo Klavírna suita č. 2 Old 
Boys Anthology prehovorili znova v dneš
nej situácii a zaskočili i mladých sklada
teľov vizionárskou anticipáciou ich 
vlastných terajších cieľov a trendov ... 
Old Boys Anthology z roku 1981 je ojedi
nelým príkladom jasného a provokujú
echo pohľadu na vlastných kolegov
skladateľov, ktorých štýlové znaky 
s jemnou iróniou, ale aj s chirurgicky 
presným poznaním usporadúva do série 
metaznakových .portrétov•. Som tam aj 
ja a dodnes by som Benešovu .fotogra
fiu• mohol mat v skladateľskom .pase·, 
i keď vlasov je už pomenej .. . 

Azda najbližší mi je JB v komornej 
hudbe s ľudským hlasom (rue náhodou 
je táto kategória v mojej tvorbe najsilnej
šie zastúpená; je to skrátka .moja par
keta"). Sériu od rozmarných Vocalises na 
Z. Herberta ( 1973 ), cez skladby nesmr
teľne prezentované Sergejom Kop
čákom (Stýskání po matce na M. Cer
venku z roku 1975 -Zlomky Janka Kráľa 
z roku 1976 - O virtu mia na Danteho 
z roku 1983) završuje v mojich spo
mienkach a dojmoch (o tom, čo som na
ozaj nepočul, tu nepíšem) dielo, ktoré 
samotné by stačilo, aby som JB ako skla
dateľa uznával a obdivoval - cyklus Il 
sogno di Poppea, 7 canzoni pre soprán a 
klavír podľa Monteverdiho L'Incoronazi
one di Pop pe a ( 1984). V tejto skladbe na
chádzam všetko, čo očaktvam od veľkej 
hudby: hlboké poznanie hudobnej tradí; 
cie, znalosť cassirerovských .kultúrnych 
symptómov·, priam geniálnu analytickú 
schopnosť a empatiu voči skladateľským 

predchodcom i súčasníkom, cit pre 
drámu a najmä súcit s osudom ľudskej 
duše, ktorej krajinou sa pohybuje 
presne tak, ako by sa to páčilo nebohej 
poetke a na smrť oddanej skladatel'skej 
manželke Helenke Malovcovej - .bosou 
nohou po bodľačí", bez úskočnosti a prí
živníctva .falošného hráča" ... 
Keď som na jeseň minulého roka 

ležal - bezmocný - na nemocničnom 
lôžku, JB sa pri mne ukázal iba raz- do
niesol mi vydanie denníkov českého 
básnika a prekladateľa Jana Zábranu 
Celý život - strhujúcu knihu, plnú zá
pasu, trpkosti a utrpenia ... Táto lektúra 
mi neobyčajne pomohla. Osobne sa JB 
ani veľmi neusiloval- darebák! -mohol 
pribehnúi aj častejšie . Bol však prí
tomný - kruto a nežne - cez zábranov
ský monológ, ktorým akoby mi hovoril: 
.Je ro zlé, chlapče, ale musíš vydržať! Si na ro 
sám, ale moja samota je s tebou.· JB vie ... 
A keď vie, že aj ten druhý vie, že vie, 
netreba už vlastne slov. Všetko je jasné, 
správne a ľudské ... Ale pre istotu sme si 
sľúbili, že ako dôchodcovia budeme 
chodiť vyberať tie isté kontajnery, aby 
sme sa mohli nerušene porozprávať. . . 

JURAJ HATRÍK 

ZA JÁNOM HADRABOM 
(1922 - 2000) 

Každý si musí vybojovať v divadle svoju 
plôšku. Touto galantnosťou ma privítal 
v divadelnom živote. Odvtedy bola 
.plôška" naším pozdravom, bonmotom 
aj kritikou. Aká bola však . plôška" Já
na Hadrabu? Áno, aká bola - čas mi-

JÁN HADRABA 

nulý. Nená
vratne odi
šiel2.2.2000. 
Navždy. Po
sledné roky -
pre neho, ale 

, aj pre sta
~ rostlivú man-
< 
5 želku Helu 
~ (umrela iba 

niekoľko týž
dňov pred ním) - boli veľmi ťažké . 

Mnohí o tom vedeli. Iba niekoľkí sa 
však včas dozvedeli o skone operného 
umelca. Evanjelický chrám v Banskej 
Bystrici vytvoril priestor pre jeho epilóg. 
tudský. 

Prológ umeleckej biografie sa spája 
s veľkými opernými menami: Flôgl, 
Konstantín, Vašek, Korínska. Vystavili 
mu umelecké doklady, na ktoré poctivo 

lill HUDOBNÝ Ž IVOT) 3 )2000 
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precestoval niekoľko operných scén. 
Praha a Moravská Ostrava vytvori li pr
vodejstvovú .plôšku"; naplno sa jeho 
vzácny profondo bas rozvinul na prvej 
národnej scéne v SND v Bratislave 
( 1951- 1966). To už boli jeho dejstvá ex
portné- Filip, Končak, Vodník, Mefis\o, 
Revírnik, Ramfis. Národná scéna uro
bila z neho v Suchoňovom Svätoplukovi 
aj prvého kráľa. Práve ním získal impo
zantný výraz a punc čohosi, čo sa spá
jalo s kniežatami, šľachticmi, ľuďmi 

s modrou krvou. Už vtedy mal prejav 
a spôsoby Európana, ponúkal . plôšky" 
s prežitkami aristokrata; bol bohémom. 

Ostal ním aj po príchode do rodnej 
Banskej Bystrice, kde bol najprv riadi
teľom, neskôr sólistom (do r. 1983) 
DJGT a noblesa mu bola vlastná, aj keď 
predáva l kráľovské kvety - ruže. Diva
delnej štatisti ke poručil za 36 rokov na 
javisku doma aj v cudzine (Nemecko, 
Sovietsky zväz, Rumunsko, Maďarsko, 

Belgicko, Rakúsko, Taliansko) okolo 
80 postáv vo vyše 2500 predstaveniach. 
Miloval Vodníka z Rusalky. Neviem, 
koľko bolo v jeho biografii naštudovaní 
tejto rozprávkovej bytosti, pre mňa 
ostala nezabudnuteľná "? roku 1976. 
Najprv donjuansky laškoval, aby o nie
koľko taktov neskôr, učupený pri múre 
fontány, vyspieval nenapísaný duet 
vzájomného osudu s Rusalkou. Alebo 
Gremin. Jeho výstupy v opere spočí
tame na prstoch jednej ruky. A predsa 
touto .plôškou· zanechal vždy dojem 
majestáta. Vždy nanovo som bola 
ochotná uveriť, že tých greminovských 
obrazov je plná opera. A do tretice Spa
rafucile. Nájomný vrah, ktorý- podobne 
ako nástroj v jeho rukách -sa iba blysne 
na scéne ... Nijaká teatrálna šmíra, nijaká 
povrchnosť. Oná povestná plôška ... 

CAPITA SELECTA 
EARLY MUSIC AMSTERDAM 

Vďaka veľkorysej podpore nizozemskej 
vlády sa z iniciatívy a v organizácií 
Stichting Internationale concerten en 
Werkgroupen (SIC - Nadáda Medziná
rodné koncerty a tvorivé dielne) v ja
nuári uskutočnil v Amsterdame už 
štvrtý (a posledný) ročník stretnutia, 
resp. seminára Capita selecta Early mu
sic Amsterdam za účasti takých význam
ných osob
ností resp. 
súborov ako 
Jacques Ogg, 
Wilbert Ha
zelzet, Con
certo pala
Lino a ďalší. 

Autor a koor
dinátor pro
jektu, za
kladateľ SIC 

HANS VAN L lER 

a zároveň jeho tajomník Hans van Lier 
poskytol nášmu časopisu informácie 
o tomto končiacom sa projekte, hojne 
navštevovanom predstaviteľmi hnutia 
starej hudby z krajín strednej a východ
nej Európy. 
la Co bolo podnetom pre vznik 
projektu zameraného na špe
cialistov v oblasti starej hudby 
v bývalých socialistických kraji
nách? 
Po politických a kultúrnych zmenách 
roku l 989 v strednej a východnej 
Európe prenikla k nám informácia, 

la Ako vznikla myšlienka projektu 
na podporu hnutia starej hudby 
v týchto krajinách? 
Podnetom na vznik SIC roku 1991 bola 
prosba o podporu zo strany poľských 
hudobníkov. Prvým realizovaným pro
jektom bola séria workshopov v spolu
práci s Hudobnou akadémiou v Kra
kove. Jeho plodom, ako aj plodom nad
šenia a neúnavných snažení poľskýd1 
hudobníkov, pedagógov bolo založenie 
malého, ale veľmi aktívneho oddelenia 
pre čembalo a dobové nástroje. Po
dobné cykly sme vďaka podpore Európ
skej kultúrnej nadácie a SIC mohli 
uskutočniť aj v Prahe a Budapešti. Roku 
1997 vyzvala nizozemská vláda našu 
nadáciu na rozšírenie projektu na pod
poru hnutia starej hudby v celej stred
nej a východnej Európe. 
la ústredným projektom tohto 
programu boli od roku 1997 stret
nutia s názvom Capita selecta, 
ktoré prebiehali zakaždým v Am
sterdame. Co tvorilo ich náplň? 
Capita selecta trvala zakaždým asi štyri 
dni a v jej rámci odzneli prednášky 
a uskutočnil i sa workshopy a koncerty 
významných osobností z oblasti starej 
hudby. Predstavitelia starej hudby 
strednej a východnej Európy, hudob
níci, organizátori, historici dostali tu 
možnosť bezprostredného kontaktu so 
svojimi kolegami, príležitosť získať in
formácie, ku ktorým v minulosti nemali 
ľahký prístup. Išlo o zrušenie neprie
chodných bariér medzi Východom a Zá
padom aj v tejto oblasti. 

la Ako ďalej, 

po ukončení 

programu nizo
zemskej vlády? 
Zdá sa, že pra
videlní i jedno
razoví návštev
níci by uvíta-

-i li akékoľvek 

~ pokračovanie, 
~ resp. i novú 

Napokon bola v jeho živote aj 
.plôška" zvláštna, špecifická a predsa 
bohémsky blízka. Bol maliarom, mal 
svoju plôšku maliarskej palety a oko 
skúseného portrétistu. Koľkí majú jeho 
dar? Koľkým kolegom zvečnil seba, ale 
aj ich samotných .. . ? 

že hnutie starej 
hudby opierajú
ce sa o historicky 
poučenú inter
pretáciu v týchto 
krajinách bolo 
veľmi živé, ale 
existovalo ako 
subkultúra, ako 
oficiálne nechce
né dieťa, mimo 
oficiálnych kul
túrnych infra-

JACQUES 0GG formu podob-
A hoci nepatril nikdy medzi krojové 

typy - mal rád ľudové piesne a najmä 
zľudovené. Mal rád .plôšky" spevov do 
uška, mal rád . Povedzte mojej materi ... • 

Každý si musí vybojovať v divadle 
svoju plôšku. Ján Hadraba si tú svoju už 
dobojoval. Ostala po ňom veľká plocha 
veľkého umelca. 

M ÁRIA GLOCKOVÁ, 

bývalá dramaturgička opery DJGT 

b HUDOBNÝ ŽIVOT) 3)2000 

štruktúr. V dôsledku dlhoročnej izolácie 
predstavitelia tohto hnutia nemali nor
málne kontakty so svojimi kolegami 
v západnom svete a nemali predovšet
kým prístup k informáciám. Okrem 
čembala sa hra na starých nástrojoch 
nevyučovala na odborných stredných 
a vysokých hudobných školách týchto 
krajín. 

ných stretnutí. 
Hoci sa za niekoľko rokov podaril veľký 
kus práce, stará hudba je v postsocialis
tických krajinách pevne zakotvená, no 
stále sú problémy so zaradením jej 
štruktúr do oficiálnych štruktúr jednot
livých krajín. Zatiaľ však nie je rozhod
nuté o prípadných ďalších prostried
koch nizozemskej vlády na taký alebo 
podobný účel. la 
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MINIPROFIL HŽ] 
- Narodený 1969 v Nitre 
- 1985-1989 štúdium na Konzervatóriu 

v Bratislave, 1989-1990 na JAMU v Brne, 
1990-1994 na VSMU v Bratislave 

- medzinárodné majstrovské kurzy a stá
že: Arvika Stockhoit (Švédsko, 1989), Na
mur (Belgicko, 1990). Gent (Belgicko, 
1991) ~ 

- člen súborov: Vokálne sexteto Big Bandu 
Konzervatória v Bratislave, Close Har
mony Friends (zakladateľ a dirigent) , Ko
morná opera Viedeň (sólista), Bratislava 
Hot Serenaders (sólista), spevohra Novej 
scény Bratislava (sólista) 

- súťaže: Medzinárodná súťaž F. Lehára, Ko
márno ( 1996. Cena za najlepšiu interpre
táciu muzikálu), Medzinárodná súťaž 
F. Lehára, Komárno ( 1998, 2. cena). Celo
svetová súťaž komorných telies, Pécs, 
Maďarsko ( 1996, l. cena). Medzinárodný 
festival MUNDUS CANTAT, Pécs ( 1996, l. 
cena; 1998, Cena publika 

- konceny: Kolumbia, CR, Maďarsko, Poľ
sko, Rakúsko, Svédsko, Taliansko, Spa
nielsko, Belgicko 

- nahrávky: STV. TV Markíza, TeleMedellin, 
SRo, N-Rad.io 

- diskografia (CD): Bratislavský chlapčenský 
zbor ( 1992), GOOD NEWS (MG, Close 
Harmony Friends, 1993), HAPPY DAY 
(Close Harmony Friends, 1995), Die Lus
tige Witwe (Ronacher Wien, 1995) , Prvé 
rendezvous (Bratislava Hot Serenaders, 
1998), CHRISTMAS (Ciose Harmony 
Friends, 1998). Evanjelium Jany Kociano
vej ( 1999) 

NEXT GENERATION 
V EURÓPSKYCH FESTIVALOCH 

Asociácia európskych festivalov (EFA) 
pripravila pre m ladých odborníkov, pra
cujúcich v oblasti manažmentu a vývoja 
umeleckých festivalov, výcvikový prog
ram EUROFEST Training Programme, 
podporovaný Európskou úniou v Bru
seli. Cieľom projektu je vytvoriť medzi
národnú sieť kvalitných mladých od
borníkov a podporovať komunikáciu, 
integráciu a kontinuitné vzdelávanie 
v problematike. 
Tohtoročný seminár ( 16.-23. feb

ruára), ktorý sa konal v mieste jedného 
z ďenských festivalov EFA - v Estorile 
(Portugalsko) , bol druhou etapou vý
cviku započatého roku 1999 v sídle EFA 
v 2eneve. Zúčastnili sa na ňom zástup
covia dvanástich hudobných festivalov, 
ďenov EFA, a štyroch národných aso
dácii festivalov. 

Výcvikový program sústredil pozor
nosť na problematiku médií, propagácie 
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SPEVÁK MARIO FAN COVI C A ZB O R MAJ STE R 

la Prečo orientácia na hudbu a cap
pella? 
- Prvé dotyky s týmto žánrom spadajú 
do čias mojich štúdií na Konzerv•atóriu 
v Bratislave, keď som sa stretol s na
hrávkami černošských spirituálov. Uča
rovali mi. takže som založil Vokálne 
sexteto, ktoré neskôr vzal pod .ochran
né krídla• dirigent Big Bandu Konzer
vatória Bohumil Trnečka. Rozhodujúd 
okamih však prišiel pred desiatimi 
rokmi. Po absolvovaní konku rzu do 
80-ďenného Svetového mládežníckeho 
zboru som sa na stáži vo Svédsku a Bel
gicku zoznámil s takými osobnosťami 
svetovej jazzovej scény, ako sú Rolf 
Ericson či Ward Swingle, ktorého som 

a imidžu festivalu. Ako prednášatelia 
vystúpili zaujímavé osobnosti, predo
všetkým riaditelia a manažéri festivalov 
(napn1dad Mariette Scholtesová z Ech
temachu v Luxembursku, Lidia Gerin
gerová ďOedenberg z Wroclawi, Jan 
Briers z Flámskeho festivalu či Franjo 
Matusic z Dubrovníka aď.), ktorí umož
nili sledovať a porovnávať funkčnosť 
rôznych systémov vzhľadom na krajinu 
a ekonomické prostredie, v ktorom sa 
festival prezentuje. Súčasťou informa
tívneho bloku boli aj aktuálne .správy• 
z niektorých významných hudobných 
inštitúcií, predovšetkým referát gene
rálneho sekretára Asociáde európskych 
festivalov Tamása Klenjánszkeho o no
vých projektoch EFA. účastníd sa zo
známili aj s novými programami UNE
SCO pre podporu hudobnej kultúry, 
a to prostredníctvom zástu~cov tejto or
ganizácie Guya Huota a Alexandra 
Schischlika. Tento ročník bol obohatený 
o problematiku divadla, do ktorej účast
níkov uviedol André-Louis Perinetti 

veľmi obdivoval. Jeho vokálne okteto 
Swingle Singers, ktoré sa v šesťdesia

tych rokoch preslávilo interpretáciou 
skladieb tzv. vážnej hudby v jazzovom 
predvedení a koncom sedemdesiatych 
rokov hitmi swingovej éry, ma fascino
valo. Počas účinkovania vo Svetovom 
mládežníckom zbore som spoznal 
stovku ďalších hudobníkov, ktorí boli 
ochotní poslať mi hotový materiál. na 
základe čoho sa už dalo seriózne praco
vať. Výsledok: v novembri 1990 som 
inicioval vznik Close Harmony Friends. 
la Komorná opera Viedeň a Nová 
scéna Bratislava ... 
- Vo Viedni som pôsobil v rokoch 1993 
až 1998 a počas nich som si pripísal na 
svoje profesionálne konto sedem pro
dukcií. Aj napriek - pre našinca ťažko 
prekonateľnému - slovanskému ak
centu som sa prepracoval na sólistu 
tohto hudobného divadla. Účinkovanie 
v Rakúsku bolo pre mňa dôležitou skú
senosťou. Považoval som to za dobrú 
štartovaciu pozíciu pre svoju budúcu 
kariéru na spevoherných javiskách. 
Prišla ponuka Novej scény, ktorú som 
po roku zvažovania prijal. čím som sa 
zriekol rozpracovaných lukratívnych 
projektov vo Viedni. S pochovaním ..". 

z Medzinárodného divadelného inšti
tútu (ITl). 

Podstatnú časť výcvikového prog
ramu však tvorili workshopy a živá vzá
jomná komunikáda s bohatou výme
nou skúseností medzi účastníkmi prog
ramu, ktorých úlohou bolo napokon 
vypracovať spoločný kompletný, do de
tailov vypracovaný festivalový projekt, 
pričom sa naplno ukázala obtiažnosť ta
kého zadania a nevyhnutnosť kompro
misov. 

Vzácnou súčasťou programu boli roz
pravy o skúsenostiach so súčasnou hud
bou v komerčnom prostredí (Risto Nie
minen - Helsinskí, Frans de Ruiter -
prezident EFA, pedagóg) i voľné disku
sie s Gavinom Hendersonom, Hervé 
Grilletom, Clausom Hässigom i ďalšími 
o priorite festivalovej idey. la 

MÁRIA MO LNÁROVÁ 

(Autorka pripravuje pre HZ rozhovor 
s generálnym sekretárom Asociácie európ
skych festivalov Tamásom Klenjánszkym.) 
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OSOBNOSTI] UDALOSTI 

..,.. jedinej slovenskej operetnej scény na 
Slovensku novým riaditeľom Novej 
scény som sa len ťažko dokázal zmieriť. 
Po prvé preto, že moje osobné ume
lecké plány stroskotali čoskoro po naš
tudovaní dvoch titulov: Grófka Marica a 
Hrnčiarsky bál. No v neposlednom mde 
aj preto, že sa nerád prizerám, ako Slo
váci sami seba z roka na rok čoraz viac 
okrádajú o kultúru, ospravedlňujúc sa 
formulkou, že niet peňazí; pri tom sa zo 
dňa na deň ničí to, čo iní po dlhé roky 
budovali, to, čo bude raz možno musieť 
dlho hľadať svoje miesto v našom hu
dobnom živote - opereta. Pritom školy 
produkujú ďalších spevákov, no mož
nosť ich uplatnenia na našich javiskách 
je nateraz veľmi oklieštená. 
t!J Zrod Close Harmony Friends 
v pravý čas? 
- Toto deväťďenné zmiešané vokálne 
teleso vzniklo v novembri 1990 pô
vodne ako amatérsky zbor zameria
vajúci sa na a cappella úpravy černoš
ských spirituálov. Po .Nežnej" ich u nás 
nikto nespieval. takže sme boli na Slo
vensku v tomto žánri vlastne prvou las
tovičkou. Poučený zbormajsterskými 
skúsenosťami z pôsobenia vo Vokálnom 
sextete, kde som mal síce k dispozícii 
profesionálne hlasy, ale pritom ľudí. 

ktorých príliš rozptyľovali iné profesijné 
záujmy, som stavil tentoraz radšej na 
amatérov, no amatérov so zárukou 
plného nasadenia a eminentného 
záujmu o spev. Začiatok Close Harmony 
Friends sa prejavil v znamení spiri
tuálov. Oddávna ma lákala ich jedine
čná rytmika a silný vnútorný náboj. Ko
rešponduje to s mojou impulzívnou po
vahou a keďže spev chápem ako 
vyžarovanie a prenos energie, od za
čiatku sa s kolegami usilujeme o rozdá
vanie práve tej pozitívnej energie. Imidž 
našich vystúpení staviame na show -
rešpektujeme právo poslucháča na zá
bavu. Na našich koncertoch sa ľudia 
.nakazia" dobrou náladou aj vtedy, keď 
spievame duchovnú hudbu alebo tre
bárs vianočnú koledu vo swingovom 
rytme .. . A to je možno tajomstvo nášho 
úspechu. 
t!J Vývin repertoáru ... 
- Podlieha logickým zákonitostiam. Pri 
výbere repertoáru Close Harmony 
Friends sa ako dirigent a umelecký ve
dúci usilujem prispôsobiť súčasnému 
trendu komercionalizácie hudobnej 
kultúry bez toho, že teleso zľaví z do
siahnutej umeleckej úrovne. Harmónia 
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černošských spirituálov bola jednodu
chá, autori ich komponovali väčšinou 
pre štyri, maximálne pre šesť hlasov. 
Preto dnes už z tohto .súdka" ne
môžeme svojim priaznivcom ponúknuť 
nič nové. A tak som do dramaturgie 
koncertov po vyčerpaní hodnotnejších 
spirituálových titulov zaradil vokálne 
aranžmány klasických inštrumentál
nych skladieb i a cappella úpravy jazzo
vej, muzikálovej a populárnej hudby. 
Po kladnom ohlase zo strany poslu
cháčov a čiastočne i hudobnej kritiky 
som sa odvážil siahnuť aj po náročnej
ších skladbách. Už mi nestačí, že takmer 
dokonale napodobíme svetoznáme ko
morné vokálne skupiny: Swingle Sin
gers, King Singers, Singers Unlirnited 
či Manhattan Transfer. Budúcnosť 

našich ďalších úspechov na domácich 
a zahraničných pódiách vidím v pôvod
ných aranžmánoch. V tomto úsilí je 
mojou pravou rukou prvý tenorista sú
boru Slavomír Košecký a pre tento zá
mer som získal aj bývalú klaviristku 
hot-jazzového orchestra Bratislava Hot 
Serenaders Ľubicu Cekovskú, ktorá 
v súčasnosti študuje kompozíciu na 
Kráľovskej hudobnej akadémii v Lon
dýne. 
t!J Ako hodnotíte doterajšiu disko
grafiu Close Harmony Friends? 
- Celkove som s ňou spokojný, je ver
ným zrkadlom spomínanej dramatur
gie a interpretačného majstrovstva ďe
nov súboru. Pri prísnejšom hodnote
ní by sa dalo namietať. že je aj odra
zom obdobia - síce bravúrne predve
dených, ale predsa len - plagiátov. 
Obdobia, ktoré však v histórii telesa ne
bolo možné vynechať alebo preskočiť. 
Myslím, že práve teraz nastal čas zame
rať sa na uvádzanie pôvodných skla
dieb. 

Jedinou výnimkou mojej spokojnosti 
s doterajšou diskografiou Close Har
mony Friends je výsledný produkt (CD) 
minuloročnej spolupráce s Janou Ko
cianovou - Evanjelium. Napriek nie
koľkotýždňovej tvrdej práci Close Har
mony Friends sa náš prínos pri finálnej 
mixáži akosi vytratil. Súčasne je mi ľúto, 
že v dôsledku tohto nahrávania sme 
z časových dôvodov museli odriek
nuť atraktívne koncertné turné na Flo
ridu. 

Dúfam, že náš tretí profilový kom
paktný disk, ktorému venujem v nahrá
vacom štúdiu priemerne šestnásť hodín 
denne, mi vráti radost z dobre vykona-

nej práce. Vymyslel som preň názov 
A CAPELLA LIGHT a môžem prezradiť, 
že som naň zaradil aj pôvodné úpra
vy evergreenov od skupín Beatles 
a Queen. 
t!J Splnené a nesplnené sny? 
- Na splnenie svojho prvého veľké
ho profesijného sna - byť zamestnaný 
v divadle a živi( sa účinkovaním v je
ho operách, operetách či muzikáloch -
si budem musieť zatiaľ v slovenských 
podmienkach počkať. Som šťastný, 

že aspoň môj druhý veľký sen - robiť 

podľa svojich predstáv hudbu a cappella 
- sa mi plní. dokonca až nad mieru. 
Avšak obávam sa, že nebudem jedi
ný, komu sa jeho .prvý veľký sen" na 
Slovensku v blízkej budúcnosti ne
splní ... t!J 

SILVIA STRUHÁROVÁ 

MEMOÁRE PRIMADONNY 
V redakcii Terézie Ursínyovej sú v ruko
pise pripravené memoáre Márie Kišono
vej-Hubovej s príznačným názvom Mňa 
volajú Mimi podľa začiatku árie jednej 
z jej najobľúbenejších postáv - Mimi 
v Pucciniho Bohéme. V kapitole .z mo
jich operných postáv" umelkyňa o. i. ho
vorí: .o svojich operných postavách by 
som mohla hovoriť donekonečna - bolo 
ich vyše osemdesiat. Spolu s rodinným 
životom patrili k hlavnej náplni môjho 
života. Vera som sa o nich nepremýš
ľala, intenzívne som ich preciťovalo -
a všetky som milovalo ... Každá rola 
vzrušovala moju fantáziu. Hľadala som 
povahové črty, prípadne skutky, ktoré by 
mi pomohli hlbšie pochopiť jej konanie, 
jej vzťahy k partnerom, jej najvnútor
nejšie pocity, v opere najčastejšie vyjad
rené hudobným monológom - áriou. 
To mi pomohlo udržať po celý večer 
stvárňovanie a kresbu postavy v jej ty
pickom - dovolila by som si povedať -
ozvláštnenom prejave. Práve tým 
neustálym hľadaním vnútorných pohnú
tok predstavovanej postavy je naša 
práca v opere stále živá, pútavá 
a krásna. Hlboké pochopenie roly a jej 
hudobného vyjadrenia je neustálou inš
piráciou pri vytváraní živej postavy 
na scéne, s jej vlastnou emocionalitou 
a psychikou. Snažila som so nájsť takpo
vediac základnú tóninu, od ktorej sa od
vijala povaha postavy ... • 
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Večery novej hudby 
, po desiatich rokoch 

International 
f e s t i v a l 

f VENtt-tó 
Uf NEW 

Vf r ( 

PREDCHÁDZAJÚCI ROK, PLNÝ DEVIATOK, BOL ROVNAKO PLNÝ JUBILEÍ. VÝlNAMNÝCH, MENEJ 

VÝlNAMNÝCH, N lÝCH, KTORÉ NA SEBA NEUPOZORŇOVALI. POPRI INŠTITUCIONÁLNYCH 

JUBILEJNÝCH JUBILOSÁCH VIAC-MENEJ UNIKLO VEREJN EJ POZORNOSTI JEDNO MALÉ JUBILEUM. 

MALÉ? ... DESAŤ ROKOV EXISTENCIE FESTIVALU NIE JE !J. TAKÁ SKROMNÁ NÁDIELKA, NAVYŠE, AK 

PREDMETOM JE SÚČASNÁ HUDBA, T. J. OBJEKT NEVEĽMI POPULÁRNY A NESTOJACI ~ 
PRÁVE NA VÝSLNÍ KOMERCIONALIZOVANÝCH TERITÓRIÍ. FESTIVAL VEČERY NOVEJ 

HUDBY, PÓDIUM s ÚČASŤOU MEDZINÁRODNE UZNÁVANÝCH A ETABLOVANÝCH ?l. 
OSOBNOSTÍ SÚČASNEJ HUDOBNEJ KULTÚRY BEZ HONOSNOSTI A FANFÁR, ZAVŔŠIL 
DESAŤROČIE. KDESI NA POČIATKU BOLA IDEA; AKO NARASTALA DO REÁLNYCH KONTÚR, AKÉ 

TENDENCIE SLEDOVALA A SLEDUJE, AKÉ PODOBY MALA A MÁ V RETROSPEKTÍVACH l PERSPEK

TÍVACH •. . O TOM SA S DVOMA DRAMATURGMI - DANIELOM MATEJOM (DM) A PETROM 

lAGAROM (PZ) ZHOVÁRALA LÝDIA DOHNALOVÁ. 

D Vráťme sa späť o celú dekádu, do prenatálneho štá
dia festivalu. Kto bol autorom myšlienky, kto prvým 
realizátorom prvých krokov podujatia? 
DM: Bolo to v čase, keď som dostal štipendium Hudobného 
fondu . Nebolo ešte celkom jasné a známe, čo budem kon

v 60. rokoch umlčaná. A tak sa zrodila koncepcia Večerov no
vej hudby. Najskôr sme uvažovali, či nezačať pod egidou 
vtedy zavedených .klariskových" koncertov, vzápätí sme sa 
však, spoločne s Vierou Polakovičovou, vtedajšou šéfkou 
ms-u zhodli na tom, že začneme od základov s celkom no-

vou koncepciou. Tú sme 
formulovali radikálne: ne
budeme pokrývať medzery, 
ani suplovať absentujúce 
miesta, budeme sa orien
tovať na východiská, kto
ré sú nám, dramaturgom 
a ľuďom okolo VENI blízke, 
t. j. na americkú experi
mentálnu hudbu, na nepo
znanú časť európskej hu
dobnej scény ... 
D Kto tvoril prvotný or
ganizačný tím? 

krétne robiť. Celkom náho
dou som už dlhší čas nosil 
v hlave myšlienku . neja
kého" festivalu. V tom čase 
sme všetci pociťovali určité 
vákuum. Okrem .zväzo
vých" koncertov a prehliad
ky Nová slovenská hudba sa 
nič nehralo a nič progre
sívne nedialo. Chodievali 
sme na Varšavskú jeseň , tá 
pre nás reprezentovala je
diný priechodný kanál, kto
rým sa k nám dostávali in
formácie o súčasnom diani 
v hudbe. Takáto situácia nás, 
mladých nielenže nedoká
zala uspokojiť, ale nás aj po
riadne iritovala. V tom čase 
existovali v Cechách nejaké 
undergroundové rockové 
prúdenia, to však asi bolo 
všetko. Vidiac, že sa tu nič 
nedeje, začali sme so súbo
rom VENI. Mali sme niekoľ-

JOHN (AGE V BRATISLAVE, 1992 

DM: V prvých fázach to boli 
Milan Adamčiak, Juraj Be
neš, ktorý s nami hrávaJ aj 
vo VENI, Viera Polakovičová 
a ja, neskôr prišli Ol'ga Sme
lanová a Helena Maťašová. 
Po nejakom čase Juraj Be
neš odišiel, ale napriek to
mu bol (i ako podpredseda 
ISCM) a stále je prítomný 
v organizme Večerov. Ne

ko koncertov, očakávali sme reakcie .vrchnosti" . Nič sa ne
stalo, nik nás nezavrel, ba naopak, pocítili sme tichý súhlas 
a spriaznenosť s našimi produkciami. Takže, do Hudobného 
fondu som prišiel ako tvor, čo s priateľmi iniciuje akúsi no
vú hudobnú scénu, ako možné echo tej, ktorá bola u nás 
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sk(v" prišiel Jaroslav Sťastný, Peter Zagar, Marek Piaček ... 
D Ako ste dramaturgicky postavili prvý ročník a ako 
ďalšie? ' 
DM: Celý festival je postavený na neinštitucionálnej báze, na 
osobných kontaktoch. Kľúčovou postavou prvého ročníka 
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bol Louis Andriessen, ku ktorému som bol práve prijatý na 
štúdium, takže sa mi podarilo ho do Bratislavy pozvať. Tak sa 
aj zrodila prvotná myšlienka, aby vždy, každý ročník pred
znamenávala istá pilierová osobnosť, či už skladateľská, alebo 
interpretačná. 

~ Kto sa na festivalovej pôde vystriedal za tých desať 
rokov? 
DM: Po Andriessenovi tu na druhom ročníku bola významná 
interpretka súčasnej hudby Beth Griffithová, nasledoval Wi
told Szalonek, ďalej Clarence Baflow s produkciou a work
shopom na tému computerová hudba. Veľkou udalosťou bola 
prítomnosť Johna Cagea na Večeroch roku 1992. Ročník 
1995 bol venovaný osobnosti Erika Satieho, ktorému tu bola 
exkluzívne venovaná (vôbec prvá na svete) konferencia, čím 
vlastne Bratislava vstúpila do análov satieovskej historiogra-
fie .. . 
PZ: . .. ďalej to boli Dieter Schnebel, Walter Zimmermann, Ho-
ward Skempton ... 
~ Počiatočné festivalové ročníky boli "plo~ne" skon
centrované, koncerty prebiehali následne za sebou, 
v súčasnosti sú Večery rozdrobené, rozčlenené do 
dvoch cyklov ... 

LOUIS ANDRIESSEN A DANIEL MATEJ (1992) 

PZ: Keď sme organizovali Večery v tej skoncentrovanej 
forme, boli sme dosť stresovaní. Museli sme oveľa viac im
provizovať, brať na seba väčšie riziko: čo, ak sa trebárs tesne 
pred Večerami dozvieme, že zlyhali financie? Bolo treba tiež 
kalkulovať s kalendármi umelcov ... Takto sa pri poriadaní cí
time slobodnejší i s pocitom, že sa tu kontinuálne počas roka 
stále niečo deje ... 
~ Pozrime sa na to však očami náhodného potenciál
neho záujemcu, ktorý pri dosť málo citeľnej propagá
cii musí do termínov "triafať". 
DM: Treba priznať, že od samého začiatku Večerov je propa
gácia našou slabou stránkou ... a čo sa týka členenia festivalu 
na etapy, uvedomujeme si isté úskalia, napríklad z hľadiska 
zahraničných návštevníkov, novinárov, ktorým sa sem kvôli 
jednému-dvom koncertom neoplatí prísť. Toto delenie, či 

dvojetapovitosť má však aj svoje praktické, až pragmatické 
zdôvodnenie. Tým je napríklad chronicky chaotické financo
vanie zo strany MK SR. Musím povedať, že ministerstvo nás 
podporilo v posledných dvoch rokoch celkom slušnou su
mou, patrí mu za to naša vďaka, no peniaze prišli niekoľko 
týždňov po ukončení júnovej časti festivalu, takže keby sme 
neuskutočnili jesennú periódu koncertov, peniaze by sme 
museli vrátiť, zrušiť koncerty, čo nie je práve populárny po
stup ... 
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~ Vráťme sa k otázke propagácie. Spomeniem cageov
ský ročník s velmi slušnou a čitateľnou propagáciou. 
Nedalo by sa nadviazať na takto exponovaný trend? 
DM: Večery novej hudby s Cageom boli mimoriadnou udalo
sťou, vtedy sa pri organizácii spojilo viac ľudí, participovali 
výdatne aj výtvarníci. Uvedomovali sme si zreteľne jeden 
fakt: (vtedy) osemdesiatročný Cage nikdy na Slovensku ne
bol a zrejme už ani nepríde (pritom nik z nás netušil, že do 
konca života mu vtedy ostávalo pár týždňov) ... Príprava toho 
ročníka bola naozaj koncentráciou síl, zhodou viacerých vrs
tiev umeleckej sociéty vrátane výstavy cageovských partitúr 
z vydavateľstva Peters, ktorú poriadala Slovenská národná 
galéria, ďalej napríklad účasť rozhlasu, televízie ... 

Po našom odchode spod strechy Hudobného fondu sme sa 
stali celkom neinštitucionálnymi. Celá organizácia festivalu 
sa deje na priváte. Sme traja dramaturgovia (P. Zagar, M. 
Piaček a ja), zároveň sekretári, manažéri, nosiči plagátov 
atď .... nemôžeme zvládnuť to, čo predtým patrilo do zabeha
nej administratívnej sféry. V súčasnosti sú Večery doslova 
v pozícii undergroundu (ešte aj kanceláriu mám v pivnici.. .). 
~ to keby ste to skúsili v organizačnom tíme s istou 
rôznoodborovou kooperáciou? 

ANDRÁS WILHElM (1992) 

PZ: Všetko záležalo aj záleží od osobných kontaktov. Mám po
cit, že dnes nie sú interdisciplinárne väzby také tesné, ako 
boli napn1dad v paríkovskej generácii .. . 
DM: Poznám sa s výtvarníkmi, svojimi rovesníkmi. a môžem 
zodpovedne vyhlásiť, že o súčasnom výtvarnom umení viem 
oveľa viac ako moji kolegovia-výtvarníci o hudbe. Možno je 
hudba percepčne pn1iš náročné médium. Všimnime si, že 
dnes vo svete vládne videománia, v ktorej má hudba len 
akúsi doplnkovú funkciu, čo je, samozrejme, veľmi nespra
vodlivé. 
PZ: Stručne povedané, medzi výtvarníkmi sme jednoducho 
nenašli takých fanatikov, či aspoň nadšencov, ktorí by boli 
ochotní vkladať sa do veci, robiť v improvizovaných pod
mienkach, na kolene. Nepociťujú potrebu robiť čosi spoločne, 

tobôž festival Večery novej hudby. Všetko musí vznikať spon
tánne, nikdy nie vykonštruovanou formou a pravdu pove
diac, ani jeden z nás troch zatiaľ nenašiel na dialóg partnera 
medzi výtvarníkmi, rovnako ako ani medzi literátmi. re
žisérmi. .. 
~ Veľakrát sa jedným dychom vyslovujú pojmy Smo
lenické semináre, Večery novej hudby, Melos-Étos. 
Aké diferenciačné polia by ste im v priestore a čase vy
medzili? 
PZ: Celkom v začiatkoch pôsobenia VENI zaznievali echá, že 
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sa snažíme nadviaza( na tradíciu Smoleníc. Dnes však už aj 
ich pamätníci priznávajú, že pre súčasnosť sa stali mýtom s 
pripisovanými legendami. Ťažko mi to posudzova(. nezažil 
som ich. Isté však je, že Smolenické semináre boli otvoreným 
fórom, prostredím, v ktorom sa komunikovalo - tak ako ni
kdy predtým a nikdy potom. 
DM: Pre nás je reálnejšie pozrieť sa na susedstvo dvoch exis
tujúcich festivalov, na Večery novej hudby a Melos-Étos: tu 
pripúšťame možnosť hlasov s artikulovanou otázkou, ako je 
to možné, že si v súčasnosti môžeme dovoliť viac festivalov 
orientovaných néJI>účasnú hudbu? 
PZ: Mal som možnosť žiť v americkom veľkomeste, kde nie je 
ani jeden festiväl ... Zdá sa, že u nás stále prevláda pohľad 
a postoj typický pre minulý režim, s príznačnou vetou .malo 
by sa s tým niečo robiť" .• Kontrolova(• festivaly len preto, 
aby si navzájom neujedali, nie je celkom prirodzené. Pokiaľ 
festivaly žijú a existujú .zdola", je to jav legitímny. Kto sa za
ujíma o hudbu, tomu je z dramaturgie Melos-Étos jasné, že 
jeho cieľom a pozíciou je zmapovať v čo možno najširšom zá
bere dianie v súčasnej hudbe, .pokračovanie" súčasnej vážnej 
hudby, ktorá sa tiahne od avantgardy, predstaviť ju v kontex
tuálnych vzťahoch. 

M . PIAČEK, c. BARLOW, O. MATEJ (1993) 

DM: ... navyše, s istými geografickými zreteľmi (napn1dad se
verská hudba, podunajské regióny ... ). Večery novej hudby sa 
programovo zriekajú hlavného prúdu. Prinášajú a vždy pri
nášali projekty, pozývali ľudí, ktorí by na .veľkom• festivale 
neboli pravdepodobne dramaturgicky akceptovateľní. Oproti 
tomu Melos-Étos, rovnako ako napríklad Varšavskú jeseň po
važujem za strednoprúdový festival . 
ti Večery novej hudby vyrástli z podhubia súboru 
VENI, ktorý dosť akcentoval vlastnú, pôvodnú 
tvorbu ... 
DM: Vždy sme hrali hudbu, ktorá nám je blízka, bez ohľadu na 
autorstvo skladieb. Všetci sme viac-menej vyrástli na rockovej 
hudbe, a to principiálne určilo náš postoj (hrám to, čo sa mi 
páči), tento aspekt sme aplikovali aj pri koncipovaní Večerov. 
ti Dotkli sme sa mediálnej propagácie festivalov, kto
rá - aspoň do istej miery - ovplyvňuje návštevnost' 
koncertov. Všimli sme si napríklad posledný ročník 
Melos-Étos a v prípade jeho koncertov neraz doslova 
nabité sály ... 
DM: Absolvoval som takmer všetky koncerty Melosu, bolo na 
nich viac mizerných ako dobrých alebo výborných skladieb. 
S nev?ľou som si všímal, že tým najúdesnejším skladbám fre
neticky tlieskali najmä mladí ľudia, boli to poväčšine študenti, 
t.j .• mienkotvorná• vrstva publika ... 
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ti Nazdávam sa, že je dosť náročné obhájiť určitú kva
litatívnu hladinu v dramaturgii takého rozsiahleho 
festivalu, akým Melos-Étos je. Jeho príprava sa "odo
hráva" zrejme zväčša prostredníctvom štúdia partitúr, 
zvukových záznamov, čo z pochopiteľných dôvodov 
nemusí byt' objektívne meradlo. Aké máte skúsenosti 
vy, čo by bolo pri koncipovaní programov optimálne? 
DM: Zo skúseností vieme, že čím väčší festivaL tým väčšia 
húština, hodnotová džungľa. Tomu sa asi ťažko možno vy
hnúť. Preto preferujeme malé, koncentrované a hlavne ne
inštitucionálne festivaly a podujatia vôbec. 
PZ: Stáva sa - a nie zriedka, že poriadateľ osloví interpreta 
s konkrétnym návrhom určitej skladby, interpret . pridá na
vrch" a ponúkne ďalšie tri, ako istú determinantu ... Pre dra
maturgov by bolo optimálne vybehnúť do terénu, na vlastné 
uši a oči otestovať zamýšľané skladby, ideálne - v autentic
kom prostredí, t.j. na mieste ich zrodu. 
ti Keby ste mali načrtnúť "bilančnú krivku" uplynu
lých desiatich ročníkov Večerov novej hudby, čo by ste 
označili za festivalové vrcholy? 
PZ: Vrcholom bol satieovský festival roku 1995, keď sa oproti 
iným ročníkom podarilo dať dokopy pri príprave viac orga-

CH. WOLFF, P. VRBINČÍK, P. ZAGAR, J. ŠfASTNÝ (1994) 

nizácií. Okrem hudobných produkcií sa konali výstavy, usku
točnila sa dokonca aj celomestská show s jazdou historickej 
električky a s klaunom ... Satieho hudbe a osobnosti dosiaľ 
azda nik neposkytol veľkorysejší priestor a prezentáciu. Bol 
to výsledok zjednotenia viacerých snáh .. . To, čo nasledovalo 
v ďalších rokoch, bolo už viac fragmentárne, atomizované, 
neraz aj protirečivé. 
DM: Vo vymenúvaní festivalových top-ov musím zdôrazniť aj 
už spomínaný rok 1992 s Johnom Cageom. 
ti V súvislosti s vaším festivalom sa ozývajú hlasy 
o elitárskom publiku ... 
DM: Na festivalové koncerty chodí pomerne málo ľudí, kon
krétne mladých ľudí. Nepodarilo sa mi dosiaľ zistiť, čím dnes 
mladá generácia žije, čím by sme ju dokázali upútať, pritiah
nuť. Mám pocit, že v porevolučných deväťdesiatych rokoch 
prevládla u ľudí akási letargia ... Keď si predstavím, že by 
som bol študentom a naskytla by sa mi možnosť zažiť stret
nutia s takými osobnosťami, aké uvádza napríklad náš 
festivaL neotáľal by som ani sekundu. Na druhej strane, 
poteš iteľné je, že v publiku čoraz zreteľnejšie možno vídať 
. univerzálnu intelektuálnu menšinu•, pozostávajúcu z vý
tvarníkov, filozofóv, teológov ... len hudobníkov, špeciá lne 
sk ladateľov, dianie na Večeroch novej hudby akoby nezaují
malo ... 

ll:l HUDOBNÝ ŽIVOT) 3 )2000 



~ Ako ďaleko siahajú vaše dramaturgické perspek
tívy? 

~ Ako vidíte ďalšie smerovania Večerov novej 
hudby? 

PZ: Niektoré projekty sú nám jasné už niekoľko rokov vo
pred, niektoré vznikajú bezprostredne ako výsledok spontán
neho nápadu. Ďalší. ll. ročník bude s monotematickým ba

DM: Za desať rokov, čo je zvláštne, sa nenašiel nik, čo by do
spel do takého štádia, že by .nakopol" našu koncepciu a vy
myslel by niečo nové, trebárs aj .kontra". Všetci sa po istom 

chovským lade
ním. Celý rok 
2000 sa nesie v 
znamení projek
tov vychádzajú
cich z hudby J. S. 
Bacha, tak sme si 
povedali, napriek 
tomu, že sme ni
kdy neproklamo
vali onú tradičnú 
. proeurópsku " 
orientáciu, prečo 

by sme aj my (keď 
môžu iní) nena
plánovali opäť 

jedn u spirituálnu 
prezentáciu, .re
cykláciu" Bacha. 
Oslovili sme via
cerých, okrem 

VENI ENSEMBLE (1994) 

čase opotrebúva-
me, neraz si mys
lím, že by to 
chcelo nový po
hl'ad, nový dych. 
Ako však vidie(. 
mladí nemajú mo
tiváciu. Nechodia 
na koncerty (ani 
na naše), ani necí
tia potrebu ich or
ganizovať . Ostá
vame teda stále 
. neinštitucionál
ne inštitúcie", kto
rým neostáva nič 
iné, len kráčať ďa
lej . Zahrávali sme 
sa s myšlienkou 
prestať s Večermi 
po jubilejnom 10. 

iného aj Američanov, takých, ktorí na tému Johanna Sebas
tiana dosiaľ nič zodpovedné nepovedali ... Do dnešného dňa 
máme šesť projektov, niektoré vznikli priamo z iniciatívy in-

ročníku , teraz máme VIZIU nasledujúceho bachovského ... 
a napokon si hovoríme, že by bolo bláznovstvom prestať, po
tom by sa tu už nič podobné nedialo. A to by predsa bolo 
škoda, nie? . . . ~ terpretov ... 

VEČERY NOVEJ HUDBY '99 (JESEŇ) 
~----------------------- ------~----------------~ 

Slovenská sekcia ISCM ako hlavný 
usporiadateľ a Hudobné informačné 
stredisko HF ako spoluusporiadateľ pri
pravili začiatkom novembra pokračova
nie i dovetok jubilejného lO. ročníka 

Večerov novej hudby: tri koncerty, dva 
semináre a záverečný decembrový kon
cert. V tejto poslednej fáze sa uzavrela 
prvá etapa profilovania festivalovej po
doby uvádzania sucasnej hudby 
z konca 20. storočia. Podarilo sa zlúčiť 
domáce a zahraničné skladateľské mi
lieu? Pokúsim sa s odstupom niekoľ
kých týždňov tlmočiť zopár postrehov 
z festivalu. 

Bez fanfár, ale pravdepodobne pod 
tlakom malého jubilea bol prvý koncert 
v štýle .pieces for VENI". Lebo: Chris
tian Wolff z Nice venoval svoju 
skladbu VENI. kanadská skladateľka 
Allison Carneronová urobila to isté, 
Richard Ayres komponoval priam pre 
Večery novej hudby, teda aj pre VENI, 
Tomáš Boroš komponoval tiež na pod
net Daniela Mateja, ten sa zasa inšpiro
val Beatles. 

IJ HUDOBNÝ ŽIVOT] 3]2000 

Meška Puškášová 

Počas koncertu som uvažovala, čo 
mali spoločné skladby najmä z prvej po
lovice koncertu: prevaha pomalých 
temp, stíšená dynamika, epizodickosť, 
návratovosť, nástrojové obsadenie (ty
pické a neodmysliteľné) , atmosféra ... ? 
Okrem Ch. Wolffa boli na koncerte 
prítomní všetci autori; A. Cameronová 
a R. Ayres navyše do tajov kompozič

ného umenia zasväcovali zopár mla
dých adeptov na skladateľskom semi
nári, už tradične na pôde VSMU. Troch 
skladateľov z koncertu spájajú učňov
ské roky u Luisa Andriessena (Came
ranová, Ayres, Matej), zdá sa, že tento 
festival má niekoľkých . krstných ot-
cov" ... 

Na koncerte 29. IO. súbor VENI diri
goval Anton Popovič, ktorý tiež na
vštevoval kurzy kompozíde a dirigova
nia na Kráľovskom konzervatóriu 
v Haagu a tiež u Andriessena. 

Skladba Bratislava od Christiana 
Wolffa ( 1995) môže evokovať všeličo, 

no nie Bratislavu, je to dedikácia iba 
v rovine gesta. Priezračná faktúra, jed-

noduchá melodická stavba, opakovanie 
fragmentov, strohé úseky v protiklade 
k úsekom farebne hustejším ... Skladba 
je viacčasťová, krátka, postavená na dô
slednej dikdi motívov. Typické pre ňu je 
dlhé doznievanie, pokojné splývanie 
tónov a ich vzájomné farebné kombiná
cie. Preskupovanie farebných valérov 
by vytváralo jemné inštrumentačné trb
lieta nie s pôvabom domáckeho muzicí
rovania .. . pravda, keby sa dielo pohy
bovalo v iných hudobných súrad
niciach. O 6 1 -ročnom Christianovi 
Wolffovi sme sa dozvedeli, že rád uva
žuje o hudbe v možných politických sú
vislostiach a svojou tvorbou načiera do 
zvláštneho sveta hudby neovplyvnenej 
pop-kultúrou ani akademizmom. Sklad
bu Bratislava skomponoval na žiadosť 
súboru VENI roku 1995. 

Veľmi ma zaujala skladba Allison Ca
meronovej so slovnou hračkou v ne
preložitelhom názve Rainsnout ( 1994). Je 
možno o tom, že hudba má aj svoje ta
jomné zdroje existencie. Toto . indife
rentné inquieto" sa odvíjalo od zvuku 
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dychových nástrojov (zobcová flauta, 
flauta , hoboj. dva klarinety), plynutie 
diela nerušila ani nadmerná dynamika, 
ani harmonické či rytmické kontrasty. Aj 
bide nástroje tu vstupovali do deja iba 
obmedzene, nečakane, ale nikdy nie tvr
do, či úderne. úsek pred záverom pripo
mínal tradide scénickej hudby pre detek
tívky s pauzami, pp a ppp ... V závere 
skladba nabrala hustejšiu sadzbu, dycho
vé nástroje odovzdajj,svoju úlohu sláči
kom a akordeónu, vzájomne sa dopfňa
júc pri jemne sa m!'niacich harmóniách. 
Takže: Rainsnout je možno o tom, že ľud
ské ucho sa musí neustále cvičiť v schop
nosti zachytiť jemné hudobné odtienky, 
učiť sa ich vnímať a predťovať, nachá
dzať medzi nimi súvislosti a spájať ich. 

Allison Cameronová je okrem iného 
aj známou experimentátorkou. Hu
dobné myslenie takýchto hudobníkov 
je občas kdesi za horizontom našich 
predstáv a azda aj očakávani. 

Skladba Tomáša Boroša Anava vstú
pila do koncertného priestoru razant
nejšie, v inej dynamickej dimenzii, 
predznačujúc o čosi vzrušenejšie dielo. 
Napokon sa z toho vykl'ul model zjed
nodušenej, diatonickou matériou vy
sústruženej skladby s pestrejším formo
vým ďenením . úseky na seba nadväzo
vali na princípe kontrastu nástrojov, 
sadzbou a pod. Sólo bicích nástrojov po 
prvej tretine diela malo charakter štvor
dobého gradačného úseku, vyúsťujú

echo do novej epizódy temer popevko
vého rázu. Aj klavír si zašantil ... a za 
tým nasledoval umne prekompono
vaný úsek interpretovaný akordeónom. 
Táto čast skladby sa zrazu .vylúpla" 
z celku nečakane sviežo, jednak stav
bou a nápadom, jednak spôsobom trak
tovania sólového klarinetu .zhovárajú
cebo sa· akoby samého so sebou. Kla
rinetista sa pohral s interpunkciou 
vtipných motivických fragmentov. 
Anava, venovaná okrem inéh o aj auto
rovej žene, sa môže stať ďalším reper
toárovým číslom súboru VENI. Autor, 
Tomáš Boroš, o skladbe napísaL že náz
vom Anava sa dotkol starých biblických 
jazykov, v ktorých to znamenalo po
koru, tichosť, poslušnosť. Rešpektuje 
il uzívny vzťah medzi názvom diela 
a dielom samotným, ba dokonca ho 
toto jemné pradivo inšpirovalo na refle
xiu v podobe uvedeného diela. 

Richard Ayres, skladba NO. 15 (dieťa 
v záhrade prekvapení) z roku 1993, to 
bolo naozaj prekvapenie. ženský vokál 
ako symbolika .údivu, radosti z prekva
penia, nachádzania a hľadania", husle, 
violončelo, klarinet, akordeón a neča-
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kane štvorručný klavír. Skladba dô
sledne vystavaná na striedavých kon
trastoch vo všetkých parametroch. Pri
tom lyrické úseky nijako nenaznačovali 
druh kontrastu, aký sa v skladbe zrazu 
vyskytol. Pôsobilo to ako nečakané hu
dobné .zákutia", v ktorých sa nájde 
všeličo hudobne priezračné, lákavé 
a krásne. Oddelené epizódy vždy signa
lizovali akýsi návrat. Jednou z najnapí
navejších častí tejto skladby bol dialóg 
medzi sopránom a klarinetom. Vzá
jomná prepojenosť, spomalený tok hu
dobného času, pornlčky, zdanlivé do
znievanie skladby a potom jej nečakané 
pokračovanie. Na záver, v momente ná
stupu akordeónu, sa mi vôbec nežiadala 
počúvať ďalšie zopakovanie už zná
meh o .hudobného fóru•. Ale keďže 
autorom je Richard Ayres, skladba sa 
skončila dialógom medzi akordeónom 
a sopránom. Ako celok veľmi inšpiru
júce a podnetné. Tešme sa, že aj táto 
skladba má právo písať si . pieces for 
VENr, lebo jej 35-ročný autor je priaz
nivo naklonený súboru, ktorý uvádza 
nové diela nim inšpirované. 

