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šieste číslo nášho časopisu možno na prvý pohľad neprináša prekvapujúce, nečakané, vzrušujúce čítanie - veď nevybočuje z rámca tradičnej štruktúry. Po oboznámení sa s obsahom jednotlivých príspevkov však zaiste dáte za pravdu tvrdeniu, že najlepším učiteľom aj vo
sfére hudby je minulosť: zo spätného pohľadu Jaroslava Blahu na
históriu Opery Slovenského národného divadla, tentoraz venovanej
inscenáciám Wagnerových opier na našej najvýznamnejšej scéne, sa
opäť čo- to dozvieme o niekdajšej koncepčnosti širokospektrálnej opernej dramaturgie u nás... O tom, že v našej (komunistickej a, chvalabohu, prekonanej) minulosti nebolo všetko odsúdeniahodné, vypovedá aj jediná fotografia - totiž tá na prvej strane našej obálky. Sviatoslav Richter, jeden z najväcsích klaviristov 20. storočia, sa od
päťdesiatych rokov opakovane objavoval na našich koncertných pódiách, predovšetkým v Bratislave. Najmenej dvakrát pritom bol jedným z hosťujúcich umelcov na Bratislavskej jari, medzinárodnom
hudobnom festivale, ktorý bol naším najvýznamnejším hudobným
podujatím v rokoch päťdesiatych a šestäesiatych, keď ho (1964)
vystriedali Bratislavské hudobné slávnosti. A Richter nebol jedinou
hviezdou na tomto podujatí. pričom tí ostatní významní hostia nepochádza/i len z krajiny, ktorej vazalom sme vtedy boli spolu s ďalšími
ľudovodemokratickými štátmi. Tento fakt nás zaujal v súvislosti
s ambicióznym podujatím so staronovým názvom, ktoré opi:i( s veľ
kým bubnom avizovali a úspešne realizovali usporiadatelia (k čomu
im možno len gratuloval). Na tohtoročnú Bratislavskú hudobnú jar
prinášame pohľady dvoch recenzentov...
O múdrosti histórie sa dozvedia aj tí, čo si prečítajú príspevok
ľubomíra Chalupku o nedávno zosnulom Otovi Ferenczym: vývoj
slovenskej hudby v 20. storočí ani v rámci 1-2 generácií nebol taký
jednokoľajný, ako sa to desaťročia oficiálne navonok prezentovalo ...
Citatelia Hudobného života určite už postrehli, že redakcia kladie
veľký dôraz na prezentáciu osobností - etablovaných, známych
i tých začínajúcich, osobností domácich i zahraničných. A pokiaľ
možno, činí tak formou najautentickejšou: rozhovorom či osobnými
výpoveďami. Aj v tomto čísle prinášame niekoľko portrétov. ktoré
reflektujú činnosť. tvorbu, myslenie, sny osobností. Popri spomínanom prof Ferenczym sú to Karol Petróczi, Karol Kevický, Ján Berger a last but not /east: Gyorgy Ligeti... Siroká je paleta koncertných
recenzií v tomto čísle: i ony reflektujú však iba zlomok toho, čo koncertný život na Slovensku ponúka. Výber nie je vždy jednoduchý
a jednoznačný... Príspevok o 16. ročníku Medzinárodnej speváckej
súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského je správou o významnom
podujatí. pevne zakotvenom v systéme nášho hudobného života ...
Referáty, príspevky z Prahy, Londýna, resp. Glyndenbourne a Lipska (sme nesmierne radi, že sa nám podarilo aspoň na prechodné
obdobie získa( stáleho prispieva teľa z tejto svetovej hudobnej metropoly) už neoddeliteľne patria do nášho časopisu súc oknami do sveta, ktorý Vám chceme priblížiť aj prostredníctvom krátkych správ
a informácií... Pestrá paleta Modulácií popri štvrtom pokračovaní
Bodnárovej Jazzovej dielne, sondy do popredného jazzového vydavateľstva prináša bohatý kaleidoskop informácii, o. i. z oblasti
folklóru.
Prajeme Vám veľa zaujímavých podnetov z čítania Hudobného
života.
Vaša redakcia Ht
Do časti nákladu minulého číslo HŽ bolo vložené CD
Madref lbachur. Predplatitelia o ostatní čitatelia, ktorí nemali
pruežitosť dostať

ho môžu

so k tomuto CD klávesistu Juraja Tatára, si
no adrese redakcie zo 80,- Sk.
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BlAHOŽE!,ANIE
PAVLOVI SIMAIOVI

UDALOSTI
ktorou sa Holásek zapísal do kolektívu

(1930)

Milý Pal'o!
Priateľstvo

je jedno z najušl'achtilejších
foriem poznania, lebo dokáže zl'ahka,
nenazdajky a pritom intenzívne formovať citový a intelektuálny život oboch
partnerov. Je
krásne svojou
nevyhnutnosťou.

Ty

patríš k mojim
prvým
hudobným
priateľom.

Roku 1951 ,
keď som začal iba privoP. ŠIMAI
niavať k hudbe (bola pre mňa neskutočnou vzdialenou krásou), Ty si ju už držal v rukách
ako krásnu hračku. Ak sa budúci generáli (zatiaľ iba vojaci s maršálskou palicou v batohu) hrávajú s ánovými vojačikmi, Ty si mi ponúkol svoju hračku
a tak sme trávili hodiny štvorručným
improvizovaním na klavíri. Ty si hral
basy, teda grunt a pôdu hudby, ja som
trblietal a cvrlikal figúrky a rytmy v tých
viacčiarkovaných oktávach. Pamätám,
že sme si často vzdychli: •Toto tak vedieť napísať!" Potom prišla Tvoja mama
a priniesla nám kávu.
Starci, čo sa hrávali s dnovými vojačikmi, spomínajú v krčme pri pive na
boje na Piave, Done, Dunaji atď. Mne
prichádza na um naše hudobné laboratórium na Panenskej u Romana Bergera, či u mňa na Hrade. Bol to tiež boj
o . novú hudbu ". S minimálnou výzbrojou (Sonet-duo, klavír, vysáva č prachu,
veľký hrniec na vyváranie bielizne
a nožničky). Ty si vybral z knižnice Romanovho otca dajakú pol'skú prózu a do
šelestu našej . musique concrere· si deklamoval: • Všistki ludzi pracovali. .. •
Bolo to krásne a čisté ako Haydn (nedá mi nespomenúť nesrnrtel'ný výrok
p. Elišku, kontrabasistu SF. na jednej zo
skúšok orchestra: . My si tady hrajeme
Haydna a venku zui'í socialismus. ").
Nezabudnutel'né boli naše rozlúčkové
večery, keď si sa chystal na štúdium
v Nemecku. Ako ináč, do' rána sme sa
hudobne hrali na kolektí~nu kompozíciu na vlastné texty. Keďže nás bolo viac •
(Hrušovský, Berger, Holásek) , tvorili
sme mužský zbor. Myslím, že zvíťazili
dve diela: Už balí kufry a Kinderfrajla,

skladateľov.

Tá hlavná a fatálna rozlúčka nastala
však po 68. roku. Hostitel'kou už bola
Tvoja manželka Jarmila. Smiech cez
slzy, ako by povedal ruský klasik. O pár
dni nato som Ti volal na telefónne číslo,
ktoré si mi dal - ibaže účet za hovor bol
ovel'a vyšší: Bratislava - Stokholm. Už
nie študijný pobyt. ale emigrácia.
Milý Paľo, asi sa pýtaš, čo tu spomínam také . voloviny", keď máme za sebou , ako sa vraví, plodne prežité roky,
diela, skúsenosti, budovanie životnej fi.
lozofie, malé víťazstvá a väčšie sklamania? Patrí asi k mojim paradoxom unikanie do žartovnejších polôh, ak chcem
vyhlásiť niečo vážne. Naša generácia je
asi poznačená zvláštnou potrebou sebazáchovného úniku.
Myslím na generádu umelcov, stojacich .tétatét" voči NSDAP, HJ, KSC,
SZM, HM, KGB, STB, STASI, dvom svetovým vojnám, holokaustu židov, sibírskym gulagom, hladomorom v Afrike
a Ázii a trhovému hospodárstvu.
To všetko mat pred očami a zostať
skladatel'om je buď drzé a egoistické,
alebo to svedčí o nezdolnosti potreby
sna o kráse. Verím v to druhé a vzdávam Ti hold k Tvojej sedemdesiatke.
Tvoj
ILJA ZELJENKA

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU
MIKULÁŠA JELINKA
Patrí medzi hŕstku hudobníkov, čo sa
po novembri 1989 vrátili na Slovensko,
aby tu pokračovali v práci, ktorú ukončili, resp. prerušili svojím odchodom
do emigrácie. Mikuláš Jelínek odišiel
roku 1965, v čase, keď bol na vrchole
svojich umeleckých schopností i ambícií.
Narodil sa roku 1925 v Kežmarku, kde už
ako ll-ročný
vystúpil na celovečernom

husl'ovom reM. JELINEK
citáli. Po štúdiu na Konzervatóriu v Bratislave a na
Vysokej škole múzických umení v triede Tibora Gašparka sa stal žiakom Ede
Zathureczkého a Lea Weinera na Vysokej hudobnej škole Ferenca Liszta v Budapešti. Obdobie štúdií uzavrel u RillJ HUDOBNÝ ŽI VOT) 6 )2 000
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charda Odnopossoffa vo Viedni. Pred
študijným pobytom v Budapešti bol Jelinek členom Symfonického orchestra
Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave
a v rokoch 1949-1951 ďenom (vedúcim skupiny 2. huslí) Slovenskej filharmónie, s ktorou spolupracoval ~j ako
sólista, uvádzajúci kľúčové diela husľo
vej koncertnej literatúry (Bach, Mozart,
Brahrns, Dvorák, Bartók, Chausson, Ravel, Chačaturian, šostakovič ... ) doma
i v zahraničí. V rokoch 1958-1960 bol
koncertným majstrom Komorného orchestra SE ktorého ännosť roku 1960
z údajných politických dôvodov vtedajšie Povereníctvo školstva a kultúry
pozastavilo. Po emigrácii roku 1965 bol
Jelinek dlhé roky koncertným majstrom vo významných európskych orchestroch - v Saarbrtickene, Štokholme a v Kolíne/Rýnom (GtirzenichOrchester v rokoch 1967-1990). Po návrate na Slovensko pôsobí ako profesor
na Hudobnej a tanečnej fakulte
VŠMU v Bratislave. Pokračuje teda
v činnosti, ktorú vykonával počas celej
svojej aktívnej profesionálnej dráhy:
ako pedagóg na VŠMU v rokoch
1951-1965 a po odchode zo Slovenska
aj v zahraničí. Mikuláš Jelinekje ďenom
predsedníctva ESTA (European String
Teachers Association); pre toto združenie pedagógov sláokových nástrojov verue semináre a prednášky v celej Európe. Roku 1992 založil slovenskú sekciu
ESTA, ktorej je prezidentom.
R.

lA

PROFESOROM
JÁNOM PRAGANTOM
•Uvedomujem si, že som nežil zbytočne:
povedal v rozhlasovom interview po tridsaťročnej orchestrálnej praxi a tridsiatich
troch rokoch pedagogickej ďnnosti po
nej nasledujúcich Ján Pragant. Bolo to
pred piatimi
rokmi a slová
l
vyšli z úst vtedy 83-ročné
:
ho vitálneho,
• .. ~~ * ,
,t:-.4/
v tom čase ešte stále aktívneho hudobníka-pedagóga. Aj keď si
J. PRAGANT
jeho činnosť
v rôznych orchestroch - od operety a neskôr opery až po symfonické orchestre
Cs. rozhlasu (tu isté obdobie zastával aj
funkciu koncertného majstra) a Sloven-

'
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sk ú filharmóniu- zasluhuje úprimnú úctu, predsa len jeho meno sa spája predovšetkým s kvalitou pedagogickej či.Imosti
najmä v oblasti komornej hudby. Tej sa
začal venovať, keď mu inilispozída neurologického charakteru znemožnila pokračovať v aktívnom hrani.
Bohaté praktické skúsenosti, najmä
ušlad1tilá muzikalita umocnená hudobnickym rodokmeňom i schopnosťou stotožnenia s tým najlepším, čo tradída jeho
rodnej Bratislavy priniesla do hudobného
kapitálu Slovenska, boli perfektným
kľúčom, ktorým Hansi Pragant (toto bola
najfrekventovanejšia verzia jeho mena)
otvoril po svojom príchode na Konzervatórium v Bratislave novú a mimoriadne
úspešnú kapitolu dejín interpretáde komornej hudby.
Komorný orchester a iné zoskupenia
pod jeho vedením výrazne presiahli rámec školy, čoho dôkazom boli aj počerné
koncertné cesty do rôznych krajín. Bol to
v tých časoch fenomén nevšedný. Napríklad každoročné (šesťnásobné) pozvania
Komorného orchestra do Bayreuthu by
boli veľkým komplimentom aj pre profesionálne teleso. A v súvislosti so sférou
profesionálnou stojí za zmienku aj to, že
väčšinu vynikajúcich hráčov v histórii
SKO, ako aj iných komorných súborov
možno považovať za Pragantových odchovancov. Prejavom uznania jeho práce
boli aj početné pozvania do porôt rôznych súťaží. Stal sa kmeňovým porotcom
Medzinárodnej Kociánovej súťaže.
Jedným z tajomstiev jeho úspechov
bola zaiste aj pokora, ľudská i muzikantská. Umožnila mladým adeptom umenia
spoznať význam potreby dobrovoľného
zrieknutia sa časti svojho ja v prospech
vyššieho celku pri komornom muziárovaní. Toto poznanie môže byť vlasme aj
synonymom chápania slobody jednotlivca vo vyspelých demokradách. Sympatie
a· oddanosť študentov prinášala aj Pragantova nekonflikmá, priateľská povaha
so zmyslom pre humor a decenmý šarm.
Nadradenosť pedagóga nad žiakom uňho
nejestvovala.
Profesor Pragant umrel v máji vo veku
nedožitých 88 rokov. Ukonďl sa tok pozemského života jedného z posledných
mohykánov idylickej tváre starého Prešporka. Vynikajúceho pedagóga a hudobníka. Statočného a preázneho šíriteľa posolstva autorov minulosti i súčasnosti.

No čo je najpodstatnejšie:
odišiel dobrý a čestný človek.
PETER MICHALICA

K NEDOŽITÝM DEVÄŤDESIATI
NÁM l. f. HRDINU
V apríli by sa bol dožil 90 rokov
významný slovenský violista, pedagóg,
spoluzakladateľ amatérskej Slovenskej
filharmónie a zakladateľ Slovenského
kvarteta Ladislav František Hrdina,
významná osobnosť, ktorá stála pri zrode viacerých slovenských hudobných
škôl a zaslúžila sa o ich rozvoj. Vyštudoval Uoteľský ústav v Banskej Bystrici
a Hudobnú a dramatickú akadémiu
v Bratislave, kde absolvoval roku 1938
u G. Náhlovského hru na husliach. Roku 1939 založil a viedol Slovenské kvarteto, ktoré propagovala ruela slovenských skladateľov. V rokoch 1941-1951
sa vo funkcii riaditeľa Hudobnej školy
pre Slovensko (po Milošovi Ruppeldtovi a Fricovi Kafendovi) zaslúžil aj o jej
rozvoj . Pri jeho odchode mala škola päť
krát viac učiteľov a dvadsaťkrát viac žiakov než pri jeho nástupe. Od roku 1951
až do svojej smrti ( 1970) pôsobil na
štátnom konzervatóriu v Bratislave,
kde založil a viedol violovú triedu a vychoval mnohých violistov, v súčasnosti
pôsobiacich vo viacerých slovenských
orchestroch. V rokoch 1953- 1956 pôsobil na Povereníctve školstva a kultúry
ako inšpektor pre hudobné školstvo na
Slovensku. Vydal pedagogicky orientované zbierky Rytmický šlabikár, Usilovným

muzikantom a

Priateľstvo.

Ladislav Hrdina bol ciel'avedomým
hudobníkom, interpretom, pedagógom
i organizátorom hudobného života na
Slovensku. Jeho vytrvalá a sta točná
práca prispela k dnešnej vysokej úrovni
nášho hudobného školstva .

E. F.

USTANOVUJÚCI SNEM
EMU SLOVAKIA
EMU (European Music Schools Union)
je skratka Európskej únie hudobných
škôl, ktorá vznikla roku 1973. Stimulom jej založenia bola myšlienka vyučo
vanie hudby prispôsobiť zmeneným životným podmienkam v ekonomickej
a spoločenskej sfére. Hlavné ciele pôsobnosti boli zamerané na niekoľko
okruhov:
l. vzbudzovať záujem v politických
a spoločenských kruhoch, ako aj v celej
širokej verejnosti o otázky hudobného
vzdelávania a na prácu hudobných škôl;
(Dokončenie

na str. 5)
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MINIPROFIL HŽ] KAROL KEVICKY DIRIGENT
1973 -narodený v liline
štúdium - tSU a Konzervatórium v liline
1991-1996 - Akadémia múzických umení
v Prahe (E. Fischer, R. Eliška, F. Vajnar)
-spolupráca s Hud~bným divadlom v Karlíne, Severočesk~ filharmóniou Teplice,
Východočeskou filharmóniou Hradec Králové, so SKO ľi'lina
1993 -zakladá vlastný orchester Musica Juventa Slovaca. s ktorým koncertuje doma
i v zahraničí
1994 - ocenenie na festivale Divertimento
musicale a začiatok pedagogického pôsobenia na žilinskom Konzervatóriu
1995 - zakladá Kysucký komorný orchester
Musica Kysuca
od 1996 - spolupráca so Symfonickým orchestrom Konzervatória v liline
- pôsobí v súbore Armonia slovacca pri SKO
(asistent a dirigent), venuje sa komponovaniu scénickej hudby, aranžovaniu skladieb
-hosťuje ...

ra .. .prvé dotyky s hudbou,

motivačné,

na-

vigačné signály ...

-Celkom na začiatku stála moja mama.
Hrávala na klavíri a postupne ma uvádzala do sveta hudby (či vari to boli aj
jej nenaplnené muzikantské ambície ... ?). Absolvoval som ĽSU (klavír),
hral na trombóne a tento nástroj som
začal študova( na žilinskom Konzervatóriu. V tom čase sa v škole otváraJ odbor dirigovania a pedagógovia mi ho
odporúčali, takže som sa po prvom roč
níku preorientoval. Neľutujem, som im
za to vďačný ... Myšlienkou na dirigovanie som sa zapodieval už predtým ako
ďen orchestra. Pozícia dirigenta ma fascinovala - v širokých možnostiach modelovať a stava( skladby podľa svojich
predstáv. Tak nasledovalo ohromné
dobrodružstvo štúdií partitúr s magickým odhaľovaním zákutí hudby ...

ra ... to všetko so žiďivou pedagogickou podporou v ti/ine pôsobiaceho Jana Va/tu a najmä Eduarda Fischera ... silné impulzy s presvedčením, že chcete pokračova(. kultivovať
a prehlbovať začaté.. .
-Pokračova(. Buď

v Brne, alebo v Prahe na akadémii. Mnohí mi zazlievali, že
rúbem privysoko. Presvedčil ma však
práve pán Fischer. Kontakt s ním bol
pre mňa naozaj rozhodujúci .•Otestoval" ma muzikantsky, dirigentsky- a to
rozhodlo. Pokračoval som teda u E. Fischera, v tom čase ako jeho jediný žiak.
Mal som vzácnu možnos( sledovať ho
pri práci so SKO, pre ktorý mal rovnako
určujúci význam. Utvoril sa medzi nami

4

terén: na Kysuciach je silná folklórna
tradícia Uedným z jej produktov je i výborný spevácky zbor. ktorému sa dirigentsky venuje P. Procházka ... ), živená spontánnou potrebou hudobného prejavu.

ra

Ku skompletizovaniu tejto práce patrí
cyklus žilinských výchovných
koncertov, na ktorých autorsky participujete.
i

pokračujúci

- Tu sme sa názorovo vzácne stretli so

krásny, dovolím si poveda(: otcovskosynovský vzťah. Jeho predčasnú smrť
som pocifoval ako veľkú krivdu, osobný handicap, ktorý som musel ako jeho študent i chránenec prekonať...
Po ďalších štúdiách u T. Koutníka
a R. Elišku som dokončil dirigovanie
u P. Vajnara.

ra

Nebolo to na hlavu jedného adepta pripedagogických rúk?

spoluautorkou pani J. Tarinovou. Vymýšľame námety, témy, projekty, spoločne sa tešíme zo vzrastajúcej návštevnosti našich nedel'ných matiné. Tobôž
keď sa nám ich podarilo zaviesť v lokalite s nevel'mi udomácnenou kultúrnou
tradíciou. Tieto koncerty, adresované
najmä mladému poslucháčovi, posilňu
jú vo mne čoraz viac túžbu upozorniť
ľudí, že tá možno paušálne odmietaná
vážna hudba nie je až taká vážna a najmä: nie je až taká zlá ...

ra

Hosťovanie

v opere (konkrétne v košickej)
žánrové . rozptyly".

veľa

dáva

- Nie. Myslím, že na rozdiel od inštrumentalistov, ktorí profitujú z .jednoliateho" pedagogického rukopisu, dirigent
sa učí z rôznych pohľadov, koncepcií.
štýlových prístupov .. . a predsa - asi
najviac som počúval pána Fischera,
z toho čerpám dodnes najviac. Ak sa
ocitnem s orchestrom v problémoch,
započúvam sa do jeho- podl'a mňa stálc prítomných - slov ... napríklad do
múdrej vety o tom, že každý orchester
je iný organizmus a vyžaduje si iný,
psychologicko-špecifický prístup ...

- Operu ako ušlachtilý žáner mám velJni
rád. Fascinuje ma ako výtvor - syntéza
vlastne všetkých umeleckých zložiek.
V súčasnosti neviem posúdiť, k čomu by
som sa mal primknú( ... predsa však
myslím, že inklinujem najmä k symfonickým žánrom. V nich, na pôde .čistej"
hudby, mám asi najväčšie šance prezentovať sám seba. Skúsenosti z práce v spevohre ma však obohacujú, upozorňujú
ma napríklad na princípy frázovania,
ktoré fyziologicky vyplývajú z vokálnej
hudby a majú svoju logickú paralelu pri
frázovani v hudbe orchestrálnej.

ra Nezdá sa vám, že profesia dirigenta je
v dnešných prekomercionalizovaných časoch
luxusom?

tušiť vaše

ra Váš repertoár neprestajne . hfadačsky"
narastá, rozštruje sa. Pociťujete v súčasnosti
nejakú ťažiskovú afinitu?

-Toho som si bol vedomý už v čase, keď
som sa po štúdiách vracal spä( do Žiliny.
-V .starej" hudbe sú obrovské priestoAko dirigent, navyše mladý, bez kontakry, ktoré si vyžadujú precízne a systetov, nerobil som si ilúzie. Paralelne som
matické štúdiá ... Prešiel som .krstom·
sa začal venova( pedagogickej práci: na
niekoľkých, hlavne českých orchesžilinskom Konzervatóriu vediem orchestrov. Absolvoval som Cajkovského
ter, mám niekol'ko hodín hry z partitúr,
Patetickou, pri nej vznikla moja veľká
inštrumentáciu, dirigovanie. Som ešte
láska k romantizmu - ale to nie je fistále vo veku a štádiu, keď sa učím, .nanále. Cez klasicizmus, cez Dvoráka,
berám", zdokonaľujem sa. Pedagogická
Stravinského, Sostakoviča (ako aj cez
práca je žiďivým terénom na premieta. -izmy") som sa prepracoval k súčasnej
hudbe. Je nesmierne atraktívna, inšpinie vlastných skúseností.' Založil som
ratívna, ale keď môžem, rád si tu vyv škole orchester Musica .lttventa Slovaca, neskôr v Cadá orchester Musica Ky- . berám ...
su ca a tie pozostávajú hlavne z muzikanra K výbave mladých umelcov patria v z or y.
tov-amatérov, zanietencov, ktorých baví - Ak niekto povie, že ich nemá, nie je
muzicírovať. Je to vel'mi inšpiratívny
celkom úprimný ... Nadchýna ma (žiaľ,
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už len zo záznamov) umenie Artura
Toscaniniho. Zaľúbený som do Leonarda
Bernsteina ako do syntetickej osobnosti. z ktorej umenie doslova vyvieralo.
Jeho osobnosť je pre mňa dôkazom
zázraku, v ktorom sa človek dokáže
.zliať", stotožniť sa s hudbou ... Dokázal
ju tvoriť. spoluvytvárať. Hýril nápadmi,
nešetril napríklad ani prídavnými kreáciami - figúrami. Keď si spomeniem, že
kedysi v tých časoch som sa napríklad
pokúšal kopírovať ho ... Pri pohľade do
zrkadla som si pripadal ako karikatúra.
Nepresvedčivý komický plagiát. Vtedy
som si uvedomil opakovanú pravdu: nijaké kopírovanie nemá význam. Každý
z nás má svoju dušu, svoje ótenie. Interpret má tlmočiť len to, o čom je presvedčený, na čo dorástol a čo je pre neho prirodzené v bytostnej spontaneite.
Dirigent by mal mat zrkadlo v orchestri,
ktorý je živá bytosť. Odhalí jeho tvár
i autoritu.
~

... krédo?

- Možno infantilné. Je vyňaté z jedného z mojich výchovných koncertov
a zároveň doň sústredené; v tej myšlienke sa snažím povedať asi toľko: my,
ľudia, sa usilujeme mať vo všetkom
akýsi poriadok. Vytvorili sme si priehradky. Aj v hudbe: hudba vážna, populárna, jazzová, ľudová, dychová ...
Toto .škatuľkovanie" na rôzne kategórie sa mi však vidí zavádzajúce. Hudba žije v tónoch. Je dobrá, aj zlá.
Je smutná, aj veselá. Vo svojej mnohotvárnosti je krásna. Ťažko definovatel'ná ... ~
LO
(Dokončenie

zo str. 3)

2. poskytovať pomoc pri zakladaní
národných únií Združení hudobných
a umeleckých škôl;
3. podporovať hudobné vzdelávanie
a muziórovanie mládeže;
4. pomáhať pri riešení všetkých otázok hudobných škôl;
5. pomáhať pri výmenných študijných pobytoch študentov, učiteľov, orchestrov, zborov a iných skupín hudobníkov;
6. organizovať hudobné festivaly
mládeže a hudobné konferende.
EMU týmito akivitarni pripravuje cestu do zjednotenej Európy. Od roku
1982 získala ako ocenenie práce pri
podpore hudobných škôl štatút pozorovateľa v Rade Európy. Sídlo EMU je
v Utrechte (Holandsko), združuje 21
~ H UDOBN Ý ŽI VOT) 6 ) 2000

l' .\
ĎALŠIA VIEDENSKÁ ATRAKCIA SPRÍSTUPNENÁ
V polovici jú no slávnostne otvorili Dom hudby vo Viedni - hudobné centrum, ponúkajúce ná-

vštevníkom rod nezvyčojných atrakcií. Okrem ,obyčajného" počúvania hudby je tu možnosť
interaktívnej hry s hudbou. Dom hudby však poskytuje oj vel'ké množstvo informácií, umožňujúcich preniknúť do toj ov vzniku hudby, farby tónov, noddimenzionólnych futuristických
hudobných nástrojov (s ktorými možno experimentovať), známych o neznámych zvukov o šumov (napríklad započúvať so do .prenotólneho šumenia zmyslov• v lone matky) o pod.
Návštevník môže prevziať úlohu virtuálneho dirigenta Viedenských filharmonikov, ktorých
histórii je venované jedno celé poschodie Domu hudby. Poprední viedenskí skladatelia od
Mozarta po Schiinbergo sú tu zastúpení originálnymi partitúrami, kostýmami o osobnými
predmetmi. V reštaurácii ,Musiconto" so stoľuje oko zo čias Mozarta o Beethovena. A, pravdo, v shope si možno zakúpiť zvukové nosiče, hudobné nástroje, hudobnú literatúru ...
Kde so nachádza tento nový viedenský hudobný zázrak? V centre, v paláci a rcivojvodu
Karla no Seilerstiitte 30 (roh Annogosse). A ešte no internete: www.hous-der-musik-wien.at
(COMPRESS BRATISlAVA)

PÄf ROKOV ODDELENIA CIRKEVNEJ

HUDBY NA KONZERVATÓRIU V ŽILINE

Najmladšie oddelenie Konzervatória v Žiline si tento rok pripomína už piate narodeniny. Vzniklo ako dôsledok nedostatku chrómových organistov o hudobníkov v praxi. Ide
o pokračovanie tradície minulosti, odkiar sa vynárajú mená ako E. Pascha, J . Zrunek,
J . L Bella, M. Schneider-Trnavský a s nimi menej známi organisti. K verkým inšpiráciám
a vzorom patria takí velikáni hudby ako J . S. Bach, C. Franck a O. Messiaen, ktorí
okrem svojej skladaterskej a interpretačnej činnosti vystupovali aj ako praktizujúci organisti v kostoloch a chrámoch.
Pri tejto pn1ežitosti usporiadalo Oddelenie cirkevnej hudby slávnostný organový koncert, organové nei pary v kostole sv. Barbory v Žiline, kde sa nachádza historický organ
františkána P. Wemera z 18. storočia. Koncert sa konal1. júna a vystúpili na ňom poslucháči jubilujúceho oddelenia. Po celý podvečer zneli diela azda najväčšieho cirkevné ho hudobníka a organistu všetkých čias J. S. Bacha, ktorému tak pri 250. výročí jeho
smrti vzdali úctu, vd'aku a obdiv.
J e dôležité spomenúť, že okrem tohto koncertu sa tu usporadúvajú pravidelné m•
sačné organové nei pary a matiné, rozširujúce hudobný obzor širokej verejnosti mesta
Žiliny.
Prajeme Oddeleniu cirkevnej hudby vera úspechov a veríme, že v budúcnosti absolventi-organisti nebudú známi len v najbližšom okolí, ale že ich interpretácia bude znieť
aj v iných mestách na Slovensku.
ZUZANA UR DOVÁ

európskych štátov, 5 175 hudobných
škôl, 3 a štvrt milióna študentov a 113
tisíc učiteľov hudby.
Do tohto impozantného počtu bolo
v októbri na generálnom sneme vo
Weimare prijaté za ďena EMU i Slovensko. Stalo sa tak po niekoľkoročnom
úsilí zanietených osobností na pôde
AUHS (Asociácie učiteľov hudby Slovenska), kde zárodok združenia pôvodne vznikol vyďenením sekde hudobných škôl.
Delegáti z celého Slovenska sa zišli
v Bratislave 15. mája na sneme, kde
boli schválené Stanovy Združenia EMU
Slovakia, zvolené predsedníctvo a dozorná rada. Prvou dôležitou akciou
EMU Slovakia bola účasť delegátky
Márie Slaninovej na generálnom
sneme EMU v Trondheime v Nórsku

(29. 5.- l. 6.) a účinkovanie našich
kandidátov na Európskom mládežníckom festivale (súrodend Jendruchovci
a huslista Koša) l. - 4. 6. v Trondheime. Tento festival je považovaný za
najväčšie stretnutie mládeže v roku
2000: na improvizovaných pódiách,
v koncertných sálach a v kostoloch tu
vystúpilo vyše IO 000 účastníkov, mladých hudobníkov vyslaných národnými organizáciami EMU. Organizátori sa
stretli na generálnom sneme, kde vyhodnotili prácu za uplynulý polrok
a stretli sa s významnými politickými a
kultúrnymi činiteľmi, aby nadviazali
kontakty pre dálšiu spoluprácu. Reprezentáda Slovenska na tomto významnom podujatí bola preto mimoriadnym
úspechom. ti
BOŽENA DLHÁŇOVÁ
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I\.arol Petróczi
MNOHO:i'rRANNÝ HUDOBN ÍK - HUSLISTA, ZBOROVÝ DIRIGENT A PEDAGÓG KAROL PETRÓCZI,
UMELEC, N!KDY SA NEUSPOKOJUJÚCI S DOSIAHNUTÝMI VÝSLEDKAM I, UVAŽUJ ÚCI O SVOJEJ PROFESII
V ŠI ROKÝCH SÚVISLOSTIACH, VERIACI V NEODMYSLITEĽNOSŤ U M ENIA V ŽIVOTE KAŽD ÉH O Č LOVE KA,
VÝRAZNE SPOLUVYTVÁRAJÚC! ŽIVOT HUDBY NA VÝCHODE NAŠEJ KRAJINY ODPOVEDAL PRE HUDOBNÝ
ŽIVOT NA OTÁZKY MÁRIE KoRNÚCIKOVEJ .