Prvý jesenný koncert sa skončil 

v osídlach známymi (beatlesovskou 
a bondovskou) pesničkami inšpirovanej 
skladby Daniela Mateja Make love, not 
art! (Lucy's Diamonds Are Forever), ktorá 
prvýkrát mala úspech už roku 1995, 
keď zaujala autorovým nápadom po
hrať sa s motívmi z témy známej piesne 
ešte známejšej skupiny. D. Matej nijako 
nezastiera pravý zdroj autorského po
tešenia. Na ploche temer 14 minút sa 
dosýta pohráva s melodickými i rytmic
kými úryvkami, augmentuje ich, stavia 
do unisonovej koláže nástrojových sku
pín, ktoré vo VENI majú svojský cha
rakteristický zvuk a farbu. Vtip, grotesk
nosť, zveličenie a humor tejto skladby 
spočívajú možno aj vo vážne sa tvária
och interpretoch pri jej prednese. A ty, 
poslucháč, sa pýtaj sám seba, ako to 
básnik myslel... Koniec dobrý, všetko 
dobré - na konci predsa len zaznie 
známy hudobný tvar v pôvodnom 
tempe a čosi dôverné nám pripomenie ... 

Tri doby ticha- tento poetizmus v náz
ve koncertu 30. októbra mohol poslu
cháčovi naznačiť cestu k uvádzaným 
dielam. Napodiv, autorská kombinácia 
skladieb - dvakrát Arvo Pärt, dvakrát 
Igor Stravinskij a dvakrát mladý slo
venský skladateľ Peter Gr111l - mala 
úspech. Potvrdilo sa to ni~en potles
kom, ale aj vnútorným podtom poslu
cháča, ktorý sa nenudil... 

Barokizujúce dielo Fratres, v inštru
mentácii pre violončelo a klavír od 

Arvo Pärta, v skvelom podaní J ozefa 
Im ptáka, hneď v úvode prehlbilo po
slucháčsku prcdtuchu, že to bude vý
borný koncert - dramaturgiou i vý
konmi. Majstrovská klavírna drobnosť 
toho istého skladateľa Variationen zur 
Gesundung von Arinuschka - Fur A/ina, 
kus prostej klavírnej lyriky, vychádzajú
cej z ľudového nápevu, a jej duchovný 
rozmer - opäť zásah do živého (klavír 
I. Siller). Vo výbornom stvárnení za
znelo aj Duo Concmante pre husle a kla
vír od Igora Stravinského. Stravin
ského skladba znela ešte raz - Chanson 
russe pre violončelo a klavír (J. Lupták, 
I. Šiller), pretkaný molovou esenciou 
a clivými ruskými a jidiš melódiami, 
pripomínajúcimi pôvab starých čias. 

Peter Groll sa vyjadril Sonátou pre sólové 
violončelo veľmi zapamätateľne. Jasne 
artikulované hudobné myšlienky, zloži
tosť motivickej práce, bohatosť drama
tických konfliktov, dynamické kon
trasty hodné scénického významu, 
akési .neo-appasionato" a dôraz na (rá
zavanie (tak, ako ho chápal interpret 
J. Lupták), výrazová expresia - to sú 
hlavné črty autorského rukopisu. Ten 
balansuje medzi bohatstvom emócií 
a úsilím zrozurnitelne ich spracovať do 
podoby hudby. S podobným hodnote
ním by som uzavrela aj svoje dojmy 
z uvedenia Grollovho Klavírneho kvinteta 
(Skôr ako hnev, Sekvenda a Tri doby ti
cha), podliehajúc dojmu, že je to tak 
trochu aj .príbehová" hudba, ale cel
kom spokojná, že môžem počúvať 

veľmi seriózny zápas mladého sklada
teľa o tvar, formu, obsah hudobnej myš
lienky a že táto hudba prezrádza na 
svojho tvorcu veľa pozitívneho. Hľada
nie vlastnej hudobnej reči je len jednou 
z mnohých línií, ktoré toto klavírne 
kvinteto poskytuje. Ak malo úspech, 
tak nielen vďaka autorovi, ale celkom 
iste aj vďaka výbornému interpretač

nému výkonu (I. Pristašová, B. Cema
kovič, P. Sesták, J . Lupták, I. Siller). 

Pokračovanie jesennej časti VNH 
13. novembra malo príchuť odváž
neho žánrového výstrelu smerom k jaz
zovým a rockovým štandardom. Večer 
nazvaný .Standard Refrains• so spe
váčkou Beth Griffithovou, klaviris
tom Mikulášom Skutom a súborom 
VAPORJ DEL CUORE poriadne za 
lomcoval publikom, deliacim svoju 
priazeň medzi toto podujatie a zároveň 
prebiehajúci festival Melos-Étos. Tí, čo 
'prišli, neoľutovali, lebo uvoľnené muzi
círovanie v kolektívnej kompozícii (od 
sladkastých skladieb typu Love me tender, 

ll HUDOBNÝ ŽIVOT) 3 )2000 



ponášky na Lauri Anderson, až po 
.techno") malo vtip, rytmickú dravosť 
a silu improvizácie. Jazzová klasika sa 
prelínala s rockovým materiálom, v po
daní originálneho nástrojového zosku
penia dostala punc experimentu, za 
ktorým nebolo cítiť žiadne klišé, ale zato 
imponujúce potešenie z hry a improvi
zovania. Daniel Matej sťa líder pred
vádzaL čo dokáže tento súbor inš!11ro
vaný skvelou multižánrovou speváčkou 
Beth Griffithovou, v Bratislave už zná
mou z predošlých produkcií. Na kon
certe, ktorý bol žánrovým osviežením 
festivalu, svoju povesť jazzmana potvr
dil aj klavirista Mikuláš Skuta, známy 
tiež ako lektor jazzových improvizácií 
na letných kurzoch v Klagenfurte. 
Záverečný projekt 15. d ecembra na

zvaný • THE SATIE CONNECTION" po
skytol radovému Bratislavčanovi prí
ležitosť spoznať prominentný holandský 
súbor súčasnej hudby Maarten Altena 
Ensemble a vychutnať dramaturgiu 
orientovanú na odkaz originálneho 
Francúza Erica Satieho pretavený 
v tvorbe holandských skladateľov z ro
kov 1998/99. Resumé, ako si poradili so 
Satiem a jeho vplyvom, poskytne úry-

vok z bulletinu: .C. Fuhler zostavil 
koláž-montáž fragmentov Satieho hud
by - Ch. Hobbs z niekoľkých Satieho 
tónov vytvoril minimalistickú kompozí
ciu - G. van Keulen rozobral Satieho 
chorál- M. Altena prepísal štyri Sat ie ho 
piesne a doplnil ich časťou Inrermede -
A. Isadora ponad bas z Gymnopéd ií ne
chala znieť halucinačné zvuky - M. 
Padding sa so Satiem vrátil do školských 
lavíc a skomponoval dvojhlasné kontra
punkti cké cvičenie- G. van Bergijk na
písal epitaf pre Satie ho záver. .. • 
20-ročný súbor experimentUJUCI 

s rozličnou hudbou, ruchmi i zvukmi 
inšpiruje skladateľov na využívanie ne
obvyklého hráčskeho potenciálu v oso
bitých autorských projektoch. Ako je aj 
tento ... 

Na koncerte sa stretli rozličné autor
ské poetiky - aforistická éterická struč
nosť Cor Fuhlera v diele Des poissons et 
des étoi/es, so zvláštnou spomalenosťou 
priebehu vokálnej skladby Melange 
Sab/eux, s dlhými frázami a sonoristicky 
zafarbenými harmóniami od Geerta 
van Keulen a ; .antivýrazová" minima
listická koláž kontrastných nástrojo
vých skupín v Hobbsovej skladbe Apres 

Satie, smerom k náladotvornému zá
veru skladby G. van Bergeika: Mort de 
Satie. Medzi nimi zaujalo rozsiahlejšie 
dielo Maar tena Altena, jeho prepis 
Satieho piesňového cyklu Quatre mélo
dies et un Intermede na rôzne texty. Pred
stavoval v prvom rade tradičnú pies
ňovú lyriku, ktorá akceptovala spevné 
kantilény, aj vtip a hravosť synkop, mu
sic-hallové prvky grotesky, svižného 
hudobného klaunstva, inštrumentač
ných nápadov a zvukomalebnosti v jed
notlivých piesňach, vybudovaných na 
tradíciách európskeho romantického 
piesňového útvaru, to všetko okore
nené korením z kuchyne parížskej 
Sestky. Výbornou interpretkou bola te
lavivská speváčka Noa Frenkelová. 

Koncert bol pozoruhodným festivalo
vým pokusom, ako zhromaždiť skladby 
na tému .skladateľ", chápané vo voľ
nom štýle, bez obmedzení. Holandský 
súbor pomenovaný podľa svojho zakla
dajúceho člena Maartena Altenu tak 
spojil holandské a francúzske nitky 
európskej kompozície. Eric Satie ten
toraz ako inšpirátor symbolicky uzav
rel l O. ročník festivalu Večery novej 
hudby. ~ 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP ] 

Klavi ristka Elena Letňanová premiéro
vala na svojom februárovom recitále 
v Daytone - Ohio, USA skladbu mladého 
slovenského skladateľa Tomáša Boroša 
Tri reflexie pre klavír. Skladba vznikla 
na podnet E. Letňanovej, napísaná bola 
koncom roka 1999. Koncert sa uskutočn il 

v Daytonskej koncertnej sále Sears Recital 
Hall. Okrem Boroša boli na programe: 
Nietzsche, Chopin, Wagner (v úprave 
F. Uszta) a Skriabin. 

Veľký rok J. S. Bacha je pred no mi a nahrá
vacie spoločnosti so budú určite predbiehať 

v ponuke nových titu lov na túto tému. Azda 
nojpikontnejšia bude nahrávka rekonštrukcie 
Pašií podľa sv. Marka od Tono Koopmono no 
značke Teldec (857380221-2). Bach tieto 
pašie napísal roku 1731, no neskôr so stratili 
a dnes máme k dispozici len Piconederov 
text .• Rekonštrukcia pošií je možná pomocou 
tzv. metódy paródie, ktorú Bach o jeho 
súčasníci využívali. Ide o okúsi recykláciu nie
ktorých zborov a árií v ďalších skladbách• 
hovorí Koopmon. Ďalšie CD, no ktoré so 
môžeme tešiť, sú: Pašie podľa sv. Matúša 
(Bach Collegium Japan, Masao ki Suzuki) -
Bis; Kantáty (J. E. Gordiner) - DG; Dobre 
temperovaný klavír (Rosalyn Tureck) - DG. 
Plánuje sa aj Vianočné oratórium v podaní 
Helmuta Rillinga a nahrávky Murray 
Pera hi u. 

vp 
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Paul Cassidy, violista z Brodsky Q.uartet 
prišiel sa zaujímavou myšlienkou. Poveril 
šiestich súčasných skladaterov - Javiera 
Alvareza, Elenu Firsavu, Dimitrija Smimova, 
Karen Tanaka, Sally Beamish a Tunde 
Jegede - napísaním skladby založenej na 
inšpirácii Beethovenavým op. 18. Takto no
vovzniknuté kvartetá mali premiéru 8.-10. 
marca v rámci koncertnej série v Cabot 
Hall v Londýne. V tom istom mesiaci budú 
nové kompozície tiež vydané na CD (Vangu
ard Oassics) spolu s pôvodným Beethove
navým kvartetavým cyklom. Každému sklo
daterovi bolo zadané iné kvarteto za sláv
neho ap. 18 a všetko ostatné bolo ponechané 
na fantáziu jednotlivých autorov. Brodsky 
Quartet uložil len jedinú podmienku: sklad
ba nesmie byť dlhšia ako 12 minút. vp 

Prvé predvedenie kompletnej verzie Hinde
mithovej opery Die Harmonie der Welt so 
uskutoční 26. marca v Berlínskej filharmónii 
v podaní Berlínskeho rozhlasového symfonic
kého orchestra pod taktovkou Mareka 
Janowského s medzinárodným sólistickým 
obsadením. Prvé (osi nekompletné) predve
denie diela bolo raku 1957 v Mníchove pod 
taktovkou autora. la 

Podra nemeckého časopisu OPERNWELT 
sa opernou premiérou roku 1999 stala 
opera Heinza Holligera Snehulienka 
v produkcii opery v ZUrichu. ECM vydá 
na jar t. r. záznam tejto produkcie na CD. 

Po zbúraní Philipsavha pavilónu, koncipova
ného Edgardom Varesem a architektom 
Le Corbusierom pre Svetovú výstavu v Bru
seli roku 1958 so zdalo, že Varesovo 
skladba Poeme Electronic je navždy stra
tená, resp. nie je už nikdy viac realizovateľná, 

keďže bola projektovaná pre tento konkrétny 
priestor. Pri pnležitosti festivalu Musica 
Scienza došlo k rekonštrukcii tohto legendár
neho Gesamtkunstwerku vďaka dlhoročnej 
práci Centro Ricerche Musicali v Ríme. Pô
vodným cierom bolo výstavbou pavilónu 
predstaviť elektronické možnosti doby, 
pričom Le Corbusier projektoval svetlo, obraz 
a farbu, Edgard Varese sa ujoi hudobnej kon
cepcie, kým lannis Xenakis vytvoril dvojminú
tovú hudobnú medzihru. V skutočnosti však 
došlo k úzkemu prepojeniu architektonickej 
a hudobnej koncepcie: Varesova kompozícia 
Metostoseis, komponovaná podľa matema
ticko-fyzikálnych zákonitostí, poskytla výpoč
tové podklady pre stavbu pavilónu. la 

Skladateľ Udo Zimmermann sa stane 
generálnym intendantom Deutsche 
Oper Berlin pa abdikovaní Gätza Friedri
cha no túto funkciu. Jeho koncepcia ne
sporne bude prajná opere 20. storočia, 

ako to dokumentujú už plány jeho prvej 
sezóny (2001/ 2002): lntolleronzo (Luigi 
Nono) a Saint Franr;ois ďAssise (Olivier 
Messiaen). Zimmermann by rád vytvoril aj 
európsku dielňu pre hudobné divadlo. 

la 
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100 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY 

Ján Cikker 
Cantus filiorum, 

kantáta pre bas, zmiešaný zbor a orchester op. 17 
Ľubomír Chalupka 

Pre generáciu skladateľov tzv. slovenskej hudobnej moderny, 
nastupujúcu a formujúcu sa v tridsiatych rokoch 20. storočia, 

bolo príznačné, že napriek rovnakému základu umeleckej 
orientácie, získavanému školením v Prahe u Vítézslava No
váka, analogickým tvorivým zámerom a kompozično-tech
nických východiskám boli jej predstavitelia povahovo odlišne 
založení a že už v raných fázach skladateľskej cesty sa vy
hraňoval ich individuálny štýlový profil. Takouto výraznou 
indvidualitou vo vývojovom kontexte tejto generácie bol aj 
Ján Cikker (1911-1989), rodák z Ban
skej Bystrice, ktorý po absolvovaní ta
mojšieho gymnázia začal roku 1930 štu 
dovať na Konzervatóriu v Prahe kompo
zíciu v triede Jaroslava Knčku, popri 
tom aj organ a dirigovanie. Následne sa 
zapísal na Majstrovskú školu u Nováka, 
ktorú ukončil roku 1936. Kompozičné 
vzdelanie si potom rozšíril ročným poby
tom na Hochschule fí.ir Musik vo Viedni 
u Felixa Weingarmera. Na jeho rast teda 
(podobne ako v prípade mladšieho ge
neračného druha Jozefa Kresánka) ne
vplývalo bratislavské vzdelávacie pro 
stredie; keď sa však prvýkrát skladateľ
sky predstavil v Bratislave (Jarnou 
symfóniou, 1940), bolo zrejmé, že ide 
o nový a intenzívny hlas, ktorý tunajšie 
umelecké kruhy budú musieť vážne ak
ceptovať. 

vzrušenou expresiou. Najmä komo rné inštrumentálne 
skladby (Suita pre husle a klavír, l. sláčikové kvarteto), písané 
v rokoch 1934-1935, boli svojráznymi prienikmi mladého 
adepta kompozície do sveta linearity, smerujúcej k viacpás
movosti a bitonalite, a znamenali osvojovanie si zvukovo drs
ných dispozícií chromatického materiálu v duchu vývoja 
európskej hudby na konci 19. a začiatku 20. storočia. 

Príznačnou črtou Cikkerovho formovania bolo rovnako in
tenzívne zaujatie čírosťou a priamočiarou pôsobivosťou dia

Vďaka prudkému a spontánnemu hu
dobnému talentu, vnímavosti na pod

JÁN CIKKER V 30. ROKOCH 

tonických nápadov, zdôrazňujúcich 

skladateľovu spontánne prejavenú 
príslušnosť k slovenskému etniku, cit 
tak pre melodické osobitosti, ako aj pre 
rytmickú vitalitu slovenského piesňo
vého a tanečného folklóru, to všetko 
využité v Sonatíne pre klavír (1933). 
Obaja pražskí učitelia vyátili muzika
litu svojho žiaka a bez ná tlaku 
usmerňovali jeho invenciu k discipli
novanejšiemu a vyváženejšiemu pre
javu, akým sa vyznačujú napríklad 
Symfonický prológ (1934), Cikkerovo ab
solventské dielo na konzervatóriu 
a 2. sláčikové kvarteto (1935), písané už 
v triede Vítézslava Nováka. Štúdium na 
Majstrovskej škole skladateľ ukončil 
orchestrálnym Capricciom, kde si. po
dobne ako v Prológu, zdokonalil inštru
mentačné átenie a na rozsiahlejšej plo
che cibril zmysel pre zvukové i výra
zové kontrasty. 

nety, citovému založeniu a osobnej húževnatosti začínajú už 
v Cikkerových prvých opusoch z rokov štúdií kryštalizovať 
kontúry budúceho zrelého štýlu skladateľa. Jeho genetické 
konštanty možno vidieť v prepojení zmyslu pre zvukovosť 
impresívneho typu, opierajúcu sa o výber pestrých akordic
kých útvarov (popri vyšších terciových štruktúrach rovno
cenne využívajúcich sekundové a kvartové konštelácie). 
s monotematicky koncentrovanou variačnou technikou a po
lyfonickou prepracovanosťou. Tieto postupy sa uplatňovali 
na tektonickom pôdoryse plnom kontrastov viazaných dra
matickou predstavivosťou romantizujúceho typu, nasýtenou 
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Počas spomenutého študijného obdobia kryštalizovali aj 
základné inšpiračné okruhy, z ktorých skladateľ čerpal 

i v ďalšom umelecko-tvorivom vývoji. Bol to predovšetkým 
Cikkerov úprimný a citovo zanietený vzťah k prírode, jej krá
sam (umocňovaný aj turistickými potulkami po Slovensku): 
tak napnldad motto Sonatíny pre klavír - .Hory moje, hory 
krástJe" -je spojené s inštinktívnym primknutím sa k folk
lórnym intonáciám, symbolizujúcim írečitosť slovenského 
ďoveka. SubjekúvÍlejšie ladené sú Cikkerove elegické a ly
ricko-meditatívne tóny striedané až s prudkými výbuchmi 
emocionálne vypätého vzrušenia. K prepojeniu týchto zdro-
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jov invencie došlo v Jarnej symfónii op. 15, dedi kovanej V. No
vákovi, ktorá vznikla počas Cikkerovho viedenského pobytu. 
Predstavuje zároveň technickú a myšlienkovú syntézu pred
chádzajúceho skladateľovho vývoja a východisko pre ďalšiu 
tvorivú etapu zároveň. 

V rokoch 1937-1939 vykonával Cikker vojenskú prezen
čnú službu. Pohnuté spoločensko-politické udalosti tohto ob
dobia (mníchovské udalosti, rozpad Ceskoslovenska a najmä 
začiatOk druhej svetOvej vojny) zasiahli do jadra skladateľo
vej senzibility. Cikker si uvedom~val, že sa skončilo obdobie 
životnej bezstarostnosti a že vo víre udalostí, ktOré prinášala 
doba, musí nájsť svoje miesto, vyjadriť sa ako umelec a člo
vek. V priebehu roku 1940 dokončil tri kompozície. Prvou 
z nich bola dvojica klavírnych skladieb V samote op. 16, od
haľujúca v Cikkerovej hudbe predtým nepočuté tóny elegic
kého smútku, nostalgickej meditácie a subjektívne ladenej 
reflexie, zodpovedajúcej programovému zakotveniu- hudba 
chce vyjadriť samotu jedinca v prírode a samotu v ľudskej 
duši. Silnejúce programové zakotvenie tvorivej inšpirácie 
viedlo skladateľa zákonite ku konkretizácii hudobných pred
stáv textom. Keď si v jednom z jarných čísel časopisu Elán 
prečítal báseň Oheň z pera Vladimíra Reisela, jedného zo sku
piny slovenských nadrealistických básnikov, ktorá vznikla 
ako poetický protest proti ťaženiu fašistického Nemecka na 
Poľsko, zaujala ho natoľko, že začal písať rozmernú vokálno
inštrumentálnu skladbu - kantátu pre bas, miešaný zbor 
a veľký orchester Cantus filiorum (Spev chlapcov). SkutOčnos(, 
že skladba, trvajúca takmer pol hodiny, zaznamenaná na 120 
stranách veľkej partitúry, vznikla za 6 týždňov, svedčí o Cik
kerovej vnútornej koncentrovanosti a emocioná lnej zau
jatOsti. 

2e Reiselov apelatívny text tak intenzívne oslovil sklada
teľa, to nebolo náhodné. U Cikkera sa s vojnou spájali nega
tívne a smutné asociácie - veď v prvej svetOvej vojne zahy
nul jeho otec (malý Janko mal vtedy len 4 roky) a u trápenosť 

matky-vdovy musel mať neustále pred očami. I počas vlast
nej prezenčnej služby sa pri prestrelke stal svedkom ťažkého 
zranenia kamaráta. Citová angažovanosť hudobníka Cikkera 
našla svoje vyjadrenie v ostrom odsúdení vojnou vyvolaného 
ničenia tých najcennejších hodnôt- ľudských životov. Každé 
zabíjanie človeka, ktoré vojnou nemožno ospravedlniť, po
važoval za atak voči vlastnému presvedčeniu i voči pamiatke 
svojho otca. Preto 
na záhlavie parti
túry napísal dedi
káciu: .Militi igno
to" - neznámemu 
vojakovi. .. 

Reise lova báseň
v kritických ko
mentároch nasle
dujúcich po uve
dení Cikkerovej 
skladby, i neskôr 
v rámci monogra
ficky zameraných 
cikkerovských štú
dií - bola považo
vaná za výrazovo 
jednostranný, ele
gicko-nariekavý 
pohľad básnika, ba 
hovorilo sa o nej 
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(Jozef Samko) , že odporuje poetickým princípom tzv. socia
listického realizmu. (Je zrejmé, že nedisponuje prázdnou 
nadutosťou a vonkajškovým páto-som veľkej časti slovenskej 
protivojnovo ladenej poézie z 50. rokov) . O tom, že Cikker 
nezaváhal pri jej výbere, pretože postihol vnútornú presve
dčivosť a hlbku Reiselovho apelu, svedčí výsledný tvar kan
táty. Kvôli poznaniu kvality Cikkerovej citlivosti voči slovu, 
vypovedanému v pravý čas, uvedieme úplný text básne 
(v 60. rokoch bola uverejnená v zbierke V zrkadle a za 
zrkadlom). 

Vladimír Reisel 
OHEŇ 

Slnce vychádza a zachodí a mŕtvi nereptajú. 
Padajú hrozné nevinné kométy, už nevstanú 
zlorečiť dňu i noci sa nevrátia do teplých domovov 
ožiarených žiarou strachu. 
Teraz tu padá dážď, bolesť v malých kvapkách, 
Cez večnú tmu presvitá svetlo nenávisti. 
Synu, chcel by si počuť ľudský hlas? a smrť sa ozýva. 
l)' za to nemôžeš pri svojej hviezdnej puške. 

zastrčený v zákope 
Myslíš na tých ďaleko: teraz plačú. 

Súmrak zlieta. súmrak strašidelných budúcností. 
Toto je osud? Toto je šťastie? 
V zúfalom kine zlosti, ktorá sa láme v kvílení guliek 
1\.t na močiari životnýd1 vzdychov, tu na nížine ľudských očí, 

zavretých do seba 
A očakávajúcich vykúpenie, 
Kto sa postaví čelom proti búrke a nariekajúdm synom? 
Volajú, padajú. zmierajú: na ústach márna kamenná prosba. 
Vy, ktorí zostanete, povedzte tým doma, 
Ze nič je začiatok a koniec všetkého, 
Ze slza bôľu ničoho nestvorí. iba novú vojnu. 
Je treba hovoriť hlasom silnejším než zvon. 
Povedať pravdu čistú jak prameň, jak ráno počas mieru, 
Povedzte ju za nás zemiam. vodám, nebesiam, 
O neprávosti, o zrade. o stratenom mladom šťastí 
O všetkom, čo sa chveje. 
A mŕtvi nereptajú : ležia kľudne proti nebu. 
Dýchajú večný sladký mier. 

Hod sa Cikker v predchádzajúcej tvorbe sústredil temer 
výhradne na čisto inštrumentálne útvary (pieseň Mesíční kvet, 
Vianočná kantáta pre zbor a klavír, resp. Veľkonočná kantáta, na
písané v prvom roku štúdia na konzervatóriu, tvoria epizo-

P R OG R A '-1 o 
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dické výnimky), 
dokázal zapojiť vo
kálnu vrstvu kan
táty do služieb dra-
matického celku. 
Keď sa napríklad 
po vzrušenej intro
dukcii , prinášajú
cej základné tvary 
hudobných myš
lienok skladby pr
výkrát ozve zbor, 
nespieva text, ale 
deklamuje vzdy
chy na vokál .a", 
prvý verš básne sa 
recituje parlando 
v pianissime, a ne-
skôr, keď sa skla
dateľ už opiera 
o Reiselov text, 
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z dôvodov dramatickej účinnosti sa vracia k viacerým kľúčo
vým slovám, opakuje ich. Zaujímavé je, že v priebehu 
skladby sa počiatočné polyfónne pletivo vokálnych hlasov 
(tesné imitácie, inverzné vzťahy svedčia o Cikkerovej afinite 
s polyfonickou prepracovanosťou ako súčasťou stmelenosti 
diferencovaných línií) vyjasňuje v zmysle katarzného účinku 
homofónne prednášaných záverečných veršov. 

Podstatu dramaticky vypätej expresie Cantu jiliorum však 
nesie part orchestra- skladateľ len vyhrotil postupy, ktoré vy
skúšal v Symfonickom prológu, resp. v Jarnej symfónii. V inštru
mentálnom zvuku k~táty Cikker prirodzene, v súlade s myš
lienkovým zámerom, určil závažnejšiu úlohu skupine bicích 
nástrojov a drsnej šbnorite skupiny nátrubkových nástrojov. 
V pulze blanozvučných bicích nástrojov (veľký bubon, tym
pany, malý bubon) je zdôrazňovaná ostinatná vrstva inštru 
mentálneho pletiva - v kantáte skladateľ po prvýkrát využil 
ostinato ako významného zjednocujúceho čin iteľa zvukovo 
a pohybovo mnohotvárnej faktúry i ako súčasť viacvrstvovosti 
a vnútorného napätia v záujme dramatickosti hudby. 

Ak sa svojho času naznačilo (Ernest Zavarský) i zdôraznilo 
(Igor Vajda), že Cantus jiliorum predstavuje významnú prede
stináciu Cikkerovho špecifického inštinktu pre nuansy sym
fonicky cíteného dramatizmu, funkčne uplatneného v oper
nej tvorbe, tak možno poukázať aj na zrejmé paralely medzi 
využitím ostinatnej techniky v kantáte 29-ročného skladateľa 
i v neskorších, pre jeho profiláciu kľúčových kompozíciách, 
naprt'k.lad v opere Vzkriesenie. Genéza zrelého Cikkerovho 
štýlu sa dá rekonštruovať aj prostredníctvom ďalších vrstiev
v partitúre kantáty Cantus filiorum sú už nie latentne, ale zre
teľne prítomné viaceré konštanty, ktoré determinovali vývoj 
skladateľovho hudobného myslenia po druhej opere Beg Ba
jazid. Je to predovšetkým až psychologicky precítený, drama
ticky zvlnený tok hudby v záujme vyjadrenia konkrétnej 
idey, zakotvenosť jeho inšpirácie v intenciách postromantic
kej programovej kompozície, zmysel pre kontrasty ako zá
važnú súčasť budovania tak tektonických celkov, ako aj dife
rencovanosti v mikroštruktúrach. Nachádzame tu tiež pre 
skladateľa príznačnú polaritu medzi tematickým pulzom 
a pozadím, teda napätím medzi melodickými vrstvami a so
noristickým prostredim, v ktorom dochádza k ich variabilite. 
Dravosť súzvukov konfrontovaná s impresívnou mäkkosťou 
priezračných harmónií, osobite riešená polylinearita, preras
tanie diatoniky chromatickými postupmi a pestrosť premien 
vstupných motivických elementov patria k pilierom nachá
dzania analógií medzi Cikkerovou tvorbou zo začiatku 40. ro
kov a hudbou Orchestrálnych štúdií k činohre, či Meditácie 
. Blažení sú mŕtvi", napísanou o štvrťstoročie neskôr. Napokon 
aj volba prostriedkov v kantáte, v súlade s námetom sa zrie
kajúca folklórne motivovaných inšpirácií, upozorňuje na prí
klon skladateľa nie k čis to národne demonštrovanému, ale 
všefudsky a univerzálne založenému humanizmu. 

Poetický obsah 27-veršového celku Reiselovej básne sa zre
teľne ďení na dva dialogické diely, rámcované náladotvorným 
prológom a epilógom: najprv sa oslovujú synovia ocitajúci sa 
uprostred vojnového besnenia, tí sa neskôr prihovárajú svojim 
pozostalým hlasom túžiacim po mieri. V súlade s touto argu
mentáciou rozvrhol Cikker plán kantáty, keď vychádzal 
z dvoch nerovnako rozsiahlych dielov, kde prvý diel prináša zá
kladný motivický, technický i tektonický inventár a druhý diel 
je jeho veľkou variáciou, komentárom základnej protivojnovej 
idey i kl'účom k humanistickému posolstvu. V oboch dieloch 
vytvára vn.útorné kontrasty zhodným spôsobom, ktorý je daný 
vzťahom hudby plnej prudkého vzruchu, hlasitého hnevu 

a apelatívneho výkriku k hudbe elegickej až meditatívnej, po
stupne sa dvíhajúcej zä stíšených polôh k nepokoju a násled
nej gradácii. V rámci skladby sa tento vzťah uplatní päťkrát, 
evokujúc tak pôdorys kombinácie rondovej a variačnej formy. 

Kantáta sa začína výbuchom orchestra, v ktorom sa iniciu
jú základné motivické bunky s funkciou symbolu a prezen
tuje sa rozmer Cikkerovej inštrumentálnej fantázie. Po cres
cende rytmickej figúry znejúcej vo veľkom bubne sa v tym
panoch ozve vzostupný tritónový interval, symbolizujúci 
motív smrti; z neho sa rozvinie v lesklom zvuku trúbok 
a trombónov motív vojny (Pr. l). O náklonnosti skladateľa 

Pr. l 

Ti mp 

Trb, Trbni 

k sémanticky zaťaženým elementom hudobnej štruktúry nie
len v kantáte Cantus filiorum, ale v celej jeho tvorbe niet po
chýb: Igor Vajda a pred ním Jozef Kresánek poukázali na fi
liácie Cikkerovho hudobného myslenia k tvorbe Josefa Suka 
(počas pražských štúdií na slovenského sk ladateľa údajne za
pôsobili prednášky Václava Stepána, ktorý celý rok analyzo
val Sukovu symfonickú báseň Asrael, kde interval tritónu 
symbolizuje prítomnosť smrti). 

úalším dôležitým elementom štruktúry Cikkerovej kantáty 
je motív synov, zaznievajúci najprv v diatonickom tvare 
a vzápätí podliehajúci modifikáciám, v ktorých významnú 
úlohu zohráva descendenčnosť, volba tmavších nástrojových 
farieb a najmä kombinácia kvartového skoku s chromatic
kými postupmi (Pr. 2). Posledne spomenutý variant tvorí zá-

Pr. 2 
Trb 

> > > > > > > 
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Cl 
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klad polyfonicky koncipovaného smútočného pochodu, po
stupne sa zvukovo rozrastajúceho (k inštrumentálnej vrstve 
pribúdajú zborové hlasy) a pointovaného zlovestným ostina
tom bidch nástrojov (Pr. 3). Na uvedených tvaroch spočíva 

Pr. 3 
3 

Jl "l n Jl "l J Jjj 
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koherentnosť i premenlivosť štruktúry v jednotlivých úse
koch skladby, ktoré sú sluchovo identifikovateľné na mies
tach dynamicky vypätých, i v štádiách psychologicky odô
vodneného odlivu napätia, statickejšieho pulzu a ostrovov 
hedonisticky priezračnej zvukovosti. 

Významnou súčasťou diferencovanosti hudby i zdrojom 
nových kontrastov je vokálna vrstva skladby- Cikkerov prí
stup k Reiselovým veršom osdluje od prostej ilustratívnosti 
a výrazovej paralelity až ku kompozične samostatnému vy
užitiu viacerých vybraných slov v záÚjme zvýšenia apelatív
nosti. Aj v deklamácii zboru sú prítomné intonácie vzdoru, 
viazané na vzostupný interval čistej kvarty a chromatický po
kles akcentujúci afekt bôľu a žiaľu. Basové sólo (Pr. 4) iniciu-

Pr. 4 

Sy nu. chcel by si po ču( fud ·Sk ý hlas smrt sa o - zý - va 

je dialóg .otca" so .synom", jedným z neznámych vojakov 
(.Synu, chcel by si počuť ľudský hlas? A smrť sa ozýva ... "): 
viac ráz prerušený výbuchmi vzdoru a protestu striedavo 
sprostredkovanými orchestrálnym i vokálnym zvukom. Zá
ver prvého dielu doznieva v mimoriadne pôsobivej konfron
tácii sólového partu, zborovej vrstvy i inštrumentálnych línií 
akcentujúcich zúfalstvo a beznádej .synov" (verše: •... be
hajú, volajú, zmierajú l na ústach márna prosba"), kde do
chádza aj k prvej syntéze spomenutých vstupných významo
vých motivických elementov skladby. 

Druhý diel sa otvára hudbou podobnou expresívnemu vý
buchu zo začiatku kantáty. Syrytmkky deklamované výkriky 
zboru (.Vy, ktorí zostanete, povedzte tam doma, že nič rue je 
začiatok!. .. ") postupne vyúsťujú do dramaticky účinného 
narábania s kl'účovýrni slovami (.nič") s akcentovaním chro
matických . vzdychových" jadier. Gradácie sa potom lámu 
a vzrušený tok prechádza do elegických intonácii smútočného 
pochodu, pointovaného podobne ako v prvom diele (rytmické 
i melodické ostina to, presvetľovarue tmavších farieb kombiná
ciou drevených dychových nástrojov s harfou, diatorucké po
stupy v melodike). Prítomnosť kontrastu sa dodeľuje polyfo
nizáciou hlasov zborovej vrstvy (od verša .Je treba hovoriť 
hlasom silnejším ako zvon"), zvýšenún vzruchu v inštrumen
tálnej vrstve (viaceré modifikácie moúvu synov) a vrcholí vo 
zvolaní: .Povedzte pravdu za nás, ... o všetkom, čo sa chveje!" 
(sólový bas v druhom diele skladby už nezaznie). Expresivitu 
apelatívneho zvolania podporí drsný zvuk orchestra (Allegro 
molto furioso). Týmto vygradovaním sa však skladba nekončí; 
po generálnej odmlke - retrospektívnom zamyslení sa nad 
osudom zabíjaných - zaznie monológ sólových huslí (variant 
motívu synov) v tektonickej pozícii emocionálneho dojatia 
skladateľa, katarzne presvetľujúceho expresiu hnevu, zloby 
a zúfalstva, katarzia, ktorá sa nielen tu, ale aj v ďalších kom
pozíciách stane príznačným cikkerovským monogramom. 
V elegickej atmosfére, pointovanej stíšeným ostinatnýrn pul
zom a pôsobivým zvukom biakordických kombinácií v dreve
ných dychových nástrojoch, vysokých sláčikoch a harfe de
klamuje zbor tri záverečné verše Reiselovho básnického textu. 

Pnbuzný kolorit skladieb napísaných roku 1940 podčiarkol 
aj piesňový cyklus O mamičke op. 18. Hoci z hudby cyklu sa 
zračí intúnny dt lásky a obdivu skladateľa k matke, predsa 
v každej z troch piesní sa ozývajú postupy a prostriedky 
majúce základný význam v kantáte Cantus jiliorum (ostinato, 
napätie medzi diatonikou a chromatikou, hlboká poloha sólo
vého hJasu, výskyt tritónového intervalu ako motívu smrti). 
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Premiéra kantáty sa uskutočnila na slávnostnom koncerte 
slovenskej hudby 13. marca 1941 (v predvečer vtedajšieho 
štátneho sviatku), keď Cikkerova novinka zaznela v podaní 
spojených orchestrov rozhlasu a divadla i posilneného zboru 
opery SND, v susedstve l. symfónie Alexandra Moyzesa a Su
choňovej ouvertúry Kráľ Svätopluk, pod vedením Josefa Vinco
urka. Početné kritické ohlasy na Camus jiliorum jednoznačne 
prijali Cikkera do kontextu vyspelej slovenskej tvorby, keď vy
zdvihovali .pozoruhodnú technickú a invenčnú úroveň kan
táty ... orchestrálne átenie a organické zaďenerue ľudského 
hlasu do inštrumentálneho pradiva· (Jozef Hlavatý v Slováku), 
tlmočiacej .bohatý, citový a výrazový svet Cikkerovej hudob
nosti" (Zdenka Bokesová v Slovenskej politike). Niektorým kriti
kom sa zdalo, že skladateľ vraj .prekonal bezútešnosť a zúfal
stvo Reiselovho textu a opísal vnútorné boje mladých ľudí, 
ktorí si statočne vykonávajú svoje povinnosti na bojiskách" 
(Konštantín Hudec v Eláne, č. 7). Iní pripomenuli, že Cikker 
.ešte verí v problematické hodnoty predvojnového experimen
tovania" (Ján Strelec v Slovenskom rozhlase). Posledne dtova
né hJasy nemohli z dobových spoločenských i štýlových dôvodov 
postrehnúť pôvodnosť Cikkerovho hudobného štýlu v kantáte 
a jej hlbokú a v tom čase nespornú odvážnu apelatívnosť. 

Vášnivý protest Cikkera proti vojne, expresívne tlmočený 
v kantáte Cantus fi/io rum bol v dobe svojho vzniku ojedinelým 
umeleckým hlasom v slovenskej kultúre prvej polovice 
40. rokov. Skladateľ sa neriadil príslovím ,,[nter arma silent 
musae", práve naopak, kantátou sa zača lo v jeho tvorivom do
zrievaní najerupúvnejšie obdobie, dokumentované o. i. ob
dobne motivovanou symfonickou básňou Boj s podtitulom 
Vojak a matka (na rovnomennú báseň Andreja žarnova), zaďe
nenou do trilógie O živote z roku 1943. Tento protest- zadelený 
proti vojne ako najnezmyselnejšiemu ponižovaniu dôstojnosti 
ďoveka -sa premietal ako presvedčivé etické krédo do Cikke
rových opier, koruny jeho tvorivého odkazu. Je prinajmenšom 
záhadné, prečo sa obidve diela Jána Cikkera zo štyridsiatych 
rokov- kantáta Cantus jiliorum i symfonická báseň Boj nielenže 
nehrajú, ale že nejestvuje z nich aní záznam na zvukových no
sičoch - pričom pri kantáte stále platí dávnejšie vyslovené 
trpké konštatovanie I. Vajdu, že skladba nezaznela od svojej 
premiéry v roku 1941 (v súčasnosti sa v archíve hudobného 
fondu nenachádza ani rukopisná partitúra diela). Z dôvodov 
tejto absende, zapríčiňujúcej vážne poruchy v našom historic
kom hudobnokultúrnom povedomí, sme považovali za po
trebné upozorni( na hodnoty Cikkerovho Can tu jiliorum. 

V proteste stelesnenom v kantáte Cantus jiliorum sa zrodila 
nová kvalita Cikkerovho humanizmu, ktorá sa stala určujú 

cou črtou jeho rýchleho ľudského i umeleckého dozrievania. 
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SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
- FEBRUÁR 

Koncertná sezóna sa postupne dostáva 
do svojej prvej polovice. Pripomenuli 
nám to koncerty 3. a 4. februára, pod 
ktoré sa interpretačn# podpísala Slo
venská [i!harmónia- tentoraz s dirigen 
tom Bystríko m ReŽuch o m . Program 
koncertov cyklu A ll a B ll opäť vychá
dzal zo sklbenia tradičného repertoáru 
a istého oživovania hodnôt, na ktoré 
neprávom padol tieň zabudnutia. Mys
lím predovšetkým na Mendelssohnove 
Koncertné kusy pre basetový roh, klarinet 
a orchester op. 113 a op. 114, ktoré za
zneli popri Paríkovej skladbe Musica 
pastora/is a Symfónii č. 2 D dur op. 47 Jea
na Sibelia. Neblahé zavrhovanie Men
delssohnovej tvorby v prvej polovici 
20. storočia, najmä v Nemecku, čiastoč
ne i v Rakúsku, ukazuje, že ideologické 
či v tomto prípade rasové predsudky 
môžu len z krátkodobého hľadiska 

ohroziť skutočné hodnoty. 
Spomínané koncertantné diela pôso

bia na nás netradičným obsadením sólo
vých nástrojov, najmä basetového rohu, 
ktorý v 19. storočí postupne upadol do 
zabudnutia. 1\J pôsobí viac ako nástroj 
sprievodný, kým klarinet zastupuje 
zväčša koncertantný prvok, takže nemo
žno hovoriť o súperení dvoch nástrojov, 
skôr o ich vzájomnom dopfňaní. Aby 
boli ved komplikovanejšie, ide v oboch 
prípadoch o prepis z pôvodného tria -
pričom tretím nástrojom bol klavír. 

V zásade možno súhlasiť s myšlien
kou, že Mendelssohn bol majstrom 
koncertantných foriem. V jeho hudbe 
vládnu brilantnosť a mäkkosť a hlboká 
úcta k minulosti. Tú pripomína i spätosť 
s klasicistickou formou - pravda, už 
v romantickom duchu. Do svojho ro
mantizmu vniesol Mendelssohn i hl
boký intelekt a celý svoj univerzaliz
mus, čoho dôkazom sú i spomínané 
diela, skvelo zvládnuté sólistami: Ni

N. BULFONE 

co la Bulfone 
(basetový roh) 
pochádza zo 
Svédska a J o 
zef Luptá<'ik 
ml. (klarinet) 
je ďenom or
chestra SF. 
Len pre ilus
traclU uvá
dzam rozkoš-

né úseky, v ktorých klarinet dominoval 
prekrásnou kantilénou, orchester har
monicky podfarboval klarinetový part 
a basetový roh mal za úlohu vystužiť ce
lok Albertiho basom - fenoménom ply
nulosti a výrečnosti. V tejto hudbe niet 
rozporov, dokonca ani koncenantné zá
polenie nie je konfliktné, je skôr ele
gantné, salónne. Istý druh klasicizova
nia považovali Mendelssohnovi súčas
níd za manieru v tom najlepšom zmysle 
slova. Citovosť ako fenomén subjektu sa 
spája s duchovným odkazom - s tradí
ciou. Okrem už spomínaných vynikajú
cich sólistov sa treba zmieniť aj oB. Re
žuchovL ktorý zreteľným gestom vnie
sol priezračný jas do hudby, ktorá 
potrebuje práve tento rozmer. 

Kým Mendelssohn vyrastal z európ
skeho univerzalizmu, Jean Sibelius bol 
pripútaný k svojej vlasti ako severský 
ľadovec. Príťažlivá veľkoleposť a hlbka 
jeho Symfónie č. 2 vskutku pripomína 
plávajúci ľadovec. Na prvý pohľad vidieť 
len vyčnievajúcu krásu, podstatná časť 
je ponorená. Je však podťovaná ako 
mohutnosť. ako živel neviditel'ný, ale 
všadeprítomný. To sú tie hlbiny srdca 
a duše. Skladateľovou víziou je legenda, 
sen, bájoslovie, duchovia severného 
mora. Jeho pripútanosť k zemi je taká 
verká a zakorenenosť taká hlboká, že 
nemôže a nechce citovať, folklorizovať. 
Musí tvoriť nové v duchu starého, a to 
cez seba. Jeho hudba sa nevtiera do 
priazne. Poslucháč musí za ňou kráča(. 
aby sa ocitol v studenom severskom 
svete, kde sviští víchor, krásu schováva 
šero a tma. Sibelius chce, aby sme za ním 
prišli. Prvý krok na tejto ceste urobila SF 
s B. Režuchom. Poslucháč sa ich záslu
hou dostal do vleku hudby. Grandiózne 
záverečné vyvrcholenie celého symfo
nického procesu je nezabudnuteľné . Je 
to veľký okamih, aký dokáže stvoriť len 
hudba a znamenitá interpretácia. 
Opäť som si uvedomil. že veľká 

hudba rokmi dozrieva, zatiaľ čo iná 
starne a odumiera. V živej hudbe 
vládne fantázia a s ňou rozkoš a radosť 
z tvorenia. O takejto hudbe som v tejto 
recenzii chcel písať ... 

Ak sledujeme dramaturgiu abonent
ných koncertov v tejto sezóne, vidíme, 
že programovou osnovou sa ako čer
vená niť vinie vynachádzavosť. nastoľo-

vanie zaujímavých opusov. Prednedáv
nom to bol Elgarov Gerontiov sen či Men
delssohnove koncertantné diela pre kla
rinet a basetový roh, tentoraz očakávalo 
poslucháčov malé prekvapenie 
v podobe Koncertu pre violončelo a orches
ter od Williama Waltona v interpretácii 
Juliana Lloyd a Webbera, SF a jej šéf
dirigenta On dreja Len árda (10. a l l. 
februá r ). 

V úvodnej časti koncertu zaznela ne
smrteľná Predohra k l. dejstvu a Izoldina 
smrť z lásky z Wagnerovej opery Tristan 
a /zo/da. Hudba o láske a bolesti. výkrik 
romantickej citovosti, ktorá ani dnes 
nestratila nič zo svojej mohutnosti. 
Tristan je i pre nás veľkou hudobnou 
básňou o večnej láske. Wagner tu ospe
vuje i oplakáva svoj vlastný príbeh, po
sunutý do stredoveku. Minulosť sa, ako 
u neho vždy, i tu dostáva do legendár
neho, mytologického sveta, v ktorom 
platí. že i .ľudia boli božskejší. pretože 
bohovia boli ľudskejší. .. •. Tento okríd
lený Schillerov aforizmus sa vzťahuje 
nielen na Tristana, ale aj na celý Wagne
rov duchovný odkaz. Javisko jeho mý
tického sveta leží severnejšie než staré 
antické divadlo. Jeho polobožské po
stavy vyvierajú z iného prameňa fantá
zie. Nech majú však akúkoľvek genézu, 
Wagnerova hudba ich posväcuje. Le
nárd pochopil Wagnera ako veľké vlno
bitie citov, ako vulkanickú, magickú, 
pravdivú hudbu . 

Po hudbe, ktorá, obrazne povedané, 
zostupuje z neba na zem, sa zastavme 
pri spomínanom Waltonovom koncer
tantnom diele, ktoré vzniklo roku 1956. 
Po prvom počutí by bolo možné pove
dať. že Walton kompozične nadväzuje 
na klasikov 20. storočia. Vo všeobec
nosti by to mohla byť pravda, no Walta
nova vynachádzavosť sa vzďaľuje aké
mukoľvek prirovnaniu. Jeho koncer
tantnosť tvorivo obchádza akýkoľvek 
exhibidonizmus. Walton neznáša uvra
venosť. jeho myšlienky sú strohé, prie
zračné. Pripomínajú holé vety s jasnou 
prenikavou myšlienkou. Jeho hudba sa 
nechce za každú cenu páčiť. no nemôže 
poslucháča nezaujal. V koncertantnosti 
sa prejavuje invenčná hravosť. V medi
tádách nie je Walton citovo preexpono
vaný, je vždy mužný, priamočiary, i tu 
vedome obchádza rozvláčnosť. V kaž
dom okamihu však žiari nápad, myš
lienka. Sólista mal dokonale prečítanú 
partitúru (nie iba svoj part) a bolo 
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zrejme, ze vie o všetkom, čo sa deje 
v hudbe. Dokázal nielen sólisticky vy
niknúť, ale tiež viesť dialóg s orches
trom. Webber je nielen znamenitý vio
lončelista, a le predovšetkým vel'ký mu
zikant. V jeho hre cítiť nadhl'ad, 
zrozumitel'nosf. SF a O. Lenárd mu boli 
dôstojným i partnermi, no nadhl'ad J . L. 
Webbera jednoznačne dominoval. 

K záslužnému oživovaniu hodnôt mr
nulosti patrí i predvedenie Skriabi
novho opusu 54- Poeme de ľExtase (Bá
seň extázy). Dobre, že skladateľ nedo
volil uviesť v partitúre svoj výklad vo 
veršoch, a verím, že ani poslucháč ne
počúva toto vel'dielo tak, aby si onen 
nevšedný hudobný zážitok verbálne 
transformova l. Skriabinova Báseň extázy 
je od prvého do posledného taktu jedi
nečná a strhujúca HUDBA, ktorá nepo
trebuje komentáre. Exponované myš
lienky som vnímal ako silu, ako ener
giu, ktorá vyžaruje čosi, čo nemožno 
pomenovať. Veď prvá téma, téma úz
kosti, trýzne a trápenia, by mohla byť 
i spevom anjela smrti. Téma snenia, 
túžby zasa nepretržitým spevom múz. 
V expozícii sa stretáva osem anjelov, 
osem duchovných sil, skoro ako v bib
lických zjaven iach . Každá myšlienka 
má svoje vyžarovanie a vstupuje do zá
pasu s ďalšími. .. V umení neexistuje nič 
krajšie a nič vzrušujúcejšie, než veľké 
záverečné vyvrcholenie boja, v ktorom 
sa symbol božskej sily zjaví ako preni
kavý lúč akordu C dur. Ten svojou veľ
koleposťou ukončí zápas. Interpretácia 
bola jedinečná ... 

IGOR BERGER 

Racionálna výživa, povedali by sme si, 
keby bola reč o jedle. Keďže však ide 
o mierne modifikovanú metaforu, 
ktorú v podobe adjektíva zvykneme ap
likovať i na umelecké výkony, výsled
nica nebude najpozitívnejšia. Ano, pre
važnú časť ďalšieho abonentného kon
cenu Slovenskej filharmónie zo 17. 
februára si dovolím označiť ako ne
mastnú-neslanú, a to bez obáv z ne
skorších výčitiek svedomia. 

Na pódium SF sa postavil hosť 

z Orientu, Japonec Kazuhiko Ko
matsu. Nie sú mi známe okolnosti jeho 
angažovania, ale ak mal prísť do Brati
slavy iba kvôli dvom koncertom, nepo
važoval by som to za práve účelne vy
užité peniaze. Nechcem mu uprieť pro
fesionálny prístup, prehl'ad a dôvernú 
znalosť hudobného materiálu, ale na 
tých pár skúškach sa mu s orchestrom 
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SF príliš zblížiť nepodarilo. Nakoniec 
najpriaznivejšie zapôsobila hudba jeho 
krajana Ryôhei Hiroseho, krátka, 
úderná Slávnostná predohra z roku 1972, 
komponovaná pri príležitosti otvorenia 
Zimných olympijských hier v Sappore. 
Autor v nej 
skombin oval 
bohatý inštru
mentár bicích 
nástrojov (až 
5 hráčov!) a 
občasné ná
znaky čerpa

nia zo žried
la japonského 
folklóru s os-
vedčenými 

K. KOMATSU 

štylistickými postupmi európskej hudby 
asi zo začiatku storočia. Tomuto .zdra
vému eklekticizmu" však Hirose dal 
zmysluplný tektonický rámec a rezo
lútne rytmické impulzy. Z interpretač
ného hľadiska pokladám jeho Slávnostnú 
predohru za najvydarenejšie číslo večera . 

Bez akejkol'vek logickej nadväznosti 
toto oslnivo-efektné dielo vystriedal 
krajne introvertný, meditatívne zá
važný Koncert pre violu a orchester od Bélu 
Bartóka, jeho labutia pieseň. V úlohe 
sólistu sa predstavil František Magyar, 
zakladajúci ďen Moyzesovho kvarteta 
a dlhoročný ďen orchestra SF. V jeho 
výkone upútali istota, rozvaha a skrom
nosť, no emotívnou intenzitou a nadše
ním rozhodne neoplýva!. Pokus F. Ma
gya ra o pretlmočenie Bartókovej, inak 
nesmierne náročnej hudobnej výpo
vede poznačili vlažná korektnosť, ob
medzené dynamické rozpätie a takmer 
indiferentný výraz. 

Klasická symfónia D dur op. 25 od Ser
geja Prokofieva sa pod taktovkou ja
ponského hosťa ocitla ešte bližšie k po
myselnej rovine neslávneho .prie
meru", ba možno trochu aj pod ňou. 
Velmi podivuhodným dramaturgickým 
rozhodnutím je už umiestnenie zhruba 
20-rninútovej skladby do druhej polo
vice koncertu ako jej výhradná náplň -
podobne, ako týždeň predtým v prípade 
Básne extázy. Koncert sa tak skončil už 
o 20.19, čo je azda hodina čistého času. 
No comment. Samotná interpretácia 
Klasickej symfónie zanechala v prvom 
rade pochybnosti o stave Komatsuho 
vnútornej identifikácie s týmto dielom. 
Dirigent ho poňal v prvom rade expan
zívne a monumentalizujúco - čo sa mi 
javilo ako krajne nevhodné. Veď tento 
neoklasicistický skvost je v prvom rade 
zásobnicou vúpu, duchaplnosti, jemno
dru, ironického pôvabu, kde s vel'ko-

ryso expresívnymi gestami radno nará
bať nanajvýš opatrne. A čo detailné pre
cizovanie hudobných fráz, rafinované 
filigránstvo lineárnych štruktúr, kvázi
rokokový sarkazmus, priezračnos(, 

kompaktnosť zvuku? ... To všetko v ten
to večer do značnej miery chýbalo. 
Ba naopak, miestami sa zvuk huslí 
a vi ol akoby .rozpadával". Našťastie iba 
miestami a ako celok tento koncert 
vlastne ani nebol zlý. Všetko je vraj re
latívne ... 

ToMÁŠ HoRKAY 

Abonentné koncerty 24. a 25. februára 
patrili Slovenskému komornému 
orchestru. Bol to koncert, Líšiaci sa od 
predchádzajúcich stretnutí s warchalov
cami, pretože bol venovaný životnému 
jubileu umelca, ktorý už štyridsať rokov 
stojí na výslní nášho koncertného ži
vota. 

Bohdan Warchal je umelcom, pre 
ktorého hudba znamená život. Túžba po 
dokonalosti ho stimulova la do nevšed
nej pracovitosti, iskra, ktorá v ňom stále 
tlie, posvätila to každodenné a obda
rovala nás radosťou i krásou, ktorá 
vyžaruje z jeho umenia. No teraz ku 
koncertu venovanému hudbe 20. sto
ročia. 