A pustím sa do ved len vtedy, ak predpokladám, že ju urora Ako sa formoval váš vzťah k hudbe? Spomínate si
ešte na ten zlomový moment, keď ste si u vedomili, že
bím dobre.
hudba bude vaším poslaním?
ra Ist ý ruský esejista je autorom m yšlie nky, že "hmotn é bytie m ôže byť zaradené do duchovného poriad k u
-Začínal som s hudbou ako tisíce iných detí: kúpili mi husle,
jedine svojím prežiarením, oduševnením, t eda formou
a to z pragmatického dôvodu, boli totiž lacnejšie ako klavír.
A kedZe mama je pôvodom Nemka, tak pokiaľ v dome boli
krásy". Casto mi pritom napadnú husle.
- Som presvedčený, a netvrdím to len ja, že husle sú malý
husle, muselo sa na nich hrať. Začal som sa učiť u suseda, bol
zázrak. Zázrak preto, že dokážu tlmočiť city najhJbšieho ľud
to bankový úradník, ale nástroju sa venoval s láskou. Akosi
ského vnútra a azda okrem ľudského hlasu to dokážu asi najsom si vtedy ešte neuvedomoval, či vôbec chcem byt hudoblepšie zo všetkých nástrojov. Zázrakom sú aj preto, že svoju
níkom. Bol som dieťa ako všetky ostatné, až na to, že väčši 
dnešnú podobu získali asi pred 350 rokmi a ďovek do dnešnou som bol na strane tých, ktorí dávali rady, nie tých, ktorí
ného dňa nebol schopný vymyslieť nič
nejakú činnost vykonávali (keď deti
dokonalejšie. Pre mňa sú husle okrem
hrali futba l, ja som radil ako majú
toho krásne a ja sa rád obklopujem
hrať). Necvičil som, tak ako absolútna
väčšina detí v tom veku, ale myslím, že
peknými vecami. Dal som si dokonca
akési vnútorné puto ma k tomuto odu svojho nástrojára a dlhoročného
priateľa Karla Vávru husle postaviť, aby
boru ľudskej činnosti viazalo. Keď som
som bol prítomný na mystériu ich zrosa mal prvý raz ako štrnásťročný rozdu. Okrem toho sú husle mojím najhodnúť vážne, tak som sa jednoznačne,
vernejším priateľom. Nemôžu ma sklaproti názoru rodičov, ktorí chceli zo
mňa mat inžiniera alebo hodčo zmymať. môžem sklamať len ja ich. Tým, že
sa snažím čo najviac pracovať. snažím
sluplné, sám prihlásil na konzervatórium. Prijali ma vlastne do počtu- prisa ich čo najmenej sklamať. Nie som
však fanatikom huslí ako nástroja- som
jali trinástich huslistov a ja som bol ten
posledný. Bol to však prelomový movel'kým rnilovru'kom hudby ako takej.
Husle sú len súčasťou hudobnej výpoment: ak ma dovtedy museli rodičia
vede a musím sa priznať, že v mojom
nútiť k hre, tak teraz som sa stal fanatikom svojho rozhodnutia. Až som sa
najmilšom repertoári nie sú práve husv treťom ročníku odtol na psychiatrii ľové koncerty. Poznám mnoho a mnoodviezli ma z chodby konzervatória.
ho dobrej hudby, ktorú s radosťou
počúvam. Husľový koncert si pustím
Dôvodom bola totálna prepracovapredovšetým preto, aby som spoznal
nosť. Pracoval som aj 24 hodín denneK. PETRÓCZI
veľmi nerozumne, ako konštatujem
interpretačný pohľad niekoho iného.
dnes - ale tomuto fanatizmu vďačím za to, že som sa vyra Okrem konzerva tória st e šesť rokov študovali
rovnal s nevýhodou, ktorú som mal pri nástupe na školu.
u prof. Marie Hlouňovej v Prahe. V čom sa p ráca s ňou
ra Zaujímal by ma zdroj tejto fanatickej pracovitost i. odlišovala od štúdia na konzervatóriu?
Mali st e n ejaký veľký cieľ, alebo vás jednoducho bavi- Dnes prichádzam na to - a vo svojej pedagogickej praxi sa
snažím na toto poznanie reagovať - že podstatu štúdia som
lo 24 hodín hrať?
- MaJ som v sebe - a prejavilo sa to už aj na základnej škoprakticky na konzervatóriu neobjavil. Mal som profesora,
k tory dokázal vo mne vyburcovať vôl'ové vlastnosti. no to boJe - akoby zakódované, že pokiaľ som niečo robil alebo sa
lo a~i všetko. Niekam som sa dostal vlastnými siJami, predoniečo učil, chcel som to urobiť. vedieť dokonale. Na konzervšetkým po stránke technickej. Neskôr som zistil, že hrám
vatóriu som nemal jasný cieľ, pretože sám som nebol orientovaný, nepoznal som osobnosti, ktoré mi mohli slúžiť ako
zle, čiže šesť rokov fanatického štúdia neprinieslo to, čo malo
vzor. Nikdy som nechcel byt Davidom Oistrachom. Viem
priniesť, pričom to bol rozhodujúci úsek v profesijnom vývovšak celkom určite, že práca ako taká je mojou záľubou.
ji mladého ďoveka. Mal som však štastie aj na iné typy uči -
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teľov:

Mária Potemrová a Igor Vajda mali schopnosť zapav mladých ľuďoch iskierku, ktorá niekde v nich tlela.
Dodnes spomínam na stretnutia s Igorom Vajdom, kde
išlo práve o mystérium hudby, nie o .tárani e" o hudbe. Rád
spomínam aj na chvíle prežité s klaviristom Harrym Gertnerom, s ktorým sme meditovali nad fi lozofiou h udby, nad filozofiou ako takou, čítali Nietzscheho, Schopenhauera ... Th
niekde som začal chápa(. že štúdium hudby by malo byť iné
než len bezduché prehrávanie technického materiálu. Neskôr sa m i však predsa dostalo s;tisfakcie - stretol som vzácn eho človeka, profesorku pražskej AMU Máriu Hlouňovú.
Otvorili sa mi oči, pochopil som, čo všetko patrí k profesii.
Nemôžeme si nahovára(. že nie je dôležitá technika hry
na nástroji, no tá musí viesť k odhaleniu podstaty hudby ako
takej.
ľovať

ra Ste mimoriadne úspešný pedagóg, vaši žiaci získavajú prvé ceny na domácich i medzinárodných súťažia
ch, mnohí z nich sa presadili v zahraničí. Ako sa dá zo
14-ročného, mladého človeka vyformovať prvotriedny
huslista?
- Odvolám sa na pedagogické krédo profesorky Hlouňovej,
podľa ktorého je každý ďovek jedinečná osobnosť. Znamená
to, že je neustále potrebné pozorovať ho vizuálne - hrací
aparát, fyzické dispozície, mobilitu jemnej motoriky, a zároveň sledovať jeh o vn útorný
svet. Zanedbávan ie fyzických
daností študenta môže viesť
k vážnym deformáciám, ktoré
môžu zan echať stopy aj na
psychike mladého aoveka . Je
tiež dôležité vypozorovať hranice každého jednotlivca: pedagóg m usí rátať s vn útornou
z rani teľnosťou svojho žiaka
a nesmie ho doviesť do situácie, v ktorej si uvedomí vlastnú neschopnosť. .. U svojich
žiakov venujem m imoriadnu
pozornosť . vedomému• hraniu . Ide o čo možno najdokonalejšie ovládanie v podstate celého tela, o racionálne ovládnutie hracieho aparátu . Ak neviem .ako", nemôžem realizovať svoje predstavy. Ak viem .ako", je možné aj niečo
vymyslieť. Mojím pedagogickým krédom je aj u nevel'mi nadaného študenta budovať na intelekte a dať mu do ruky logickú hudobnú výpoveď od začiatku do konca. Technika, intonácia, rytmus patria, samozrejme, k základnej hygiene inštrumentalistu. Snažím sa však, aby sa už 14- ročný mladý
človek naučil pozerať do partu tak, aby nevnHľlallen noty, ale
aby cez grafický záznam odhalil hudobnú frázu a tektonické
zložky hudobnej reči. A nesmierne dôležitý je moment hľa
dania, neustáleho zdokonaľovania vlastného výrazu prostredníctvom dokona le postaveného hracieho aparátu.

ra Dva mesiace ste pôsobili ako externý profesor v Japonsku. Aký je rozdiel medzi slovenským a japonsk ým študentom?
- Pôsobil som na detašovanom pracovisku tokijskej univerzity v Toyame, na tzv. orchestrálnej akadémii, kam posielali študentov na niekol'ko semestrov. Th sa venovali predovšetkým
komornej hudbe a hudbe pre malé orchestrálne zoskupenia
plus individuálne pracovali s pedagógmi. Sám som mal dvanásť študentov a zároveň som pôsobil ako docent komornej
a orchestrálnej hry. Obrovský rozdiel je evidentný v tom, že

ra
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japonský študent je fanatik . Neviem, či je to jeho vnútorné
založenie, alebo či jednoducho vie, že investované prostriedky má využiť na čo najdokonalejšie získanie znalostí. Pracuje
toľko, kol'ko cez deň pracovať môže. Moji japon skí študenti
sa zúčastňovali na hodinách svojich kolegov, kde sedeli a počúvali. Ráno od siedmej do jedenástej som mal vyhradený čas
p re seba. Keď zistili, že cvičievam, prichádzali za mnou
s prosbou, či by som sa im nemohol venovať. .. Podl'a mňa
najvážnejší problém japonských študentov spočíva v tom, že
nevyrastali v európskom jazykovom prostredí. že majú iné
hudobn é korene. Preto majú pochopiteľné ťažkosti napríklad s predtaktím, zdvihom a pádom v nemeckej hudbe.
Majú však výrazný napodobňovací talent. Rozdiel oproti
našim študentom je aj v prostriedkoch: všetci moji japonskí
študenti mali vynikajúce hudobné nástroje, mali možnosť
stretnúť sa s poprednými svetovými pedagógmi, ktorých
pobyt zabezpečovala univerzita. Predo mnou tam bol môj
budapeštiansky kolega a priateľ Sándor Devics - profesor
Vysokej hudobnej školy Feren ca Liszta, počas môjho pobytu prednášal a hral Klaus Thunemann, prvý fagotista
Berlínskeho filharmonického orchestra. Pracovné podmienky (miestnosti, ubytovanie atď.) boli, pochopiteľne, na vynikajúcej úrovni. Neviem si predstaviť ideálnejšie pracovisko ako túto orchestrálnu akadémiu.

ra Roku 1964 ste sa ako
20-ročný

stali koncertným
majstrom Košického rozhlasového orchestra. Ako
ste vtedy vnímali orchestrálny svet?
- Keďže som sa nedostal na
vysokú školu, privítal som vypísanie konkurzu do KRO,
ktorý bol vtedy (okrem divadelné ho orchestra) jediným
profesionálnym telesom v Košiciach, a konkurz som urobil.
Bol som nesmierne šťastný,
lebo sa splnil môj profesijný
sen, nielen hrať v orchestri,
ale aj aktívne sa podieľať na profilovaní jeho interpretačného
prejavu, samozrejme, v patričnej miere, v akej to post koncertného majstra dovoľuje. Práca, ktorou som bol nadšený,
ma bavila. Bol som jedným z mála tých, čo chodili do rozhlasu dennodenne cvičiť. Ocitol som sa ako mladý fanatik a idealista v prostredí. kde prevládala predovšetkým skúsenosť
a rutina kolegov. Bol som rýchlo nútený poch op i ť. že to vždy
nemusí znamenať menej kvality. Snaži l som sa však od
prvých chvíl' pôsobenia v KRO hodinami a hodinami cvičenia
a práce obmedziť vplyv tohto prostredia. Otvorili sa mi tu aj
možnosti sólového hrania, predovšetkým pre potreby hudobnej redakcie, ktoré som s potešením privítal. Nahral som niekol'ko sólových skladieb, pamätám sa na krásnu spoluprácu
s Ladislavom Holoubkom. s ktorým sme nahrávali starú muziku, triá barokových autorov .. . Počas vojenskej služby som
mal možnosť získať ďalšie skúsenosti, a to v opernom orchestri v Banskej Bystrici, kde som pôsobil ako zástupca koncertného majstra - tu som objavil iný svet ako svet mikrofónu .

ra Roku 1969 ste sa stali koncertným majstr om novozaloženej Státnej filharmónie Košice ...
- Keď sa roku 1969 podarilo po rôznych peripetiách založiť
SFK, sníval som už o inej práci, než akú som poznal z KRO.
Bol som oslovený, aby som robil konkurz na post zástupcu
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koncertného majstra SFK. Po skončení konkurzu som však
dostal angažmán ako koncertný majster. Keďže podľa názoru
prvého vedenia orchestra (L Cížek, B. Režucha) koncertným
majstrom SFK nemohol byť neznámy huslista z Košíc, podmienkou konkurzu na post prvého koncertného majstra bolo hrať recitál v Bratislave. Ešte na jeseň toho roku sme so
Stanislavom Zamborským mali celovečerný recitál v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
1!:1 Koncertný majster je špecifická funkcia . Pravdepdobne nestačí byť iba výborným inštrumentalistom.

- Je jednoznačn~otrebné, aby koncertný majster bol • vybaveným" h uslistom. Dovolím si však tvrdiť, že len málo vynikajúcich inštrumentalistov má dosť schopností na to, aby post
koncertného majstra zastávali adekvátne. Koncertný majster
musí byť schopný sledovať koncepciu dirigenta, v každej
chvíli byť v strehu, aby mohol operatívne poslúžiť dielu ako
takému i všetkým požiadavkám dirigenta. Koncertný majster
by mal veľmi spoľahlivo čítať partitúru. Nesmie to byť hráč,
ktorému v prinópe vystačí jeden riadok jeho partu, pretože
z partitúry často vyplývajú špecifické problémy, ktoré je potrebné aplikovať na spôsob hrania skupiny. Koncertný majster by mal byť zorientovaný v interpretácii hudby rôznych
štýlových období. Samozrejmosťou by mala byť schopnosť sólistickej hry najmä v oblasti komorného repertoáru. Ko ncertný majster m usí byť schopn ý
samostatn e rieš i ť problémy
tektoniky h udobného diela.
Nezanedbateľná je sláčiková
technika, úroveň vládn utia
pravou rukou, čo sa odráža
n a variabilnosti a pestrosti
riešení ťahu sláčika, nie samoúčel ných , ale vyplývajúcich
z charakteru hudby a citlivo
zohľadňujúcich celkovú úroveň h ráčskeho potenciálu
skupiny. Konce rtný majster
musí byť často psychológom,
balansujúcim medzi dirigentom, jeho direktívami a ich
transformovaním smerom ku kolegom. Musí byť schopný
predviesť skupine sláčikov jednotlivé spôsoby h ran ia, ukázať
ako sa vlastne bude interpretovať každý mal ý úsek. Jeho
hráčske gesto by malo byť rytmicky zrozumiteľné, pretože
skupina i celý sláčikový súbor sa orientujú vo veľkej miere
práve podľa gesta koncertného majsua. Mal by byť v každom
prípade a v každom momente spolutvorcom interpretovaného diela v rozsahu danom partitúrou a požiadavkami dirigenta. Povedal by som, že dobrý koncertný majster je akýmsi pomocníkom, pravou rukou dirigenta, najmä ak ten rue je
.sláčikár" . 'fu by som chcel spomenúť inšpirujúcu, podnetnú
a pre mňa vždy vzrušujúcu spoluprácu s Ladislavom Slovákom .. . Ale koncertný majster je zároveň organickou súčasťou
orchestra v tom zmysle, že sa od neho môže odvíjať spôsob
a profil hry orchestra, v každom prípade jeho sláčikového
súboru .

orchestra. Pochopiteľne, rozhodujúci vplyv má na skupinu
prvých huslí. no ovplyvňuje hráčsky prejav a dikciu celej
sláčikovej skupiny. A formuje túto časť orchestra, ako časť
.veľkého nástroja".
ti Naznačili ste už charakter vztahu koncertného majstra k d irigentovi. Co, ak sa ich predstavy líšia?

-

Pokiaľ

som s dirigentom už spolupracoval. snažil som sa
do jeho hudobnej mentality: čo asi v danom diele môže
požadovať. A už vopred som sa snažil prispôsobiť frázovanie, teda aj ťahy sláčika , jeho možným požiadavkám. Viem,
že keď hrám napn1<lad s Dr. Ľudovítom Rajterom. musím
zabudnúť na všetky retuše iných dirigentov a čo najviac ct i ť
originálny zápis. Som rád , že obvykle dochádza k vzácnej
symbióze mojej predstavy s požiadavkami dirigenta. Ako
koncertný majster som však súčasťou .nástroja" orchestra.
Cím je tento nástroj flexibilnejší vzhľadom na požiadavky,
predovšetkým, zdôrazňujem, dobrých dirigentov, tým lepší
nástroj to je. To znamená, že musím byť vždy pripravený
požiadavke dirigenta vyjsť v ústrety. 2iaľ, často sa stáva, že
pred orchester sa postaví dirigent, ktorý je pod úrovňou
veľkej časti orchestra. Vtedy orchestru neostáva nič iné, len
zmobilizovať svoje sily a nejakým spôsobom zjednotiť svoju
hru na prijateľnú ú roveň . V tom momente úloha koncertného majstra môže byť dokonca dominantná.
vžiť

ti Dotkli ste sa problému
dirigentov .. .

- Otázka je veľmi delikátna.
Nie som presvedčený o tom,
že v systéme výberu a profesijného školenia v tomto odbore je všetko v poriadku. Náš
orchester dáva zo všetkých
slovenských telies prezentácii
mladých dirigentov azda najviac priestoru. ba dokonca má
možnosť sledovať ich vývoj
počas štúdia ... • Krájať vzduch"
taktovkou sa viac-J71enej zdatne môže naučiť ktokoľvek,
oveľa dôležitejší je osobnostný
rozmer ďoveka ... Z mnohých absolventov len o málokom sa
dalo povedať, že nevedel' . dirigovať", ale tých, ktorí by aspoň
niečím upútali a oslovili orchester, bolo ani šafránu ... Za 30
rokov svojej praxe v SFK som za dirigentským pultom stretol
takmer všetkých začínajúcich dirigentov až po generáciu
dnes renomovaných českých a slovenských dirigentov. Nemôžem si odpustiť poznámku, že mladý Belohlávek pred
30 rokmi bol už po lO minútach prvej skúšky Belohlávkom,
podobne Stankovský. Pred nedávnom u nás zaskakoval za
Zoltána Kocsisa maďarský dirigent, čerstvý absolvent akadémie Domonkos Héja. Prevzal kompletný program vrátane
Brahmsovej 2. symfónie - oslňujúco. Pre muzikantov bol
pôžitok s ním hrať. Podobnú skúsenosť máme s Gergelyom
Ménesim... Orchestru takmer vždy stačí hodina skúšky na to, aby si utvoril spoľahlivý názor na ďoveka s taktovkou!

ti Aké je postavenie koncertného majstra voči skupine l. huslí, voči celému sláčikovému súboru, voči celému orchestru?

ti Koncertný majster je nielen spolutvorcom profesionálriycb, ale aj rudských vzťahov. Ako vnímate túto
stráhku vašej pozície?

- Obvykle je sláčiková sekcia orchestra .srdcom· orchestra,
u rčujúcou skupinou. Jej frázovanie sa prenáša do ostatných
skupín. Koncertný majster prvých huslí je teda istým spôsobom určujúcim aj pre frázovanie a vyjadrovanie celého

- Clovek hrajúci n.a prvej stoličke musí byť istým spôsobom
psychológom. Komunikácia s kolegami a vôbec otázka vzťa
hov v rámci telesa je azda najťažšia a najproblémovejšia sféra, ktorá sa tohto postu dotýka. Ak má prirodzenú autoritu,
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vie navodiť prijateľnú atmosféru, no ani tak sa niekedy nevyhne situáciám, ktoré musí riešiť. .. Nesmierne dôležité je urobiť to citlivo, taktne, pretože v kolektívnej práci jedným
z určujúcich predpokladov úspech u je pozitívna, tvorivá atmosféra. Je potrebné tvorivé prispenie každého jednotlivca.
Problém ľudskej komunikácie a vzťahov v orchestri spočíva
v tom, že výkonný hráč je postavený niekde na koniec tvorivého reťazca, môže teda byť frustrovaný. Traduje sa, že keď
orchestrálny hráč prichádza po dovolenke do práce, povzdychne si, že zase na desať m~siacov stráca ľudskú dôstojn osť. Neraz totiž sedia v orchestri erudovaní umelci, ktorí
majú svoj vyhranený interpretačný názor. Keďže nemôžu byť
sólistami, hrajú v orchestri. Pokiaľ majú to šťastie, že sa pred
orchester postavia prevažne dirigenti, ktorí sú na primeranej
úrovni, nemusí byť táto frustrácia natoľko citeľná.
1111 Pôsobili ste aj ako koncertný majster Cairo Symphony orchestra v Káhire. Bol nejaký evidentný rozdiel medzi vaším pôsobením v Egypte a v ŠFK?
-V skupine l. huslí tu hrali prevažne koncertní majstri z celej Európy. Kým dobrý tutti hráč je zvyknutý na skupinové,
viac-menej uniformné ótenie, tak títo hráči mali tendende
presadzovať svoj názor. ChviTu trvalo, než sa skupina zohrala
na žela teľnú úroveň. Potenciál takejto skupiny bol báječný ...
Mal som česť hrať tiež v jednom svetovom orchestri v Bangkoku na počesť 50. výročia kraľovan ia Bhumipola rr., zostavenom tiež z koncertných majstrov. Bol to hviezdny týždeň:
hral tam jednak výkvet z najlepších orchestrov sveta, jednak
sa pred tento ansámbel postavil kórejský dirigent Chang mág taktovky. Ani som nevnímal, že hrám a po doznení koncertu som mal živomú satisfakciu -ak pre nič iné, tak pre toto sa mi oplatilo investovať tie tisíce a tisíce hodín práce.
1111 Co je podľa vás dôležité pre kvalitatívny rozvoj orchestra a naopak, čo pôsobí na orchester negatívne?
- Ak mám byť absolúme prozaický, tak poviem, že pozitivne
na orch ester vplýva .veľa peňazí". Vtedy je možné zaplatiť
dobrých hráčov. S otázkou peňazí súvisí aj angažovanie dobrých dirigentov, aj nástrojové vybavenie orchestra. Nie je zanedbateľné, aký nástrojový park vlastní. povedzme, skupina
dychových nástrojov, či sú to inštrumenty z jednej firmy, rovnako staré, rovnako ladiace a tď. Na Západe má každý možnosť kúpiť si svoj prvotriedny nástroj, a ak chce hrať v špič
kovom orchestri, musí mať špičkový nástroj, pretože ináč neurobí konkurz ... Jednoducho nemôžem byť idealistom a rojčiť o tom, že je potrebných iba sto nadšencov.
1111 Ktoré ďalšie činitele pôsobia podľa vás pozitívne
na kvalitu orchestra?
- Pre proW orchestra je rozhodujúci dirigent, ktorý s ním
najčastejšie spolupracuje. Už som spomenul, že orchester je
vlastne nástroj, neviem, či najdokonalejší, rozhodne však
zvukovo najpestrejší. KedZe veľký orchester nie je schopný
sám nič zmysluplné vyprodukovať, mal by niekomu patriť.
Práve u šéfdirigenta môže akýsi .vlastnícky" vzťah k telesu
vyústiť do želateľnej starostlivosti oň. Orchester nutne potrebuje .pedagogický vklaď, treba stále budovať jeho technický
potenciál, výrazový profil atď. Dobrý dirigent za pomoci premyslenej dramaturgie formuje hudobný prejav a celkovú
tvár telesa. Je jasné, že úroveň všetkých dirigentov, ktorí sa
postavia pred pult, by mala byť aspoň trochu vyššia než je
všeobecná úroveň hráčskeho potendálu orchestra ... Dôležitým činiteľom kvality je mikrofón: je neúprosný voči presnosti, technickej čistote hry. A nezabudnime na zájazdy: za
normálnych okolností musia pôsobiť na orchester demotivujúco. Môj kolega v amsterdamskom orchestri netúži ísť na zá1111
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jazd s orchestrom na tri týždne do Mexika. Pôjde tam radšej
na dovolenku. Kým však bude finančná situácia v našich orchestroch taká, aká je, tak musím napriek svojmu presvedče
niu priznať, že každý zájazd je motivujúcim činiteľom pre jednotlivých členov orchestra, predovšetkým z ekonomického
h ľadiska.

1111 Orchester alebo spevácky zbor sú p re mňa vžd y
symbolom Herakleitovho ideálu krásy - "jednoty v sebe členenej ". Ste zbormajstrom Košického speváckeho
zboru učiteľov a vysokoškolsk ého zboru Collegium
technicum, spolupracujete so Zborom sv. Cecílie pri
Dóme sv. Alžbety. Cím vás svet zborového spevu priťa
huje?
- Za to, že som sa začal ako zbormajster angažovať v zborovom hnuti vďačím svojmu priateľovi Ondrejovi Lenárdovi,
ktorý si ma roku 1975 prizval ako asistenta do Košického speváckeho zboru učiteľov, kde vtedy pôsobil ako umelecký vedúd. Hneď prvý kontakt s týmto zvláštnym svetom ma fasdnoval. Nedal som si utiecť ani minútu skúšky, ktorú viedol.
a dodnes žasnem, čo bol schopný z amatérskeho telesa vykresať. Umelecká úroveň telesa, ktorého vedenie mi roku
1976 prenechal, je pre mňa dodnes zaväzujúca. Zborový svet,
predovšetkým amatérsky, je svojím spôsobom zvláštny a zaujímavý. Na jednej stran e často absencia akéhokoľvek hudobného vzdelania, na strane druhej obrovská túžba a snaha
robiť hudbu čo najdokonalejšie. Jedinou satisfakciou za obetovaný čas je pre zboristu vydarená produkcia a ocenenie
obecenstva. Clenovia zboru svojmu dirigentovi tolerujú čo
koľvek, ak ich dokáže presvedčiť o tom, že spievajú najlepšie,
ako len dokážu. Je to pre zbormajstra veľký morálny záväzok vymámiť z telesa vždy jeho maximum. Neprestajne je potrebné zamýšľať sa nad repertoárom, citlivo odhadnúť, čo bude zbor spievať rád, čím pos úvať jeho technické schopnosti. ..
Skladbu, ktorá sa spevákom nepáči, ťažko možno dlhšie
udržať v repertoári.. Typické pre zborové telesá je, že sa rady
zúčastňujú na súťažiach, rady počujú iných, porovnávajú
a fandia si. S KSZU sme mali úspechy na pravidelných
súťažiach zborového spevu (Zlatý veniec mesta Bratislavy)
a často aj v zahran ičí. .. Krásna spolupráca ma spája aj so
šp ičkovým univerzitným zborom Collegium technicum pri
Technickej univerzite v Košiciach. Nádherní mladí ľudia,
bystrí, rýchle reagujúci (podmienkou členstva je zákJadné
hudobné vzdelanie) umožňujú venovať sa repertoáru najvyššej obtiažnosti, so zvláštnym akcentom na súčasnú hudbu, či domácu (Hrušovský), alebo svetovú. úroveň zboru dokumentujú víťazstvá na významných medziná rodných
súťažiach - Grand prix Slovakia, anglické Middlesborough,
ako aj profesionálna úroveň interpretácie veľkých vokálnosymfonických diel... Podnetné a inšpiratívne vzťahy mám so
zborom sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach, s ktorým spolupracujeme v rámci čoraz populárnejšieho Sakrálneho festiva lu.
1111 V poézii, vo filozofii sa môžeme stretnúť s myšlienkou, že umenie nevytvára nič absolútne dokonalé, ale
že svedčí o veľkom smútku a túžbe po dokonalosti.
Pocítili ste to niekedy?
- Predovšetkým v hudbe nemôže byť reč o dokonalosti. Keď
sa však oblečiem do fraku, tak zabudnem na to, že dokonalosť neexistuje. V tom momente je pódium svet, ktorý patrí
mne - a rovnako to vnímajú aj iní. Ale, čo je to dokonalosť?
Môže dôjsť k situácii. keď nastane tzv. hviezdna chvíľa. Nikto
nevie prečo, ale každý zúčastnený tuší: áno - teraz bola tá
chvíl'a, keď sme boli možno celkom blízko ... 1111
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Oto Ferenczy

Hudba pre štyri sláčikové nástroje
Ľubom ír

Chalupka

vierovi Messiaenovi či o americkej hudbe). To ho viedlo
Vývoj umeleckej tvorby neprebieha lineárne, ale je určovaný
k spochybňovaniu dobového domáceho povedomia o defininapätím medzi stabilizujúcirni a dynamizujúcimi faktormi,
ako aj vzťahom medzi atribútmi štýlových premien a vontívnom profile slovenskej hudby. Považoval za anachronickajšími sociálnymi podmienkami, ktoré môžu, ale nemusia
ké, že by slovenská tvorba mala zotrvávať na postromantických východiskách viazaných na tvorbu Vítezslava Nováka
ovplyvňovať tempo a smer umeleckých iniciatív. Z toho dôvodu nemožno historiograficky jednoznačne vymedziť perio(učiteľa temer všetkých reprezentantov medzivojnovej generácie), iritovala ho najmä glorifikácia a nacionalizácia tohdizačné predely; aj rok 1945, uvádzaný ako medzník v dejito českého skladateľa. Zároveň upozorňoval na plodné podnách slovenskej hudby 20. storočia, treba chápať len oriennety z odkazu európskej hudobnej avantgardy prvej polovitačne. Tesne po skončení druhej svetovej vojny sa celkove
ce 20. storočia, vedúce k rozširovaniu výrazového spektra,
v Európe, teda aj v slovenskom umelecko-kultúrnom prostredí, vynorili otázky obnovovania kontinuity s medzivojnoprelamovaniu istej mentálnej uspôsobenosti i .trápnej zavou etapou, prelamovania informačnej bariéry spôsobenej
ostalosti" a sprostredkujúce nové, modernejšie kompozično
kultúrnou izoláciou počas vojny
technické disciplíny.
a zároveň silnel záujem vykročiť po noVyhranený estetický názor i tvorivý
vých cestách tvorivého hľadania.
inštinkt viedol Ferenczyho, prirodzene,
Zvláštnosťou vývoja slovenskej hudby
popri publicistickej aktivite aj ku kom-na rozdiel od literatúry či výtvarného
pozícii. Roku 1947 dokončil svoj prvý
umenia - bolo silnejúce postavenie geopus, Hudbu pre štyri sláčikovt nástroje,
nerácie slovenskej hudobnej moderny,
kde presvedčivo dokumentoval svoje
ktorá sa formovala v tridsiatych roindividuálne skladateľské presvedčenie.
koch, v nastúpenom smere pokračo
Slovo .hudba" v názve skladby nie je
vala aj počas vojny a svoje východisnáhodné - viaže sa na zdôrazňovanie
ká a nadobudnuté štýlové pozície neautonómnej sily inštrumentálneho
mienila korigovať ani v povojnovom
žánra, odporu voči pseudoromanticobdobí.
kým gestám i neraz redundantným príRelatívna stabilizácia, tolerovaná
veskom programovosti vo vtedajšej slovenskej tvorbe. Zároveň odkazuje na
a svojím spôsobom podporovaná generačne spriaznenou kritikou, sa stala
aspekt prirodzeného muzicírovania,
v rokoch 1945-1948 terčom publicisako ho Ferenczy mohol spoznávať
tického vystúpenia vtedy mladého
v rodnom šarišskom prostredí, ale naja nekompromisného Ota Ferenczyho,
mä vo vysoko umelecky štylizovanej
podobe v diele Bélu Bartóka, čerpajú 
rodáka z Brezovice nad Torysou ( 1921
- máj 2000), absolventa filozofie, estecebo
inšpirácie z autentického folkló0. FERENCZV OKOLO ROKU 1950
tiky a hudobnej vedy na Filozofickej faru podunajských národov. Z úcty
kulte UK v Bratislave. Ako kompozičný autodidakt (základné
k hodnotám tohto diela vyplynula aj dedikácia Hudby .In
memoriam Béla Bartók". Ferenczy využil priležitosť zaslať
vedomosti o hudbe získaJ u košického regenschoriho Oldi'icha Hemerku) sa nedostal do prostredia skladateľskej školy
svoj kompozičný debut na Medzinárodnú súťažnú prehliadAlexandra Moyzesa- v tom čase autoritatívnej- mohol preku tvorby roku 1948 v Budapešti, kde skladba získala ocenenie.
to z dostatočného odstupu jej esteticko-štýlovú orientáciu
kritizovať. Pozoruhodný rozhľad a oporu pre svoje argumenAj určenie Hudby pre . štyri sláčikové nástroje" (namiesto
ty získaval štúdiom svetovej hudby 20. storočia a živým záujobligátneho . kvarteta") má svoje opodstatnenie - Ferenczy
mom o aktuálnu situáciu v jej vývoji (po promócií v roku
týrrhdôrazňuje jedinečné a relatívne samostatné postavenie
1945 pracoval v materiálovo pomerne kvalitne zásobenom
každého zo zúčasu,1ených partov v organizácii celku. Podstahudobnom oddelení Univerzimej knižnice, preto mohol uvetou autorovej koncepcie je stmelený vzťah medzi polylineárrejniť fundované štúdie o tvorbe Mauricea Ravela, Igora Stranym rozvrhom hudobných myšlienok a výslednou zvukovinského, ale aj - ako prvý na Slovensku - informácie o Olivosťou komunikácie medzi štyrmi hlasmi. Linearira faktúry
10
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vedie k odklonu od tradičnej opory tektoniky- motivického
kontrastu. Ferenczyho Hudba sa síce nezrieka motivických
jednotiek. tie však slúžia ako tvarová bunka pre následné
evolučné premeny. Dôležitou súčasťou týchto premien je
skladateľovo pružné narábanie s faktúrou. Namiesto polarity
motívov je na prvom mieste sústavná zmena - zrieďovanie,
resp. zahusťovanie mnohohlasu má za následok nové zvukové kvality; zrýchľovanie, resp. spomaľovanie tempa plodí
v slovenskej hudbe nevšednú, pr,rdtým len sporadicky sa vyskytujúcu, novo cítenú pulzáciu komorného súzvuku ako živého organizmu (azda iba grafická čistota Sonatíny pre l l
nástrojov Alexandra Albrechta a polyfonicky prepracované
Sláčikové kvarteto op. 2 Eugena Suchoňa tvoria anticipáciu Ferenczyho zámeru). V rámci evolučne projektovaného procesu zároveň nachádzame významného zjednocujúceho čini
teľa koncentrujúceho lineárny i vertikálny rozmer štruktú ry
-je ním selekcia intervalov, konkrétne väzba sekundových
a terciových postupov, ktorá, hoci odvodená z tradičného
materiálu diatoniky, fun guje v zmysle odpútania sa od harmonicky funkčného tonalitného základu smerom k modálnym súvislostiam (v rovine nie folklórne inšpirovaných, ale
umelo vytváraných modálnych postupov) a na viacerých
miestach sa svojou dôslednosťou blíži až k seriálnemu princípu. Vo volbe nového modálneho štruktúrovania vzťahov
v dvanásťtónovom poli prostrednictvom variability nachádzal Ferenczy silné inšpirácie v štúdiu Bartókových partitúr,
najmä jeho sláčikových kvartet. Jeho Hudba sa vitalizmom,
šírkou expresivity, koncentrovanosťou a zvukovo-farebnou
predstavivosťou blíži ku kompozičným nápadom a sugestivite 4. až 6. sláčikového kvarteta maďarského majstra. Pôvodné dielo z roku 1947 združovalo štyri konrrastné časti.
Po odstupe rokov sa Ferenczy k svojmu prvému opusu vrátil. Vypustil z ne ho pomalú časť. čím zrovnoprávnil charakter pulzácie v jednotlivých častiach a podčiarkol homogénnosť a koncentrovanosť skladby ako celku. V novom znení,
ktoré malo premiéru roku 1974, zároveň presnejšie zvýraznil artikulačné finesy, viažuce sa na novšie zdroje sonoristiky sláčikového ansámbl u -odvodené z palety, ktorú už Bartók predpisoval interpretom svojich komorných skladieb, čo
v pôvodnom znení boH iba naznačené. (Dostupné pramene
predpokladajú realizáciu revidovanej verzie skladby.)
l. časť - Sonáta - je koncipovaná zdanlivo na tradičných
tektonických oporách sonátovej formy, je tu prítomná introdukcia, náladovo symetrická ku code, dva myšlienkové nápady definujúce expozičný diel, ich následné rozpracovanie
i temer doslovná repríza. Povaha hudobných súvislostí
v zmysle naznačených skladateľových štýlovotvorných zásad
však umožňuje označenie .sonáta" chápať v zmysle .sonare" - predstavenia základných možností budovania sonickej
štruktúry, novo - voči dovtedajšej tradícii slovenskej komornej tvorby- znejúcich tvarov a vzťahov. Už vstupná meditatívna línia v prvých husliach - dôsledne sledujúca väzbu
sekundových a terciových intervalov- otvorenosťou a tonálnou neurčitosťou (PR. l) sprostredkuje zvláštnu monofonicPr. l
Andantt mosso

r~4 "FGp ttp

J$%f·4D-upf

cructndo

poc:o

o

;'l c=· e•RJr lr- .etfr(r
ra HUDOBNÝ ŽIVOT)

6)2000

kú

zvukovosť.

Táto kvalita nejasnosti, ktorá sa nestráca ani

v následnom polyfónnom pripojení ďalších nástrojov či v oživení pohybu, sa eliminuje až ostinatnou figúrou vo viole.
Upokojenie v podobe akordickej kadencie (výstavba tvarov
zachováva sekundovo-terdovú štrukt úru) tektonicky anticipuje výbuch následného allegra. Motivická bunka inšpiruje
bohaté polyfonicko-imitačné vzťahy, pričom na plasticite
zmien vertikálneho dynamizmu sa podieľajú aj artikulačné
zdroje novej sonickosti (glissando, pizzicato, trilky). V tomto
priestore sa vynorí stručná, rytmicky jednoduchšia druhá
myšlienka vo violončele. Zaujímavosťou, organicky zapadajúcou do koncepcie .sonare", je intermezzo pred rozvedením - monofonická línia zvlnená štvrťtónovou výchylkou.
Toto výsostne novo cítené miesto môže byť inšpirované jednak Bartókom (v jeho Sláčikovom kvartete č. 6 sú tiež predpísané štvrttóny. ale v iných súvislostiach), no zvlnenie v zmysle
nejasnosti či splývavosti v mikroštrukturálnom priestore skôr
anticipuje sonoristiku poľskej školy. (PR. 2). Evolučný diel
Pr. 2
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približuje invenčnosť Ferenczyho osobitého prekomponovaného polylineárneho profilu, daného variabilitou hustoty
faktúry, pohybu i vzťahov medzi presne určenou líniou a glissandami.
V 2. časú - Intermezzo - obnažuje Ferenczy intenzívnost
kontaktu s hudbou Bartóka i Stravinského. Na pôdoryse ronda sa odvíja štylizácia tanečného pohybu viazaného na intonačno-melodické zvláštnosti folklórnej proveniencie až
s orientálnym nádychom (podobný typ melizmatického .cifrovania" sa vyskytuje v Bartókovej Tanečnej suite). Zvuková
podmanivosť (predpis co/ legno a pizzicato v sprievodných
.priznávkach") (PR. 3) i rytmicko-metrické rafinovanosti poPr. 3
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lymetricky artikulovaného pulzu evokujú ovzdušie Stravinského Príbehu vojaka či Okteta. Ak Ferenczy v štúdii o Stravinskom horlil za .sebadisciplínu ... systémovosť v čase a uvádzanie hudobných fenoménov do poriadku", možno tieto
kompozičné atribúty už vidieť aplikované v Hudbe- napätia
spojené s presunom prízvukov a nerovnakým frázovaním sú
plne pod skladateľovou kontrolou, tanečnosť ani na okamih
11

nevyústi do oslavnosti. gesto je striedme a skromné (PR . 4).
Ak môžeme hovoriť o dotykoch slovenskej hudobnej tvorby
so Stravinského impulzmi, možno ich síce v úspornej podobe

Pr. 6
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koncom tridsiatych rokov u raného Kardoša (Klavírna suita č. 2), ale až vo Ferenczyho opuse sa možno stretnúť
jednak s vyspelejším postihnutím individuálnej Stravinského
stratégie narábania s časomernými jednotkami. jednak s príbuznosťou k Bartókovej transformácii folklórnych elementov. V Hudbe pre štyri sláčikové nástroje dosiahol Ferenczy, rozhradený vo výsledkoch európskeho neofolklorizmu, nový
stupeň adaptáde podnetov z ľudového hudobného prostredia, odlišný od využívania podobných podnetov v tvorbe
predstaviteľov slovenskej h udobnej moderny. Na rozdiel
napn'klad od tanečnosti v Cikkerovej hudbe ako atribú tu radostnosti a etnickej príslušnosti je pravidelný pulz u Ferenczyho zbrázdený cezúrami výsledkom inej, asketickejšej koncepde. v zmysle intelektuálneho zmocňovania sa špedfických elementov hudobného pohybu v ich rudimentárnej
podobe.
Podobné individuálne a novo pôsobiace stvárnenie inšpirádí nachádzame aj v tretej časti Hudby - Fantázia, kde ide
o syntézu postupov uplatnených v predchádzajúdch častiach
skladby. Dominuje tu väčšia elastickosť zmien, nápadnejší
i prudší kontrast medzi hutným hudobným tkanivom (PR. 5)
Pr. 5
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Ocenenie, ktoré Ferenczyho skladba získa la na medzinárodnom fóre, mohlo autora utvrdiť v správnosti nastúpenej
cesty. Avšak od roku konania budapeštianskeho festivalu sa
počnúc zmenou spoločensko-politického systému vo Februári začala vývojová etapa, v rámci ktorej zavládla totalitná
doktrína tzv. socialistického realizmu. V jej vulgarizujúcom
site sa odtla akákol"vek kompozičná aktivita, lámajúca predchádzajúcu tradíciu a uberajúca sa cestou tvorivého hľadania,
ktorá bola v rozpore s kanonizovanými doktrínami. A tak sa
terčom ideologickej kritiky stal aj mladý dvadsaťsedemročný
Ferenczy - jeho teoreticko-estetické názory boli vyhlásené
za neprijatel'né pre slovenskú hudbu (veď aj Bartóka vtedy
zaraďovali medzi .formalistických" autorov) a štýlotvorné
kvality jeho kompozičného debutu sa spochybnili výrokmi
o .popieraní národnosti", skladateľovom podl'ahnutí .zepigónšteniu na podobu vedúcich európskych formalistických
zjavov, rozomletých v mašinérii hudobného anarchizmu·
(Z. Nováček, 1955). Preto sa skladba krátko po svojom uvedení roku 1949 .stiahla" z repertoáru, Ferenczy už nedokončil rozpracované Noneto a musel sa dočasne prispôsobiť totalitnému tlaku. Našťastie, už v roku, keď boli publikované
uvedené vulgarizujúce výroky, napísal Serenádu a onedlho
( 1957) Capriccio pre klavír a orchester, diela, kde rehabilitoval
svoju poetiku, ktorej veril v čase písania Hudby pre štyri sláči
kové nástroje - poetiku čistoty a autonómnosti základných
vlastnosú hudobného štruktúrovania, nadhľad nad vzťahmi
medzi tvarom a gestom, disciplínou prvkov a sugestivitou súzvukovej nápaditosti, nad ponúkanou šírkou výrazových dispozícií hudby. 1!:1
P ramen e:
partitúra, OPUS Bratislava 1976.
nahrávka: Slovenské kvaneto, LP 9111 0324 OPUS Bratislava 1974.

a priezračnými zvukomalebnými blokmi, pôsobiacimi vo
funkcii cezúry. Z hľadiska evolučne vystavaného procesu pozíciu účinne pointovaných gradácií zastupujú polylineárne
miesta, kde vládne rovnocennosť nástrojov a špecifická, expresívne pôsobiaca jednota medzi líniou a farbou, drsnosťou
zahustených súzvukov a eufonickosťou kadencií. pripomína
sa štrukturálna prísnosť modality viazanej vzťahom sekundových a terdových intervalov, ale i napätie plynúce z postupného zabrzďovania vitality hudobného toku. Rozširuje sa artikulačná paleta umožňujúca z hry na sláčikových nástrojoch
vyťažiť nové sonické kombinácie. Oživuje sa tu aj poloha gracióznqsti a vtipu (PR. 6), dávkovaná rovnomerne s hudbou
dramatickou i meditatívnou, bez romanticky nasycovanej
emocionálnej exhibície.
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MIEŠANÝ PROGRAM BRATISLAVSKEJ HUDOBNEJ JARI
Dve ročné obdobia sú v hudobnom dianí
slovenskej metropoly pokryté tradičný
mi festivalmi. Slovenskej umeleckej
agentúre PAT-EX pred štyrmi rokiru zišlo
na um, že voľné jarné termíny by mohli
byť priestorom pre etablovanie nového
hudobného festivalu. Ci aspoň minifestivalu. Tak sa zrodila Bratislavská hudobná
jar. Ročník 2000 ponúkol štyri nedeľné
podvečerné koncerty v Redute, pričom
dva okrajové mali symfonicko-operný
ráz a dva stredné sa profilovali komorne.
Skutočnosť, že na dnešnom Slovensku, kde pre nekomerčné umelecké aktivity je žalostne málo finančných prostriedkov (pri všetkej úcte k zaangažovaným sponzorom), sa podarilo založiť
a udržať nové podujatie, je hodná uznania. Na druhej strane, Bratislava je metropola a z toho vyplýva pre ňu nepísaná
povinnosť byť takpovediac výkladnou
skriňou umenia, v tomto prípade hudobného. Inak povedané: podujatia s ambíciou tvarovať kultúrny profil mesta musia mať istý štandard, reflektovať medzinárodné normy a kritériá. Tieto
poznámky vyslovujem cielene k festivalu BHJ 2000. Bolo by velíni užitočné, keby organizátori získaný terén, navyše až
prekvapujúco akceptovaný publikom,
zúžitkovali cieľavedomejšie; najmä z hľa
diska koncepčného, kde badať znaky
dramaturgického tápania. Konkrétne
mám na mysli dva zo štyroch koncertov,
otváraá a záverečný.
úvod festivalu patril Slovenskej
filharmónii (je tiež popri agentúre
PAT-EX jeho usporiadateľom), hostujúcemu talianskemu dirigentovi Carlovi
Pontimu a slovenskej sopranistke [ubicí Vargicovej. Ako už napovedá meno, Ponti je synom Sofie Lorenovej
a Carla staršieho, čo bola, samozrejme, •
dostatočná mediálna návnada a zároveň
istá atrakcia pre širšie vrstvy publika.
Nuž a práve obecenstvo sa prejavilo svojrázne, či nazvime to pravým menom:
provinčne. V Dvorákovej Symfónii č. 8 G
dur op. 88 vytlieskalo svojho obľúbenca
po každej vete! Nešlo pritom vôbec o výkon hodný mimoriadneho ohlasu, tobôž
už nie záverečných . standing ovations",
veď Ponti ako absolútny začiatočnľk išiel
iba po prvom pláne partitúry. Na tom nič
nemení ani fakt, že dirigoval spamäti.
Tam, kde mohol uplatniť veľkosť zvuku,
sýtosť farieb a silu hudobného toku, sa
R3 HUDOBNÝ ŽIVOT) 6)2000

mu darilo väčšmi. No ak si partitúra vyžadovala modelovanie detailu, analyzovanie výrazových point, tieňovanie dynamiky či výrazu, ostávalo Pontiho poňatie dosť bezradné.
Dvorákova symfónia tvorila druhú
časť koncertu, jeho úvodná polovica bola ladená na opernú strunu. Tomuto príkremu dramaturgickému kontrastu však
chýbala akákoľvek zmysluplnosť. Dve
predohry majstrov talianskeho bel canta,
Gaetana Donizettiho (Don Pasquale)
a Gioacchina Rossiniho (Semiramis), mali v Pontiho átení južanský elán i potrebné .brio" v gradáciách, jednako však
ako celku im chýbala detailnejšia práca
so zvukom a kontrastnejšia dynamika.
Presila kvantity tónov sa ukázala i v sprevádzaní árií Ľubice Vargicovej, pričom
dirigent nebol sólistke pevnou oporou
ani v tempách a agogike. Ľubica Vargicová sa predstavila dvoma scénami a áriami, Aminou z Belliniho Námesačnej a titulnou postavou Donizettiho Lucie di

MICHAEL MARTIN KOFLER

Lammermoor (prvá ária), teda ukážkami,
ktoré patria k jej kmeňovému repertoáru. Nemala však svoj šťastný deň, keď
väčšmi než na prezentáciu výrazových
finesov bel canta sa sústredila na silu
a objem tónu, najmä vo vysokých polohách. Koloratúram tak chýbala virtuozita, kantiléne vláčnosť, výrazu vrúcnosť
a farebné teplo.
Takisto záverečný koncert Bratislavskej hudobnej jari 2000 sa niesol v znamení rozkolísanej dramaturgie. Podve-

čer,

v ktorom sa predstavil súbor Cappella Istropolitana na čele s rakúskym
dirigentom Georgom Kugim, otvorila
Symfónia D dur . Haffnerova · KV 385 od
Wolfganga Amadea Mozarta, po ktorej
nasledovala zmes operných árií, dvojspevov a predohier, ako aj koncertné árie od
Mozarta, Donizettiho a Rossiniho. Žiaľ,
výber operných čísel ostal na konvenč
nej báze a občas pôsobil dokonca improvizovane.
Magnetom koncertu sa stala maďarská
sopranistka Andrea Rostová, ktorá
dnes hosťuje pravidelne na popredných
svetových divadelných scénach. Jej partnerom bol významný budapeštiansky
basista József Gregor. Rostová si vybrala ukážky z lyricko-koloratúrnych postáv
Mozarta (Zuzanka z Figarovej svadby, Zerlina z Dona Giovanniho) a Donizettiho
(Norina z Dona Pasquala a Adina z Nápoja lásky), ktoré v jej repertoári postupne
nahrádzajú úlohy lyrického, resp. mladodramatického odboru (Pamina, Anonia, Violetta). Neznamená to však, že by
na parkete . leggero· sopránu si nebola
istá a výrazovo pôvabná, no tmavšou
farbou hlasu a sýtosťou stredného registra (na extrémne výšky sa nepodujala
ani v kadenciách) zjavne naznačila svoje
ďalšie smerovanie. József Gregor sa átil
lepšie v komickom žánri, ktorý je jeho
javiskovou doménou, takže Leporello či
Dulcamara presvedčili interpretačne
oveľa viac než dí!lšie vstupy. Problematický bol jeho Don Giovanni v duete
s Rostovej Zerlinou a podobne rytmicky
a intonačne nepresne vyšli i obe Mozartove koncertné árie. Gregor svojím bratislavským vystúpením ostal dlžný svojmu
menu, s ktorým sa spája rad významných kreácií v Budapešti, Segedíne
i v zahraničí.
Georg Kugi za dirigentským pultom
preukázal muzikalitu a pohotovosť, sprievodné čísla tempovo rytmicky ustrážil
(hoci tu koncert v nejednom momente
pôsobil skôr ako generálna skúška)
a predohrárn k Mozartovej Figarovej svadbe a Rossiniho Talianke v Alžíri dal švih
a lesk. Taktiež Mozartova symfónia preverila kvality bratislavskej Cappelly Istropolitany. Na záver zostáva len veriť, že
Bratislavská hudobná jar sa uskutoční aj
o rok a že sa jej podarí nájsť vlastnú dramaturgickú tvár.
PAVEL UNGER
(Dokončenie na str. 14) ....
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Po absolvovaní všetkých koncertov Košickej hudobnej jari som si s ľútosťou zaspomínal na roky, keď sme na tomto
festivale celkom samozrejme vítali Slovenskú filharmóniu, popredné zahraničné orchestre i sólistov svetového mena. V posledných rokoch je ťažisko festivalu na domáqjlrn orchestri a jeho
obsadenie saturujú sponzori a zahranič
né kultúrne in~titúde. Aj napriek tejto
skutočnosti (ŠF organizuje celé podujatie z vlastných finančných prostriedkov)
dramaturgia vzdala hold velikánom svetovej hudby. Odráža sa v nej milénium,
ale aj .symbolická" rozlúčka s pozitívnymi a negatívnymi javmi konäaceho sa
storoäa. Orchester SF sa na konci koncennej sezóny dostal do výbornej hráč
skej pohody a všetkých päť koncertov
odznelo v preáznom predvedení.
Na otváracom koncerte sa interpretačne podieľali poľský dirigent Miroslav Blaszcyk a Peter Topeczer st ..
Dirigent nechal orchestru priestor na
tvorivé muzikantské vyžitie, nepripustil
však porušenie logiky hudobnej stavby.
Predohra k opere Fidelio od L. van Beethovena vyznela presvedčivo, štýlovo.
Výkon sólistu v Koncerte pre klavír a orchester č. 20 d mol KV 466 od W. A. Mozarta imponoval techn ickou ästotou,
oduševneným prejavom, noblesou
a vnútorným pokojom. V Symfónii č. 5
e mol op. 64 od P. I. Cajkovského diri-

...,.

(Dokončenie

zo str. 13)

4. ročník Bratislavskej jari prebehol. tak
ako v predchádzajúcich rokoch, v štyroch májových podvečeroch, napfňajúc
dramaturgické a publicitne osvedčené
intencie a takmer exkluzívne vždy naplniac koncertnú sálu Reduty.• Sviatočni"
návštevníci z predošlých oas sa zmenili
na skalných- nezabudli -a pribudli aj tí
zvedavci, ktorých povzbudila dômyselne
vyrátaná reklama. V jej centre stál tentoraz, okrem domácej sopranistky Ľubice
Vargicovej, protagonista prvého koncertu taliansky dirigent Carlo Ponti junior. Mladý dirigent- dieťa slávnych rodičov. Pôvabný, šarmantný, ambiciózny,
ako interpret-tvorca však menej zaujímavý. Auditórium ho napriek tomu
bezo zvyšku (?!) ocenilo. Nech je akokoľvek, som presvedčená, že dirigentovi
Carlovi Pontimu .nadfahčený" bratislavský vavrín nemohol až tak zalichotiť.
Na to sa mi zdá príliš inteligentný ...
Kým taliansky dirigent svetielkoval
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gent budoval na dramaticko-lyrických
základoch a využil všetky príležitosti na
rozvinutie kontrastov.
Na ďalšom koncerte festivalu odznela
premiéra skladby Norberta Bodnára Air
pre anglický roh a orchester. Jednočasťová kompozícia (pravdepodobne bude súčasťou koncertu pre anglický roh
a orchester) navodzuje neobarokovú at-

M . BLASZCYK

mosféru. Sólistka skladby Iveta Bachmanová je disponovanou hráčkou, ktorá svoj výkon dokáže obohatiť vnútornou hlbkou. Turecká flautistka Safika
Kutluerová hrala sólový part Koncertu
pre flautu a orchester č. l G dur KV 313 od
W. A. Mozarta, v ktorom sa jej väčšmi
darilo v pomalej časti. Tvorba Samuela
Barbera nie je na košických pódiách
frekventovaná. Jeho Symfónia č. 2 op. 19

mala v Košiciach slovenskú premiéru
zásluhou dirigenta Pe tra Breinera,
ktorému sa podarilo interpretáciou
umocniť jej optimistický charakter. Výsledný dojem zodpovedal kvalite diela,
ale aj správnosti rozhodnutia zveriť uvedenie symfónie práve Breinerovi.
Jediným zahraničným hosťujúcim orchestrom KHJ bol Symfonický orchester z Miškovca s dirigentom
László Kovácsom. Dominantou ich
vystúpenia bolo uvedenie baletnej suity
Svätenie jari od I. Stravinského. Už samotná volba programu bola veľmi odvážna: neznáme akustické prostredie
a napätie, plynúce z vedomia hráčskej
zodpovednosti, sa môžu stať vážnym
problémom. Dirigentov prístup ku
skladbe dosiahol požadované parametre. Interpretácia baletnej suity, ale aj
suity z opery Gyorgya Ránkiho Cisárove
nové šaty bola zaujímavá i poučná .
Tretí konce rt orchestra ŠF s vynikajúcim francúzskym dirigentom
Emmanuelom Villaumom príjemne
prekvapil precíznym a vyrovnaným výkonom. V predohre Benvenuto Cel/ini od
H. Berlioza, v symfonickom scherze
Učeň čarodej od P. Dukasa a v Ravelovom
Bolere vypracoval farebne pestrú hudobnú paletu k presvedčivej dokonalosti.
Vniesol do interpretácie premyslený poriadok a všetkým skladbám pridal
mieru poetického vzletu. Emmanuel

ako mediálny hrdina, Moyzesovo kvarMichaela Martina Kofflera, ktorého
teto hralo svoju zabehnurú rolu ume- meno plynie súhlasne s paralelou reklaleckého garanta. V poradí na druhom fesmy- v superlatívoch. Tú však súdny potivalovom koncerte, doplnené, podporeslucháč ako . predkrm" pnliš nepotrebuné a inšpirované neustále aktívnym, in- je, najmä keď sa sústredí a započúva sa
venčne neuhasínajúdm českým multido umelcových ästých. zretel'ných, muzikantsky jedinečne nasýtených kreácii.
inštrumentalistom, .nadžánrovýrn" Jii'ím
Stivínom. Ich produkcia- ä chceme, aleTak ako zvyčajne, aj tentoraz - delebo skôr: by sme nechceli- vyznela improne - festival smeroval ku kulminácii vo
vizovane, akoby náhodne. Oba póly sťa
finále. S jeho doznievaním hodno vysloby sa míňali. Jubilujúcim .moyzesovviť opakovane slová uznania. Poriadacom· do slávnostného výročného koncerteľom zaželať dostatok elánu a neochatu zostávalo niekoľko dní... a Stivín akobujúcej sily. Jarný festival je podujatím
by sa nesnažil vystrieľať všetky náboje ...
.svojho druhu" . Je markantným úspeĎalšou stálicou a umeleckou zárukou
chom v kontexte súčasného hudobného
májového festivalu je Slovenský kodiania. To ho však musí stále zaväzovať
morný ochester. Na pôdoryse pes- pri hladaní nových osviežujúcich detaitrého, mierne inovovaného programu
lov- pri inovácii a rozširovaní dramaturpodal štandardný výkon. Prítomnosť jegickej optiky a záberov, ale aj odstraňo
ho lídra Bohdana Warch!la s bdelými ,
vaní neprofesionálne vyznievajúcich
navigačne nasýtenými senzormi nedo- • zdanlivých detailov (napríklad nepresnosti a .operetný" štýl textov v peknom
pustí umeleckú zradu. Pozitívnou stránkou tohto koncertu však nesporne bol
bulletine ... ).
LÝDIA D O HN A LOVÁ
priestor pre sólistu, rakúskeho flautistu
rtl HUDOBNÝ Ž IVO T] 6 ] 2 000

Villaume je výborným dirigentom
a skutočným vládcom orchestra, ktorý
je schopný zvládnuť koncepdu skladby
a precítiť ju do najmenšieho detailu .
V druhej časti koncertu odznel Trojkoncert pre husle, violončelo, klavír a orchester
C dur op. 56 od L. van Beethovena s vynikajúcim sólistickým obsadením: Ivan
ženatý (husle), Jiií Bárta (vi<;~lonče
lo), Marián Lapšanský (klavír). Skoda, že ich
koncepcia sa
ustaľovala

iba na skúškach s orchestrom SF,
takže k dokonalosti jej
chýbali spoločné skúšky
trojice sólisJiiH BÁRTA
to v.
Súčasťou festivalu boli aj dve podujatia- literárno-hudobný večer a koncert
súboru Musica aeterna- k 250. výročiu
úmrtia J. S. Bacha. Citlivo a premyslene
pripravený literárno-hudobný večer sa
venoval hudobnému odkazu J. S. Bacha. Komorný večer bol zostavený
z diela A. Schweitzera O Bachovi (František Kovár) a z výberu skladieb pre
sólové husle v podaní Juraja Cižmaroviča, ktorý preukázal veľké znalosti
a bohaté skúsenosti so štýlovými požiadavkami Bachovej husľovej tvorby.
Musica aeterna už v Orchestrálnej
suite h mol č. 2 BWV 1067 upozornila na
svoje základné kvality: technickú istotu,

intonačnú presnosť a hutnosť zvuku.
Prvé dva znaky boli evidentné v každej
skladbe, so zvukovou stránkou bolo potrebné vyrovna( sa pod vplyvom akustiky Dominikánskeho kostola. V skladbe
dominovala sólová flauta (Martina
Bernášková) so sólistickými kvalitami,
skúsenosťou komorného hráča, hrá č
skym nadhľadom a pôsobivým tónom.
Aj keď z bázy výsledného dojmu hry
súboru je možné vies( nekonečné diskusie o štýlovom cítení, prejdime to
konštatovaním, že výborný súbor dal
plne vyznieť nádhernému tónu, presvedčivému muzikantskému prejavu.
V Sinfonii F dur od W. P. Bacha a v Sinfonii C dur od C. Ph . E. Bacha dominovala melodická línia, prijateľný cit a
správne volený úsudok o výslednom
tvare. V záverečnej kantáte Non sa che sia
dolore pre soprán, flautu, sláčiky a basso
continuo od J. S. Bacha veľký úspech
dosia hla sopranistka Kamila Zajíčko
vá. O súbore a jeho programe sa možno
vyjad riť iba pochvalne.
V dramaturgii štvrtého koncertu orchestra ŠF dominovali dve výrazné
umelecké osobnosti: Johannes Brahms
(Tragická predohra op. 81 a Koncert pre
husle a orchester D dur op. 77) a Sergej
Prokofiev (Symfónia č. 5 e mol op. l OO)
so sólistom Jurajom Cižmarovičom
a dirigentom Petrom Ferancom. Cižmarovič plne potvrdil, že Brahmsov
koncert má precízne pripravený. Krásny a pôsobivý tón jeho nástroja vynikal zvlášť v kantilénach druhej časti,
logická stavba tempového plánu a cel-
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Schreierem vzdala ve Svatovítské katedrále hold
55. ročník Pražského jaro prines! v tradičním
Johann u Sebastianu Bachovi, pi'ijela Janóčkova
rozpetí dní od 12. kvetna do 3. června BO akcí:
filharmonie Ostrava, Moravská fi! harmonie
koncertu a divadelních predstavení. Není
Olomouc a Státní filharmonie Brno. Témei' pi'ev silách jedince absolvovat vše (akce se konají
hlídku tvorily koncerty komorních orchestru:
simultánne), v silách jedince není vyslechnout
ani polovinu. Je nesnadné si dokonce jenom
krome českému publiku znómých teles, jako
jsou Komorní filharmonie Pardubice, Sukuv kovybrat, mnoho dní se výjimečné koncerty a plimorní orchestr a Ta lieh uv komorní orchestr se
tažlivó divadla časove shodují - problém
všech dobrých festivalu. Odhlédneme-li od di- • v Praze objevili Komorní sólisté Bratislava,
Franz Liszt Chamber Orchestra a Orfeus
vedel, i když se v rámci festivalu konaly tri preChamber Orchestra. Stejne tak ke koncertum
miéry (G. Steiner: Dorian Grey, R. Wagner:
českých kvartetních souboru (Kiavírní kvarteto
Tristan a Iso/da, A. Schonberg: Erwartung), do
Bohuslava Martinu, Janóčkovo kvarteto, TeliPrahy pi'ijely ti'i zahraniční orchestry - Bergen
Philharmonie orchestra, Royal Liverpool Philchovo kvarteto) se pripojí kvartetní soubory
harmonie orchestra a Philadelphia Orchestra,
hostující - Schidlof Quartet, Mondriaan Stri ng
Quartet a Kronos Quartet, poslední dva specioposlední z jmenovaných se svetove proslulým
Wolfgangem Sawallischem. Krome Ceské fiilizované na hudbu 20. století. Není za ned botelné, že s Kronos Quartetem pi'ijela a vystoupila
harmonie, za jejímž dirigentským pultem se
vysti'ídali Serge Boudo, Vladimír Aškenazy
superhvezda amerického peveckého nebe
a Vladimír Válek, Pražských syrnfoniku, ktei'í
Down Upshaw. Paletu širokých posluchačských
s Petrem Altrichtrem letos Pražské jaro zahajomožností v oblasti komorní hudby doplnily konvali a u jejichž pultu stanu! i dirigenti Petr Vroncerty Verdehr Tria a Wienerstreich Tria, koncert
ský a Jii'í Belohlóvek, o Pražské komorní fi! harCeského noneta a rady dalších specializovomonie, která se vzócným hostem Petrem
ných komorních orchestru - Musicatreize, Cloti HUDOBNÝ ŽIVOT) 6 ) 2000

ková koncepcia lahodili a charakterizovali výkon, ktorý plne zaujal. Koncert ako celok zapôsobil ucelene, príkladná bola spolupráca s dirigentom.
Prokofievova Piata symfónia smeruje
skôr k bohatej citovosti a zomknutosti
form y, s obrovským dramatickým potenciálom . Predovšetkým prvá čas( je
bohatá na množstvo prudkých zmien
a dramatických momentov, čo dirigent
nie vždy patrične akceptoval. Orchester však zvládol množstvo technických
problémov, spontánnosť a hráčska disciplína vypointovali hudobnú krásu
diela.
Eva Drízgová (soprán), Jiií Sulženko (bas) , Marta Beňačková (alt) a Jozef Kundlák (tenor) tvorili štvoricu sólistov uvedenia Rekviem od Antonína
Dvoráka; Vysokoškolský umelecký
soubor Univerzity Karlovy, Praha
(zbormajster Jakub Zicha), Collegium
technicum (zbormajster Karol Petróczi) , šéfdirigent Tomáš Koutnik
a orchester ŠF boli hlavnými aktérmi
záverečného koncertu KHJ, ktorý je
možné bez nadsadenia zaradiť k vrcholom festivalu. Bol to umelecky presvedčivý výkon bez kazov v súhre, bez tempových náhodností. Dirigent dokumentoval schopnosť preniknúť k detailu
a pevne ho zasadiť do precíznej podoby.
Pri realizácii svojej predstavy našiel pochopenie u celého aparátu účinkujúdch.
Hlavný podiel na vynikajúcej úrovni mali sólisti, miešané zbory a aj vo vynikajúcej pohode hrajúd orchester SF. ti
ŠTEFAN
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2000
rinetissimo, Pražští vokál ní sólisté, Red Priest,
In stil moderna, Tempesta di mare, Capella regia musicalis, Collegium 1704, Schola Hungorica a Musica Bohemica. Ve vokál ní oblasti zoujaly koncerty slovné Bernardy Finkové, české
koncertní mezzosopranistky Olgy Štepónové,
oproti loňskému festivalu, kdy se sjelo sedm
houslistu, byle možno porovnóvat klavíristy
ruzných národností a generací: Garricka
Ohlssona, Petra Jii'íkovskéha, Mariána Lapšanského, Radovana Kvapila a Ivana Moravce.
Rovnež šest varhaníku (Petr Raj noha, Aleš Bórta, Karl Maureen, Jaroslav Tuma, Bernard
Winsemius a Karel Paukert) v dramaturgicky
zamerených programech rozezvučelo nekolik
pražských chrómu.
Dalo by se predpaklódat, že z letošního
Pražského jara nikdo neodešel neuposkojen,
nebať se nabízely umelecké zážitky opravdu
všem zójemcum o hodnotnou hudbu a její interpretaci, včetne tech, co se zajímají o jazz či
dechovou hudbu, o muzikál a balet Knekterým koncertním zóžitkum se vrótíme v pi'íštím čísle.
EvA VfrovÁ
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BUDAPEŠTIANSKY JARNÝ FESTIVAL
Budapeštiansky Jarný festival. tohto roku usporiadaný po dvadsiaty raz, oslovuje oproti jesennému predovšetkým
zahraničných turistov, preto jeho koncepda stavia na žánrovej pestrosti. siahajúcej od klasiky cez lahkú múzu, folklór až po výstavy, do ktorých sa zapájajú
aj kultúrne centr~o hlavného mesta. Z tejto mnohpvrstvovej ponuky som
navštívil finálne podujatia, ktoré svojou
monotematickosťou a atraktívnosťou
zodpovedali môjmu očakávaniu. Teraz,
post festum, môžem konštatovať: nemýlil som sa.
Spoločným menovateľom tohto záverečného bloku bola hudba Bélu Bartóka;
opusy Josepha Haydna a Pétera E6tv6sa
boli zárukou pestrosti programu. Bartókove diela boli naprogramované tak, že
obkročovali deň jeho narodenia, 25 . marec, a potom evokovali tohtoročné 55.
výročie jeho úmrtia. V prvej etape
odzneli skladby komponované pred
emigrádou roku 1940 a v druhej zaznelo jeho najslávnejšie dielo, ktoré vzniklo
už v Amerike.
Krásne renovovaná, históriu vyžarujúca sieň majestátnej budovy Maďarskej
akadémie vied pri Reťazovom moste bola dejiskom vystúpenia Bartókovho
k varteta. Toto renomované teleso doyen domáceho kvartetového umenia - v priebehu dvoch večerov uviedlo
komplet Bartókovej kvartetovej tvorby;
k zrelosti a ušľachtilosti tejto interpretácie (bol som prítomný na prvom večere,
kde odzneli l., 2. a 5. kvarteto) (ažko doplniť hodnotiaci komentár. V Státnej
opere som opäť videl a počul jednoaktovku Hrad kniežaťa Modrofúza a pantomímu Zázračný mandarín. lnscenáda jednoaktovky sa zrodila roku 1981 a bazíruje predovšetkým na dnes už málovravných svetelných efektoch. 2iaľ, táto
málovravnosť poznačila celú interpretáciu. István Dénes prvýkrát dirigoval
dielo a potrebné kontúry sa začali črtať
iba po otvorení dverí piatej komnaty.
Kolos Kováts ako titulný hrdina pôsobil unavene, kým Tamara Takácsová
sa nijako nezhoduje s mojou predstavou
o tejto dramatickej hrdinke. Lepším dojmom zapôsobila interpretáda Zázračného
mandarína. Tu dirigent prekročil prah neistoty a jeho výkon dostal primeranú
úroveň, takže Bartókova hudba sa priam
rozjasnila. No najväčšiu radost a pôžitok
som mal zo samotnej choreografie. Videl
som už nejednu variádu na tému Mandarín, no za najvydarenejšiu považujem

tú, ktorú vytvoril Gyula Harangozó na
roku 1956 a ktorú som mohol spoznať priamo po premiére. S veľkou radostou konštatujem, že vedenie sa vrátilo
k tejto priam dokonalej koncepcii a tak
som s pôžitkom sledoval dielo a výborné
výkony všetkých účinkujúcich, z ktorých spomeniem iba Dievča a Mandarína, bravúrne stvárnených Katalin Hágaiovou a Gyôrgyom Szakályom.
Rad symfonických koncertov zavŕšilo
vystúpenie BBC Symphony Orchestra
pod taktovkou svojho práve sa lúčiaceho
dlhoročného dirigenta Sira Andrew
Davisa. Ich koncert považujem po dramaturgickej aj interpretačnej stránke za
mohutné crescendo. úvodná skladba
mladého Angličana Michaela Turnagea,
nezáživná a bombastická Si/ent Cities, vyvolala u obecenstva iba zdvorilosmý potlesk. Leonidas Kavakos, huslista gréckeho pôvodu, na výbornej úrovni tlmočil Husľový koncert od Albana Berga. Po
prestávke nasledovalo Concerto od Bélu
Bartóka a ako prídavok - na veľké pre-

jeseň

P. E61VOS: TRI SESTRY, A
M. LUBINOVÁ (OtGA),

MELÁTHOVÁ (MJJA),

K SINKOVÁ (IRINA)

kvapenie - Verdiho predohra k opere Sila osudu. Počas tohto druhého polčasu
musel som konštatovať: je to virtuózny
orchester v rukách anatóma. BBC sa od
.našich. európskych orchestrov - Viedeň, Berlín, Amsterdam- odlišuje trblietavou brilantnosťou, charakteristickou
pre zámorské telesá. Symbióza týchto
dvoch prúdov vedie dirigenta k tomu,
aby dielo tlmočil virtuózne - to bolo átit
hlavne v sláčikových sekdách - a priam
ako vypreparované a rozobrané do tých
najmenších detailov. Výsledkom bola interpretáda síce trochu chladná, ale fenomenálna. A na záver: takého Verdiho
možno počuť iba na koncertpom pódiu nie z orchestriska operných.domov.
Z celkom iného prameňa vyviera interpretáda Haydnovho oratória Ročné obdobia. Dirigent Ádám Fischer stál na čele
ním založeného Nového rakúsko-madarského Haydnovho orchestra, zbo-

ru Wiener Singakadernie (Heinz Ferlesch) a sólistov Maliny Harteliusovej,
Herberta Lippe rta a Olofa Bära.
Stýlová čistota, priam bukolická jednoduchosť, výborne tlmočené sólistické party,
to boli komponenty krásnych, atmosférou
dýchajúdch interpretádí, ktoré Fischer dirigoval presvedčivo a bez partitúry.
Nesporne najzávažnejšou udalosťou
festivalu bolo uvedenie prvej opery Pétera E6tv6sa Tri sestry na domácej pôde
v koprodukcii Festivalového výboru
a Státnej opery. Téma libreta vychádza
z rovnomennej drámy A. P. Cechova, používa však iba jeho kľúčové scény trikrát
zopakované zo zorného uhla Ireny, Andreja a Máše. Opera nemá tradičné dejstvá, ale tri sekvencie. Netradičné je aj
použitie dvoch samostatných hudobných telies: v čiastočne zakrytom orchestrisku je malý súbor 18 hráčov, ktorý intenzívne komunikuje s osobami na javisku, kým za spevákmi je veľký orchester
na vyjadrenie dramatických situádí.
Premiéra diela bola pred dvoma rokmi
v Lyone (Francúzsko) v ruskom jazyku
a ženské party spievali kontra tenori. Pre
nemecké scény a pre scénu domácu skladateľ modifikoval svoje dielo tak, že sa
vytvorila nemecká a maďarská verzia
a kontratenori nahradili ženy.
Režisérom predstavenia je Oscarom
ovenčený filmový režisér István Szabó,
scenáristom Attila Csikós, kostymérkou Gyôrgyi Szakácsová a dirigentom
malého orchestra a tým aj koordinátorom celého predstavenia sám Péter
Eôtvôs, kým veľký orchester za scénou
viedol László Tihanyi. Režisér vychádza l predovšetkým z Cechovovej hry
a vytvoril napínavé, s hudbou ideálne
zladené hudobno-dramatické dielo. Scénické riešenie salónu rodiny Prozorovovcov je prosté, no výstižné a mnohovravné. Zariadenie pozostáva iba z verkého stola so stoličkami, zo sekretára
a starého klavíra; tieto rekvizity sú v každej sekvencii ináč usporiadané. Náročná,
no silne emocionálna hudba výborne
charakterizuje postavy, je nápaditá, sugestívna a dobre počúvatelhá .
Herecko-spevácke výkony majú nadštandardnú úroveň, a tak, pars pro toto,
spomeniem iba prekrásny výkon a hlasový materiál Andrey Meláthovej v úlohe Máše a alkoholizovaného doktora Cebutikina v strhujúcom podaní Dénesa
Gulyása . Obecenstvo preplneného divadla prijalo dielo a predstavenie s nevšednými ovádami. R2
J ozEF VARGA
R2

HUDOBNÝ Ž IVOT] 6 ] 2000

.zaúradoval" v nie práve optimálnom
stave sa nachádzajúci filharmonický
klavír - náš hosť ho však napokon úsKonečne koncert, o ktorom možno pípešne skrotil. Vďaka, pán Duchable!
sať v superlatívoch! Museli prísť Dni
Európy (abonentný koncert 5. m~ja bol
Zámerne som sa nezmienil o inak
v ich rámci), aby do Bratislavy, na praveľmi solídnom, dobre vypracovanom a
dobre znejúcom orchestrálnom sprievovidelné koncerty Slovenskej filharmóde; orchester i dirigent boli hrdinami
n ie prišli praví majstri-hudobníci. Tendruhej časti večera. Pridružil sa k nim aj
toraz aj dramaturgia bola v poriadku,
hoci vystúpenie sa skončilo zas príliš Slovenský filharmonický zbor, uváskoro, už o pol deviatej ... Ale kvalita
dzala sa totiž Ravelova pôvodne .choozaj stála za to.
reografická symfónia • na starogrécku
tému Daphnis a Chloé, transformovaná
autorom do podoby dvoch suít, kde nezastupiteľnú koloristickú a expresívnu
úlohu zohráva i zbor. Hudobno-dejinný
odstup umožnil niekoľkonásobné zvýšenie zvukovej i výrazovej intenziry (pri
solidárnej účasti kontrastných častí
s prevahou farebno-poetickej meditácie); to však nebolo jediným určujúcim
činiteľom druhej polovice večera, ktorá
v naplňani a sprístupnení významov tlmočených veľdiel za prvou v ničom nezaostala. Serge Baudo, osobnosť nemenšieho formátu ako Duchable, sa pri
F. R. DUCHABLE
interpretácii kľúčovej kompozície svojV prvej časti sústredil na seba pozorho krajana musel ótiť asi ako tá povestná ryba vo vode- taká presvedčivá, úplnosť Fran~ois René Duchable, jeden
ná a sugestívna bola jeho koncepcia, tak
z najväčších francúzskych klaviristov
našich čias! Cakal som nabitú sálu, žia ľ,
prirodzene . ladili" menšie i väčšie hunedočkal som sa (darmo, v návale kondobné celky, horizontálne či vertikálne,
a okrem toho s takým, vlastný vek pocertov a predstavení sa obyčajný smrpierajúcim temperamentom realizoval
teľník ťažko orientuje). Pravda, Beethovenove klavírne koncerty funkciu kosvoj pódiový výkon! U Sergea Baudoa
bolo zážitkom sledovať (o. i.) jeho momerčného . trháka " vážnej hudby asi
ťažko môžu zohrať. Duchable si zvolil
hutné, rozmanité (miestami k boxu
a šermu sa približujúce) gestá. Tie však
štvrtý, v G dur op. 58. Ani na chvíl'u nebolo možné zapochybovať o tom, že je boli vždy v zhode s duchom hudby, nikdy zbyabsolútne suverénnym pánom svojho
nástroja. S neuveritefuou preóznosťou
točne neroza vynachádzavosťou dávkoval dynamicptyľovali (a aj
bez ich vníké a zvukové odtiene, vyzdvihoval
mania mohol
náladové svojráznosti, kontroloval primeranosť intenzity a nasadenia; Dumať
posluchable názorne predviedol to, čo veľ- . cháč strhukých robí ozaj veľkými: neodJu čiteľnú
júci, vzácny
jednotu spontaneity a disciplíny. Intehudobný zážitok). Spolektuálna (i technická) bravúra nikdy
neskfzla do prázdneho perfekcionizmu,
meňme kon naopak, bezo zvyšku umožnila naplnekrétnosti: ako
nie či už hravo-iskrivých (3. časť), hro- dravú
rytS. BAUDO
zivo-dramatických (2. časť) alebo rojči
mickú pregvo-lyrických (priebežne) polôh. O .nadnantnosť. perfektné gradácie, konzekventné frázovanie, lyrickú šírku a priepozemsky" vzdušných pasážach (a to
s mimoriadne úsporným pedálom!),
strannosť. logiku celku a najmä tie
vzácnej tónovej kultúre, ideálne sklbebláznivé, vírivé kolotoče vášní a farieb
nej výstavbe či strhujúcom eláne už len
vo Vojnovom a Záverečnom tanci. Ak
tak mimochodom ... A to ešte trochu
by som mal toto fantastické hudobné

ZÁVER SEZÓNY
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predstavenie charakterizovať dvoma
slovam i, použil by som spojenie .kontrolované šialenstvo·. K nemu svojimi
vynikajúcimi individuálnymi a kolektívnymi výkonmi, samozrejme, výdatne
prispeli hráči SF.
Bol to koncert výnimočný, hudobná
udalosť najvyššieho rangu, privádzajúca
do stavu eufórie ...