Ak by sa urobilo desatoro z hudby 20. 
storočia, rozhodne by kdesi na začiatku 
stál We bern a jeho Päť skladieb pre sláči
kový orchester op. 5. Touto hudbou totiž 
Webern vykročil na cestu svojho ver
kého učitel'a Arnolda Schônberga, kto
rá, ako sa ukázalo, znamenala kliatbu 
i požehnanie. Pre Weberna bola požeh
naním, pre ďalších neraz pascou. 
Webern sa v tomto svojom diele jedi
nečne .odpútal " od tonálnej hudby 
a rovnako aj od Schônberga. Bol to 
krok jediným možným správnym sme
rom. Preč od zástupu epigónov do sveta 
fantázie. Webern sa nezriekol .inžinier
skej techniky" druhej viedenskej školy, 
nekonvertoval zo Schônbergovho kom
pozičného .nového zákona·: bol orto
doxný a zároveň jedinečný, fanatický 
a tvorivý- tvrdošijný vo svojom projek
tovaní a nespútaný vo fantázii. Z jeho 
opusu č. 5 vyžaruje tol'ká neha a aristo
kratická ušľachtilosť, že každú časť by 
bolo možné nazvať malou komornou 
hudobnou básňou. I Warchal pristupo
val k Webernovi s posvätnou úctou. 
Poznal zmysel každej noty, každého 
záchvevu. Rozumel hudbe a zrozumi
tel'ne ju vykladal. Jeho prejav bol čita
tel'ný a poetický. V dramaturgickom su-
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sedstve s Webernom sa ocitol Yui Kaki
numa a jeho Hra sklenených perál. Aby 
som bol úprimný, nebola to najšťastnej
šia programová voľba. U Kakinumu 
je všetko transparentné - exotickosť. 

programovosť a, žiaľ, i kompozičná štruk
túra. Možno v inej programovej konšte
lácii by ďovek túto hudbu zniesol. no 
v susedstve s Webernom a vzápätí 
s Hindemithom rozhodne nie. Co 
B. Warchala mohlo 71Ujať na tejto exo
tickej hudbe je azda to, že Kakinuma 
rozumie sláčikovýn'T nástrojom. Vie na
vonok rozžiariť celý orchester. Lial', pre
nikavá hlbka, ktorá dáva veciam du
chovnú opodstatnenosť, tu neexistuje. 
Návrat k .vel'kej hudbe" nastal v oka
mihu, keď zaznela Smútočná hudba pre 
violu a sláčikový orchester Paula Hinde
mitha (sólista Bohdan Warchal ml. -
viola). I keď je Hindemithova hudba 
výsostne komorná a jednoznačne cítená 
inšt rumentálne, predsa len pripomína 
zvláštne rekviem, v ktorom violista do
povie, dospieva, dokomentuje všetko 
to, čo .vysloví" komorné teleso. Viola 
nekoncertuje, ale ozvláštňuje. Je to, ob
razne povedané, kantor spievajúci kadiš 
(zádušný obrad). Záverečný chorál je 
rozhodne najsvätejším miestom v tejto 
hudbe, veľké oslobodenie duše od bo
lesti. 

V dramaturgickom panteóne klasikov 
hudby 20. storočia sa po prestávke oci
tol jeden z ďalších velikánov: Dmitrij 
Sostakovič a jeho Komorná symfónia 
c mol op. 118bis. Hovorí sa, že Boh stvo
ril človeka na svoj obraz. Pri tejto myš
lienke si vždy spomeniem na Sostako
viča. Jeho hudba to dokazuje, pretože 
často z .ničoho", z hlbiny, zo zeme (ten
toraz zo štyroch tónov) postaví veľko
lepé dielo. Možno to nazvať kryptogra
mom, alebo projektovaním dvoch se
kundových krokov - jedného stúpa
júceho a druhého klesajúceho, pričom 
tieto dva kroky sú predelené klesajúcou 
terciou. Existuje vôbec niečo zdanlivo 
jednoduchšie? D - Es a potom C - H. 
To je všetko, čo potrebuje Sostakovič, 
ostatné dokáže stvoriť. Spočiatku je to 
plač, potom výkrik, výsmech, bezrad
nosť, diabolský tanec, geniálna triviál
nosť a potom hlboká meditácia. Pravda, 
myšlienková rozmanitosť sa v priebehu 
symfónie rozrastá, ale genetická iden
tita základného štvortónového motivic
kého jadra je všadeprítomná a živá. 
Spolutvorcom tohto čarovného zážitku 
bol Slovenský komorný orchester 
a jeho umelecký vedúci Bohdan War
chal. 

IGOR BERGER 
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SLOVENSKÉ FILHARMONICKÉ 
OKTETO 

Séria symfonických koncertov je v kaž
dej sezóne zdrojom určitého stereotypu, 
ktorému sa dobrý dramaturg (alebo ko
lektív odborníkov-dramaturgov) snaží 
vyhnúť. Jednou z klasických možností 
oživenia je zaradenie cyklu komorných 
koncertov, zväčša sláčikových súborov 
(kvartetá) , menej v ich kombinácii s dy
chovými nástrojmi, či dokonca priamo 
dychových súborov. Z tohto hľadiska 
bol príjemným spestrením koncert Slo
venského filharmonického okteta 
v zložení Igor Fábera, Ladislav Roth -
hoboje, Jozef Luptáčik (umelecký ve
dúci) , Saša Jaško - klarinety, Roman 
Mešina, Peter Sagát - fagoty a Roman 
Bielek, Miloš Stevove- lesné rohy. Sú
bor sa predstavil s klasickým repertoá
rom (rozumej: repertoárom spadajúcim 
do obdobia klasicizmu), ktorého ťažisko 
tvorili oktetové kompozície W. A. Mo
zarta (Divertimento Es dur KV Anh. 226) 
a F. V. Krom-

pretačný ideál sa odvíja od historických 
poznatkov o interpretačnej praxi 18. 
a 19. storočia, ktoré blahodarne pôsobia 
na jednu z najdôležitejších čŕt interpre
tácie, a to na jej variabilitu. Napríklad 
notový text sa všeobecne, ale špeciálne 
v prípade pôvodných kompozícií urče
ných pre dychové nástroje (zrod 
väčšiny z nich spadá do druhej polovice 
18. a prvých dekád 19. storočia) obme
dzuje na minimálne množstvo agogic
kých, dynamických a výrazových indí
cií. Skladateľ vychádzal z predpokladu, 
že interpreti sú vybavení štandardnou 
zna losťou dobovej praxe, preto nebol 
dôvod vpisovať takéto samozrejmosti do 
partitúry či partov (to sa týka aj tvorby 
takých autorov, akými boli W. A. Mo
zart či J. Haydn, neplatí to však v súvis
losti s Beethovenovou tvorbou, ktorá je 
v tomto ohľade prepracovanejšia). Ďal
šou dôležitou informáciou získanou 
na základe preštudovaných dobových 
traktátov je doznievanie barokovej ges
tiky (a nepochybne ďalších dôležitých 

čŕt) v interpretč
nej praxi obdo
bia klasicizmu. 
V súvislosti s od
lišnosťou vlast
ných očakávaní 
a interpretácie 
Slovenského fi!-

, harmonického 
~ okteta sa mi 
j žiada otvoriť fi-

mera-Kramára 
Partita F dur 
op. 57), dopl
nené menej zná
mym Divertimen
tom J. Haydna 
(F dur Hob. II: 
15 v sextetovom 
zložení 2 hoboje, 
fagoty a lesné 
rohy) a Sexte/om 
Es dur op. 71 od 

SLOVENSKÉ FtLHARMONICKÉ KVARTETO lozofickú rovi-

L. van Beethovena v odlišnom obsadení 
(2 klarinety, fagoty, lesné rohy), ktoré 
reprezentujú umelecký vrchol tohto 
žánru. Hoci program pozostával výlu
čne z pôvodných kompozícií (častejšie 
druhú polovicu programu takýchto te
lies tvoria dobové úpravy zo známych 
opier či iných populárnych skladieb), 
variabilnosť obsadenia (dve oktetá 
skombinované s jedným sextetom s ho
bojmi a ďalšou sextetovou kompozíciou 
s klarinetmi) dostatočne oživila štruk
túru koncertu a predišla prípadnému 
zvukovému stereotypu. 

Pred samotným recenzovaním kon
cenu chcem poznamenať. že súhrn mo
jich predstáv (vyprofilovaných aktív
nym hraním v súbore Maria Theresia 
Harmonie a nemenej prostredníctvom 
nahrávok, ktoré cielene zhromažďujem 
a pozorne počúvam) o interptetácii jed
notlivých kompozícií sa podstatne od
lišuje od interpre tačného ideálu, aký 
naznačili ďenovia Slovenského filhar
monického okteta. Môj vlastný inter-

nu interpretácie. 
Domnievam sa, že interpret by mal nie
len osobnostne rásť v úzko remeselnej 
línii, ale tiež rozširovať svoj rozhľad 

o kultúrne, intelektuálne a ďalšie ob
lasti, aby mohol byť pripravený spros
tredkovať všetky dimenzie. Nedostatok 
vybavenosti interpreta môže znamenať 
(a aj znamená) nielen pomerne neko
rektnú interpretáciu diela, ale aj a naj
mä radikálne oklieštenie osobnostného 
rozmeru interpretácie, čo je hádam naj
zaujímavejšou časťou interpretaoe 
a najvzácnejším vkladom interpreta do 
diela. Trúfam si dokonca povedať, že 
všetko, čo interpret nosí v hlave (spôsob 
uvažovania, množstvo a typ informácií, 
hodnotové kritériá), sa významne pod
pisuje pod to, čo vysiela pri interpretácii 
v duchovnej rovine, a pod to, aká je 
(a či vôbec je) kvalita duchovného 
zážitku z hudby. 

Slovenské filharmonické okteto de
monštrovalo určité kvality v základ
ných parametroch, akými sú súhra a in
tonácia. Každý interpret z vlastnej skú-
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senosti vie, že najčastejšou pncmou 
zníženej kvality týchto parametrov 
býva ambícia ísť za hranicu vlastných 
schopností a odovzdať v danej chvíli 
všetko svoje umenie v prospech vyzne
nia diela a umeleckého zážitku obecen
stva. Túto energiu a umelecké nasade
nie obecenstvo vždy cíti a aj napriek 
technickým nedostatkom nakoniec 
ocení. Naopak, hranie .na istotu" v ,:~o
hodlnej dynamike, mdlých tempách, 
účelovo upravenej agogike, či s ná
dychmi prerušujúcimi logické melo
dické línie, ale najmä bez vnútorného 
umeleckého zápalu a energie (ale 
v prospech zachovania kvality určitých 
technických parametrov) je vždy už od 
začiatku interpretačnou a umeleckou 
prehrou. 

Podrobné rozoberanie interpretácie 
jednotlivých skladieb (podobne ako 
umeleckých kvalít hráčov súboru) 
nemá hlbšie opodstatnenie. Ani jedna 
z predvedených kompozícií sa od na
značenej kvality výrazne neodklonila 
a u jednotlivých hráčov sa ukázali len 
minimálne kvalitatívne rozdiely. Na
opak, všetci aenovia súboru predviedli 
očakávanú remeselnú a technickú zruč
nosť. Je zaujímavé (a z hľadiska objekti
vity dôležité) uviesť, že koncert zane
chal v časti odbornej verejnosti (obe
censtva) dobrý dojem. Otázkou však 
zostáva, aký interpretačný ideál a hod
noty tento súbor svojou hrou reprezen
toval. Obávam sa, že som ich napriek 
usilovnému hľadaniu nenašiel. 

R Ó BE RT Š EBESTA 

SOSR vo FEBRUÁRI 

Svetlé chvíle Mirka Krajčiho 
• Vážení návštevníci, s poľutovaním vám 
oznamujeme, že z dôvodu náhleho 
ochorenia Doc. Róberta Stankovského 
dnešný koncert diriguje Mirko Krajči.· 

Podobný strohý oznam, pripojený 
k pôvodnému textu koncertného bulle
tinu, nevyvoláva v návštevníkoch, kto
rým je adresovaný, vždy, všade a za 
každých okolností pozitívne emócie. 
Pre našu konšteláciu to neplatilo. 
Mirka Krajčiho naša hudobná verej
nosť dosiaľ poznala predovšetkým ako 
veľmi zaujímavého sklada teľa, predsta
viteľa najmladšej generácie. No po 
10. februá ri, keď v preplnenom Kon
cennom štúdiu Slovenského rozhlasu 
obstál na čele Symfonického orchestra 
Slovenského rozhlasu minimálne na 
jednotku s hviezdičkou, mala by ho po
zna( aj ako jednu z najvýraznejších diri
gentských nádejí na Slovensku. 
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Už po niekoľkých úvodných tónoch 
slávnej predohry ku Glinkovej opere 
Ruslan a Ľudmila som cítil, že tento 
večer veru nebude obyčajný. Krajči to
tiž nič nenecháva! na náhodu a rozhla
soví symfonici sa pod jeho suverénnou 
taktovkou rozohrali k impozantnému, 
parádnemu ohňostroju, k hudobnej at
rakcii vyrážajúcej dych, kde sa v orga
nickej jednote prelínali ši roký ruský 
spev a pregnantné, temperamentné 
práskanie. Naozaj skvelý začiatok. Aj 
pokračovanie možno označiť za vyni
kajúce, i keď s istými výhradami; no 
vnímať a predsvedčivo interpretovať 
hudbu Johannesa Brahmsa predstavuje 
jeden z naj tvrdších orieškov, na ktorom 
si svoje zuby vylamovali už i tí najväčší. 
Dvojkoncert pre husle, violončelo a orchester 
op. 102 je obzvlášť ťažký, vážny a trud
nomyseľný. Sólové party t lmočili dve 
skutočné osobnosti svojho nástroja, 
Václav Hudeček na husliach a Jozef 
Podhoranský na violončele. Aj keď 
obaja odovzdali štandardne suverénny 
a vysoko profesionálny výkon, trochu, 
najmä v okrajových častiach, som cítil 
rozpor medzi azda príliš pedantným, 
prešpekulovaným prístupom dirigenta 
a väčšou, slobodnejšou emotívnosťou 
oboch sólistov, inklinujúcich viac k ro
mantickému vzletu. O to viac ma zau
jala očarujúca prechádzka hlbinami 
brahmsovských meditácií v druhej, po
malej časti diela. 

Tzv. romantický koncert dovŕšila na
pokon Dvorákova 8. symfónia G dur. 
Toto dielo a jeho autor patria nepo
chybne k najpreferovanejším hudob
ným fenoménom na Slovensku; neraz 
však ich prezentáciu nemožno označiť 
za práve najdôstojnejšiu. Mirko Krajči 
a rozhlasový orchester zato ponúkli 
tento večer lahôdku najvyššej kvality. 
Už dávno som na slovenských koncert
ných pódiách nezacítil taký nádych 
niečoho ozaj posvätného, výnimoč

ného: pocit, že interpret je s hudbou do
slova zrastený, že ju podáva s takou ne
nútenou sústredenosťou, aká doslova 
elektrizuje sálu a vyráža dych. Bol to 
spôsob, akým sa pod Krajčiho taktov
kou spontánne a prirodzene rozvíjali 
Dvorákove hudobné myšli enky, vy
váženosť orchestrálneho zvuku, pre
cízne vypracovanie každého detailu, 
každej frázy, no nikdy nie na úkor 
celku, s neslýchanou autentickosťou 
žiariace bohatstvo výrazového sveta au
tora od temnej rezignácie cez hrmiace 
blesky vášne po idylické farby svetla 
a šťastia, ale bola to aj premyslenosť, 
ktorá sa nikdy nezvrhla na akademiz-

mus, vrúcnosť, ktorá sa nikdy nezvrhla 
na honosný pátos, a v neposlednom 
rade schopnosť myslieť vo viacerých di
menziách, vo viacerých vrstvách, 
schopnosť dosiahnuť, aby jedna a tá istá 
myšlienka zaznela, vždy keď sa objaví, 
trochu inak ... 

Vo vymenúvaní týchto superlatívov 
by sa dalo pokračovať ... Na záver želám 
Mirkovi Krajčimu veľa úspechov a sebe 
a azda i celej hudobnej verejnosti, aby 
sme ho v budúcnosti na našich koncert
ných pódiách vídavali čo najčastejšie. 

TOMÁŠ HORKAY 

MELODRÁMA -ASPOŇ 
KONCERTNE ... 

Učebnicové vedomosti o melodráme sa 
premenili na zážitok 30. januá ra na 
4. koncerte sezóny 1999- 2000, ktorý 
usporiadali Komorný orchester mesta 
Bratislavy Cappella Istropolitana 
a Mestské kultúrne stredisko v Bratislave 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. 

Okrem úvodných concerti grossi 
Coreltiho, Geminianiho a Locatel
liho predviedol orchester aj scénickú 
melodrámu Jirího Antonína Bendu 
Ariadna na Naxe. Podnetom pre tento 
dramaturgický krok bol nielen dirigent 
koncertu Jaroslav Krček (CR), ale aj 
spoluúčinkujúci herci Jitka Molav
cová a Alfréd Strejček (CR). 

Ako je známe, Benda bol priekopní
kom a vrd1olným tvorcom melodrámy. 
Po zakladateľskom diele tohto druhu od 
Jeana Jacquesa Rousseaua (Pygmalion, 
1770) J. A. Benda o päť rokov neskôr 
(1775) premiérova! v Gothe (Nemecko) 
a vzápätí v Lipsku s neobyčajným úspe
chom svoju Ariadnu na Naxe, v ktorej 
spracoval tému z gréckej mytológie 
o Ariadne, dcére krétskeho kráľa Mí
nóa. Svoju scénickú melodrámu napísal 
Benda pre slávnu tragédku tých čias 

Karolínu Brandesovú. Nevedno, s akým 
pátosom prednášala kedysi svoj part 
ona, no Jitka Molavcová a Alfred Strej
ček interpretovali textovú časť bra
vúrne: nielen spamäti, ale aj výrazovo 
prepracovane. J. Krček a herd . zrežíro
vali" herecké party aj priestorovo (hlasy 
z balkóna Zrkadlovky, príchody zo 
vstupných priestorov sály, pohyb her
cov pred orchestrom, dotvorenie textu 
pohybom atď.). A tak scénická melo
dráma J. Bendu bola predvedená viac 
ako len koncertne. Jitku Molavcovú 
poznáme dlhé roky z kabaretných vy
stúpení v Semafore, preto jej drama
tický nerv bol pre mnohých prekvape
ním. Skvele zapôsobil aj skúsený herec 
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a recitátor Alfred Strejček v úlohe 
Thésea. 

Jaroslav Krček so svojím príznačným 
temperamentom a emotívnosťou viedol 
hercov aj hudobníkov k výrazovo vypä
tému prejavu, pričom vychádzal z toho, 
že Benda predišiel svoju dobu raného 
klasicizmu a v hudbe využíval niekedy 
postupy a výrazové prostriedky prislú
chajúce skôr vrcholnému klasicizmu. 
Na poslucháčov :j divákov to nepo
chybne zapôsobiľo. Skúsenejší poslu
cháč mal však poredsa len pocit priveľ
kého dramatizmu, ktorý najmä v hu
dobných úsekoch unavoval. Ale aj 
s jemnými výhradami voči štýlovému 
posunu diela dirigentom treba privítať 
predvedenie melodrámy, ktorá na 
našich koncertoch absentuje. 
Krčkov interpretačný profil, inklinu

júd k pátosu a vypätým zvukovým plo
chám, sa potvrdil aj v úvodných, čisto 
inštrumentálnych dielach A. Corelliho 
(Concerto grossa op. 6, č. 10), F. Geminia
niho (Concerto grossa A dur op. 2, č. 6) 
a G. 8 . Locatelliho (Concerto grossa op. l , 
č. 2). Th mal poslucháč ešte väčší podt 
jednotvárnosti. CorelH, Geminiani a Lo
catelH si vyžadujú viac štýlovej presnosti 
a rešpektovania barokových výrazových 
zvláštností než melodramatické stvárne
nie gréckeho eposu klasidstického skla
dateľa .. . Cappella Istropolitana hrala vo 
všetkých dielach presne, intonačne pre
cízne - rešpektujúc dirigenta. 

Dobre vybraný čas podujatia- nedeľ

né popoludnie -je ďalším kladným bo
dom cyklu, ktorý pripravuje Komorný 
orchester mesta Bratislavy svojim priaz
nivcom. 

T ERÉZIA URSÍNYOVÁ 

PERGLEROV CHOPIN 

A DEBUSSY 

Sympatizujem s odhodlaním klaviristu 
Františka Perglera pri koncipovaní 
d ramaturgie záveru umeleckej časti 

jeho doktorandského štúdia na VSMU. 
10. januára v Zrkadlovej sienj Prima
dálneho paláca uviedol najskôr kom
plet 24 prelúdií op. 28 od Fryderyka 
Chopina. Tento romantický klenot je 
kaleidoskopom najrozmanitejších ná
lad, spojených s exhibíciou všetkých 
druhov techniky. Interpret nemá mož
nosť vydýchnuť si, z pódia odchádza až 
po odznení posledného prelúrua. Pre ta
kéto nároky na koncertnom pód iu 
tento opus nebýva často interpreto
vaný. Pokiaľ je nám známe, na tento 
čin sa u nás odhodlala Perglerova školi
teľka prof. Ida Cernecká. 
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Pohl'ad imerpreta sa v štáruu prípravy 
diela postupne mení, kryštalizuje, až do
spieva k určitému stupňu v presvedčivos
ti výrazu i v miere vyváženosti jednotli
vých interpretačných parametrov. Rokmi 
sa uhly pohľadu na dielo môžu meniť. 

Pergler často nekoncertuje, čo zrejme 
spolu s faktom, že v tomto prípade bol 
jeho recitál spojený s istým kvalifikač
ným postupom, determinovalo jeho psy
chiku. V Chopinovi ťažisko problému 
spočívalo vo zvýšenej miere tempera
mentu, vášnivej dramatickosti a dávko
vaní pátosu (Prelúdiá E dur: g mol) , čo sa 
prejavovalo aj tam, kde to nebolo práve 
najvhodnejšie. Nemôžeme mu však 
uprieť zmysel pre lyriku, najmä v týchto 
polohách dominoval jeho zmysel pre dy
namické finesy (napn1dad tajomný ná
stup stredného ruelu Pre/údia Des dur, ale 
aj v Prelúdiách e mol, h mol, Fis dur). Me
nej sa mu darilo v brilantnom Prelúdiu b 
mol (ako prídavok ho zopakoval presve
dčivejšie i precíznejšie). Výhrady na ad
resu Pre/údia A dur sa dotýkajú tempa. 
Prelúdium c mol v tomto zmysle zvládol, 
až na zbytočne vygradovaný záver, šťast
nejšie. Prehnaná vášnivosť skreslila na
príklad Prelúdium f mol, naproti tomu 
jeho dravý elán pomerne presvedčivo 
korešpondoval s Prelúdiom d mol. A tak 
nám jeho výkon pripomínal stavbára, 
ktorý svoj stavebný materiál nedokáže 
usporiadať do celku, aký by bol v súlade 
s jeho predstavami. 

Zmysel pre nuansy tónotvorby ešte 
dôkladnejšie využil Pergler v cykle 
fantazijne impresionistických ob razov 
Mauricea Ravela Zrkadlá. Jeho mla
djstvý temperament okorenil, pochopi
teľne, aj tento opus, tu sa však nedostal 
do príkrejšieho rozporu so štýlovými 
postulátmi (A/harada del grazioso). Trb
lietavosť farieb dominovala vo vstupnej 
časti Nočné mory, zaujali účinné plochy 
údolia zvonov, či náladová atmosféra 
Bárky na oceáne. 

Pergler vo svojom vývoji dosiahol isté 
štádium zrelosti, pre ďalší rast však bez
podmienečne potrebuje pódiovú prax, 
ktorá by mu dodala viac sebavedomia 
i priestor na sebakontrolu. Potom sa iste 
prejaví jeho komplexná muzikalita pri 
stvárňovaní interpretovaných diel. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

KLAVIRISTA DIMITAR CANEV 

cháči možnosť oboznámiť sa s unikát-
• nym cyklom rozsiahleho závažného 

diela Oliviera Messiaena. SkladateL 
oplyvnený štúdiom orientálnych kul
túr, výrazne prispel k hľadaniu nových 
ciest vo vývoji európskeho kompozič
ného myslenia. Jeho individuálna 
a svojrázna kompozičná technika sa 
prejavuje i v uvedenom klavírnom diele 
s názvom Dvadsať pohľadov na dieťa 

Ježiša, ktorého námet autor čerpal 

z Biblie. Kontrastnosť, premenlivosť, 
zvukovofarebná vynachádzavosť tema
tického materiálu napriek spájaniu roz
ličných štylizácií (staroindické rytmy, 
staroveké grécke metrum, gregoriánsky 
choráL stredoveká symbolika) vyúsťujú 
do kompaktného celku. D. Canev doká
zal sklbiť jednotlivé časti do jednolia
teho prúdu hudby poetických i drama
ticky vyznievajúdch obrazov, dielo in
terpretova l neobyčajne sugestívne s ob
divuhodnou virtuozitou. Dvadsať pohľa
dov na dieťa Ježiš O. Messiaen napísal 
v roku 1945 a až po verkom časovom 
odstupe sme mali možnosť vypočuť si 
ho v koncertnom vystúpení i u nás. 

BoŽENA DLHÁŇovÁ 

ORIENTÁCIA NA SÚČASNOSŤ 

Rok po recitáli v Mirbachovom paláci 
mal Eugen Prochác ďalší bratislavský 
koncert, tentoraz v Zrkadlovej sieni Pri-

maciá ln eho 
paláca (25. ja
nuára) a opäť 
v spolupráci 
s klaviristkou 
Eleonórou 
Skutovou , 

" ktorá inter
~ pretačný do
~ jem koncer
~ tov s viace-E. PROCHÁC 

rými umelca
mi dotvára svojimi mimoriadnymi vir
tuóznymi schopnosťami a štýlovou 
presnosťou. V Eleonóre Skutovej vy
rástla klaviristka, ktorá sa špecializuje 
najmä na súčasnú tvorbu, dokonale 
ovláda jej požiadavky a nikdy neza
nikne ako .klavírny sprievod". Neumo
žňujú jej to už samotné party komor
ných diel hudby 20. storočia, ktoré od 
klaviristov vyžadujú technické a vir
tuózne predpoklady; tieto podmienky 
E. Skutová spfňa a- je naozaj brilantná! 

Klavírny monotematický ~citál l. feb
ruára v Koncertnej sále Zichyho paláca 
pripravil mladý bulharský umelec Di- ' 
mitar Canev. V jeho impozantnom 

Pravda, komorný koncert v . Zrkad
lovke" patril najmä Eugenovi Prochá
covL ktorý si - takmer ako v Mirbacho
vom paláci - vybral do dramaturgie re
citálu iba diela autorov 20. storočia. Je a bravúrnom predvedení mali postu-
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10 odvážna, no ucelená dramaturgia, 
ktorá hovorí o .jasnej" hlave sólistu 
a štýlovej zameranosti tohto recitálu. 
Prochác je pre hudbu 20. storočia priam 
stvorený: šťavnatým, zvukovo boha
tým, sýtym tónom, razanciou a výbuš
nosťou, rytmickou a intonačnou pres
nosťou aj v najzložitejších pasážach, 
zmyslom pre hru farieb a celkovou vir
tuozi tou. V súhre s E. SkutovO'u boli 
ideálnou interpretačnou dvojicou. ktorá 
hudbe 20. storočia nielen rozumie, ale 
má z nej aj zjavnú radosť. 

Neobaroková Talianska suita od Igora 
Stravinského bola tým najpriehl'adnej
ším, . najklasickejším • dielom večera, 

v ktorom hudba 20. storočia znie iba 
ako jemný ťah štetca na maliarskom 
plátne. Skladba In fire od Dave Heatha 
je efektné dielo, v ktorom sa vedľa zvu
kových clustrov a záplavy virtuóznych 
blokov objavujú aj pôvabné, priam ro
manticky rozospievané témy. Dave 
Heath (nar. 1956) rád využíva aj ná
znaky jazzovej rytmizácie. Na nároky je 
to ozajstný interpretačný .oheň", kto
rému však nechýba ani tiché plápolanie 
(v 2. časti), oboma umelcami vo finále 
opäť .rozdúchané" do zvukovo pohan
skej opojnosti. 

Oproti tomu je skladba Fratres od 
Arvo Pärta oveľa pokojnejšia, obsažnej
šia (čo sa týka programovej fantázie). 
Po počiatočnej razancii končí v hlbokej 
melanchólii a v ppp. 

Najvzácnejším a najnáročnejším opu
som koncertu bola Sostakovičova So
náta d mol op. 40, v ktorej sa jedinečne 
prejavil génius autora. Je to nádherná 
hudba s logickou tematickou stavbou, 
vnútornou štruktúrovanosťou hudby, 
bohatstvom myšlienok, ktoré rozprá
vajú príbeh diela bez akýchkol'vek obra
zových asociácií. Sostakovič nás vtiahol 
do svojho hlbokého sveta tak fascinu
júco, že sme ani nedýchali. Pritom svo
jim interpretom poskytol množstvo vý
razových a technických valérov. 

Eugen Prochác je v silnej slovenskej 
violončelovej zostave sólistov osobitým 
zjavom, viac orientovaným na súčasnú 
než na klasickú či barokovú literatúru. 
Napriek tomu rada by som ho po istom 
čase počula aj v Bachovi a Beethove-
novi. .. 

TERÉZIA URSÍNYOVÁ 

HUDBA NA HRADE 
Koncom minulého roka sa v priesto
roch bratislavského Hradu opäť usku
točnil cyklus komorných kocertov, resp. 
recitálov Hudba na Hrade, a to vždy 
v nedeľu poobede. Organizátori (Hu-

lll HUDOBNÝ ŽIVOT} 3 }2000 

dobné centrum, Spolok koncertných 
umelcov pri Slovenskej hudobnej únii 
a Hudobné múzeum) si dali tak záležať 
na pestrosti dramaturgie a interpretač
ného zastúpenia (šlo takmer výlučne 
o domácich umelcov), až to hraničilo 
s nesúrodosťou. Mal som to šťastie byť 
prítomný na štyroch zo šiestich koncer
tov, jeden som počul . napoly" z mini
disku a ten vianočný ma už v hlavnom 
meste nezastihol. 

Cyklus odštartoval 14. novembra 
Imrich Szabó. Ostriel'aný organový 
virtuóz mal trochu smolu, pretože v tom 
istom čase sa konal aj jeden z koncertov 
festivalu Melos-Étos a organovú hudbu 
na Hrade uprednostnilo iba sedemnásť 
poslucháčov. Možno by stačilo trochu 
pružnosti - presunúť jeho recitál na iný 
termín (poznámka pre kompetent
ných). Szabó i tentoraz podal suve
rénny a sebavedomý výkon, námietky 
by som vzhl'adom na obmedzené mož
nosti malého neobarokového nástroja 
mal najmä proti jeho príliš univerzál
nemu repertoáru. Najp resvedčivejšie 

v Szabóovom poňatí vyzneli Bachovo 
Prelúdium a fúga h mol z úvodu a Finále 
3. symfónie Louisa Vierneho zo záveru 
koncertu, kým Lisztove dve nekonečne 
obohrávané vel'diela (Prelúdium a fúga 
na B-A-C-H a Variáde na • Weinen, K/a
gen ... ") trochu trpeli zvukovou .nekom
patibilitou" organa, ako aj istou opatr
nosťou a stereotypom, hoci ťah a dra
matický elán organistovi uprieť nemož
no. Szabóov cit pre francúzsky esprit 
a prednostne lyrická povaha sa naplno 
prejavili vo Franckovom Chorá/i č. 3 
a mol, kde umelec pôsobil slobodnej
šie, spontánnejšie, prirodzenejšie než 
v predchádzajúcich skladbách, takže 
môj celkový dojem z jeho vystúpenia sa 
napokon ukázal ako .skôr" pozitívny. 

Ako .vel'mi" pozitívny by som označil 
koncert o týždeň neskôr, flautový reci
tál Moniky Streitovej-Popeláiovej 
(CR), doktorandky VSMU s nanajvýš 
tvorivou asistenciou mladého organistu 
Mareka Vrábla. Práve tento koncert 
som si vypočul až dodatočne, vďaka 
agilnej flautistke - bohužial', na na
hrávke boli iba jej sólové čísla, takže 
sólové diela pre organ v podaní 
M. Vrábla mojej recepcii unikli. Pre po
slucháčov musela byť dramaturgia šo
kujúca, veď všetky prednesené kompo
zície- s výnimkou skladby Franka Mar
tina z roku 1938 - vznikli v druhej 
polovici 20. storočia. Boli však pretlrno
čené brilantne, s maximálnym preáte
ním a odovzdanosťou. M. Streitová-Po
pelái'ová disponuje ohnivým tempera-

men tom a schopnosťou vykúzliť zo svo
jej flauty emociálne nasýtený, vo všet
kých polohách bohato diferencovaný 
tón. M. Vrábel jej dotváral podmienky 
pre plnohodnotný umelecký dialóg, 
pričom mnohokrát mal možnosť aj .só
listicky" excelovať. Odznela krátka a 
pochmúrna Meditácia pre flautu a organ 
od Ivana Paríka z roku 1998, farebná 
a efektná Rapsódia pre flautu a organ 
J. Weavera z roku 1967, relatívne roz
siahla a závažná Sona/a da chiesa pre 
flautu a organ Franka Martina, trojmi
nútové Rekviem pre sólovú flautu od 
K. Fukushimu a na záver najavantgard
nejšie pôsobiaca Vízia pre flautu a organ 
od súčasného nemeckého autora K. 
Dietricha z roku 1982, plná prudkých 
kontrastov, výbušnej energie a využitia 
špecifických zvukových možnosú oboch 
nástrojov (napríklad konfrontácia flau
ty a flautového registra na organe). In
terpreti predneseným skladbám zrejme 
neostali nič dlžní a dokázali, že súčasná 
hudba môže byť príťažlivá aj mimo rám
ca špecializovaných festivalov, .len tak". 

Diametrálne protichodný dojem som 
si odniesol z ďalšieho koncertu, ktorý sa 
konal 27. novembra. Radoslav Sašina 
ma v tento deň o vhodnosti kontrabasu 
ako sólového inštrumentu rozhodne 
nepresvedčil, čo nechcem pripisovať na 
vrub jeho umeleckých a hráčskych dis
pozícií, ktoré sú určite vysoké. Jeho vy
stúpenie malo mierne stúpajúcu krivku. 
Vel'mi nešťastne vyznela Bachova Sonáta 
D dur BWV 1028 (pôvodne pre violu da 
gamba a čembalo), v ktorej sa barokové 
figurácie zväčša strácali. Iba o niečo 
lepšie zapôsobila Beethovenova Sonáta 
A dur op. 69 (pôvodne pre violončelo 
a klavír), v ktorej Sašinov tón vo vyš
ších polohách bol mimoriadne slabý 
a enervovaný ... táto produkcia hraničila 
s paródiou a neúctou k skladatel'ovej 
hudobnej výpovedi. Opodstatnenosť 

prenosu tejto skladby na kontrabas si 
dovolím spochybniť. Inak spoľahlivá 
a citlivá sprevádzačka Dana Sašino
vá-Satury potom zahrala taktiež Beet
hovenovu Sonátu d mol op. 31 č. 2, žiaľ, 
dosť priemerne a povrchne, najmä 
vďaka stále .hučiacemu· pedálu, ktorý 
spôsobil pomerne obmedzenú zrozumi
teľnosť hudobného pradiva. Nakoniec 
sme si v podaní manželskej dvojice vy
počuli ešte dve originálne kompozície 
pre kontrabas a klavír: vkusnú, hoci ne
velíni invenčnú Sonátu od tudovíta Raj
tera z roku l 964 a Americké capriccio ll ju 
Zeljenku z roku 1998. Priznám sa, moje 
obavy o spôsobilosť kontrabasu fungo
vať ako sólový nástroj, adekvátne spro-
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stredkujúd hudobný obsah v žiaducej 
šírke a hlbke, sa ani po vypočutí týchto 
dvoch skladieb nerozplynuli. 

Magdaléna Blahušiaková, Ján Sa
lay a Eugen Prochác boli protagonis
tami o týždeň neskôr. V maximálne he
terogénnom programe rezonoval najmä 
známy violončelista Eugen Prochác, 
vždy sólovo, najprv Bachovou Suitou č. 6 
D dur BWV 1012, neskôr Sacherovskou 
variáciou ( 1975) Wi~lda Lutoslaws
kého. Jeho Bach bezozvyšku uspokojo
val. či už po stránke''tektonickej, dyna
mickej, výrazovej a lebo zvukovej, 
krátky Lutoslawského kus pôsobil takis
to veľmi pozitívne, čo pri novšej hudbe 
možno pripísať aj nemalým zásluhám 
interpreta. Procháca dvakrát v priebehu 
popoludnia vystriedala mezzosopra
nistka Magdaléna Blahušiaková, za bez
chybnej asistencie Jána Salaya za klaví
rom. Blahušiakovej voká lno-interpre
tačný prejav cha rakterizovali silný 
dramatizmus a citová a ngažovanosť. 

zato nie vždy diferencovaný výraz a ob
čas príliš ostrý, pn1iš vibrujúci hlas. Jej 
repertoár čerpal prednostne z 20. storo
čia, a to z diel Vítezslavy Kaprálovej 
(piesňový cyklus Navždy). Sergeja Rach
maninova (výber z piesní) a Eugena Su
choňa (Nox et solitudo). 

Pri tejto príležitosti by som rád veno
val niekol'ko riadkov jednému, podľa 
môjho názoru dosť závažnému orga
nizačnému nedostatku, t. j. absencii 
akýchkol'vek údajov o predvádzanej 
hudbe v bulletine. Vyhovárať sa na ne
dostatok financií považujem za nepre
svedčivé, pretože pripraviť stručný, zau
jímavý text o autoroch a skladbách by 
zaiste dokázal aj šikovnejší študent hu 
dobnej vedy, pričom by si určite za to 
nenárokoval astronomický honorár. Je 
jedno, či nejaké dielo zaznie po prvý 
alebo tisíci raz, publikum má právo na 
základné informácie o ňom. 

Tento neradostný stav vecí sa pokúsili 
Dagmar a Jozef Zsapkovci na pred
poslednom koncerte cyklu 12. decem
bra napraviť - sami si k tlmočeným 
skladbám pripravili krátke sprievodné 
slovo. Aj s touto skutočnosťou sa mi ich 
vystúpenie (popri recitáli M. Streitovej
Popelárovej) azda páčilo najviac, a to aj 
napriek charakteru repertoáru, ktorý sa 
ukázal prinajlepšom ako vkusný vyšší 
populár. Išlo o hádam najzaujímavejšiu 
Suitu Buenos Aires odM. D. Pujola, mies
tami gýčovú Fantasiu mu/atu E. Cordera 
a Carmen fantáziu Belgičana F. Borna, asi 
všetko diela z 20. storočia, využívajúce 
prvky španielskeho a latinskoameric
kého folklóru, kombinujúc ich even-
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tuálne s modernejšími hudobnými po
stupmi. Co sa týka kvality .reproduk
cie" patrí toto ostrieľané duo na sloven
skom interpretačnom nebi ku stáliciam. 
Chváliť nádherný tón Dagmar Zsapka
vej, virtuozitu Jozefa Zsapku (samo
zrejme aj manželky) či nesmierne ši
rokú vyjadrovaciu škálu oboch, od ly
ricko-poetických sfér k ohnivej 
vášnivosti. je zaiste nosením dreva do 
lesa . v druhej polovici zaznel program, 
ktorý s tou prvou takmer v ničom nesú
viseL program v podaní organistky 
Emílie Dzemjanovej . Na začiatok a na 
koniec si umelkyňa vybrala po jednom 
diele od dvoch francúzskych sklada
teľov 19. storočia (0/fertoire pour le jour 
de Pdques od P. A. F. Boelyho) a medzi 
nich vsunula výber z Beethovenových 
Piatich skladieb pre flautové hodiny WoO 
33 a Momenti ďorgano od Petra Ebena. 
Dzemjanová vynikla najmä markant
nou, vel'koryso dávkovanou, niekedy až 
pateticky strojenou agogikou, čo, bo
hužial', velíni nepomohlo najmä Beet
hovenovým nevinným skladbičkám. 

Ebenove mohutné kontrasty a občas in
fernálne nálady jej .sadli" citel'ne lepšie, 
kým v Sortie od Lefébura-Wélyho sa há
dam celkom nevyrovnala s iskrivo-roz
radosteným (nezriedka gýčovo-honos
ným) charakterom diela. Dzemjanovej 
vnútorný nepokoj až nervozita vytvá
rali ostrý protiklad k jej intenzívnem u 
oduševneniu. 

TOMÁŠ H ORKAY 

KOŠICKÉ ZHRNUTIE 
Prebiehajúca 31. koncertná sezóna Stát
nej filharmónie Košice stále čaká na 
svoje vrcholy, či prirovnania k mimo
riadne úspešnej sezóne predchádzajú
cej -jubilejnej. 

Japonský dirigent Tsugio Maeda 
(ll. novembra) do programu koncertu 
zvolil diela obdobia klasicizmu: Symfó
niu č. 2 D dur op. 781 od C. Czerného 
a Symfóniu č. 3 Es dur op. 55 (Eroica) od 
L. van Beethovena. Jeho účinkovanie 
som pochopil ako pn1ežitosť spolupráce 
s vel'kým symfonickým orchestrom (od 
roku 1996 je čestným šéfdirigentom 
SKO v Žiline), či prípadnú recipročnú 
ponuku pre orchester SF. V prístupe 
k obom dielam nepriniesol nič objavné 
či obdivuhodné. Symfónia C. Czerného 
(osciluje medzi klasicizmom a roman
tizmom a za beethovenovsk?m štýlom 
kompozičnej práce hodne •zaostáva) 
chýbala väčšia sústredenosť. prepraco
vanosť detailov a zaujala nanajvýš sa
motným uvedením. Viacej sa mu darilo 
v Beethovenovej Eroike, ktorej terna-

tický materiál bol pretavený do účin
néi'IO tvaru, avšak bez osobnostného 
vkladu. 

Pri stretnutí s dirigentskými produk
ciami šéfdirigenta Tomáša Koutníka 
sme svedkami ušl'achtilého, profesio
nálneho, precízne (Ýripraveného inter
pretačného stvá rňovania . Výkon Giil
sin Onayovej (Turecko) v Koncerte pre 
klavír a orchester Es dur K 271 od W. A. 
Mozarta bol dôkazom jej technickej su
verenity a spontánneho muzikantstva, 
ktorým odkrývala krásu a bohatstvo 
Mozartovej hudby. Nebola to suchá 
technika, ale živý prejav s pekným tó
nom a zodpovedajúcou brilantnosťou. 
V Bartókovom Koncerte pre orchester vie
dol Koutník filharmóniu k monumcn
talite, ale aj precíznej detailnosti. Ume
lecký vzlet sa snúbil s vedomím štýlovej 
kontrastnosti jednotlivých častí. Pre
cízny bol aj výkon sólisticky sa prezen
tujúcich jednotlivých hráčov orchestra 
(18. november). 
Ťažiskom koncertu v rámci Festivalu 

sakrá lneho umenia pri priležitostí Roku 
kresťanskej kultúry (25. november) 
bola Omša B dur Hob. XX1l:l3 (Schop
fungsmesse ) od J. Haydna, v ktorej sa 
presvedčivo uplatnili Zbor sv. Cecílie pri 
Dóme sv. Alžbety a štvorica sólistov. 
V prvej časti koncertu (SF dirigoval Ró
bert Stankovský - 25. november) 
odznela Predohra k opere ljigénia v Au
lide od Ch. W. Glucka a Symfónia č. 5 B 
dur D.485 F. Schuberta. Koncert ako ce
lok vyznel pričinením dirigenta matne 
a nepresvedčivo. Bol pripravený .na 
poslednú chvíl'u•, bez zjavného záujmu, 
len aby sa uskutočnil . Zvlášť Schuber
tova symfónia odznela bez nápadov, bez 
vzruchu a jej hudobná krása ostala ne
povšimnutá a zabudnutá. 

Decembrové podujaúa (9., 18. a 19.) 
boli už tradične venované • Vianočným 
koncertom". Košický spevácky zbor uči
teľov, Zbor sv. Cecílie, ale aj Collegium 
technicum a štvorica sólistov: T. PaJ'o
včíková, G. Hi.ibnerová, S. Somorjai 
a M. GurbaJ' participovali pri uvedení 
Ceskej omše vianočnej od J. J. Rybu a Misse 
pastora/is .Alma nox" od M. Schneidera
Trnavského. V prvej polovici odzneli 
Koncert pre organ a orchester D dur od F. X. 
Brixiho (sólista I. Sokol) a Toccata pre 
altový trombón a orchester od G. Fresco
baldiho (s tónovo a technicky vynikajú
cim J . Hrubovčákom). Dirigentom kon
certov bol T. Koutník. 
Novoročný koncert (6. a 9. január) 

bol venovaný výberu z tvorby J. Straussa 
ml. a Josefa Straussa. Orchester SF diri
goval Christian Pollack. 
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Co dokáže a čo pre orchester zna
mená dirigentská osobnosť, sme sa moh
li presvedčiť na koncerte (20. január), 
ktorý dirigoval maďarský dirigent Do
monkos Héja . V programe koncertu 
odzneli Obrázky z Maďarska od B. Bar
táka a Symfónia F dur op. 68, .Pasto
rálna· od L van Beethovena. Už 
úvodná skladba, prinášajúca nejedno 
úskalie, odznela presvedčivo, s pln~m 
zaujatím a precíznosťou. Široké tema
tické plochy, ale aj krátke dynamické 
a tempové zmeny nás uistili, že máme 
do činenia s výbornými hráčmi a vyni
kajúcim dirigentom. Dialógy nástrojov 
sa rozvíjali s presnosťou a bez najmen
šieho náznaku .zakolísania". Aj Beet
hovenova symfónia bola ako celok vy
budovaná s logikou, v neobyčajne 

disciplinovanom a pritom spontánne 
muzikálnom prejave udržala poslu
cháčov v napätí od prvej do poslednej 
noty. Sólový part Koncertu pre violončelo 
a orchester e mol op. 85 E. Elgara hral 
muzikálne presvedčivo Jozef Lupták: 
v celom koncerte sa zhostil svojej úlohy 
s obdivuhodne gradujúcim prejavom. 
Lupták zvládol svoj part bravúrne, vy
pol sa k výkonu, ktorý poslucháča pre
svedčil. Bol to koncert a zážitok, ktorý 
zásluhou sólistu, dirigenta a všetkých 
ďenov orchestra uspokojil a plne zaujal. 

ŠTEFAN Ču Rl LLA 

Bossv McFERRIN 

V REGENSBURGU 

Malé bavorské mesto Regensburg s bo
hatou katolíckou tradíciou, centrum ce
ciliánskej reformy cirkevného spevu 
v 19. storočí, zaručuje aj v oblasti súčas-

ného koncertného života kvalitu. Kon
cenný program týchto mesiacov ponúka 
také mená ako napr. Ivo Pogorelié, Lon
dýnsky symfonický orchester BBC. Vie
denská komorná filharmónia, Bamber
skí či Budapeštianski symfonici a iní. 

Sedemnásty február znamenal pre 
Regensburg jeden z najvzrušujúcejších 
hudobných zážitkov sezóny: speváka 
Bobbyho McFerrina ako dirigenta Mní
chovského rozhlasového orchestra. 
.Zvukový experiment" je v posledných 
rokoch centrálnym záujmom B. McFer
rina, ktorý sa ako multitalent úspešne 
snaží o prepojenie popu, džezu a kla
siky. R. 1990 pri príležitosti svojich 40. 
narodenín debutoval ako dirigent Sym
fonického orchestra San Francisco (štu
doval u slávneho amerického učitel'a di
rigovania Gustava Meiera). Od roku 
1994 úspešne dirigoval mnohé vý
znamné svetové orchestre. Nahral dve 
CD - .Paper Music" so St. Paul Cham
ber Orchestra (ako dirigent a spevák 
sólových partov obl'úbených klasikov 
od Bacha po Cajkovského) a .. The Mo
zart Session" s Chickom Coreom a St. 
Paul Chamber Orchestra (ako nová per
spekúva Mozarta - spoločne hrali Mo
zartove klavírne koncerty). 

Obrovská sála Audimax regensbur
skej Univerzity sa toho dňa zaplnila tak 
mladými fanúšikmi pop-jazzu, ako aj 
typickými milovníkmi vážnej hudby. 
Program ponúkal klasický repertoár 
a vlastnú spevákovu improvizádu. Pre
dohra G. Rossiniho Su la Scala di Seta 
bola lahodnou úvodnou miniatúrkou, 
pri ktorej bolo možné jedine strnulo se
dieť a sledovať jemné a presné gestá 
speváka-dirigenta, s jeho talentom .vy-

chytať" tie najjemnejšie zvukové od
tienky skladby. Pravý zvukový experi
ment nastúpil v Pavane op. 50 fis mol od 
G. Faurého. jemnej až melodickej 
skladbe, v ktorej hlavnú melódiu v úvo
de a v závere spieva l McFerrin spolu 
s orchestrom: dokonalé napodobenie 
farby pôvodných sólových nástrojov 
a k tomu opäť dirigentsky koncentro
vaný dôraz na jednotlivé .farebné vlny" 
orchestra. Pri tretej skladbe - Spaniel
skom capricciu op. 34 od Rimského-Korsa
kova- sa už mohol postupne vytušiť zá
mer a ciel' McFerrinovho experimento
vania s vážnou hudbou a vol'bou 
dramaturgie. Korsakov ako majster inš
trumentácie dáva v Capricciu priestor 
práve . hre so zvukom" kombinovaním 
rôznych nástrojových zoskupení a sólo
vých vstupov, čo je ideálna pôda pre di
rigenta McFerrina. Naozaj mraziad fa
rebný zážitok zvuku. Ani Talianska sym
fónia od Mendelssoh-na-Bartholdyho na 
záver koncertu nebola zvolená náhod
ne. V chápaní McFerrina bola jemnou, 
melancholickou až rojčivou sondou do 
bezproblémového a idealistického života 
a hudby skladateľa, bez strhujúcich 
vzruchov a dramatického pátosu. 

V samostatnej improvizádi v závere 
l. časti koncertu spevák doslova zhyp
notizoval nielen svojich skalných fa
núšikov, ale tiež vyprovokoval do spo
ločného .responzoriálneho" spevu celé 
publikum. Napríklad na meno Ulrike 
(dievčiny sediacej v prvom rade) vysta
val melodickú a rytmickú variáciu, 
ktorú opakovalo publikum spolu s jeho 
samostanou improvizáciou. Vtipné 
a bezchybné. 

ALEXANDRA SCHM l OTOV Á 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

Telesné pozostatky Hectora Berlioza 
budú v roku 2003, pri príležitosti 200. vý
ročia narodenia skladateľa, slávnostne 
prenesené z Montmartru do parížskeho 
Panthéonu. Na základe rozhodnutia pre
zidenta Chiraca bude Berlioz, ako prvý 
francúzsky skladateľ, pochovaný na sláv
nom mieste odpočinku takých osobností 
ako sú Victor Hugo, Emile Zola, Voltaire, 
či Marie Curie. bbc, os 

Prvé predvedenie Mohlerových Wunderhorn
Ueder podľa novej kritickej edície (ed. Renate 
Hilmar-Voit) pod taktovkou Riccardo Chail
lyho v decembri v Concertgebouw v Amster
dame ukázala podstatné rozdiely oproti zná
mym verziám z Mahlerových symfónií najmä 
v inštrumentácii (Dos Himmlische Leben - 4. 
symfónia, Urlicht - 2. symfónia a ď.). Podľa 
editorky predpokladal skladatel' v týchto sta
ronových verziách malý interpretačný aparát 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT) 3 )2000 

a vôbec komorný charakter, vrátane menších 
priestorov pre interpretáciu. la 

Gidon Kremer získal . za šírenie porozu
menia prostredníctvom hudby" prestížnu 
Cenu spoločenskej tolerancie, udeľovanú 
Sarosovou nadáciou v Lotyšsku. Kremer 
sa rozhodol venovať peniaze nadácii sú
boru Kremerata Baltica, ktorý .akoby 
zázrakom doteraz prežíval bez akéhokoľ
vek sponzorstva•. teldec, as 

Súborné vydanie listov Richarda Wagnera 
(Breitkopf & Härtel) pod vedením Wernera 
Breiga na Univerzite Erlangen-Ni.irnberg 
chce odteraz zodpovedať najnovším textovo
kritickým zásadam. 

Dirigent a skladateľ Lorin Maazel oslavuje 
tohto roku svoje 70. narodeniny. Syn americ
kých rodičov sa síce narodil vo Francúzsku, 

ale vyrastal v Spojených štátoch. Ako 
zázračné dieťa nadobudol popri hudobnom 
vzdelaní (husle, dirigovanie) aj obsiahle vzde
lanie univerzitné. Pri prnežitosti svojho život
ného jubilea dirigoval aj štyri koncerty Lon
don Symphony Orchestra v londýnskom Bar
bican Centre. Prvý z nich sa uskutočnil 16. 
februára, keď na programe bola o. i. i jeho 
vlastná kompozícia Hudba pre violončelo 
a orchester, venovaná Mstislavovi Rostropo
vičovi, ktorý ju oj interpretoval. 17. februára 
bol druhý charitatívny gala koncert na po
moc deťom trpiacim nádorovými ochore
niami: svetovú premiéru mala ďalšia Maaze
lova skladba: Empty Pot (Prázdna nádoba), 
po ktorej nasledoval Dvorókov Violončelový 
koncert - opäť v podaní M. Rostropoviča 
a čajkovského 4. symfónia. Na dvoch ďalších 
koncertoch (20. a 22. februára) uviedli Ma
hlerovu 2. symfóniu .Zmŕtvychvstania* a vý
ber z tvorby Richarda Straussa. vp 
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Preriedený Ná poj lásky 
Slovenské národné divadlo l. marca jubilovalo. Necelý týždeň 
pred dovŕšením diva_gelných osemdesiatín uviedol operný sú
bor tretiu premiéru~ezóny a prvú roku 2000: Nápoj lásky od 
Gaetana Donizettibo. Natíska sa otázka: išlo o titul v danej 
chvíli vhodný? V čase, keď- povedzme - pražské divadlá po
núkajú nového Sostakoviča a Brittena, Zemlinského a Mar
tinu (to všetko v premiérach počas februára a marca), prichá
dza prvá slovenská scéna, navyše v povznesenej nálade, s jed
nou z najobohratejších talianskych komických opier. Aby bolo 
jasné: nemám nič proti tomuto pôvabnému dielu a maestrovi 
z Bergama vzdávam najhlbšiu úctu za celé jeho 70-dielne ja
viskové dedičstvo. No uvažujme ďalej. Nezaslúži si okrúhle ju
bileum SND čosi viac ako (átujem riaditel'a divadla z denníka 
Pravda, na tlačové besedy ma totiž zásadne nepozývajú) 
Hskromnejšiu inscenáciu", za čo môže .naša súčasná ekono
mická situááa"? No a keď už Donizetti, tak prečo tá časť jeho 

Z celého Smolíkovho poňatia sa akosi vytráca jasný názor 
na predlohu, premyslený a precízne realizovaný režijný plán. 
Možno časť publika zaujali niektoré epizódy či jednotlivé ná
pady, neboli však natol'ko nosné, aby inscenácii vtisli charak
teristickú tvár. Atmosfére zvlášť nepridáva ani výprava Vla
dimíra Cápa. Je zrejme nenákladná, avšak tiež málo origi
nálna, málo štýlová. 

Nemastnú-neslanú réžiu mohlo vykompenzovať brilantné 
hudobné naštudovanie a vzorové spevácke kreácie. Ani to sa 
nestalo. Dušan ~tefánek premiéry skôr .oddirigoval", než 
by im bol vlial entuziazmus, južanský oheň či lyrický esprit. 
Tempá volil síce kontrastne, no agogické zlomy ostávali tro
cha vlažné, briózne finálové čísla by zniesli presnejšie dávko
vanie crescenda. Ansámblové scény najmä v tempových gra
dáciách trpeli približnosťou súhry, orchester, zbor a sólisti 
muzicírovali nie dosť sústredene a disciplinovane. Nemám 

pocit, že by tá to stránka pro
fesionality súvisela s ekono
mickou situáciou. Privítal by 
som tiež väčší kus práce s vo
kálnym výrazom sólistov, do
konca i vtedy, keď išlo o ve
dúce osobnosti súboru . 

odkazu, voči ktorej má slo
venská operná kultúra najme
nšie dlhy. Prečo nie daktorá zo 
sféry opery serie, v bratislav
skom prostredí (s výnimkou 
produkcií Komornej opery, 
• šťastne" pochovanej) vytr
valo odmietanej? Vari spe
vácke obsadenie Nápoja lásky 
bolo natoľko motivačné, aby 
odsunulo napríklad Lucreziu 
Borgiu, Annu Bolenu či Lindu 
di Chamounix, typovo blízke 
Matyášovej, resp. v treťom 

prípade Vargicovej? Žia!', po
sledná premiéra je ďalším 

dôkazom totálnej bezrad
nosti dramaturgie Opery SND. 

Adrianu Kohútkovú po
važujem za štýlovo vycibre
nú interpretku nemeckého 
a francúzskeho repertoáru. 
V belcantovom teréne však jej 
materiálu chýba takzvaná ita
lianita, to znamená príznačný 
timbre a ovládanie výrazo
vých nuansí. Kohútkovej 
Adina nedokázala celkom di-OTOKAR KLE l N (NEMORINO) A JANA VALÁŠKOVÁ (ADI NA) 
ferencovať jednotlivé fazety 

svojej postavy, takže jej prejav - aj napriek vokálno-technic
kej istote - bol trocha monotónny. Alternujúca Jana Valáš
ková by asi dospela k plastickejšiemu výrazovému výsledku, 
keby svoju herecky pôvabnú Adinu mohla vybaviť sviežejšírn 
a mäkšie znejúcim hlasom. Ak by som výkon premiérového 
Nemorina, mladého Otokara Kleina, posudzoval v prosuedí 
menšieho divadla, neváhal by som ho označiť za potešiteľný 
prísľub. V SND musia platiť prísnejšie kritériá. A cez ne zatial' 
technicky i muzikálne nezrelý Kleinov lyrický tenor nemôže 
prejsť bez ujmy. O deň neskôr zachraňoval predstavenie pô
vodne neobsadený Miroslav Dvorský, napochytro povolaný 
z (dalekej) cudziny. Part Nemorina má zafixovaný, talianske 
legato je mu mimoriadne blízke, farba hlasu ideálne ladí s cha
rakterom postavy a až na drobulinké zakolísanie nebolo átiť. 
že na javisko vstúpil bez skúšok. 

Alebo, povedzme to otvorene, vedenia Opery SND. 
Akým nápojom nás súbor počastoval? Nuž, takým .dulca

marovským", preriedeným dunajskou vodou. Režisér Pavol 
Smolík hrada! kl'úč k inscenovaniu diela v prvkoch comme
die dell'arte. Nepopieram, postavy i dej opery sú duchom 
tohto žánra pretkané, nazdávam sa však, že by to nemalo byť 
primárne inšpiračné žriedlo. Nápoj lásky je v prvom rade ba
lansom medzi vtipným humorom a sentimentom, ktorého 
atmosféra vyviera z belcantovej hudobnej podstaty. Ona dik
tuje charaktery, mieru komiky, akčnosť deja. Tam, kde režisér 
tomuto východisku nedôveruje (svedčí o tom i Smolíkov text 
v bulletine vrátane chýb už v 2. vete), pomáha si nie celkom 
adekvátnymi konštrukdarni scén či charakterov postáv. Ide 
však väčšmi o ich vonkajšie znaky než o obsah, čo neraz ve
die k samoúčelnosti. Dulcarnara v sprievode fajčiacich mafiá
nov prichádza na lodi, rozloží si svoje laboratórium, no záro
veň na svadobnej hostine zbiera spod stola omrvinky. Belcore 
vlastnú dôležitosť demonštruje tým, že vstupnú áriu odspieva 
na rebn'ku. Nemorino je miestny lepič plagátov, Adina trocha 
jednorozmernou koketou a Gianetta, netradične, staroko
mickou, operetne ladenou druhou dámou. 
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Peter Mikuláš sa cíti doma takmer v každom žánri i slo
hov~m období- s jedinou výnimkou. A tou je práve talian
ska buffa. Opäť SSJ v kostýme Dulcamaru nenašiel, pro
striedky, ktoré volil, neboli celkom adekvátne hudobnej po
vahe roly a jej interpretačnej tradícii. Z hradiska osobného 

(Dokončenie na str. 28) 
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Beatles 
alebo John Lennon žije a zomrel v Bratislave. 

Nový projekt divadla Nová scéna sa vraj rodil v pochybnos
tiach o jeho zmysluplnosti, čo vyvrcholilo do oddialenia 
premiéry na bratislavskej scéne a zrealizovania .trucpod
niku" na ten istý námet s pôvodfle osloveným režisérom, 
ale v Prešove. Aj keď téma muzikálu o Beatles v sebe skrýva 
viaceré nástrahy skfznutia do gýču či obohratého klišé, 
treba priznať, že podoba, ktorú zvoWi tvorcovia na Novej 
scéne presvedčuje prinajmenšom v jednom o svojej zmys
luplnosti. Ide o prezentáciu skupiny The Backwards (Da
libor Stroncer, Miroslav Džunko, František Suchanský, Ka
rol Najmik, Viktor Nižník), ktorá sa programovo snaží o čo 
najvernejšiu kópiu Beatles a to nielen v zmysle hudobnom, 
ale aj v oblasti image a pódiovej prezentácie. To, čo v rovine 
informácie môže pôsobiť dojmom púťovej atrakcie, sa 
v priamom kontakte s presvedčivým hudobným výkonom 
The Backwards mení na príjemný- a pre strednú generáciu 
určite i nostalgický - zážitok. Zvuková ilúzia je neobyčajne 

ných päťdesiatnikov-šesťdesiatnikov, ktorým nebolo v bý
valom československu dopriate zažiť idoly svojej mladosti. 

Autor Daniel Hevier, dramaturg Miloš Ruppeldt a re
žisér Ján Zeman rozprávajú príbeh Beatles retrospektívne 
prostredníctvom starnúcej dvojice Lennon-McCartney. 
V ich spomienkach ožívajú kľúčové momenty spoločnej ka
riéry, chronologicky charakterizované vybratými hitmi: za
čiatky, .kšeft• v Hamburgu, úloha manažéra Briana Epste
ina, slávne americké turné, globálna beatlemánia, rozpory 
a Lennonova tragická smrť. Dramaturgia a réžia stavili na 
rozporuplný vzťah starnúceho Lennona (Stefan Kožka) 
a McCartneyho (Dušan Szabó) a generačný konflikt s ich 
revoltujúcimi mladými proťajškami, ktorých aj herecky 
predstavujú ďenovia The Backwards. Mladý hudobník je tu 
akýmsi alter ego starnúcej hviezdy, ktorá sa ocitá v pasci 
vlastných niekdajších nekompromisných názorov o tých 
.starých" (.Never nikomu nad štyridsaW). Pesničky sú raz 

THE BACKWARDS ALIAS THE BEATLES 

silná - zavriete oči a počujete Beatles! Verne - údajne .do 
noty• - sú prepracované všetky party a dva hlavné vokály 
sa dokonca farebne približujú ku kovovejšiemu hlasu Len
nona a mäkšiemu timbru Mc Cartneyho. Už len pre úplnosť 
dodávam, že ďenovia košickej skupiny The Backwards no
sia i . v civile" účesy ako ich slávne prototypy, .predstaviteľ" 
Georgea Harrisona obdivuhodne zvláda typickú beatlesov
skú choreografiu a ďenom skupiny je i tajomný piaty 
Beatle, počas predstavenia hrajúci za scénou. To, čo je však 
hlavnou devízou The Backwards (názov Spiatočníci vraj 
spontánne oslovil mladíkov pri listovaní anglickým slovní
kom)- teda ich kvalitný a zvukovo verný hudobný prejav, 
je zároveň aj ich slabinou. Neviem si napríklad predstaviť 
masový predaj ich nahrávok - veď kto by si kupoval skvelú 
kópiu, keď sú obchody plné originálov? A tu sa dostávame 
k zmysluplnosti muzikálu (.nielen zo života legendy") Beat
les na Novej scéne. Tá je, podľa mňa, zrejmá najmä v rovine 
prezentácie povšimnutiahodnej skupiny (mimochodom -
The Backwards sú víťazmi medzinárodného Beatlefestu 
1998 v New Yorku), ktorú stojí za to počuť a vidieť naživo. 
Nezanedbateľný je i komerčný efekt: zdalo by sa, že Beatles 
už nikdy nikto naživo nezažije - a predsa áno! Napokon 
predstavenie je určite aj akou-takou satisfakciou pre dneš-
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. inscenované" ako vizualizácie (akési scénické videoklipy), 
inokedy sú zase hudobníci súčasťou reálnej situácie- naprí
klad Beatles hrajúci na koncerte v Hamburgu. Významnú 
zložku predstavenia tvorí dramaturgia tanečných scén 
(Elena Lindtnerová), ktorú na premiére poznačila nedo
tiahnutosť výkonov. Daniel Hevier sa snažil prerozprávať 
povestný Lennonov suchý anglický humor, čo sa mu 
z väčšej miery, podľa mňa, celkom darí. Skoda niektorých, 
zbytočne vypovedaných point, ktoré by boli zrozumiteľné 
a aj údernejšie v náznaku. Násilne vyznelo i hľadanie para
lely medzi .liverpoolstvom" Beatles a .východniarstvom• 
The Backwards. Herecké výkony ďenov The Backwards sú 
v dobrom slova zmysle sympaticky znesiteľné a to je asi aj 
všetko, čo od nich ako od hudobníkov divák po tejto 
stránke očakáva. Sledujúc dvoch hlavných hereckých pred
staviteľov som si však často kládla otázku o adekvátnosti 
tohto obsadenia a uvedomovala, že tomuto predstaveniu 
chýba práve ten rozmer, ktorý dokážu vyplniť nadprie
merné herecké výkony. Každopádne muzikál Beatles na No
vej scéne stojí a padá na hudobných výkonoch The Back
wards a tie ho držia bezpečne nad vodou. Samozrejme, jej 
hladina nie je na úrovni žiadneho vysokého umenia. ra 

ANDREA SEREČINOVÁ 
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Prečo Tisíc a jedna· noc? 
Johann Strauss: Tisíc a jedna noc. Opereta s prológom. Libreto: 
L. Stein a K. Lindau. Úprava: E. Reiterer. Preklad: K. Meli 
char-Skoumal. Operetu uviedla spevohra Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove. Premiéra: 14. l. 2000. Recenzia je 
z premiéry a l. reprízy 18. l. 2000. 

Po Netopierovi, lf'edenom košickou operou na sklonku mi
nulého roka, vyrukovala aj spevohra DJZ v Prešove so 
Straussovou op~etou. Oba súbory, i keď to bulletiny neuvá
dzajú, mali zaiste na mysli skladatel'ove jubileá: roku 1999 
uplynulo l OO rokov od úmrtia a roku 2000 zasa 175 rokov od 
narodenia tohto génia viedenskej operety. 

Prešovská spevohra však neurobila nijaké .terno·, keď si 

scenácie sa pokúsil scénický výtvarník Vladimír Cáp, pri
blížiac orientálny svet rozprávky nasvietením siluet paliem, 
mešít a minaretov na plátne v pozadí javiska, podobne Naďa 

Simunová a. h. navrhnutými kostýmami v orientálnom 
štýle, no výtvarná zložka nebola spásna. Réžia exponovala 
viaceré nejasnosti (napn1dad v 2. dejstve milostný duet spie
vaný Sultánom s Lejlou na opačných bokoch javiska, každý 
na svojej hojdacej lavičke, čo je nelogické nielen z hl'adiska 
vzťahu, ale najmä hudby). 

Hrmotný prejav činoherca Jozefa Stražana a. h. v úlohe 
Ormuza rozbíjal jednotný prúd charakteristický pre ostatných 
sólistov a nebol vhodný ani jeho typový posun z úlisného arab
ského podvodníka do polohy cirkusovo-jarmočného mága. 

Choreografia Eleny Záhorákovej 
a. h. síce .orientálne· prvky zohl'ad
ňovala, ale len v málo zretel'ných 
náznakoch či povrchných napodo
beninách arabských (?), indických 
(?)prvkov. 

Niektorým sólistom sa darilo ope
retu rozhýbať. napríklad Elena 
Kušnierová v úlohe Wally, aj He
lena Horváthová v Zoraide. V úlo
he Eddina sa dobre cítil Vladimír 
Timočko, kým postava Sultána ne-

; bola ceLkom šitá na mieru Ladi
< slava Suchožu. Po hlasovej indis
~ pozícii, ktorou bol poznačený jeho 

z vel'kej ponuky Straussových ope
riet vybrala nie tú najlepšiu - ba až 
slabú operetu - Tisíc a jedna noc. 
Chýba jej originalita, je len x-tou 
verziou mladíckej skladateľovej ope
rety Indigo (Ali Baba) a štyridsať zboj
níkov, ktorou debutoval vo Viedni 
v Theater an der Wien 10. februára 
187 1. Druhá verzia operety sa volala 
Kráľovná Indigo a skladatel' ju určil 

pre uvedenie v Paríži. Tisíc a jedna noc 
je tretím .odvarom• pôvodiny a oň 
sa priänil viedenský kapelník Ernst 
Reiterer z Letného divadla zvaného 
Benátky. Na spoluprácu si prizval lib
retistov Lea Steina a Karla Lindaua. 
E. Reiterer zoradil do operetného 

IVAN BARLA (DuMIN) A ELENA KušNIEROVÁ {WAttY) výkon na premiére, spieval sólista na 
repríze ( 18. 1.) naplno a v lepšej po

hode. Nová sólistka spevohry Jana Maľová najlepšie zapôso
bila v suednej hlasovej polohe, jej výšky boli matné. :Další só
listi- Ivan Barla (Dumin), Milan Gerjak (veľkovezír), Da
rina Gerjaková (Zaira), Dana Leščenková (Neruda), Cyril 
Mihok (vezír), Ján Prie ložn ý (vezír), Ján Rachval (slu
ha)- splnili svoju úlohu, dokresliac ju štylizovaným herectvom. 

celku niektoré hudobné čísla zo Straussových opusov 343 
a 351, ktoré skladateľ vyhotovil z tancov a melódií svojej ope
rety Indigo, a trvale tak poznačil hudobnú nevyváženosť ceLku. 
Libreto- až príliš naivná rozprávka- je zdlhavé a je aj naj
väčším nedostatkom operety, s dominujúcimi takmer nekon
trastnýrni valčíkmi a poLkarni, medzi ktorými zažiari až Lejlina 
pieseň v l. dejstve a jej melodický variant vo finále 2. dejstva. 

Ešte nevedno, aký bude mať opereta úspech u obecenstva, 
ale prvá premiéra a prvá repríza predstavenia, ktoré som vi
dela, boli navštívené veľmi slabo. 

Réžiu pripravil hosťujúci Miroslav Fischer. Bola len rep
likou, bez kulminácie {príp. kulminácií). Inscenácii chýbal re
žijný ťah, slabiny operety ostali odkryté. Najmä druhé dejstvo 
bolo zdlhavé, rozpadnuté do scénok. O väčšiu dynamiku in-

(Dokončenie na str. 28) 
vývoja ma potešilo napredovanie Martina Malachovského. 
Samozrejme, dnes to ešte nie je pravý Dulcamara, na túto po
stavu treba jednoducho dozrieť, no jeho vyšší bas sa stáva 
plastickejším a prejav muzikálnejším. Najsuverénnejší výkon 
prvej premiéry podal Vladimír Chmelo ako Belcore. Spie
val kultivovane, farebne, vo výškach kovovo a prierazne, ctil 
si pritom donizettiovskú kantilénu a herecky nepoužíval nad
mieru komického preháňania. Naopak, najväčším sklamaním 
naštudovania bol Belcore Martina Babjaka. Tento vývoj sa 
pri umeleckej disciplíne sólistu dal predpokladať. Babjak totiž 
nemá taký technický náskok, aby si mohol dovoliť bezhra
ničné výlety do každej hudobnej sféry bez ujmy na tónovej 
kvalite. Dnes znie jeho barytón tvrdo, forsírovane, fráza 
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Zbor (naštudoval ho Vlastimil Tichý) bol hudobne rozhá
dzaný, nesúlad s orchestrom bol dôsledkom jeho rytmickej 
neistoty. 

Operetu hudobne naštudoval Ján Drietomsk ý. Prvú re
prízu dirigoval Julius Selčan mladší, študent konzervatória, 
ktorý predstavenie zvládol veľmi dobre a ukázal. že operet
nému žánru rozumie. ra 

DITA MARENČINOVÁ 

nemá eleganciu, ani štýl. Pokiaľ daný stav dokáže sám ume
lec reflektovať, je nádej na zmenu. Z epizódnej postavy Gia
netty sa, vďaka otvoreniu niektorých ansámblov, stáva vo
kálne chúlostivejšia rola. Presvedčivú typovú štúdiu vykres
lila najmä Elena Holičková, kým Ľudmila Hudecová 
ostala charakterovo bezvýrazná. 

Takže: buffa k osemdesiatke nie je v naservírovanej podobe 
nijaké terno. Kto aspoň trochu kráča l po stopách Gaetana 
Dormettiho, kto pozná aspoň štvrtinu jeho tvorivého odkazu, 
kto •tá l na bergamskom Borg o Canale pred jeho rodným do
mom, musí cítiť. že bratislavský Nápoj lásky je niekde mimo 
ducha diela, poetiKy autora. Ostáva v polohe nenáročnej in
scenácie, ktorou možno zaplátať každú prevádzkovú dieru. ra 

PAVEL UNGER 
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Prsteň vo Viedni 
Aj keď tetralógia Nibelungov prsteň patrí k stabilnému reperto
áru všetkých veľkých svetových operných javísk, repríz 
v jednej sezóne je len málokedy viac ako dve. Ináč to nie je 
ani vo viedenskej Státnej opere, uviedli Prsteií na prelome ok
tóbra a novembra minulého roka. Posledný raz v tejto sezóne 
ho viedenská dramaturgia zaradí"na prelom februára a marca 
tohto roku. 

Jesenná repríza ponúkla aj náročnejšiemu divákovi este
ticky zaujímavé, veľmi opatrne a citlivo poňaté predstavenie. 
Tvorcovia (Adolf Dresen- réžia, Herbert Kap plmiille r
scéna a kostýmy, Simone Young- hudobné naštudovanie) 
viedenskej inscenácie tohto Wagnerovho veľdiela neprejavili 
snahu o väčší zásah do deja tak, ako sme na to zvyknutí. Po
núkli divákovi originálnu, pôvodnú, no vcelku inteligentne 
prerozprávanú inscenáciu. V jesennom predstavení sa obja
vili aj také hviezdy wagnerovského neba, ako sú Siegfried 
Jerusalem (Rheingold: Loge, Walkiire: Siegmund, Siegfried: 
Siegfried, Gätterdämmerung: Siegfried), či Heinz Zedník 
(Siegfried: Mime) . Priestor pritom dostali aj debutanti. Ci už 
debutanti na javisku Viedenskej Státnej opery, alebo debu
tanti rolí Prsteňa. Tí si boli plne vedomí pocty spievať na jed

Jeho interpretácia tejto .rozprávky• poukazuje na konflikt 
medzi kultúrou a prírodou. Príroda však nie je tak ako pre 
Rousseaua návratom. Naopak, je pokračovaním, alebo, ináč, 

vyššou formou kultúry. Kant. napríklad, videl pôsobenie tejto 
zmenenej prírody v génioch ľudstva, v hrdinoch svetových de
jín. Presne takým hrdinom je Siegfried. Hrdinovia, alebo gé
niovia, rúcajú tradičné normy. Nie však preto, aby zničili nor
my ako také, ale aby ich nahradili novými, zmenenými. To zod
povedá stvoreniu novej mytológie. A takíto revolucionári sú 
vždy autori nových mytológií. Problémom zostáva otázka, ako 
rozlíšiť revolucionára od obyčajného zločinca. Lebo ten, kto 
rúca normy, môže byť revolucionár, alebo aj asociál (Dresen). 

Scéna každej opery tetralógie je skôr jednoduchá, na Wag
nera až strohá. To dôkazuje, že aj takýto typ inscenácie sa dá 
urobiť úsporne. Scéna je zmenšená, znížený horný horizont 
vzbudzuje dojem diapozitívu . Javisko sa smerom dozadu zvy
šuje, čím vytvára šikmú plochu, takú charakteristickú pre vý
pravy Wielanda Wagnera . 

Každá z opier je odlišná a predsa majú niečo spoločné. Vý
prava každej z nich akoby rozprávala o dvoch fenoménoch 
formujúcich ďoveka. Celou tetralógiou sa vinú dva procesy, 

ktoré tvoria základ Dresenovej 
interpretácie. 

Prvý z nich, cyklus ročných 
období, podfarbuje dej príbehu 
emocionálne. Tak môžeme v Zlate 
Rýna vidieť Freiu (Ricarda Mer
bethová) zbierajúcu trochu gý
čovité opadané jablká pred Wal
hallou, Valkýry, poletujúce v zim
nej metelici, Siegfrieda šantia
echo v jarnom lese, či letnú sláv
nosť pred sieňou Gibichungov. 

nej z najvychytenejších sveto
vých operných scén, čomu viac
menej zodpovedali aj ich výkony. 
Možnosť zaujať využili s citom 
odspievaná Brunnhilde (v tejto 
postave debutujúca Deborah 
Polaski) a presvedčivý Wanderer 
so zvučným basom (v tejto po
stave debutujúci Falk Struck
mann). Na naše pomery nezvy
čaj né bolo obsadenie dirigent
ského pultu. Taktovku držala 
žena - šarmantná Austrálčanka 
Simone Youngová . Konzerva
tívne rakúske publikum ju prijí
malo dosť rozporne. Obidva or
chestre (Orchester viedenskej 

WALKÝRA - DEBORAH POLASKI (BRÚNNHILDE) 

Druhým fenoménom je kul
túra, ktorú Dresen paradoxne 
zobrazuje anachrónne. Kým Zlato 
Rýna svojimi štylizovanými kos
týmami pripomína dvadsiate sto

Státnej opery a Javiskový orchester viedenskej Státnej opery) 
neviedla od začiatku celkom sebaisto, čomu nasvedčovali roz
bité nástupy najmä v Zlate Rýna. Pokrivkávajúce dychy sa 
zrejme neobišli bez napomenutia a Valkýra už bola počuteľne 
čistejšia. Nevýrazná dynamika, ktorá by sa dala vyčítať Zlatu 
Rýna, nadobúdala od predstavenia k predstaveniu na razancii 
a korektnosti a Súmrak bohov už výrazne lahodil uchu wagne
riána. Ospravedlnenie, že toto dielo sa nehráva tak často, ob
stojí len ťažko. 

Adolf Dresen spolu s Herbenom Kapplmullerom ostali pri 
klasickom riešení všetkých štyroch opier. Zámerne sa vyhýbali 
industriálne-kapitalistickej interpretácii pnbehu Prsteik tak 
ako to načrtol G. B. Shaw. Režisér sa k svojej koncepcii vyjad
ruje takto: .Ako kritika kapitalizmu nie je Prsteň ani obzvlášť 
dobrý a ani obzvlášť brilantný. Identifikovanie pokladu s kapi
tálom je poriadne naivné. Taktiež škriatkovia v Alberichovej 
jaskyni sú sotva použitelhé šifry pre to, čo Marx analyzuje ako 
námezdných robotníkov. Na takej ,kritike kapitalizmu' by sa 
mohli kapitalisti spolu s Marxom, na ktorých sa samotný Wagner 
pozeral s odstupom, len zasmiať.· Dresena upútava mytologic
ká platforma príbehu, rozprávky s hlbším významom (Mann). 
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ročie, Súmrak bohov nás nesie do obdobia benátskej renesan
cie. Dresen tak stavia kultúru a prírodu do protikladu. Z prí
rody pochádzajúci Siegfried stavia na troskách zanikajúcej 
kultúry zákony kultúry novej, vyspelejšej. 

Zlato Rýna pôsobí v kontexte celej tetralógie ako predohra. 
Wallhalla, po celý čas budiaca dojem akejsi zahalenej škatule, 
zabaleného darčeka, spoza ktorého vystupujú obri Fasolt 
(Kurt Rydl) a Fafner (Walter Fink), sa v záverečnom finále 
vynorí v celej svojej kolosálnostL pripomínajúc fasádu antic
kého chrámu. Až popisné zobrazenie dúhového mosta trochu 
oslabilo dojem originálnosti riešenia Walhally. Ani Alberi
chova jaskyňa, pripomínajúca ponurú továrenskú halu 
s výťahmi a pobiehajúcimi Nibelungmi s helmami na hlave, 
nepôsobila príliš originálne. Celkovo pôsobí táto predohra sa
tirizujúco, až výsmešne. Postavy bohov sú karikované, čím 
dávajú najavo skostnatenosť a zastaranosť sveta, ktorého 
súčasťou sú. Miestami postavy vzbudzovali pocit, akoby za
budli hrať. Donner (Geert Smits), Froh (Torsten Kerl), 
Freia (Ricarda Merbethová) pôsobili až smiešne a prebyto
čne. Príjemne prekvapujúci bol hromový, postavu vystihu
júci čistý bas obra Fasolta (Kurt Rydl ). Herecké možnosti 
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oboch obrov sú obmedzené. Ich obroviwsť charakterizujú len 
gigantické ruky, kwré vytŕčajú spoza scény, čím tvoria výs
tižný symbol ich necitlivosti, chamtivosti a lakomstva . 

Hviezdou večera však bol famózny, skúsený predstaviteľ 
mnohých Wagnerových hrdinských postáv, Siegfried Jeru
salem. Jeho mysliteľský, zádumčivý Loge je diametrálne od
lišný od Logeho Heinza Zednika. Kým Zedník prepožičiava 
postave komickosť tak trochu ťarbavého profesora, Jeru sa lem 
charakterizuje tohto boha ako premýšľajúceho, vypočítavého 
filozofa, ktorý sa drží v ústraní a je nad vecou. Tak je lO aj 
v skutočnosti. J~salem na javisku dominuje. Jeho jasný 
a dramatický vý,caz s bravúrou a prehľadom nachádza pevnú 
pôdu pod nohami ako pri výškach, tak aj v hlbkach. Predur
čuje ho stať sa hviezdou večera. A je jedno, či je 10 ustaros
tený, ale odhodlaný Siegmund, samopašný a samoľúby 
mladý Siegfried, alebo zrelý, predtuchou opantaný Siegfried 
v Súmraku bohov. 

Vyslovene nepodarený bol výkon Simona Estesa (Wo
tan). Jeho hlasovému prejavu chýbala akákoľvek dramatic

výraznú Bri.innhilde a obecenstvo je dojaté. Ani Dresenova 
inscenácia nie je výnimkou a aj tu upadá Bri.innhildc do hl
bokého spánku, čakajúc na osloboditeľa-hrdinu. Sneh sa sfar
buje na červeno, čím má byť publiku jasné, že ide zrejme 
o oheň, ktorý si vyžiadala Bri.innhilde od svojho otca. Tento
raz sa sneženie zaobišlo bez úrazu a nikto zo spevákov ne
vdýchol pierko imitujúce vločku. 

O úspech tretej z opier, Siegfried, sa zaslúžili najmä Heinz 
Zednik (Mime) so Siegfriedom Jerusalemom (Siegfried). 
Obaja skúsení speváci sa pohybovali po scéne s istotou a pre
svedčivosťou a Siegfried Jerusalem opäť dokázal publiku, že 
aj keď má pomaly na krku šesťdesiatku, ešte stále dokáže pre
svedčivo a ľahko hopkať po scéne v úlohe mladého Sieg
frieda. Heinz Zedník opäť len potvrdil svoje kvality a dokázal 
publiku, že jeho Mime je stále živý, herecky, spevácky i výra
zovo dokonalý. 

Siegúiedova roztopašnosť v Jerusalemovom podaní tvorí 
protiklad k svetu mytológie. Casovosť mýtu je zastúpená bez
časovosťou rozprávky. Rozprávka sa však končí tam, kde Sieg

fried rozsekne oštep Wanderera/Wo
tana a vyslobodí Bri.innhilde. V tej 
chvíli sa stáva tvorcom nového mýtu. 

Súmrak bohov otvárala mystická scé
na troch sudičiek (Andrea Bonigová, 
Margareta Hintermeierová, Ricar
da Merbethová) .zavesených" v pries
tore nad javiskom. Tma javiska sa zlie
vala s tmou siete v hľadisku, čím divá
ka vťahovala a zamotávala do obrov
skej siete osudu - naplneného osudu 
(predmiléniová nálada vrcholí ... ). 

kosť. ale hlavne sila. Casto pôsobil doj
mom, akoby nevedel. kde sa má pri 
speve postavil a čo robiť. Reputáciu si 
Estes obnovil však o tri dni neskôr, vo 
Valkýre. V dialógu s Bri.innhilde v tre
ťom dejstve sa mu podarilo dať prejavu 
dramatický spád. Celá scéna ohnivého 
kúzla pôsobila mimoriadne strhujúco. 
Z hľadiska sa dokonca podchvlľou ozý
vali tiché vzlyky dojatia. Estesovo he
rectvo však nenahradila potrebnú hla
sovú silu. No táto scéna je napísaná tak 
dobre, že herci na nej môžu máločo po
kaziť. takže zaručuje úspešnosť bez 
väčšieho úsilla. Po viac-menej nevýraz
nom vystupovaní v Zlate Rýna vo Val
kýre príjemne prekvapila aj Margareta 
Hintermeierová (Fricka). Svoj jediný 
part odspievala čisto. Od začiatku až do 
konca jej Fricka nestratila nič z drama
tickosti a razantnosti. Výraz nekompro
misnej, po odplate volajúcej manželky 

SIEGFRIED - HEINZ ZEDNIK (MI'-H) 

Aj v tejto opere je scéna náznaková, 
symbolická. Sieň Gibichungov, akási 
tmavá škatuľa, symbolizuje bezúteš
nosť situácie dvoch súrodencov, Gunt
hera a Gutrune. Gibichungovia sú ná
rod bojovný. Autor teda zvolil čiernu 
a striebornú farbu. Ako sám hovorí, 
Súmrak bohov je prvý historický kus 
v celej tetralógii, čomu zodpovedá aj 
výprava. 2iariace farby a zlaté koruny. 

bol veľmi presvedčivý za čo ju publikum aj patrične odmenilo. 
Ako sme spomínali, inscenácia Zlata Rýna pôsobila skôr ko

micky. Valkýra je však pravým opakom. Scéna je veľmi jed
noduchá. Dominuje jej pozadie znázorňujúce temné, tmavé 
oblaky, z ktorých sa podchvíľou sype hustý sneh. Ak od
hliadneme od nerozospievanej Nadine Secundeovej (Sie
glinde), tak scéna, v kwrej Siegmund a Sieglinde utekajú 
v snehovej búrke pred Hundingovým hnevom, patrí k najpô
sobivejším. Takto riešená scéna dáva pekne vyniknúť Wota
novým bleskom hnevu. 

Koncepcia Adolla Dresena sa vo Valkýre orientuje na zob
razenie popretia inštitúcií manželstva, božej auwrity, božskej 
moci. Tieto inštitúcie symbolizuje v prvom dejstve Hundigova 
jurta, ktorá sa po milostnom spojení súrodencov zrúti, zane
chajúc na scéne len rozkvitnutý jaseň. V druhom dejstve 
trónna sieň vo Wallhalle pripomína vetchý stan, ktorý je do
slova odfúknutý potom, ako Bri.innhilde odoprie svojmu ot
covi poslušnosť. Podobne aj jaskyňa na vysokom brale, bičo
vanom snehovou smršťou, sa zrúti ako domček z karát, ako
náhle sa Wotan zrieka lásky k svojej dcére. Javisku napokon 
dominuje už len mramorový monolit. A tak sa celá pozornosť 
sústredí na Wotana a Bri.innhilde. Nevýrazný Wotan zaklína 
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Pekná symbolika je vo farbách kostýmov Gutrune (odetej do 
modrého) a Bri.innhilde (v červenom). Symbolizuje polaritu 
ich pováh, aj keď prežívajú podobný príbeh. Obidve sú pod
vedené. Výprava však nepôsobí groteskne ako v Zlate Rýna. Za 
vchodom, v pozadí tohto depresívneho, klaustrofóbiu vyvo
lávajúceho priestoru, sa zrkadlí hladina vodnej plochy. Podľa 
libreta by to mala byť hladina Rýna. Renesančné kostýmy 
však vyvolávajú asociáciu paláca v Benátkach. (V tejto súvis
losti stojí za zmienku fakt, že Richard Wagner zomrel I 3. 2. 
I 883 v Benátkach.) 

Dvojitá svadba sa odohráva medzi palácom a kostolom. 
Stavby sú však jednoduché, nie abstraktné, Dresenovi ide 
predovšetkým o symbolickosť. 

Súmrak bohov završuje celú tetralógiu podla hesla koniec 
dobrý, všetko dobré. Aspoň čo sa týka hudobného predve
denia. Simone Youngová drží taktovku pevne a razantne 
v rúkách, nástupy sú zosúladené a svoje spevácke a v nie
kt<9rých prípadoch aj herecké kvality opäť potvrdili okrem 
Siegfrieda JeruJ>alema (puntičkári sa dočkali aj jediného 
vysokého c v tetralógii) , Kurt Rydl (Hagen), Oleg Bryjak 
(Alberich), či už spomínané tri sudičky. Veľké bravó si 
zaslúžili aj dcéry Rýna: Anat Efratyová a .začiatočníčky" .,. 
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Grécke pašie opäť v Brne 
Bohuslava Martinu viaže k Brnu nejedno puto. Pokiaľ ide 
o Grécke pašie, v Janáčkovom divadle došlo roku 1962 k prvému 
uvedeniu diela v autorovej rodnej vlasti vôbec, a to deväť me
siacov po triumfálnej zurišskej premiére. Do Brna sa potom Gréc
ke pašie vrátili v sezóne 1978/79 (túto inscenádu sme videli 
v rámd BHS l 984) a do tretice, t termine oproti 40. výročiu 
úmnia skladateľa mierne posunutom. uzrela svetlo sveta nová 
javisková podoba začiatkom februára t. r. Tomuto klenotu českej 
opery- mám pocit, že nie celkom docenenému- venovalo po
zornosť i slovenské divadelné prostredie. lnscenáda Gréckych pa
šií v bratislavskej ( 1969) i košickej ( 1990) opere svojou kvalitou 
patrili k dramaturgickým i interpretačným pýcham repertoáru. 

Na Bohuslava Marúnu predloha Nikosa Kazantzakisa Kristus 
znova ukrižovaný hlboko zapôsobila. Rozhodol sa napísať podla 
anglického prekladu románu vlastné libreto a v rozpätí rokov 
1955-1958 tak vznikli Grécke pašie - posledné veľké javiskové 
dielo skladateľa. Sám Martinu ešte počas života prácu niekoľ
kokrát revidoval. jej premiéry v Zurichu sa však nedožil. Opera 
rozhodne neupadla do zabudnutia, vracajú sa k nej viac-menej 
pravidelne domáce divadlá a sporadicky i zahraničie. V posled
nom čase upútala pozornosť vlaňajšia produkda na festivale v 
Bregenzi, v réžii Davida Pountneyho reštaurujúca pôvodnú 
podobu diela (pozri recenziu V. Zvaru v HŽ/99 č. 9). Bežne sa 
však stretávame s druhou verziou, prekomponovanou a kom
paktnejšou, ku ktorej sa obrátilo aj nové brnianske naštudova
nie. Režiséra Václava ·Vežníka pozná dôverne i bratislavské 
publikum, takže bolo by iluzórne očakávať od neho novší, či 
aspoň aktualizovaný pohľad na predlohu. Bývalému režimu 
nebol totiž liturgický náboj Gréckych pašií príliš po vôli. Treba 
však povedať, že dominantná téma opery spočíva v sodálno
emotívnej rovine, vo vyznaní túžby po slobodnom živote, 
vše ľudskej láske, humanizme. vežníkova réžia túto stopu v zá
kladnej línii sleduje a neodkláňa sa od nej ani napriek zvodom 
nekonvenčnej výpravy Mihaila Tchernaeva (o. i. autor 
scény k pražskej verzii muzikálu Jesus Christ Superstar). 

...,. Prsteňa Stella Grigorianová a Liliana Ciuca. Svoj debut na 
javisku viedenskej Štátnej opery zvládla s bravúrou aj Iris 
Vermillionová (Waltraute), ktorá zaujala svojím jasným 
dramatickým mezosopránom. Naopak Ricarda Merbe

Václav Vežník vernosťou partitúre- miestami až po hranicu 
popisnosti - vlastne neriskoval, nezhrešil. no na druhej strane 
ani neobohatil interpretačnú tradíciu diela. Tchernaevov vý
tvarný návrh je vzdialený od realistického kreslenia dejiska 
a smeruje čiastočne k symbolike, čiastočne k samoúčelnému 

efektu. Pohyblivé panely, utvárajúce v závere mohutný kríž, 
sú z prvých radov hľadiska ťažko viditeľné, o to väčšmi sa vy
níma kovové monštrum s rebríkmi a výťahmi, ktoré sťa hora 
Sarakina prichýli utečencov. Náznaky moderného scénografie
kého rukopisu však celkom nekorešpondovali s Vežníkovou 
konzervatívnejšou optikou. takže výsledný tvar inscenácie pô
sobil trocha rozpoltene. 

Jan Zbavitel hudobným naštudovaním obsiahol skôr 
hrubé črty partitúry a zostal čosi dlžný vo formovaní detailov 
i v dosahovaní silnejšej emotivity. Pozoruhodný výkon podal 
zbor Janáčkovej opery, ktorý v rozsiahlom parte znel kom
paktne a farebne. Je zaujímavé, že najpozoruhodnejšie spe
vácke výkony podala garda seniorov. Richard Novák (roč

ník 1931 ) bol markantným kňazom Grigorisom, dominujú
cim bronzovým timbrom svoj ho basu a výrazovou 
charizmou. Jeho stále aktívny rovesník Vladimír Krejčík, 

odhliadnuc od menších problémov vo vyšších tónoch. podal 
jasnú charakteristiku Jannakosa. Kvalitným Fotisom bol skú
sený brniansky basista Jan Hladík. Daniela Straková nie 
je ideálnym typom Kataríny. Jej mäkký, lyrický soprán znie 
príjemne v strednej a vyššej polohe, v hlbkach však stráca re
zonanciu, pričom jej výrazovému prejavu chýba dramatický 
náboj. Herecky statickým a monotónnym Manoliom, limito
vaným značnými technickými problémami, bol niekdajší 
pražský tenorový talent Miroslav Kopp. 

Premiéra Gréckych pašií sa začala minútou ticha za Václavom 
Nosekom (zomrel 22. l. 2000), bývalým dirigentom a drama
turgom brnianskej opery, ktorý mal tiež hlavnú zásluhu na pr
vom uvedení tejto opery v Brne roku 1962. llJ 

PAVEL UNGER 

Zlyhaním javiskovej techniky sa však nevynorila horiaca 
Walhalla, takže záver zostal trochu rozpačitý. 

Inscenácia Nibelungovho prsteňa vo viedenskej Štátnej opere 
je príkladom toho, že aj dielo vyžadujúce si veľkorysý prístup 

(hlavne z hľadiska finančného) sa 
dá pripraviť jednoducho, hod aj 
na menšom javiskovom priestore. 
Dresenovo videnie príbehu je 
symbolistické, čo plne korešpon
duje s Wagnerovým zámerom. 
Jeho leitmotívy sú určitým dru
hom hudobných symbolov Nej
de však len o holé postupnosti. 

~ V kontexte semiotiky nie sú to len 
~ číre sémantické, ale aj pragma
< tické jednotky. 

thová (Gutrune) a Peter Weber 
(Gunther) pôsobili zakríknuto a 
plocho. Obrovské ovácie si vy
slúžila Deborah Polaski a uzna
nia sa jej dostalo naozaj právom. 
Celú operu odspievala bosá. Ne
čudo, že pred začiatkom tretieho 
dejstva oznámili jej hlasovú indis
pozíciu kvôli začínajúcemu sa pre
chladnutiu. Za týchto okolností 
bolo zaujímavé, že svoj part do
spievala akoby precítenejšie a pre
svedčivejšie. Zaslúžený potlesk zo
žal aj zbor Štátnej opery. SúMRAK BOHOV - D. PoLASKI A S. JERUSALEM 

~ Dielo Richarda Wagnera má nena
~ hraditeľné miesto v repertoári tak-

Siegfriedovou smrťou sa zavr
šuje kolosálny mýtus. Brunnhilde 

(BRUMHILDE A SIEGFRIED) mer každej opernej scény. Osobne 
ma mrzí, že scéna opery Sloven

ského národného divadla sa tomuto trendu už niekoľko ro
kov úspešne vyhýba. Ešteže Viedeň nie je až tak ďaleko. llJ 

ROBERT BAYER 

pochopí Siegfriedovu nevinu, sníme mu prsteň a vráti ho 
spolu s jeho a svojím telom Rýnu. Scéna sa efektne . roz
padne· a všetko pohltí rieka. 
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.. Budúcnosť je to. čo premie/mne 
do našej prítomnosti." 

(Marcel Proust) 

Január patrí v hudobnom živote jed
notlivých miest a metropolí k útlmo
vým mesiacom, pretože počas neho 
hudobná kultúra akoby naberala 
nový dych do nastávajúceho nového 
roka. Londýn je však akousi výnim
kou z tohto pravidla, lebo keď na
zrieme d~ programu jednotlivých or
chestrO\: a koncertných sál. zistíme, že 
máme do činenia s neustávajúcim 
maratónom nespočetných koncertov, 
sólistov a slávnych osobností. Z mien 

ako Maurizio Pollini, Kurt Masur, Ju
rij Bašmet, Luciano Berio, Thomas 
Ades, Emanuel Ax či Pierre Boulez sa 
pristavme pri tom poslednom. Kto má 
väčšie právo na konci tisícročia kon
štatovať .Ak nevytvoríme repertoár 
pre 21. storočie, neuspeli sme v našej 
misU" ako práve Boulez? Tohto roku 
skladatel'. dirigent a odborník na 
súčasnú hudbu oslavuje 75. narode
niny, pri príležitosti ktorých sa zrodi
la výnimočná myšlienka projektu 
Boulez 2000. Ide o sériu koncertov 
s London Symphony Orchestra v je
denástich mestách celého sveta- z Lon
dýna cez Viedeň. Kolin a Paríž po 
newyorskú Carnegie Hall, Salzburg. 
Brusel. Luzern ... Osemmesačná séria 
koncertov sa ukončí 27. augusta na 
Edinburskom medzinárodnom festi
vale. Boulez chce takto prezentovať 
svoj osobný názor na evolúciu hudby 
minulého storočia a súčasne načrtnúť 
perspektívy pre hudobne dianie v no
vom storočí tým, že na každom kon
certe premiérovo uvedie novú sklad
bu, písanú na zvláštnu objednávku 
pre neobvyklú nástrojovú kombiná
ciu .• Chceli sme ukázať túto rozmani
tosť. • hovorí Boulez, .preto sme po
žiadali skladateľov, aby si nerobili sta
rosti so štandardným orchestrom, ale 
aby namiesto toho premýšľali o sku
pine nástrojov. pre ktorú by chceli 
komponovať a ktorá by síce tvorila or
chester, ale bez nutnosti použiť plný 
doplnkový aparát. • Komponovaním 
bola poverená mladá generácia, me-

novite Olga Neuwirthová, Salvatore 
Sciarrino, George Benjamin a Péttr 
Eôtvôs. Dramaturgia celého projektu 
sa nesie v troch rovinách: najstaršia 
generácia skladatel'ov alebo praotco
via, ako ich označuje Boulez (Stra
vinskij, Berg, Banók. Schônberg 
a Mahler), potom generácia otcov 
(sám Boulez. Ligeti, Berio) a nakoniec 
už spomínaná mladá nastupujúca gar
nitúra. 

Cyklus sa začal 26. januára v lon
dýnskom Barbican Centre a na prog
rame bol Clinamen/Nodus Olgy Ne
uwirthovej a Bergove Tri kusy op. 6 
(koncert sa opakoval 27. 1.. pričom 
záverom zaznela Mahlerova 6. symfó
nia). O Iga Neuwirthová, 31-ročná 
skladate l'ka pochádzajúca z Grazu, sa 
zaoberá hlavne elektroakustickou 
(študijný pobyt na IRCAM v Paríži 
a kontakty s Luigim Nonom) a filmo
vou hudbou (táto afinita má dlhšiu 
históriu - začala sa komponovaním 
hudby k rozhlasovým hrám Elfriede 
Jelinkovej). Tieto vplyvy boH pocho
pitel'ne l'ahko rozpoznateľné aj v pre
miérovanej skladbe. Olgin hudobný 
jazyk by bolo možné charakterizovať 
ako neustále balansujúci na hranici 
absurdity, zlučujúci výbuchy agresie 
s humorom a extrémnu virtuozitu 
s pasážami celkom .pokrčenými" elek
troakustickou modifikáciou. Skladba 
Clinamen(moment katastrofy)/ No
dus( uzol) je napísaná pre sláčikový 
orchester a bicie nástroje. Hlavnou 
myšlienkou je repetícia 
založená na variácii -
centrom je zadržiavaný 
tón (syntetizátor), okolo 
ktorého sa odvíja rad 
variácií (sláčiky), medzi 
ktoré je pomerne nezá
visle včlenená a nápa
dito využívaná sekcia 
biách nástrojov (10 hrá
čov). V skladbe by sme 
nenašli žiadne hudobné 
motívy, ide o striedavé 
vyuz1t1e punktualiz
mu a na vrstvených frag
mentov s častými zvrat
mi a predelmi. I keď 
kompozíciu možno oz
načiť ako pozoruhodne 
zaujímavú hudobnú koláž, niekde v 
podvedomí však akosi stále ešte átiť 
závislosť jej hudobného štýlu od tzv. 
• vel'kých vzorov• - jej syntax vy
znieva ako uhlopriečka medzi Bartó
kovou Hudbou pre s!tlčiky, bicie a če/estu 
a lonisation Edgarda Varesa, z ktorél;w 
aj používa asociáciu sirény. 

Pierre Boulez sa. samozrejme, ujal 
dirigovania všetkých koncertov. Je 

o ňom známe, že je to až chronický 
perfekcionista, čo sa nezmazatel'ne 
vryje do pamäti každého poslucháča, 
najmä keď ide o dirigovanie. Je 
načisto presný, má neuveritel'ný 
zmysel pre rytmus a logiku, dokáže 
z orchestra vylúdiť tie najmagickejšie 
farby a niekol'kými úspornými ges
tami ovládne celý orchester, pričom 
si však dáva vel'mi záležať na vizuál
nom kontakte pri udávaní nástupov. 
Jeho crescendá a dynamické hladiny 
sú nasýtené prirodzeriosťou do takej 
miery, že pôsobia až dojmom, akoby 
to nijako ináč ani nemohlo byť. 

Všetky tieto atribúty sú nakoniec 
podložené hlbokou zna losťou a poro
zumením hudby, ktorú diriguje. 
Casto počuť názory, že je až príliš in
telektuálny, čo však chcem vyvrátiť. 

pretože som mala možnosť zúčastniť 
sa na niekol'kých diskusiách, ktoré 
viedol. Vtedy som zistila, že mám do 
činen ia s nesmierne srdečným člove
kom. vážnym, keď sa hovorí o prob
lémoch hudobnej budúcnosti (na 
nich mu vel'mi záleží), no súčasne 
striehnucim na okamih, v ktorom by 
mohol prelomit strohú atmosféru 
vtipnou poznámkou či duchaplným 
konštatovaním, zvráteným na smieš
nu absurditu. 

V nedel'u 30. januára viedol Boulez 
dirigentskú majstrovskú triedu, ktorá 
trvala štyri hodiny. Traja najlepší 
adepti dirigentského umenia (vlastne 
dvaja dirigenti a jedna dirigentka) 

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA 

z britských ostrovov mali možnosť 
ukázať. ako sa popasovali s nel'ahkým 
Schônbergovým Klavírnym koncertom 
op. 42. a to s Boulezom za chrbtom, 
prísne striehnucim na každý nedo
tiahnutý detail či nejasné gesto -
úloha teda nie ľahká. Tu sa chcem 
tiež pristaviť. lebo ma fascinuje, 
s akým záujmom sa tu organizujú 
najrozličnejšie vzdelávacie programy ..,. 
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SLOVÁK v LONDÝNE 

Máloktorý spevák dokázal za necelé tri roky preniknúť 
na pódiá svetovo uznávaných operných domov takým 
spôsobom ako Dalibor J enis. Našim milovníkom opery 
je jeho meno už dobre známe z početných účinkovaní 

v Slovenskom národnom d ivadle. V tejto sezóne bol 
pozvaný aj do Kráľovskej opery v Covent Garden 
v Londýne, aby v inscenácii ' Bohémy stvárnil postavu 
Marcella po boku Ramóna Vargasa (Rodolfo) a so
pranistky Eleny Kelessidiovej (Mimi), pod dirigent
ským vedením Massima Zanettiho. Napriek zjavnému 
úspechu - predstavenie je zakaždým vypredané -
mladý, sympatický spevák zastáva názor, že: "Ked 
dôjde ponuka, nie je to preto, že som účinkoval 
v Covent Garden, ale preto, že niekoho oslovím t ým , čo 
robím." Daliborov mäkký, neobyčajne pekne zafar
bený barytón potom asi oslovuje mnohých inten
dantov, veď v budúcnosti ho čaká spolupráca s vie
denskou a hamburskou Státnou operou, s Teatro 
Comunale Bologna (I Pagliacci), Theatro Colon Buenos 
Aires (Líška Bystrouška, spolu s manželkou Evou 
Jenisovou) a na jeseň sa znovu vráti na dosky 
Kráľovskej opery. 

D Po znovuotvorení Royal Opera House (ROH) účin
kujete hneď v prvej sezóne. Aké sú vaše pocity 
z novovybudovaného komplexu a technicky do
slova premenenej pôvodnej historickej budovy di
vadla? 

Moje pocity sú vel:mi zmiešané. Z vonkajšieho pohľadu je 
toto divadlo naozaj kráľovské, no vo vnútri je to labyrint cho
dieb a šácht, v ktorých zablúdia aj domáci zamestnanci. Mne 
sa to podarilo v priebehu troch týždňov aspoň päťkrát . Na
priek tomu treba povedať, že ide o naozaj unikátne divadlo, 
s tromi scénami a veľkým množstvom skúšobní. V jeden 
večer tu môžu uvádzať tri predstavenia alebo koncerty sú
časne. Komplex je prepojený tak, že z chodieb možno priamo 
sledovať zákulisie jednotlivých scén. Skvostom je skúšobňa 
baletu, ktorá je z veľkej časti presklená, čo umožní s ledovať 

prácu baletných hviezd tohto sveta. Javisko opernej scény je 
vybavené náročnou technikou, ale aj tak premena medzi jed
notlivými dejstvami trvá pridllio. Je evidentné, že v tomto 
divadle je ešte veľa čo vylepšova(. 
D Bohéma je opera, ktorá sa často objavuje v reper
toároch operných divadiel. Vy sám ste už niekoľko
krát účinkovali ako Marcello v Paríži, Viedni, Berlíne, 

Bologni a inde. Je predstavenie Bohémy v Covent Gar
den v niečom odlišné od ostatných a čo vás na ňom pri
ťahuje? 

Myslím si, že pre každého operného speváka je veľkou cťou 
stáť na doskách ROH. Keď sa k tejto skutočnosti pridá titul 
La Bohéme, je to naozaj veľký magnet, ktorý ma priťahuje. In
scenácia Bohémy v ROH má 26 rokov, ale aj napriek tomu 
dokáže nadchnúť publikum svojou jednoduchosťou a krásou 
hudby. V tejto inscenácií sa nerobili žiadne režijné experi
menty, čomu som veľmi rád. 
D Postava Marcella je neustále v interakcii s ostat
nými pro-tagonistami opery. Ako sa vám spolupracuje 
s vašimi kolegami, dirigentom, režisérom a celým t í
mom? 
Dirigent Zanetti sa snaží čo najviac dodržať zápis a potláča tra
dície, ktoré sú dnes všeobecne zaužívané. Pod jeho veden
ím som mal možnosť spoznať Marcella o niečo podrobnejšie 
ako doteraz. Asistent režiséra Richard Gregson, ktorý s na
mi pripravil toto dielo, je veľmi sympatický pán, ktorý do
konale ovláda všetky vzťahy jednotlivých postáv, detailne 
sa snažil vypracovať každý moment tohto diela. Pokiaľ ide 
o spoluprácu s kolegami - musím priznať, že azda najviac 
som bol prekvapený tým, aký normálny vie byť naprí
klad hviezdny Ramón Vargas. Cakal som stretnutie s hviez
dou, ktorá spadne z neba a pritom prišiel normálny ďovek 
z metra. 
D V čom vás konkrétne účinkovanie v tomto predsta
vení obohatilo? 
Pod vedením dirigenta Zanettiho som spoznal trochu odliš
ného Marcella než doteraz. Po osobnej stránke ma práca 
v ROH obohatila o nových priateľov. 

D Účinkovali ste už na mnohých renomovaných scé
nach. Myslíte si, že vám Covent Garden, jedna z naj
známejších operných scén na svete, ešte väčšmi po
otvorila bránu k úspechu vo svetovom meradle? Aké 
sú vaše očakávania? 
Je pravda, že po prekročení brány Covent Garden sa stáva 
spevák príťažlivejší pre intendantov iných divadiel, ale ja 
osobne neočakávam nijakú mimoriadnu zmenu, ďalej sa bu
dem venovať svojej práci ako doposiaľ. Covent Garden je jed
nou zaujímavou etapou môjho snažertia. 
D Mohli by ste porovnať charakter práce v ROH so 
skúškami v opere SND? 
Bratislavské SND má veľkú tradíciu kvalitných spevákov, 
v tomto ohľade si myslún, že máme byť na čo hrdí. To, čo opere 
SND naozaj chýba, je azda väčšie množstvo dirigentských osob
nosú. Tento fakt má určite na svedomí aj pedagogika na Slo
vensku. Malým svetielkom je pre mňa mladý dirigent Rastislav 
Stúr, ktorý sa prezentuje naozaj kvalitným naštudovaním Jlo. 

Jlo. a koľko času a prostriedkov sa venuje 
výchove mladej generácie. Je už takmer 
samozrejmé, že každá inštitúcia má 
svojho .educational manager-a· a že 
väčšina koncertov sa začína s tzv. pre
talk, čiže akousi preddiskusiou, na kto
rej sa zúčastnia hlavní aktéri. Vo voľ
nej debate sa potom hovorí o dotyčn
om skladateľovi, diele, udalostiach 
a vlastne o všetkom, o čo majú zúčast
není záujem, pričom každý môže voľne 
do diskusie vstupovat a klásť otázky. 