Nie každý koncert, usporiadaný v rámci
Dní Európy, musí byť .európsky"! Ten
z filharmonického cyklu C (10. mája)
európsku úroveň rozhodne nemal. Nie
som si istý, či k tomu výdatnou mierou
neprispeli aktuálne klimatické podmienky, veď teploty vzduchu v hlavnom meste už týždne prekonávali všetky rekordy, navyše v ten večer bolo aj
neobvykle dusno ... Ktovie, či v takej
horúčave, navyše v uzavretej miestnosti bez klimatizácie, je plnohodnotné
muzicírovanie vôbec možné.
Indície podľahnutiu týmto mimohudobným faktorom mohla poskytnúť aj
klesajúca výkonnostná krivka koncertu.
Rossiniho populárna predohra k opere
Straka zlodejka pod taktovkou talianskeho dirigenta Giuseppa Catalda naznačovala určitý kvalitatívny potenciál.
najmä v oblastiach frázovania, zvukovej
transparentnosti a priamočiarosti gradácií. Ale už z tejto produkcie .trčali" urči
tá fádna .korektnosť" (alebo korektná
fádnosť?), ťažkopádnosť. deficit nadšenia, vibrujúceho napätia ... Tieto negatíva sa postupom času neustále rozširovali a prenášali z dirigenta na orchester
Slovenskej filharmónie, prípadne aj naopak. Spomenutá .korektnosť" mi najmenej prekážala v Bachovom Koncerte
pre husle a orchesterE dur BWV l 042, za
(nie najtvorivejšej) spoluúčasti Gernota Winischhofera. Ani rakúsky hosť
taktiež mimoriadnym nadšením či temperamentom neoplýva!, navyše sa mi
zdal akýsi neistý či bojazlivý, s permanentnými problémami okolo intonácie;
to však do veľkej miery ospravedlňujú
extrémne teplo a vlhkosť vzduchu. Nechcem mu krivdiť: volil adekvátne tempá (hoci 3. časť by mohla byť aj svižnejšia). do hudobného textu násilne nezasahoval, rytmus držal pevne v rukách,
vcelku hral prirodzene, muzikálne a naznačoval ťahy k všelijakým výrazovým
sféram (rozradostenosť, meditácia) ...
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len realizácia pokrivkávala. Ak prihliadnemc na jednu z konotácií etymológie
slova koncert (súťažiť), v čestnom boji
s huslistom Winischhoferom by zvíťazi
li asi filharmonici - i keď v neregulárnych podmienkach.
Nakoniec predvedenie Beethovenovej l . symfónie C dur op. 21 v druhej polovici premenilo koncert (aspoň pre
mňa) na dokonalý hlavybôľ. Zas a znova: . korektnos~ fádnosť, vlažnosť!
Miestami dokonca ospalosť. Nie, nechcem Cataldo~i upierať vybudovanú
makroštruktúru, logickú koncepciu,
primerané tempá; ale ak sa k premysleným kontúram .makro· nepridružia
rovnako premyslené a precítené nuansy .mikro·, nedopadne to zle iba
v ekonomike, ale aj v hudobnej interpretácii. A tu sa už nemožno vyhovárať
na horúčavu! Udržiavať súdržnosť
a kompaktnosť zvuku sa aktérom veče
ra darilo raz viac, inokedy menej. Co
im chýbalo najviac, to boli: energia, iskra, esprit, chuť, oduševnenie, vôľa
.prekonávať sa· ... A dodajme: podobné konštatovania o hre SF v priebehu
práve sa končiacej sezóny padli viackrát, takže za všetko viniť vonkajšie
okolnosti by hádam nebolo celkom
vhodné.

Nesmierne paradoxný koncert. Opäť
som sa presvedčil, že okrídlené frázy
mávajú ohromnú výpovednú hodnotu:
tentoraz myslím na známu ľudovú múdrosť .koniec dobrý, všetko dobré". Slovenská filharmónia sa po dlhšom čase
odvážila na veľkolepý projekt, na celovečerné inštrumentálne dielo. Stala sa
ním monumentálna 2. symfónia Gustava
Mahlera s prívlastkom .Zmŕtvychvstanie"

(8. a 19. mája).
Koordinátorom a garantom projektu
mal byť rakúsky dirigent Leopold
Hager. Vysvetlenie spomenutého para doxu: na jednoznačnú otázku, či sa Hager svojej náročnej úlohy zhostil spol'ahlivo a zodpovedne, by som nedokázal
dať jednoznačnú odpoveď. Pretože
umelecký a technický priebeh koncertu
bol miestami povážlivý, miestami - fa scinujúci! Neuveriteľné, kol'ko protikla dov sa za jedným hudobnoumeleckým
predstavením môže skrývať. Hager sa
po niekoľkých úvodných taktoch prejavoval ako úzkostlivý detailista, so sklonom k extrémnej sústredenosti a k pomalej kontemplácii, no zhruba v polovici l. časti mi zišla na um ďalšia pravdivá
fráza (že zdanie klame). Azda počas
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väčšiny koncertu z úctyhodného umeznačila stagnácia . reálnej" hudby a Haleckého snaženia skúseného salzbur- • gerova zotrvačnosť. O to sugestívnejšie,
ského rodáka zostala rozvláčna pomamohutnejšie vyznel hymnický záver
losť. Nepomohla ani Hagerova neefekdiela. Redutu šlo takmer roztrhnúť! Katívna dirigentská technika: hlavne
tarzia par excellence, hoci máličko falošná (myslím doslovne). Po doznení
v pomalších čas tiach a úsekoch sa mu
symfónie som však vôbec necítil rozča
málokedy podarilo zabezpečiť presné
nástupy. Ani lesné rohy nemali svoj deň
rovanie a vnútornú prázdnotu, tak dôverne známu z nevydarených koncer(nie je mojím zvykom sťažovať sa na
tov. Tajuplné, paradoxné - ale v kažnáhodné nepresnosti, .kiksy• inštrumentalistov, no ten večer bolo toho nadom prípade pozitívne.
ozaj privel'a), o ladení, intonačnej čisto
TOMÁŠ HORKAY
te a zvukovej zladenosti celého orchestrálneho telesa SF ani nehovoriac, tu sa
však možno vyhovárať na h orúčavu.
Finále 51. filharmonickej sezóny patrilo
orchestru, dirigentovi Róbertovi Stankovskému a trombónistovi Michalovi
Jaškovi. Dramaturgická skladba tohto
koncertu siahla po španielskej, českej
a ruskej hudbe. Zo španielskej hudby
sme si vypočuli suitu č. 2 Trojrohý klobúk
Manuela de Fallu. V podstate tu ide
o zoradenie troch španielských tancov,
ktoré majú svoj vnútorný gradačný oblúk. K čarovnej španielskej melodike
a k tanečným rytmickým kreáciám pristupuje tvorivá poučenosť z dielne francúzskeho impresionizmu. V rukách de
Fallu je však všetko nové, svojské, nanovo stvorené. Dôraz na čitateľnosť
kompozičného zámeru je evidentný.
Priehľadnosť však nie je lacnou transpaLEOPOLD HAGER
rentnosťou - nie je to povýšenie španielskej ľudovosti na frázovitý slogan,
A teraz poďme k pozitívam. Aj pri
tom všetkom mal Leopold Hager hudbu
ani spracovanie či prefarbovanie elesvojho vel'kého krajana jednoducho
mentárnych ľudových idiómov. De Pal• v krvi". Oplýval temperamentom,
la kráča cestou nevyšliapanou, cestou,
nadšením a priebojnosťou. Po dvoch
ktorú si sám zvolil- a tá mu zabezpeči
diskutabilných úvodných častiach dal
la nesmrtel'nosť. Presnejšie: jeho hudbe.
Interpretácia vetrni vyvážene a proporč
pochmúrno-fantastickému
scherzu
. hmatatelné" rytmické kontúry a mahne využíva virtuózne a poetické črty
lerovskej hudobnej filozofii šancu na
partitúry. Stmeľujúcim článkom sa stalo
.zmŕtvychvstanie". I pri pokračujúcich
suitové, programové, ba priam choreotendenciách k anarchii občas dosiahol
grafické či pantomimické videnie; hľa
a sprostredkoval pocit extázy, aspoň virdanie celistvosti v rámci divadelného
tuálnej; i pri slabej kohézii hudobného
projektu.
procesu miestami vycítil a predstavil
Sondou do českej hudby 20. storočia
pravú mahlerovskú vrúcnosť. Aký
bolo predvedenie Koncertu pre trombón
záhadný, neopísatelný, no účinný je to
a orchester Josefa Mateja. Toto dielo je
fenomén, identifikovanosť s rečou , dupodľa mňa predovšetkým príležitoschom a dušou daného hudobného mysťou predstaviť trombón ako sólistický
lenia, jazyka, štýlu! Slovenský filharnástroj. Skladateľ to v plnej miere potvrdil a navyše do dialógu sólistu s ormonický zbor podal štandardný výkon, plne zapadajúci do atmosféry
chestrom vniesol čaro českej a moravkoncertu; sopranistka Henrietta Ledskej hudby. Spevné pasáže evokovali
nárová a altistka Marta Beňačková ponášky na ľudovú pieseň, alebo presnejšie: na českú ľudovú hudbu, v ktorej
spievali solídne, emocionálne vypäto
a s istotou. Najexaltovane~iu, závereč
práve dychové nástroje majú svoju nenú gradáciu, ktorá od hudobných obra- • zastupiteľnú úlohu. Niekedy celkom
zov .konca sveta", posledného súdu rovnocennú s vokálnou zložkou. A práa apokalypsy vedie k žiarivému vyvrve tento špecifický prvok akcentoval
choleniu-vykúpeniu, nepríjemne poMatej vo svojej hudbe. Nie je to v českej
(a HUDOBNÝ ŽIVOT] 6]2000

hudbe nový prvok - dokonca by som
povedal. že Matej tu nadviazal na tradíciu, kde využívanie ľudových prvkov
nie je len vecou melodiky, ale i farebného uchopenia- väzieb na inštrumentálne obsadenie ľudových súborov. Veď
českú dychovku geniálne parafrázoval
už Gustav Mahler, Janáček vo všetkých
svojich orchestrálnych partitúrach zas
obnažil ich n ovú krásu. Matej ako žiak
Jaroslava ~ídkeho celkom prirodzene
nadviazal na túto školu a v pravom
zmysle slova . rozviazal jazyk" nástroju,
ktorý sa zriedkavejšie dostáva k slovu
ako nástroj sólistický. Matejovo clielo
bolo skvelou príležitosťou pre nášho pozaunistu Michala Jaška, ktorý v ňom
exceloval: je technicky dokonale vybavený, je muzikálny, vie komunikovať
s orchestrom. Za svoj výkon zožal zaslúžený úspech.
Po hudbe baletnej a koncertantnej sa
dostala k slovu i hudba symfonická.
Dmitrij Sostakovič a jeho Symfónia č. l
f mol op. lO znamenali začiatok novej
epochy v symfonickej hudbe 20. storočia. Dnes už tento zlom nevnímame tak
intenzívne, ako ho vnímal svet v roku
1925, v čase vzniku diela. Pri počúvaní
tejto veľkej hudby, ktorá má dnes sedemdesiatpäť rokov, prúdia k nám
sviežosť a závan tvorivej mladosti vtedy
devätnásťročného skladateľa. Bol to
blesk z jasného neba - zázrak v podobe
nového symfonického diela. V tejto
symfónii Sostakovič anticipuje celý svoj
duchovný odkaz. Schopnosť ukázať veľ
koleposť nastolenej myšlienky v evolučnom procese. Schopnosť gradovať
hudbu až do netušených rozmerov.
Schopnosť neustále rozdúchavať, ale
i upokojovať myšlienkový tok hudby.
Vdýchnuť pomalej časti nový rozmer
meclitácie. Ťažké je v recenzii čo i len
vymenovať to, čím Sostakovič obdaril
hudbu nášho storočia. Jedno je isté: už
svojím prvým symfonickým dielom
vzlietol do sveta fantázie a vízii, ktoré
sme pred ním nepoznali.
Je dobré, že túto výzvu veľkého maj-'
stra dokázal pochopiť a interpretačne
transformovať R. Stankovský s orchestrom SF. Mal som pocit, že si vzájomne
dobre rozumeli.
IGOR BERGER

K UKONČENIU
DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

SOSR

Neviem, či si nejaká kultúrna inštitúcia
na Slovensku okrem Slovenského rozhlasu formou hudobného podujatia pripomenula 55. výročie ukončenia drutJ HUDOBNÝ ŽIVOT) 6)2000

hej svetovej vojny. V Bratislave, aspoň
mne dostupných informácií, ani
jedna. Pritom, priznajme si, je to predsa
len dosť okrúhle výročie! O to viac treba oceniť aktivitu našej významnej verejnoprávnej inštitúcie i celkom solídny
výsledok tejto aktivity, totiž koncert
ll. mája v Koncertnom štúdiu SRo.
V porovnaní so zväčša improvizovane
zostavovanou dramaturgiou filharmonických konce.rtov musím vyzdvihnúť
cieľavedomý prístup kompetentných
z rozhlasu k tomu, čo na danom koncerte má odznieť.
Hlavným interpretačným aktérom
večera bol mladý - dodajme, že skôr
v zahramčí úspešný - slovenský dirigent
Peter Feranec. Výsledný efekt jeho
umeleckého snaženia vidím ako prevažne pozitívny.
Na to však bolo treba takých
skvelých partnerov, ako boli v úvodnej,
dramaturgicky
naj údernejšej
skladbe koncertu, v krátP. FERANEC
kantáte
kej
Arnolda Schonberga Ten, kto prežil Varšavu, Mužský filharmonický zbor a recitátor Jozef Simonovič. Pripomeňme,
že dielo veľkého novátora hudobných
dejín, židovského pôvodu, sa opiera
o autentické rozprávame väzňa z varšavského geta. Po desivej hudobno-slovnej
ilustrácii nacistického teroru a ľudského
utrpenia šokujúco a zároveň katarzne
pôsobí neuveriteľná statočnosť Židov,
ktorí na ceste do plynových komôr náhle začnú spievať hebrejskú pieseň .Shema
Ysroel". MFZ pod vedením Jana Rozehnala tejto jedinečný akt zúfalej hrdinskosti sprítomrul s mohutnou emotívnou a výrazovou silou, perfektne pritom
intonujúc náročnú atonálnu melócliu.
Zarademe kompozície Drrutrija Sostakoviča na program koncertu bolo šikovným a významovo viacznačným ťahom,
pretože o tvorivý odkaz tohto veľkého
sovietsko-ruského skladateľa sa ešte zvádzajú tuhé ideologické boje ... Pravda, jeho Koncert pre klavír, trúbku a sláčikový orchester op. 35 nemá veľa spoločného
s udalosťami okolo druhej svetovej vojny, no zato plne vystihuje Sostakovičovu
hudobnú a duševnú rozpoltenosť. Najznámejšiemu slovenskému klaviristovi
Mariánovi Lapšanskému sa pri pretlmočení tejto pestrej výpovede po trochu
nervóznej l. časti - ak tu vynecháme
mekoľko drobných .nečistôt" - celkom
podľa

darilo, a to s prihliadnutím na akcentáciu
dramatických, temných sfér a zdržanlivej
poézie v pomalej časti. či pri výrazových
polohách nezbedného až orclinárneho
vtipu v časti poslednej. Hod výstavbe tejto hudobnej produkcie nechýbala zreteľ
ná, logická koncepcia, celkovo by som tu
očakával viac vzletu, odpichu a spontánnej šostakovičovskej burlesky, ale aj precíznejšiu artikuláciu sláčikových partov.
Spomenúť treba i spoláhlivú a kvalitnú
spoluúčasť trubkára Rastislava Suchana.
Co by sa napokon mohlo viac hocliť na
symbolickú hudobnú demonštráciu
víťazstva dobra nad zlom, ľudskej vôle
nad utrpením, teda i rmeru nad vojnovým besnením, ako slávna Beethovenova Osudová? Táto symfónia patrí
k najčastejšie hrávaným hudobným dielam na svete a zmomiť sa jej predstavuje pre každého dirigenta vel'kú výzvu.
Peter Feranec túto neľahkú úlohu zvládol s prehľadom a dosť presvedčivo.
Podľa mňa sa mu najviac podarila prvá
časť, ktorá dostala koncízne, sústredené
kontúry, rmmoriadne napätie a priebojnosť. V pomalej časti mi chýbalo viac zahlbenia a kontempláde, do pochmúrneho scherza sa vdáka Ferancovej taktovke
.vkradla" ohnivá, veľkolepá vášeň; ale,
žial', aj trochu .rozkmotrené" pizzicatá.
Nakoniec posledná časť by mohla byť
ozaj dôstojným dovŕšením koncertu ...
keby sa Ferancovi i rozhlasovým symfonikom po všestranne sympatickom výkone podarilo rezolútnejšie a sústredenejšie predstaviť hudobný obraz triumfálneho, jasajúceho . happyendu ". Napriek tomu nechápem, prečo sa poslucháčstvo po poslednom akorde roztlieskalo tak nezvyčajne pomaly ...
TOMÁŠ HORKAY

KOMORNÍ SÓLISTI
BRATISLAVA
Mestské kultúrne stredisko hlavného
mesta SR Bratislavy usporiadalo v spolupráci s agentúrou RaRa Musica koncert
komorného orchestra Komorni sólisti
Bratislava 30. mája pod vedením rakúskeho dirigenta Michaela Dittricha so
sólistom Jurajom Bartošom, momentálne jedným z najprestížnejších slovenských trúbkarov. Ním interpretované
kompozície boli dramaturgickým zatraktívnením programu prvej časti koncertu.
Prvou skladbou bola transkripcia známeho hobojového koncertu Benedetta
Marcella (c mol) a ďalšou Koncert Es dur
českého skladatela J. K. J. Nerudu, ktorý
patrí do kmeňového trubkárskeho repertoáru. Ku koncertu B. Marcella sa mi žiada hneď na začiatku povedať. že ide
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o koncert v súčasnosti hrávaný vo dvoch
tóninách (okrem vyššie uvedenej emo/aj
d mol), pričom je zrejmé (vzhľadom na
fakt, že koncert je napísaný pre hoboj),
že pôvodnou tóninou je podstatne vhodnejšia d mol. V oboch spomínaných tóninách je čiastočne odlišne riešená ornamentáda, čo mnohých vedie k mylnému názoru, že ide o dva rôzne koncerty.
Je však viac ako jasné, že koncert existuje (z hľadiska riílenia doplnenej ornamentiky) v rôznych verziách, podľa toho, ako ho upravil ten-ktorý editor. Bohužiar, pravdepodobne ani jeden z doteraz publikovaných (starších určite) notových materiálov tohto koncertu nie je
z hladiska dnešných informácii o barokovej interpretádi a o pravidlách ornamentáde korektný, preto teda nie je pre
interpreta ani smerodajný a už vôbec nie
záväzný.
Juraj Bartoš uchopil Marcellov koncert veľmi prirodzene a nenásilne, čo by
som rád vyzdvihol ako možno vôbec najsilnejšiu stránku jeho prejavu na tomto
koncerte. Jeho široký, zamatový tón,
príjemne zmäkčovaný Zrkadlovou sieňou Primadálneho paláca (ide o efekt
všeobecne známy), dobre korešpondoval
s jednoduchosťou prístupu a priamočia
rosťou vyznenia interpretácie uvádzaného diela. Určité limity tohto spôsobu
interpretáde sa však prejavili už v poslednej časti Marcellovho koncertu a najmä v Nerudovej kompozídi (ktorá, mimochodom, nedosahovala hudobné
kvality predchádzajúcej skladby), keď sa
jednoznačne ukázala potreba väčšej interpretačnej investíde a premyslenejšej
koncepde oboch diel. Vo všeobecnosti sa
žiadalo urobiť interpretádu variabilnejšou, ísť viac na hranicu možného (najmä v dynamike), a to aj za cenu zníženia
tónových kvalít, spestriť agogiku, meniť
farbu tónu, objavne ornamentovať niektoré z úsekov skladby atď. Domnievam
sa, že poslucháč v určitom momente potrebuje ozvláštniť skladbu čímsi netradič
ným a vyslovene chce ótiť, že interpret
hrá na hranid svojich schopnosú. Juraj
Bartoš možno práve v týchto dvoch požiadavkách čiastočne zaostal za všeobecným očakávaním. Myslím si tiež, že na
celkovom interpretačnom prejave (na
tomto koncerte) sa dosť významne podpisuje doterajší umelecký vývoj Juraja
Bartoša (tak, ako som doteraz schopný
sledovať ho v oboch hlavných oblastiach- v jazze a vo vážnej hudbe), ktorý
sa aj podľa príležitostí vyvíja čiastočne
neroVJ;lomerne viac v oblasti jazzu. Hoci
Bartošov naznačený široký muzikanstký
záber je pozoruhodný a obohacujúci
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(prenášanie jazzovej interpretačnej uvoľnenosti do hrania vážnej hudby by som •
vyzdvihol!), môže niesť so sebou aj urči
té dôsledky nedotiahnutosti (prirodzene,
len v súvislosti s najvyššími kritériami),
ako sme už naznačili. Napriek tomu však
Juraj Bartoš potvrdil výnimočný prirodzený hudobný a technický potenciáL
ktorý ho (aspoň na Slovensku) radí k najrenomovanejším interpretom súčasnosti.
Hneď prvá orchestrálna skladba programu (Suchoň: Sesť skladieb pre sláčiky výber) preverila schopnosti orchestra
a naznačila aj jeho limity. Otvorené a intímne úseky úvodného Larga, prichádzajúce po hutnom zvuku Marcellovho
koncertu, odhalili závažné nedostatky
v súhre dovtedy kompaktne pôsobiaceho orchestra. Je všeobecne známe, že
slovenské orchestre hrajú slušne v hluč
ných tutti miestach, podstatne horšie to
býva v otvorených intímnejších úsekoch. Syndróm defenzívneho vyčkáva
nia na niekoho, kto začne hrať prvý, sa
klasicky prejavil aj u Bratislavských komorných sólistov. Vypuklejšie, našťastie,
len v dvoch veľmi krátkych Suchoňo
vých skladbách, ktorých zaradenie medzi
Marcella a Nerudu nebolo práve najšťastnejším dramaturgickým ťahom.
Kompozície druhej časti koncertu boli
naopak dramaturgicky objavné a výrazne prispeli k celkovej gradádi koncertu.
Ako v prípade Zagarových Styroch kusov
pre sláčiky, tak v prípade Mozartovej Symfónie A dur KV 20 l išlo o efektné a výnimočne kvalitné skladby, ktoré boli navyše adekvátne (kvalite hudby) interpretované. Bolo átiť zásadnú zmenu v prístupe ďenov orchestra, ktorí obe kompazíde hrali s veľkým zápalom a chuťou.
Radostný podt z hudby sa poziúvne preniesol do akúvneho prístupu, ktorý zase
zabezpečil kvalitu fungovania základných parametrov interpretácie: súhru,
intonáciu, homogénny zvuk. V Mozartovej kompozídi sa hádam najviac prejavil
vplyv rakúskeho dirigenta Michaela Dittricha, ktorý dal väčšine úsekov skladby
dojem • viedenskej" primeranosti. Koncert ako celok zanechal veľmi dobrý dojem a v poslednom čase nepochybne
patril k najkvalitnejším koncertom.

mentujúceho Cyrila Dianovského,
ktorý na rozdiel od doteraz známeho
interpretačného poňatia v úsilí čo najviac zdôrazniť kánonické a imitačné postupnosti používa v skladbe pedalizáciu
len minimálne. Dôslednosť v tomto prístupe vedie Dianovského v Sóle k neobvykle drsnému výrazu, čo by sme mali
zaregistrovať ako prístup zdôrazňujúci
nové súvislosti skladby azda s dobou
svojho vzniku. V informačných materiáloch by sa nemali vyskytovať také
nezrovnalosti, ako je datovanie vzniku
skladby. Program nás informuje, že Sólo
vzniklo roku 1981, komentár interpreta
ho zaraďuje do roku 1977, pričom známa publikáda 100 slovenských skladateľov
v kapitole o Sixtovi, ktorej autorom je
Vladimír Godár, pravdivo datuje vznik
skladby do roku 1973. Keďže sme vtedy
so Sixtom pôsobili na bratislavskom
Konzervatóriu, môžem to svedecky potvrdiť. Sólo pre klavír spolu s ďalšími
siedmimi skladbami odznelo na jeseň
1976 v rámci dnes už historického
koncertu novej slovenskej hudby v Baranowe (Poľsko), hral ho vtedy Stanislav Zamborský. Strukturálna zvláštnosť - zamlčaný centrálny tón d v strede
klaviatúry- by mohla byť istým východiskovým bodom pre sémantický výklad diela, a to nielen tohto, rovnako
ako intervalové kombinácie, zrkadlenie
zvuku v osi danej týmto tónom, či kánonické a imitačné postupnosti. Tón
d je horizontom, cez ktorý sa odráža
a vyvažuje s meniacim sa oneskorením
akákoľvek akcia v hornej polovici klaviatúry s reakciou na opačnej strane
zvukového spektra. Idea symetastiky,
ktorej otcom bol v šesťdesiatych rokoch
Rudolf Macudzinski, tu dostáva neuveriteľne významovú podobu.
Veľmi príjemným prekvapenim bolo
vystúpenie mladého sláčikového kvarteta Vl-DE (Zuzana Hrubovčáková, Silvia Dončevová, Júlia 2atková, Michaela
Cibová), v podaní ktorého odznelo jedno z ťažiskových Sixtových diel - Sláči
kové kvarteto č. 2 (l 984). Koncepčne náročný tvar trojčasťovej cyklickej skladby
s dvoma sadzobne kontrastnými intermezzami, kde autor spája redukované,
RóBERT SesESTA
silne chromatizované tvary, charakteristické pre jeho tretie tvorivé obdobie,
s postupmi z predchádzajúceho aleatoSIXTA v MIRBACHU
rického štýlu, to všetko dievčatá zvládli
bravúrne; treba sa už vopred tešiť na ich
Pri príležitosti šesťdesiatín skladateľa
a pedagóga prof. Jozefa ~ixtu bol 14.
ďalšie stretnutie s novou hudbou . Dnes
mája v Mirbachovom paláci komorný . už ťažko pochopíme, prečo sa práve tákoncert venovaný jeho tvorbe. Zo Sixto skladba stala v čase svojho vzniku
tovej tvorivej dielne odznelo najprv
predmetom sporov - lektorský posudok
Sólo pre klavír ( 1973) v podaní experi- pre vtedajší SHF bol v roku 1984 negati HUDOBNÝ ŽIVOT] 6]2000

tívny zrejme kvôli množstvu sekundových clustrov, ktoré vznikli ako dôsledok prísneho vedenia štyroch hlasov
sláčikového kvarteta, ako verúkálna varianta chromatického jadra témy, blízkej Bartókovi.
Jednoznačným vrcholom koncertu
bola Zamborského interpretácia autorovej Piano-Sonáty ( 1985). Stanislav
Zamborský hral s absolútnou koňcentrá
ciou a v pohode. Táto skladba v jeho podaní znie autenticky a neopakovatel'ne.
K podobným výsledkom môže viesť len
dlhoročný sústavný kontakt so súčas
nou hudbou a tieto výsledky potom
môžu reprezentovať našu hudobnú kultúru. Sixtova Piano-Sonata je skladbou,
ktorá vnímavého poslucháča stále núti
premýšl'ať o vzťahu tradície a novosti.
Tematické jadro spája tóny akordov
v tritónovom vztahu - vzťah neapolského a dominantného sextakordu
dodnes irituje skladatel'ov i poslucháčov
svojou zvláštnou schopnosťou balansovať na rozhraní dynamického a statického charakteru harmonickej štruktúry. Azda vďaka dôslednej kompozičnej
práci s týmto materiálom vnímame
dnes konštruktívneho, racionálneho
a vecného Sixtu paradoxne ako tvorcu
výrazovo blízkeho napríklad k extatickému a mystickému Skriabinovi. Preto
v jeho tvorbe hľadáme zárodky štýlu
najmladších autorov súčasne s tým, že
počujeme paralely s Moyzesom alebo
Suchoňom.

Milý Jozef k Tvojej šesťdesiatke Ti želám
všetko dobré, hlavne zdravie, a aby sa Ti darilo pri tých ďalších skladbách. Ozaj, čo je s
tou ciacconou?
VLADIMÍR BoKES

ZEUENKOVA KLAVÍRNA
POETIKA
Pedagóg VSMU Cyril Dianovský sa
s krátkym odstupom predstavil na
dvoch recitáloch z klavírnej tvorby Ilju
Zeljenku. Prvý odznel vo Dvorane
VSMU 13. apríla pod patronátom Aso:
dácie učitel'ov hudby Slovenska, ďalší
v rámci nedeľného matiné (16. apríla) ,
ktoré organizačne zabezpečuje Spolok
koncertných umelcov a Hudobné centrum v Mirbachovom paláci. Na prvom
podujatí znela výlučne Zeljenkova tvorba. O jej tlmočenie sa delili traja interpreti: Magdaléna a Cyril Dianovskí
a poslucháč vSMU Ivo Siller.
V posledných rokoch Dianovský naštudoval, premiérova) i nahráva značné
množstvo opusov tohto autora komponujúceho tak štedro pre klavír. Podarilo
~HUDOBNÝ ŽIVOT) 6 ) 2000

sa mu preniknúť do Zeljenkovej filozofie, osvojiť si kompozičné postupy
a adekvátne ich reprodukovať. Klaviristické skúsenosti, ktoré pri riešení tejto
problematiky Dianovský získal, sa stali
aj námetom jeho teoretických prác, nahrávky zasa súčasťou jeho habilitač
ného pokračovania na VSMU.

M. A C.

DIANOVSKÍ

Najzávažnejším dielom oboch podujatí bola Piata sonáta. Je v nej zakódovaný Zeljenkov pohrad na svet, v ktorom
autor akoby si kládol rad otázok a snažil
sa nájsť na ne odpoveď. Náladové nuansy, premenlivé emócie a mernace sa
charakteristické črty dokáže skladatel'
umne pospájať do logicky vyzrnevajúcich plôch a, samozrejme, i do účinného
celku. Dianovský iste venoval naštudovaniu tohto diela množstvo času. Stál
vysoko nad technickou problematikou
a v prvom pláne jeho tvorivého zámeru
bolo vystihnúť a poslucháčovi presvedčivo servírovať meditaúvnosť i drsnosť
výrazu. Počuli sme pre Zeljenku typické
ostinatné postupy (najmä v sprievodných hlasoch, nad ktorými sa evolučne
rozvíja tematický materiál) v najrôznejších náladách, tempách, registroch.
Autor tu medituje, revoltuje, nevyhne
sa ani sarkazmu, drsnému zápasu, aby
napokon pateticky ukončil svoj vnútorný monológ i dialóg s obklopujúcim ho
svetom.
Rozprávky o hudbe (Il. diel) sú kratšie
skladbičky. Paleta ich meniacich sa farieb
na skromnejších plochách sa stala skvelou pn1ežitosťou pre Magdalénu Dianovskú rozohrať majstrovstvo dávkovania
odtienkov, rôznych emócií či technických postupov. Priezračnosť, citová zaangažovanosť a dokonalá premyslenosť
parametrov sugestívne umocňovali notovú predlohu. Aj v Troch pre/údiách pre
klavír rovnako zodpovedne pristupovala
k partitúre (a vysoko zabodovala).

Na prvom podujatí odznela premiéra
ľavú n~ku. Zeljenka ich
pohotovo skomponoval pre interpreta,
ktorý utrpel úraz na pravej ruke. Ivo Siller vložil do premiéry tohto triptychu
svoje solídne technické i tvorivé zázemie.
V záverečnej Toccate pre 4 ruky sa predstavili manželia Dianovskí. Stala sa previerkou ich technickej, výrazovej, stavebnej, ale i komornej pohotovosti. Pokia!'
ide o vypracovanie, zapôsobili vysokým
profesionálnym majsuovstvom.
V rámci nedel'ného matiné, ktoré
.obhospodarovali" už len manželia Dianovskí, namiesto Troch skladieb zaradili
(ako úvodnú skladbu) Fantáziu fmo/ op.
103 pre štvorručný klavír D 940 od
Franza Schuberta. Cez Veľkú noc sa ich
interpretácia stala jedným zo sprievodných leitmotívov televíznej relácie
o skladatel'ovi (vznikla v roku 1997).
Interpretácia na matiné mala už isté
reprodukčné zložky čiastočne odlišné,
napríklad pomalšie tempo úvodnej
myšlienky, väčšiu dravosť až drsnosť,
v obidvoch prípadoch však vysokú mieru precíznosti.
Z hl'adiska zvukového vyznenia celého koncertu dávame prednost prvému podujatiu. Tak v Zeljenkovi, ako aj
v Schubertovi v Mirbachovom paláci
dynamické vrcholy i sforzata prehlušovali možnosti doznievania zúženého
koncertného priestoru. Manželia hrali
naplno (i ako sólisti) a bolo to prihluč
né. Žiadal sa premyslenejší, kultivovanejší prístup.