Majstrovské triedy, tvorivé dielne, dis
kusie, špeciálne predstavenia a koncer
ty pre mládež sú tu na dennom prog
rame. 

ciou zanechala oveľa lepší dojem 
a určite sa ešte objaví na svetových pó
diach. Dirigent, tentoraz v úlohe klavi
ristu, Daniel Baremboim ukázal, že 
stále drží krok s elitou a moja slovanská 
krv priam kypela pri počúvaní Petrušku, 
lebo okrem dokonalej súhry, perfektne 
zvládnutých sólových partov a neu
veriteľnej palety orchestrálnych farieb 
bolo vidieť, že ide o Boulezovu srdcovú 
záležitost D 
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Nakoniec sa zmienim o treťom kon
certe tohto cyklu, ktorý sa konal 2. feb
ruára - Pierre Boulez: Originel z .exp/o
sante-fixe., George Benjamin: Palimpsest 
(svetová premiéra) , Schônberg: Kla
vírny lamcert op. 42 a nakoniec Stravin
skeho Petruška. Skladba G. Benjamina 
svojou efektnou sonornosťou a elegan- VANDA PROCHÁZKOVÁ 
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.... diela. Myslún, že ostatné aspekty nášho divadla sa nedajú po
rovnávať s ROH, nakoľko všetko je otázka financií a tie SND 
ako ani celá naša spoločnosť momentálne nemá. 
~ čo si z toho, čo ste doteraz dosiahli, najviac vá
žite? 
To, že mám vlastnú rodinu, manželku a dcéru. Bez nich by 
asi moja práca nemala taký zmysel. 
~ A po speváckej stránke? 
Samozrejme, sú to účinkovania v divadlách, ako sú napríklad 
viedenská štátna opera, parížska Opera Bastille alebo londýn
ska Covent Garde,. 
~ Aké kvality by mal mať operný spevák, aby sa pre
sadil v dnešneJ konkurencií špičkových operných do
mov? 
Podla mňa je jedno, či spievate alebo pečiete chlieb, každý by 
mal svoju prácu robiť poriadne. Spevák. ktorý sa spolieha iba na 
svoj talent, dnes už ťažko obstojí vo svetovej konkurencii. Pra
vidlo .bez práce nie su koláče" pla ú aj v našom povolaní. Sťastie 
zohráva tiež velíni dôležitú úlohu v našom svete, byt v pravý 
okamih na správnom 
mieste je asi to, čo 
potrebuje každý spe
vák. 
~ Kto je vaším 
speváckym vzo
rom? 

~ Opera - hudobné divadlo, to nie je len spev. Vel'ký 
význam zohráva aj herecký komponent. Ako sa táto 
zložitá súhra hereckej a speváckej zložky premieta do 
vášho prístupu k naštudovaniu nových úloh? 
Pri študovaní nového diela sa snažím vnúnať svoju postavu 
v rámci celku. Rozumieť obsahu slov, ktoré spievam, je tiež 
velíni dôležité. Len tak môžem plnohodnotne stvárniť po
stavu, ktorú práve študujem. Keby som to mal zhrnúť. pove
dal by som, že svoj názor na postavu získavam na základe 
oboznámenia sa s celkovým dielom, preštudovaním textu, 
deja a samotnej hudby. Rád sa pozriem aj na iné inscená
cie, aby som získal prehľad, ako sa dá dané dielo rôzne spra
covať. 

~ Vaša manželka Eva Jenisováje tiež spevácky aktívna 
na mnohých zahraničných operných scénach. Ako sa 
vám darí zlúčiť rodinný život so speváckou kariérou? 
Musím priznať. že v poslednom období sa nám to naozaj 
veľmi nedarí. Napríklad momentálne pôsobí manželka 
v Hongkongu, dcéra Rebeka je v Bratislave a ja som v Lon

dýne . Našťastie sa 
toto ťažké obdobie 
pomaly končí a po
tom budeme zase 
všetci spolu. Poces
tujeme spolu do Bo
logne a neskôr do 
Salzburgu, kde bu
deme s manželkou 
účinkovať vo Fest
spielhause v insce
nácií Gounodovho 
Fausta. 
~Váš spevácky 
sen? 

V počiatkoch to boli 
najmä Lucciano Pa
varotti a Mirella 
Freni. Neskôr ním 
bol Alfredo Kraus, 
ktorý svojou stoper
centnou technikou 
spieval až do kon
ca svojho života. 
V mojom fachu je to 
Renato Bruson, ktO
rý má nádherné za
farbenie hlasu. Mal 
som možnosť s tým
to spevákom spolu
pracovať, preto po
znám aj jeho spôsob 

BoH ÉMA v ROH: (zrAvA) DALIBOR JEN IS (MARCELLO), RAMÓN VARGAS (RoooLFo) 

A ELENA KELESSICI (MIMI) 

Mojím snom je skôr 
želanie, aby som bol 
zdravý a aby som 
mohol robiť to, čo 

doposiaľ, lebo práca 
operného speváka 
ma nesmierne baví. 
~ Nahrali ste ná-

práce. Málokto vie spievať s takým nasadením aké má práve 
tento dnes už legendárny spevák. Taktiež obdivujem baryto
nistu Piera Cappuccilliho, ktorého hlas je skôr prírodný úkaz. 
~ Taktiež ste spolupracovali s vynikajúcimi diri
gentmi ako sú Pappano, Viotti, Gatti. Nie každý di
rigent sa vie úspešne uplatniť v opere. Ako by ste cha
rakterizovali kvalitného dirigenta? 
Dirigent by mal byť podľa mňa v prvom rade ďovek. Dnes už 
orchestre neuznávajú diktátorský prístup dirigentov. Dirigent 
by mal spolupracovať so všetkými na báze vzájonmej kon
frontácie, schopný kompromisu. Stopercentným príkladom 
takého dirigenta je pre mňa Antonio Pappano, vie byť prísny, 
vie pochváliť, ale aj pokarhať. 
~ Uprednostnňujete určitý repertoár, určité opery? 
Každý by sa mal snažiť spievať tak, aby si neublížil. Ne
správny repertoár je často dôvod, pre ktorý sa mladému spe
vákovi prestane dariť. Co sa týka obľúbenosti opier, mojou 
srdcovou záležitosťou je postava Figara z Barbiera zo Sevilly. 
Prostredníctvom tejto postavy môžem realizovať všetko to, čo 
som sa doposiaľ naučil. 

34 

ročnú Pucciniho 
operu Gianni Schicchi spolu s Mirellou Freni a Christofora 
Columba s Renatom Brusonom. Chcete v budúcnosti 
v tejto línii pokračovať? 
Líniu nahrávok určujú väčšinou veľké nahrávacie spoločnosti, 

ktoré majú možnosť výberu z veľkého množstva spevákov. Na 
vstup do svetovej diskografie spevákovi nestačí iba hlas, nevy
hnutná je aj vel'ká dávka šťastia. Niekedy sa mi zdá, ako by to 
bola ruleta, v ktOrej často zvíťazí komercia. To, čo ma najviac 
zaráža, je situácia u nás na Slovensku. Nahrávacie spoločnosti, 
ako je napn'klad rozhlas, Opus a taktiež Slovenská televízia, už 
roky ignorujú fakt, že na Slovensku máme naozaj kvalitných 
operných spevákov. Až sa o dvadsať rokov niekto spýta, čo sa 
nahralo v 90. rokoch na Slovensku, tak s úžasom zistí. že 
nahrávalo iba zopár prominentov tohto obdobia. Viem, že 
tieto mštitúcie majú svoje finančné problémy, ale keď je Slo
venská televízia schopná natočiť veľký operetný profil pána 
Jarjabka, som presvedčený, že je to otázka chcenia alebo ne
chcenia. Dúfam, žé táto situácia sa na Slovensku čoskoro 
zmení. ~ 

PRI PftAVI LA VAN DA PROC HÁZKOVÁ 
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0 KONTINUITE 

Tento príbeh je pre Ameriku typický, 
ale, žiaľ, na Slovensku by sa odohral 
asi celkom inak. Viem, porovnávať 
USA so Slovenskom môže byť pre pi
sateľa lacný zdroj postrehov, a pritom 
často je to aj neadekvátne. Vo veľ
kých štátoch nadobúda interakcia 
medzi jednotlivcami oveľa viac fo
riem než v štátoch malých. Jednodu
cho, vytvára sa tam priestor na šíre
nie myšlienok, vzniká synergia indi
viduálnych snáh. Aplikovať podobnú 
filozofiu na malý štát je problema
tické. Navzdory týmto ohľadom sa mi 
predsa len chce uviesť príklad vzniku 
a súčasnej existende jednej americ
kej inštitúcie, ktorá je na svete vďaka 
cieľavedomosti jedného jediného člo
veka, nečakajúceho žiadnu podporu 
od štátu, a zároveň človeka bez ma
jetníckeho sklonu strážiť svoju prácu 
pred konkurenciou. Ide o Zbierku 
orchestrálnej hudby Edwina 
A. Fleishera (The Edwin A. 
Fleisher Collection of Or
chestral Music) vo Filadelfii. 

Roku 1909 sa mladý Ed
win A. Fleisher zoznámil 
s talentovaným huslistom 
Hermanom Weinbergom. 
Fleisherovi rodičia , filan
tropi a milovníci hudby, 
usporadúvali každú nedeľu 
večer domáce koncerty a na 
jeden z nich pozvali aj 
Weinberga. Fleisher s Wein-
bergom si rozumeli, chodili 
spolu na koncerty, no jedného dňa sa 
Weinberg ospravedlnil s tým, že musí 
ísť na skúšku novozaloženého ama
térskeho orchestra Symphony Club. 
Fleisher prejavil záujem zúčastniť sa, 
no keď prichádzal k budove, kde sa 
mala skúška konať, našiel tam sku
pinu hudobníkov, ktorých správca 
budovy nechcel pustiť dnu, pretože 
už dva týždne nedostal zaplatené za 
prenájom miestnosti (vtedy to zna
menalo sumu pol dolára). Fleisherovi 
zišlo na um, že budovu vlastní jeho 
sestra a že teda má právo hovoriť do 
toho, kto do nej môže vojsť. Hudob
níci mali odvtedy skúšobňu k dispo
zícii zadarmo a Fleisher, vidiac, že 
partitúr nie je dosť, sa zaviazal, že 
bude orchestru zabezpečovať nové 
a nové partitúry. To bol prvotný im
pulz, z ktorého sa zrodila vízia. 

Fleisherova súkromná zbierka sa 
rýchlo rozrastala a roku 1929 do
siahla také rozmery, že na radu ha
siča ju Fleisher zveril verejnej kniž
nici The Free Library of Philadel
phia. Knižnica, ktorá mala vredy za 
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sebou iba dva roky existencie, pocho
pila význam tejto zbierky a, navyše, 
potrebovala niečím zaplniť ešte stále 
prázdne regály. Fleisher sa o svoj bý
valý majetok staral aj naďalej, doze
ral nad akvizíciou nových diel a na
vrhol dokonca aj špeciálnu škatuľu 
na skladovanie jednotlivých partitúr. 
Knižnica poskytovala iba priestor, 
všetky náklady na prevádzku platil 
Fleisher z prostriedkov zvláštneho 
fondu, ktorý na tento účel založil. Od 
roku 1937 slúži zbierka aj ako po
žičovňa orchestrálneho materiálu. 
Roku 1941 Fleisher poveril Nikolaja 
Slonimského akvizíciou veľkého 
počtu skladieb latinskoamerických 
autorov. Podobné kampane sa usku
točnili aj vo Svédsku, Poľsku, Veľkej 
Británii a Izraeli. Fleisher zomrel 
roku 1959, no nikomu nezišlo na 
um, aby sa zbierka len tak rozpre
dala. Hoci neprodukuje nijaký zisk, 
spoločnosť sa o ňu stará a dnes je 
zbierka všeobecne považovaná za 

FREE LIBRARY OF PHILADELPHIA 

najväčší a najúplnejší súbor orches
trálnych diel na svete. 

Na tomto príbehu je zaujímavé to, 
ako sa z iniciaúvy jednotlivca zrodil 
priestor, ktorý je stále živý a ktorý 
láka ďalších jednotlivcov (tým by 
Fleisher mohol byť prastarým ot
com), aby pokračovali v myšlienke 
• nejakého" predchodcu. Je to prejav 
zmyslu pre kontinuitu, kolektívnu 
pamäť. Fleisherova zbierka, samo
zrejme, obsahuje všetky diela štan
dardného repertoáru, no pritom aj 
rarity, ktoré často nenájdete ani 
v krajine, kde autor skladby žil. Fle
isher od začiatku zbieral všetko, čo sa 
dalo zohnať. Neobmedzoval sa iba na 
diela minulosti, ale s vedomím toho, 
že každému dielu raz vyprší doba au
torskej ochrany, kupoval noty každej 
novej skladby, prijímal rukopisy od 
žijúcich autorov a podobne. Tak je to 
až dodnes. Zmysel udržiavania po
dobnej zbierky sa niekedy odhalí až 
v extrémnej situácii, napríklad keď 
počas druhej svetovej vojny došlo 
k zničeniu tlačiarenských matríc, 

ukázalo sa, že niektoré diela možno 
zohnať iba vo Filadelfii. Existujú 
diela, ktoré na svoje objavenie ešte 
len čakajú , v súčasnosti nikto nemá 
záujem o ich uvádzanie a ak aj exis
tuje nejaké vydanie, pomaly sa vy
tráca z katalógov a skladov. Potom 
príde dirigent, ktorý dielo opráši, na
hrá a zrazu sa objaví päťdesiat ďalších 
záujemcov o partitúru. 

Nevyhnutne vzniká otázka: ako je 
to s autorskými právami? Fleisherova 
zbierka zásadne požičiava iba tie 
diela, na ktoré má písomný súhlas od 
majiteľa autorských práv alebo od 
vydavateľa, a diela, ktoré už nespa
dajú pod autorskú ochranu. Je po
vinnosťou návštevníka zabezpečiť si 
tento súhlas. Prirodzene, na kurátora 
zbierky sa neobracajú dirigenti a dra
maturgovia, ktorí potrebujú orches
trálny materiál Svätenia jari, pretože 
ten požičiava vydavateľ (a súhlasom 
by sa pripravil o zisk), ale zbierku vy
užívajú tí, čo zostavujú program kon-

certu a vedia, že budú hrať 
Mozartov klavírny kon
cert, Brucknerovu symfóniu 
a skladbu na úvod koncertu, 
podľa možností od skladateľa 
XY, pre to a to obsadenie. 
Celkom ľahko sa môže stať, 

že objavia zabudnutú sklad
bu od XY, alebo skladbu 

· ~ významného skladateľa z La
; tinskej Ameriky, ktorú nik 
~ v okolí neuviedol. Pretože 

zbierka je súčasťou verejnej 
knižnice, požičovné je veľmi 

nízke a pokryje naozaj iba reálne ná-
klady na prepravu zásielky a na 
udržiavanie tlačovín v prevádzko
vom stave. 

Fleisherova zbierka v súčasnosti 
obsahuje asi dvadsaťjedentisíc parti
túr (ak nerátame duplicitné výtlačky 
niektorých frekventovaných diel) . 
Jej adresa v Internete je www.lib
rary.phila.gov/central!muslflc!cflc.htm. 
Našiel som v nej tri skladby sloven
ských autorov: Pod Kriváňom (1924) 
a Slovenské pastierske tance ( 1925) od 
Jána Móryho a Jánošíkovi chlapci 
( 1934) od Alexandra Moyzesa. Je to 
málo alebo primerane? Ak sa vám to 
zdá málo, nečudujem sa. A vôbec: 
nečudujme sa všetci, veď ani na Slo
vensku poriadne nevieme, čo kto 
kedy skomponoval a vydal. Skúste 
zistiť. čo v oblasti vážnej hudby vy
dalo hudobné vydavateľstvo OPUS 
od roku 1970 do privatizácie začiat
kom 90. rokov! Nie je to také jedno
duché. Nie preto, že sa vydalo málo 
titulov, ale preto, že niet kontinuity. 

PETER ZAGAR 
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Pärt v profile alebo 14. mezinárodný 
skladateľský festival 
Royal Accademy of Music v Londýne 
patrí k svetovo presláveným, no súčasne 
i najklasickejším hudobným univerzitám. 
29. februára na jej pôde vystúpilo české 
Škampovo kvarteto s hosťom Garfieldom 
Jacksonom (viola)~ uviedlo dve Mozar
tove kvartetá (G ďúr, KV 387 a C dur, 
KV 515). 

28.- 31. marca sa tu uskutoční 
14. mezinárodný skladateľský festival, 
tentokrát venovaný Arvovi Pärtovi pri 
prnežitosti jeho 65. narodenín. Festival 
zahŕňa všetky fázy Pärtovej kompozičnej 
dráhy: ranné serialistické skladby, pre
chodné diela obdobia rokov 1968-1976, 
počas ktorého napísal 3. symfóniu a na
koniec i diela, ktoré sám nazýva .tintin
nabuli style•. Na festivalue bude Pärt 
samozrejme prítomný. Každý deň sa ko
najú dva koncerty, obohatené zakaždým 
rozhovorom a fil mom o skladateľovi, 
jeho živote a práci. Na programe je 
i najnovšia skladba postgraduálnej štu
dentky kompozície na RAM - Slovenky 
Ľubice Cekovskej: Turbulencie, písanej 
na objednávku festivalu. 

Bournemouth Sinfonietta 
Bournemouth Sinfonietta, ktorej sídlo 
je v meste s tým istým nazvem na 
juhu Anglicka, bola i napriek protes
tom mnohých umelcov, skladateľov 
i verejnosti rozpustená . Dôvodom 
bola údajná nerentabilnosť - The Arts 
Council, ktorý ju sponzoroval, nemal 
dosť finančných prostriedkov na jej 
udržanie. Sinfoniettu tvorilo 13 
hráčov, ktorých odvaha prinášať i tú 
najnovšiu súčasnú tvorbu do malých 
miest na juhu Anglicka, bola po roky 
obdivovaná mnohými sladateľmi a kri
tikmi. Mladí i renomovaní anglickí 
skladatelia komponovali priamo na 
objednávky tohto súboru. Boumemc:r 
uth Sinfonietta vyvijala aj rozsiahlu 
vzdelávaciu činnosť. 

Viedeň má nový muzikál 
Od marco do 2. júla (denne, okrem pon
delka) je v Roimund-Theoter na prog
rame muzikál Andrew Lloyd Webbera 
Jozef v réžii Wernero Sobotku a chorec:r 
grafii Kimsa Oudyho, v hlavnej úlohe 
s ostrieľaným a úspešným spevá-
kom hercom Hannesom Muikom. 
Internet: www.musicalvienna.at 

(podľa Compress) 

VIEDENSKÉ IMPRESIE 

Kým na rakúskom politickom hori
zonte . hromy divo bijú", múzy na
šťastie nestíchli. Skôr naopak! V prie
behu po ledného januárového víken
du som vo Viedni zažil tri vysokoka
rátové, priam labužnícke pochúťky 

s neutíchajúcou rezonančnou frekven
ciou. 

Prvá z nich nie je hudobná, no nedá 
mi nezmienil sa o nej: dlho pripravo
vaná prezentácia životného odkazu 
Paula Cézanna ( 126 obrazov) je prí
stupná vo výstavných priestoroch Kunst
forumu do konca apnla. 

5. februára uplynulo tridsať rokov 
odvtedy, ako dnešná Kammersängerin 
Ed i ta Gruberová vstúpila na dosky 
viedenskej Státnej opery. Pri tejto 
pnležitosti uskutočnila sériu vystúpení, 
stvárňujúc raz Luciu di Lammermoore, 
dvakrát Lindu z Doni-zettiho opery 
Linda di Chamounix a trikrát Elvíru 
v Belliniho opere l puritani. Prvá Linda, 
na ktorej som bol prítomný, bola 
pre mňa úplnou novinkou. Inscenácia 
inak slávneho Augusta Everdinga vo 
mne hlbšie nezarezonovala, rovnako 
ako paušálny, rutinne odtaktovaný vý
kon dirigenta Bruna Campanellu. 
Žiar, aj na Renata Brusona som mal 
opäť smolu. Antonia, Lindinho otca, 
spieval dnes už značne šedý Ge org 
Tich y. Gruberová bola vo vrcholnej 
forme. Jej prľznačná rahkosť a pôvab 
v prvej kavatíne .o Iuce di quesťani
ma ... • boli rovnako perfektné, ako aj 
sugestívne stvárnená dramatická vášeň 
zmätenia. Carlo, alias Giuseppe Sab
batini, so svojím krásnym a lahodným 

RICHAROO CHAillY 

tenorom jej bol adekvátnym panne
rom. 

V . zlatej sieni" Musikvereinssaalu 
prebieha cyklus koncertov pod názvom 
. Medzinárodné orchestre a zbory·. 
vždy po dvojici koncertov. štvrtým vy
stupujúcim hosťom tohto exkluzívneho 
podujatia bol Royal Con certgebou
workest Amsterdam pod taktOvkou 
dnešného šéfa, Taliana R iccarda 
Chaillyho. Zaujímavou charakteristi
kou tohto špičkového telesa je, že počas 
jeho 112-ročnej existencie je Chailly -
po Kesovi, Mengelbergovi, van Beinu
movi a Haitinkovi- v poradí .iba" pia
tym šéfom orchestra. 

Z hl'adiska dramaturgického profilu 
je zaujímavosťou, že popri najširšom 
spektre skladatel'ov ťažiskovým bo
dom Haitinkovej éry bol Mahler, kým 
Chailly preferuje Antona Bruckne
ra: tentoraz uviedol 7. symfóniu 
E dur. 

Dramaturgickou zaujímavosťou kon
certu bola Suita pre orchester od Johanna 
Sebastiana Bacha v transkripcii Gustava 
Mah lera. Vieme, že Mahler s vel'kou 
obl'ubou siahal ku skladbám klasikov 
a romantikov a prepracovával ich podra 
vlastného gusta. Takou úpravou, či 

presnejšie hybridom, je spomenutá Sui
ta, ktorú Mahler .vytvoril" z dvoch pô
vodných Bachových diel - zo Suity 
h mol (BWV 1068) a O dur (BWV 
1067) .• Nová• suita má šesť častí, zosta
vených z dvoch originálov tak, že tu 
v tomto jedinom celku zaznie (dokonca 
priamo za sebou) flautová Badinerie 
a velebné Air, dve najpopulárnejšie 
ča ti zo štyroch Bachových orches
trálnych suít. Nie som nadšencom ta
kýchto svojvol'ných zásahov do origi
nálov, no ako .novinka" to bolo celkom 
zaujímavé poznanie Mahlerovej fan
tázie. 

Už pri počúvaní toho mahlerovského 
Bacha som vyátil, že to je iba akýsi 
. preddavok" k tomu, čo bude nasle
dovať. emýlil som sa, lebo takého 
fenomenálneho . brucknerovského" 
Brucknera možno počuť na svete má
lokde. Orchester hral bez najmenšej 
stopy drilu, perfektne, presne, ne
omylne. Velebná krása jeho jednolia
teho zvuku, ideálna vyváženosť medzi 
transparentnosťou a masívnou kom
paktnosťou Brucknerovej orchestrá
cie, klasický čistý interpretačný štýl. 
to všetko patrí do oblasti zriedka
vých zážitkov, o ktorých hovoríme 
ako o vzácnych .hviezdnych hodi
nách" ... 

JOZEF VARGA 
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Pri koreňoch mozartovskej tradície 
Jaroslav Blaho 

Mapovanie tradície, to nie je len zaznamenávanie mien a rokov, ale aj pomenovávanie trendov, v kusových variá
cií, registrácia presunov ťažísk medzi jednotlivými zložkami operného predstavenia v záujme vyznenia celku, po
pisy inscenačných postupov a nápadov, vokálnej zložky naštudovaní a štýlových parametrov, sledovanie vývojo
vých stupňov, sumarizácia i hierarchizácia. Úsilie, ktoré pri obmedzených dokumentačných prameňoch a všeo
becnom (nielen kultúrnom) nedostatku spoločenského vedomia a historickej pamäti hrozí tým, že z polôh 
literatúry faktu skfzne do fantazmagorickej beletrizácie. Preťažko sa v slovenskej teatrológii vrství to, čo na zá
klade zberania a vyhodnocovania konkrétnych faktov nazývame tradíciou, táto abstraktná konštanta, o ktorej 
pri každej slávnostnej príležitosti hovoríme veľa, ale príliš všeobecne, nekonkrétne, mystifikujúco, nahrádzajúc 
obsahovú hodnotu historického faktu spoločenskou floskulou. 
Prehŕňanie sa v minulosti sa nezaobíde, samozrejme, bez kritickej reflexie posudzovaných artefaktov, ktorá bez 

ohľadu na prísnosť optiky vyvoláva podráždené reakcie druhej strany (čo môže potvrdiť aj moja vyše tridsaťroč
ná osobná skúsenosť). Aj preto som sa rozhodol mapovať tradíciu v takom časovom horizonte, ktorý nežiaduce 
osobné repliky vylúči: tí, o ktorých bude reč, sa zväčša už "na prach obrátili". Pokus o rekonštrukciu snažení slo
venského operného divadla v parciálnom pohľade na inscenačnú prax hlavných dramaturgických sfér (začínam 
ju osudmi Mozartových opier v SND) vymedzujem prvou štvrťstoročnicou existencie našej národnej scény, keď 
sa zásluhou generácie zakladateľov vŕšila prvá vrstva mozartovskej opernej tradície, do roku 1938 najmä záslu
hou operných umelcov českých. 

Dominantou dramaturgických plánov prvej dekády opery 
SND (do nástupou Karla Nedbala na post umeleckého šéfa 
súboru v jeseni 1928) bolo široké spektrum klasickej a súčas
nej českej opernej tvorby, divácky úspešný verizmus a ešte 
viac všetky podoby francúzskej opery devätnásteho storočia 
(grand, comique, lyrique) , ako ich preferovala tejto repertoá
rovej oblasti vkusovo blízka osobnosť Os
kara Nedbala (porovnajme hudbu Nedba
lových baletov napríklad s tanečnými äs
lami Gounodovho Fausta!). V repertoáro
vej šírke prvých operných scén SND sa síce 
objavuje prvý Mozart už v decembri roku 
1920 (Don Giovanni), ale v ďa lších sezó
nach je na plagáte skôr hosťom náhodným 
(Figarova svadba 1924, Don Giovanni 1926). 

dého objavuje sa v tomto parte dievčensky svieži soprán za
čínajúcej Heleny Bartošovej. Prvým Donom Giovannim 
v osemdes iatročnej histórii SND bol Jan Konstantin, prvým 
Figarom Zdenko Ruth-Markov, neskôr skvelý predstaviteľ 
buffových a ľudových mozartovských postáv; v druhom na
študovaní sa v parte Ottavia zaskvel belcantový tenor Broni

slava Choroviča. Zaujímalo by ma, ako sa 
v priezračných a pohyblivých partiách 
Dona Giovanniho, ale aj grófky z Figarovej 
svadby cítila Dobrena Simáňová, o pár ro
kov neskôr aj samým Richardom Straus
som akceptovaná predstaviteľka jeho 
Elektry! 

O prvých naštudovaniach .opery opier" 
v SND sa veľa konkrétneho z dostupných 
materiálov nedozvieme: o tom z roku 
1920 iba to, že výtvarne javisku domino
val .čierny rámec s emblémami", o dru
hom ( 1926), že Holečkov orchester bol na 
Mozarta .príliš drsný" a titulný predstavi
teľ (Jerner) . nebol dosť švihácky". O Figa
rovej svadbe ( 1924) nemáme ani tieto pa
berkovité charakteristiky. Z mien účinku
júdch sa však dá vyätať čo-to o vokálnej 
podobe premiér. V ústredných ženských 
rolách oboch naštudovaní sa objavujú 

BAKOŠOVÁ AKO KONSTANCA (ÚNOS 

ZO SERAI LU, 1930) 

Opera SND v období umeleckého šéfova
nia Karla Nedbala ( 1928-1938) vyznačuje 
sa mimoriadne koncíznym umeleckým 
programom, teda aj programovo zadele
nou dramaturgickou orientáciou. Aj keď čo 
do počtu premiér a repríz nemožno oba 
skladateľské zjavy mechanicky porovnávať, 
Smetana a Mozart predstavujú hlavné pi
liere Nedbalovej klasickej dramaturgie. Už 
po niekoľkých sezónach môže Karel Ne
dbal dať na plagát cyklus piatich najzná
mejších Mozartových opier (potom sa to už 
nikdy nikomu nepodarí). Naštudovaniam 
venuje mimoriadnu pozornosť, považujúc 
ich spravidla za vrchol sezón, a Sulcova in

dramatické primadony Zunovho, resp. Nedbalovho súboru: 
Kramperová (Donna Anna), Simáňová (Donna Elvíra), resp. 
Simáňová, Sponarová. Kým však prvou bratislavskou Zerlin
kou je s mezzo polohou koketujúca Alba Sehnalová, inak 
vtedajšia Carmen a Kostolníčka - v naštudovaní Bohuša Tvr-
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scenáda čarovnej flauty z januára 1938 predstavuje jeden z naj
pozoruhodnejších počinov bratislavskej opery v rámci prvých 
dvoch dekád jej existencie. Nedbalove mozartovské premiéry 
stretávajú sa s prekvapujúcim ohlasom bratislavskej diváckej 
(a nielen česko-slovenskej) obce a čarovnú flautu si Nedbal 
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trúfa v roku 1929 dokonca vyviezť tam, kde odznela celkom po 
prvý raz (na Kornmarkte vo Viedni). 

Pod všetkých päť mozartovských premiér z obdobia 
1929-1933 sa podpísali Karel Nedbal a režisér Bohuš Vilím. 
Z predstavenia únosu zo serailu ( 1930) sa zachovali dve veľa 
nehovoriace fotografie, z ktorých však možno vyčítať, že zá
klad scény bol stabilný a zmena prostredia jednotlivých obra
zov sa dosahovala použitím doplňujúcich charakteristických 
výtvarných prvkov. Kritika ocenila jemný, vycizelovaný zvuk 
Nedbalovho orchestra a štýlovosť speváckych kreácií (Bako
šová, Bartošová~Jl'Biaho, Sobota, Ruth-Markov) .• Karel Ned
bal ujasnil po~er našej scény k Mozartovi, vytvoril smernice 
a sám svojím zásahom podal niekoľko príkladov vzornej in
terpretácie, akou bolo i predstavenie únosu, slohovo čisté 
a hudobne vzorné. že sa dnes reprodukcia diel Mozartových 
postupne zlepšila, je spôsobené i tým, že na našej scéne 
predsa len zdomácnela mozartovská tradícia a že časom u sku
piny spevákov vyvinulo sa jasné cítenie slohovosti" (Ivan 
Ball o, Slovenský denník, 19. ll. 1930). V tomto Únose v marci 
1931 pohostinsky vystúpilo kvinteto sólistov viedenskej Stát
nej opery na čele so salzburskými predstavitelíni - Mariou 
Gerhartovou (Constanza) a Karlom Norbertom (Osmín). 

FIGAROVA SVADBA (2. DEJSTVO) -SND 1932, SCÉNA J. l.ADVENICA 

Figarovu svadbu naštudoval Nedbal s Vilimom v roku 1932, 
obnovenú premiéru ako jednu zo svojich posledných brati
slavských prác prezentoval 9. októbra 1938 s výrazne pozme
nenou zostavou dámskych protagonistiek: Napravilovú, 
vtedy už hviezdu Talichovho ND, nahradila v grófke Barto
šová, tú zasa v role Zuzanky Milada Jirásková. Namiesto Che
rubina Rezníčkovej sa v tejto .nohavičkovej" postave objavila 
Ludrnila Komancová. 

Don Giovanni i Cosl fan tutle predstavujú inscenačný oriešok, 
tvrdší než Ca rovná flauta, ktorá je realizovateľná ako fiabba aj 
ako štylizované .slobodomurárske" podobenstvo nepreber
ného množstva významov a výkladov; aj v háve hýrivej di
vadelnosti, aj v symbolizujúcom náznaku. Krok vedľa je v 
tomto prípade vylúčený, ide iba o to, akí nároční chceme byť 
v oslovení diváka. Zato vo svetoznámom sevillskom príbehu 
a v ľahkovážnej neapolskej historke hrozí inscenátorom per
manentné nebezpečenstvo .netrafenia sa·. Inscenovať Dona 
Giovanniho ako moralitu, či ako moralitu . naruby" so sympa
tiou k búračovi konvencií a predsudkov? Ako sa vyrovnať s 
hybridnosťou žánru- nie je to ani seria, ani buffa, ani semi
seria, podľa označenia autora dramma giocoso. Titulná po
stava kladie na interpreta nielen mimoriadne nároky vokálne 
Ue to part basový či barytónový?), ale aj výrazové, herecké, 
typové. A čo so zjavením komtúra? Predstaviť ho ako realitu, 

či už v rozprávkovom alebo mystickom balení, alebo je to iba 
zdanie, reflexia ak'térov príbehu, symbol, znak? 

V nedostatku prvkov, ktorých sa inscenátori môžu chytiť. 
je ešte väčším problémom Cas/ fan tutle. Ako sa vyhnúť tak
mer trojhodinovej dejovej nude, ako urobiť príbeh zaujíma
vým bez toho, že by sme siahli po núkajúcich sa barličkách 
frivolnosti a lascívnosti? Inscenujeme hračku na tému . takí 
sme všetci", alebo ju polemicky zacieľujeme v neprospech 
jedného či druhého pohlavia? Obe opery kladú na sólistov 
značné nároky, medzi ôsmimi postavami Dona Giovanniho 
a šiestimi účinkujúcimi v Cos ) fan tutte niet úlohy malej, 
všetko sú to vlastne prvoodborové partie a tenorový, no 
najmä vedúci sopránový part prevlekovej komédie predsta
vuje dokonca vrchol mozartovského belcanta! 

Zdá sa, že opernému súboru SND tridsiatych rokov sa da
rilo väčšmi na komornom teréne Cos/fan tutle (1932). Dielo, 
ktoré svojou zanedbateľnou vonkajškovou divadelnosťou 
a hudobnou decentnosťou nepatrí medzi divácke ani v rámci 
mozartovskej dramaturgie, malo v hľadisku až prekvapujúco 
veľký úspech. Pričinilo sa oň isto Nedbalovo štýlové hudobné 
naštudovanie, znásobené disciplinovaným orchestrálnym 
zvukom a vrcholiace kvalitnými vokálnymi výkonmi Napra
vilovej (Fiordiligi), Rezníčkovej (Dorabella) , Bartošovej (Des
pina), Blahu (Ferrando), Kunstadta (Guglielmo) i Flôgla 
(Alfonso). V recitatívoch sólistov od čembala sprevádzal sám 
Nedbal. Javiskový rámec muzicírovaniu tvorila náznaková, 
vzdušná scéna, jemne vertikálne aenená polkruhovitými 
schodmi. Raz na nej stáli štíhle štylizované súpiky s poetickou 
trojicou lucerien, inokedy stojaté sklenené secesné svietidlá, 
potom zas náznak stredomorsky tvarovaných stromov: jem
nosť a jemná farebnosť v orchestri aj na javisku. 

Predstaveniu Dona Giovanniho ( 1933) vyčíta Alexander 
Moyzes v Národnom denm'ku .pn1iš veľa realizmu· , čo možno 
súvisí aj s výhradami iných referentov, vyčítajúcich inscená
cii nadmerný erotizmus (tvrdenie bez konkretizácie a upres
nenia pojmu). Objektívnejšiu hodnotu pre dnešok má infor
mácia, že rytmus hudby Vilímova réžia príliš dogmaticky pre
nášala do javiskového pohybu, čo pôsobilo rovnako komicky 
trápne ako nezvládnuté prvé finále, v ktorom sluhovia bránili 
svojho pána vidličkami a tácňami. Cast kritiky konštatuje, že 
Zavi'elov Giovanni zostal iba švihákom - Libertínsky rozmer 
mu chýbal. Spomedzi osvedčeného mozartovského obsade
nia (Flôgl, Blaho, Bartošová i mladá Napravilová) sa vo svo
jej prvej a až do roku 1956 potom jedinej mozartovskej 
príležitosti vyníma ešte ani nie dvadsaťdvaročná Margita 
Cesányiová (Zerlina). 

Bratislavských Mozartov Karla Nedbala ohraničujú dve 
naštudovania Ca rovnej flauty. Kým tú prvú ( 1929) charakteri
zuje ešte staré chápanie scénografie - maliarsky hýrivá, ale 
plošná Ladvenicova dekorácia nemohla vytvoriť skutočný 
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dramatický priestor, dominantou druhej -pri pochopiteľných 

kvalitách Nedbalovho naštudovania - bol Sulcov javiskový 
tvar. Avantgardný režisér českej činohry SND pozval si za 
spolupracovníka plzenského architekta Kuttnera. Vytvorili 
scénu oslobodenú od naturalizmu, ale aj od dekoratívneho 
ornamemu, prostú a jednoduchú, ktorej dominovala viac 
architektúra než farba. Otáčivé javisko umožňovalo odohrať 
predstavenie s jedinou pau7ou a bez komplikovaných presta
vieb (súbežne sa mohli naaranžovať vždy dve hracie plochy) 
ako neprerušovaný dejový tok.! plný dynamiky, takmer 
tanečného pohybu, ale aj krehkosti a rozprávkovej neskutoč
nosti. Viaceré výstupy, najmä prozaické dialógy, ktoré majú 
dôležitú oznamovaciu funkciu, situoval Sulc na akúsi plo
šinku, postavenú nad orchestrálnou jamou, čím dosiahol 
väčší kontakt s divákom a prepojenie javiska s hl'adiskom. 
V atmosfére stupňujúcich sa obáv o osudy demokracie, 
v predvečer triumfu totality, inscenoval Sulc Carovnú flautu 
ako rozprávku o boji dobra so zlom, z ktorej aj napriek 
nadŕžaniu spoločenskému kladu 
a silám svetla (a, samozrejme, 
v intenciách autorov aj napriek 
optimistickému záveru) sálal tak
mer nebadaný, cudný smútok 
ako predtucha časov budúcich ... 

pohybovali akoby ulicami neskutočného, mŕtveho mesta, čo 
s patričnou dávkou fantázie dodávalo javiskovému obrazu až 
dechiricovské dimenzie. Paradoxne k tvarovej zložke bola ne
dostatkom inscenácie práca so svetlom - napríklad nevyna
chádzavé, reálne osvetlenie cintorínovej scény celkom po
t lačilo jej mysterióznosť a odhal'ovalo, že namiesto komtúro
vej sochy stojí na podstavci do nehybnosti sa nútiaci spevák. 
Rezervy konštatovala kritika aj v Hoffmannovom preklade, 
najmä v synchrónnosti textovej zložky s vokálnou frázou. 
Zaujímavosťou Vincourkovho naštudovania bola výrazná 
timbrová odlišnosť troch dámskych protagonistiek - mezzo
sopránovo znejúci hlas Donny Anny (L. Dubovská) sa spájal 
s farebným a sladkým sopránom Donny Elvíry (M. Hubová) 
a ďalším mladým, lyrickým, možno trochu subretskejšie zne
júcim materiálom Zerlinky (Z. Frešová). Mimoriadne nároč
nú ústrednú postavu stvárňoval mladý, len nedávno angažo
vaný barytonista Emil Schutz, iný barytonový začiatočník 
Imrich Gál .maturoval" v úlohe Massetta. V statickej postave 

Dona Ottavia sa dobre cítil okrúh-
ly Dr. Janko Blaho, ku komtúrovi 
sa opäť raz vrátil sonórny bas 
Zdenka Ruth-Markova, tak ako 
k Leporellovi vtedy už päťdesiat
päťročný Arnolf Flägl, modelujú
ci podl'a kritika už .starnúceho 
sluhu". 

úlohou personálne značne 
omladeného a skúsenostne nevy
vážené ho umeleckého súboru 
opery SND vo vojnových sezó
nach nebola dramaturgická a in
scenačná profilácia smerom k po
gramovanému progresu a experi
mentu ako v období predchá
dzajúcom, ale mravčia, často ne
vďačná a niekedy aj výsledok 
míňajúca práca na budovaní zá
kladov slovenskej opernej profe
sionality: prerrúérovanie základ
ných diel svetovej literatúry v pr
vých slovenských prekladoch, 
zoznamovanie nových vrstiev 
publika a sčasti aj začiatočníckeho 
súboru s abecedou operného 
kumštu a remesla. 

Aj v oblasti mozanovskej dra
M. KIŠONOYÁ-HUBOVÁ A E. SCHUlZ (DON GIOVANNI, 1940) 

Z fotografií a kritík sa o javisko
vej zložke Figarovej svadby ( 1942) 
veľa nedozvieme. Zo sólistov sa 
najviac kri tických superlatívov 
ušlo Zuzanke Zity Frešovej, kým 
Cherubinovi Marky Medveckej 
vyčítala kritika unisono preexpo
novanosť prejavu. Za zmienku 
stojí, že s Fläglom alternoval Fi
gara ruský emigrant Jevtušenko, 
že ako Don Basilio sa predstavil 
v jednej zo svojich prvých sólo
vých priležitosú Rudolf Petrák, že 
v úložke Barbariny (v Hoffman
novom preklade poslovenčená na 
Marku) sa na plagáte objavuje po 
prvý raz meno devätnásťročnej 
Gizy Wetzlovej a. h .. 

maturgie postupovali umelecký šéf opery Josef Vincourek 
a dramaturg Stefan Hoza uvážene a realisticky. Zriekli sa ex
hibicionistického hl'adania v menej preferovaných etapách 
Mozartovej opernej tvorby, obávajúc sa jednak menšieho di
váckeho záujmu a zároveň snažiac sa podchytiť rast súboru 
na panitúrach a partoch dostatočne overených. Nepokúsili sa 
ani o reprízu fajnšmekerských Cos) fan tutle. A keďže po od
chode Bakošovej z divadla nebolo v súbore ani vysokej kolo
ratúry, bolo zbytočné uvažovať aj o únose zo serailu a Carovnej 
flaute. Zostali teda Don Giovanni a Figarova svadba, ktoré Vin
courek naštudoval v preklade činoherného režiséra SND Fer
dinanda Hoffmanna. 

V inscenácii Dona Giovanniho ( 1940) prišiel výtvarník 
Vécsey so zaujímavým scénickým riešením, ktoré dosť koreš
pondovalo s barokovými prvkami diela. Kombináciou archi
tektúry a maľovaného pozadia vytvoril na javisku ilúziu 
výstavného barokového mesta južanskej proveniencie, dopl
nenú v strede javiskovej plochy prvkom charakterizujúcim 
prostredie (fontána, komtúrov pomník a pod.). Postavy sa 
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To je z Mozarta za prvé štvrťstoročie existencie našej ná
rodnej scény všetko. Predstavenia ambiciózne a podnetné, aj 
menej zaujímavé, sporné. A vedl'a toho čosi, čo sa nebadane 
už v priebehu týchto medzivojnových a vojnových sezón 
vrstvilo: imerpretačná tradicia. Galéria postáv herecky plas
tickej Heleny Bartošovej s expresívnym materiálom zdanlivo 
zodpovedajúcim skôr repertoáru verizmu: Barbarina z roku 
1924, potom Zuzana i grófka, Zerlinka, Donna Elvíra i Donna 
Anna, Blonda, Pamina, Despina. Blahov jasný, výrazovo ne
komplikovaný tenor v Belmontem, Ottaviovi, Ferrandovi,Ta
minovi, aj v charakterovej úlohe Dona Basilia. Ruth-Marko
vov tmavý bas v Osminoví, komtúrovi a Sarastrovi, aj v cha
raktere Bartola. Fläglove vždy herecky ostro črtané figúry 
plebejcov (Figaro, Leporello), aj intelektuálov (Alfonso, Sa
rastra), spomienka na prvú slovenskú koloratúrku Nelly Ba
košovú (Král'ovná noci, Constanza). V sezónach vojnového 
slovenského štátu prvé stretnutia s Mozartom Márie Hubovej 
a Zity Frešovej, prvý Don Giovanni Emila Schiitza. Pochybuje 
ešte niekto o mozartovskej tradícii slovenskej opery? ra 
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KAPITOLY Z HUDBY 20. STPROCIA 

ERIK SATIE (1866-1925) 

Erik Satie -život 
- 1880 - prijatý na štúdium klavíra na paríž

ske Conservatoire 
- 1882 - prepustený pre lenivosť, do roku 

1886 pokračuje len ako poslucháč harmónie 
- 1884 - prvé kompozíde 
- 1886- záujem o mystidzmus a štúdium go-

tickej architektúry a umenia 
- 1887- klavirista, neskôr dirigent v kabarete 

Chat Noir- účasť sa na revolučných deba
tách umelcov 

- 1891 -vstup do rádu ruže a kríža (Rose
croix), domád skladateľ a kapelník tohto 
spoločenstva 

- 1893 - založenie vlastného rádu - Eglise 
Métropolitaine ď An de Jésus conducteur; 
Satie je zároveň jeho veľkňazom a jediným 
ďenom 

- 1892, 1894, 1896- tri neúspešné pokusy o 
získanie miesta na Académie des Beaux-Ans 

- 1905-1908 -štúdium kontrapunktu u Ro
ussela, analýzy a orchestráde u ďlndyho na 
Schola CantOrum 

- 1917 - založenie umeleckej skupiny Nou
veaux Jeunes (Tailleferre, Poulenc, Milhaud 
a Koechlin), ktorá sa transformovala na 
skupinu Les Six (parížska šestka) 

- spolupráca s umelcami ako Jean Cocteau, 
Pablo Picasso, René Picabia, Man Ray, Mar
cel Ducharnp, Leonid Massin, René Clair; 
Satie pozitívne ovplyvnil také skladateľské 
osobnosti, ako boli Debussy, Ravel. Mil
haud, Poulenc, Varese, ale aj Cage a tvorco
via povojnovej avantgardy i neskoršej post
moderny až po súčasnosť. 

Zuzana Mart ináková 

"Prišiel som veľmi mladý na veľmi starý svet" 

Erik Satie je jedna z najkurióznejších postáv umeleckého sveta- skladateľ s li
terárnym i výtvarným nadaním, recesista, umelec a človek s veľkou dávkou 
sebairónie a sebahumoru. Jeho život sprevádzali škandály, svoje okolie šokoval 
nekonvenčným správaním, a jeho dielo a modely správania sa dokonca aj 
po smrti stali inšpiratívnymi pre mnohých umelcov. Satie sa významnou mie
rou pričinil o vznik a rozmach nekonformných umeleckých tendencií, akými 
počas jeho života boli futurizmus a dadaizmus a po jeho smrti hnutie fluxus 
a avantgarda 60. rokov, minimalizmus 70. a prejavy nekonvenčného umenia až 
do dnešných čias. Niektoré znaky jeho bizarného, akémukoľvek akademizmu 
sa vyhýbajúceho kompozičného prejavu už koncom 19. storočia anticipovali vý
voj hudby temer o sto rokov neskôr. Satieho skladby sú totiž svojou jednodu 
chosťou kompozičných prostriedkov, banalitou výrazu, priehľadnou až primitív
nou tektonikou, príklonom k stredovekej a renesančnej harmónii a poetike až 
nápadne blízke štýlovým prejavom a estetike postmoderny druhej polovice 
20. storočia. 

Začiatky Satieho styku s hudbou sú spojené s hodinami výučby u miestneho or
ganistu v Honfleur (1874-1878), kde spoznával aj gregoriánsky chorál. Na Con
servatoire v Paríži ho roku 1880 prijali na štúdium hry na klavíri ako adepta síce 
nadaného, no nezainteresovaného a rahostajného. Rok po prijatí bol považovaný 
za najlenivejšieho študenta na Conservatoire, čo viedlo roku 1882 k jeho prepus
teniu; Satie však pokračoval v štúdiu harmónie. 

Erik Satie vyrastal a žil v Paríži, vo vtedajšej umeleckej mekke Európy; jeho pôso
benie v kabarete na Montmartri mu umožnilo stretnúť sa so spisovateľmi, básnikmi, 
maliarmi i skladateľmi, z ktorých mnohí ovplyvnili jeho umeleckú i živom ú dráhu. 
Satieho osobnosť dozrievala pod dojmom umeleckého impresionizmu, v hudbe re
prezentovaného odlišnou tvorbou Debussyho a Ravela, v ovzduší francúzskej tzv. 
všednej hudby kabaremých šansónov, ale aj raného jazzu v podobe ragtimu a cake
walku; neskôr. po vypuknutí prvej svetovej vojny bol svedkom neoklasidstických 
orientácií, reprezentovaných najmä Prokofievom a Stravinským, i z Thlianska do 
Paríža importovaného futurizmu s jeho emandpáciou hluku ako základného hu
dobného prvku, no aj hnutia dadaizmu. Na Satieho umelecký rast vplývalo zrejme 
väčšmi než len hudba širšie umelecké prostredie: najmä kubistická malba, literatúra, 
symbolizmus v poézii, Apollinairove kalligrafie a dadaistická poézia s jej pokusmi 
o desémantizádu slova. 

Satieho spôsob kompozičného myslenia súvisí s jeho naturelom, živomýrni pe
ripetiami i okruhmi záujmov. V 80. rokoch 19. storočia napísal svoje prvé kompo
zície, ktoré majú charakter salónnej klavírnej hudby. Ako dvadsaťročný sa začal 
hlbšie zaujímať o mystidzmus a gotické umenie a pre jeho vzhľad i spôsob života 
ho začali prezýva( .. Monsieur le Pauvre·. 

Výber z diela 
Ogives (1886, štyri skladby, pf), Trois Sarabandes (1887, (pour un chien) (1912, pf), La Piege de Méduse (1913, pf/m. 
pf), Trois Gymnopédies (1888, pf), Trois Gnossiennes (1890, orch), Sports et divertissements (1914), Heures séculaires et 
pf), Fils des Btoiles, Wagnerie kaldéene (1891, tri prelúdiá instantanées (1914, pf), Sonatine Bureaucratique (1917, 
pre flautu a harfu alebo len pre klavír), Trois Sonneries pf), balet Parade (1917, v. orch), Socrate (1918, symf. 
de la Rose+ Croix (1892, tri fanfáry, tr, čemb), balet Uspud dráhla pre 4 S am. orch), Musique ďameublement (1917, 
(1892), Danses gothiques (1893), Vexations (1893, pf), Messe m.tsúbor), Quatre Petites Mélodies pre hlas a klavír (1920), 
des Pauvres (1895, org, CB, CMa), Pieces froides (1897, pf), komická opera Paul & Virginie (1920/03), balet Mercure 
balet-pantomíma Jack in the Box (1899), Trois morceaux (1924, orch), balet Relllche (1924 orch), Cinéma. Bntr'acte 
en forme de poire (1903, pf štovrručne), Préludes Flasques symphonique de Relllche (1924, m . orch). 
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MYSTICIZMUS A VPLYVY STREDOVEKU 

Satiemu bol blízky svet stredovekej gotickej hudby, architek
túry a umenia, mystiky a ezoteriky. Do svojej skladby Ogives 
( 1886) sa snažil preniesť gotickú architektúru spôsobom ve
denia melodickej línie . lomene· nahor a nadol (analogicky 
gotickému lomenému oblúku, čo v preklade znamená ogi
ves) a tiež akcentádou stredovekej modálnej harmónie. 

Vo svojich Trois Sara band es ~ 1887) kombinuje Satie 
barokovú formu sarabandy s liturgickým charakterom melódie 
a s nonovými a undecimovými akordmi na modálny spôsob -
bez tonálnych rozvedení, čím anticipoval aj Debussyho. 

Stredovekom dýchajú aj Trois Gymnopédies pre klavír, 
ktoré začal Satie skicovať ešte počas služby v armáde a do
končil roku 1888. Gymnopédia bola náboženská slávnosť 
v antickej Sparte, v rámci ktorej nahá mládež vzdávala úctu 
padlým bojovníkom gymnastickými cvikmi a spevom a tan
com oslavovala svojich bohov. Satieho na napísanie tohto 
diela inšpirovala malba na gréckej váze. Melódia je jasná 
a jednoduchá (v aiolskom mode a 3/4-ovom metre), s úplne 
jednoduchým sprievodom, pripomínajúcim ľahkosť va lčíka, 

pričom modálna harmónia i melodika dodávajú skladbe skôr 
stredoveký nádych. ' Všetky použité postupy reprezentujú es
tetický princíp odlišný od hudobného štýlu romantizmu. 

Flaubertovo li terárne dielo Salambo inšpirovalo Satieho na 
napísanie klavírnych skladbieb Trois Gnossiennes ( 1890). 
Prvýkrát tu experimentuje s notádou bez taktových čiar (v tej 
dobe!) a dokonca nepredpisuje ani kl'úč a predznamenanie. 
Začína do nôt vklada( zvláštne textové komentáre, aby uvie
dol interpreta do správnej nálady, pričom tieto neraz kuriózne 
dodatky nie sú zbytočné a slúžia ilustrácii samotnej hudby. 

Satie sa musel koncom 19. storočia predovšetkým vyrovnať 
s .kultom· wagnerianizmu, ktorý bol v Paríži veľmi silný 
a ktorému podľahol aj sám Debussy.' Po premiére Debussyho 
opery Pelléas et Mélisande vedel, že musí ísť inou cestou. Stal sa 
členom rádu ruže a kríža a roku 1891 jeho domácim sklada
teľom a kapelníkom; pre bratov v ráde napísal scénickú 
hudbu pre Péladanove Fils des EtoiJes, Wagnerie kal
d éene (1891, 3 prelúdiá pre flautu a harfu alebo Jen pre kla
vír),' Trois Sonneries de la Rose + Croix (1892), ballet 
chrétien a un personnage Uspud (1892, kondpovaný pre 
tieňové divadlo ako paródia na Flaubertovo dielo La Tentation 
de Saint Antoine) a iné. Táto hudba sa lľši tak od wagneria
nizmu, ako aj od impresionizm u, čo Satie vedome ch cel do
siahnuť komponovaním tzv .• bielej" hudby, vyhýbajúcej sa 
chromatike (zrejme ide o predstavu hry na bielych klávesách 

DEBUSSY A SATI E {ZtAVA) 
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klavíra na rozdiel od hry na čiernych, rozdeľujúcich celý tón 
na poltón, ktorý je podstatou chromatiky). Aj keď Satieho 
s Debussym spájalo priateľstvo a vzájomná úcta, ich hudobný 
jazyk sa zásadne líšil. Jean Cocteau veľmi výstižne vyjadril 
rozdiel medzi Satieho .bielou· hudbou a Debussyho impre
sionistickým .sfumatom":' .Debussy zišiel zo správnej cesty, 
pretože sa z nemeckého zajatia dostal do ruskej pasce. Opäť 
nanovo pedál zahmlieva rytmus, cieľom je pocitový ošiaľ. 
Satie zostáva intaktný. Hustá, bleskami rozorvaná hmla 
Bayreuthu sa premenila na ľahký, slnkom preniknutý, im
presionistický tanec vločiek ... Impresionizmus je dôsledkom 
Wagnera. Posledné burácanie búrky. · • 

Už koncom 19. storočia vniesol Satie do svojich kompozícií 
nový rozmer- rozmer času a priestoru, ktorý sa etabloval až 
o polstoročie neskôr v umení druhej polovice 20. storočia. 
Príkladom nového vnímania času a priestoru je kompozičný 
projekt Vexations (súženia či trápenia) z roku 1893. Celá 

Satie: Vexations 
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skladba pozostáva z dvoch harmonizácií témy v trojhlasnej 
sadzbe, druhá harmonizácia je harmonicky rovnaká, má len 
vymenené poradie oboch horných hlasov (zrkadlový obraz) 
nad basovou témou (ide o sled zmenšených sextakordov, až 
na druhý akord, ktorý je zväčšený, a dvanásty akord, ktorý 
v základnej kvintakordálnej podobe pozostáva zo zmenšenej 
a veľkej tercie) a ich 840-násobného zopakovania. Uvedenie 
Vexations predpokladá časový priestor asi 14-24 hodín, v zá
vislosti od subjektívneho vnímania tempového údaja Tres 
lent. V skutočnosti toto tajuplné dielo realizoval prvýkrát 
John Cage až roku 1963 v New Yorku. Satie k Vexations pri
pojil poznámku: .Pred 840-násobným uvedením tohto mo
tívu je potrebné sa na to v najväčšej tichosti a vážnej nehyb
nosti pripraviť." Tí, čo dielo skutočne zažili (či už ako poslu
cháči alebo interpreti), rozprávajú o transcendentálnom 
efekte, ktorý vyvoláva pocit odlišného vnímania času, pries
toru a reality. 

Stredovekým duchom, inšpirádou gregoriánskeho chorálu 
a podobnými modálnymi harmóniami ako v Gymnopédiách sú 
presiaknuté aj štyri prelúdiá Dan ses gothiques ( 1893) 
a Messe des Pau vres ( 1895), ktorú napísal Satie na inaugu
ráciu vlastnej sekty Eglise Métropolitaine ď Art de Jésus con
ducteur. Založil ju ako reakciu na sektu rádu ruže a kríža, 
z ktorej vystúpil, pretože svojím naturelom bol individualista. 
Jeho vlastná sekta mala jediného člena - Satieho, ktorý bol 
zároveň aj jej veľkňazom; posielal si oficiálne písomné po
zvánky na jej podujatia a tie príležitostne odmietol. 
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EXCENTRICITA - NEOKLASICIZMUS, FUTURIZMUS A DADAIZMUS • 

Choďte všetkému z cesty, robte opak toho, 
čo my, neposlúchajte nikoho! 

O Satiem sa už počas štúdií na Conservatoire hovorilo ako 
o excentrikovi, ktorý zaujíma zvláštny výstredný postoj k re
alite. Casom sa táto vlastnosť ešte prehlbila a odrazila sa 
v jeho kompozfciách, ktoré sú často reakciami na módne 
trendy, či na za~ívané zvyky a konvencie v umení i v živote. 
Sám o sebe rád tvrdil, že je samouk, a svoje skladby skutočne 
písal zámerne čo najjednoduchšie, zdôrazňujúc primitívnosť, 
odosobnenos(. čistý štýlový prejav .art dépouil lé" .• 

Ses( .chladných" kusov Pieces froides ( 1897) je už svojím 
názvom reakciou na impresionistické sfumato, čiže chlad 
oproti citovému rozplývaniu a jemnému nuanscovaniu vo 
výraze, ale aj na wagnerianizmus. 

Z hudby tzv. všedného dňa, s ktorou Satie ako kabaretný 
klavirista na Montmartri prichádzal denne do styku, prevzal 
atmosféru a výrazovosť, ktoré sa zásadne líšili od impresio
nizmu i od Wagnerovej estetiky .kyslej kapusty" .7 

Roku 1898 sa Satie rozhodol opustiť Montmartre (kabaret 
Chat Noir zanikol roku 1899) a utiahol sa do parížskej robot
níckej štvrte Arcueil. Začal sa zaujímať o politiku komunist ic
kej strany (vstúpil do nej roku 1921) a do roku 191 O žil prak
ticky v ústraní. Na prelome storočí panovala v Paríži móda 
jazzu. Aj keď jazz Satieho priťahoval, inšpiroval sa ním vo 
svojej tvorbe opäť na svoj spôsob a len ojedinele- napríklad 
v balete-pantomíme Jack in the Box (1899) pre klavír (or
chestrálna verzia: D. Milhaud) a neskôr v balete Parade pre 
orchester a klavír, a to v Rag-time pre klavír (ako prvý zo skla
dateľov vážnej hudby použil vo svojej tvorbe ragtime), 
s označením . triste". Do svojich poznámok si vtedy zapísal: 
. Jazz nám vykrikuje svoje žiale do tváre, a my sa o to čerta 
staráme. Preto je taký pekný, taký skutočný." 

Satie sa nadalej stretával s Debussym, ktorý sledoval jeho 
kompozičný vývoj a v tom čase mu radil, aby sa viac venoval 
otázkam form y; Satie opäť originálnym spôsobom zareagoval 
na jeho radu napísaním skladieb .vo forme hrušky" Trois 
Morceaux en Forme de Poire ( 1903) pre klavír štvorručne. 
Interpretovi predpísal návod, ako skladbu hrať: .Na spôsob 
slávika, trpiaceho bolesťami zubov. · Skutočne výsmech cito
vej angažovanosti na romantický, či neskôr impresionistický 
spôsob! 

Už ako štyridsiatnik ( 1905-1908) absolvoval Satie štúdium 
kontrapunktu a gregoriánskeho chorálu na Schola Canto
rum, a to aj napriek tomu, že ho Debussy priateľsky od toho 
odhováral: . Hráte nebezpečnú hru. Vo vašom veku sa už 
nedá prerobiť." Satie mu odvetil: . Ak to nezvládnem, tým 
horšie pre mňa. Bude to znamenať. že vo mne nič nie je.· 
Stúdium zvládol na výbornú. 

Napriek obavám priateľov, že týmto štúdiom sa môže vy
tratiť originalita a spontánnosť jeho kompozícií, Satie našiel 
hľadanú sebadisciplínu. Bytostne sa štítil nadbytočnej pre
hnanej výrazovosti či užitia prostriedkov, praktizovaných či 
už v romantizme, impresionizme alebo i expresionizme, 
a inklinoval k stručnosti, prehľadnosti a jednoduchosti (mož
no analogickou cestou prešiel neskôr Arvo Pärt). Príkladom 
takejto strohosti a jednoduchosti v užití kompozičných pro
striedkov sú najmä jeho Préludes Flasques (pour un 
chien) (1912)' a Sports et divertissements (1914)', akési 
multimediálne projekty, nakoľko ich súčasťou sú kresby 
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(Charles Martin) a Satieho humoristické texty v podobe 
prózy, ktoré majú dokresľovať umelecký zážitok interpreta. 
Svojim skladbám, či ich častiam dával Satie vôbec veľmi 
zvláštne názvy: Embryons desséchés (Vysušené embryá, 1913 ), 
Choses vues a droite et a gauche (.saliS lunettes") pre husle a kla
vír ( 1914, Veci nazerané sprava a zľava . bez okuliarov) a iné. 

Svojou surrealistickou jednodejstvovou komédiou pre šty
roch hercov La Piege de Méduse ( 1913 ), •• ku ktorej sám 
napísal text i .tanečnú" hudbu pre klavír alebo 8 nástrojov 
(7 tancov pre .vypchatú mechanickú opicu· Jonah) a kde pr
výkrát v histórii hudby použil preparovaný klavír (hárky pa
piera pod strunami), ako aj svojimi tromi klavírnymi sklad
bami Heures séculaires et instantanées ( 1914) Satie 
o niekoľko rokov anticipoval dadaizmus. Každá z týchto skla
dieb je sprevádzaná skladateľovým vlastným surrealistickým 
textom, no Satie striktne zakázal číta ť ich nahlas počas kon
certného predvedenia, nakoľko boli určené len samotnému 
interpretovi ako pomôcka pre navodenie meditácie, umo
žňujúcej lepšie pochopenie diela. 

Zaujímavou reakciou na neoklasicistické tendencie (Proko
[ievova Klasická symfónia, 1916/1917, Stravinskij - neoklasi
cistické obdobie) je Satieho Sonatíne Bureaucratique 
( 1917), ktorá predstavuje pendant Clementiho Sonatiny in C 
op. 36, č. l. Programovo ide o pnbeh byrokrata, ktorý v pr
vej časti (Allegro) , sediac vo svojej kancelárii, zažíva rôzne 
dobrodružstvá, v druhej časti (Andante) sníva o povýšení 
a v poslednej časti (Vivace) opúšťa svoju kanceláriu, až v blíz
kosti na klavíri zaznie Clementi. V skutočnosti možno Sa
tieho Sonatinu považovať za výsmech neoklasicizmu, malobu
ržoázneho postoja a vzťahu k hudbe, ku ktorým patrí aj dri
lovanie Clementiho skladieb. 

Clemenci: Sonatine in C 
I"•P"'' 
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Satie: Parade (vsmpný Chorál) 
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Satie radšej hovoril o umerú ako o hudbe. Po prvej svetovej 
vojne zavládol v Paríži !'esprit nouveau, termín, ktorý spolu s 
novým termínom surrealizmus razil Satie ho priatel', vel'ký bás
nik Apollinaire vo svojom ďánku o Satieho balete Parade 
( 1917)." Cocteau bol iniciátorom jeho vzniku, keď Satie ho vy
zval. aby napísal hudbu k jeho hre pre úagilevov Ruský balet. 
Dielo zažilo na svojej premiére v máji 1917 v Théätre du 
Chätelet (choreografiu realizoval Leonide Massine, scénu 
a kostýmy navrhol Pablo Picasso) vel'ký škandál. prekoná
vajúci všetky dovtedajšie škandály. Na stupídnu kritiku, v kto
rej označili hudbu za bezočivú, Satie reagoval poslarúm po
hl'adnice do redakcie so slovami: .Pán a môj priateľ, vy nie ste 
len riť. ale riť bez hudby. Erik Satie.· Kritik ho zažaloval a Sa
ticho zavreli na týždeň do väzenia. Neskôr Cocteau - tiež ho
vorca skupiny Les Six - napísal pamflet Le Coq et ľHarlequin 
( 1918)," v ktorom objasňuje a presadzuje umelecké ambície 
parížskej Sestky a tiež zmysel baletu Parade, reprezentujúceho 
novodobé požiadavky moderného nerealistického divadla. 
Tento pamflet preslávil Satie ho viac ako ktorékol'vek jeho do
vtedy napísané dielo. Parade je zároveň aj Satieho hudobnou 
odpovedou na futurizmus, najmä čo sa týka inštrumentácie. 
Georges Auric v úvode k štvorručnému klavírnemu výťahu 
poznamenal: .Satieho partitúra je koncipovaná ako hudobné 
pozadie pre bicie nástroje a scénické hluky. Pritom sa veľmi 
opatrne vyrovnáva so skutočnosťou, že spev slávika udusia 
zvuky rapkáča a pouličných e lektričiek." Satie predpísal celé 
množstvo .uši trhajúcich hrmotov" a hluk produkujúcich 
prístrojov (napríklad dynamo, prístroj na vysielanie morze
ovky, sirény, parná lokomotíva, letecký motor, strielanie z re
volvera, klopkanie písacieho stroja atď.), z ktorých viaceré mu
seli byť pri premiére vypustené. V Parade však majú hluky od-

lišnú funkciu ako vo futuristickom orchestri a hudbe, nakol'ko 
Satie podriaďuje určité hluky realistickému vykresleniu javis
kových postáv a scén (napn'klad v jarmočnej scéne podčiarkujú 
celkovú atmosféru). Vo výstavbe Parade používa Satie symet
rický a zrkadlový model Uednotlivé časti v poradí od začiatku 
majú svoj pendant v poradí od konca)," v čom niektorí teore
tici videli analógiu k výtvarnému kubizmu. 

V porovnaní s baletom Parade má symfonická dráma pre 
štyri soprány a malý orchester Socrate ( 1918) odlišný výraz 
i vážnejší charakter. Dielo, považované za Satieho che[ ďeuvre, 
je zhudobnením výberu Platónových Dialógov vo francúzskom 
preklade. Je aktom piety, pokornou poctou skladateľa, ktorý sa 
tu, opäť so sebe vlastnou dávkou humoru, vyjadril o Platónovi 
ako o .perfektnom spolupracovníkovi". Vokálne party skom
ponoval na spôsob chorálových melódií a v inštrumentálnom 
sprievode často využíval opakované prvky a postupy. 

V rokoch 1919-1923 sa v Paríži prejavuje umelecké hnutie 
dadaizmus, na ktoré Satie vzhl'adom na analógiu s jeho do
vtedajšími umeleckými prejavmi nemohol nezareagovať. 
K charakteristickým znakom dadaizmu patrilo šokovanie ve
rejnosti sarkastickým vtipom, sebairóniou, škandalizovaním 
a blufom, vyzdvihovanie deštrukcie a chaosu ako jedine plat
ného prinápu, popieranie dovtedy platných kultúrnych a so
ciálnych zvyklostí a tradícií a porušovanie všetkých pravidel 
vrátane pravidiel slušného správania. V poézii sa zdôrazňo
vali zvukové asociáde z náhodne zložených veršov, ktorých 
verejný prednes často sprevádzali tresky a silné údery na 
bubny a činely či iné hluky; v divadlách sa hrali absurdné 
predstavenia, vo výtvarnom umení sa vystavovali banálne 
predmety, výrobky dennej potreby, rôzne koláže a pod., ktoré 
sa označovali za umelecké diela. Príchodom hlavného pred
stavitel'a dadaizmu Tristana Tzaru do Paríža roku 1919 sa sem 
zo Svajčiarska presťahovalo celé hnutie, ku ktorému sa pri
dali André Breton, Louis Aragon, Paul Eluard a i. (založili re
vue Littérature). Už po týždennom pobyte v Paríži usporiadal 
Tzara prvý dadaistický večer, kde sa o. i. hrala aj Satieho 
hudba.•• 

Balety Mercure (1924) " a Reläche (1924) odrážajú sur
realistické a dadaistické prvky kolážovitosťou rôznych dru
hov hudby a skratkovitosťou častí. ktoré sú okamihmi, mo
mentmi - v zmysle instantaneizmu, •• ako ho anticipoval už 
v Heures séculaires et instantanées. Balet Re/ache, ktorý vznikol 
za spolupráce s Francisom Picabiom (scéna a kostýmy), bol 
označený za .ballet instantanéiste" a sprevádzaný heslom 
.ri en + ri en = Relckhe". Satie tu ponúka akúsi zmes všetkých 
možných hudobných prejavov: jarmočnej hudby (známej 
z baletu Parade), francúzskych detských piesní, kabaremej 
hudby atď. Mercure napriek svojej osemminútovej dfžke po
zostáva z 13 častí v trvaní od 20 sekúnd do jednej minúty! 
Re/ache má dve dejstvá po ll častiach, ktorých kolážovitosť 
Satie odôvodnil takto: . Hudba z Relache? Predstavujem si 
l'udí na korze. Preto som použil melódie všedného dňa."" 

MUSIQUE D
1
AMEUBLEMENT; VÝTVARNÉ UMENIE A FILM 

Satie sa nestotožňoval so všetkými predstaviteľmi dadaiz
mu v Paríži. Bol na vojnovej nohe najmä s Aragonom 
a Bretonom, ktorí sa roku 1924 stali vodcami surrealistického 
hnutia (išlo o transformáciu dadaizmu, už roku 1923 smeru
júceho k svojmu zániku), a viac spolupracoval s maliarmi 
a výtvarníkmi ako Picabia, Man Ray, Marcel Duchamp. 
Satie anticipoval aj neskoršie koncepcie hudby ako pozadia či 
zvukovej tapety svojou predstavou Musique ďameublement 
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(.nábytková" hudba), ktorú prvýkrát pod týmto názvom, 
s podtitulom Sons industriels (Priemyselné zvuky) predsta
vil v rámci výstavy detských kresieb v galérii Barbazanges 
roku 1920, kde táto hudba pre dva klavíry, tri klarinety 
a trombón len ako pozadie dopfňala vizuálny dojem z obrazov, 
a tiež v galérii Georges Giroux Bruseli roku 1921. kde takto 
zneli jeho Quatre Petites Mélodies pre hlas a klavír ( 1920). 
Koncepciu musique ďameublement prevzal Satie od Matissa, 
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snívajúceho .o umení bez rušivých a rozptyľujúcich momen
tov, ktoré by sa dalo prirovnať k pohodlnému kreslu •. 18 

V tom čase Erik Satie intenzívnejšie spolupracuje s maliarmi 
a sochármi: s André Derainom na viacerých projektoch, o. i. na 
opere Paul & Virginie (zachovalo sa len niekoľko náčnov, Derain 
mal robiť návrhy na scénu a kostýmy), na baletod1 Superdnéma 
a La Naissance de Vénus (oba sa buď nerealizovali alebo stratili). 
Plodná spolupráca s Picassom a s Picabiom viedla k vzniku spo
mínaných baletov Mercure a Re/ache. K Satieho blízkym pria
teľom patril aj rl:.lmunský sochár Constantin Brancusi: inšpirá
du k opere Palf & Virginie našiel v jednej z Brancusiho sôch 
a naopak Brancusi bol dojatý statickou krásou Satieho kompa
zíde Socrate, na základe čoho urobil sám sochy Sokrata a Pla
tóna. úzka spolupráca so sochárom Man Rayom viedla v roku 
1921 k vzniku prvého francúzkeho ready-made diela Ueho pr
vého dada-objektu vo Francúzsku) Cadeau.•• Man Ray uznan
livo označil Satie ho za .jediného hudobníka, ktorý má oči" . 

Výsledkom Satieho kooperácie s inými druhmi umenia bola 
aj hudba k pozoruhodnému filmu René Claira Entr'acte, ktorý 
bol v konečnej podobe pomenovaný ako Cinéma ( 1924) a pre
mietal sa medzi dejstvami baletu Relô.che (vo filme účinkovali 
Satie, Picabia, Man Ray, Duchamp a iní). V hudbe k tomuto 
filmu našiel Satie platformu na ideálnu realizáciu svojich pred
stáv a vlastnej techniky komponovania, spočívajúcej v priraďo
vani krátkych kontrastných hudobných motívov, v ktorých 
číslo osem úvodného osemtaktového moóvu zaručovalo jed
notu; vznikol tým akýsi hudobný pendant k strihovej technike 
filmu. V skutočnosti Cinéma je zároveň prenesením predstavy 
musique ďameublement do filmu. 

Na kond svojho života tak mohol Satie uskutočniť svo
je záruby a sklony k multimediálnemu umeniu, ktorých presa
denie na kond prirodzeného vývojového radu siaha do ovela 
mladších čias, s aktuálnym dosahom až do súčasnosti. ti 

Poznámky: 
Gymnoptdit očarili D~bussyho natoľko. že dve z nich inštrumentoval pre or
chester; inšpirovali tiež Ravela v Ma Mťre /"Oye a Stravinského v prveJ variádi 
jeho Sonáry pre dva klavíry. 

' Satie sa zoznámil s Debu~sym v roku 1891. 
V prvom prelúdiu používa paralelné kva nové akordy, v druhom biakordálne 
tvary kombinádou dvoch trojzvukov, čo skôr odkazuje na praktiky 20. storo
čia . 
.sfumato" znamená nuansovanie, jemné rozlišovanie - u Debussyho pravde
podobne narážka na bohatstvo výrazových odtienkov. 
Cocteau, Jean: Han und Har/ekin. Miinchen 1956. s. 23 a 44. 
.stiahnutý z kože", čiže nahý. bez šiat, resp. nečistých nánosov. 

' Satie kritizoval Wagnerovu hudbu. Orchester by podľa Satieho nemal strúha( 
grimasy. len čo vstúpi nejaká postava na pódim. Odmietal árie a leitmotívy. 
chcel vytvoriť hudbu na svoj spôsob, podra možnosti . bez kyslej kapusty". 

• Malátne {ospalé) prelúdiá pre psa. 
• Spony a zábavy. 
" Táto komédia bola vydaná v limitovanom náklade l OO kusov s tromi kubis

tickými drevorytmi Georgea Braquea. 
" Uverejnený v Excelsior {ll. 5. 1917): • Táto nová jednota - scéna a kostýmy 

na jednej strane a choreografia na strane druhej boli od začiatku až do konca 
len povrchne prepojené- bola povýšená v Parade na akýsi druh super·rea· 
lizmu {sur-réalisme). Toto vidím ako počiatok celého radu prejavov tspric nou· 
vtau: ... 11 

" Le Coq {kohút) z názvu predstavuje u Cocteaua nové progresívne tendende, 
kým Harlekýn naopak všetko staré a spiatočnícke. 

" zrkadlová, symetrická _.štruktúra je typická pre viaceré Satieho diela od Gym· 
nopédií až po balet Rebcht. 

" Satieho hudba sa hrala už predtým roku 1919 v rámd Dada-Soirée v Ziirichu. 
" Merrure nesie podtitul Posts p/astiquts- scenár, scéna a kostýmy Picasso a cho

reografia Léonide Massine {na premiére tancoval hlavnú postavu Merrure). 
" lnstamaneizmus by sa dal preložil ako momentovos(. t.j. tendenda za chytá

va( momenty bez kontextu a vývojových súvislostí. 
" Attila Champai-Dieunar Holland: Der Skanda/ Sacie. In: Erik Satie. Musik· KOn· 

zepte. Ed. text + kritik, Miinchen 1988. 
" Citované podra Roben Onedge: Sacie che compostr. Cambridge 1990, s. 22. 
" Ide o starý typ žehličky, ktorá sa rozžeravila uhlím. Man Ray si k nej kúpil ška 
tuľku klincov a lepidlo. nalepil rad klincov na hladkú plochu žehličky a vy
stavil ju v galérii s názvom .Dar". 

,. V preklade: Spomienky na ďoveka, ktorý stratil pamäť. Uverejnené v nemeckom 
preklade. In: Erik Satie. Musik-Komeptt'. Ed. text+kritik. Miinchen 1988. 

" 1\íto úvahu preložil do angličtiny Man Ray s tým, že namiesto slov tón, hudba 
a filofónia použil slová farba, maliarstvo a filolotia. 

ERIK SAnE: MÉMOIRES o' uN AMNÉSIQ.UE (VÝBER}-0 

Kro SOM" 

Každý vám povie, že nie som hudobnik. To sedí. 
Už no začiatku svojej dráhy o oj potom som so pokladal zo fonometro
grofo, zo merača zvuku. Moje dielo sú iba zvukové záznamy. Nech už ide 
o Ris des Etoiles alebo Morceaux en farme de paire, En habit de Cheval 
alebo Sarabandes: vždy možno skonštatovať, že ich vzniku nepredchádzalo 
práve hudobná myšlienka. 

Over a viac dominuje čisto vedecké myslenie. 
A vôbec mo viac baví merať tón, oko ho počúvať. S meračom zvuku 

v ruke pracujem v dobrej nálade o bezpečne. 
Co všetko som už nevážil o nemerol? Celého Beethovena, celého Verdiho 

atď. To je teda ver mi zvláštne. 
Keď som prvýkrát používal fonoskop, skúmal som 8 strednej verkosti. 

Ubezpečujem vás: nikdy som niečo také protivné nevidel. Zavolal som 
svojho služobníka, aby som mu to ukázal. 

No merači hmotnosti tónu dosiahne celkom normálne Fis hmotnosť 93 ki
logramov. Pochádzalo však od ver mi tlstého tenora, ktorého som práve vážil. 

Viete, oko so čistia tóny? To je ver mi špinavá záležitosť. Tkanie tónov je 
čistejšie. Ich klasifikácia je ver mi náročná o vyžaduje si dobrý zrok. A to už 
so nachádzame v oblasti .zvukovej techniky'. 

Co so týka často takých nepríjemných výbuchov zvuku, zostávajú s vatou 
v ušiach stále v rámci znesiternosti. To už so nachádzame pri pyrofónii. 

Pri komponovaní mojich Pieces Fraides som používal uhlovo-zrkodlový 
záznamník tónu. Ten vysielal sedem minút. Zavolal som svojho služobníka, 
aby si to vypočul. 

Môžem povedať, myslím, že fonológia je hudbe nadradená. Je mnoho
strannejšia. Finančný výnos je over a väčší. Jej vďačím zo svoje šťastie. 

V každom prípade môže oj priemerne nacvičený fonometer zaznamenať 
v motodynomofáne s rahkosťou viac tónov oko v rovnakom čase o s rovno
k<?u námahou ten najzručnejší sklodoter. Vďaka tomuto nástroju som napí
sal tok vera. 

Budúcnosť preto patrí filofánii . 
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DENNÝ ROZVRH JEDNÉHO HUDOBNÍKA 

Umelec by si mol svoj život presne zadeliť. 

Tu udávam presný rozvrh hodín, kedy o čo robím cez deň: 
Vstávanie: 7.18. Cas inšpirácie: od 10.23 do 11.47. Obed: 12.11, koniec 

obeda: 12.14. 
Zdravotná prechádzková jozdo do môjho porku: od 13.19 do 14.53. 

Nová inšpirácia: od 15.12 do 16.07. 
Rôzne činnosti (šermovanie, čas no premýšranie, čas nehybnosti, ná

vštevy, úvahy, čas zručnosti, plávanie otď.): od 16.21 do lB, 47. 
Večera so podáva o 19.16 o končí so o 19.20. Nasleduje čítanie symfo

nických partitúr: od 20.09 do 21.59. 
Presne o 22.37 idem do postele. Roz do týždňo so zobúdzam vyskočiac 

z postele o 3.19 (v utorok). 
Jem iba bielu strovu: vajcia, cukor, kostná múka; masť z mŕtvych zvierat; 

terocie mäso, sor, kokosové orechy, v čistej vode dusené kurčatá; jedlé 
hríby, ryžu, bielu repu; s gáforom upravenú krvavničku, cestoviny, tvaroh, 
bovlníkový šalát o určité ryby (bez kože). 

Varím si svoje víno, pijem ho však studené, zmiešané so štovou z fuchsií. 
Jem výdatne. Ale nikdy nerozprávom, keď jem, zo strachu, že by mi mohlo 
zabehnúť. 

Dýcham starostlivo (oj keď len krátkymi ťahmi). Len vermi zriedkavo 
tancujem. Pri chôdzi si držím rebrá o hradím pevným pohradom zo 
seba. 

Mám ver mi seriózny zovňajšok. A keď so smejem, nedeje so to úmyselne. 
Vždy so preto ospravedlním s vyberanou zdvorilosťou. 

Spím len no jedno oko. Ale môj spánok je hlboký. Moja poster okrúhlo, 
s 'priehlbinou pre hlavu. Každú celú hodinu mi sluha zmeria teplotu a vy
lflieňa mi ju zo novú. 

Už dlho som predplotiterom módnych časopisov. Nosím bielu čiapku, 
biele nohavice o bielu vestu. 

Môj lekár mi stále rodí fajčiť. Ku svojim (zvyčajným) radám dodávo: 
Fajčite, priateru: inak bude namiesto vás fajčiť niekto druhý. 
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KAMIL VYSKOCIL 
Fotograf 

.. . alebo niečo o tom, čo je šťastie. 
Narodi ť sa v rodine, k10rá neoplýva hmotnými statkami, ale má cit 
pre muziku a muzicírovanie, to je neocenitel'ný vklad do života. 
Môže to byť hudobný nástroj (piano, husle, harmonika), no 
vlastne nezáleží na ňom, ani na virtuozite, ale na vzťahu 

k nemu. Inokedy niet nástroja, muzicíruje .len· spievajúca rodina. 
S odstupom času môže každý, komu bolo dopriate takéto detstvo, 
hovoriť o tom, že bolo šťastné ... 

U nás bolo piano. Matka trochu hrala, otec tomu fandil a -spo
ločne milovali klasickú hudbu. Mám dojem, že v mojom detstve 
ani iná neexistovala. Pamätám sa, že sme mali vždy kvalitné rádio 
a z 10ho vychádzala len nádherná hudba, takže s materinským 
mliekom som súčasne bol sýtený aj duchovnou potravou. Keď to 
retrospektívne hodnotím dnes, nemôžem inak: bolo to šťastie ... 

Každý dobrý rodič chce obohatiť svoje dieťa . Keď som mal se
dem rokov, posielali ma rodičia k tete Kochovej na klavír, neskôr 
na harmónium a potom som chodil na organ k pánu F. Oszvaldovi 
do Blumentálskeho kostola. Dodnes patrí 
môj obdiv tomuto organistovi, zbormaj
strovi, spevákovi s absolutným sluchom 
a zvučným barytónom, hudobníkovi s ne
konečnou fantáziou a kompozičnými 

schopnosťami. 

Nestal sa zo mňa tlijaký virtuóz, ale to 
všetko určite veľmi obohatilo môj duševný 
život a vytvorilo hlboký vzťah k hudbe. 
Nemôžem 10 nazvať inak ako šťastím ... 

Otec bol fotograf na Tehelnom poli, mal 
foto-obchod a ateliér. Zástupcovia z výroby 
fotografického materiálu prichádzali a po
núkali nové druhy výlučne čierno-bieleho 
papiera. Na vzorkách boli najrôznejšie 
témy, fotografické zábery. Našli sa aj také 
s hudobnou tematikou. Nikdy predtým 
som nepociťoval také vzrušenie ako pri po
hl'ade na známeho alebo i neznámeho vir
tuóza a na hudobný nástroj, ktorý sám 
osebe je umeleckým dielom. Môj záujem 
sa sústreďoval na témy z hudobného života 
tak v časopisoch, ako aj v literatúre. Životopisy hudobných veliká
nov mi tiež pomáhali pochopiť ich tvorbu. Takto som začal chápať 
hudbu Cajkovského, piesne Schurnanna, Schuberta, cez životopis 
som lepšie pochopil tvorbu J. S. Bacha a ďalších géniov. Ako inak 
nazvať toiO obohatenie než šťastím ... 

Prišli vojnové roky. Popri otcovi som sa stal fotografom. Muzicí
rovanie v mojom živote hralo pritom prioritnú úlohu. Zistil som, že 
fotografia úzko súvisí s poéziou hudby. Nikdy som nel'utoval tento 
odklon, pretože hudba vo mne stále rezonovala. Toto počutel'né 
som ako fotograf najprv prežíval ako predstavu. Každý koncert 
u mňa spfňal obidve hodnoty; viditel'nú a zvukovú. Nástroj, ruky 
dirigenta, tá zmena osobnosti, jeho tvár, ruky, mimika a, samo
zrejme, výkon ducha (predovšetkým), to všetko ma od útlej mla
dosti fascinovalo. 

Povojnové roky by mnohí radi opravili a určité akcie vygumo
vali z histórie. Termíny ako . triedny boj", .prisluhovači impe
rializmu•, . tmárstvo·, .vedecké dôkazy· boli na dennom po
riadku a nakoniec to viedlo až k justičným vraždám, a to aj vraž-
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dám ženského pokolenia. A čuduj sa svete, paradox, práve do tejto 
doby sa zrodil prvý profesionálny orchester - Slovenská filhar
mónia. 

V tomto období duchovného teroru a kraľovania kádrovníkov 
nastala doba hudobného a vôbec umeleckého rozletu, ktorá nemá 
v národe obdobu. Kádrovalo sa tvrdo ďalej, kto môže a, pozor, kto 
nesmie! Tak napríklad jeden z tých najpoprednejších dirigentov 
(dokonca aj zakladatel' SF) naraz nesmel dirigovať. Národu nebolo 
vel'mi do spevu, ale koncerty boli vypredané. Mladé symfonické 
teleso sa stávalo známe i vo svetovom meradle. A svet chcel nie
len počuť, ale aj vidieť a 10 bola moja hodina .H" ... 

Bolo to šťastie, že SF mala tajomníka v osobe pána Vladimíra 
Horvátha. Výborný organizátor, milý ďovek, zodpovedný pracov
ník, ktorý žil pre svoju prácu. Mal rád ľudí a ľudia mu to oplácali. 
Bol v mnohom ohl'ade chrbtovou kosťou filharmónie . Nikdy 
naňho nezabudnem. Jedného dňa ma požiadal o fotografovanie 
orchestra a zboru. Moje videnie od mladosti bolo však širšie, takže 

došlo k živému portrétovaniu dirigentov 
počas koncertu. Zrazu sa môj dávny sen 
stával realitou. 

Spolupráca s vedením SF začala asi 
v roku 1957. Boli 10 tvorivé dni plné na
pätého šťastia. Vôbec skutočnosť, že pred 
objektívom, ktorý som držal v rukách, sa 
striedali najväčší dirigenti a sólisti z mno
hých krajín sveta! Sprostredkovatel'om 
bol vždy pán Horváth. Keď ma predstavo
val, mal som stiesnený pocit, pretože ne
šetril titulmi a chválou- urobil zo mňa po
maly najlepšieho fotografa sveta. V tejto 
mojej fotografickej činnosti bolo veľkým 
šťastím, že všetci títo velikáni potrebovali 
pre svoju reprezentáciu propagačný mate
riál. No nie všetci s fotografovaním (i keď 
bez blesku) súhlasili. Diplomacia a vyni
kajúce vzťahy s hosťami a pánom tajomní
kom väčšinou slávili úspech. Mať takého 
spolupracovníka bolo pre mňa veľkým 
šťasúm. 

Keď ďovek môže nazrieť do kuchyne, kde sa tvorí architek
túra diela, a počúvať predstavu pána režiséra, bezprostredne zažiť, 
ako záleží aj na najmenších detailoch, na skoro nepočuteľných 
zvukoch, pochopí, že . to• nehrá tak nejako samo, ale že je to 
drina, do ktorej sa vkladá celé srdce, aj rozum i fyzická zručnosť, 
trénované po celé roky. Byť svedkom toho, to pridáva na svätej 
úcte voči dielu a jeho realizácií. Za tie roky bol som svedkom až 
nadl'udsky dokonalých interpretácií. 

Hudba - tento fenomén je v oblasti umeleckých disciplín niečo 
iné- zvláštne ... Hudba, spev, harfy, citary, bubny sa spomínajú už 
v prvých knihách Mojžišových. V poslednej knihe Písma svätého, 
vo svojom Zjavení nám sv. Ján hovorí že .Mali harfy Božie a spie
vali novú pieseň ... • . Hudba je od začiatku ľudského života súčas
ťou nášho prejavu, či už radosti, alebo smútku. A čo viac- hudba 
je večná. Nie náhodou kresťanstvo hovorí o tom, že v Raji jediné 
nám bude pripomínať Zem: spev anjelov. 

Smieť pracovať v takejto večnej oblasti, 10 je iste cťou pre kaž
dého, čo s ňou v akejkol'vek forme prichádza do styku. ra 
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NEZMARI 
Udalosti roku 1989 umožnili vznik nových súkromných spoločností v oblasti, ktorú by sme mohli - na naše pomery zatial' nadnesene - na
zvať hudobným priemyslom. Pád komunizmu však umožnil aj zánik dovtedy fungujúcich monopolných štátnych podnikov. Vo virvare 
hlasno-revolučného volania po ich zániku, či privatizácii sa akosi pozabudlo na to, že práve tieto po roky budované podniky boli majitel'mi 
často solídneho know-how i intelektuálneho potenciálu. Pozabudlo sa i na zachovanie kontinuity produkcie, ktorú zabezpečovali práve 
štátne monopoly. Osud sprivatizovaného a dnes takmer umŕtveného OPUS-u je trpkým príkladom nielen legitímnej snahy zmeniť formu 
jestvovania štátneho podniku, ale aj príkladom neschopnosti nájsť náhradné, fungujúce riešenia v oblasti, ktorá v našom časopriestore 
nie je schopná sama, bez pomoci štátu, revitalizovať. Takže: ako sa na Slovensku darí súkromnému podnikaniu napríklad v oblasti vydá
vania hudobnej ljleratúry, ako sa majú majitelia CD predajní, či organizátori koncertov? Zabudnime teraz na tých, ktorí sú satelitmi fun
gujúcich zahraničných firiem a pozastavme sa pri tých, ktorí sa od roku 1989 .sami" vyrovnávajú s nástrahami raného kapitalizmu. 

V centre Bralislavy sme si už akosi zvykli na to, že obchodné priestory menia svojich majiteľov, či nájomcov rýchlejšie, než sa dokážu 
vryť do povedomia svojich zákazníkov. Drogérie, zlatníctva, butiky ... Tri miesta, ktoré sme navštívili, sú však v tomto zmysle skôr stálicami 
bratislavských ulíc a roky istotami ich hudbymilovných zákazníkov a odberateľov. 

V roku 1993 sa PhDr. Igor Valentovič rozhodol realizovať svoju túžbu vy
rábať o predávať noty, knihy o nahrávky klosickej hudby. Založiť súkromnú 
firmu bolo vtedy, zdá sa, jediným riešením, a tak sa stol - dovtedy muzi
kológ - jedným zo spoločníkov MUSIC FORUM v. o. s.: ,Keď sa pozerám 
na tých osem rokov späť, musím korigovať jednu predstavu. Naivne sam 
sa domnieval, že obchod s hudbou je niečo iné oko obchod s handrami, 
mokovými pirôžkami alebo valivými ložiskami, že je to prôca s akousi du
chovnou hodnotou. Nie je to pravda. Je to v konečnom dôsledku práco 
s tovarom a peniazmi, ktorô má prísne a neúprosné pravidlá. • 

Jediná špecializovoná predojňo nôt, kníh o hudbe o kompaktných 
diskov v Bratislave (o možno i na Slovensku) sídli no Polockého ulici, 
v budove Reduty. Dnes je MUSIC FORUM nielen predajňou, ole oj vy
davateľstvom, ktoré má no konte 16 notových o jeden knižný titul. 
(Kniha Vladimíro Godára Kacírske quodlibety získalo v roku 1998 cenu 
Literárneho fondu.) A to nie je málo no spoločnosť s tromi zamestnan
cami, spoliehojúcu so výlučne no vlastné finančné zdroje o zaoberajúcu 
so oj veľkoobchodom o zastupovaním zahraničných hudobných vydo
votel'stiev. ,Na jednom seminári o hudobných pamiatkach, hudobnom 
dedičstve a edíciách, ktorý sa konal minulý rok, som vyslovil názor, že 
je na čase, aby si vzal aj štát problém stavu hudobnej kultúry - myslím 
tej papierovej - knihy, noty, pamiatky - za svoj. Najmä keď si ho vzal za 
svoj pri jej likvidácii. Dozvedel som sa, že mám komunistické názory na 
úlohu štátu pri podpore kultúry ... Jediné, čo mi v tej chvíli napadlo, bol 
fakt, že Mu sicu Britanicu podporuje od počiatkov tejto edície Jej kráľov
ské veličenstvo a nikto ich nepranieruje za komunistické praktiky. • 

Ako vníma svoju dnešnú pracovnú náplň bývalý redaktor v Slovenskej 
filharmónii o revue Slovenská hudba? ,Robím niečo, čo súvisí s mojou 
profesiou, možno nie priamo, ale sprostredkovane. Viesť obchod a špe
cializované vydavateľstvo nie je jednotvárne a monotónne, spolupracu
jem s vyše stovkou vydavateľstiev a výrobcov nosičov, ktorí produkujú 
množstvo nových a zaujímavých vecí. Robí mi radosť stretávať činoro
dých ľudí. " 

_priem sei 
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Spoločnosť DIVYD s.r.o.(= distribúcio a vydavateľstvo) sídli v priesto
roch objektu Hummelovho múzea a popri distribúcii nosičov klasickej, 
jazzovej hudby a menšinových žánrov so v menšom meradle venuje i pre
daju kompaktných diskov a výrobe reklamných predmetov s hudobnou 
tematikou. Majiteľ spoločnosti Ing. Jozef Krúpo je absolventom Strojníc
kej fakulty Technickej univerzity, no svojmu pôvodnému odboru sa nikdy 

JozEF KRÚPA 

nevenoval - vždy inklinoval k médiám o kultúre. Po novinárskych zo
mestnonioch v Slovenskom rozhlase o Telegrafe, zakotvil prechodne 
v čerstvo privatizovanom Slovorte, odkiaľ bol už len krôčik k založeniu 
vlastnej firmy s hudobným artiklom. 

,Nie je to žiaden veľký . biznis', zoručujúci vysoký spoločenský sta
tus, táto práca mi však zaručuje samostatnosť a baví ma. Výsledky 
ma zatiaľ neuspokojujú - sú však plusové. lijeme z toho, čo do
kážeme sami zhodnotiť. • Firma, ktorá je výhradným slovenským dis
tributérom viacerých tzv. nezávislých značiek, oko sú ECM, Harmonie 
Mundi, Hyperion, Noxos, Opus111, Telorc či Rykodisc, vzniklo r. 1995 
o v súčasnosti zamestnáva štyroch ľudí. ,Myslím si, že pre ekonomiku 
je veľmi dôležité, aby fungovali práve také malé firmy, ako je naša. 
Vydržať je však niekedy naozaj ťažké. Namiesto toho, aby sme sa ve
novali nadstavbe, napríklad marketingu, zaoberáme sa riešením ele
mentárnych problémov. Meniaca sa legislatíva určuje stále nové pra
vidlá hry, s ktorými je malý podnikateľ dennodenne konfrontovaný. 
Napríklad nejasnosti okolo výšky dovozných prirážok spôsobujú dis
tributérovi problémy udržať stálu cenu pre odberateľov počas celého 
roka. • 

Spoločnosť so zatiaľ nespolieho no štátne či iné granty, má však už 
skúsenosť s oslovovaním sponzorov. ,Minulý rok v lete sme usporiadali 
sériu literárno-hudobných popoludní na dvore Hummelavho múzea. 
p slavil som niektoré finančné inštitúcie a niekoľkých podnikateľov zo 
susedstva. Nemôžem povedať, že by nám niektorí nevyšli v ústrety - ne
bolo to však v takej miere, aby nás to motivovalo do ďalšieho pokračo
vania. • 

médiá priem sei 
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pA 'V IAN Dobré skúsenosti so získavaním sponzorských peňazí nemá oni Pavol Mo-
"' ruščók, majiteľ známej predajne kompaktných diskov DR. HORÁK 

no Medenej ulici, ktorý pod značkou Pavian Productions / Records už zor
ganizoval niekoľko bratislavských megokoncertov (Richard Muller, Lucie, 
Pražský :'Ýbk .. )_ o vyd? l zo.ujím~vé tituly n?jmä z oblasti čes.ko-slovenskej 
olternattvneJ sceny {Btttovo, Prudy, Lttecky-Svedo ... ) . • v nosom prípade 
sponzoring funguje len na základe kamarátskych vzťahov, formou vzájom
nej výpomoci. Robili sme aj koncerty hviezd, no sponzori nemali záujem, 
koncert pre nich nie je zaujímavý Ale vlastne ani nemám čas intenzívne sa 
venovať zháňaniu sponzorov. • Samo spoločnosť s piatimi zamestnancami 
so vďoko svojim aktivitám ocitá niekedy v úlohe mecenáša-nadšenco - no 
svojom vionočno;;, koncerte P. Moruščókovi poďakovalo zo pozvanie do 

Bratislavy skupino Nei'ež o označilo ho zo .sponzora česko-slovenskej scény•. 
Predajňa Dr. Horák bolo prvou, ktorú si roku 1990 otvoril absolvent Chemicko-technologickej fo

kulty Tech~ickej u~iverzity. Nasledoval neúspešný pokus v Piešťanoch o otvorenie druhej bratislav
skeJ ~redo}ne ~ pnestoroch .kníhkupectvo AF. Predajne moli byť pôvodne akousi finančnou poistkou 
popn vydovom CD o orgomzovom koncertov . • Keá som sa po absolvovaní základnej vojenskej služ
by dal n~ súkromné podnikanie, chcel som vydávať predovšetkým albumy a robiť koncerty. S náz
v~m f!oVJan Pro.~u~tlon / ~ecords rr;1 pomo_hla Iva Bittová a mne sa veľmi páčil - veá vtedy sme 
vsetc1 nahlas kncail a mail sme ho/u jednu cas( tela ... Dnes som sa dostal do štádia, keá už nič ne
vydávam. Do vydávania vložíte veľa energie, času i peňazí a potom sa vám stane, že mnohí ne
platia, .lebo si za vaše peniaze práve kupujú auto ... A tak sa dnes sústreďujem najviac práve na dve 
preda~ne v.Brr;tis~~ve. s;~Je je čo zlepšovať am! naozaj chceme, aby naši zákazníci boli spokojní 
a mail poc1t ze s1 1ch vaz1me. K vyda va mu sa vsak chcem po čase opäť vrátiť. • 

No svojej práci si P. Moruščók cení najmä určitý pocit voľnosti o náplň, ktorá ho baví . • Už počas 
vysokej školy som v internáte Mladá garda organizoval klubové podujatia a po zopár pokusoch o za
mestnanie va svojom odbore som pochopil, že to nie je nič pre mňa. Vždy ma to ťahalo ku kultúre. • 

A starosti? .Dokáže ma znechutiť, keá nám za ,trhovú' cenu prenajme sálu na koncert 
štátna firma, ktorá je financovaná z našich daní. Provokuje ma ,trhové' správanie sa štátnej or
ganizácie, ktorá sa sama v iných situáciách nespráva trhovo a je dotovaná. My sa - ako sú
kromná firma - pritom často orientujeme na tzv. nekomerčné žánre či akcie, ktoré nie sú zis
kové. Zdá sa mi, že aj tu sa prejavuje známe likvidovanie malých podnikateľov zo strany štátu 
ktorý by ich mal skôr podporovať. • ' 

AS 

VÍŤAZI 42· ROČNÍKA GRAMMY 

HLAVNÉ KATEGÓRIE 

Nahrávka roko: Smooth (Santana) 
Album roko: Supernatural (Santana) 
Pieseň roko (cena autorom): Smooth (1. Shur 
R. Thomas) 
Objav: Christina Aquilero 

VYBRANÉ YEDť.AJŠIE KATEGÓRIE 

Bluegrass 
Najlepší album: Ancient Tones (R. Skoggs & K. 
Th under) 
Jazz 
Nahrávka moderného jazzu: lnside (D. Son
born); Vokálno nahrávka: When l Look In Your 
Eyes; Inštrumentálne sólo: In Walked Wayne 
(W. Shorter - Heroes, J. J. Johnson); Inštru
mentalista: Like Minds (G. Burton, Ch. Coreo, 
P. Metheny, R. Hoynes & O. Holland); Na
hrávka veľkého zoskupenia: Serendipity 18 
(The Bob Florence Limited Edition); Nahrávka 
latinského jazzu: Latin Soul (P. Sonchez) 
Blues 
Nahrávka tradičného blues: Blues On The 
Bayou (B.B. King); Album moderného blues: 
Take Your Shoes Off (The Robert Croy Bond) 
World music 
Album: Livro (C. Veloso) 
Latino 
Nahrávka solsy: Llego ... Van Van: Van Van Is 
Here (Los Von Von) 
Klasická hudba 
~~~um: Stravinskij: Vták Ohnivák - Svätenie 
JOn - Pe:séphone (M. Tilson Thomas, Rogozzi, 
The Pentnsulo Boys Choir, Son Francisco Sym
phony Choir, Son Francisco Girls Choir; S. Co
sserot, S~n Francisco Symphony Orchestra) 
Orchestrolno nahrávka: Stravinskij: Vták Oh-

priemysel 
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nivák - Svätenie jari - Perséphone; Operná 
nahrávka: Stravinskij: Osud zhýralca (J. E. 
Gordiner, l. Bostridge; A. S. von Otter; O. York; 
Monteverdi Choir, London Symphony Orches
tra) 
Zborová nahrávka: Britten:Vojnové rekviem (R. 
Shofer, R. Clement, Ch. Goerke, R. Stilwell, Ma
ryland Boy Choir, Shenondoah Conservotory 
Choir, The Washington Choir, The Washington 
Orchestra) 
Nahrávka inštrumentalistu s orchestrom: Pro
kofiev: Klavírne koncerty č. 1 & 3 - Barták: Kla
vírny koncert č. 3 (M. Argerich, Ch. Dutoit, 
Orch. Sym. de Montréol); Nahrávka in
štrumentalistu bez orchestra: Šostakovič: 
24 Prelúdií a fúg op. Bl (V. Ashkenozy); Na
hrávka komornej hudby: Beethoven: Husľové 
sonáty - č. 1-3 ap. 12; č. 1-3 op. 30; Jarná sa
nóta ... (A.-S. Mutter, L. Orkis); Nahrávka ma
lého onsómblu: Co/ars Of Love - T., Stucky. Ta
vener, Rands .. . (Chonticleer; J. Jennings); Vo
kálno nahrávka: Mahler: Des Knaben 
Wunderhorn (T. Quosthoff, A. S. von Otter, C. 
Abbado, Berliner Philhormoniker); Nahrávka 
súčasnej hudby: Boulez: Répons (V. Bauer, F. 
Bofford, P. Boulez, F. Cambreling, M. Cerutti, 
O. Ciampolini, Ens. lnterContemporoin, A. 
Gerzso, O. Vossilakis) 
Hovorené slovo 
Album pre deti: Listen To The Storyteller ('N. 
Morsolis, G. Greene & K. Winslet) 
CD Obal 
Box: Mi/es Davis - The Complete Bitches Brew 
Sessions (M . Davis) 
Historická nahrávka: The Duke Ellington Cen
tenniol Edition - The Complete RCA Victor Re
cordings (1927 - 1973) 

emysel 
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UMENIE KLAVÍRA 
AKO DOKUMENT 
Kto má možnost naladiť si na televíznom 
prijímao české stanice, nie zriedka môže 
byt potešený. Najmä CT2 nám dokáže na
servírovať ozajsmé lahôdky. V priebehu 
februára (2. a 16.) sme napn'klad mali mo
žnost dvakrát pookriať pri programoch, 
ktoré znamenali skutočný zážitok. Reč je o 
dvojdielnom francúzskom hudobnom do
kumente Umenie klavíra. Autorom jeho 
námetu je Christian Labraudea, režisérom 
Donald Sturrock. Vytvoriť pre televíziu do
kument, ktorý diváka dokáže bezo zvyšku 
zaujať - nebodaj nadchnúť - nie je ľahké. 
Ten spomínaný pôsobil na pozorovateľa 
priam magneticky. Hovorím, samozrejme 
za seba, ale azda nielen za seba ... Obe ce
lohodinové časti dokumentu (1. Virtuózi 
a ich obecenstvo, 2. Vnútorný svet) sú ná
makom (dúfam. že len načatého) vofného 
seriálu. 

Tvorcovia nesiahajú k žiadnym .za 
každú cenu• experimentálnym prvkom 
a postupom. Absolútne tradičnou, klasic
kou formou budujú filmový celok ako ka
leidoskop, mozaiku, pospájanú z dobo
vých snímok. Tie autenticky zachytávajú 
osobnosti pianistického sveta, počnúc 
rokmi kedysi na úsvite filmovej techniky 
a postupujú chronologicky. Približujú ge
neráciu (skôr osobnosti-solitérov) pre
lomu storočí od Paderewského, Conota, 
Horowitza, Fischera, pokračujú Gilelsom, 
Richterom, Gouldom, Benedetti-Miche
langelim ... v druhom diele konca Arrau
om. Z toho dedukujem, že ide o . klamný 
záver· a že dokument bude azda pokračo
vať, posunúc sa viac do súčasnosti. 

Cenným spojovacím prvkom sú ko
mentáre k jednotlivým obrazom, v tejto po
lohe sa striedaj ú osobnosti - klaviristi, di.ri-
gemi ... (Barenboim, Roždestvenskij, Ko-
csis ... ), každý osobite zaostrí na iného inter-
preta, všíma si uňho iný, neraz takmer 
skrytý detail, charakteristickú typovú zvlášt
nosť a jedinečnost. Okrem samozrejmej 
bázy erudovanosti, je každý z komentárov 
preniknutý veľkou dávkou pokory, bázne 
a obdivu k veľkému umeniu svetových 
osobností klavíra. To všetko vytvára veľ
kolepý celok s neopakovatefnou príchu
ťou, s veľkou dávkou cenných informácii 
o dobe, hudobnom umení a jeho génioch. 

Loviac (veľakrát márne) medzi ručne
hovoriacimi programami našej verejno
právnej, v snahe nájsť či objaviť niečo 
zmysluplné, získavam tak o dôvod viac 
pýtať sa: bolo by trúfalosťou chcieť od slo
venskej TV, aby kupovala a odvysielala 
programy tohto typu? 

Myslím, že by to padlo na úžitok viace
rým ... aj nezainteresovaným ... 

LÝDIA DOHNALOVÁ 
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CD, čo s1 uvedomuju popri Telcrcu i ďalšie spo
ločnosti (napr Sony). Prvá generácie SACD má 
preto oj z pragmatických dôvodov hybridný 
charakter o obsahuje oj kompletnú stopu vo 
formcte SBM Direct - hrcteľnú no bežných CD 
prehrcvcčoch - ktorá je výsledkom konverzie 
pôvodnej DSD stopy. 

!!::'1 .. ". ~: -,_;;: :• lo.. ..~ ..... t-._· .,. .r' 

~~~ '. ·' .. _ú.-:~~~~-.,.-.. . .---.~~:._--~~~-~áh~·á'~ 
Telcrc International Corporation disponuje 

katalógom s vyše 600 titulmi, ku ktorým každo
ročne pribúda približne 50 noviniek. Dnes Je 

údajne najväčšou americkou nezávislou nchróvccou spoločnosťou vy
dávajúcou vážnu hudbu. Vznik samostatnej jczzovej divízie (u nás dis
tribuuje spoločnosť Divyd) vystupujúcej pod hlavičkou Telcrc Jazz, so 
dotuje do roku 1989. Jej renomé so zvykne spájať so zvučnými menami 
jazzových veteránov. Novootvorenej značke so pred jedenástimi rokmi 
.upísali' hneď štyri veľké osobnosti jczzovej histórie - Oscar Peterson, 
Deve Brubeck, Roy Brown o Gerry Mulligcn. No vybudovaní základnej 
katalógovej ponuky, ktoreJ štýlové zamerenie možno chcrckterizovcť 
oko konzervatívny jczzový mcinstream, sa postupne podieľalo i mnoho 
ďalších dôležitých mien staršej generácie, aka sú klaviristi Ahmad Jo
mal, Jacques Louissier, André Previn, George Shearing, McCoy Tyner, 
speváci Joe Williams, Mel Tormé, Jon Hendricks, hráč no vibrafón Lio
nel Hampton alebo husľová legenda Stéphane Grcppelli. V Telcrcu no
hral svoje posledné albumy i Dizzie Gillespie o dlhoročné domovské zá

(l 

Tela rc Jazz 
Zvuk zvučných mien 
No počiatku vydavateľstvo, ktorého značka so hneď po založení v roku 
1977 stole synonymom exkluzívnej zvukovej kvality, stáli dvojo .klasickí" 
hudobníci: Jack Renner, neskorší prezident o producent, o Robert 
Woods, predsedo (výkonný riaditeľ} o hlavný zvukový inžinier. Telcrc 
International Corporation si do dnešného dňo udržiava povesť vydc
vcteľstvc, ktoré Je vždy o krok pred ostatnými vo využívaní najmoder
nejších digitálnych technológií o špecifických nchróvccích postupov. Vy
davateľstvo, pôvodne takmer výhradne 
orientované no vážnu hudbu, svojím 
originálnym prístupom pri snímaní 
symfonických telies prispelo k demý
tizócii ncjrozšírenejšej techniky nchró
vcnic vážnej hudby pomocou veľkého 
počtu mikrofónov no viacero stôp, ná
sledne mixovaných v štúdiu. Používanie 
minimálneho počtu mikrofónov pri nc
hróvcní .naživo•, kontinuálne, bez frcg
mentcrizócie hudobného procesu, 
v prirodzenom akustickom prostredí, 
s priamou mixážou počes nchróvcnic 
si nešlo už roku 1979 uplatnenie i pri 
snímaní jczzového big bondu, samo-
zrejme s použitím vtedy najmodernejšej 
digitálnej technológie - Soundstrecm 
Digital Recording System. Prirodzený zvuk prveJ takto 
uskutočnenej big-bcndovej nahrávky, s primeraným 
názvom Naturolly! (išlo o big bond bubeníka Mel Le
wisc) má dodnes svoje čoro. Uši poslucháča so môžu 
.oprieť" o skutočný zvuk orchestre v simulovaných pod
mienkach jeho prirodzeného .pracovného prostre
die" - povedzme koncertného pódia, v ktorom hudob
níci nie sú odkázaní no vzájomný odposluch cez slú
chadlá o kontrolu zvukových parametrov (sólových, 
alebo skupinových - dynamike, bclcncie o pod.) majú 
vo vlastných rukách. Výsledok nie je teda poznačený 
bežnou štúdiovou .post-produkciou• s jej dodatočnými 
zvukovými korektúrami. 