Troch skladieb pre

VLADIMÍR

ČíŽIK

MÁJOVÝ MIRBACH
Galéria mesta Bratislavy a Hudobné
centrum ponúkli 28. mája v Mirbachovom paláci koncert z tvorby Jozefa
Gahéra a Mareka Piačka.
Odbornej verejnosti zrejme netreba
predstavovať týchto skladatelov, ktorí sa
v dramaturgickom projekte koncertu
ocitli spoločne len zásluhou nástrojového zoskupenia, aké v rámci komorného obsadenia využili vo svojich dielach
(akordeóny, husle, violončelo, flauta).
Prvá časť koncertu patrila J. Gahérovi
a premiére jeho diela Fantasia ricercata

pre flautu,

violončelo

a akordeón (1984)

v podaní Mareka Piačeka, flauta,
Jozefa Podhoranského, violončelo
a Rajmunda Kákoniho, akordeón. Pri
počúvaní tejto skladatel'ovej .spomienkovej reakcie" na barokovú formu ricercaru som si uvedomil, že i keď aovek prichádza na koncert v .úlohe" recenzenta či hudobného kritika- je vždy
len poslucháčom. Keď skladatel' dielo
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píše. musí si uvedomil. ako bude znieť
záznam je len cestou k poslucháčo
vi. V znejúcej podobe Gahérova Fantasia ricercata unavuje ... Chýba jej práve
fantazijný rozmer. Gahér je nesmierne
vzdelaný skladateľ. preto nemožno pochybovať o tom, že inžinierska práca
skladby je skvele zvládnutá. Žiaľ.
v tvorbe to nestačí. Budem veľmi
úprimný. Pri počúvaní spomínanej Fantasie. ale i prem iél'ďalších diel (lmmaginazione rapsodico pre sólový akordeón 1982. či Dva frlf!jmenty pre flautu. husle.
violončelo a akordeón - 1983) poslucháč
v prvom pláne. v expozíciách nemôže
verbálne kvalifikovať hodnotu myšlienky. To sa nedá ani u veľkých majstrov.
pretože poslucháč čaká. čo sa s nastoleným .materiálom· bude diať. Až retrospektívne. po práci s myšlienkou. sa
ukáže (a to nezávisle od formy). či hudobný materiál mal v sebe náboj variability. Poslucháč vycíti väzby k ďalším
myšlienkam. ktoré môžu byť v .príbuzenskom· vzťahu. alebo patria do inej
.rodiny• myšlienok. Žiaľ. toto v Gahérovej hudbe nefunguje. Fantazijná práca je najväčším problémom. Je to h udba nepretržite umrtvovaná. Prirodzenému toku hudby sa stavajú do cesty
čudesné prekážky. bariéry. šablónovité
reťazce. Jedným slovom. estetický zážitok z hudby sa nedostavuje. lmmaginazione rapsodico (v podaní R. Kákoniho)
bolo azda invenčne najzaujímavejšie.
Druhou cestou do .slepej uličky" bude sonda do tvorby Mareka Piačka. Prvé
dielo pre sólový akordeón (v podaní
Borisa Lenka) Pieknq mia/as twarz... (ale
jui nie masz) pôsobilo spočiatku ako závan čerstvého vzduchu. No to bol len
prvý. veľmi klamlivý okamih. Nech už
skladateľ nazve svoje dielo remixom či
.rekreáciou hudby štýlu Disko Polo". sú
to stále len slová. slová ... V skutočnosti
treba poveda(. že triviálnosť nemožno
vystavovať na obdiv. Ano - proporčne
zvládnutá a v tvorivých súvislostiach
pretavená- hoci i tá najnaivnejšia- triviálnosť môže byt funkčná a esteticky
účinná. Piačkovi sa to podarilo jedine
v skladbe pre dva akordeóny Cesta lemovaná dcérami noci. To je cesta von z bludiska. ale už záverečná skladba Things
Go Better with Tamagochi (Všetko ide ľah
šie s Tamagoči) nastoľuje otázku. či vôbec takáto hudba patrí do koncertného
auditória. Piaček sa dostáva do polôh
estrádno-zábavného žánru, a to som
ešte použil veľmi miernu terminológiu.
Neviem. či chcel poslucháča rozosmiať.
či rozhnevať.. . Prirodzene. hudobný
kritik nebude nikdy . poradcom· sklaveď
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dateľa - to ani nie je jeho úloha. Ak
O skladbách Jozefa Sixtu možno obvšak autor nebude počúvať echo z tej • razne poveda(. že na pódium .prídu
a odídu·. Je vzrušujúce počúvať dielo.
strany. ktorej bolo dielo adresované.
ocitne sa v osamotení. resp. v počúvaní
v ktorom od prvých tónov možno sledova( zrod hudobnej myšlienky, jej výlen svojho hlasu.
IGOR BERGER
voj. premeny. kde poslucháč je vtiahnutý do procesu ako do detekúvky. hudba
PRVÝ VYDAVATEĽSKÝ
narastá, graduje. žije svoj vnútorný žiKONCERT, ALEBO
vot. oslobodená od programu. a keď
Mami. kúp mi noty ...
všetko vypovie. vracia sa do vlastných
stôp a usína na počiatku hudobnej téParafrázujúc názov pesničky (Mami.
my. Platí to aj o skvele predvedenom
kúp mi knihu. ktorú svojho času vyspevoval Miro Žbirka). vraciam sa k zážitRecitatíve pre sólové violončelo v podaní
kom z koncertu motivovaného prozaicJozefa Luptáka. odkrývajúceho huky, ale záslužne- poskytnúť širšej verejdobný obsah v súlade so štruktúrou dienosti zvukovú predstavu o poslednej
la. Skladba mi pripomínala príbuznosť
produkcii notových materiálov pre rôzs jazzom, čo spôsobil Luptákov uvoľne
ne inštrumentálne obsadenia. (Spoluný prednes. jeho spôsob stvárnenia téusporiadateľom koncertu 22. mája bol
my a skladby ako celku. aj keď to isto
aj Slovenský rozhlas.)
tak nezamýšľal. Jazzové perkusie by doPozvánku na .vydavateľský koncert•,
dali tejto skladbe zvláštny odtieň pozisvojho druhu prvý. som prijala, keď som
tívnej dekadencie ...
sa dozvedela mená uvádzaných autoJ. Lupták bol súčasťou aj zohratého
rov: Franz Xaver Tost (bratislavský sklatria s Ivanou Pristašovou (husle).
a Eleonórou Skutovou (klavír). ktoré
dateľ 18. storočia). Antonio Bertali (vieukážkovo predniesla Talizman - Nokturdenský skladateľ 17. storočia) a slovenskí skladatelia Peter Zaga r. Vladimír
no pre klavírne trio od Vladimíra Godára.
Godár a Jozef Sixta. Notové materiály
Skladba pred dvadsiatimi rokmi vzbudidiel týchto aj ďalších skladateľov na pulla rozruch. dnes je stálicou repertoáru
ambicióznych komorných zoskupení.
te pred koncertnou sálou boli vydané
v uplynulom období v dvojzáprahu
Je zdanlivo ľahkou skladbou. no jej praScriptorium musicum a Mus ic
vú esenciu vydolujú iba inštrumentalisforum (obe vydavateľstvá boli aj hlavti s výraznými sólistickými ambíciami.
nými organizátormi koncertu). Zálebo Godárom skomponovaná hudobná
rukou dobrých koncertných výkonov
parafráza si vyžaduje tvorivý ponor do
bol okrem iných Opera apena Entextu diela. inak z neho ostanú len fragsemble v skupinovom i sólistickom vymenty známych citátov.
daní.
Na záver koncertu zaznela premiéra
Dueto pre husle a violu od F. X. Tosta
Godárovej skladby O Crux- Meditácia pre
(Miloš Valent. Peter Sesták) bolo
violončelo. Aj tu. ako v mnohých iných
ukážkou dobovej hudby vhodnej na doGodárových opusod1, ide o excelentný
máce muzicírovanie: odporúčam do ponápad: postavil dielo na minimálnom
zornosti rodín. čo majú dvoch zručných
počte tónov. urobiť ho zmysluplným.
sláčikárov. Oveľa väčší interpretačný
hodným počúvania. so skrytým či zjavpriestor poskytla Ciaccona per vio/ino solo
ným posolstvom. ktoré naznačuje náAntonia Benaliho (Miloš Valent. huszov. Godár ako .majster· hudobnej
le. Juraj Kováč a Juraj Struhá rik,
konšpirácie. skladateľskej autocenzúry
b. c.). kde početné variácie príťažlivého
a iných obmedzení nezaprie v sebe hrazákladného modelu boli rozobraté až do
dača. Azda preto téma skladby pozostátanečných rytmov: potešenie z hry. príva z tých najjednoduchších intervalov.
Dlhé tóny, sekundové kroky a návrat na
jemná hudba.
Zagarovo Kvinteto pre husle. klarinei.
ten istý tón akoby opisne znázorňovali
violu. violončelo a klavír v oduševnenom .kríž•. celý priebeh skladby je tiež prípodaní Opera a perta En semble
kladom veľkej pozvoľnej gradácie. Opazaujalo ako skladba rozmarne koncipokovanie nie je .opakovaním", ale hu vaná -koláž hudobných epizód prepodobným homonymom. kostra témy. to
jených vnútornou logikou a typickým
je iba zopár dlhých tónov. temer akoby
štýlom autora. ktorý by - rudiac podľa
iné neboli k dispozícii. opakovaný umetejto skladby - mohol zaloiiť združenie
lecký segment. krížová cesta ... Sklada.slovenskej Sestky• podľa vzoru Sestky • teľská hračka sa v rukách autora premeparížskej. Kvinteto je plné pestrej hudnila na posolstvo. Priebeh meditácie.
ktorá v notách vyzerá velíni monotónby. napísanej .do ruky• s nezameniteľ
ným autorským podtextom.
ne a jednotvárne. sa stal výzvou pre
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interpreta a bude ťažkým orieškom pre
všetkých, ktorí po nej siahnu. Bolo fascinujúce počúvať, ako sa prednes
J . Luptáka menil s každou novou sekvenciou, ako hľadal výraz a nástrojovú
rétoriku, tvoril tón, ako zápasil s minimom hudobnej matérie a maximom
skrytých významov. Ako keď vtáci
upletú pevné hniezdo zo zdanli,yo tenkých stebielok slamy ... K autorskému
aj interpretačnémi výkonu: bravó!
Na prvom vydavateľskom koncerte sa
koncertná sála mala len hemžiť pedagógmi a študentmi, aj interpretmi a inými znalcami hudby.
Igor Valentovič z Music forumu bystro postrehoL že koncert sa uskutočnil
v takmer rodinnom prostredí. Nijako to
neovplyvnilo atmosféru podujatia, ktoré určite splnilo svoj deľ - interpreti
nám ukážkovo predviedli skladby z najnovších vydaní notových materiálov,
ktoré môžeme smelo odporúčať.

Záverom: Vydávanie nôt je v našich podmienkach ohrozeným druhom podnikania.
Sme malou krajinou, náš trh neuživí veľké
vydavateľstvo. Ak niekto koná v tomto smere, zákonite riskuje. Napriek tomu sa vždy
zopár nadšencov nájde. Držme im palce,
vstupujú do poloprázdneho ringu pred vyhladovenú hudobnú obec. V počítačovej dobe si tiež musíme kúpiť noty, keď si chceme
doma zamu<icírovať. Ak ide o nové alebo
neznáme skladby, je dobré navštíviť pred
tým • vydavateľský koncert", ktorý má za
cieľ upozorniť na produkciu notových materiálov.
MEŠKA

PušKÁšovÁ

ORGANOVÉ KONCERTY
Poo PYRAMÍDou ...
(NOVEM BER 1999- AP RÍL 2000)

... sú nielen vynikajúcou príležitosťou
v nedeľnom sviatočnom tichu
rôzne interpretačné spracovan ia hudby
autorov známych, menej hrávaných, či
celkom neznámych, ale poskytujú tiež
možnosť konfrontácie pri odhaľovan(
umeleckého bohatstva zakódovaného v
partitúre. Každým novým kreatívnym
interpretačným prístupom umožňujú
skladať mozaiku komplexnejšieho pochopenia filozofie samotnej autorovej
osobnosti.
Koncertná sezóna 1999/2000 sa niesla
v znamení jubilea Johanna Sebastiana
Bacha. Každý sólista ponúkol z bohatého
organového odkazu majstra dielo (alebo
diela) konvenujúce jeho naturelu.
Nedeľné organové matiné presahuje
priestor Koncertného štúdia SRo: v rozsahu stanice Devín sa poslucháči môžu
počúvať
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vcítiť

do atmosféry priameho zážitku.
Výber z koncertov sa vysiela i v pravidelných reláciách venovaných organu,
pričom s priaznivou odozvou sa stretli
vo vysielaní zahran ičných rozhlasových
staníc združených do európskej asociácie EBU.
Organ sa teda na vlnách éteru ozýva
nielen z vycizelovaných študiových
záznamov na CD nosičoch (hlavne zo
zahraničia), ale aj priamo z koncertnej
siene. Osobnosť interpreta sa už netvorí
desiatkami strihov v technicky perfekcionistickej partitúre, ale odhaľuje sa aj
hudba, ktorú dokáže deši frovať iba vnímavý umelec.
Hudba svojou univerzálnou rečou
oslovuje a svojou absolútnosťou poskytuje priestor pre vlastnú fantáziu. Organ
k tomu prináša určitý duchovný rozmer. Ide o syntézu ľudskej kreativity
a viery v Boha, v seba, v umenie. Na
tomto princípe trojjedinosti vystavali
svoj kompozičný princíp géniovia organovej hudby Bach, Franck, Reger, Messiaen, Dupré, Vieme, Eben ... Ich hudbou naplnili nedeľné recitály . Pod pyramídou· organisti zo Slovenska i zo
zahraničia: Anna Zúriková-Predmerská,
Ursula Philippiová, Olivier Latry, Ján
Vladimír Michalko, Aleš Bárta a Ivan
Sokol. Bachovský génius dominoval.
Dvojité jubileum inšpirovalo a vyprovokovalo vari každého organistu .oprášiť"
a prehodnotiť vlastný prístup k jeho
dielu. Hľadať súvislosti, objavovať nové
interpretačné premostenia.
Hovoriť o vystúpeniach organistov po
polročnom odstupe je možné skutočne
iba impresiami. Aj keď v rozhlase live
záznam môže čo-to pripomenúť alebo
objasniť z celkom odlišného zorného
uhla než atmosféra koncert nej siene.
Mikrofón zaznamenáva nemilosrdne,
pričom zachytí aj to, čo počúvajúci
.naživo· nepovažuje za prioritné. Keď
som bola v závere cyklu oslovená napísať n iekoľko impresií z tejto významnej
rozhlasovej prezentácie organovej hudby, siahla som po záznamoch. I keď
vzdia lenejšie vystúpenia sa čímsi predsa
oživili, najviac rezonovali recitály z posledného obdobia. I preto, že Bach vrcholil v mesiacoch okolo jubilea jeho
narodenia.
Všetci organisti hrali Bacha a každý
prinášal pohľad z iného zorného uhla
na partitúry veľkého duchovného mága. Soli Deo Gratia v každej dokončenej
partitúre: Bachove organove diela svojou náročnosťou skôr odrádzajú, no
veľkosťou sily ducha, zakódovanou
v notovom zápise, priam generujú ne-

všedný pocit pokojnej radosti. .. V prvých vystúpeniach vznikali zaujímavé
konfrontácie, či lepšie: prerastania s dielami francúzskych súčasníkov. Bach Messiaen u A. Predmerskej, Bach a Vierne u Philippiovej, Bach a Messiaen
u Latryho. Bach a Francúzi- u Slovenky, Rumunky, Francúza. Zaujímavé
konfrontačné posuny. Autenticitu Messiaena musíme prisúdiť Olivierovi
Latrymu. Je to vynikajúci hudobník,
rovnako brilantný technik a pohotový
improvizátor. Post titulárneho organistu
v Notre-Dame v Paríži veľa hovorí i zaväzuje. Latryho umenie je pôsobivé. Za ujme originalitou, presvedčí osobnostným výrazovým bohatstvom, najmä
v tvorbe domácej (Couperin, Messiaen,
Latry).
Anna Predmers k á -Zúriková si svoju pozíciu v slovenskej organovej reprezentácii starostlivo chráni vlastnou interpretačnou skúsenosťou kvalitnej, pohotovej hráčky a vnímavej hudobníčky.
Diela prezentuje cez prizmu prepracovaného rukopisu, nenadsadzujúceho,
skôr vyrovnaného racionálneho a emotívneho vyjadrenia . Tak si premyslela
Messiaena i Bacha.
Ursula Philippiová hrala Bacha,
Bellu a Vierna. Pre nás najzaujímavejšie
vyznela Bellova Chorálová trilógia, u nás
menej hrávaná, Bach a Vieme zas, i keď
zvukovo rozdielne, pôsobili rozvážne
a umiernene vo výraze, vo zvuku, v dynamike. Uvoľne nie dovolí väčší rozlet.
Aleš Bárta - pojem aj na slovenskom koncertnom pódiu - hrá aj tie
najnáročnejšie organové .kusy· s ľah
kosťou, technickou virtuozitou, štýlovo
diferencovane. Kryptogram B-A-C-H,
bohato využívaný v organovej hudbe,
zostal ako posl ucháčsky najznámejší
u romantických .búrlivákov· zvukovej
dimenzie organa - Franza Liszta a Maxa
Regera. Spolu a autentickým Bachom
a Milošom Sokolom tvorili zvukovú virtualitu prejavu Aleša Bártu.
Ján Vladimir Michalko prekvapil
a zaujal nevšednou dramaturgiou. Citáty
štyroch známych protestantských chorálov ho inšpirovali na kompozičné
spracovanie autorov rôznych štýlových
období: od Buxtehudeho po Michalku.
Umelecký základ, prax chrámového organistu, improvizačný dar a koncepčná
interpretačná vypointovanosť premenili
tento koncert na dramatický zážitok,
v ktorom sa hudba snúbila s textom indpitov, interpretácia s ich duchovným
prehlbením.
Bachovský recitál Ivana Sokola bol
syntézou celého . organového projek-
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Akoby sa v jeho Bachovi snúbili
prvky a prístupy uvádzaných organistov. Neboli to však prvky iných, v Sokolavej hudbe bol zakódovaný čas zrenia
bachovskej veľkosti s interpretačnou
skúsenosťou ďoveka, organistu, umelca. Sokolov Bach hovorí o živote, o Bohu, o dňoch pokory i oslavy, radosti,
bolesti. Jeho Bach je i naším Bachom.
Organové koncerty .Pod pyramídou·
si za tri roky najfi svojich poslucháčov,
ktorí vycítili, že medzi tým, čoho sa
môžu dotknúC a Univerzom existuje
zjednocujúca sila hudby. Tvorcovia cyklu organových koncertov veria v takúto
silu, preto svoju dramaturgiu starostlivo
pripravujú a na rozhlasové koncertné
pódium pozývajú osobnosti, ktoré dokážu osloviť, zaujať i poučiť o nových
trendoch v interpretácii. Navyše, keď
umenie presahuje rozhlasové múry ...
tu".

ETELA ČÁRSKA

VIEDEŇ BRATISLAVE
IO. mája sa na podujatí komorného
cyklu Viedeň Bratislave, ktorý organizačne zabezpečujú Mestské kultúrne
stredisko, Rakúske kultúrne centrum
a agentúry Inter Anists a Morawitz Musik Management, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca predstavilo Wiener
Phllharmonia Trio.
Vekovo pomerne mladý ansámbel
(Vilrnos Szabadi - husle, Elmar Landerer - viola a Robert Nagy - violončelo) počas šesťročnej existencie dosiahol vo väčšine parametrov už imponujúce výsledky. Cieľom jeho ďenov je
oživovať tradíciu viedenskej kultúry
sláčikového tria. V oblasti dramaturgie
to znamená uprednostňovať opusy populárnych i menej známych viedenských klasikov, romantikov, no, súdiac
podfa bratislavského programu, nevyhýbajú sa ani tvorcom, ktorí pochádzajú
z rakúskej metropoly alebo v nej v tomto storoä pôsobili. Na vrchole hierarchie ich tvorivého zámeru je emocionálne stvárňovanie hudobných fráz, čo
vyúsťuje do účinnej výstavby širších
plôch a napätých línií. Nie sú typom
ansámblu, čo stroho a metronomicky
presnými tempami bez výkyvov modeluje hudobný prúd. Ich agogika je pružná, tempá živé, okorenené vtipom, eleganciou a, pochopiteľne, aj plastickou
kantabilitou. Keď je to však potrebné, dokážu pritlačiť sláčik a hrať hutne, dravo, zemito. Isté rezervy cítime
ešte v jednote súhry - vo vzájomnom prispôsobovaní zvuku a farby
nástrojov.
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Pomerne úspešne sa popasovali
Spevácky zbor malých chlapcov
s úvodným Beethovenom (Sláčikové trio • v Plovdive - tak sa plným titulom naop. 9, č. 3). V interpretácii dominovala
zýva početné združenie 5- až lO-ročných
živosť, až priebojný vzdor. Viac meditádetí pod kompetentným vedením diricie i hlbší ponor by sa bol však žiadal
gentky Lili Slavovovej. Zopár záujemv časti Adagio con espressione, kde profecom v Moyzesovej sieni sa predstavilo
25. mája (ani na jeden z koncertov sa
sionálne remeslo prevažovalo nad inšpiráciou.
vstupné nevyberalo). Vo vyše hodinoSláčikové trio Ernsta Kreneka, uzatvávom programe zaznel zaujímavo štrukrajúce prvú polovicu večera, sa vytúrovaný, široko až univerzalisticky konznačovalo profesionálnymi parametracipovaný repertoár, od transkripcií známi, ale konštruktivizmom, napriek
mej chorálovej predohry J. S. Bacha Jesu,
kratším líniám, nedokázalo výraznejšie
meine Freude a Joplinovho najslávnejšieho Ragtimu cez jazzovo zafarbené, inšzapôsobiť na prítomných poslucháčov.
Odlišne stvárňovali viedenskí umelci
trukúvno-zábavné skladbičky súčasných
záverečné Mozartovo Divertimento Es
bulharských autorov po bulharské ľudo
dur KV 563. Vyznačovalo sa rakúskym, vé piesne, tradične či skôr modeme štylepšie povedané typicky viedenským
lizované. Celý čas ma fascinovala najmä
prístupom k životu. Na naše predstavy
tá niäm nezaujatá, ničím neskazená, neo hudbe tohto majstra bola to hudba
vinná, nefalšovaná detská radosť, sponpn1iš uvoľnená, bezstarostná, plnokrvtánnosť, úsmev na tvárach a zároveň disná. Niektoré menuetové úseky sú zrciplinovaný, muzikálne plnohodnotný
kadlom obdobia, keď menuet sa začal
výkon! Lili Slavovová sa nesnažila
chlapcom nič nasilu vnucovať, zato niezrýchľovať smerom ku scherzu, alebo
už anticipoval éru viedenského valčíka.
ktoré dynamické a výrazové nuansy
Pre náš vkus je priliehavejší Mozart elestvárnila majstrovsky. (Kontrasty, pregantný, no zvukovo menej priebojný. chody, spomalenia ... ) Za pochvalu stojí
V každom prípade obecenstvo rakúski
aj citlivý, vyvážený, bezchybný klavírny
sprievod korepeútorky Albeny Penelohostia presvedčili, strhli; najlepším dôkazom boli záverečné ovácie i vynútené
vovej. Tento večer patril veciam, ktoré
prídavky.
úprimne a s najvyššou autentickosťou
VLADIMÍR ČÍŽIK
hovoria o tom, o čom naozaj sú; a v hlbke duše by som si prial, aby takýchto
DNI BULHARSKEJ KULTÚRY
chlapčenských (detských) zborov bolo
Pod záštitou príslušných centrálnych
na Slovensku, na Balkáne, v Európe, na
inštitúcií sa 22. - 25. mája uskutočnili
svete äm viac.
ToMÁŠ HoRKAY
v hlavnom meste Dni bulharskej kultúry, v rámci nich okrem vernisáže, expozíde, divadelného a filmového predstavenia aj tri koncerty.
Koncert 23. mája sa niesol v znamení
Zúčastnil som sa na dvoch, pričom vo
súčasnej bulharskej hudby skladateľov
mne zanechali protichodné dojmy. NajM. Goleminova. S. Pironkova, M. Pekoskôr som natrafil na ten s negaúvnym
va, V. Zaímova a K. Kjurkčijského. Viovyznením 22. mája v Zichyho paláci.
lončelo ako sólový nástroj sa teší kompoNeviem, či klaviristka Iva Vaglenovová
zičnej pozornosti bulharských súčasní
mala iba zlý deň, skôr však je pravdepokov, ktorých hudobné vyjadrovanie sa
dobné, že suchosť a ostrosť tónu, podobpridŕža tradičných prameňov, skôr obne ako častá nevyrovnanosť a nezrozuchádzajúc experimentovanie. Domimitelnosť sprievodu (resp. basovej línie)
nantnou charakteristickou čnou tu zostáva lyrika, evidentná v skladbách Pieseň
úzko súvisia a jej . podvojným" profilom
(klavír+ čembalo) a patria k jej hráčskej
pre violončelo a klavír od Krasimíra Kjurk.výbave·. V Beethovenovej sonáte (op.
čijského ( 1936), lntrodukda a Capricdo pre
14 č. 2 G dur) niečo podobné obrazne
sólové violončelo od Marina Golerninova
trhá uši! Základné parametre práce so
( 1908-2000) a Sonatína pre violončelo
zvukom, dynamikou, farbou, agogikou
a klavír od Ve lisla va Zaimova ( 1951 ). DraVaglenovová pn1iš nevylepšila ani v Dematickým nábojom najviac zaujal Mibussyho Obrazoch. V nich sa predsa len
chail Pekov ( 1941) v Sonáte č. 3 pre violondá všeličo .zahmliť"; bulňarská umelčelo a klavír. Protagonistka večera violonkyňa na ich pôde pôsďoila o niečo
čelistka Anna Atanasová potvrdila, že
sviežejšie, prirodzenejšie. Dynamická, , i prejav súčasného umenia môže byt povýbušná, temperamentná Toccata od jej
vznášaj úd, upokojujúci. Jej klavírnou
krajana Vasila Kazandžijeva by si však
partnerkou bola Malina Taskovová.
zaslúžila lepšie predvedenie.
BOŽENA DLHÁŇOVÁ
tJ HUDOBNÝ ŽIVOT) 6 ) 2000
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MOVZESOVCI JUBILEJNE

Koncert 23. mája, napriek tomu, že nevybočil z bežného chote A dur spoluúčinkovala D.Varínska, v Introdukcii a Allegre
du filharmonických cyklov, bol celkom iný. Do Reduty prišli
E. Elgara ako spoluhráč nastúpil Slovenský komorný orchester
všetci čo mohli, najmä však priaznivci a obdivovatelia Moyzes B. Warchalom) . Vzájomný a .recipročný" tvorivý dialóg so
sovho kvarteta a jeho umenia. V onen teplý podvečer vyvrskladateľmi (zárovei1 spoluinterpretmi) demonštrovali v skladcholili oslavy 25. výročia existencie
bách Ladislava Kupkoviča (Adagio
a pôsobenia tejto stálice slovenského
a rondo pre 2 huslí. 2 violy a violončelo)
hudobného neba slávnostným ~on
a Uju Zeljenku (Klavírne kvinteto č. 4
certom. O podujatiach tohto typu s bongami). Koncert plynul až ku
ako inak- sa recenzie nepíšu. Nehokulminácii vo vkusnej muzikantskej
vorí sa o tom, čo ako nebolo, bolo
šou a recesii (briskní ~tyria hudci od
Alexandra Moyzesa a variačné paraa ako malo byt. Jednoducho, na tafrázy Happy Birthday Clausa Dietera
kých koncertoch sa adoruje a vdychuje atmosféra ... V tomto prípade
Ludwiga ... ),bez pátosu, gesta či nadto nebolo treba zdôrazňovať. Už sa~ sadených slov. Styria .moyzesovo",
motný vstup štyroch hudobníkov
~ ktorí svorne existujú a muzicíruju
na pódium vzbudil spontánnu re~ úspešne už neuveritelhé štvrťstoroakciu, aplauz publika. Iskra preletečie opäť bodovali. A do svojej živelPo SPOLOČNOM VYSTÚPENÍ MoVZESovHo KVARTEA so SKO
nej produkcie presvedčivo vtiahli
la, náboj .zapraskal" a potom sa už
a zainteresovali všetkých čo ich prišli do Reduty pozdraviť.
odvíjali chvíle, celé dve hodiny nasýtené hudbou. Bola to
vzorka programu zo širokého, obsiahleho repertoáru telesa,
Takže - Happy Birthday, moyzesovci. Nech Vás zdravie,
rovnako to bola ukážka živej, inšpirujúcej komunikácie kvarmladosť. muzikantská radosť a verva sprevádzajú (ešte asteta s kolegami - interpretmi (v Dvoi'ákovom Klavírnom kvintepoň) ďalšie štvrťstoročie!
L. DoHNALOVÁ

DVE POZNÁMKY aNA OKRAJ" BACHOVHO ROKU NA SLOVENSKU
Dvojité jubileum Johanna Sebastiana
Bacha našlo podľa programu plánovaných podujatí pod spoločným názvom
. Bachov rok 2000" na Slovensku adekvátnu odozvu. Prípravný výbor sa zameral na čo najširšiu prezentáciu tvorby
lipského majstra vo všetkých druhoch
a žánroch cirkevnej a svetskej hudby.
Program rozložený na celý rok obsahuje aj viaceré veľmi dobré nápady: napríklad prednes niektorej z verzií Bachovho chorálu Jesu meine Freude na deň Bachovej smrti v 250 kostoloch po celom
Slovensku, na ktorom sa edične podiera renomované vydavateľstvo Bärenreiter-Praha. Podobným nápadom bolo
aj podujatie . 250 minút s Bachom":
30. apríla sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vystriedali interpreti
rôznej .interpretačnej konfesie" - skladateľ, matematik a klavirista Miro Bázlik s Temperovaným klavírom, Sloven-.
ský komorný orchester, Musica
aeterna, rôzne obsadenia od sólistu
(Ewald Danel v Ciaconne d mol) cez zoskupenie troch interpretov (Jana Pastorková, Peter Királ' a Marica Dobiášová v piesňach zo Schemelliho spevníka) až po väčší bachovský orchester
(Capella Istropolitana v Suite D dur).
Pestrosť je tu namieste a nič z pripraveného programu nemohlo ani toho najvytrvalejšieho poslucháča vyrušiť. prípadne otráviť- až na jeden prípad (podč.
L. K.). S Musikou aeternou vystúpil
v najznámejšom Bachovom čembaloli:l HUDOBNÝ ŽIVOT) 6 )2000

vom koncerte rakúsky .sólista• (Anton
Gansberger), ktorého možno označiť
v najlepšom prípade za amatéra, objektívne za zlého amatéra. Od dramaturgie
bolo mimoriadne nezodpovedné pozvať
tohto hráča (žiada sa napísať skôr .hazardného hráča"), ktorý nemá poňatie
nielen o interpretácii starej hudby, ale
ani všeobecne o rytme, frázovaní a podobne. Dokáže len bezhlavo úct. mlátiť
do jemnej kópie historického nástroja
a vážne tak ohrozovať jeho ďalšiu použiteľnosť. Aj keď našťastie nakoniec
jeho vystúpenie so sólovou gambou odpadlo a z Bachovho Koncertu d mol odzneli len dve časti. toto vystúpenie bolo
vážnou škvrnou na inak vydarenom
podujatí. Takéhoto .sólistu• si ostatne
vonkoncom nezaslúži ani Musica aeterna (pochybujem, že by si ho súbor vybral. pozval sám!).
Druhá malá poznámka sa týka koordinácie podujatí. Nielen v jeden deň
(26. marca), ale prakticky v tom istom
čase sa uskutočnili tri koncerty, na ktorých by každý milovník Bacha iste chcel
byť prítomný: v Slovenskom rohlase
hrala naša mladá úspešná gambistka
Rebeka Rusó so svojou matkou Danielou Varínskou (ako aj violončelista
Ján Slávik na modernom nástroji),
v Mirbachovom paláci klavirista Mikuláš Skuta, Musica aeterna súčasne
hrala spolu s altistkou Martou Beňač
kovou nádhernú a ťažkú Bachovu kantátu Widerstehe doch der Sunde BWV 54

v rámci evanjelickej bohoslužby vo verkým evanjelickom chráme na Panenskej ul. Hoci prvé dve podujatia neboli
oficiálnou súčasťou Bachovho roka, domnievam sa, že organizátori by sa mohli trochu zdisciplinovať a .skoordinovať". Na Slovensku to však bude asi
dosť ťažké. Lebo - u nás chce aj každý
druhý muzikológ usporiadať .vlastnú"
konferenciu, každý druhý skladateľ chce
mať .vlastný" festival a pod. Naozaj neviem, ako sa to všetko dá zvládnuť. Pokladám to za jeden z prejavov slovenského .lenonizmu· (nemalo by byť verkou útechou. že existujú aj jeho horšie
prejavy v oblasti hudby ... ). Ak ma niekto presvedčí o opaku, budem rád. Zatiaľ teda: .na Slovensku je to tak".
LADISLAV KAČIC
P. S. Skoda, že niektoré z akcií mimo
oficiálneho rámca Bachovho roka majú
pomerne skromnú návštevnosť. Možno,
že to spôsobuje i spomínaná kvantita
podujatí. Napríklad uvedenie Bachových skladieb- Triovej sonáty G dur BWV
1038 a kantáty Non sa che sia dolore BWV
209 - súborom Solamente naturali
spfňalo i tie najnáročnejšie kritériá, ich
kvalifikované a muzikantsky plnokrvné
podanie Bacha bolo doslova balzamom
pre uši i dušu (žiaľ, malého počtu uší
i duší). Myslím si však, že v organizácii
a koordinácii činnosti sa máme ešte čo
učiť. Neviem totiž, či sa bežne počíta napn1dad s tým, že Bratislava nemá také
poslucháčske zázemie ako Viedeň. li:l
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Rozporuplná inscenácia
J( premiére Eugena Onegina v ŠD J(ošice
Premiéra inscenácie bola vo východoslovenských masméPiotr IIJič Cajli~wskij: Eugen Onegin. Lyrické obrazy
diách avizovaná v predstih u ako udalosť košickej sezóny, prev troch dejstv.,ách. Premiéra: 26. 5. 2000 v opere Státneto oprávnene vzbudila záujem a zvedavosť laických aj odborho divadla v Košiciach.
Cerstvou- ale na javisku ŠD v Košiciach už piatou- inscen ých kruhov. Keď som ju videla, bolo mi jasné, že reklama,
ktorá jej predchádzala, bola prehnaná: nielenže vo výkonoch
náciou opery P. l. Cajkovského Eugen Onegin začala napfňať
h osťujúcich sólistov (ak ich navyše vnímame i z pohl'adu
svoje predstavy o fungovaní druhej opernej scény na Slovenumeleckého potenciálu a vzhľadom na sólistov, ktorých má
sku nová šéfka opery Zuzana Lacková. V hlavných postak dispozícii košická opera) nedošlo k mimoriadnej umeleckej
vách vystúpili väčšinou len hosťujúci umelci, z domáceho
udalosti, ešte aj samotná inscenácia bola rozporuplná, prizdroja sa uplatnili zbor, orchester a balet. Obmena sólistov
v divadlách je podnetná myšlienka; spolupráca s dobrými, či
niesla viac otáznikov než jasných odpovedí. Inscenácia sa odšpičkovými umelcami je vždy umeleckým prínosom pre celý
víjala vo dvoch, akoby od seba nezávislých rovinách. Jednou
bola jej forma, druhou obsah. Preto ten rozpor. Forma, sposúbor. Nezanedbatel'ná je percepčná stránka tohto procesu
ločné dielo režiséra (Peter Maťo), scénografa (Juraj Fábry),
vzhl'adom na diváka. Kiežby aj košickí sólisú dostávali pokostyméra (Peter Canecký), choreografa (Ondrej Soth)
dobné príležitosti v iných divadlách na Slovensku. No nie
a svetelného návrhára-dizajnéra (Róbert Polák), sa prejavšetky výkony hosťujúcich umelcov naplnili očakávania proklamované umeleckým vedením opery ŠD: že totiž pôjde
vova la netradične cez senzibilnú optiku videnia vecí a l'udí
v priestore. Akoby z maliarskeho plátna aj vďaka báječnému
o interpretačnú špičku. V úlohe Gremina hosťoval na prem iére Gustáv Beláček .
osvetleniu vystupovali živé
obrazy, ktoré menili svoju
Svojím svetlým basbarytópodobu, vzájomne sa prelínom nemohol (nevedel)
dať postave tú h.Ibku, vážnali a nadobúdali aj nové
nosť. dôstojnost aká vyplýkontúry. Na týchto .olejomalbách" sa podieľali ďe
va z dramaturgického a hudobného kontextu opery.
novia zboru a baletu, keď
v intenciách réžie a choreoNebolo potrebné chodiť tak
ďa.leko za hosťom, veď v dografie zapfňali v nepravimácom prostredí, v opere
delných a rôznych formáciách zväčša len okraje
ŠD, evidujeme skutočne
javiska, pôdorysovo člene
kvalitných basistov. Hosťu
júca Katarína Michaeli
ného šikminami alebo
v role Taťjany preukázala,
štvorcami, a, samozrejme,
že je talentovanou speváč
sólisti. Tí však boli kompoZJcne individualizovaní,
kou. Snažila sa vybudovať
tvorili stredobod .olejomai ten oblúk, ktorý postava
SCÉNA Z 2. DEJSlYA OPERY EUGEN 0NEGIN. V STREDE SERGEJ TOLSTOV A. H.
Taťjany vyžaduje; od viLieb" - pre naplnenie svojich a režisérových umeleckých predstáv dostali k dispozícii
dieckeho statkárskeho dievčaťa až k vysoko postavenej dácelý vnútorný priestor javiska. Sólisti kompozične ešte patrili
me-kňažnej. Postava má svoju hudobnopsychologickú hibku,
v štruktúre inscenácie do línie jej formy (rozmiestnenie
preto vyžaduje aj množstvo drobných odtieňov vo výraze,
v priestore, príchody, odchody), no v spevácko-hereckej pospeve, herectve, prežitku na naplnenie podstaty, no tieto odtiene ostali bokom a sólistka ich nevyčerpala. úlohu Onegina
lohe už do línie obsahovej, ktorá - taktiež jeden z rozporov nebola vo výkonoch plnokrvná . Vizuálna vibrácia inscenácie,
spieval hlasovo bezproblémovo, vyrovnane Sergej Tolstov
a. h. Aj u tohto sólistu však chýbal ten zásadný krôčik smečiže línia jej formového vyjadrenia vo výtvarnej štylizácii, bola akousi kompenzáciou celého radu excesov, ktorých sa rerom k výrazovému pradivu postavy, ktorá je zosobnením niežisér dopustil vo výkladovej (obsahovej) linii. Exemplárne sa
len samého seba, ale aj urči tého životné ho štýlu. pričom toto
dôležité gesto vo výkone Tolstova absentovalo. Domáci sólistu odchýlil od doby, do ktorej bol pnbeh zasadený. To by ešte nebolo nič nezvyčajné, keby tam neboli aj kostýmy, nosita Michal Lehotský bol dobrým speváckym typom pre úlohu Lenského; jeho kreácia bola predchnutá lyrizmom. citotel'ky znaku Puškinovej doby a tiež spoločenského postavenia
jednotlivých postáv. Tie jednoducho nepripúšťali taký vol'ný
vosťou. Z ďalších domácich sólistov spievali na premiére
výk~ad mravov a obídenie zvyklostí doby, v ktorej sa príbeh
Neonila Kozjatinská (statkárka Larina ), Viera Hronská
predsa len odohrá.val. Dobové zvyklosti zároveň fungujú ako
(pestúnka), Marián Lukáč (Zareckij). Gabriel Szakál (Triquet, ktorého režisér poňal ve fm i podivne- ako opilca). Podhistorické fakty a nijaká inscenácia by ich nemala znehodnotiť. Neustále vyzúvanie topánok oboch sestier doma, v sade.
netná bola kreácia Ol'gy v podaní hosťujúcej Denisy Slepdosť nepredstaviteľné v spo ločenskej vrstve statkárskej ..,..
kovskej .
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Pražské vzkriesenie Tristana a Iso/dy
Operná literatúra zahŕňa určitý súbor diel, prístupných výval farebný kolorit, odhaľoval jemnosti výrazu. Orchester aklučne najvyspelejším divadelným ansámblom, vybaveným
tívne formoval atmosféru, sledoval náladové poryvy hudby
početným, kvalitatívne zdatným orchestrom a pritom schopi textu, dejové zlomy. So zvukom pracoval Kout uvážlivo, dyným angažovať špecializovaných sólistov, adekvátneho dirinamický diapazón siahal od tajuplného lyrického chvenia až
genta i režiséra. Sú kritériom P,ľi zaraďovaní súboru do popo extaticky vyhrotené kulminácie. Pritom dbal, aby sa pod
symfonickou masou tónov nestrácali poézia a emotivita, aby
myselných, no v praxi akceptovaných kategórií, sú jednoducho previerkou divadla ako takého. Nesporne sem patrí
speváci mohli text zrozumitel'ne deklamovať. Orchester opeTristan a fsolda od Richarda Wagnera; k inštitúciám, ktoré sa
ry Národného divadla sa všemožne snažil Koutovým požias jeho realizáciou čestne vyrovnali, pribudla 18. mája i opedavkám vyhovieť a jeho premiérový výkon si zaslúžil jedra Národného divadla v Prahe.
noznačnú pochvalu.
Na dosky prvej českej scény sa Tristan vrátil po 75 rokoch,
Režisér Jan Antonín Pitínský napriek svojmu činoherpričom ide o tretie naštunému renomé je v operdovanie po inscenáciách
nom žánri predsa len noz roku 1913 (dirigent Karel
váčikom. Pre svoj pražský
Kovafovic) a 1924 (Otakar
hudobno-dramatický deOstrčil). Pre zaujímavosť:
but si zvolil enormne náBratislava spoznala toto
ročnú látku a tá, hoci v čes
Wagnerovo veľdielo počas
kom prostredí ju nieto s čím
éry Karla Nedbala roku
porovnávať. vo svete preží1935. Na rozdiel od Prahy,
va veľké výkladové metakde sa v povojnovom obdomorfózy. Podmienka zmysbí realizovali aspoň dve
luplnosti inscenácie je začasti tetralógie, ako aj Majkódovaná priamo v jej
stri speváci norimberskí, sa
partitúre. Ako .GesamtSND obmedzilo iba na rokunstwerk" nesie v sebe
mantický wagnerovský odneoddeliteľnú jednotu hudkaz po Lohengrina. Pražská
by a slova a o ňu sa oprela
premiéra Tristana a fsoldy sa
i Pitínskeho koncepcia. NeWoLFGANG MILLGRAMM {TRISTAN), GREER GRIMSLEY (KuRwENAL)
uskutočnila v rámci Medziutieka sa k prvoplánovénárodného hudobného festivalu Pražská jar 2000, čo jej domu, iluzívnemu maľovaniu detailov, na druhej strane ani jej
modernosť nie je bezbrehá. Tá sa premieta skôr do výtvarnej
dalo - popri zaujímavom inscenačnom tíme - aj punc slávnostnosti.
roviny, keď scénograf Ján Zavarský ostal verný princípu doJiií Kout je dirigentom svetového mena a popri propagáminantnosti farieb vo vizuálnej charakteristike javiska. Voľne
cii českej hudby je jeho umeleckou doménou práve nemecká
tak nadviazal na inscenáciu Lohengrina v pražskej Státnej
opera . S partitúrami Richarda Wagnera má bohaté skúsenosopere z roku 1997. V Tristanovi ponechal jednotlivým dejti, čo sa premietlo aj do naštudovania Tristana a Isoldy. Práve
stvám spoločný pôdorys, pričom odlišnosť dejísk riešil modiKoutova osobnosť pomohla orchestru prekonať istú bariéru,
fikáciou doplnkových kulís a predovšetkým ich svetelno-favytvorenú dlhodobou absenciou wagnerovskej partitúry
rebnou atmosférou. Základným odtieňom úvodného dejstva
v repertoári ND. Inšpiratívny umelec predstúpil pred súbor
(paluba Tristanovej lode) je šedočierna farba, dejstvo druhé
s pevnou koncepciou. reflektujúcou špecifickú poetiku Trista(záhrada kráľovského hradu v Cornwalle), s ťažiskovým noč
na . • Nekonečnú melódiu" dešifroval ako zrozumiteľnú, bohaným ľúbostným dvojspevom. je modro odeté a záverečný akt
to diferencovanú, vynášal príznačné motívy, plasticky tieňo(Tristanov hrad v Bretani) je kolorovaný nuansami červenej ....