Pri uvádzaní najnovších digitálnych technológií o nosičov no ko
merčný trh má Telcrc no svojom konte nemálo prvenstiev. Podľa ofi
ciálnych materiálov patril Telcrc ncpnldcd k prvým vydavateľstvám, 
ktoré roku 1983 začali vydávať svoje nahrávky no kompaktných dis
koch, o údajne tiež oko prvé vydalo kompaktný disk s nahrávkou do
vtedy nepublikovcnou no žiadnom inom nosiči. Nie je preto prekvape
ním, že Telcrc nechýba oni pri zavádzaní najnovšieho CD formátu Su
per Audio Compact Disc (SACD), vyvinutého spoločnosťami Sony 
o Philips o využívajúceho novú revolučnú technológiu digitálneho 
záznamu zvuku Direct Strecm Digital (DSD). Vzorkovacie frekvencie 
DSD je neuveriteľných 28 miL vzoriek/sek., čo predstavuje 64-nósobok 
vzorkovacej frekvencie tradičného kompaktného disku. Pomyselnou 
štartovou čiarou emisie tejto generácie hudobných nosičov, sľubujúcej 
nielen extrémne kvalitný záznam zvuku, cle oj perspektívu jeho vicckc
nólovej reprodukcie (vice oko 2 i 4), so symbolicky stol január 2000. No 
prehráva nie SACD je síce potrebný iný typ prehrávače, oko no klasické 

zemie tu nešiel nestor moinstrecmovej jozzovej gitary 
Jim Hell. Rad pozoruhodných Hallových nahrávok, na 
ktorých so v úlohách hostí objavili mnohé aktuálne 
jazzové hviezdy, oko saxofonisti Greg Osby, Joe 
Lovono alebo gitaristi Mike Stern o Bill Frisell, korunoval 
v minulom roku obzvlášť úspešný album v duu s Potom 
Methenym. Septembrová edičná perspektíva sľubuje i na
hrávku Hollovej kvortetovej formácie Grand Siem, ktorá 
patrila k headlinerom minuloročných Bratislavských jaz
zových dní, v obsadení Jim Hell (gitare), Joe Lovano (te
norsoxofón), George Mraz (kontrabas) o Lewis Nash (bi
cie nástroje). 

V plánoch Telorcu pre nové desaťročie so črtá pnldon 
edičnej politiky smerom k modernej jaz
zavej scéne. No september pripravuje 
pre vydavateľstvo už svoj tretí album gi
tarová hviezda Al Di Meola. K zmluvným 
interpretom pribudli i ďalšie známe 
mená, ako sú klavirista Bennie Green 
(predtým Blue Note), trombonista Steve 
Turre (predtým Verve), ženský spevácky 
objav Tierney Sutton, alebo gitarista 
o spevák John Pizza re ll i (predtým BMG). 
Zo zvláštnu pozornosť stojí producentský 
projekt Jcsono Milesa - bývalého spolu
pracovníko Milesa Davisa, nahratý no pc
česť slávnej fusion formácie Wecther 
Report s názvom Celebrating the Music 
of Weather Report No jeho príprave so 
podieľalo vyše dvadsať špičkových hudob

níkov, medzi nimi bratia Breckerovci, John Pctitucci, Marcus Miller, 
John Scofield, Vinnie Coloiutc, David Sonborn o mnoho ďalších. ti 

AUGUSTÍN RE BRO 

VÝBER Z EDIČNÉHO PLÁNU ZNAČKY TELARC JAZZ NA ROK 2000 

McCoy Tyner with Stanley Clarke and Al Foster ijcnuór) 
John Pizzarelli - Kisses In the Rain (február) 
Celebrating the Music of Weather Report (február) 
Tierney Sutton - Unsung Heroes (marec) 
Steve Turre ijún) 
Benny Green Trio (august) 
jol Di Meala (september) 
Grand S/am (september) 
Ray Brown - Some Of My Best Friends Are ... The Trumpeters (október) 
Oscar Peterson and Michel Legrond - The Troil Of Dreams Suite (október) 
McCoy Tyner - Roots (október) 

modulácie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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l Petr Doružka 
PRÚVODCE PO WORLD MUSIC 

Hudba z nádražního hotelu 
Veterán zópodoofrické hudby Kemo Kou)'Oté 
z Guineje vypróví, že když v 50. letech zkoušel 
vybrnkot no kytoru to, co obvykle hrají africké 
nástroje ngoni, karo či bolofon, vzbudilo to zó
jem dalších hráču; podobná tronsformoce pro
bíholo v Moli o no dalších místech kontinentu 
o prinesie celou generoci kytoristu, kterí hrají 
,ofricky". Jed ním z tech nejvýznomnejších je 
Konté Monfilo, který v 70. letech hról ve sku
pinách Ra il Band o Les Ambassadeurs, jimiž 
prošlo rodo dalších slovných umelcu. 

Když v západní Africe skončilo koloniólní éro, 
vlády nove ustovených nezávislých státu se 
snožily domócí hudbu všemožne podporovot. 
Roil Band, jednu z prvních moderních 
o profesionólních kepel v západní Africe, která 
užívalo boskytoru, klávesy, kytoru o dechovou 
sekci, zrídil roku 1969 reditel státní že
leznice s finanční podporou Minister
stvo informocí v Bo moku. Železnice spo
jovalo Bamako s prístovem Dakar o nó
drožní restouroce, která bylo hlovním 
pusobištem Roil Bondu, predstavovalo 
tedy jokousi výkladní skríň domácí ku~ 
tury. ,Železniční kapela' hrólo prede
vším místní, tedy mondinskou hudbu, 
o jejím prvním zpevákem byl Salif 
Keita, dnes svetoznómý sólový umelec. 
Album Soro, které natočil v Paríži roku 
19B7, je povožováno zo mezník, pretože 
Keito no nem dokázal s pomocí sene
galského producenta Ibrahima Sylly 
o slepého froncouzského aranžéra o pio
nisty Jean-Philippe Rykiela úspešne 
prenést africkou hudbu do moderního 
nohrávocího studio, zasad it ji do rocko-
vého kontextu o tím vlastne noznočit, oč jednou 
pujde ve world music. Díky zcelo nečekonému 
úspechu získal Keito kontrakt se značkou Island, 
pro kterou natočil s producentem Joe Zowinu
lem o s hostujícím Wayne Shorterem o Carlo
sem Santa nou album Amen (Island). 

Keitovým nástupcem v Roil Bondu se stol 
Mory Konte z Guineje - bratranec kytoristy 
Konté Monfily. Puvodne hról no bolofon, po
zdeji no kytoru o nokonec se učil no koru, kte
rou v BO. letech predstavil evropskému pub
liku; jeho album Mory Konte a Paris z roku 
19B4 obsahuje první verzi jeho pozdejšího hitu 
,Veke Yeke'; puvodne africká lidovó melodie 
prošlo v Konteho podóní mnoho zmenami 
o roku 1988 preniklo v nekoliko evropských ze
mích no první místo žebríčku. 

AU FARKA TOURE 
,Pokud potrebuješ hudbu, tok si nojmi muzi
kanta,' ríkolo Ali Forkovi Tou rem u jeho matka, 
která bylo presvedčeno, že hrát hudbu je pod 
úroveň. Ali hrál no tradiční africkou kytoru 
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o jedné strune, po protestech radiču toho zo
nechal - ole k hudbe se vrátil. Ve svých 17 le
tech videl Národní balet z Guineje o v nem 
hráče no kytoru, což rozhodlo o jeho budouc
nosti. Začal hrát no vypujčené kytory o po
slouchol desky, které si jeho prítel privezl ze 
studií v Evrope: Jomese Browna, Alberto Kinga 
o Johna Lee Hookero. Tehdy si Ali Ferko Tou re 
všiml, že z amerického blues slyší ozveny 
hudby kočovných Tuoregu ze Sahary. 

V 70. letech pracoval v Radiu Moli joko 
technik o zároveň tom natočil rodu nohrávek, 
které vyšly i ve Francii. Dostal se no koncertní 
turné po zemích východního bloku, údajne 
hról i v Československu o nokonec skončil 
v Paríži, kde natoči l ne kol i k o lb s producentem, 
s ní mž se pok rozešel ve zlém. Druhá část jeho 
kariéry se otevrelo ož roku 19B7; no popud on-

Au FARKA TOURE 

glického OJ Andyho Kershowo po nem vyjelo 
do Moli pátrot Anne Huntová z ogentury 
World Circuit, privezie ho do Anglie o usporó
dolo mu turné. Behem následujících deseti let 
se World Circuit pramenil ve vysoce prestižní 
gromofonovou značku, která úspešne pronikó 
do nominocí Grammy, svá albo prodává v mi
lionových nóklodech o zotím nemá no 
svedomí oni jeden slabý titul. Tvurce zázračné 
firemní strotegie, producent Nick Gold ríká: 
,Když jsme začínali, pracoval jsem ješte ve 
speciolizovoném obchodu s deskomi, první ol
bum s Ali Forkou Tou re jsme natočili osi tok zo 
dve hodiny o desko mela presta velký úspech. 
Pokud vydáváte hudbu, v níž nikdo nerozumí 
slovum, je dobré zkusit pokoždé neco jiného -
nemá smysl notóčet tutéž desku znova 
o znova.' První album z roku 1987, Ali Farka 
Toure, obsahuje deset akustických nohróvek, 
včetne ,Amandroi,' známé pozdeji z po
zdejšího Timbuktu; následující The River 
(1990) vzniklo s elektrickými nástroji o hostu
jícími členy Chieftoins, The Source (1992) se 
notóčelo zo účasti kytoristu Toj Moholo o Ro-

ryha Mcleoda. No Ta/king Timbuktu (1994) 
hrál americký bluesman Clorence Gotemouth 
Brown i Goldem prizvaný producent Ry 
Cooder; album získalo roku 1995 Grammy 
v kotegorii world music. Následující více než 
petiletou pauzu prerušilo jen reedice orchiv
ních rozhlasových nohrávek Radio Mali. Toto 
relatívne nízká hudební aktivita má jednodu
chou príčinu: Ali Ferko Toure se totiž odmítá 
vzdát svého koždodenního zomestnóní: 
,Hudba je pro me velmi duležitó, ole povolá
ním jsem zemedelec. v první rade jsem farmár 
o ož potom hudebník. Mám jedenáct detí o cí
tím vuči nim velkou odpovednost.' z hledisko 
svetového showbusinessu pusobí Toureho pri
ority možná absurdne - ole pritom jsou v do
konolém soulodu s trodičním myšlením Af
ričonu, pro které bývalo hudba spíš prostred
kern k dosožení praktických cílu nežli vlastním 
smyslem existence. 

Toureho formo se rozkládó v osade Nic
funke, no jižním okraji Sahary, no brehu reky 
Niger, vzdušnou čarou 160 km od Timbuktu. 
Tvrdohlavý farmár o svérózný kytoristo Toure 
tu svódí svuj každodenní boj s prírodou o zo 
pomocí vodních čerpodel o další zavlažovací 

techniky se snaží vyrvot svó bovlní
kovó o rýžová pole ze sevi'ení poušte. 
Když nodešel čas notočit další album, 
producentum anglické značky World 
Circuit nezbývolo než zo ním do Nic
funke vyprovit mobilní studio, které 
umístili do zchátrolé cihlové budovy 
na okraji vesnice, sloužící joko zeme
delské učilište . Ali Ferko Toure notóčel 
po večerech, kdy skončilo jeho práce 
no forme - o vyprohló tropická kulisa 
,hlubokého Moli' se do atmosféry no
hróvek silne promítlo. Zotímco pi'ede
šlé Ta/king Timbuktu pi'inóšelo jemne 
vyváženou fuzi s výrazným tvurčím 
vklodem Ry Coodero o dalších hostu
jících muzikontu, nové album nazvané 
stručne Niafunke naopak vystačí s mi
nimem nástroju - tedy s kombinocí 

elektrické či akustické kytory, perkusí o občas
ných odpovedí ženského sboru či zokvnení jed
nostrunných afrických houslí. Značka World 
Circuit (kterou v Čechách distribuuje P+J Mu
sic) vydalo soubežne s Toureho novinkou de
but 44-letého kytoristy Afe l Bocouma Alkibar. 
Bocoum dlouhou dobu Ali Forku doprovázel 
o roku 1992 s ním nohról album The Source; 
o šestnóct let starší Toure o nem mluví joko 
o svém ,nástu pci '. 

No koncertech dokáže Ali Farko Toure publi
kum doslova zhypnotizovot jen se svojí kytorou 
a doprovodem dvou hráču no vysušené tykve; 
když roku 1994 vystupoval v Amsterdamu no 
festivalu World Roots, mezi publikem vládlo ož 
neuvei'itelne klidná o reloxovoná atmosféro -
všichni byti zticho jak v kostele o sousti'edene 
posloucholi. l v kontextu velmi pestrého festiva
lového programu z Maroko, Turecko, Tanzánie 
o Broznie pusobil Toure joko posel z neznáma, 
ovlódojící umení, které je obsolutním protiklo
dem hudby plné exhibicí o ostrých hron. fa 
Puvodne otišteno v knize BEATY 8/GBEATY BREAKBEATY 
(MA fA, Proho, 1998}, pŕetišteno se svolením vydovotele. 
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JAZZOVÁ DIEL~A PAVLA BODNÁRA 
Dvojhlasné voicingy 
Voicing je usporiadanie tónov resp. hla
sov v akorde, t.j . .fden akord má viace
ro voicingov (mozností akordických sa
dzieb). 

Príklady rôznych voicingov v akorde 
Cmajl: 

... 

!'· . ..,. - ... .. atď 

V jazze sa používa 12 septokordov: 

Maj7 (známy ako durovo-veľký septakord; 
v literatúre sa vyskytujúci aj pod týmito 
značkami: Ml, !:i, /:i l) 

7 (durovo-malý septakord; Dom l) 

mi7 (molovo-malý septakord; mil, -l, ml, 
min l) 

mi7(b5) (zmenšene-malý septakord; 0 ) 

o7 (zmenšene-zmenšený septakord; diml) 

miMaj7 (molovo-veľký septokord; -/:i, 

-maj l) 

Maj(#S) (zväčšene-veľký septakord) 

7(#5) (zväčšene-malý septokord; +7) 

Maj(bS) (ide o akord obsahujúci altero-
vaný kvintakord so zníženou kvintou 
o veľkú septimu) 

7(b5) (ide o akord obsahujúci olterovaný 
kvintakord so zníženou kvintou a malú 
septimu) 

0 Moj7 (zmenšene-veľký) 

7sus• (ide o septokord s vynechanou ter
ciou, ktorá je nahradená kvartou 
a s malou septimou; lsus) 

• 

(podľa Dobbins, Bill: A Creative Approach • 
to Jazz Piano Harmony, By Advance 
Music, 1994) 

Terminológia i spôsob značiek je dodnes 
aj v kolíske jazzu v USA nezjednotená. 

Dvojhlosy so používajú no jednoduchú harmonizáciu melódie takmer vo všetkých hudobných 
žánroch. Dvojhlasné voicingy akordov sú súzvuky dvoch tónov, ktoré vystihujú podstatu akordu. 

V jozze so využívajú dvojhlosy pri aranžovaní napríklad pre dva sólové nástroje (príklad: 
trúbka hrá hlavnú melódiu o tenorsoxofón druhý hormonizujúci hlas). 

Pr. 1 Duke Jordan: Jardu 

Med. Swing J = 140..,ctrp > 
tfuct > 

" l 
en C ·s) um . -

--' (!rp. & ten.) ":;J * .. ~ ·~ q'y .... -:;;•· ~ ... 
mf 

(dr.) J l - 07 07 Cm6 break F7 B~7Eiorm7 

: 

r 1 r 1..1 

I t. 

(p;;:' wlbs.) 

V skladbe Jacob's Ladder od Cedoro Waltona zase dychové nástroje dvojzvukmi harmonizujú 
klavírne sólo: 

Pr. 2 Cedar Walton: Jacob ·s Ladder 

piano solo 

F7 

(homs, behind solo) 

E7 A7 
l . 3. 

Dmi7 Ab7 G7 C7 

Podobne klaviristi používajú často dvojhlasné voicingy v ľavej ruke no harmonizáciu vlastného 
sólo hraného v strednom registri, 

Pr. 3: Little Right Foot (hrá O. Peterson) 

_/'L _l ,.--J ---, 

r 

Eb7 
b.p. 

ll L "" r-- r-=r T , 
C&-9 

r.r- - ;;;= ~ .. 
• 

D7(b9#5) G7 
.~ · .bo 

: 

;. • 

l_j_J l_j_J 

(Cmi9) 
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alebo v pravej ruke hrajú melódiu v dvojhlose: 

Pr. 4 Enrica Pieronunzi: Dee Song 
Freely 

,-----]----, rit. 
ll r.o. --

r-.1'--

-.! . r ,....:..-r T ,ll"& 

~:7 F7 Bmill 

~ 

Výhodou dvojhlasných voicingov je jednoduchosť o výstižnosť. 
V tejto lekcii si rozdelíme dvojhlasné voicingy podľa dvojíc inverzných intervalov no tercie/ 

sexty, sekundy/ septimy o kvarty/ kvinty. Dôvodom tohto delenia je podobná harmonická textúro 
o zvuková kompatibilita jednotlivých dvojíc. Výber intervalov závisí od štýlu aranžovania, od 
tempo skladby o od logického vedenia hlasov. Dôležité je, aby dvoj hlas spolu s basovým tónom 
poskytol jasnú harmonickú predstavu. Najdôležitejšími tónmi z tohto hľadisko sú tercia o sep
tima akordu. Ak ide o akordy 5+ o b5, tok oj kvinta. Aspoň jeden z hlasov by mol obsahovať 
dôležitý okordický tón (základný tón, terci o, kvinta, septima). Druhým môže byť tenzia (nano, un
deci mo, tercdecimo). Tenzie možno použiť, ok si to vyžaduje estetika toho-ktorého štýlu o lebo po
trebo písať v konkrétnej modalite. Charakter akordu i výber konkrétnych tónov určuje okordickó 
značka. Vrchný hlas voicingu nazveme melodický o spodný hlas harmonický. • 

Dvojhlasné vedenie v terciách o sextóch je typické pre konzervatívnejšie hudobné štýly v jozze, • 
vedenie hlasov v kvartách/ kvintách, či sekundách/ septimách je rozšírené v štýloch jazzu druhej : 
polovice 20. storočia. Z didaktických dôvodov so budeme zaoberať jednotlivými dvojicami inter- : 
volov oddelene. V praxi so však hlasy všeobecne vedú dvoma spôsobmi: protipohybmi (viď pr. 1) • 
o pre zaujímavejší zvukový efekt oj paralelne (viď pr. 4). : 

DVOJ H LASY V TERCIÁCH A SEXTÁCH 

Dvojhlosy vedené v terciách o sextóch sú rozšírené najmä v ľudovej hudbe. V jozzovej litera· 
túre nájdeme pekné príklady výlučne terciových pasáží v tvorbe Horoceo Silvera: 

Pr. 5 Ho roce Silver: Silver s Serenode 

Med. Swing (in2) J = 144 
Emt9 Cmi9 B l mi9 DIJ ~ Em~ Fmt9 

1Zf-~: ~~~~ 
(ten.) 

B> mt9 Anu9 F1D19 E>nu9 A~mt9Ami9 

V tejto ukážke sú všetky voicingy paralelné - v každom z nich je vo vrchnom hlase veľká nono 
o v spodnom malá septima príslušných akordov mil. 

Pri harmonizácii melódie terciami využívame malé alebo veľké tercie nadol, pričom upred
nostňujeme dôležité okordické tóny. 

Pr. 6 PB 

F7 B>maj7 CmaJ7 Dmt7 Dmt7(>5) 07(>9) D>maj7 

(Císla pri jednotlivých tónoch označujú intervaly vzhľadom no základný tón akordu.) 

• 

• • • • • • • • • 

Akordickó značka v zásade obsahuje 

informáciu o základnom tóne akordu, 

o kvalite tercie, resp. celého kvintokor

du o krajný vrchný interval. Napríklad: 

Cmil = C je základný tón, mi označu

je molový kvintokord, 7 je malá sep-

tima; ALE: Maj vyjadruje durový kvin

ta kord i veľkú septimu. Cmi7{b5} zna· 

mená C oko zó kl. tón, mi je molová ter

cia, 7 malá septima o b5 znamená 

zmenšenú kvintu. CmiMajl = mi zna

mená molový kvintokord, Majl zase 

veľkú septimu. 

Bližšie k problematike okordických zna

čiek viď: Velebný, Karel: Jazzová prek

tika l., Ponton, Praha 1983; Andršt, 

Luboš: Jazz, rock, blues. Vol. 1: Organi

zace hudebního materiálu, Muzikus, 

Praha 1995. 

V jozze so vyššie spomenuté septokordy 

často o s obľubou dopfňojú tenziami 

(available tensionsjextensions, v litera

túre nájdeme oj označenie colour 
notes), ktoré tvoria nano, undecimo 

o tercdecimo akordu. 

Tabuľka tenzií nojpoužívonejších septo· 

kordov (základný tón C): 

T9 TI ll 

Cnu7 T9 Tli 

Cnu7<>5) T9 Tli T 13 

C7 

C+7 T9 

T T 

C7(m4) T9 Tli TIJ 

Z tabuľky vyplýva, že napríklad ,kom· 

pletný• akord Moj? bude: c--e--g-h-<1-fis-o . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• moduláci e 
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Podobne si počíname aj pri harmonizácii sextami: 

Pr. 7 PB 

f 
Tercie a sexty možno vhodne miešať, lebo sú to inverzné mtervaly 

a ich znenie má príbuznú farbu. Pri 1ch kombinovaní možno uplatniť 
proti pohyb, čím pasáž nadobúda inú estetickú kvalitu (porovnaj s pred· 
chódzajúcim príkladom): ~ 