.... rodiny, vyznelo ešte naivnejšie v 3. dejstve pri stretnutí
kňažnej Taťjany a Onegina. Slávny súboj Lenského a Onegina nemal svedkov-sekundantov, čo bol tiež jeden z tvrdých zásahov režiséra do historického faktu o súbojoch
v minulom storočí. Režisér sa dostal do rozporu aj s hudbou.
Vzletnú, vzrušivú hudobnú líniu Taťjaninej listovej árie,
prýštiacu nahor, ako aj rozbúrené a uvoľňujúce sa city mladého dievčaťa spútal režisér do pokľaku, v ktorom Taťjana
odspievala takmer celú áriu. Sporné v konaní oboch sestier
boli ich často len napoly zapnuté odevy, a to i v situácii,
keď vítali mužskú návštevu - Lenského a s ním prvýkrát
i Onegina. Sporná bola aj záverečná scéna definitívneho
rozchodu Taťjany a Onegina podaná so sexuálnym podtónom.
Inscenácia bola popretkávaná (netradične) baletnou fantli HUDOBNÝ ŽIVOT] 6]2000

táziou, osobnými víziami Taťjany a Onegina. Táto rozsiahla
baletná pasáž plnila najmä funkciu vizualizácie a mala
bližšie k tej línii v inscenácii, ktorou bola jej forma.
Operu hudobne naštudoval Karol Kevický. Naštudovanie
malo svoju hudobnú logiku a i napriek niektorým intonač
ným nedostatkom bolo tvorivou zložkou inscenácie. Zbor
(zbormajstri Igor Dohovič a Roman Skiepek), netradične
rozmiestnený na javisku, mal ťažšiu pozíciu z hľadiska súhry
s orchestrom, no snažil sa jej čeliť.
Inscenáciu opery Eugen Onegin v Košiciach som pochopila aj ako výzvu na dialóg o tom, kam až siaha právomoc režiséra, kde sa začína miesto pre jeho fantáziu a kde už ho
niet, najmä však ako fakt, že aktualizácia operných inscenácií nespočíva na potieraní historických faktov. tli
DITA MARENČINOVÁ
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... farby. Pitínský neštylizuje svoj pohľad na Wagnerovo
rektný. Tretím zahraničným hosťom bol americký barytonisarcidielo do filozofickej roviny, jeho krédom je uvoľniť emota Greer Grimsley ako Kurwenal. Jeho priebojný, kovový
hlas bez prepínania zdolával úskalia roly a bol tiež herecky
cionálny rozmer, dramatickú silu a myšlienkové posolstvo
optimálnym predstaviteľom verného Tristanovho druha. Dopredlohy.
mácim interpretom sa darilo o poznanie menej. Najbližšie sa
Sólistické obsadenie tvorili zahraniční i domáci umelci.
Na prvom mieste treba spok požiadavkám wagnerovmenúť Lindu Watsonovú,
ského slohu dostala Yvona
americký dramatický sopSkvárová ako Brangäna,
hoci ani jej sa nepodarilo
rán s wagnerovskými skúsenosťami vrátane postavy
podať vokálne celkom vyKundry na festiv~ v Bayvážený výkon. Part kráľa
reuthe roku 1998, kto rá
Markeho síce nemá veľa
spievala Isoldu "s absolútpriestoru, zato si vyžaduje
sonórny, výrazovo závažný
nou vokálnou a technickou
istotou. Jej hlas má ideálne
basový timbre. Týmto náprepojené registre, je v kažrokom materiál Miloslava
dej polohe rezonancny
Podskalského nemohol
a bez náma hy zdoláva i najvyhovieť; rovnako nevývypateJSie úseky partu.
razne pôsobil Jirí Kubík
Wolfgang Millgramm priv postave Melota.
stúpil k Tristanovi s veľkou
Pražská inscenácia opery
zodpovednosťou a rešpekLINDA WATSONOVÁ (IZOLDA), WOLFGANG MILLGRAMM (TRISTAN)
Tristan a Iso/da po 75 rotom, bolo zjavné, že od zakoch je nesporne úspečiatku predstavenia myslel na extrémne náročné tretie dejchom Národného divadla. Svedčí o dramaturgickej odvahe,
stvo, takže tónom príliš neplytval. Je Tristanom skôr lyrico hrdosti súboru a o jeho túžbe za radiť sa medzi popredné eukým, príjemne sfarbeným a hod v prvej polovici večera mal
rópske operné domy. Wagnerovská premiéra ho na tejto cesisté problémy s prieraznosťou hlasu, postupne sa jeho výkon
te posúva o výrazný krok dopredu. ~
stabilizoval a možno ho považovať za štýlovo a výrazovo koPAVEL UNGER
KALEIDOSKOP]
POSlEDNÁ VEČERA

Ako veľkolepé o očarujúce dielo zázračnej
invečnosti nazvala kritika novú operu popredného britského skladateľa Harrisona
Birtwistlea The Lost Supper (Posledná veče
ra), ktorej premiéra bola v apríli t. r. v berlínskej Štátnej opere pod taktovkou Daniela
Barenboima. Dielo je osobitou dramatickou
interpretáciou krúčovej udalosti histórie
kresťanstva . Autor libreta Robin Blaser
a skladateľ sa chceli vyhnúť tradičnému
opernému prerozprávaniu deja, preto nazvali svoje dielo v podtitule .dramatickým
obrazom• a vystavali ho zo série javiskových obrazov, rozvfjajúcich sa v početných
vzájomne súvisiacich vrstvách. Z perspektívy súčasnosti sa tu účinne spája spirituálna reflexia a nastol'ovanie problémov
v zmysle tradície oratória s veľm i priamou
divadelnou angažovanosťou odvodenou
od naliehavosti učeníkov, ktorých skladateľ
nazval .'soľou zeme' uchvátenou čímsi nezvyčajným". Kritika sa pochvalne vyjadrila
o vydarenom librete, ktoré čerpá z kresťan
skej liturgie, metafyzických básnikov a ďal
ších starých i súčasných zdrojov a je pôsobivé svojou prekvapujúcou zreteľnosťou ...
Hudobným jadrom diela sú Tri latinské
motetó, ktoré zaznievajú z pásu opakovane
na určitých miestach partitúry a patria podľa kritiky k najintenzívnejšej a najkrajšej
hudbe akú Birtwistle doteraz napísal. Sú
zhudobnením latinských textov pre 18-hlasný a cóppella zbor a môžu zaznieť aj koncertne.
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The Lost Supper napísal Birtwistle na zákla de spo ločnej objednávky opery v Glyndenbourne, Nemeckej štátnej opery v Berlíne a Roya l Festival Hall v Londýne. Po berlínskom naštudovaní nasleduje inscenácia
v Glynd enbourne Touring Opera v októbri
t. r. a v januári 2001 poloscénické predvedenie v South Bank Centre v Londýne. Na
festivale v Glyndenbourne sa obja ví v lete
2001. (lo podľa Quorternotes)

KALEIDOSKOP]
prebieha známy divadelný festival o zároveň
je Francúzsko predsedajúcou krajinou EÚ.
Hlavnou témou stretnutia je kooperácia
o dialóg v oblasti kultúry medzi mestami
strednej o východnej Európy. Na stretnutí sa
majú zúčastniť politici, čelní predstavitelia
európskych miest o regiónov, členovia
Európskeho parlamentu, Kultúrneho výboru
Výboru pre regióny. Program stretnutia tvoria workshopy a plenárne zosadnutia.
Info: www.les-rencontres.org

RAVISHANKAR

Legendárny hráč na sitare Ravi Shankar
sa 20. a 27. júla vracia do londýnskeho
Barbican Centre, aby sa spolu so svojou
dcérou a protégé Anoushkou opäť predstavil britskému publiku. Shankar je často
nazývaný krstným otcom World Music
a bol mezi prvými, čo Európe v 60. rokoch priblížili ind ickú tradíciu vážnej hudby. Je obdivovaný mnohými hudobn íkmi
a jeho gé nius inš piroval umelcov š irokého
záberu - najmä Johna Coltrana, Ye hudi
Menuhina, Philipa Glass a a Georgea
Harrisona. Koncerty sa uskutočnia v spolupráci s London Symphony Orchestra .

The New Grove Dictionary of Music and
Musicians ll vyjde v novembri t. r., presne
načasovaný no koniec storočia, a to v knižnej
oj elektronickej podobe. Oproti 1. vydaniu
bude rozšírený a prehfbený vo všetkých pa rometroch. Na jeho autorskej príprave so podieľalo 6 000 prispievateľov z celého sveto,
ktorí vniesli do svojich textov najaktuálnejšie
informácie a výsledky moderného muzikologického bádania. Pod vedením Stanleyho Sodieho a Johna Tyrrello pracovalo 60 editorov
takmer celé desaťročie no revízii a aktualizácii 1. vydania (ktoré vyšlo pred 20 rokmi): noví skladatelia, zmenený pohľad na rad kľúčo
vých problémov, nové historické objavy obohatia jeden z najvýznamenjších hudobných
LES R EN CONTRES o' AVIGNON
lexikónov súčasnosti. Počet hesiel so zvýšil
Les Rencontres Stretnutia (27. - 30. júl) sú
o vyše 9 000, z ktorých 50% so týka hudby
európskou sieťou orientovanou' no priečne
20. storočia. Väčšia pozornosť sa v novom
vzťahy kultúry a politiky. V or~nizácii Asovydaní venuje aj (ne)západnej, tradičnej
ciácie európskych miest o regiónov pre kul• a populárnej hudbe. Pôvodných 20 zväzkov
túru sa tohto roku uskutočnia v Avignone,
sa rozšíri no 29 zväzkov vrátane registra.
jednom z hlavných európskych kultúrnych
Info: www.grovemusic.com
miest roku 2000, pričom v čase podujatia tu
~H U DOBN Ý ŽIVOT] 6 ] 2 000

Jenufa v Glyndebourne- v rzsi divov (IO.jún)
boli František Jílek (dirigent Státnej opery v Brne) a Jaroslav
Ked som išla taxíkom z mesta Lewis (hodina vlakom od LonVogeL no nakoniec sa aj tak, kvôli náročnosti, tohto pokusu
dýna) do Glyndebournu, zvedavo som sa dookola rozhliadavzdali. A tak bola Jenufa vo svojej originálnej orchestrácii
la, či už z diaľky neuvidím preslávený operný dom, no pritom
predvedená až roku 1981 v Paris Opéra pod taktovkou Charsom si nijako nevedela predstaviť, že by sa práve tu mohlo
lesa Mackerrasa, ktorý sa spolu s Johnom TyrreUom zaslúžil
niečo také nachádzať. Okolo nás;a rozprestierala velebná dedinská a zelená krajina, lesy, polia, lúky a pred nami uzučká
o edíciu diela. Túto verziu použili aj tvorcovia predstavenia
v Glyndebourne. Pod režisérskym vedením Nikolausa
cesta. Potom sa zrazu naľavo ukázalo niečo ako pozostatok
Lehnhoffa navrhol scénu Tobias Hoheisel. Poňatie celej
z niekdajšej farmy, a o pár sekúnd sa auto zastavilo pred
inscenácie je už pri prvom pohľade nepopierateme v akomsi
staršou budovou na neveľkom námestí. Taxikár pozorujúc
bayreuthskom duchu, čo sa mi potvrdilo, keď som zistila, že
moje rozpaky, ma radšej uistil, že sme na správnom mieste
Lehnhoff bol assistentom Wielanda Wagnera. Scéna akoby si
a ešte medzi rečou dodaL že staršia budova opery bola pred
opravou vraj omnoho krajšia. Hneď po úvodnej prechádzke
dala do podtitulu heslo: jednoduchosť, jasné línie a náznaky
som sa cítila ako Alenka v ríši divov: všade naokolo sa roznaturalizmu. Všetko bolo odľahčené od zbytočných detailov
a rekvizít, s dôrazom na celok. V l. dejstve to bola jednodukladali prekrásne anglicky divoké záhrady plné kvetov, jachá budova mlyna s mlynským kolesom na jednej strane jazierko s labuťami, zobďaleč si ma prezerali pasúce sa jahniatviska, a niečo ako náznak stajka v ohrade a naproti budova,
ne, na druhej strane - medzi
ktorá navonok ničím nepriponimi naturalistický dedinský
mína klasický operný dom, ale
skôr nejaké rekreačné stredisko
dvor s trávnikom a v pozadí až
detsky jednoduché skice hôr
s množstvom terás a ľuďmi
s meniacim sa osvetlením. Práv nápadne decentných kostýve voči nim som mal a u rčite
moch. Všetci pracovníci boli
estetické výhrady, pretože scénesmierne zhovorčiví a priateľ
na podľa mňa pôsobila neskí a šírili atmosféru uvoľne
komplexne a trochu aj gýčovi
nosti, akoby onedlho očaká
vajúcu niečo dôležité a veľké.
to, čo však mohol byt i zámer.
Druhé a tretie dejstvo predstaEšte aj obligátna . Pre-talk" v návilo pôsobivú moravskú izbu
protivnej budove sa odohrala
obrovských rozmerov a tvarov
vo zvláštnom duchu: nielenže
(stôL skriňa, lavica, kozub
vietor stále zvedavo otváral
atď.), kto rá bola štýlovo už
veľké drevené dvere dovnútra
akéhosi dedinského divadla,
omnoho suverénnejšia a origikde sme boli usadení, no keď
nálnejšia. V nej sa odohrávali
smutné a dramaticky vyhrotesom sa v polovici prednášné dni spoločnej existencie Jeky rozhliadla, zistila som, že
nufy a Kostolníčky.
asi štvrtina zo zúčastnených
(z ktorých väčšina mala nad
Amanda Roocroftová bola po všetkých stránkach vyni50 rokov) si so zvesenými hlavami sladko podriemkáva.
kajúca Jenufa. Naši znalci by
No vráťme sa z rozprávkovej
možno namietali, že zafarbenie
jej hlasu je omnoho svetlejšie,
A. RoocRoFTovÁ (JENUFA) A P. LINDSKOG (ŠrEvA)
krajiny k samotnej Jenufe. Venež na aké sme zvyknuú, no
denie opery sa rozhodlo pre
pôvodnú verziu z roku 1908, teda nie pre Její Pastorkyňu
Roocroftová bola po technickej i hereckej stránke taká presvedčivá, že ma naopak prinútila zrevidovať mnou zažitú konceps úpravami Karla Kovarovica z roku 1916, ako ju väčšina
ciu Jenufy. Jej melodramatický, pekne sfarbený soprán bol vo
z nás asi pozná. Karel Kovarovic bol vtedajším riaditeľom
pražskej opery pôvodcom Janáčkovej skepsy voči presadeniu
všetkých polohách nesmieme jednoliaty, s veľmi vkusným
Jenufy v Národnom divadle. Janáček totiž svojho času pôsoa ekonomickým používaním vibrata. S nesmiernou radosťou
bil v Brne ako hudobný kritik a napísal neveľmi žiďivú kritisom očakávala výkon Anji Siljaovej (Kostolníčka), ktorá roku
ku na Kovarovicovu novú operu. Kovarovica sa to muselo
1989 úplne ohromila vtedajšiu kritiku. Intenzita jej hlasu i prevtedy do tknúť, pretože keď sa stal riaditeľom opery v Prahe
javu bola naozaj obdivuhodná, no niekedy som mala podt, že
a partitúra Jenufy pristála práve na jeho stole, bol od počiatku
to bolo tak trochu na úkor melodickej čistoty. No i napriek tozásadne proti jej uvedeniu. V Prahe sa táto nesmierne krásmu jej úloha Kostolníčky hlavne v 2. a 3. dejstve pasovala a ani
na, no i nesmieme tragická opera dočkala svojej premiéry až
sa mi nechce veriť, že práve oslávila 60. narodeniny. Susan
roku 1916- bolo to v Kovarovicom upravenom, post-roGortonová (Starenka) mala zrejme problémy hlavne s tvoremantickom rúchu: išlo napríklad o dodatočné zdvojenia
ním vyšších tónov, no charakterovo bola pre úlohu akoby
nástrojov, zmenené melodické línie plechovej skupiny, vynestvorená, rovnako tiež Sarah Foxová (Ka rolka). Stefan Marchanie takých typicky janáčkovských rytmických repetícií,
gita vytvoril stopercentného Lacu po každej stránke a bol jediskrátenie niektorých úsekov a zmenený záver opery. Jedni
ným reprezentantom nášho speváckeho umenia v tejto proz prvých, ktorí sa Jenufu pokúsili oslobodiť od týchto nánosov
dukcii. Rolu mal po hlasovej stránke perfektne zvládnutú, čo ....
la HUDOBNÝ ŽIVOT) 6 ) 2000
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Poriadna porcia pre absolventov
Vysoké ciele, odvaha, entuziazmus- vlastnosti späté s mladosťou - sa, prirodzene, premietli do tohtoročného absolventského predstavenia Hudobnej a tanečnej fakulty VSMU
v Bratislave. Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta,
jeden z najnáročnej š ích i najfrekventovanejších titulov
opernej literatúry, nesie so sebou i na profesionálnom teréne nemalé riziko,jJlielen pokia!' ide o štýlovosť interpretácie,
ale i z hl'adiska vol'by režijného výkladu. Fakt, že Mozartova .opera opier" je pre tvorivé tímy večným inšpiračným
žriedlom, len znásobuje metamorfózy danej témy, siahajúce
neraz až do sfér experimentov.
Ani pre bratislavských tvorcov nebol Don Giovanni nejakým tabu. Inscenácia vzišla z vlastných umeleckých síl, a to
nielen na postoch speváckych; rovnako režisér a traja dirigenti ju pripravili ako svoju diplomovú prácu. Ambíciou režiséra Roma na Bajzík a (pedagóg Pavol Smolík) bolo ponúknuť výkladovú alternatívu na základe vlastného, v bulletine .paralelného" scenára. Neviem, do akej miery si
riskantnosť tohto kroku uvedomil, ale parafrázovať predlohu a pritom nestratiť súzvuk s hudobnou i textovou poetikou, to je možné vlastne iba profesionálne najpodkutejším
tvorcom. V Bajzíkovom pláne badať iba náznaky významovosti koncepčných posunov, pričom na ich dotiahnutie mu chýbali nielen potrebné .remeselné skúsenosti", ale
najmä väčšia miera stotožnenia s partitúrou. Poznám inscenácie, kde dej opery je vykreslený ako príbeh jednej noci
(J. Flimm v Zurichu), alebo je rozložený do piatich storočí
(R. de Simone na Wiener Festwochen), prípadne je poňatý
ako celoživotná púť h lavného hrdinu (L. Ronconi v Salzburgu). Práve k tomuto modelu sa priklonil aj Bajzík, ktorý
počas 2. dejstva urobil zretel'ný časový skok a vo finále už
predstavuje Giovanniho ako dememného starca. Tu však
kulminuje jeho hudobný part, takže definitívna charakteristika profilu sa nekryje s duchom predlohy. Ani princíp
morality, prenesený do symboliky dvoch p rotichodných
kníh, erotikonu a biblie, nenadobudol takú argumentačnú
silu, aby sa mohol stať koncepčným kl'účom Bajzíkovej
réžie.
Naštudovanie Mozartovej opery malo svoje prednosti.
pričom ako pedagóg je u všetkých troch dirigentov uvedený
prof. B. Režucha, ktorý sa hudobno-drama tickému žánru
nikdy nevenoval. Predovšetkým Miloslav Oswald preukázal talent a zmysel pre hudobné divadlo. Partitúrou sa dô-

kladne zaoberal. vycítil v nej dramatický pulz, volil kontrastné tempá s potrebnými gradáciami v ansámbloch.
Oswaldove gestá sú čitatel'né, takže dokázal udržať súbor
i sólistov v presných rytmických normách. Osobitne ma potešilo, že na l. premiére mali recitatívy prirodzený hovorový tok, čo neraz býva kameňom úrazu. Hoci členovia
ansámblu Mus ica aeterna, posilnení poslucháčmi HTF VSMU, netvorili príliš homogénny kolektív, Oswaldova taktovka ich aspoň zjednotila do relatívnej čistoty zvuku, keď
o jemnejšej dynamickej diferenciácii už možno hovoriť len
ťažko. Na predpremiére sa ujal taktovky Martin Majkút,
ten mal však k dispozícii zväčša vermi nezrelé obsadenie.
V titulnej úlohe vel'mi príjemne prekvapil Pavol Remenár, ktorého barytón zjavne dozrieva technicky i výrazovo.
Do Giovanniho vložil svoj - čoraz jadrnejší a farebnejší materiál a postavu sformoval s vel'kým výrazovým i hereckým nasadenún. Spolu s Leporellom Má ria Strešn á ka vytvoril ideálne zohratú dvojicu, zviazanú okrem iného i vypointovanými recitatívmi. Mário Strešnák má Leporella výrazovo premysleného a jeho kultivovaný basbarytón,
zmysel pre štýl i javiskový talent mu približujú profesionálne divadelné uplatnenie. Karin Varkondová (Donna
Anna) prekvapila vel'kým a expresívnym dramatickým tónom, ktorý už dnes pôsobí pomerne zrelo a technicky isto.
Pravda, štýlovo sa trochu vymkla z mozartovského rámca,
aj keď zasa taliansky timbre sa s hudobnou charakteristikou
Donny Anny nedostáva do rozporu. Podobne Iveta Jiiíková (Donna Elvíra) si zakladá na farebne tmavej a sýtej
strednej polohe. Jej prejav však narážal na viditel'né technické limity, z ktorých vyplývala nevyrovnanosť registrov i
in tonačná labilnosť. Príjemnou, lyricky čistou a sviežou Zerlinou bola Petra Nôtová. Marián Pavlovič ako Don Ottavio vložil do partu svoj ťažší tenorový materiál. ktorý pre
mozartovský sloh potrebuje viac pružnosti a ľahkosti. Krásnym mohutným a zvučným basom sa na malej ploche
Kom tú ra prezentoval Jozef Benci; Marek Hrubant v role
Masetta tiež preukázal vokálny i herecký talent. Z predpremiérového, značne nevyrovnaného obsadenia spomeniem
okrem profesionálne už overenej hosťujúcej Nao Higano
(vokálne kultivovaná a v koloratúrach pružná Donna Anna) najmä Alenu Medkovú ako tónovo pôsobivú a technicky zrelú Zerlinu. tJ

..... mu umožnilo koncentrovať sa na herecký prejav a postupnú
vnútornú premenu Laca, ktorú svojským spôsobom zdôraznil
jemu vlastnou úplnou prirodzenosťou. Opakom bol Pär Lindskog (Steva), pôvodom Svéd, ktorý do svojho prejavu až privel'mi vkladal prvky bel can ta a gestá plné vel'kopernej maniéry, čo je špeciálne v Jenufe ťažko akceptovatelné. Myslím, že by
sa jeho mäkký tenor lepšie uplatnil v dielach typu talianskeho
bel canta. Zbor bol po úvodnom nepatrnom zaváhaní výborným .protihráčom· hlavných protagonistov, osviežujúci hlboký ponor pochmúrneho deja Janáčkovými skoro až l'udovými
piesňami a tancami v choreografti Dagmar Th o leovej s urči
tým rustikálnym nádychom.
Jenufa sa spievala po česky a .klobúk dolu" pred perfektným
výkonom (čo sa týka výslovnosti). A keby sa ma niekto snažil

presvedčiť o wm, že speváci aj tak nevedia, o čom spievajú, neverila by som mu. Druhýkrát .klobúk dolu", a to pred London
Philharmonie Orchestra (LPO) s dirigentom Jiiím Be lohlávkom: skvelé vedenie jednotlivých hlasov orchestra, presnosť. plnosť a pritom jednoduchosť. podmanivé podčiakrnutie
farebnosti zvuku, nesmierny zmysel pre dramatickosť a pre celok ako aj detaily a mimoriadna súhra sólistov s orchestrom to všetko sú presvedčivé výsledky jedinečnej dirigentskej koncepdé Jiiího Belohlávka. Od LPO ďovek vera očakáva, no dokon~ osť zvuku tOhto symfonického telesa vyrazila dych. Kombináciu Jiií Belohláyek a LPO považujem za velJni šťastnú. Na
záver mi zostáva iba konštatovať: opäť jedno nezabudnuteľné
predstavenie a navyše .v ríši divov"! tJ
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Majstri pevci "drakopevci "
alebo: V kráľovstve hudby je

kráľovnou pieseň

čujúc z melódií a harmónií deťom príjemných. V inštrumentácii autor uvážlivo riešil obsadenie a možnosti tamojšieho
Nemožno povedať. že by žáner .detskej opery" interpretovaOrch estra m ladých (di rigent Miroslav Smíd), ktorý už má
ný .deťmi pre deti" bol na Slovensku zvlášť rozšírený. Naza sebou 5-ročnú tradíciu a celý rad koncenných vystúpení.
opak. Keď sa už realizuje, ide istp-iste o malý zázrak, ktorý
(Z tejto opery hral orchester aj suitu, ktorú autor sám upravil. )
treba oceniť.
Chcem pochváliť hráčov orchestra: boli velíni pohotoví, muzikálni, rovnako sláčikári ako dychári, klaviristi či výborní
V záplave programov pre deti bola na pôde ružinovského
domu Cultus 2. júna premiéra operného diela pre deti od
bicisti, ktorí mali .parádne číslo" vo výstupe vrán. Myslím si, že
spolu s dirigentom M. Smídom boli veľkou oporou celému roIgora D ibáka Majstri pevci drakopevci op. 49, libreto Peter
Stihcha. Títo dvaja už roku 1977 .spáchali" operu pre dospezospievanému a roztancovanému ansámbl u .drakopevcov".
lých Portrét op. 18, po Majstrov pevcov drakopevcov to DibákaHudba na javisku a dole v orchestrisku, to sú dva svety.
vi . trvalo" 31 opusov. Opera vznikla roku 1992 a o rok neKým hudba v orchestri, interpretovaná velíni vyspelým sposkôr ešte nasledovala detská opera Prorok Rak na námety
ločenstvom mladých muzikantov ZUS Sklen árova, znela tePavla Dobšinského. Dibákove skúsenosti v tomto žánri sú výmer ako profesionálny mládežnícky ansámbel. hore na javissledkom systematického kompozičného záujmu o tvorbu deku šantili detskí speváci (vokálne naštudovanie a zároveň aj
réžia Ange la Va rgicová), herci a tanečníci v rôznorodej vetí (štyridsať opusov inštruktívnej literatúry pre detských muzikantov). Zvláštnosťou uvedekovej zmesi živej detskej innia .drakopevcov" je fakt, že
terpretácie (choreografia: Cižnaštudovanie leží na pleciach
m á rová, Majerová, Slá v idetských interpretov pod vedeková a Walz elová). Ca ro
ním pedagógov. Deti spievajú
tohto predstavenia spočívalo
v nefalšovanej spontánnosti raoperu pre deti, hod presnejšún
označením by mohlo byť: .spedostného kolektívneho muzicírovania. Zaujalo aj výtvarné
vohra" pre deti ...
spracovanie scény a vtipných
Moje postrehy z dvoch dopoludňajších
premiérových
kostýmov, realizované svojpopredstavení pre žiakov ZS, temocne so žiakmi výtvarného
da pre publikum, ktorému je
odboru ZUS Sklenárova (ped.
Schré dlová, šitie kostýmov
dielo určené: plné hľadisko rozštebotaných detí. Tie s rozžia• llii:i:J ~ Ku nco vá). Ak spočítam asi
~ 35 žiakov ZUS na scéne plus
renými očkami dychtivo sleSCÉNA Z PREDSTAVENIA
dovali zrozumiteľné dianie na
orchester (početné sláčiky,
flauty, lesný roh, bicie, klavír), vychádza mi, že v tomto predjavisku: Z vesmíru priletí loď plná dráčikov, čo dokážu spievať a tancovať, zatiaľ čo deti žijúce tu, na Zemi, vedia iba rozstavení účinkovali z umeleckej školy takmer všetci. Kto pozná
právať rozprávkové príbehy. Navzájom si ponúkajú a vydeti a ich túžbu po divadle, hudbe, tanci či hre, musí vysoko
mieňajú pesničky, tance a rozprávky. Toľko z obsahu. Libreto
oceniť tento projekt, ktorému v škole dala .zelenú" riaditeľka
detskému divákovi zrozumitelné spracoval Peter Stilicha, a to
M. Krňová. Slovom, od marca 2000 sa na Sklenárovej ulici
s ohľadom na vek účinkujúcich detí aj s ohľadom na detské
žiaci všetkých umeleckých odborov iste nenudili ...
Keby túto skúsenosť prebrali aj iné ZUS, ktoré majú hudobpublikum, ktoré koláži hudobných výstupov pospájaných úsníkov, spevákov, tanečníkov, výtvarníkov a orchester priamo
mevným slovom rozumie.
v škole, svojim žiakom umeleckých odborov by poskytli meSlovko k hudobnej stránke opery: autor hudby Igor Dibák
siace krásnej driny pri nácviku detskej spevohry, hodiny nezadobre pozná dušu detského muzikanta. Vie, aké nároky môže
mat na hráčov v orchestri. čo dokážu najprirodzenejšie uspiebudnutelhých zážitkov z predstavení a minúty nadšeného apvať deti na scéne, ako postaviť pieseň pre celý zbor a aký chalauzu vďačného publika. Mne osobne toto predstavenie okrem
rakter má mat hudba k tancu, alebo ako striedať hudobné výpekných zážitkov nabúralo zastaranú predstavu o drakoch,
javy so slovom. Použil prvky rôznych štýlov- z hudby histoktorí v rozprávkach namiesto spievania jedávali princezny.
S takto ponímaným rozprávkovým zverom by bola spokojná aj
rickej, ľudovej, slávnostnej, baletnej, rozprávkovej; na prvom
Sloboda zvierat... t!J
MEŠKA PušKÁšovÁ
mieste lyrickej, potom zasa rytmicky bohatej, nikde nevybo-

' s
SvETOBEŽNÍK MIROSLAV DvoRsKÝ

Pri príležitosti svojho životného jubilea so Miroslav Dvorský stretol s novinármi, kde informoval o svojich aktuálnych umeleckých plánoch: v budúcej sezóne bude opäť hosťovať v Hamburgu, v Berlíne (Deutsche Oper), v Mníchove, v Prahe i vo Viedni. V Toronte bude
s Evou Urbonovou spievať v Predanej neveste. Vo Viedni so Miroslav Dvorský už udomácnil o so súborom Štátnej opery so no jeseň
zúčastní no turné po Japonsku, kde bude spievať v predstavení Linda di Chamounix, s Editou Gruberovou v titulnej úlohe. Koncom
sezóny 2000/2001 naštuduje vo Viedni postavu lzmoelo v pripravovanej inscenácii Nabucca ... Ešte predtým, v septembri, ho spolu
s bratom Petrom Dvorským privítame no scéne Opery SND v Jej pastorkyni, ktorú u nás uvedie pražské Národné divadlo. - Veľavravný
o potešujúci je jeho termínový kalendár, je totiž zaplnený do roku 2003.
N. L
t!J HUDOBNÝ Ž IVOT) 6 ) 2000
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Medzinárodná spevácka súťaž
Mikuláša Schneidera-Trnavského
POROTA
predsedníčka poroty, koncertná
profesorka Vysokej školy
múzických umení v Bratislave (SR)
Ga briela Beň ačkavá, operná a koncertná

Eva Slohová,
speváčka,

speváčka (ČR)

Ivan Damzalski, Délégué Généra l of Cnipal,
Marseille (Francúzsko)
František Balún, sólista opery Štátneho divadla
Košice (SR)
Elena Kittnarová, operná a koncertná speváčka
(SR)
Helena Lazarska, profesorka, Universität fiir
Musik und darstellende Kunst Wien (Rakúsko)
Zlatica Livorová, profesorka Cirkevného
konzervatória v Bratislave
a pedagogička Vysokej školy múzických
umení v Bratislave (SR)
Guy Montovon, rioditer opery Stodttheoter
Giessen o rioditer Medziná rodnej speváckej
súťa že Belvedere vo Viedni (SRN)
Akihiko Mori, profesor, Tokyo Vokol Akademie
(Japonsko)
Alain Nonot, rioditer Theôtre Lyrichorégro
(Kanada)
Frans Wolfkomp, riaditer The Internationale
Holland Music Session (Holandska).

HLAVNÉ CENY:

1. kategória - ženy :
1. cena: Jonjo Vuletič
2. cena: Martino
Mosorykovó
3. cena: Zdeňka Hojkovó
1. kategória - muži :
1. cena: Pavol Bršlík
2. cena: neudelenó
3. cena: Richard Somek
Zhu yon Feng
2. kategória - ženy:
1. cena: Iveta Jii'íkovó
2. cena: Sofia Khoudiokovo
3. cena: Alino Gurina
Mnoushkino
Mu Hong
2 . kategória - muži:
1. cena: Alexander Cimboljuk
2. cena: Štefan Kocón
3. cena: Móté Sólyom-Nogy
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Po šestnásty raz sa Zrkadlová sieň trnavského divadla rozozvuča la piesňami . slovenského Schuberta". Zo skromných za čiatkov so sotva tridsiatimi českými a slovenskými súťažiacimi sa rozvinula uznávaná medzinárodná súťaž, dnes s viac ako
sto účastníkmi z troch kontinentov...
Cieľ upozorniť na ťažiskovú tvorbu Schneidera-Trnavského a získať spevákov
pre koncertný a štýlový prejav sa v plnej miere ešte nenaplnil, súťaž sa však k nemu krok za krokom približuje ... Veď vrchol speváckeho umenia je práve tam.
Nenadarmo je v nemeckých krajinách najvyšším ocenen ím titul .Kammersänger".
Tohtoročná porota mala okrem slovenských a českých ďenov aj členov z Rakúska, Nemecka, Holandska, Japonska a Kanady. Príťažlivý pre účastníkov súťaže je aj
fakt, že každý zo zahraničných porotcov poskytol víťazom zvláštne ceny.
Kladom 16. ročníka bola kvalitatívna vyrovnanosť prvej aj druhej kategórie. Kým
v predchádzajúcich ročníkoch boli výkony nižšej kategórie viac-menej študentské,
v tomto ročníku sme zaznamenali af u celkom mladých spevákov, posluch áčov
konzervatória, takmer zrelé umelecké kreácie.
V tomto príspevku ťažko hovoriť detailne o účastníkoch súťaže, spomen iem
aspoň tých, ktorí na mňa zapôsobili mimoriadne.
V l. kategórii žien napríklad Martina Masaryková, sľubná kolo ratúrka, ktorá
okrem toho, že má krásny, zdravý hlasový fond, vie ním aj narábať, čo prezentovala najmä v piesňach od Andrašovana a Holoubka.
Najmladšia, sotva devä tnásťročná Lenka Máčiková upútala kultúrou tónu, bohatosťou dynamiky, citom pre komorný prejav.
Ku komornému spevu inklinuje aj Zdeňka Hojková (CR), ktorá na mňa za-·
pôsobila skvelou interpretáciou piesne od Luboša Fišera. Prednes Sone Benkovej je tiež kultivovaný, Cajkovskij a najmä Urbanec v jej podaní boli priam
ukážkoví.
Osoam.~É CENY

Cena primátora mesta Tmavo pre talent do 27 rokov
Lenko Máčiková
Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu piesne slovenského
skladateľa 20. storočia
Mário Porubči nová
Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného speváka
Richard Somek
Cena prof. Márie Kišonovej-Hubavej za najlepšiu interpretáciu piesne
M. Schneidera-Trnavského
Zdeňka Hojdavá
Cena Galérie MIRO za najlepší ženský výkon v 1. kategórii
Jonjo Vuletič
Cena Hudobného centra - usporiadanie dvoch koncertných vystúpení Pavol Bršlík, Štefan Kocán
Cena Nadácie Mikuláša Schneidera-Trnavského za najlepšiu interpretáciu piesne
M. Schneidera-Trnavského
Anostasia Moskvino
Cena ~tátneho divadlo Košice - pohostinné vystúpenie v jednej opernej inscenacii
Iveta Jiŕíková
Cena primátora mesta Trnava za najlepší klavírny sprievod
Povel Elioshevich
Cena zahraničnej poroty za najlepší klavírny sprievod
Totjono Storchenko
Cena Kanadsko-slovenského hudobného fondu
Pavol Bršlík
Cena European Summer Academy Holland Music Session
Aleksander Cimboljuk
Cena Andreasa V. Georgiou za najlepší ženský umelecký prejav
Sofia Khoudiokovo
Cena za najlepšiu interpretáciu piesne Gi/esa Bel/emare udelená kanadskou vládou
Isabel Seebocher
Cena symfonického orchestra d~ Trais-Rivieres udelená divadlom Lyrichorégra 20 Kanada
•
Iveta Jiríková
Cena Délégué Général of Cnipal, Francúzsko
Pavol Bršlík, Joonno Dobrokowsko
Cena Gabriely Beňačkovej za najlepšie zaspievanú áriu bel canto
Alino Gurina Mnushkino
Cena riaditeľa opery Stadttheater Giessen na hosťovanie
Al ino Gurina Mnushkino
Iveta Jiríková
Rl HUDOBNÝ ŽIVOT) 6 ) 200 0

Z mužov l . kategórie zaujal disciplinovaným prístupom k interpretácii
piesní a sna hou o komorný prejav
Pavol Bršlík. U ňho by sa žiadalo obohatiť a vypracovať dynamiku v pianových dimenziách.
český barytonista Richard Samek
má až tenorové výšky a príjemnú farbu
hlasu. Upútal ma prednesom menej
známeho Schumanna a najmä krásnou
piesňou od Petra Ebena.
Nezávidím porote jej prácu pri rozhodovaní a uvažovaní o víťazoch. Druhé
kolo 2. kategórie bolo napríklad také
vyrovnané, že bolo velíni ťažké určiť,
kto je lepší a kto najlepší.
Ruska Sofia Khoudiakova je už
zrelá umelkyňa. Krásne tvorí tón, má
znelú, diferencovanú dynamickú škálu .
Poslucháčov očarili jej citlivý prístup
k interpretácii piesní a dokonalá práca
s hlasom.
Podobne oslovil aj prejav Ivety Jiiíkovej, Češky študujúcej na VSMU
v Bratislave. Jej kultúra v rozlišovaní
komorného a operného prejavu a uvedomená práca s hlasom má už všetky
znaky profesionality.
Presvedola ma aj mezzosopranistka
Veronika Fialová decenmým komorným prejavom v krásnom cykle Jaroslava Ki'ičku Písne severní noci.

20.

ročník

medzinárodnej klavírnej
Pescara 2000
13. - 18. septembra 2000
podmienky: bez vekového
obmedzenia
vstupný poplatok: 200 000 ITL
uzávierka: 30. júna 2000
kontaktná adresa: Accademia
musicale Pescarese, Vid dei Peligni
152, 651 27 Pescara, Italia
súťeže

2. medzinárodná spevácka

súťaž

Tomaz Alcaide
6.- 15. októbra 2000
vekový limit: od 18 do 32 rokov
vstupný poplatok: 15 000 PTE
uzávierke: 31. júla 2000
kontaktná adresa: Concurso
Internacional Canto Tomaz Alcaide
AjCAcore
Rossio Marques de Pombal 52,
7100 513 Estremoz, Portugal
tel.: +351 268 323 973, fax: +351

268 332 947
Medzinárodná hudobná súťaž
Sendai
odbor: husle, klavír
termín: husle 12. - 26. mája 2001,
klavír 26. mája - 9. júna 2001
vstupný poplatok: 10 000 JPY
uzávierka: 30. septembra 2000
kontaktná adresa: Secretariat of
Sendai International Music
Competition Organizing
Committee, 1-3-9, Nishiki, Aoba-ku,
Sendai City 980 0012, Japan
tel.: +81 22 715 82 10, fax: +81 22

715 70 30
www.comminet.or.jp/-simc/

A . CIMBALJUK PREBERÁ CENU
OD F. WOLFKAMPA

Podobne u mužov bolo medzi Stefanom Kocánom (SR) a Aleksandrom
Cimbaljukom (Ukrajina) ťa žko rozhodnúť. Kocánov prejav je zrelší, pokojný, vie, čo spieva a ako to treba spievať.
Má danosti pre koncertné pódium aj
pre operu. Cimbaljuk má hlasový fond,
ktorý najmä v prvom kole plne vyu žil
a prejavil sa ako spevák . trhajúci kulisy·. V druhom kole sa prejavil disciplínou, kultú ro u tónu a ukázal, že vie
spievať aj mezza voce.
Nádejný komorný spevák je i Maďar
Máté Sólyom-Nagy, ktorý v piesňach
Huga Wolfa podal štýlový, kultivovaný
výkon. l!ll
AN NA KovÁRovÁ
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SÚŤAŽE - KURZY

KALEIDOSKOP]
PianoDisc je spojením tradičného klavíra so zdokonaleným piano player-systémom. Je použiterný pre ne-klaviristov
ako aj pre naslovozatých majstrov tohto nástroja no počúvanie vložených
diskiet i CD, na vyučovanie, tvorbu ...
.Nástrot umožňuje transpozíciu, zmenu tempa, samostatné prehrávanie
jedného hlasu Oednej ruky), živú hru
na klavíri so sprievodom orchestra či
iného súboru. Ďalej nahráva vlastnú
klavírnu produkciu užívateľa a umožní
jej prehráva nie. Umožňuje .tichý chodM
a transformáciu z akustického klavíra
na elektronický keyboard, počúvateľný
sluchadlami - teda používanie bez rizika vyrušovania.

l
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PFINGSTFESTSPIELE SAlZBURG 2000
Keď so

pred tromi rokmi zo Salzburgu do Boden/ Badenu (SRN) definitívne odsťahova l Korajo nov Turíčny festival, rozhodli so organizátori
letného festivalu zo plniť vyprázdnený priestor
v európskom festivolovom kalendári podujatím,
ktoré z hradisko dovtedy dramaturgicky o interpreta čne vermi tradične zameraného Salzburgu
bolo novinkou. V meste, kde je progromovou
stálicou W. A. Mozart, kde však dramaturgia
dovtedy len výnimočne siahlo do vzdialenejšej
minulosti napriek významnej pred-mozortrovskej hudobnej tradícii (takmer nikto nevenoval
pozornosť faktu, že tu dlhé roky pôsobil o. i. jeden z najvýznamnejších predstoviterov hudby
17. storočia H. l. F. Biber) so rozhodli zorganizovať pokusne trojdňovú turíčnu sériu venovanú
výlučne barokovej hudbe. Nový však bol oj fo kt,
že po prvýkrát nie náhodne, ole programovo
dostali priestor interpreti, tzv. špecialisti pre
starú hudbu. Bolo to v čase, keď hudbe reprodukovaná v intenciách historicky poučenej intepretácie mo lo domovské právo už vo všetkých
významných hudobných centrách sveto. So lzburg naskočil teda oneskorene no .barokový•
vlak, o - oko inak - v exkluzívnom vyhotovení.
Vyhol so pritom ortodoxnosti, ktorá no druhej
stro ne donedávno charakterizovalo scénu starej
hudby nepripúšťojúc tradičný (nehistorický, nepoučený) interpretačný pohrod: od prvej chvne
ongožovol pre barokovú hudbu umelcov z tzv.
barokovej scény, i tých druhých.
Pokus so vydaril, obecenstvo, ktoré predtým
chodilo no korojonovskú verkú romantiku, prijalo inováciu: vznikol exkluzívny Turíčny festival,
kde so v rovno kom repertoári stretávajú chýrne
súbory pre sto rú hudbu s verkými symfonickými
orchestrami (ktoré, NB, už dávno nemôžu ignorovať znovuobjovovonie starej hudby historicky
poučeným pohrodom).
Tok tomu bolo oj tohto roku. Salzburský Turíč
ny festival 2000 postavil do programového ohnisko J. S. Bacho: Motúšove pašie (v podo ní
špecialistov - The English Concert ond Choir
pod vedením Trevoro Pinnocko), sonáty pre husle o klavír (v .tradičnom• pohrode huslistu Benjamina Schmida o klaviristu Anthonyho Spiriho)
o Omšu h mol (podobne v .tradičnej" interpretačnej adjustácii Viedenských filharmonikov,
Schônbergovho zboru pod vedením Riccardo
Mutiho so sólistami Sylviou Mc Noirovou, Angelikou Kirschlogerovou, Giuseppe Sobbotinim
o Simonom Kennlysidom). Verkú pozornosť vzbudili dve dielo Bachovho rovesníka G. F. Händela:
málo známe oratórium Theodora (premiérovoné roku 1730 v Krárovskej Covent Garden opere
v Londýne) v naštudovaní chýrneho súboru Les
Arts Florissonts pod vedením Williama Christieho o postorolej serenotu Acis o Goloteo v podoní tých istých interpretov. Z hlavnej dramaturgickej línie festivalu so vymykali dvo koncerty:
renesančná Misso o 24 - dramaturgická rorito
talianského sklodotero 16. stor., organistu
v chráme sv. Morka, neskôr dlhé roky pôsobiaceho v Grazi Annibole Podovono, v podaní vyn~
kajúceho špecializovaného súboru Huelgos Ensemble pod vedením Paulo von Nevelo o záverečný koncert súboru Kremeroto Boltico pod
vedením jeho zoklodotero Gidona Kremero
s programom, v ktorom popri dvoch dieloch
J. S. Bacho dominovalo hudba 20. storočia (najmä hudbe súčasná) v skladbách venovaných
verkému umelcovi, huslistovi Yehudi Menuhinovi, v živote ktorého hral Bach dôležitú úlohu
(Enescu, Pärt, Končeli, Kurtág).
lo, NL
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ORCHESTRE, SÓLISTI, DIRIGENTI

(1.)

Otázka orchestrov na britských ostrovoch tvorí nesmieme širokú problematiku, pretože je tu zaregistrovaných viac ako
240 profesionálnych symfonických a komorných telies s viac
ako 15 hráčmi. V samomom Londýne z toho existuje vyše
80 orchestrov najrôznejšieho druhu a viac ako sto menších komorných združení. Keby sme chceli vybrať z tohto úctyhodného počtu čo len desať najlepších, čoskoro by sme zistili. že
bez toho, aby sa ne krivdilo ani jednému z nich, to nie je možné. Predsa som však zostavila akýsi rebríček .top 15" londýnskych or~estrov - kvôli jednoduchosti som si dovolila .hodiť
do jedné'l'ío vreca· veľké symfonické orchestre spoločne s menšími tel41sami, pretože mi išlo viac-menej o kvalitu. TýchlO 15 orchestrov má nielen najväčší vplyv na hudobnú kultúru v Londýne, ale sú tiež najuznávanejšie z hľadiska svetovej reputácie:
BBC Symphony Orchestra, London Philharmonie Orchestra, London Symphony Orchestra, Philharrnonia Orchestra,
Accademy of St. Martin in the Fields, Royal Philham10nic Orchestra, BBC Concert Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Ciry of London Sinfonia, English Chamber Orchestra, The London Sinfonietta, English Chamber Orchestra.
Sinfonia 21, Orchestra of St. John's, Smith Square, King's Consort a London Mozart Players.
BBC Symphony Orchestra má predovšetkým povesť popredného telesa v uvádzaní hudby 20. storočia . úzko spolupracoval s mnohými skladateľ
mi (Stravinskij, Banók, Schänberg, R. Strauss, Prokofiev,
Lutoslawski, Berio či Stockhausen) a premiérova! viac
ako tisíc nových skladieb, z
ktorých sa mnohé stali klasikou 20. storočia. Bol založený
roku 1930 Adrianom Boultom
ako jediný londýnsky orchester, kde hudobníci mali perrnanenmý plat - v súčasnosti má
l Ol členov. Vystupuje ako oficiálny zástupca BBC a má popredné postavenie na BBC
Proms - najväčšom festivale
klasickej hudby. Každoročne v januári venuje jeden víkend
významnému skladateľovi 20. storočia, v minulosti to boli napn'klad Hindemith, Martinú, Ives, Lutoslawski, Messiaen tohto roku Kun Weill. Na čele telesa už desať rokov stojí Sir
Andrew Davis (šéfdirigent), miesto hlavného dirigenta zastáva Gtinter Wand, miesto hlavného hosťujúceho dirigenta Jiií
BtHohlávek a miesto dezignovaného šéfdirigenta Leonard
Slatkin. Orchester je dotovaný z BBC a nemá nikajého oficiálneho sponzora- približne 15% príjmov pochádza zo vstupeniek, zájazdov a nahrávacej činnosti.
London Philharmonie Orchestra (LPO) je samosprávny
a je ukážkou toho, na koľkých možných dôležitých miestach
môže orchester uplatňovať svoje stále domovské práva. LPO
má trvalé sídlo v South Bank Centre, od roku 1963 v Glyndebourne Festival Opera a taktiež na Viedenskom jarnom festi vale, kde je prvým nerakúskym orchestrom s týmto privilégiom. Bol založený roku 1932 Sirom Thomasom Beechamom
z najlepších hráčov v krajine. Cieľom bolo vytvoriť špičkový
londýnsky orchester, ktorý by bol protipólom telies vo Viedni
a Berlíne. Pri jeho debute obecenstvo údajne doslova vstávalo
zo stoličiek. LPO bol tiež prvý britský orchester, ktorý navštívil
Rusko a prvý západoeurópsky orchester, ktorý bol na zájazde
v Cíne. V súčasnosti má okolo 92 členov, z čoho približne jednu tretinu tvoria ženy - je to najvyšší počet žien medzi všetkými londýnskymi orchestrami. Orchester má rozsiahlu zaujímavú dramaturgiu rozdelenú do sedrnich okruhov a neustále
spolupracuje s viacerými špičkovými dirigentmi. Jeho prezidentom je Bernard Haitink a šéfdirigentom Kurt Masur.
London Symphony Orchestra vznikol roku 1904 príči-
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nením Hansa Richtera. Je prvým nezávislým samosprávnym
orchestrom v Anglicku a prvým britským orchestrom, ktorý
účinkoval v za hraniči ( 1906, Paríž) . Orchester spolupracuje s
poprednými dirigentmi a sólistami a je dobre rozpoznateľný
vďaka svojmu charakteristickému zamatovému zvuku. Séfdirigentom je Sir Colin Davis, hlavným hosťujúcim dirigentom
Michael Tilson Thomas, čestným dirigentom André Previn
a mimoriadnym hosťujúcim dirigentom Richard Hickox.
LSO je štedro podporovaný Arts Council of England a Corporation of London (výbormi. ktoré rozdeľujú štátne dotáde);
ďalší zdroj jeho príjmov pochádza zo vstupného, nahrávok
a zahraničných zájazdov.
Philharmonia Orchestra bol založený primárne pre nahrávade účely firmy EMI roku 1945. Spolupracoval s dirigentmi takých mien ako Furtwängler, R. Strauss, Toscanini, Karajan, Klemperer a ďalší. V súčasnosti je jeho šéfdirigentom
Christoph von Dohnányi, hosťujúdm dirigentom Leonard
Slatkin.
To bol teda pohľad na štyri najprestížnejšie symfonické orchestre v Londýne. Je už tradíciou, že mnohé orchestre sa špedalizujú na starú hudbu ako napnKlad Accademy of St.
Martin in the Fields (prezident: Sir Neville Marriner)- komorné teleso s najväčším počtom nahrávok na svete, English
Chamber Orchestra, Orchestra of St. John's, Smith
Square alebo aj London Mozart Players (hudobný riaditeľ
Andrew Parrott, hlavný hosťujúci dirigent: James Galway,

ENGLIS H C HAM BER O RCHESTRA

40 hráčov, až 60% finančných príjmov pochádza zo vstupného, 40% od sponzorov, je to najstarší komorný orchester vo
Veľkej Británii- založený roku 1949 a prvý, ktorý sa špecializoval na Haydna, Mozarta, Beethovena); King's Consort (vedúd orchester v oblasti interpretácie Purcellovej hudby, medzi
jeho sólistov patri i Magdaléna Kožená) a Orchestra of the
Age of Enlightenment (hlavný hosťujúd dirigent Simon
Rattle a Frans Bruggen, dirigenti: Roger Norrington, Iván
Fischer, Charles Mackerras, Gustav Leonhard ) hrajúd na
dobových nástrojoch.
Na hudbu 20. storočia sa špedalizujú najmä Sinfonia 21
(šéfdirigent Martyn Brabbins) a The London Sinfonietta
(hudobný riaditeľ Oliver Knussen; z 225 svetových premiér
bolo !OO napísaných priamo na objednávku pre samotný orchester) a City of London Sinfonia (šéfdirigent a umelecký
vedúd: Richard Hickox, hosťujúd dirigent: Marin Alsop,
len 6% z celkových príjmov je od štátu).
Niektoré orchestre dostávajú štátne dotáde formou grantov,
ktoré rozdeľuje The Arts Council of England a obecné výbory
tej časti Londýna, kde účinkujú. Takéto granty obyčajne tvoria
iba 30-60% [inančných prostriedkov, zvyšok sú príjmy zo
vstupného, fund-raisingu, sponzorstva, nahrávacej činnosti
á zájazdov. Telesá, ktoré nepoberajú granry od štátu, sa musia
~polieha( iba na vlastné príjmy, sponzorstvo a mecenášov. Každá organizáda si uvedomuje, že jej existencia stojí predovšetkým na kvalitnom marketingu a fund-raisingu, preto sa vynakladá obrovské úsilie na vytvorenie vysoko špecializovaného tímu ľudí a na premyslenú finančnú a fund-raisingovú
stratégiu. ti
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Tento rok nesie popri rôznych prívlastkoch pre každého hudobníka ešte jeden mnohoznačný: bachovský. A právom.
veď celý kultúrny svet si pripomína dvojité výročie tohto génia ľudského ducha: 315. výročie narodenia - 21. marca a 250. výročie úmrtia- 28. júla. V hudobnom svete prebieha
pri tejto pn1ežitosti celý rad významných podujatí dokumentujúcich kľúčovú úlohu najslávnejšieho tomášskeho kantora
v dejinách hudby.
Každý hudobník uvíta, ak mu osud dopraje pobyt v jednom z centier bachovskéqo kultu- v Lipsku. Mne sa to podarilo na základe udelenia DAAD štipendia, ktoré mi umožňuje priamo pri prameni venovať sa štúdiu skladateľského
odkazu J. S. Bacha a jeho širokospektrálnem u vedeckému
hodnoteniu. Využívajúc túto skutočnosť. dovolím si čitateľov
Hudobného života informovať o hudobnom dianí v Lipsku
týchto dní. hlavne v oblasti starej hudby, ktorá mi je bytostne najbližšia. Samozrejme. byť v Lipsku a nenavštíviť operné
predstavenie či koncert svetoznámeho Gewandhausorchestra
by bolo neodpustiteľné.
V tunajšom denníku Leipziger Volkszeitung som sa niekoľko
dní po príchode dočítal. že Lipsko nie je centrom starej hudby. Mne sa pri pohľade na ponuku koncertov starej hudby

KVARTETO BAROKOVÝCH VIOLONČELISTOV

{0. Bovo, G.

lAH,

činnosť. Tento spontánny vznik súborov vlastne vystihuje aj
názov- Slávnosť. pretože zvíťazila láska k hudbe a jej oslava nad komerciou a zárobkom.
Zaujímavosťou celého podujatia bolo. že skutočne celé
Múzeum hudobných nástrojov znelo starou hudbou. Samozrejme. nie súčasne, ale postupne- v Bachovej sále, vklavírnej sále, v hudobnom laboratóriu, ale aj na nádvorí Grassi-múzea a vo vestibule Múzea remesiel. ktoré tvoria jeden
komplex budov. Malo to aj praktický význam, pretože súbory mali čas pripraviť sa na svoje vystúpenie a publikum tak
nebolo svedkom nepopulárnych javiskových úprav. Plynule
sa premiestňovalo z priestoru do priestoru podľa plánu hudobných produkcií. V prípade obsadenia všetkých stoličiek
sa poslucháči posadili jednoducho na zem.
V prospech usporiadateľov hovorí skutočnos(. že dramaturgiu Slávnosti nepodriadili výlučne Bachovskému dvojitému výročiu, ale že tu znela aj hudba jeho súčasníkov či jeho
synov. Znela tu však aj hudba mladších epoch, dokonca
G. Rossiniho. Mnohí menej známi skladatelia však boli pre
mňa veľkým objavom a opäť sa potvrdila skutočnosť. že história je často nespravodlivá a prachom zabudnutia zakrýva
aj skutočne vysoké hodnory. Na druhej strane je pravda. že

KVARTETO PRIRODZENÝCH LESNÝCH ROHOV

R. Mi.iLLER, S. PANK)

zdalo toto konštatovanie až veľmi skromné. Ale asi zaúčinko
val zákon relativity a pri možnostiach výberu koncertov starej hudby u nás, na Slovensku a v porovnaní s Lipskom sa mi
predsa len toto saské mesto javí ako centrum starej hudby,
alebo pri veľkej skromnosti, ako rodiace sa centrum predvádzania hudby staršej hudobnej histórie.
Prvé hudobné podujatie. ktoré vzbudilo moju zvedavosť
a zaviedlo moje kroky 27. a 28. mája do priestorov Múzea
hudobných nástrojov, bola 3. slávnosť starej hudby. Jej
usporiadateľom boli Oddelenie starej hudby Vysokej školy
pre hudbu a divadlo Felixa Mendelssohna Bartholdyho
a Lipská univerzita, ktorá spravuje Múzeum hudobných
nástrojov. Pri súčasnej záplave festivalov ma zaujal skromný názov- Slávnosť. Pochopil som ho v priebehu jej trvania. Celá Slávnosť trvala v podstate jeden deň - 28. mája -.
pretože 27. mája bol iba otvárací koncert so začiatkom
o 20.00 h. Druhý deň bol však od l O. až do 19. hodiny vyplnený spontánnym muzicírovaním. ktoré sa tešilo veľké
mu záujmu publika. Účinkujúci boli študenti Oddelenia starej hudby Vysokej školy, jeho bývalí pos lucháči. pozvaní
umelci a pedagógovia menovanej vzdelávacej inštitúcie,
ktorí účinkovali bez nároku na honorár. Preferovalo sa
hlavne kolektívne muzicírovanie v menších či väčších umeleckých zoskupeniach barokového nástrojového obsadenia.
Mnohé z nich vznikli len na tento účel - to sa pri často dokonalej sú hre nechcelo ani veriť- a na druhý deň už vlastne zanikli. Niektoré však práve tu začali svoju umeleckú
!'Ili HUDOBNÝ ŽIVOT) 6 ) 2000

prevažná väčšina skladieb minulosti vyznie v plnej kráse iba
na historických nástrojoch, v historicky poučenom predvedení. Netreba vari ani zdôrazňovať. že všetky skladby zazneli na historických nástrojoch či na ich majstrovských kópiách.
Nie je možné vymenovať všetky skladby, ktoré zazneli. ani
účinkujúcich. hlavne preto. že súbory nemali názvy. Statisticky: na Slávnosti zaznelo 48 skladieb od 26 skladateľov
v podaní 110 umelcov v zostavách od dua po barokový orchester. Bez toho. že by som znižoval niektoré umelecké výkony - celá Slávnosť mala totiž vysokú umeleckú úroveň musím povedať, niektoré výkony ma zaujali mimoriadne.
V prvom rade mezzosopranistka Maria Jonasová v Ciaccone
pre alt a čembalo od málo známeho autora 17. storočia Bernarda Storaceho. Maria Jonasová dokonale ovláda svoj nesmieme pohyblivý hlas, prejavujúci sa ľahkosťou koloratúry,
dramatizmom a hlbkou precítenia. Vynikajúcim partnerom
jej bol za čembalom Tobias Schade, ktorý svojím strhujúcim
výkonom, značne založenom na rytmickej precíznosti, zvukovej a improvizačnej predstavivosti, dopfňal výkon speváč
ky a vyzdvihol umelecké kvality skladby. Punc mimoriadnosti mali aj vystúpenia medzinárodne renomovanej čembalist
ky Christine Schornsheimovej. totiž keď na jej pledach,
ako vedúcej Oddelenia starej hudby. ležala aj značná časť organizátorskej práce. Jej predvedenie Koncertu C dur pre dve
čembalá BWV 1061a od J. S. Bacha spolu s Tobiasom Schadem
či Sonáty h mol pre priečnu flautu a obligátne čembalo BWV l 030
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od toho istého skladateľa vo verzii pre
zobcovú flautu v podaní Roberta Ehrlicha sa vyznačovali zmyslom pre jasné
vedenie hlasov, zreteľnou artikuláciou
a rytmickou precíznosťou. Obaja partneri
boli viac ako rovnocennými umeleckými
osobnosťami. Stýlovou precíznosťou sa
vyznačovalo vystúpenie violončelového
kvarteta: Daniele Bovo, Georg Lah,
Rolf Muller a ich pedagóg Siegfried
Pank - medzinárodne renomovaný hráč
na viole da gambl V precítenom podaní
zazneli zaujímavé skladby Michela Corelta Le Phenix - kon cen pre štyri violonče
lá -a Sonata I. in D od Georga Christopha
Wagenseila, predstaviteľa viedenského
rokoka. Zvuk kvarteta barokových violončiel sa vyznačuje plastickosťou i expresívnosťou. Zaujímavou zvukovou demonštráciou bolo predvedenie Dvojhlasných invencií od J. S. Bacha BWV
772a-786 s konfrontovaním čembala ,
klavichordu a kópie najstaršieho dochovaného kladivkového klavíra na svete
z dielne B. Cristoforiho z roku 1726, nachádzajúceho sa v zbierke Múzea hudobných nástrojov. Uvažujúci poslucháč musel dať za pravdu Bachovi, ktorý považoval zvuk kladivkového klavíra za málo
vyvážený a vo výškach za málo prierazný. Po zvukovej stránke zaujali aj vystúpenia kvarteta prirodzených rohov
a kvarteta barokových trúbok na nádvorí
Grassi-múzea. Je mi ľúto, že kvôli priestoru nemôžem menovať umelcov vo vynikajúco predvedenej kantáte J . S. Bacha
Was mir behagt, ist nur muntre Jagd BWV
208. Nedá mi však, aby som sa nezmienil
o dramatickej kantáte J. Haydna Arianna
Naxos Hob. XXVla:2, znamenite predvedenej mezzosopranistkou Gabrielle
Schmidtovou. Jej prednes tejto nádhernej skladby sa vyznačoval zmyslom pre
dramatickosť, prácu s detailom a osobnostnou zaangažovanosťou. Svieži u voľ
nený hlasový materiál jej dával na to
všetky predpoklady. Rovnocenným partnerom za historickým kladivkovým klavírom z dielne Nanette Streichera jej bol
Peter Heumann.
Bolo viac ako symbolické, že 3. Slávnosť
starej hudby ukončilo predvedenie
starých dobových tancov zo 16.- 18. storočia v choreografii a v tanečných kreáciách Jutty Vossovej, pedagogičky
starých tancov. Za zmienku stojí, že každý
študent z Oddelenia starej hudby prejde
výučbou starých tancov.
Tretia slávnosť starej hudby v Lipsku
poukázala na potenciál skúsených umeleckých a pedagogických osobností, úspešne formujúcich mladú generáciu
umelcov v hnutí starej hudby. Už je
tu len otázka, kedy podobný trend zachytia aj naše umelecké stredné a vysoké školy.

a

KAROL MEDŇANSKÝ

PREKRAČOVANIE HRANÍC- Sp SLOVENSKOU HUDBOU
Koncertná prezentácia súčasnej slovenskej tvorby v zahraničí sa v posledných rokoch výrazne zaktivizovala. Nie je už nič mimoriadne, keď sa uvádzajú aj orchestrálne skladby našich autorov v rámci koncertov zahraničných telies. Uviesť však
celý recitál zostavený z diel slovenských skladateľov je ešte viac než zriedkavé.
Príležitosť prijat pozvanie na takýto typ účinkovania sa huslistovi Petrovi Michalícoví vyskytla niekoľkokrát. Už roku 1998 sa realizoval slovenský recitál na medzinárodnom festivale súčasnej tvorby . Ciuster" v Erfurte a ten sa úspešne reprízoval aj v Gere. Vtedy tam popri dielach E. Suchoňa, J. Malovca, L. Kupkoviča
a l. Zeljenku odzneli aj dve premiéry: Verso fine ... pre sólové husle odD. Martinče
ka a Dichtung und Wahrheit od P. Martinčeka.
.A Festival of Slovak Classical Music" bol iniciovaný generálnym riaditeľom
Ohio Chamber Orchestra, dirigentom Leom Najarom, ktorého koncertné cesty neraz viedli do Európy. Počas viacerých pobytov na Slovensku i v rámci recitálových
vystúpení P. Michalicu v USA mal možnost spoznať celý rad slovenských diel. To
bolo inšpiráciou pre minifestival slovenskej hudby, ktorý pozostával z dvoch koncertov a viacerých rozhlasových prezentácií. Peter Michalica bol pozvaný účinko
vať ako sólista i ako hosťujúci umelecký poradca festivalu. V rámci jeho recitálu
v meste Lorain zazneli popri svetových autoroch aj skladby P. Martinčeka, L. Kupkoviča aM. Schneidera-Trnavského.
Ťažiskom festivalu bol však koncert v slávnej Severance Hall, jednej z najprestížnejších koncertných siení sveta. Je sídlom Cleveland Symphony Orchestra; niektorí hráči tohto orchestra, najmä dychári, účinkujú aj v Ohio Chamber Orchestra.
Dramaturgom, autorom programových textov ku skladbám a dirigentom tohto
koncertu bol Leo Najar. Peter Michalica sa uviedol v sólových partoch Godárovej
Meditácie a v Musica Slovaca od I. Zeljenku. Na koncerte ďalej odzneli Musica Istropolitana od A. Moyzesa, Spomienky od J. Cikkera, Hudba pre Warchala od l. Zeljenku
a Serenáda od E. Suchoňa. Nadpriemerne navštívený koncert mal aj u publika výborný ohlas a v tom duchu bola tiež napísaná obsiahla recenzia v centrálnom clevelandskom denníku The Plain Dealer. Noviny z kategórie najvýznamnejších denníkov USA poskytli aj veľký priestor pre Concert Preview, kde si všimli tiež fakt, že
naše hlavné mesto je rodiskom skladateľa, klaviristu a dirigenta Ernsta von Dohnányiho, starého otca dnešného (a obľúbeného) šéfdi rigenta Clevelandského orchestra. Veľký úspech podujatia môže symbolizovať aj posledná veta recenzie od
D. Rosenberga: • Večer povzbudil chuť spoznať viac z bohatého kufra tejto krajiny."
AP
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DOKÁŽE NADŠENIE .. .