Pr. 8 PB 
Bmaj7 0 7 GmaJ Bb7 Eo maj? 

~~~:-~'--:== 
Všimnime si, že v záujme zachovania proti pohybu sme nútení použiť 

.odvážne· harmonické tenzie 13 a #11. Možno sa spýtate, aka môže 
dvojzvuk g-e charakterizovať akord Bb l? Nesmieme zabudnúť, že v jaz
zovom kvintete hrá ešte okrem dvoch sólových nástrojov aj harmonický 
nástroj (gitara alebo klavír), ktorý vytvára základné harmonické pro
stredie. 

Ak to rozsahy oboch nástrojov dovoľujú, alebo naopak vyžadujú 
(keby sme aranžovali napríklad pre klarinet a basklarinet, alebo pre 
trúbku a pozounu), možno namiesto tercií použiť decimy: 

Pr. 9 PB 
Grru Ao Eo Bb 

Tromb. 

t~-~~ 
l ~ .~ 

- J 

Klaviristi ako Art Tatum, Fats Waller používali 11 30.-50. rokoch de
cimy hrané ľavou rukou na zvýraznenie a harmonické obohatenie bo
sovej linky: 

Pr. 10 PB 
C... aleboC7 

No záver tejto časti ešte jedna ukážka, ktorá je elegantným pn1do
dom použitia tercií, decím a sext 11 jazzovom aranžmáne: 

Pr. 11 Horace Silver: Moon Rays 

No tomto mieste treba zdôrazniť, že pre Silvera bola typická záľuba 
v paralelných terciách a sextóch aj za cenu, že v jeho voicingoch ani je
den hlas netvoria dôležité akordické tóny, ale obidva tóny sú tenziami. 

KVARTY A KVINTY 

Cisté kvarty a kvinty sa vyznačujú inou harmonickou kvalitou než tercie 
a sexty. Sú ,vzdušnejšie", menej zväzujúce a umožňujú väčšiu slobodu 
11 improvizácii. Zároveň pôsobia exoticky, evokujú etnické hudby vý
chodných národov. Výnimku tvorí zväčšená kvarta či zmenšená kvinta 
(tritonus), ktorou sa budeme zaoberať neskôr. 

Postup harmonizovania melódie kvartami a kvintami je analogický 
s harmonizovaním sexta mi o terciami - uprednostňujeme základný tón 
akordu, terciu, kvintu alebo septimu akordu, ktoré sú vo vzdialenosti čis
tej kvarty/ kvinty smerom nadol. 

Pr. 12 PB 
Fmaj? BomaJ7 F~J7 

~t ~1- = ~~ 1 ~~ ~- ~ --ŕ .~- '~ &tr -
V tomto príklade sú všetky harmonické tóny voicingov základnými 

tónmi akordov. Ak 11 tomto príklade dodržíme interval čistej kvarty, 
bude to vyzerať takto: 

Pr. 13 PB 
Fmaj7 Bo maJ? 

-u 
FmaJ7 

-+ 
~- j 

Pri my v harmonickom hlase so menia no nony o takisto so mení zvu
ková kvalito hudobného priebehu. 

Ukážkou použitia paralelných kvárt o kvínt je transkripcia skladby 
Escher Sketch od Michaela Breckero. V prvom z príkladov je pre nás 
dôležitý tretí takt, v ktorom harmonický hlas tvoria výlučne okordické 
tóny (septima, kvinta, základný tón). 

Pr. 14 Michael Brecker: Escher Sketch 

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

~o-

- -j~· -PJ! r-f:jť 1:: 
Cm&7 C7#5~9 

IL~~ ""f_ -: ·p --~ -_ 
(end solo) 

V druhej ukážke sú medzi paralelné kvinty zamiešané tri sexty. Tiež 
si treba všimnúť, že v spodných hlasoch kvínt so okrem okordických tó
nov (os, des, be je septima, tercia o základný tón akordu Bbmil) 
v dvoch prípadoch objavuje tón es, čo je undec1mo (.jedenástka"), teda 
tenzia akordu Bbmil. (Ak chceme odohrať celú Ob pentotoniku 11 pre
važujúcich čistých kvartách, musíme použiť melodickú i harmonickú 
tenziu 11.) 

Pr. 15 Michael Brecker: Escher Sketch 
Tenor solo conunucs 

$ Bom&7 ~J~ 

~- ~-~ t.ffi:~~ -=--~ 
<•>11lh )UU~j 

8bo • 

SEPTIMY A SEKUNDY 

Tieto navzájom inverzné intervaly so 11 jozze používajú veľmi zried
kavo no samostatné harmonizovanie pasáže. Dôvodom je ich disonan
cia. Znejú expresívne, chcú so presadiť, upútať na seba. Využívajú sa no
pn1dad pri komponovaní filmovej hudby no vyvolanie pocitov napätia, ru
chu na ulici (klaksóny) a podobne. Malé sekundy sa 11 aranžmáne skoro 
vôbec nepoužívajú. Kedy možno teda využiť v jazze septimy/ sekundy? 

Veľké sekundy možno použiť na izolovaných okcentovaných mies
tach, alebo ako kontrast ku konsonontnej časti kompozície (najmä 
11 rýchlejších, temperamentnejších skladbách). 

Pr. 16'PB 

• Presto 
so? 

~t~---=-F-
modulácie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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V pomolších romantickejších skladbách je prípustné harmon izovať 

melodický tón veľkou sekundou, veľkou či malou septimou vtedy, ok so 
tieto intervaly protipohybom rozvádzajú do iných konsonontnejších sú
zvukov. 

Príklad dvojhlasného vedenia s použitím veľkej sekundy: 

Pr. 17 PB 

~~: · 
2 4 IO IO 

Príklad dvojhlasného vedenia s použitím septimy: 

Pr. 18 PB 
C7 Fmaj 

Príklady 17, 18 sú nózornou ukážkou vedenia hlasov v protipohybe, 
ktorým so podrobnejšie budeme zaoberať v ďalších lekciách. Číslo pod 
notami v tomto prípade nevyjadrujú vzdialenosť od základného tónu, 
ole veľkosť intervalu. 

V klavírnej hre so používajú septimy napríklad v ľavej ruke v štýle be
bopového klaviristu Bude Powelo: 

Pr. 19 Levine 

Cl 

·- --- ---
-- --

m7 3 

Podobne klaviristi hrajúci solsu často používajú v sprievodných po
ternoch sekundové voicingy: 

Pr. 20 Levine 

C-7 F7 Bb-7 Eb7 

TRITONUS 

Tritonus je extraktom dominantných septokordov, ktoré majú všeo
becne silnú tendenciu rozvedenie do toniky. V konzervatívnejších hu
dobných štýloch so zväčšené kvarta rozvádza do tercie alebo do sexty. 

Pr. 21 PB 

A. G7 c B. G7 c 

V jozze nimi harmonizujeme pasáže paralelne vtedy, keď sú melo
dické tóny buď tercie alebo septimy: 

Pr. 22 PB 
G7 F#7 G7 Bb7 Cl E7(b9) 

>------

Tritonus so môže vyskytovať v intervolovo zmiešaných pasážach: 

Pr. 23 PB 
c G7/C Cl Fmaj7 

Takisto možno použiť zväčšené kvarty no sprievody sól (viď pr.2o pr.3). ra 

PB = príklad Pavol Bodnár; Levine = Levi ne, Mark: Dos Jazz Piano Buch (By Andvance Music, 1992) 

JAZZ: 
CARLOS SICA & AZUL - TWIST (ENJA, enj9386-2) 
ALBERT MANGELSDORRF - SHAKE, SHUTTLE AND SLOW (ENJA, 

enj9374-2) 
RAY ANDERSON POCKET BRASS BAND - WHERE HOME IS (ENJA, 

enj9366-2) 
MIKE STERN - PLAY (WARNER/ ATALNTIC, 7567832192) 
GINGER BAKER - COWARD OF THE COUNTY (WARNER/ ATLANTIC, 

7567831682) 
PAQUITO D' RIVERA WITH STRI NG - 100 YEARS OF LATIN LOVE 

SONGS (IN-AKUSTIK, inok30452) 
JOAO GILBERTO - JOAO VOZ E VIOLAO (UNIVERSAL/VERVE, 

5467132) 
NICHOLAS PAYTON - (UNIVERSAL/VERVE, 5475982) 
LOUIS ARMSTRONG - LOVE SONGS (COLUMBIA, 062219-2) 
TERENCE BLANCHARD - WANDERING MOON (COLUMBIA, 

089111-2) 
AL JARREAU - TOMORROW TODAY (UNIVERSALfGRP, 5478842) 
DEE DEE BRIDGEWATER - LIVE AT YOSHI ' S 
OREGON - DISTANT HILLS (VANGUARD, vmd79341-2) 

OREGON - WINTER LIGHT (VANGUARD, vmd79350-2) 
OREGON - MOON AND MIND (VANGUARD, 79419-2) 
OREGON - MUSIC OF ANOTHER PRESENT ERA (VANGUARD, 

vmd 79326-2) 
RODNEY JONES - THE UN DISCOVERED FEW (BLUE NOTE, 496902-2) 
GONZALO RUBALCABA - INNER VOYAGE (BLUE NOTE, 
GROVER WASHINGTON, Jr. - PRIME CUTS (COLUMBIA, 496862-2) 
PETER LIPA - NEÚPROSNÉ RÁNO (SONY MUSIC/ BONTON,49768-2) 
PETER LIPA & BAND - BISTRO (BMG, 74321722152) 
JANA KOUBKOVÁ - HORKÝ DECH (SUPRAPHON, 103100-2) 

WoRLD Mus1c: 
LUBOŠ NOVOTNÝ - VENKU Z TRÁVY (UNIVERSAL/VENKOW 

5576352) 
ZUZANA HOMOLOVÁ & VLASTA REDL - SLOVENSKÉ BALADY (BMG, 

74321708972) 
CAMARÓN CON TOMATITO - PARIS 1987 (UNIVERSAL/EMARCY, 

546633-2) 
KAYAH & BREGOVIČ (BMG/ RCA VICTOR, 74321724142) 
PAUL WINTER AND FRIENDS - CELTIC SOLSTICE (BMG/ LIVING 

MUSIC,01048815292) 

SPRACOVANÉ PODI:A MEGASTORE BRATISLAVA 
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Januárové číslo poľského časopisu Jazz Forum prinieslo výsledky čita
teľskej ankety Jazz Top zo minulý rok. Najúspešnejším hudobníkom so 
už tradične stol trubkár Toma sz Starí ko, ktorý získal prvenstvo v kate
góriách Hudobník roko i Trubkár roko. Staríkov Quartet/ Sextet bol vy
hlásený zo najlepšiu jozzovú akustickú skupinu o jeho posledný album 
From The Green Hill (vydavateľstvo ECM) zo album roko. Tradične ob
sadili prvé priečky vo svojich kategóriách i ďalšie stálice poľského 
jazzu: Zbigniew Nomyslowski (kategórie Skladateľ o Altsoxofón), Jon 
Ptoszyn Wróblewski (Aranžér, Borytónsoxofón), Jaroslaw Smietono (Gi
toro), Wojciech Korolok.,j;iommond organ), Tomosz Szukolski (Soprá n
saxofón). Z mladšej generácie si stabilné miesto no prvých pozíciách 

Mníchovské vydovoteľstvb ECM Records (Editions of Contemporary 
Music) oslávilo koncom minulého roko 30. výročie existencie. Počiatok 
histórie vydavateľstvo so dotuje do novembra 1969, keď pod produ
centským vedením jeho zakladateľa, bývalého kontrabasistu o zvuko
vého inžiniera Manfreda Eichero vyšiel album amerického klaviristu 
Malo Woldrono Free At Last. Odvtedy so pod vyše 700 nahrávok pod
písali také veličiny oko Keith Jarrett, Chick Coreo, Jon Gorborek, John 
Abercrombie, Pot Metheny, Bill Frisell, Gory Burton, Dave Holland, 
John Surmon, Lester Bowie, Ralph Towner, Egberto Gismonti či Miro
slov Vitouš. 

ankety vybudovali Celtlry Konrad - bicie nástroje, Leszek Moi:di:er - 11!!•--------------------------, 
klavír, Krzysztof Šcieroríski - basgitara, Mociej Strzelczyk - husle, Ber
nord Moseli - vibrafón. Zo najlepšie elektrické kombo bolo vyhlásená 
skupino Walk Away. Spevákom roko so stol hosť minu loročných Brati
slavských jazzových dní Marek Balata. 

Pod názvom Venku z trávy vy
šiel vo vydovotel'stve Venkow 
sólový album členo českej blue
grossovej skupiny Druhá trávo, 
hráča no dobro Luboša No
votného. V duchu aktuálneho 
trendu americkej scény, repre
zentovaného špičkovými hráč
mi no dobro Jerry Douglosom 
o Robom lckesom, presahuje 
i album Venlcu z trávy úzko vy
medzené hranice bluegrassu. 
Z hostí so no nahrávaní al

bumu podieľali napr. Vlasto Red l, Ivo Bittová alebo jozzový o blue
sový gitarista Luboš Andršt. 

Nadácia European Jazz Foundation so sídlom v Bruseli udelilo 
11. februára tri ceny European Jazz A word. Komisia vedená francúz
skym klaviristom Mortiolom Sololom rozhodlo o udelení cien, nazýva
ných tiež .Eurodjongo' (oko pocta legendárnemu jozzovému gitaris
tovi Djongovi Reinhordtovi), švédskemu veteránovi, oltsoxofonistovi 
Arne Domnerusovi, mladej vychádzajúcej hviezde, belgickej kloviristke 
Notholie Loriers o posmrtne francúzskemu kloviristovi Michelovi Pet
ruccionimu. 

Minuloročným albumom The Bluegrass Ses
sions, ktorý znamenal hudobný návrat ame
rického hráča no bendžo Bélu Flecko k blue
grassu, so uzavrelo jeho desaťročná spolu
práco so skupinou The Flecktones. Stálymi 
Fleckovými spoluhráčmi v skupine boli bratia 
Wootenovci: Victor Wooten - basgitarista, 
niekoľkonásobný víťaz ankiet prestížnych ča
sopisov Boss Player, Jozziz, Down Beat vo 
svojej kategórii o Roy ,Future Mon' Wooten -
bubeník hrajúci no bicí syntezátorový nástroj 
podobný gitare Synhtoxe Drumitor. Zo album 
Live Art z roku 1996 získali The Flecktones 
cenu Grammy oko najlepšia pop-inštrumentálno skupino. Medzi spo
lupracovníkov skupiny so zapísali mená, oko Chick Coreo, Bronford 
Morsolis a lebo Poul McCondless. Nový výberový a lbum Greatest 
Hits Of The Century z vydavateľstvo Warner Brothers zachytáva 
v skratke desaťročnú históriu skupiny, ktorá je zaznamenaná no šies
tich rod~vých albumoch. 

Vo veku 77 rokov zomrel 4. februára no univerzitnej klinike v Ham
burgu no následky autonehody slávny jozzový kritik, teoretik o histo
rik Joachim-Ernst Berendt. Do povedomia so zapísal oko neúnavný 
propagátor o populorizótor jazzu. V roku 1945 bol Berendt jedným 
zo za kladateľov rozhlasu Sudwestfunk v Boden-Badene. Je autorom 
vyše 30 knižných publikácií, medzi inými i slávnej Knihy o jozze. 
Kniha vyšlo prvýkrát roku 1953, dočkalo so najmenej štyroch pre
procovoných o aktualizovaných vydaní o stola so nojslóvnejšiou 
o nojpredóvonejšiou knižnou publikáciou o jozze v celosvetovom me
radle. Ako producent so podpísal pod vyše 250 albumov pre vyda
vateľstvá MPS, Atlantic o Electrolo. Pre vydavateľstvo MPS produko
val i priekopnícku crossoverovú edíciu Jazz Meets the World. V roku 
1970 bol ocenený americkým časopisom Jazz and Pop oko najlepší 
európsky jozzový producent. Bol zakladateľom o dlhoročným hudob
ným riaditeľom Berliner Jazz Toge. Berendt je tiež považovaný zo 
,otca moderného hnutia World Music" (Die Zeit). V roku 1967 stál 
no čele berlínskeho World Music Festival, historicky prvého festivalu 
svojho druhu no svete. Viedol World Jazz Festival no Svetovej 
výstave v Osake roku 1970 o v roku 1984 Jazz And World Music 
v newyorskom Lincoln Center. 

Americký saxofonista Dave Uebman bol zoradený do Siene slávy 

na 27. ročníku konferencie International Association Of Jazz Edu

cotors (IAJE), ktorá so konalo začiatkom januáro v New Orleans. 
Dnes 53-ročný Dave Liebmon patril v 60. o začiatkom 70. rokov 

k predstaviteľom post-coltroneovského free-jazzového hnutia. 

V období rokov 1973- 1975 

bol členom skupiny Milesa 

Davisa: .Hrať s Milesom zna
menolo naučiť sa byť hu

dobne v pravý čas no pravom 
mieste - nepozerať so oni do

zadu, oni dopredu. Zname

nolo to byť neustále pripra

vený no všetko, čo so môže 

udiať v donom okamžiku. Je 

to niečo, čo vás nenaučí žiadno kniha." Dave Liebmon je pokla

daný zo jedného z nojtolentovonejších post-coltroneovských saxo
fonistov. Sám o sebe tvrdí, že je súčasťou poslednej generácie hu

dobní~ov, ktorí nevyrástli no žiadnom akademickom systéme 
vzdelpnia vyučujúcom .ako hrať jazz•. 

PRIPRAVIL AUGUSTÍN REBRO 
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R Ec E N z l E ~ ~ ~ - DOBRÉ ;- ~ - PODPRIEMERNÉ ~ - ZABUDNITE NA TO 

RICHARD STRAUSS 

ll EDER 
Edita Gmberová, Friedrich Haider 
Teldec 1999 3984-26795 

Mám taký podt, že nie je možné 
mat k Richardovi Straussovi 
vlažný, či indiferentný postoj. 
Buď sa dá ho .neprijať", alebo sa 
pred ním hlboko skloni(. Pre ka
tegóriu jeho obdivovateľov vy
dala firma Teldec výber z piesňo
vej tvorby v podaní sopranistky 
Edity Gruberovej a klaviristu 
Friedricha Haidera. Nahrávka sa 
po prvýkrát dostala na trh roku 
1991, teraz sa však vrátila, aby 
prispela k 50. výročiu sklada
teľovho úmrtia. 

Richard Strauss skomponoval 
takmer dvesto piesní. v podobe či 
už hlasu s klavírom, alebo hlasu 
s orchestrom. Zmienený kom
paktný disk z nich obsahuje 29, 
pričom dramaturgicky reprezen
tujú autorovu tvorbu v rôznych 
štádiách vývoja. Chronologické 
usporiadanie opusov otvára pie
seň 19-ročného skladateľa Rothe 
Rosen a uzatvára op. posth. Mal
ven, venovaný Márii Jeritzovej 
(St raussova prvá Ariadna na 
Naxe a Cisárovná zo teny bez 
tie1ia) a nájdený roku 1982 v spe
váčkinej pozostalosti. Medzi tý
mito mantinelmi dominujú sklad
by spred Straussovej opernej 
tvorby (koniec minulého storo
čia ), ďalší súbor pochádza z ob
dobia po roku 1918 a napokon 
posledné opusy odzrkadľujú 
skladateľovu zrelosť a s ňou spo
jenú zmenu umeleckej orientá
cie. Vo všetkých piesňach na ch á
dzame dominantné črty Straus
sovho rukopisu a estetiky: úzku 
spätosť slova a hudby, mimo
riadnu farebnosť. rafinovanosť 
melodickej krivky a znalosť mož
ností ľudského hlasu. 

Vzťah Edity Gruberovej k vo
kálnemu odkazu Rid1arda Straussa 
nie je nijakým tajomstvom, na
pokon práve koloratúrne kas
kády Zerbinetty otvorili umel
kyni pred necelým štvrťstoročím 
brány svetových divadiel. Inter
pretácia komornej tvorby teda 
vychádza z osobnostného stotož-

b HU DOBNÝ ŽIVOT) 3 )2000 

nenia sa sólistky so špecifikami 
straussovskej poetiky. O mimo
riadnosti hlasových kvalít a vo
kálno-technickej vybavenosti 
Gruberovej je, samozrejme, zby
točné hovoriť. Do troch desiatok 
miniatúr vkladá celé svoje ume
lecké m~strovstvo, dt pre for
movanie detailu, odhaľovanie 
najintímnejších zákutí slova 
a hudby. Formuje náladu a at
mosféru piesní tak, že poslucháč 
ju identifikuje aj bez štúdia 
textu. Je možné dopodrobna 
hodnotiť každú pieseň, pritom 
vzdať hold Gruberovej vyjadre
niu raz filozofickej hlbavosti, raz 
vtipu a hravosti, inokedy lyrickej 
gracióznosti, či naopak dramatic
kému dôrazu; boli by to však iba 
slová. A tie akustický vnem ne
nahradia. Rovnako skvelé im
presie zanecháva i klavírne part
nerstvo Friedricha Haidera. Stojí 
v polohe rovnocenného dialógu 
so sólovým hlasom, dopfňa ho, 
podfarbuje, vykresľuje atmos
féru. Slovom - lahôdka. 

RACHMAN I NOV 

SONGS 

PAVEL UNGER 

bb l!HI!IIi:l 

Sergej Kopčák, Marián Lapšai!Ský 
Ultraplwn 1998, 003-2 231 

GLINKA 

SONGS 
Strgej Kopča'k, Marián Lapšai!Ský 
Ultraphon 1999, 0020-2 231 

Slovenského basistu svetového 
mena Sergeja Kopčáka na domá
cej opernej a koncertnej scéne 
nepočuť od roku 1996 (nezabud
nuteľný Boitov Mefistofeles). K je
ho odmlčaniu v Bratislave došlo 
na základe vlastného rozhodnu
tia. Ci je definitívne, ťažko posú
diť . .. 

Správy a zvukové zápisy nás 
informujú, že S. Kopčák pôsobí 
najmä ako stály hosť Metropolit
nej opery v New Yorku. V tejto 
sezóne ho tam čaká najmä obno
vená inscenácia Sostakovičovej 
Kataríny Izmajlovovej, v ktorej 
stvárňuje postavu Borisa Timofe-

Izmajlova, a Wagnerovo 
Zlato Rýna, kde spieva part Far
nera. J. Levin pripravuje uvede
nie celého .Ringu" v MET a Kop
čák sa zúčastní aj na tomto mo
numentálnom projekte. 

Pristúpme však k dvom . profi
lovkám" Sergeja Kopčáka, kto
rými nám ponúka pohľad do 
svojho muzikantského a ľud

ského intimissima. Vybral si rus
kých autorov, pretože tí sú mu 
bytostne blízki. 

Ruská romantika má široký 
rozptyl. Michail Ivanovič Glinka 

so svojou ranoromantickou 

ptesnovou tvorbou . prístupnej
ší", jasnejší. čitateľnejší širším po
slucháčskym vrstvám. Krásna 
melodika jeho strofických piesní 
na texty Pavlova, Golicina, Bara
tinského, Puškina, Kukoľnika, 

2adovského a Rindina je nasiak
nutá trochu salónnym sentimen
tom. ktorý S. Kopčák dávkuje 
s vkusom a mužným oduševne
ním. Jeho nádherný bas doslova 
čaruje s dynamikou a výrazo
vými odtienkami. Glinkove pies
ne sú čírou hudobnou poéziou, 
ktorá vždy prekvapuje znovu 
a inak. hlbočinami. odokrytými 
aj vďaka spevákovej racionálnej 
rozvahe, pohrávaniu si so slov
nými a hudobnými myšlien
kami. Glinka v interpretácii Ser
geja Kopčáka je sériou malých 
klenotov a výrazom hlbokej duše 
interpreta. Pomerne jednoduchý 
klavírny sprievod nekladie klavi
ristovi vážnejšie úlohy - zato M. 
Lapšanský v každej piesni doka
zuje, akým je skvele cítiacim 
umelcom klavíra. 

Rachmaninovove romance 
nahral a vydal Ultraphon o rok 
skôr. Pritom u Rachmaninova 
ide o zložitejšiu interpretačnú 
úlohu (aj keď zostáva vecou dis
kusie. či je náročnejšie spievať 
jednoduché piesne. alebo hu
dobne a obsahovo bohatšie 
opusy ... ). 

Sergej Rachmaninov napísal 
vyše 80 romanci a z nich si 
S. Kopčák vybral a nahral dvad
sať. Sú to prekomponované 
skladby, v ktorých je klavír rov
nocenným partnerom - a to svo
jou romantickou harmóniou 
i .plným" partom s nekonečne 
bohatou dynamikou. 

CD je doplnené vzornou tex
tovou vložkou. v ktorej je (na 
rozdiel od .glinkovského" CD) 
umelecký profil interpretov 
a štúdia o skladateľovej piesi'lovej 
tvorbe (podobne i pri Glinkovi). 

Sergej Kopčák spieva Glinku 
aj Rachmaninova v origináli -
krásnou, navyše zrozumiteľnou 
ruštinou. A tak poslucháč popri 
pôžitku hudobnom môže sledo
va( i básnické texty (Goleničev
Kutuzov, Polonskij. Rathaus. 
1\ltčev, Pleš, Cechov. Korinskij, 
2ukovskij, Merežovskij , Heine
Pleščejev, Nadson. Apuchtin, Ja
nov, Lermontov. Koltšov). 

Kopčák má dušu otvorenú pre 
slovanskú emocionalitu a širokú 
spevnosť. To, čo dokáže predviesť 
v romantickom odkaze Rachma
ninova. možno najvýstižnejšie 
vyjadriť slovami hudobná poézia. 
Veľkosťou hlasu sa nepodriaďuje 
komornému spevu. ale vždy -
pokiaľ tým nenarúša intimitu 
výpovede - spieva plným hla-

som (nádherný záver romance 
Ne uchodí) . pričom ho dokáže ro
zospievať od ff[ po ppp. Veľmi 
pôsobivé sú krehké pianissimá. 
ktoré z jeho úst vyznievajú zvlášť 
účinne. Sergej Kopčák vie vyvo
lať obrovské napätie a priam me
fistofelovskú náladu (Suďba), 
pričom poslucháča takmer mrazí 
z osudových náznakov, inšpiro
vaných Beethovenovou 5. symfó
niou, ale zároveň i dramatickos
ťou Musorgského piesní. 

Basista nádherne vedie tón po 
všetkých rezonančných priesto
roch, takže poslucháč má chvíle, 
keď jeho vnútro . rezonuje" 
spolu so spevákom nečujnými, 
zato citeľnými vibráciami. Nejde 
iba o citové vzruchy. ale doslova 
o akustické vibrovanie, čo je dô
kazom ideálne rezonujúceho 
basu interpreta, ktorý i takto do
káže chytiť do . krážov hudby" 
vnímavého poslucháča. 

I:udsky i umelecky sa Sergej 
Kopčák prehlbil. spokomel. jeho 
bas sa pritom vokálne-technicky 
zdokonalil a nemá nijaké prob
lémy. Poslucháč iba vníma nád
heru piesňových katedrál. kto
ré - na rozdiel od glinkovských 
šperkov - sú vysokým a zvuč
ným chrámom hudby. Takéto 
asociácie navodia napriklad pies
ne Duma (č. 7) alebo Pri bránach 
svätého kláštora (č. 17), s nesmier
nou výrazovou askézou, za kto
rou átiť bohatstvo emodonality. 

Na záver želanie: nech sa spe
vácke umenie Sergeja Kopčáka. 
ktorý je vo vrcholnej umeleckej 
forme. prezentuje pred čo naj
väčším počtom milovníkov 
spevu - či už naživo. na koncer
toch, alebo z CD. 

TERÉZIA URSÍNYOVÁ 
[!![!![!![!![!! 

PETERIS VASKS 

CONCERTO FOR VIOLIN 

AND STRING ORCH ESTRA 

wDISTANT LIGHT" (TALA 

GAISMA) - SYMPHONY FO R 
STRINGS . VO ICES N ( BALS I S) 

Gidon Kremtr. KREMERata BALT/CA 
TELDEC 1999, 3984-22660-2 

Napriek tomu, že srne s Litvou 
v minulých desaťročiach patrili 
do jedného .spriateleného· blo
ku. veľa k nám z kultúrnych 
hodnôt tejto krajiny nepreniklo. 
A ak aj sem-tam niečo, rozhodne 
k oným ofidálne odobreným sig
nálom nenáleží meno Peteris 
Vasks. Tento skladateľ patril k di
sentu a súc kádrovaný ako ro
dom . nepriatel' štátu•, jeho 
hudba rozhodne nebola tým 
vhodným exportným artiklom. 
Aspoň nie smerom k nám. Až te
raz máme možnos( prizrie( sa 
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bližšie ukážke z tvorby tohtO au
tora. Ešte skôr, než nám disk 
sprostredkuje znelé informácie, 
musíme si všimnúť ohlasova
ných interpretOv. Sú nimi fa
mózny Gidon Kremer a ním za
ložený orchester KREMERata 
BALTICA, združujúci hudobní
kov z Litvy, Lotyšska I Estónska. 
Mladé teleso má podľa Kremero
vých predstáv podpllrovať a roz
víjať kultúrny život týchto troch 
krajín, celkom nezávisle od ich 
neutešenej ekonomickej reality 
(alebo práve preto ... ). Orchester, 
vďaka kvalitám, aj vplyvu svojho 
slávneho lídra s úspechom absol
voval niekoľko zahraničných 

turné a sľubne začal rozbiehať 
spoluprácu v nahrávaní pre 
TELDEC. Tento disk je jedným 
z konkrétnych dôkazov. 

A ako vstupuje do nášho ve
domia Vasks? Počúvajme najskôr 
husľový koncert s názvom Ta/a 
Gaisma (Distant light) - Vzdia
lené svetlo. Jednočasťová sklad
ba na ploche 30 minút rozohráva 
fantastické defilé skladateľovej 
muzikantskej imaginácie. Pre
svedčí a získa si nás hneď v kreh
kom zvukovom opare úvodu, 
z ktorého vyrastie ako zjavenie 
prvá, priam fatálne vyznievajúca 
hymnická téma. Už tu - a ná
sledne v ďalších epizódach - nás 
môže potešiť autorova neuvrave
nosť. Používa striedmu moti
vickú výbavu, nesmierne inven
čne a pôsobivo ju však dokáže 
v priebehu ďalších sukcesii rozví
ja(. variovať a ozmyselňovaf. Tri 
excelentné husľové kadencie 
exponujú tri odlišné výrazové 
svety - od melodicky vrúcnej 
kantilény cez rytmicky vzrušenú 
rudimentárnu pasáž po drama
ticky vybičovanú gradáciu (s roz
vinutím v sarkastickom aleatO
rickom tutli-kontrapunkte). Kon
cert je vybudovaný klasicky prie
hľadne, v základe s pôsobivým 
oblúkom, zreteľnou .dráhou· 
vyrastajúcou z éterického príz
račna, v závere sa v ňom opäť 
rozplývajúcou ... Je 10 nesmierne 
sugestívna, kontemplatívna • váž
na· hudba, naplnená poznaním. 
prežitou bolesťou , vzdorom aj 
zmierom. Interpretácia Gidona 
Kremera nepotrebuje zbytočné 
slová - dobrozdania. Ako objav 
však môžeme chápať zvuk or
chestra. Je kultivovaný, jedi
nečný, v šírke výrazového dia
pazónu dokáže vo všetkých polo
hách asociovať zvuk priam 
dokonalého, mysteriózneho ľud
ského hlasu. 

Hlasy sa hlásia aj z ďalšej 
skladby, rovno z jej názvu - Bal· 
sis (Voices). Symfónia s tromi ča
stami (Hlasy ticha, Hlasy života, 
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Hlasy svedomia) nám potvrdí 
naznačené v predchádzajúcej 
skladbe cédečka. Je tiež akoby 
ponorená do hlbok enkláv vlast
ných. privátnych rozjímaní o re
alite. Vasks veľmi senzitívne pre
citoval neutešenú skutočnosť 
svojej krajiny. Jeho hudba je re
akciou, tichým protestom, zá
roveň subtílnou introspekciou 
a vyznaním, nikdy však nie .bez
útešným blúdením•. Trojčasťová 
symfónia je hierarchizovaná 
a ustrojená troma obsahovými 
témami: najskôr víziou .tichej 
hviezdnatej noci" v krehkej me
ditatívnej hudbe prvej časti. po
kračujúc .hlasmi živora· inkar
novanými o. i. do bizarných, na
turálnych kresieb epizód so 
štylizáciou vtáčieho spevu, až 
k tretej časti v deklarovaní fa
tálne podfarbenej .ekologickej" 
témy. Napriek takémutO obsaho
vému určeniu, pri počúvaní 
hudby pred nami nevyrastajú 
obrazy s naratívnym progra
mom. Azda pretO, že Vasks kom
ponuje spontánnu, čistú hudbu, 
budovanú s vedomím tradícií, 
kontinuity, v snahe jasne artiku
lovať myšlienky prítomnosti -
s víziou nasledujúceho. Snažiac 
sa poznať nový svet - hudbu Pe
terisa Vasksa, strávila som pár 
pekných stíšených, aj rozvibro
vaných chvíT pri počúvaní tohto 
cédečka. Zobudili vo mne novú 
obsesiu: viem, že budem ostro 
sliediť po ďalších skladbách .ob
javeného" autOra z Litvy ... 

LÝDIA DoHNALOVÁ 

IIJ(O(O(O(O 

CHORAL MUSIC ANO 

CHOIRS FROM DENMARK 'gs 
MXPCD0295 

Je to už dávno, čo som prvý raz 
počul spievať dánsky zbor. Bolo 
10 na známej medzinárodnej 
zborovej súťaži v Spittali v Rakú
sku, kde práve Dáni svojím vy-

stúpením získali prvenstvo. Hoci 
ich repertoár ma vel'mi neuchvá
ti!, zostal mi v živej pamäti fan
tastický dojem z ich hlasov, 
farebnosti zvukového celku 

a hlbky podania. Rád si teraz 
oživujem dojem pomocou CD 
z roku 1995: je na ňom zachy
tený prierez dánskou zborovou 
tvorbou s reprezantatívnymi 
dánskymi zborovými telesami. 
Dáni, ako väčšina severoeuróp
skych národov okolo Baltického 
mora. majú veľkú tradíciu zboro
vého spievania a spoločenského 
života v zboroch aj okolo nich. 
Ich činnosť v tomtO smere mi 
veľmi pripomína estónsku i lo

zborovú kultúru, v ktorej 
nie zborového spevu je 

národnej hrdosti. 
Dramaturgia CD je klasicky 

usporiadaná, siaha od 17. stOro-
a madrigalovej éry, ktorá bola 

dánskom kráľovskom dvore 
intenzívna, až po súčasnosť. 

škoda, že Peders0nove Kyrie 
Gloria zo začiatku 17. storočia, 

v neskororenesančnom štýle, in
terpretované Kodanským chlap

nským zborom, utrpeli ne
akustikou (prehalo

vanie) pri live-nahrávke v kos
tOle. I)alšia ukážka troch madri-

lov na talianske texty od skla
zo 17. stOročia (Peder

s0n, Borchgrevinck, H. Nielsen) 
pod spoločným názvom .Hudba 
na dvore kráJa Kristiána IV.· vo 
virtuóznom podaní univerzit· 
ného zboru Lille Muko však uka
zuje silu dánskej zborovej hudby. 
Rozkošné skladbičky, plné iskri
vej hudobnej poézie, dokumen
tujú niekdajšiu pevnú kontinu
itu hudobných prúdov od Jad
ranu až po Balt. 

Skok do romantizmu je na 
plami priprudký. Hoci tu ide 
o trochu nevýrazné dielo ver
kého dánskeho klasika Nielsa 
W. Gadeho Vodná ruža na ne
mecký text, prvý raz sa tu stretá
vame azda s najlepším zborovým 
telesom na celej platni- niekedy 
až neuveriteľne úchvatne spie
vaJuctm Komorným zborom 
dánskeho rozhlasu (The Danish 
National Radio Chamber Choir). 
Tento zbor naplno dokazuje 
svoju interpretačnú suverenitu 
až v ďalších dvoch dielach: Domi
m~s reg it me, Benedictus Dominus od 
Carla Nielsena a Údolie mojej mi· 
lenky (Min yndlingsdal) od J0r
gena Jersilda. Carl Nielsen, sto

jednou nohou v neskorom 
romantizme a druhou v 20. sto
ročí. je azda najväčším dánskym 
skladateľom vôbec, kompozičná 
kvalita oboch motet na platni je 
doko~alá. Zážitok z Nielsena tro
chu J5rekrýva dojem z troch ro
mantických skladieb od Jersilda 
- veľmi spevné, lyriCÍ<é, ale tro
chu sentimentálne. No Jersild je 
už súčasným tvorcom, podobne 
ako Vagn Holmboe, ktorého Dve 

pobrežné balady op. l O l sú kompo
zične vynikajúce, pútajú hlavne 
prudkými dramatickými kon
trastmi. Tejto skladbe zodpovedá 
aj výkon Sokkelund Sangkoru, 
zboru, ktorý krásnymi hlasmi 
priam čaruje. 

Dalšie dve skladby na CD - Pô· 
vabné voňavé Dánsko od Svenda 
S. Schultza a Pieseň pomätenélro 
kňaza od Jb N0rholma zo zboro
vého cyklu Americana - v inter
pretáciách komorného zboru 
Carmina (Schultz) a komorného 
zboru Camerata (Norholm) sú is
tým ústupom z predchádzajú
ceho vrcholu C. Nielsena i V. 
Holmboea. Komp01ične a pre
kvapujúco aj interpretačne. AJe 
v ďalšom priebehu sa stretneme 
opäť s vysokou úrovňou - skla
dateľskou a interpretačnou. Pre 
nás dosť málo známy Per Nor

nesporne najlepší súčasný 
skladateľ, disponuje 

mnohými prostriedkami vokál-
avantgardy 2. polovice 20. 

Technicky brilantný 
nova, neuveritel'ne istý 

a s ľahkosťou srvárňu
náročnú avantgardnú pani

túru (recitácia, šepot, veľké in
tervalové skoky), ešte umocnil 
NG!rgärdove Tri spevy, v ktorých 
sa strieda ťažká reflexia s výs
mešnou groteskou. Aj dva žalmy 
od Nielsa le Cour (No1me Deo sub-

Exsultent et laetenrur), pred
nesené zborom Vox Danica 
s velíni jemným, zvláštnym zvu
kom, či Jubilate Deo od Johna 
HG!ybya so zborom Tritonus, 
udržali vysokú umeleckú i vý
konnostnú latku postavenú pri 
NG!rgärdovi. Tritonus na rozdiel 
od Vox Danica disponuje rov
nako krásnymi hlasmi, ale so su
gestívnym tmavým zafarbením, 
čo nie je prekážkou rytmicky 
hravému prednesu v rýchlom 
tempe v Hr.lybyovej skladbe. 

V skladbe Bo Holtena Fuldte me 
(z 3 latinských motel) som 

sa stretol s detským komorným 
zborom Det Jyske Kammerkor 
a ak som očakával niečo výnimo
čné, nemýlil som sa. Celkový do

. nádherné hlasy, presný pred
nes, ale dosť priemerná skladba. 

Výber dánskych zborov uza
tvára hymnický Ranný spev z El
verskuda od Nielsa W. Gadeho. 
Gadeho Ranný spev je jedinou 
skladbou z celej plame, ktorá je 
sprevádzaná orchestrom. Jej ro
mantické maestoso a rypicky se
verská melodika pôsobia síce už 
trochu zasrarano, ale stále 
účinne. Skladba v Dánsku prav
depodobne plní funkciu našej 
zborovej hymny Aká si mi krásna. 

IVAN HRUŠOVSKÝ 

(OIIJ(O(O 
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PHI LI P G LASS 
DRACULA 

Kronos Quartet, Nont!Suclr 1999, 7559-
79584-2 

Muzikológovia s klasickým eu
rópskym vzdelaním určite so za
dosťučinením sledujú najaktuál
nejší vývoj hudby amerických 
minimalistov. V deväťdesiatych 
rokoch končiaceho sa swročia sa 
minimalisti prestávajú opakova( 
a vracajú sa späť k hudbe moder
nistickej. 

Najskôr sa John Adams vyrov
nal s odkazom Arnolda Schon
berga (napn1dad v skladbe Cham
ber Symphony) a Steve Reich sa 
dopracoval k janáčkovským ná
pevkitm mluvy (The Cave). Ešte 
komplexnejšie pochopil návrat 
k modeme Philip Glass v hudbe 
ku klasickému hororu Dracula 
( 1931) režiséra Toda Browninga. 

Možno to spôsobila geogra
fická proveniencia pnbehu, ma
ďarský pôvod hlavného predsta
viteľa Bélu Lugosiho alebo to boli 
čisto hudobné zámery - Glasso
va hudba znie stredoeurópsky. 
S dôverou sa vrátil k odkazu 
Schonberga, Banóka, Janáčka 
a napokon i Stravinského. ku 
k10rému sa však hlásil aj pred
tým. Pri počúvaní Draculu si 
s údivom uvedomíme, že od ich 
tvorby nebol vzdialený ani vo 
svojich predchádzajúcich sklad
bách. Striedanie malej a veľkej 
tercie, príznačné pre Glassa, pre
chádzalo aj celou Stravinského 
tvorbou. Pokiaľ ide o Janáčkovu 
hudbu, často spočívala na opako
vaní rytmicko-melodických mo
delov. Aj z pohľadu dedičstva eu
rópskej hudby predstavujú teda 
Glassove minimalistické skladby 
logický vývojový stupeň. 

Glassova hudba je univerzál
na. Vytvára živé prostredie pre 
najrôznejšie typy hudby: do 
Powaqqatsi zapojil arabskú hud
bu, Kundun vytvoril prostredie 
pre hudbu tibetskú a Dracula je 
ponrétom hudby európskej mo
derny. 

Na otázku či moderna zlyhala, 
dáva Glassova hudba k filmu 
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DraCt.lla jednoznačnú odpoveď: 
nie. Táto odpoveď provokuje 
práve preto, že pochádza z pera 
,komerčne orientovaného" skla
dateľa. za akého Glassa považuje 
odborná verejnosť. No kto iný je 
kompetentnejší znovuoživova( 
hudobnúor modernu. ak nie skla
dateľ, kwrý modernu odmietal 
a dlho sa jej a priori vyhýbal? 

Na druhej strane Glass provo
kuje aj umelcov. ktorí by radi po
čuli, že moderna zlyhala. Logicky 
nadviazal na európsku hudobnú 
modernu a priezračnosť jeho 
hudby dala vyniknúť všetkým 
modernistickým vplyvom. Poslu
cháč má možnosť počúvať túto 
hudbu a uvedomiť si, že odkaz 
moderny v nej ožíva slobodne. 
bez stresu z diktátov rôznych 
kompozičných škôl darmstadt
ského typu. 

Ide o prekvapujúco novú hud
bu aj pre znalca Glassa. aj pre 
znalca hudby vôbec. Chápanie 
kompozície v jeho ponímaní zo
stáva minimalistické: skladba ne
obsahuje tzv. európsku drámu, je 
tvorená krátkymi plochami, 
ktoré sú statické a nikam nesme
rujú. V tom!O zmysle Dracula 
nadväzuje na najklasickejšie 
Glassove diela - Music With Chan
ging Pa rts, Einstein on the Beach a i. 

Glass vo svojich skladbách po
výšil stupnice a akordické roz
klady, dovtedy vystupujúce ako 
sprievodný materiál, na hlavný 
stavebný prvok hudobnej kom
pozície. Stupnice a rozklady 
akordov v Draculovi získavajú 
ešte ďalší rozmer: sú obohatené 
o stredoeurópsku, modernistickú 
atmosféru. Objavujú sa tu aj 
nové postupy, ktoré doposiaľ 

v Glassovej hudbe chýbali: diso
nancie, heterofonické ba až poly
fonické štruktúry. Avšak vždy 
nasledujúce akordické rozklady 
nás nenechajú na pochybách, 
koho hudbu počúvame. 

Už to, že použil zvuk sláčiko

vého kvaneta, je zárukou subtíl
nosti a intímnosti hudby. Pomo
cou najjednoduchších prostried
kov však Glass na mnohých 
miestach dosiahol, že hudba znie 
doslova monumentálne. Takáw 
intímna monwnentalita je oveľa 
pôsobivejšia ako monumentalita 

veľkých oslavných kantár. 
Do CD-prehrávačov sa nám 

dostáva jedno z najlepších diel 
súčasnej hudby vo vynikajúcej 
interpretam súboru Kronos 
Quaner. Hoci pôvodný účel diela 

vytvoriť zvukový sprievod ku 
klasickému nemému filmu , našu 
pozornosť upúta skôr ako čistá 
hudobná skladba. Natíska sa 
otázka, či sa v konečnom dô
sledku film nestane iba akýmsi 

vizuálnym doplnkom vynikajú
cej skladby, ktorá poteší tak glas

ako aj klasicky vzdelaného 
európskeho intelektuála. 

PAT METHENY 

MAREK PIAČ E K 
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A MAP OF THE WORLD 
Wanrer 1999, 9362-47366-2 

Film mladého režiséra Scoua El
lioua s názvom A Map Of Tlte 
World. natočený podľa knižnej 
predlohy spisovateľky Jane Ha
milton. na svoje uvedenie 
v našich kinách zatiaľ iba čaká. 
Referencie naznačujú, že ide 
o film neobyčajne úspešný, ho
vorí sa dokonca, že v ňom jeho 
hlavná protagonistka Sigourney 
Weaver našla svoju životnú rolu. 
Jej nominácia na Zlatý glóbus za 
hlavný ženský herecký výkon 
tiež o niečom svedčí. :Ziadna 
z týchto informácií, ani znalosť 
knižnej predlohy, však nerieši 
problém, z akého zorného uhla 

vôbec možné pristúpiť k hod
noteniu soundtracku v jeho .ne
kompletnosti", bez znalosti obra
zovej stránky diela. Riešenie po
núka sám Metheny. Podtitul 

hovorí, že časť albumu je spojená 
s filmom len ako so zdrojom inš
pirácie. Vyše 25 minút hudby má 
teda vlastnú autonómiu a pri
náša aj . nesoundtrackové· mo
menty, ktoré určite potešia mi
lovníkov .pravej" Methenyho 
hudby a preňho príznačných. 
melodicky vynaliezavých gitaro
vých sól. Pri dramaturgickom 
rozvrhnutí. srierajúcom hranice 
medzi vlastnou hudobnou zlož
kou filmu a zložkou .doplnko
vou·. je preto možné i album ako 
celok vnímať v kategóriách au!O
nómnej hudobnej výpovede. 

pre soundtrack neštan
dardný posun do inej roviny by 
sa dal zo strany Pata Methenyho 
a jeho vydavateľa Warner Brot
hers hodnotiť aj ako strategický. 
Nie všetky hudobné momenty 
samotnej filmovej zložky totiž 
majú až takú nosnosť, aby sami 
osebe zaručili albumu komerčný 

ohlas, porovnateľný, povedzme, 
s Methenyho radovými albu
mami. Na druhej strane, 25 pri
daných minút, aj vďaka svojej 
kompatibilite s filmovým hudob
ným materiálom. prameniacej 
zo zhodných hudobno-tematic
kých východísk, tento handicap 
vzácne vyvažuje. Nástrojový 
aparát, k10rý si Metheny zvolil 
pre zvukovú charakterizáciu dra
matického príbehu z amerického 
Stredozápadu, pozostáva z ko
morného orchestra vedeného 
autorom funkčnej, farbistej or
chestrácie - Gilom Goldsteinom, 
kontrabasu Steva Rod by ho a naj
podstatnejší zvyšok tvorí park 
akustických gitár. Príbeh filmu 
situovaný do vidieckeho prostre
dia malého mestečka vo Wiscon
sine si použitie čisto akustických 
gitár podľa Pata Methenyho vy
žiadal sám. S tým súvisí aj . fol
kový• akcent podstatnej časti al
bumu a prítomnost presvedčivo 
vymodelovaných pociwv nostal
gie i melanchólie, príznačných 
pre istú čas( anglosaského hu
dobného dedičstva Ameriky. Pre 
tú časť, ktorú si mal Metheny, 
ako rodák z Missouri, možnost 
osvojiť a ktorá sa tak výrazne 
podpísala pod originalitu jeho 
hudobnej poetiky. Rozpisovať sa 
pri tejto príležitosti o nezvyčaj
nom bohatstve a kultivovanosti 
práce s timbrovýrn potenciálom 
Methenyho akustických gitár 
azda ani netreba. 

Album A Map Of The World po
zostáva z 28 zväčša miniatúrnych 
skladbičiek s vlastným emocio
nálnym posolstvom, scelených 
fixnou ideou v rôznych obme
nách neustále sa vracajúceho 
nostalgického motívu titulnej 
skladby. Evokácia kont úr pohnu
tého pnbehu, ktorým A Map Of 
The World (ako som sa dočítal) 

naozaj je, je v takw detailne čle
nenej mozaike afek!Ov a pri ilus
tratívnosti použitého hudobného 
jazyka naozaj plastická. 

Rozširovať sa o úskaliach, kto
ré so sebou prináša snaha ohod
notiť soundtrack bez znalosti 
jeho obrazovej súčasti netreba. 
Co však dodať. ak sa vo vás po 
autonómnom auditívnom uspo
kojení prebudí záujem i o sa
motný filmový pnbeh ... ? 

AUGUSTÍN RE BRO 

l!ltlll:ll!l 

HUONG THANH 
MOON AND WIND 
ACT 19269-211999 

Jazz Vietnamcov? Ano, aj tak 
možno charakterizovať hudbu 
albumu Moon And Wind. Spe
váčka Huong Thanh žije od roku 
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1977 v Paríži a už niekoľko ro
kov spolupracuje s vietnamským 
jazzovým gitaristom Nguyen Le. 
Nemecká gramofirma ACT, 
označujúca svoju produkciu ter
mínom world jazz. vydala Nguy
enovi už štyri albumy. Prekvape-

ním bol titul Maghreb And 
Friends, na ktorom sa tento gita
rista s medzinárodnou reputá
ciou pustil okrem fúzie jazzu 
s ázijskou hudbou aj do spájania 
jazzového sveta s arabským. 
(Produkoval aj niektoré na
hrávky Cheba Mami ho- hviezdy 
alžírskeho štýlu rai). Tentoraz 
uprednostnil hlas svojej kole
gyne Huong Thanh, pochádzajú
cej zo starej rodiny ľudových 
umelcov. Jej otec bol majstrom 
hry na citeru dán tranh v cai 
/uong - divadle tradičných piesní 
a tancov. Huong sa naučila spie
vať všetky žánre vietnamských 
piesní a svoje schopnosti zúročila 
v albume Moon And Wind origi
nálnym poňatím jazzu, ambient
nej a ľudovej hudby. Nguyen 
o tom povedal: .Nás by mali ne
chať redefinovať world music na 
novú identitu detí diaspóry, 
ktoré stoja ako budova medzi 
trendmi dneška a hľadaním dáv
nych tradícií. • Zdá sa, že Nguyen 
nezostal iba pri slovách. Bada
teľne počuť, ako sa snaží viet
namské piesne čo najprirodze
nejšie začleniť do podoby prija teľ
nej rovnako pre Západ ako pre 
Východ. Jeho gitarové sóla sú 
krátke, účelné, melodické, znejú 
ázijsky a zároveň jazzovo. Všet
kých desať nahrávok je pretka
ných vkusom jemným ako hod
váb, zvýrazneným vokálnym 
prejavom Huong, naplneným 
krehkosťou a ladnosťou v jej číro 
ženskom, takmer dievčenskom 
hlase. Texty piesní sú jednodu
ché. Pre nás sú však záležitosťou 
predstavivosti, pretože sú spie
vané vo vietnamčine. No našli by 
sme v nich aj podobnosť s poeti
kou slovenských balád, ako na
príklad v úvodnej skladbe The 
Soaring of the Heron: .Leť, vtáča, 

leť ponad ryžové polia. Zanes po
zdrav môjmu milému.· V záve-

sa 

re čnej časti skladby zaznie ryt
mické vytlieskavanie typické pre 
flamenco, nazývané palmas - to 
sa pridal hosť z Madridu, Spanie! 
Tino Di Geraldo. Ako vidieť, 
všetko je možné - ako v gastronó
mii. Kombinovanie nemá konca. 
Keď sa ešte v ďalšej skladbe All Is 
Peace ozve marocká lutna gumbri 
Berbera Karima Zaida, všetky 
predsudky sa začnú vytrácať. Ost
naté drôty žánrov padnú pred ne
násilnou rozpínavosťou multikul
túmosti, podmienenej samotnou 
zostavou hudobných nástrojov 
a nahrávaách prostriedkov: sam
pling, syntetizátor, trúbky, flauty, 
gitary, citera, luma, monochord, 
dychový organ khene, malý konž
ský palcový klavír sanza, malajské 
bubny, gongy. 

Nuž, svetlo (krása) prichádza 
z Východu, hovorievali proroci. 
Neviem, odkiaľ prichádza, ale 

týchto Vietnamcov je krásny. 

M IRO POTOČ E K 
rararara 

0RKIESKA P. W. SW . 

MIKOLAJA 
KRAINA BOJNÓW 

Lublin, Hendrix 1998 

Ak vás zaujíma, akou cestou by 
sa mohla vybrať pravá slovenská 
world music, zožeňte si hudbu 
nahrávky Orkiestra p. w. sw. Mi
kolaja. Repertoár tohto súboru 
tvoria totiž piesne a melódie po
chádzajúce z územia od prameňa 
rieky Poprad ku rieke San a ďalej 
(východná časť Karpát). Táto kra-

tvorila v dávnych časoch mo
zaiku, v ktorej sa prelínali motívy 
Lemkov, Bojkov, Huculov, Slová
kov, ale aj Rómov a 2idov. (Lem
kovia: vetva maloruská, nazývajú 
sa tiež Rusíni, alebo Rusnád; Boj
kovia: ruský kmeň osídlený hlav
ne v Cervenej Rusi /Halič/, na zá
pade susedí s Lemkami, na vý
chode s Huculmi; Huculovia: 
maloruský štep, pravdepodobne 
potomkovia kočovných Uzov; 
pozn. autorky.) 

Podľa sprievodných materiálov 
zaujíma členov skupiny všetko, 
čo súvisí s históriou tejto krajiny 
a ich hudba má by( oživenún za
budnutej reality. Myšlienka zalo
žiť orchester nevznikla na hu
dobno-akademickej pôde, ale 
v prostredí Bieszczad či Nízkych 
Beskýd pri pravidelných turistic
kých vandro-vačkách. 2ivotný 
štýl týchto mladých Poliakov po
chádzajúcich z Lublinskej Univer
zity M. C. Sklodowskej sa tak pre
niesol do štýlu ich hudobného 
prejavu, pre ktorý je charakteris
tický výrazný sklon k naturál
nosti, tanečnosti, hravosti, žartu. 
To, čo ich ďalej spája s hudbou ľu
dovou, sú neštylizované hlasy, 

sú tu najrôznejšie nástro
ktoré vytvárajú 

plochy, zachádzajúce ne
ako napr. v prípade poľ-

skupiny Jorgi, do svojráz
experimentu. Nástrojová 
Orkiestru je vefmi bohatá, 
viac ako 30 nástrojov geo
často veúni vzdialených: 

· domry, mandoly, 
monrlt,lín huslí, cimbalu, 

vau'auaaLCJLa cez najrôznejšie 
ku klarinetu, akordeónu, 
flaute, indiánskym flau

rôznym druhom píšťaliek. 
Už CD Czas do domu (Je čas vrá
sa domov), venované hudbe 

poľských Lemkov, Bojkov a Hu
culov, je ukážkou skutočnej zvu
kovej . pestrofarebnosti". Skoro 
v každej piesni sa objaví nový hu
dobný nástroj, ktorý do piesne 
vnesie aj novú farbu a charakter. 

CD Kraina Bojnów s piesňami 
Lemkov, Bojkov a Slovákov sa 
nevyznačuje takou pestrosťou, je 
však hudobne prepracovanejšie 
a v tempách diferencovanejšie. 
Rýchlym energickým tempám 
prirodzene kontrastujú pomalé 
(alebo pomaly sa rozbiehajúcej 
úvody, čo je prijatel'nejšie aj z hľa
diska dramaturgického. Neustále 
sa zrýchlujúd pulz zvyšuje tem
peramenmosť piesní a vyvoláva 
v poslucháčovi dojem, že hudba 
Orkiestru je predurčená predo
všetkým k tancu. Tanečný cha
rakter podporujú aj takmer ne
prestajne prítomné bicie nástroje 
(basový bubon, conga, bongo, 
maracas, tamburína a ďal
šie). Je na škodu ved, že .Miko
lajď si v Kraine Bojnów nepone
chali odvážnejšie - oproti ľudovej 
improvizácii voľnejšie - im
provizácie, ktoré možno počuť na 
ich prvom CD (napr. v piesňach č. 
9, 12, 13 alebo 15). Myslím si, že 
by mali ísť aj ďalej práve tou ces
tou. ktorou sa tam vydali. 

Za pozornosť stojí veľmi vkus
ná grafická úprava albumu 
a sprievodné slovo. ktoré svedčí 
o úprimnom záujme o históriu 
slovanských vetiev a o ich hu
dobné relikty. Fragmenty starej 
ľudovej kultúry vďaka hudbe 
Orkiestra p. w. sw. Mikolaja 
znovu ožívajú a vracajú sa do ži
vota súčasného človeka. Na zá
ver: nadšenie a odvaha je opäť 
silnejšia u našich susedov než u 
nás. St<Jvenské piesne tu totiž 
patria k tým najlepším a na poľ
skom albume sa stávaj.ú výzvou 
na veľkodušnejší projekt podob
ného zamerania aj na Slovensku. 

MA RTl NA PE KARl KOVÁ 
rararara 

Mirbachov palác, Bratislava 
začiatky o 10. 30 h 
Ne 19. 3 . Slovenské klavírne trio 
M. Lapšanský, E. Danel, [. Kanta 
Dvoŕák, šostakovič 
Ne 26. 3. Mikuláš Škuta, klavír 
l. S. Bach 
Ne 2. 4. E. Ginzeryová - cimbai,N. Higano -

soprán, O. Nagj - klavír 
Bach, Beneš, Jeney, Meiering, Bartók 
Ne 9. 4. Koncert v spolupráci so Spolkom slo

venských skladateľov 
l. Sovová, K. Hlistová, l. Sagan, O. Gajdoš, 

E. Pingitzer, M. Ťažký, H. Bachová, L Ne
shyba, J. lršai 

Valenta, Hatn"k lrša;, Pospíšil 
Ne 16. 4. Koncert v spolupráci so Spolkom 

konc. umelcov 
Sytvia Čápová-Vizváry, klavír 
Beethoven, Čajkovskij, Zeljenka, Oebussy 

OPERA A BALET SND 

pt 17. 3. G. Verdi: Nabucco 
So 18. 3. V. Patejdl: Snehulienka a sedem 

pretekárov 
Po 20. 3. V. Patejdl: Snehulienka a sedem 

pretekárov 
G. Doniueti: Lucia di Lammermoor 
Ut 21. 3. B. Smetana: Predaná nevesta 
St 22. 3. R. Leoncavallo: Komedianti 
P. Mascagni: Sedliacka česť 
št 23. 3. A. Chačaturian: Sparta kus 
pt 24. 3. E. Suchoň: Krútňava 
So 25. 3. G. Puccini: Bohéma 
Po 27. 3. G. Verdi: Nabucco 
Ut 28. 3. A. Adam: Giselle 
St 29. 3. G. Verdi: Falstaff 
št 30. 3. L Min kus: Don Quijote 
pt 31. 3. G. Verdi: Don carlos 
So 1. 4. E. Suchoň: Krútňava 
Po 3. 4. G. Verdi: Nabucco 
Ut 4. 4. C. Orff: carmina Burana 
G. Verdi: Rekviem 
St 5. 4. G. Verdi: Aida 
št 6. 4. G. Rossini: Barbier zo Sevíl~ 
So 8. 4. A. Adam: Giselle 
Ut 11. 4. L Minkus: Don Quijote 
St 12. 4. R. Leoncavallo: Komedianti 
P. Mascagni: Sedliacka česť 
št 13. 4. O. Rapoš: Snehulienka a sedem 

pretekárov 
PI 14. 4. G. Verdi: Falstaff 
So 15. 4. G. Oonizetti: Nápoj lásky 

NovÁ scÉNA 

št 16. 3. Krysai 
pt 17. 3. Krysai 
So 18. 3. Krysai 
Ne 19. 3. Krysai 
Po 20. 3. Pokrvnf bratia 
Ut 21. 3. Kubo 
St22. 3. Kubo 
Št 23. 3. Krysai 
pt 24 . 3. Krysai 
So 25. 3. Krysai 
So 25. 3. Krysai 
Ne 26. 3. Beatles 
Po 27. 3. Beatles 
Ut 28. 3. Beatles 
St 29. 3. Kubo 
š t 30. 3. Kubo 
So 1. 4. Beatles 
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Ne 2. 4. Beatles 
Po 3. 4. Beatles 
Ut 4. 4. Kubo 
St 5. 4. Kubo 
št 6. 4. Kubo 
PI 7. 4. Beatles 
So 8. 4. Beatles 
Ne 9. 4. Beatles 
Ut 11. 4. Kubo 
St 12. 4. Kubo 
PI 14. 4. Kubo 
So 15. 4. Kubo 

št 30. 3., Dom umenia 
ŠFK, O. Trhlik, dir., V. aT. Koči, sól. 
Händel, Čajkovskij 
Ut 4. 4. Foyer DU 
Trombónové kvarteto 
Bach, Händel. Purce/1. Viva/dl. Corel/i a ď. 
št. 6. 4. Dom umenia 
ŠFK, Janusz ~wolny, dir., R. šašina 
Beethoven, Kupkovič 
Ut 11. 4., Dom umenia 
Koncert žiakov Konzervatória 
B. Režucha, dir. 
Romberg, Buffa, Boccherini 

ŠD KOŠICE ŠKO ŽILINA 

So 18. 3. Popoluška 
Ne 19. 3. Popoluška 
St 22. 3. Richard Ili. 
št 23. 3. Richard Ili. 
Pl 24. 3. Netopier 
So 25. 3. Netopier 
St 29. 3. Labutie jazero 
Pl 31. 3. Labutie jazero 
So 1. 4. Pink Floyd, V rytme 
Po 3. 4. La Traviata 
St 5. 4. Z rozprávky do rozprávky 
Po 10. 4. Netopier 
Ut 11. 4. Netopier 
St 12. 1. Pink Floyd, V rytme 
Pl14. 4. Carmen 
So 15. 4. Sylfidy, Krvavá svadba, E. Piaf 
Po 17. 4. Sedliacka česť, Komedianti 

Dom umenia Fatra 
Št23. 3. 
ŠKO, A. Apolín, dir., H. Seung Keum, A. Rosík, 

sól. 
Didi, Sarasate, Chopin 
So25. 3. 
Žilinský miešaný zbor- 45. vjr. 
Pa/estrina, Monteverdi, Dvoŕák, Lotti, Cikker 
št 30. 3. 
Organovj recitál - E. Dzemjanová 
Bach, Beethoven, Franck, Lang/ais a ď. 
2. 4.,10. 30 h 
Nederné matiné pre deti a rodičov 
Hot sound dixie band 
M. Belorid, dir. 
9. 4. -15. 4. 
X. stredoeurópsky festival koncertmého umenia 

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA 

St 23. 3. Koncertná sieň SF 
SKO, um. ved. B. Warchal, E. Prochác, vé. 
Stamic, Rejcha, Dvoŕák 
št 23. 3., Pl24. 3., Koncertná sieň SF 
SF, O. Lenárd, Th. Christian, husle 
Korngo/d, Schumann 
Ut 28. 3. Moyzesova sieň 
Moyzesovo kvarteto 
Schmidt, Kurtág, Bartók 
St 29. 3., Koncertná sieň SF 
Symf. orchester Konzervatória v Bratislave 
J. Karaba, dir. 
št 30. 3., Pl31. 3., Konc. sieň SF 
SF, En Shao 
EJgar, Berlioz 
St 5. 4. Koncertná sieň SF 
SF, SFZ, O. Lenárd, J. Rozehnal 
A. Kohútková, t. Ludha, J. Sulienko 
Beethoven, Haydn 
Št 6. 4., PI 7. 4., Koncertná sieň SF 
SKO, um. ved. B. Warchal, J. Zsapka, B. lenko, 
Bruckner, Piazza/la, Schubert 
So 8. 4.,Koncertná sieň SF 
SF, M. Košik l Duka s, Stravinskij 
Ut 11. 4., Moyzesova sieň 
Moyzesovo kvarteto, J. Čižmarovič, J. Alexander 
Bruckner, Schänberg 
št 13. 4., P114. 4., Konc. sieň SF 
SF, O. Lenárd, P. Toperczer, klavír 
Brahms, R.Strauss 
Ut 18. 4., Koncertná sieň SF 
Musica aeterna, Bratislavský komorný zbor 
O. Schneebeli, dir., J. Rozehnal, zborm. 
Charpentier 

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE 

št 23. 3. Rím.-kat. kostol, Vranov nad Toprou 
ŠFK, l. Dohc71ič, dir, G.Hubnerová, M. Hausová, sól. 
G. 8. Pergo/esi: Stabat mater 
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pt 11. 3. Grand prix Svetozára Stračinu 
So 18. 3. M. Stewart- J. Herman: Hello, Dolly 
Ut 21. 3. G. Verdi: Nabucco 
St 22. 3. T. Rosický, N. Slovák, P. Vaňouček: 

Mrázik 
pt 24. 3. Beethoven: IX. symfónia 
M. Vach, dir., M. Tomanová-Šlosiarová, 

E. lucká, l. Lacko, S. Matis, sól. 
Ut 28. 3. P.l.čajkovskij: Eugen Onegin 
St 29. 3. Koncert študentov AU 
št 30. 3. P. Mascagni: Sedliacka česť 

R. Leoncavallo: Komedianti 
Po 3. 4. Džezovj koncert 
Benjamin Moussay Trio 
St 5. 4. Benefičný koncert Rotary klubu 
P. Michalica, M. Tomanová - Šlosiarová, 

K. Rajnohová, š. Svitok, l. Lacko 
Mozart, Bach, Beethoven, Rossini, Dvoŕák a ď. 
št 6. 4. G. Verdi: Ernani 
So 8. 4. J. Offenbach: Parižsky život 
Ut 11. 4. P. Mascagni: Sedliacka česť 
R. Leoncavallo: Komedianti 
Po 10. 4. Fischer turné 2000 
Václav Fischer a jeho hostia 
St 12. 4. Koncert študentov AU 
Ne 16. 4. Komorný orchester ŠO 
A. Jablokov, husle 
Viva/di, Bach, EJgar 

SRo - ÚsEK HUDOBNÝCH 
TELIES A AGENT. ČINNOSTI 

Ne 19. 3. SRo - Konc. štúdio 
Organové koncerty pod Pyramídou 
Aleš Bárta 
Bach, Uszt, Reger, Sokola 
Ne 26. 3. SRo - Hud. štúdío 2 
Special Day - Bach 
R. Rusó, D. Varínska J. Slávik 
J.S.Bach 

NE 26. 3. SRo- Konc. štúdio 
SOSR, B. Režucha, dir., K. Petróczi, zborm. 
S. Čápová-Vizváry, H. lednárová, O. Šlepkov

ská, J. Kundlák, G. Beláček, Zbor Collegium 
technicum 

W.A.Mozart 
Ne 9. 4. SRo- Konc. štúdio 
Štúdio mladých 
Mário Sedlár, organ - absolv. koncert VšMU 
Ne 8. 4. SRo - Konc. štúdio 
Primášova pieseň 
OWN, ved. M. Dudík a P. Parničan 
Ne 16. 4. SRo - Konc. štúdio 
Organové koncerty pod Pyramídou 
Ivan Sokol 
J. S. Bach 
St 19. 4. SRo- Konc. štúdio 
Big Band Felixa Slováčka so sólistami 

Po 20. 3. 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti 
Bach, Mozart, Brahms 
Ut21. 3. 
13.35 Medzinárodný rok J. S. Bacha 
St 23. 3. 
19.35 Z hudobnej ponuky EBU 
Israel Philharmonie Orch. diriguje Z. Mehta 
Št24. 3. 
16.00 Hviezdy konc. pódií (R. Firkušný) 
23.05 Musica slovacca 
Ne 26. 3. 
21.00 R. Wagner: Lohengrin 
Po 27. 3. 
22.05 Hrá SOSR (Schumann, Prokofiev) 
Ut 28. 3. 
15.10 W. A. Mozart: Rekviem d mol 
St30. 3. 
19.35 Koncert orchestra Špan. rozhlasu a TV 
23.30 Hudba 20. storočia 

št 31. 3. 
16.00 Hviezdy konc. pódií (1. Pogorelič) 

So 1. 4. 
10.05 Symfonické matiné 
Cikker, Moyzes, Kardoš 
13.05 Operný magazín 
Ne2.4. 
10.35 Kantáty J. S. Bacha 
19.15 Dialó~ s hudbou -Mozartove symfónie 
21.00 N. Rimskij-Korsakov: Pskoviťanka 
Po3. 4. 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti 
Musorgskij, Strauss, Enescu 
Ut4. 4. 
15.10 Spieva E. Gruberová 
StS. 4. 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti 
Mozart, Penderecki, Szymanowski 
Št6. 4. 
10.20 Operné matiné z diel Pucciniho 
16.00 Zahraniční dirigenti za pultom SOSR 
23.30 Hudba 20. stor. - Tribúna skladaterov 

(UNESCO) 
So 8. 4. 
14.05 Akcenty, rezonancie 
NE9. 4. 
13.05 Škótsky komorný orchester 
20.00 Umenie v tisícroč. vjvoji kresťanstva 

a jeho hudobné metamorfózy 
21.00 G. Donizetti: lucia di Lammermoor 
Ut 11. 4. 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti 
Stravinskij, Skriabin 

St 12. 4. 
13.35 Pieseň stvorenstva sv. Františka 

z Assisi v hud. tvorbe 
št 13. 4. 
12.00 Hrá A. Cattarino 
Pl 14.4. 
10.20 Slovakofónia 
Zeljenka, Kardoš 
So 15. 4. 
10.05 Pocta majstrovi Warchalovi 
15.00 Stretnutie nad partitúrou - nové 

skladby slov. sklad. 
Ne 16. 4. 
10.30 Organové koncerty pod Pyramídou 
Ivan Sokol 
20.00 Hudba a mýtus 

Vlado Vizár Jazz Quartet 
V. Vizár - trombón, P. Bodnár l A. Dán~ l K. 

Seidmann - klavír, A. šebo l F. Frešo- kon
trabas, K. Sucháň - bicie 

Vlado Vizár Jazz Quintet (hostia: D. Húščava, 

M. Ďurdina , J. červenka, J. lehotský) 

Po 20. 3. l Bomba Club, Košice 
Ut 21. 3. l Café 42, Bardejov 
št 23. 3. l Grémium, Bratislava 
Pi 24. 3. 1 Art Jazz Club, Piešťany 
R. Schilling - gitara (USA), P. Cardarelli -

saxofón, P. Bodnár- klavír, J. Dodo ŠOšoka 
bicie, J. Doeme- bicie, M. Gál- bicie, A. še
bo - kontrabas, M. Marinčák - kontrabas 

JUNGLE CAFE, 

OBCHODNÁ 42, BRATISLAVA 

zač. o 19.30 h 
So 25. 3. 1 World live (Set Back) 
Po 27. 3. l Juraj Burian and Friends 
Po 3. 4. l P. Cardarelli and Friends 
Po 10. 4. 1 Borek Suchánek - Esoteric Jazz 
Po 17. 4. 1 Stano Herko Band 
Po 24. 4. l Juraj Burian and Friends 

-~·~Willi 
Vel'konočný festival14.-24. april 2000 
Musikverein - Konzerthaus - Staatsoper 
Odeon - Stephansdom - Hofburgkapelle 
Schmidt: Kniha so siedmimi pečaťami 
Wagner: Parsifal 
Krenek: Lamentatio Jeremiae Prophetae 
Mozart: Requiem a ď. 
W. Philharmoniker 1 N. Harnoncourt 
Bachakademie Stuttgart 
London Phil. Orchestra 1 Bobby McFerrin; 
ll Giarrlino armonico 1 R. Norrington a ď. 
Kontakt tel.: +43 1 42717 
fax: +431 4000998410; www.osterklang.at 
tickets@osterklang.at 
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Autor: Vojtech Kúkoľ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 VODOROVNE: A. Opera G. Verdiho- spozoroval- slovenské mesto. 1 2 3 
- B. DRUHÁ čAsŤ TAJNIČKY l - opera Julesa Masseneta. - C. Špa- ,......,.-..,...-,-...,.-..... -,......,.-..,..~.....,......,r--..,.-"1"'"-r---r'-..,..-1"""".., 
nielske ženské meno- obyvater starovekej Itálie- ťaví krfzenec -ZA A 
ČIATOK TAJNIČKY l. - D. Poukážka na určitú sumu peňazí- značka 
plutónia - očisti záhon od buriny - biely zajac - ŠPZ okresu Žilina. - 8 

E. Starobaby1onské mesto - sivo - angl. skr. východoeurópskeho 
času (East European nme) - prsia, po česky - boh mesta Théby. - F. C 
TAJNIČKA 2 - orchestrálne dielo Leoša Janáčka. - G. Staroškandi· 

0 
návsky praobor- nemilosrdne -epocha triasu - existovali. - H. Opera, 
ktorú podra Puškina zložil P. l. čajkovskij - slovenský hudobný skla- E 
dater so skratkou krstného mena na začiatku (1914-1991).- l. llýr, 
po česky- omotal - st ruský f!J!n. režisér- vrcholné operné dielo Gi· F 
useppe Verdiho - klub atlétolf'tskr.). - J. Predložka (spája sa s inš
trumentálom) - baviť, po česky- ženské meno (29. 10.) - MPZ Ru- G 
munska - verhad americký.': K. Literárne písal - odparovacia spojka 
- vojenská jednotka - kemping (hovor.). - L Vypral - rozprávková H 
opera N. A. Rimského-Korsakova. - M. Opera (lyrická tragédia) Vin
cenza Belliniho - opera Giuseppe Verdiho - TAJNIČKA 3. 
ZVISLE: l. Symetrály - listnaté stromy - plechový dychový nástroj 
(franc.). - 2. Vysoký mužský hlas- angl. skr. leteckej pošty (Air Mail) - J 
angl. skr. MOP (International Labour Organization) - výzbrojňa po
žiarnej ochrany. - 3. český skladater a klavirista - závitovky- st ka- K 
nadský hokejista so skr. krstného mena na začiatku. - 4. Horská 
osada- meno čes. skladatera Ebena- plúž- meno Chačaturiana.- L 
5. Angl. skr. integrácie vysokého stupňa (Large scale integration) - M 
uvedie rozmery - iniciály nášho spevoherného speváka Vlacha - ob- 1--1-..i.-...1..-._....l&.......,j"-..1..-.1...-&......1-...a.-•-.~o....o~-..i.-...1..--l 
krútila. - 6. Starš! český editor - znechutil hrou alebo spevom (ho-
vor. expr.) - česká predložka. - 7. Vrieska (expr.) - v marketingu dopyt, skúmanie (z lat) -
nem. skr. regulácie hlasitosti (automatische Lautstärkeregelung). - 8. Balet, po anglicky- pás 
pora (hovor.) - pevne uzavreté spoločenstvo. - 9. Anglické ženské meno - značka vysávačov 
- jedlo z liateho cesta alebo vajec. - 10. Staraj sa - škriepka (zastar.) - otázka na kvalitu 
(žen. rod.) -európsky vertok. - ll. Orol, po nemecky (bás.) - hnisavý zápal (hovor.) - rukou 
písané poznámky. - 12. Iniciály herca Chudíka - komická spevohra čes. skladatera J. B. Fo
erstera -koralový ostrov.- 13. Neúspech {hovor.)- iniciály Smetanu- kratšia spevná inštru
mentálna skladba - ŠPZ hlavného mesta ČR. - 14. Neoblečená - citoslovce bolesti - súčasť 
tkáčskych krosien- kúpou získaj.- 15. Inakšie - mladá, po porsky- stávky, po anglicky.- 16. 
Nie (z lat) - potrava pre vtáky - čínske ženské meno - herec komických úloh. - 17. Patriaci 
Anne - meno českého skladatera Krejčiho - otecko (hovor. z maď.). 

SÚŤAŽE - KURZV 

The Seventh European Young Concert Artists International 
Auditions 
Leipzig, 12.-16. september 2000 
Súťaž nestanovuje vopred počet víťazov a súčasťou cien je dlhoroč
ná podporo v etablovaní umeleckej kariéry. Pozvánka na účasť 
v súťaži so týko hlavne hudobníkov z postsocialistických krajín. 
Termín prihlášok: 2. jún 2000 
Konto kt: 
E-mail: mork@yca.org 
Internet: www: http:/ j www.yca.org 

10e Concours International de Composition de Besan~on 
10. medzinárodná skladateľská súťaž 
15.-24. september 2000 
Predseda poroty: Magnus Lindberg 
Súťaž podporovaná francúzskymi ministerstvami kultúry a zahranič
ných vecí je vypísaná pre orchester presne určeného obsadenia 
(bez použitia pásu a elektroniky) o minutáže (12-20 min.). 
Prihlášky do 15. jú lo 2000, podmienky na požiadanie. 
Kontakt: 
e-moil: festivol.besancon@wanodoo.fr 

Stockhausen-Kurse 
Kurten (SRN), 29. 7.-6. 8. 2000 
Kompozičné o interpretačné kurzy k tvorbe Korlheinzo Stockhau
sena 
Prihlášky o kontakt: 
Dettloff Schwerdtfeger 
e-mail: dschwerdtfeger@stockhousen.org 
alebo d-schwerdtfeger@foni.net 
Internet: http:/ / www.stockhousen.orgjstockhousen_courses.htm 

6o 

Tajničky ukrývajú meno barokového skladatefa, ná
zov druhu žánru, často sa vyskytujúceho v jeho 
tvorbe a mesto, v ktorom pôsobil. 

Pomôcky: E. Amon. - G. Anis. - l. Ekk. - l. Piston. -
3. B. Orr. - 7. Audit - ll. Kroki. - 13. AHI. -
15. Sets. 

Z úspešných lúšUterov vytosujeme výhercu, 
ktorý získa tento kompaktný disk od spoloč
nosti Warner Music Slovakia. 

OZNAM 
Dňa 5. marca na STV2 o 22.00 odvysielalo PCZH ďalšiu časť záznamu 

zo semifinále Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummella, v ktorej 
sa predstavila slovenská klavíristka Katarína Brejková. 

Skladby R. Sch u manna (Symfonické etudy pre klavír op. 13) a C. De
bussyho (Ostrov radosti) však zazneli v reládi v opačnom poradí. 

Producentské centrum zábavy a hudby sa ospravedlňuje interpretke 
Kataríne Brejkovej, predsedovi Medzinárodnej poroty Mariánovi 
Lapšanskému, tímu pracovníkov, ktorí na realizácii programu spolupra
covali a všetkým televíznym divákom, ktorí reláciu sledovali. 

Reláda bude opäť zaradená do vysielania po oprave. 

zodpovedná dramaturgička Martina Tolstova 

BURZA] BURZA] BURZA] 

PREDÁM anglický VIRGINAL (spinet), model Keene, kópia majstra 
Fr. Vyhnólka-Hovorčovice 1997. 
Rozsah GG-d3, silný zvuk, dekorácia flámskym papierom. Rozmery 
185x60x30, Transponovoteľný na 415/ 440. 
Tel.: 0704/ 640 17 45 

BURZA] BURZA] 

JUNGLE CLUB 
Bratislava, Obchodná ulica - každý pondelok o 20 .00 

• 
• JAZZ! JAZZ! 

• 
slovenskí a zahraniční interpreti 

• 
novinky v j azz-mixe Vlada Šmidkeha 

la HUDOBNÝ ŽIVOT) 3 )2000 



~entrum 
MUSIC CENTRE SLOVAKIA 

ČASOPISY • MUZIKOLOGICKÁ LITERATÚRA • NOTY 

ČAS D 

Hudobný život ........ .. ................ .................... ............ ... ...... ...... ............ .......................... 29.- Sk 

"L•7 KO ~ C Á ITEPITÚRA 
1 OO slovenských skladatel'ov ..... .... ... .. .... ..... .......... ........................................................ 250.- Sk 
Slovník slovenského jazzu ................. ...... ........ .... ..... ............... .... ..... ... .. ............... ......... 150.- Sk 
J. Albrecht- Človek a umenie ............ .... ..... ... ........................ ...................................... 350.- Sk 
J. Kresánek- Slovenská l'udová pieseň zo stanoviska hudobného......................... ... 90.- Sk 
M. Filip- Súborné dielo l. ..... ..... ..... .......... ................. .................. ......... .................. .... .. 120.- SK 
M. Filip- Súborné dielo ll. .............. .... .... .... ......... .... .. ... .................... .... ........ .... ... ......... 150.- Sk 
L. Burlas- Hudba-komunikačný dynamizmus............................................................. 50.- Sk 
Režucha-Parík- Ako čítať partitúru ................ ..... ..... ... .... ...... .... ...... ..... ....................... 45.- Sk 

NOTY 
J. L. Bella - Súborné dielo A l - Klavírne skladby 
A. Albrecht- Sonáta F dur pre klavír ..... .. .. .. ... ........ .. ..... ....... .......... .......... .... ..... ........ .. 149.- Sk 
J. S. Bach- Malé prelúdia .............. ....... ....... .... ..... ... ....... ....... ..... .................. ...... .......... 60.- Sk 
J. S. Bach- Pätnásť dvojh lasných invencií 

P··t ' oj! t "hl ' h · f ' n"' 99 Sk a nasl roJ asnyc s1n o 11 ......... ... ...... ........ .......................................... .-
' C. Czerny - Prvé cvičenia op. 599 ... ............. ..... ... .. ........ .............. ........ ............... .... ...... 80.- Sk 

S. Heller- Etudy ....... .............. ... ...... ... ..... .......... .............. .............................................. 80.- Sk 
V. Korínek- Slovenské l'udové piesne.......... ... .............. .... .. .... ..................................... 80.- Sk 
J. F. Mazas- Melodické etudy pre husle, op. 36 .... ....... ............... ... ..... ........ ............... 80.- Sk 
F. Sor - Etudy......... .... ......... .... ..... ......... .. .. ..... ......... .......... ........ ............... ............ ..... .... .. 60.- Sk 
J. L. Bella- Komorná hudba pre sláčiky ...... ................. ............................................... 150.- Sk 
J. L. Bella- Skladby pre husle, violončelo 

(fagot alebo harmónium) s klav. sprievodom .... ........ .... ...... ... ...... .... ...... 150.- Sk 
M. Schneider-Trnavský - Prelúdiá pre organ ................. .............................................. 120.- Sk 
E. Suchoň - Slovenská omša, Tri modlitby.. .... .. .. .. ... ..... .... .................. .................. ....... 30.- Sk 

Objednávky posielajte na adresu 
Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava 
tel : 07/54 43 35 32, 0903 477 330, fax+tel: 07/5443 37 16 
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REpUBlf}(y SLOVJ;NS}(ý 
Rozlif.A. 

Nedel'a • 9. apríla g th April• Sunday s 
19.00 • Otvárací koncert festivalu 7.00 p.m. • The Opening Concert of the Festival 

Štátny komorný orchester Žilina (SR) Slovak Sinfonietta Žilina (Slovak Republic) 
Dirigent: Leoš Svárovský (ČR) Conductor: Leoš Svárovský (Czech Republic) 

Sólista: Adam Skoumal, klavír (ČR) Soloist: Adam Skoumal, piano (Czech Republic) 
L. van Beethoven: Stvorenia Prometeove, op. 43 L. van Beethoven: Die Geschäpfe des Prometheus op. 43 

A. Dvofák: Koncert pre klavír a orchester g mol, op. 33 A. Doofák: Concerto for Piano and Orchestra in G minor op. 
J. Haydn: Symfónia č. 100 G dur ..Vojenská" J. Haydn: Symphor1y No. 100 in G major "Military" 

Pondelok • 1 o. apríla 
17.00 • Koncert víťazov 

Súťaže študentov slovenských konzervatórií 

Utorok • 11. apríla 
19.00 • Slovenský komorný orchester (SR) 

Dirigent: Bohdan Warchal (SR) 
Sólisti: Ondrej Jánoška, husle (SR) 

František Jánoška, klavír (SR) 
f. V. Stamic: Sinfonia in G 

A. Bruckner: Adagio zo Sláčikového kuinteta F dur 
f. Haydn: Koncert pre husle, klavfr 

a sláčikový orchester F dur, Hob. XV111:6 
F. Schubert: Smr( a dievča, O 810 

Streda • 12. apríla 
19.00 • Brnenský komorný orchester (ČR) 

Umelecký vedúci: Jili Mottl (ČR) 
Sólistka: Ágnes Soltész, husle (Maďarsko) 

A. Viva/di: Štyri ročné obdobia 
L. janáček: Suita pre sláčikový orchester 

8. Martinu: Serenáda č. 2 
V spolupráci s Kultúrnym inštitútom 

Maďarskej republiky v Bratislave 

štvrtok • 13. apríla 
19.00 • Matej Drlička, klarinet (SR) 

Ladislav Fančovič, klavír (SR) 
C. Sain"i-Saens, F. Poulenc, O. Millraud 

Trio Niederle (ČR) 
Igor Lecian, husle 

Kryštof Lecian, violončelo, 
Jan Niederle, klavír 

A. Steinecker: Trio pre violončelo, 
husle a k/avfr - premiéra 

J. Bralrms: Trio pre klavfr, husle 
a violončelo č. 3 c mol, op. 101 

Piatok • 14. apríla 
19.00 • Daniel Čapkovič, barytón (SR) 

Dana Hajóssy, klavír (SR) 
E. Suchoň, T. Andrašovan, 

P. [. Čajkovskij, G. Verdi, U. Giordana, 
Makiko Nakachi, klavír Qaponsko) 

L. van Beethoven, F. Chopin, B. Smetana 

Sobota • 15. apríla 
19.00 • Štátna filharmónia Košiie (SR) 

Dirigent: Peter Feranec (SR) 
Sólisti: Peter Toperczer ml., klavír (ČR) 

Michal Sťahel, violončelo (SR) 
L. van Beethoven: Korrcert pre klavfr 

a orchester č. 3 c mol, op. 37 
E. Elgar: Koncert pre violončelo 

a orchestere mol, op. 85 
F. Mendelssohn-Bartholdy: Symfónia č. 4 

A dur, op. 90 "Talianska" 

70th April• Monday 
5.00 p.m. • Concert of the winners of the Studen IS 
Compctition of the Slovak Conservatories 

77th April • Tusday 
7.00 p.m. • Slovak Chamber Orchestra (Slovak Republic 
Conductor: Bohdan Warchal (Slovak Republic) 
Soloists: Ondrej Jánoška, violin (Slovak Republic) 
František Jánoška, piano (Slovak Republic) 
j . V. Stamic: Sinfonia in G 
A. Bruckner: Adagio from Stri ng Quintet in F major 
j . Haydn: Concerto for Violin , Piano 
and St rings in F major, Hob. XVTII:6 
F. Schubert: Death and the Maiden, O 810 

72th April• Wednesday 
7.00 p. m. • Brno Chamber Orchestra (Czech Republic) 
Artistic leader: Jilí Mott! (Czech Republic) 
Soloist: Ágnes Soltész, violin (Hungary) 
A. Viva/di: The Four Seasons 
L. Janáček: Suite for Strings 
8. Martinu: Sererrade No. 2 
In co-operation witlr tlre Cultura/Institute 
of tlre Republic of Hungary in Bratislava 

73th April • Thursday 
7.00 p. m. • Matej Drlička, clarinet (Slovak Republic) 
Ladisl~v Fančovič, piano (Slovak Republic) 
C. Saint-Saens, F. Poulenc, O. Milhaud 
Trio Niederle (Czech Republic) 
Igor Lecian, violin 
Kryštof Lecian, violoncello, 
Jan Niederle, piano 
A. Steirrecker: Trio for Violorrce/lo, 
Violin and Pi11110 - premiere 
f. Brahms: Trio for Piano, Violin 
and Violoncello No. 3 in C minor op. 101 

74th April• Friday 
7.00 p.m. • Daniel Čapkovič, baritone (Slovak Repu 
Dana Hajóssy, piano (Slovak Republic) 
E. Suchoň, T. Andrašovan, P. I. Tchaikovsky, 
G. Verdi, U. Giordana 
Makiko Nakachi, piano Qapan) 
L. van Beethoverr, F. C!ropin, 8. Smetana 

75th April • Saturday 
7.00 p.m. • Košice State Philharmonie (Slovak 
Conductor: Peter Feranec (Slovak Republic) 
Soloist: Peter Toperczer Jr., piano (Czech Republic) 
Michal Sťahel, violoncello (Slovak Republic) 
L van Beethoven: Concerto for Piano 
and Orchestra No. 3 in C minor op. 37 
E. Elgar: Concerto for Violoncello 
and Orchestra in E minor op. 85 
F. Mendelssohn-Bartlroldy: Symphony No. 4 
in A major op. 90 "/talian" 