Hainburg, vzdialený zopár kilometrov od Bratislavy, je malé rakúske mesto, pýši sa
však veľkým mužom: Joseph Haydn, ktorý sa narodil v neďalekom Rohrau, tu ako
dieťa strávil dva roky. Mesto vzdáva hold skladateľovi hudobnými aktivitami: miestna
Spoločnosť Josepha Haydna už dvadsať rokov každoročne usporadúva cyklus desiatich koncertov. Sezóna sa začína netradične - v januári a končí sa v decembri, s prestávkou v júli a auguste. Dramaturgia dáva prirodzene prednosť komorným skladbám, v posledných rokoch pozývajú usporiadatelia aj väčšie hudobné telesá. V priebehu spomínaných dvoch desaťročí zažili návštevníci koncertných podujatí
(odohrávajú sa v Sále J. Haydna v Austria Tabak) množstvo stretnuú s umelcami z Rakúska a zo zahraničia. Teší nás, že na koncertoch sa opakovane podieľajú aj naši umelct -Cappella Istropolitana, Slovenský komorný orchester, Moyzesovo kvarteto, Juraj
Bartoš... Dramaturgický plán na rok 2000 opäť avizuje účasť slovenských umelcov v máji hral v Hainburgu s veľkým úspechom orchester I Musici del Teatro pod vedením Vladimira Harvana, koncertného majstra Opery SND so sólistom Jaroslavom Harvanom (flauta). Na programe bol Vivaldi, Corelli, Mozart, Barber. V polovici júna sa
hudbymilovným obyvateľom Hainburgu predstavil Bratislavský chlapčenský zbor so
zbormajsterkou Magdalénou Rovňákovou. Dodajme ešte, že medzi účinkujúcimi
v tejto sezóne bola napríklad Ceská komorná filharmónia, Dohnányiho orchester
z Budapešti, huslistka Tatiana Grindenko.
To všetko dokazuje, že aj v malom meste môže pulzovať hudobný život pre potešenie priaznivcov hudby,- v Hainburgu sa o to stará niekoľko nadšencov.
Nl NA LITSCHAUEROVÁ

•

V dňoch 5., 6. o 7. jú no uviedlo s vel'kým úspechom Komorná filharmónia Pardubice Koncert pre bicie nástroje o orchester op. 60 lgo(o Dibáka. Sólistkou bolo francúzsko tymponistko, pôsobiaca v súčasnosti v pardubickom orchestri Cecilie Boiffin. Dirigentom bol šéfdirigent KF Pardubice Leoš Svárovský.
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Wagnerovské naštudovania v SND 1920-1945
.Stretnutia s reformátorom
Jaroslav Blaho
Dielo veľkého operného reformátora sa na divadelnom plagáte v rakúsko-uhorskej Bratislave, ktorá viac ako po tri
štvrtiny 19. storočia bola prevažne nemecká, objavuje už
v 60. rokoch (a potom pravidelne i s niektorými hudobnými
drámami) . Podobne je to aj v medzivojnovej CSR: nielen preto, že bolo divadelným lákadlom pre stále silnú nemeckú intelektuálnu menšinu, ale aj preto, že oficiálna česká hudobnoclivadelná estetika stavala na wagnerovských postulátoch.
S výnimkou prvotín a vel'kooperného Rienziho nachádzajú
v dramaturgii za éry Oskara i Karla Nedbalovcov svoje miesto skladateľove romantické opery Blúdiaci Holanďan, Tannhäuser a Lohengrin. Ambiciózny mladší z Nedbalovcov hneď na
úvod svojej prvej bratislavskej sezóny zarad"uje do repertoáru
prvý diel tetralógie a neskôr ako profilové čísla bratislavskej
opery v polovid ďalšieho desaťročia Tristana a Iso/du a Parsifala.
Prvé naštudovanie Tannhäusera z decembra 1922
patrilo k absolútnym umeleckým vrcholom trojsezónneho bratislavského
pôsobenia dirigenta Milana
Zunu vo funkcii umeleckého šéfa súboru. Napriek personálnemu manku v umeleckej skladbe súboru, pre ktoré referent
Robotníckych novín nazval
predstavenie . Tannhäuserom v miniatúre", stála
v popredí hudobná zložka - dramatizmus a roR. WAGNER: TANNHÄUSER,
mantická vášnivosť Zunovej koncepcie, jej gradácia v kl'účových scénach 3. dejstva
(mod litba Alžbety, Tannhäuserovo rozprávanie o Ríme)
a poctivé vypracovanie sólových vokálnych partov vrátane
kvalitnej deklamácie. Vrcholný výkon podal divadelný orchester, doplnený o hráčov ochotníckej Slovenskej filharmónie. Munclingerova réžia venovala pozornosť aj vizuálnej
zložke. Primeranú mieru iluzívnosti a monumentality mala
sála na Wartburgu, v rámci chabého technického vybavenia
menej presvedčivý bol prvý obraz vo Venušinej jaskyni. Zo
sólistov stál v popredí titulný hrdina dramatického tenoristu
Romana Htibnera, kým tlač hodnotila dámske protagonistky
(Dobrena Simáňová a Hana Pírková v kombinovanej alternácii Alžbety i Venuše) rozporne. O štyri roky ( 1926) s podstatne zmeneným súborom, predovšetkým v sólistickej zložke,
obnovil Tannhäusera za osem dní Bedňch Holeček. Napriek
krátkosti študijného procesu opäť nadpriemerný výkon podal
divadelný orchester, no vizuálnej zložke Viscusiho inscenácie
ti HUDOBNÝ ŽIV OT) 6 )2 000

chýbala potrebná iluzívnosť. Popri Htibnerovom Tannhäuserovi a Simáňovej Alžbete vstúpili do tohto naštudovania nový Wolfram (Gejza Fišer) i Venuša (Marie Sponarová). O rok
neskôr ( 1927), po Holečkovom odchode, .preštudoval" Tannhäusera Josef Vincourek. úlohu Alžbety pohostinsky spievala
hlasovo žiarivá, pohybovo však pripatetická Maša Kolárová
a v repríze sa predstavila aj bývala skvelá ďenka súboru Marie 2aludová.
Vo funkcii dirigenta naštudoval Oskar Nedbal prvého
Blúdiaceho Holanďana v SND v decembri 1923. Nie náhodou si
veľký dirigent vybral práve túto romantickú operu. Nielen
preto, že bola jeho romantizujúco založenému umeleckému
naturelu zo všetkých Wagnerových opier vari najbližšia, ale
aj ako spomienku na skvelé predvojnové naštudovanie diela
vo viedenskej Volksoper, kde mal k dispozícii začínajúcu
Mariu Jeritzu ako Sentu.
Nedbalova koncepcia drámy vrcholila v druhom
dejstve, v elektrizujúcom
hudobnom napätí stretnutia Senty s vysnívaným
idolom. Jej obeť v treťom
dejstve akoby už bola iba
logickou dohrou. Na premiére stvárňoval Holanďa
na V. Novák, v reprízach
hostia - viackrát skvelý
a medzinárodne renomovaný bukureštský barytonista Lupescu . V úlohe
Senty sa striedali Simáňo
SCÉNA NA HRADE WARTBURG
vá so 2aludovou, v úlohe
Dalanda Ruth-Markov s Aloisom Urbanom. Htibner spieval
Erika a farebný lyrický tenor Bronislava Choroviča sa uplatnil v spevnom pane Kormidelníka ( neveľká rola sa potom
stala doménou všetkých prvých lyrických tenoristov slovenskej opery od Blahu až po Kucharského). Viscusi po prvý raz
v Bratislave použil v inscenácii kruhový horizont. Doplnený
bol aj svetelný park, čím narástli iluzívne kvality scénického
obrazu (blesky, chmáry). Referent Slováka s potešením
konštatuje, že .obecenstvo videlo utešenú oblohu".
Na vypredanej obnovenej premiére sa 9. mája 1930 pod
Nedbalovou taktovkou predstavili prvotriedni viedenskí sólisti: popri spievajúcom činohercovi Fritzovi Häblingovi
(Holanďan), členovi Burgtheatra, jedna z primadon Státnej
opery, hlasovo trochu unavená Vanda Achsell-Clemensová
(Senta), nádherným materiálom disponujúci basista Karl
Norbert-Novotny (Daland) a dvaja skúsení prevádzkoví tenoristi z budovy na Ringu - Georg Maikl (Erik) a Hermann
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Gallos (Kormidelník). K nim
sa pripojila domáca Mariči
Peršlová, ktorá menší pan
Mary tiež odspievala
po
nemecky.
Po smrti Oskara Nedbala
prevzal naštudovanie Kareľ
Nedbal, neskôr Zdenek
Folprecht. Počet repríz sa
riadil možnosťami

získať

pre titulnú
BLÚDIACI HOLANĎAN, SND 1939· E. SCHUlZ (BLúúlohu kvalitDIACI HoLANĎAN), Z. RuTH-MARKov (DALANo)
ného hosťujúceho barytonistu (sólista ND Miloš Linka či wagnerovský
spevák par excellence Josef Schwarz z pražského Nového nemeckého divadla). Po vokálnej stránke reprízy charakterizoval pokles výkonnosti osvedčenej predstavitel'ky Senty
D. Simáňovej, ktorý roku 1933 vyústil do jej odchodu z javiska, aj šťastná alternácia v postave Dalanda, kombinujúca
Fläglovho drsného severského lodiara s mäkkými otcovskými črtami Zdenka Ruth-Markova.
Jediným Wagnerom v dramaturgii opery SND počas vojnového slovenského štátu bol Blúdiaci Holanďan (december
1939, dirigent Vincourek, režisér Vilim, prvý slovenský preklad Ferdinand Hoffmann) ako skúšobný kameň omladeného telesa. Kritika, ktorá v novej, neľahkej situácii na pochode dobudovávaného súboru ma la skôr tendenciu pochváliť, podržať. podporiť, konštatovala, že realizácia ambícií
zostala kdesi na polceste. Inscenácii chýbala základná miera
.wagnerovskej" iluzívnosti, na hranicu profesionality iba siahala práca so svetlom, malý orchester v snahe dosiahnuť potrebnú zvukovosť forsíroval. Ako problematické sa ukázalo aj
sólistické obsadenie. Popri osvedčených kreáciách - Markovovom Dalandovi, Peršlovej Mary či Hájkovom Kormidelníkovi - sa uplatnil Stefan Hoza (Erik), kým ústredná dvojica
interpretov zápasila s nemalými problémami, vyplývajúcimi
sčasti z povahy materiálu, sčasti z nedostatočnej skúsenosti
alebo technických restov. Až keď k L. Svobodovej pristúpila
ako Senta M. Formanová a premiérového A. Bledého nahradil v role Hol anďana E. Schutz, vokálna zložka naštudovania
dostala potrebné parametre. Punc ďalším večerom dodala
účasť Marie Némethovej a Alfreda Jergera v hlavných partoch ( 1940), či hosťovanie ďalšieho viedenského sólistu Karla Kamanna v úlohe Holanďana (1943).
Z troch vel'kých romantických Wagnerových opier sa ako
posledný na plagát SND dostal Lohengrin ( 1927) . Aj pri malom stave orchestra a zborového telesa malo hudobné naštudovanie špičkovú úroveň, zato na javisku prevládala priestorová stiesnenosť, kritická najmä v masových výjavoch. Zo sólistov charakterizoval Hiibnerovho Lohengrina až mystický
pátos, Simáňovej Elsu dramatická presvedčivosť. Krásová
predstavila Ortrudu ako zvodnú, satanskú ženu. Vokálne sa
uplatili aj Fišer (Telramund) a Ruth-Markov (Heinrich).
Neskorší protagonisti súboru museli vypomáhať pri ma-

lých príležitostiach: Blaho v kvartete braba ntských šl'achticov a Bartošová v zostave pážat.

Lohengrin
Karla Nedbala ( 1931) sa
stretol s verkým ohlasom
publika; vynikal pevným
tvarom, zreteľným vypracovaním tematickej
štruktúry, výLoHENGRIN, SND 1927. R. HusNER
razným dra(lOHENGRIN)
matickým
spádom. Orchester zažiaril v predohre k 3. dejstvu, prekonávali sa dychy. Iba slabší zvuk mužského zboru a dýchavičné
harmónium za scénou vnášali do kvalitného hudobného naštudovania disonančné momenty. Kritika však konštatovala
únavu sólistov (spôsobenú vari nárokmi Karla Nedbala
v skúšobnom procese?); vynikala Bartošovej Elsa, Hiibnerov
Lohengrin, Zavrelov dramatický Telramund, aj pekný Kunstadtov barytón v parte Hlásatel'a. Menšie problémy mali na
premiére indisponovaný Flägl (Heinrich), alternujúd titulný
hrdina P. Buryju, aj obe predstavitel'ky Ortrudy: Simáňová ,
vokálne už pn1iš .prezretá", a Rezníčková, ešte nie celkom na
tento náročný pan .dozretá". Vilímova réžia si tentoraz hravo poradila s aranžmánom masových scén, výprava bola však
neštýlová a kostýmy nehistorické!

Jednou z ambícií Karla Nedbala, ktorý nastúpil na post
umeleckého šéfa bratislavskej opery v lete 1928, bolo aj dramaturgicky profilovať svoj súbor na úrovni špičkových mimopražských operných telies, a to v konfrontácii nielen s čes
kým, ale aj so sudetonemeckým operným kontextom. Preto
nie náhodou po Jej pastorkyni a Daliborovi študuje v SND na
jeseň 1928 ako svoj tretí premiérový titul prvý diel Prsteňa
Niebelungov. Rheingold sa hrá štyrikrát pred plným divadlom.
Je to prvý krok - úroveň naštudovania nedosahuje ešte
umelecké parametre inscenácií Wagnerových hudobných
drám, ktoré Nedbal naštudováva v polovici tridsiatych rokov.
Hudobnému toku pri malom počte sláčikov a slabej kvalite lesných rohov chýba mohutnosť, vizuálne nároky diela sa darí plniť v sotva insitnej polohe javiskových obrazov (dno rieky, Walhalla), kostýmy sú pozberané zo všetkých možných historických období. Anachronický Vymčtalov český preklad . nejde
spevákom do úst" a deklamácia nie je silnou stránkou naštudovania. Z plejády sólistov recenzie unisono chvália trio valkýr- Bartošovú (Woglinde), Posltovú (Wellgunde) a Rezníč
kov'ú (Flosshilde). Iluzívnosť ich pohybov v hlbinách rieky sa
net!osahovala ako zvyčajne spúšťaním na lanách z povraziska
- Vilimova réžia rješila tento problém pre sólistky šťastnejšie
a pohodlnejšie: svoju prítomnosť vo vodnom živle naznačo
vali . plavnými" gestami a pohybom. Graevenov Wotan nezodpovedal partii boha ani postavou, ani rozmermi hlaso!!ll HUDOBNÝ ŽIVOT) 6 ) 2000

vého materiálu, práve tak ako gavaliersky Fišerov barytón
s bizarnými tvarmi stromov; asketicky čistá jarná krajina ponedokázal plne charakterizovať intrigánskeho trpaslíka Albesledného dejstva, chápaná ako fragment gotického oltára.
richa. Prvého (a doposiaľ jediného) Logeho na slovenskej
Prekonali sa sólisti: hosťujúci Boris Archipov s vrúcnym, boopernej scéne stvárnil R. Hiibner, prvého Mimeho J. Blaho,
lesťou prežiareným výrazom Amfortasa; ostro, démonicky
dvojicu obrov Fasolta a Fafnera J . Kolár a Zdenek Ruth-Marprofilovaný Klingsor Karla Zavrela; pokojný, vznešený Titukov. Prvou Frickou bola D. Simáňová, prvou Freiou M. Kolárel Ruth-Markova, ľudský Gurnemanz Arnolda Flogla.
rová, prvou Erdou M. Peršlová.
Kundry bola veľkým osobným úspechom Marie Rezníčkovej.
Veľavravný fakt: v 80-ročnej histórii slovenskej opery
Postavu hriešnej svätice naplnila šírkou i plnosťou výrazovej
Isoldina povestná smrť z lásky (. Liebestod") v slovenčine
škály, bola démonickým vampom aj dievčaťom s črtami Lulu
ešte neodznela! Ba ani po českÝ- na premiére Wagnerovej
a jej výkon navyše rástol od reprízy k repríze. V ansámbloch
hudobnodramatickej ságy 5. januára 1934 a v nasledujúcich
kvetinových dievčat spievala najvyšší hlas Marta Ratajová
troch reprízach spievala Isoldu sólistka pražskej nemeckej
(neskôr pod menom Marta Schimplová pôsobila dlhé roky
opery Rose Merkerová. Napriek tomu je uvedenie prelomoako voká lna pedagogička), part ďalšieho z dievčat Lída
vého diela svetovej opery na scéne SND nepochybne udaloClementisová (už manželka neskoršieho čs. ministra zahrasťou pre slovenskú operu historickou! Podieľal sa na nej
ničia).
inscenačný tím Karel Nedbal- Bohuš Vilím- Ľudovít HradS enormnými nárokmi ústredného partu sa postupne vyský, finančne prispel aj bratislavský Deutscher Theaterverovnávali traja hosťujúci tenoristi. Premiéru a prvú rerein. Bol to dramaturgický čin, realizačný úspech a -poloprízu s nesmiernou intenzitou výrazu spieval Graarud, ďalšie
prázdne hľadisko, kam sa tentoraz nenahrnuli ani po nedve predstavenia salzburský Florestan a Toscaniniho Trimecky hovoriaci Brastan, sólista Viedentislavčania. Nedbalov
skej štátnej opery Jomalý divadelný orseph Kalenberg. Mäkchester sa vypol k ob šie slovanské črty dal
divuhodnému výkoTristanovi v poslednu. Antonín Horejš
ných dvoch reprízach
v Robotníckych novibrniansky Emil Olšovnách považuje naský.
študovanie za vrchol
doterajších ambícií,
a le aj schopností KarZhŕňame: Wagnerala Nedbala a Alexanve romantické opeder Moyzes v Náry Blúdiad Holanďan ,
rodnom denníku píše
Tannhäuser a Loheno .najväčšom umegrin (francúzskou veľ
leckom čine našej
kou operou inšpirovaopery počas jej jestný Rienzi mal slovenvovania".
skú premiéru až roku
2iaľ, vizuálnu po1967) mali na plagá te
dobu doteraz jedimedzivojnového
SloR. WAGNER: PARSIFAL (SN D BRATISLAVA, 1935)
ného bratislavského
venského národného
Tristana si môžeme iba domýšľať - nezachovala sa jediná fodivadla stále miesto. Doposiaľ jediné uvedenie Zlata Rýna, Tritografia! Mužskú titulnú postavu vytváral vo všetkých predstana a Iso/dy a Parsifa/a patria k vrcholným dramaturgickým
staveniach slávny nórsky tenorista, bayreutský idol tých ročinom desaťročnice Karla Nedbala (krátko pred svojím nútekov Gunar Graarud, Peršlová spievala Brangänu, Flogl kráľa
ným odchodom z Bratislavy na jeseň 1938 rozoštudoval MajMarkeho, Zavrel Kurwenala.
strov spevákov). Wagnerovské naštudovania predstavovali vrS väčším spoločenským i umeleckým efektom sa stretla
chol ambícií všetkých dirigentov, prekonáva] sa v nich máloo rok inscenácia Parsifala . •Parsifalom si opera SND položila
početný orchester, nie vždy sa to darilo zboru (najmä jeho
jeden z najvyšších úkolov opernej reprodukcie. Sme pyšní, že
mužskej zložke). Vizuálnemu tvaru inscenácií sa nevenovala
sa jej podarilo dosiahnuť toho cieľa a v miere takej vysokej,
patričná pozornosť. Výraznou výnimkou je prvé naštudovaakú dokumentovala premiéra.· (Ivan Ball o, Slovenský dennO<,
nie Tannhäusera a pamätná inscenácia Parsifa/a. Príčiny sú
2. 4. 1935.) Hlas kritík, vrátane Grenzbote, bol unisono nadševiaceré: siahajú od podcenenia javiskového obrazu až po nený, šesť predstavení. na rozdiel od Tristana, v hľadisku plne
dostatočnú javiskovú techniku. Pre mnohých sólistov- Hubobsadených. V popredí stálo Nedbalovo skvelé hudobné
nera, Zavrela, Flogla, Ruth-Markova, Simáňovú, Krásovú,
naštudovanie s kvalitným zvukom malého počtu sláčikov
Rezníčkovú a niekoľkých ďalších - predstavovali wagnerova kompaktným výkonom zborového telesa (prekvapujúci
ské príležitosti roly, z ktorých si urobili profilové. A v Tristazvukový efekt dosiahol Nedbal za pomoci dostupnej elektronovi a Parsifa/ovi sa mohlo medzivojnové obecenstvo z budoniky - zvuk chlapčenského zboru sa prenášal do priestorov
vy na Hviezdoslavovom námestí stretnúť aj s vrcholnými
hľadiska z baletnej sály!). Kritiky konštatujú monumentalitu
prejavmi wagnerovskej interpretácie - predovšetkým zásluvýstavby, veľkú intenzitu výrazu, hlboko ľudské, zduchovnehou vystúpení Gunara Graaruda. Už nikdy potom nemal
né poňatie .
veľký operný reformátor na plagáte prvej slovenskej scény
Dostatočná pozornosť sa venovala aj vizuálnemu tvaru
také čestné, významné a svojmu významu zodpovedajúce
naštudovania: monumentálna sála gráJu s poloblúkrni oltámiesto. ti
rov; Klingsorova čarovná záhrada, bohato vertil<álne ďenená,
JAROSLAV BLAHO
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GYORGY LIGETI
Zuzana Martináková

-

-

-Narodil sa 28. mája 1923
v malom mestečku Dicsoszentmárton v Sedmohradsku (Tirnaveni, Rumunsko)
- rodina sa presťahovala do
Kolozsváru (Cluj, Klausenburg)
- 1941 - 1943 - štúdium
kompozíde na Konzervatóriu v Kolozsvári u Ferenca Farkasa a cez letné
prázdniny súkromne u Pála Kadosu v Budapešti
1945- 1949- štúdium kompozíde u Veressa a Pála Járdányiho na
Vysokej hudobnej škole F. Liszta v Budapešti; skúma rumunský
hudobný folklór
1950- 1956- vyučuje harmóniu, kontrapunkt a analýzu formy na
Vysokej hudobnej škole F. Liszta v Budapešti
1956 - emigruje do Viedne
1957 - príchod do Kolína; práca v elektronickom štúdiu vo Westdeutscher Rundfunk
1958- premiéra eklektronickej kompozíde Artikulation a /. slóčiko

vého kvarteta
- od roku 1959 - prednášky v rámd letných kompozičných kurzov
v Darmstadte
- od roku 1959 žije vo Viedni
- 1960- uvedenie Apparitions v rámci festivalu ISCM, za ktoré si vyslúžil medzinárodné uznanie
- od roku 1961 - hosťujúci profesor kompozície na Kráľovskej hudobnej akadémii v Stokholme
- 1967- rakúske štátne občianstvo
- 1969- príchod do Západného Berlína; jednoročné DAAD štipendi-

um
- 1972- hosťujúd profesor a sídelný skladateľ na Standford University v Kalifornii
- 1973 - menovaá dekrét profesora kompozíde na Musikhoch.schule v Hamburgu
- viaceré ocenenia: ďen Kráľovskej hudobnej akadémie v Stokholme, Akadémie umení v Západnom Berlíne, Slobodnej akadémie
umenia v Hamburgu, roku I 975 mu udelili nemeckú medailu
Pour le mérit a Bachovu cenu mesta Hamburg.

.,Otázka, či niekto potrebuje moju tvorbu, je nepodstatná. Žijem dnes a tu, som nechtiac súčasťou tejto
kultúry a to, čo tvorím, sa časom buď presadí alebo nepresadí. Až s odstupom času sa dá posúdiť relevancia
umeleckého diela pre danú kultúru."
Meno Gyärgya Ligetiho sa vyslovuje jedným dychom s najvýznamnejšími skladateľskými osobnosťami hudby 20. storočia. Je typickým príkladom umelca, ktorý patrí Európe. Podobne ako Liszt, ktorý pochádzal z Uhorska a bol doma všade v Európe, aj Ligeti postupne získal tri občianstva (narodil
sa ako maďarský Žid v Sedmohradsku, počas štúdií v Budapešti horko-ťažko získaJ maďarské, neskôr po emigrácii vo
Viedni rakúske občianstvo), doma bol v Sedmohradsku,
Maďarsku, Rakúsku i Nemecku, ale často býval v Skandinávii, vo Francúzsku a v iných krajinách strednej a západnej
Európy.
.Nie som nijaký Západoeurópan, ale niekto, kto žije v oboch svetoch a v oboch má korene. Vo svojom srdd som všade doma, či som
vo Viedni, Hamburgu, Paríži, New Yorku, či v Budapešti. Clovek
musí byť svetoobčan.•

Prežil dramatický život. Jeho spomienky' z detstva sa viažu
aj na negatívne zážitky, keď ho vo veku troch rokov teta nútila dotýkať sa pavučín, ku ktorým átil odpor, netušiac, akú
významnú úlohu práve tieto pavúkmi utkané siete zohrajú
neskôr v jeho hudbe. Už v tom čase vedel čítať a na dieťa bol
veľmi vážny a introvertný. Neraz sa utiahol na povalu rodného domu v mestečku Dicsäszentmárton (s počtom asi
5 000 obyvateľov) a čítal knihy (ako päťročný mal prečítané
celé zbierky maďarských i známych svetových rozprávok).
Ktosi mu dal čítať Krúdyho novelu, ktorá vôbec nebola urče
ná deťom. Bola v nej opísaná nehybná pochmúrna krajina
s jedným domom uprostred, v ktorom žila vdova. Jej muž bol
meteorológ a v dome po ňom zostal veľký počet meraóch
prístrojov (množstvo hodín, barometre, hydrometre a iné).
Neskôr sa predstava domu plného prístrojov premietla do Ligetiho tvorby v podobe mechanických skladieb.

Výber z diela
Sechs Bagatellen fiir Bläserquintett (1953), Musica ricerca- (1967); Continuum pre čembalo (1968); Streichquartett
ta, ll Stiicke fiir Klavier (1951 - 1953); Streichquartett Nr. 2 (1968); Ramifications pre s láčikový orchester
Nr. I "Methamorphoses nocturnes" (1953/54); Glissandi (1968/69; tiež verzia pre 12 sláčikov); Kammerkonzertfiir
EA kompozícia (1957), Artikulation, EA (1958), Appari13 Instrumentalisten (1969/70); Doppelkonzert fiir Flote,
tions pre orchester (1958/59); Atmospheres pre orchester Oboe und Orchester (1972), Clocks and Clouds (1972), San
(1961); Volumina pre organ (1961/62, rev. 1966); Poeme
Francisco Polyphony (1973-74); Monument. Selbstportrait.
symphonique pre 100 metronómov (1962); Avent11res pre Bewegung, 3 Stiicke fiir 2 Klaviere (1976); Le grande ma3 spevákov a 7 hráčov; Nouvelles aventures pre 3 spevácabre~ opera v dvoch dejstvách (1974- 1977); Trio pre
kov a 7 hráčov; Requiem pre soprán, mezzosoprán, hus~, lesný roh a klavír ( 1982), Etudes pour piano
2 zbory a orchester (1963 - 1965), Lux aeterna pre
(1985), Konzert fiir Klavier und Orchester (1985 - 1988);
miešaný zbor (1966), Konzertfiir Violoncello und Orchester Non sense madrigal.Spre miešaný zbor a cappella (1988);
( 1966); Aventures + Nouvel/es aventures, hudobnodrarnaKonzert fiir Vialine und Orchester (1990), Sona te fiir Viola
tická akcia v 14 obrazoch (1966), Lontano pre orchester (1991- 1994).
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Ligeti sa chcel ako dieťa učiť hrať na nástroji. nemal však
podporu otca, ktorý ho predurčil na dráhu vedca. Podarilo sa
mu získať základy v hre na husliach a neskôr aj na klavíri.
Najčastejšie hrával so svojím bratom, dobrým huslistom
a violistom. Po skončení stredoškolského štúdia chcel na že lanie otca pokračovať v štúdiu fyziky na univerzite,' kam ho
neprijali, pretože v tom čase už existovali prísne reštrikčné
opatrenia voči Židom (napríklad na maďarské gymnázium
mohli prijať len dvoch Židov, ktorí pri vyučovaní museli sedieť oddelene od ostatných žiakov; na univerzitu bolo možné
prijať len jedného študenta židovského pôvodu). Odišiel študovať hudbu na Konzervatórium v Kolozsvári, odkiaľ musel
roku 1944 na základe povolania vstúpiť do maďarskej armády. Počas bojov z nej dezertoval a len o vlások unikol smrti.
Rodičov i brata pre židovský pôvod odvliekli do koncentrač
ných táborov. V apríli 1945 sa vrátila len matka, pracujúca
ako lekárka v Osvienčime. Boli to kruté roky, ktoré bolo treba prežiť. Ligetiho blízky vzťah k Bartókovi bol dôvodom rozhodnutia odísť roku 1945 na štúdium kompozície do Budapešti. Túžil osobne spoznať Bartóka, skladateľa, ktorý v jednej
osobe reprezentoval nielen maďarskú, ale aj svetovú hudobnú modernu. No táto túžba sa nenaplnila: už v septembri toho istého roku prišlo oznámenie o Bartókovej smrti v New
Yorku. Po tomto sklamaní prišlo nástupom komunizmu roku
l 948 ďalšie sklamanie: nastala totálna zmena nielen v oblasti umenia a kultúry, ale v živote vôbec. Reprezentantov umenia i celej inteligende sprevádzal strach vyvolaný z nepredvídateľného odsúdenia na smrt. Mnohí umelci vtedajšej modemy sa dostali na index. Samotný Ligeti bol označený za
• nepriateľa ľudu·, keď raz chcel svojim študentom ukázať
partitúru Igora Stravinského.
Po skončení štúdia Ligeti átil, že musí kráčať vlastnou cestou v kompozičnej orientádi:
.Bolo to okolo roku 1950, keď som si uvedomil, že pokračovať
v komponovaní v post-bartókovskom štýle už nie je tou správnou
cestou, po ktorej by som mal ďalej ísť. Mal som 27 rokov. žil som
v Budapešti úplne izolovaný od všetkých nových myšlienok. trendov a technik, ktoré sa po vojne začali objavovať na Západe. V tom
čase sa začali moje predstavy o statickej hudbe, ktorá spočíva sama
v sebe, bez vývoja a bez tradičných rytmických modelov. Tieto
predstavy boli spočiatku nejasné a vtedy som nemal ani odvahu,
ani kompozičné prostriedky potrebné na ich pretavenie do diela. Aj
keď sa mi tradičné spôsoby zdali otázne, stále som sa pridŕžal metrického rytmu. Roku 1951 som začal experimentovať s veľmi jednoduchými tonálnymi a rytmickými štruktúrami a budova( nový
druh hudby takpovediac od nuly... Spytoval som sa sám seba: Co
môžem urobiť s jedným tónom? Alebo s jeho transpozíctou do inej
oktávy? Co môžem urobiť s jedným intervalom? Alebo s dvoma?
Alebo s určitými rytmickými vzťahmi, ktoré sa môžu stat základným elementom rytmicko-intervalových štruktúr? ...V týchto otázkach a v ich riešeniach boli určité črty v niečom spoločné s myšlienkami serializmu. Zdá sa mi to pozoruhodné, pretože som vyšiel
z celkom odlišnýd1 predpokladov a dostal som sa celkom inými cestami do toho istého miesta, pričom som nemal ani najmenšiu potuchu o tendendách vedúctch k seriálnej hudbe, ktoré v tom čase
vznikli v západnej Európe. Dokonca som nič nevedel ani o Schónbergovej dodekafonickej metóde komponovania, o Webernových
postupoch nehovoriac. V skutočnosti izoláda, v ktorej som pracoval. odsúdila moje pokusy o oslobodenie sa na čiastočé neúspechy,
lebo hlavné znaky Bartókovej hudby v mojom kompozičnom prejave stále prerážali, aj keď už nie v takej podobe ako v predchádzajúcej tvorbe. ·•

Do tejto situácie prišla celkom spontánne a nepredvídateľ
ne revolúcia roku 1956. Počas jej trvania dostal list (v rokoch
itl HUDOBNÝ ŽIVOT) 6 ) 2000

1955/56 už bola možná korešpondenda so Západom), v ktorom mu Stockhausen oznámil dátum a hodinu rozhlasového
uvedenia svojej elektronickej skladby Gesang der Jiinglinge. Ligeti zostal kvôli tomu v byte, kým ostatní ľudia počas poplachu odišli do pivníc. Skladba na neho silne zapôsobila, pretože mu otvorila nový a celkom neznámy svet hudby. Politická
situácia ho nakoniec donútila emigrovať a zanechať doma
všetko okrem kufn'ka s partitúrou l. sláčikového kvarteta. Hudba tejto skladby odráža Ligetiho rozpoloženie, nenávisť i agresivitu, ktoré sa síce navonok v jeho správaní a konaní neprejavovali, no o to viac vyžarujú z hudby. Nastala nová etapa v jeho živote.
.Rozhodujúd prelom vo vývoji mojej kompozičnej orientaae
nastal roku 1956. Zo dňa na deň bolo možné kontaktovať sa so zahraničím: partitúry, nahrávky, informáde o nových hudobných
ideách a zmenách prúdili do Maďarska. Ťažko sa dá popísať tá neuveritefná rýchlosť, s akou sa to udialo: podobalo sa to prúdu vzduchu, prúdiaceho do vákuového priestoru, ktorý sa zrazu otvoril. Po
revolúcii som tesne pred koncom roka 1956 odišiel; pricestoval som
do Viedne a začiatkom roka 1957 ma vzal Herbert Eimert do Kolína, kde som nejaký čas bol hosťom Karlheinza Stockhausena. Gottfried Michael Koenig ma zasvätil do techník elektronickej hudby
v štúdiu Westdeutscher Rundfunk. Oboznámenie sa so seriálnou
hudbou a s ostatnými avantgardnými technikami, ktoré vznikli na
Západe v 50. rokoch, neznamenalo pre mňa idl automatické osvojenie; skôr ma priblížili k možnosti realizácte tých hudobných ideí,
ktoré som dovtedy nebol schopný vniesť do hudby. Podstatné nóvum bolo pre mňa vedomie toho, že sa to dá robiť aj inak'."'

Ligeti sa podrobne zaoberal dodekafóniou a serializmom .
Ako jeden z prvých skladateľov tej doby upozornil na rozdiel
zápisu a vnímania tejto hudby: štruktúra je zblízka síce totálne usporiadaná a pravidelná, ale s narastajúcim odstupom sa
javí ako náhodná a chaotická. V jeho predstave mu asodovala zažíhanie a zhasínanie neónového osvetlenia veľkomesta,
pričom tento proces je pre jednotlivé lampy presne a samostatne riadený, ale ich svetlá sa zlievajú do svetelných zväzkov a statických komplexov a z väčšej vzdialenosti splývajú
do jedného celku.
.Rýchlo som prišiel na to, že seriálna hudba často spôsobuje nivelizádu harmónie a neurčitosf intervalových vlastností, takže namiesto komponovania s určitými intervalmi som sa odhodlal nabrať
radikálnejší kurz: intervaly a rytn1y musia byť celkom zrušené. nie
kvôli samoúčelnej deštrukdi, ale preto, aby uvoľnili cestu kompozíciám z jemne utkaných pradív, podobných hudobným tvarom,
v ktorých formotvorná funkcia je primárne spätá s tvorbou týchto
tvarov. Tým som ned1eel povedať, že v tejto hudbe neexistujú intervaly a rytmické štruktúry, len to, že sa nedajú vnímať. Nie ony,
ale komplexnejšie tvary, ktoré sú výsledkom prepojenia väčšieho
množstva intervalovo-rytmických línií, sú určujúce pre formu. Hudobné dianie teda neprebieha na rovine harmónie a ryffilU, ale na
rovine zvukovýd1 sieťových štruktúr. Tým som vstúpil do sféry subtílneho sonorizmu, ktorý predstavoval určitý medzistupeň med.zi tónom a hlukom: jednotlivé tóny sú tak komplexným popretkávaním
hlasov prekryté a nejasné. Spôsob myslenia a technika komplexných pretkávaní hlasov ma skoro doviedli ku kompozičným problémom, v riešení ktorých už transformáde tónov nemali primárne
formotvornú funkdu a rozpúšťanie intervalov stratilo na význame.
Fom1otvorná funkcia pripadla vzájomnému pospájaniu všetkých
hudobných elementov do jednotného usporiadaného komplexu,
ktorý povyšuje všetky svoje konštitučné elementy a ktorý sa má
k svojej štruktúre asi tak ako v chémii zlúčenina k zmesi.··

Dôležité z hl'adiska vývoja kompozičného myslenia boli
skúsenosti s elektronickou hudbou. V kolínskom štúdiu
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vznikli po dvojročnej spolupráci s Herbertom Eimertom,
Gottfriedom Michaelom Koenigom a Karlheinzom Stockhausenom tri elektronické kompozície, z ktorých najznámejšia je
skladba Artiku/ation ( 1958). Nemecký muzikológ Ulrich Dibe·
li us o nej napísal: .Keď sa v kolínskom štúdiu zaoberal s elek·
tronickými zvukmi, Ligeti sotva pociťoval spočiatku obvyklý
sklon totálne organizovať materiál vo všetkých mysliteľných
a najmä ovládateľných parametroch; skôr odpozoroval jazykové podobnosti rôznych zvukových foriem a rozhodol sa
skomponovať imaginárny rozhovor. pozostávajúci zo sledu
monológov, dia~ov a mnohohlasných dišpút, v ktorých by
charakteristická intonácia zvuku nahrádzala význam slov.
Skladba sa nazýva Artiku/ation ( 1958), pretože sa v tomto
zmysle artikuluje umelý jazyk: sú tu otázky a odpovede, vy·
soké a hlboké hlasy, mnohojazyčný prejav, skákanie do reči,
afekty a humor, bľabotanie a šepkanie. Napriek tomu sleduje
Ligeti popri týchto takrečeno programových ideách aj ideu
hudobnú: spájanie a kombinovanie ,stavov zvukových agre·
gá to v'" .•
Artikulation sú aj s odstupom času výrazovo zaujímavé . Sú
svedectvom doby, odrazom .rukopisu· kolínskeho elektro·
nického štúdia a avantgardných tendencií 50. rokov (izolo·
vanie zvukov na spôsob webernovského punktualizmu,
skratkovitosť a obchádzanie oblúkovej uzavretej formy
a pod.). Svojím spôsobom využitia analógie medzi rečou
a zvukom sú predchodcom neskorších skladieb Aventures

a Nouvel/es Aventures.
Pokračovať v komponovaní elektroakustických skladieb
Ligetiho naplno neuspokojovalo. Získal dôležité skúsenosti,
najmä v práci so zvukom a zvukovými masami, ktoré zna·
menali ďalší krok k transformácii vízií a snov z detstva i neskoršieho veku do kompozičného procesu:

.Raz som ako dieťa sníval, že sa nemôžem dostať k svojej detskej
pretože celá izba bola plná jemných pa vu či nových vlákien neobyčajne hustých a zamotaných, akoby húsenice hodvábni·
ka morušového svojimi výlučkami pri zakukrovaní vypfňali vnútro
škatule. Okrem mňa boli v tejto obrovskej pavučine uväznené aj
iné stvorenia a predmety... Každý pohyb uväzneného hmyzu spô·
soboval knísanie sa celej siete, ťažké vankúše sa hojdali tam a späť,
čím spôsobovali rytmické vlnenie celku. Chvíľami boli tieto spätné
pohyby také silné, že sieť sa miestami pretrhla a niektoré chrobáky
sa zrazu oslobodili, aby vzápäti s priškneným bzučaním opä( skončili vo vlniacej sa sieti. Takéto pravidelne sa opakujúce udalosti postupne menili vnútornú štruktúru siete, ktorá sa ešte viac zamotá·
vala .... Tieto uansfonnácie boli ireverzibilné; ani jeden predchádzajúci stav sa nemohol zopakovať. V tomto procese bolo niečo
nevýslovne smutné: beznádejnosť plynutia času a nenávratnosť mi·
nulosti. "'
postieľke ... ,

Predstavu

pavučinou

transformovať

pretkaného priestoru sa Ligeti snažil
do zvukových predstáv:

.Takmer vždy som v predstave spájal zvuk s farbou, formou
a sadzbou; a fomm, farbu a druh materiálu s každým akustickým
dojmom .... Keď hovorím o opísanom sne ako o základe, z ktorého
vyrastajú niektoré moje skladby, nemyslím tým, že im slúži ako ich
,obsah'. Mojim intenciám nie je nič vzdialenejšie ako tvori( ilustra·
tívne alebo programové umenie. Obsah tohto sna sa viackrát menil. prekrýva! s inými myšlienkami a kompozičnými procesmi, aby
sa nakoniec prejavil v daných dielach len v podobe určitého for·
mového a kompozično-technického aspektu a zovšeobecňujúceho
charakteru.·•

K tomuto snu pristúpili roku 1950 pomerne konkrétne vízie hudby bez melódie, rytmu a harmónie, ktorá ako celok
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bola úplne statická, pncom k zmenám dochádzalo len vo
vnútri. Zároveň ~al predstavu kontinuálnej hudby, ktorá by
plynula ako jednoliaty prúd. Pred Ligetim stál zrazu problém:
ako realizovať tieto predstavy. Inšpiráciu našiel v kresbách
Paula Kleea, z ktorých jedna pozostáva z niekoľkých vlnoviek
rozdielnej sinusoidy a hustoty (pravidelných i nepravidelných), ktoré sú umiestnené pod sebou v rámci danej plochy.
Ligeti našiel kľúč k riešeniu vlastnej koncepcie: simultánne
zaznievame viacerých polyfonických línií či pásiem (analógia
ku Kleeovým vlnovkám), pričom taktové čiary majú len
orientačnú (pre interpretov a dirigenta) a nie metrickú funk·
ci u. Prvou konkrétnou realizáciou bola skladba Víziók (Vízie,
ich partitúra sa stratila), neskôr po niekoľkonásobnom pre·
pracova ní vznikli orchestrálne skladby Apparitions ( 1958/59)
a Atmosphťres ( 1961 ), ktoré predstavujú praktické naplnenie
Ligetiho vízií. Ku skladbe Apparitions poznamenal:
• V tejto skladbe sa nachádzajú dva základné typy hudobného
materiálu. Jeden, ktorý je odvodený z ,tónových dustrov', je
niečún medzi tónom a šumom a tvorí ho niekoľko nad sebou na·
vrstvených a v poltónových odstupoch vzájomne sa prelínajúcich,
ktoré strácajú svoju špecifickosť a celkom sa strácajú vo výslednom
nadradenom celku. Tieto jemné rezonujúce ,textúry', ktoré menia
kvalitu podľa umiestnenia v registri, typu a hustory prepojenia
a povahy určujúcich línií. Sláčikové nástroje takto vytvárajú tkaní·
vá obzvlášť jemné a.senzitívne, flauty a klarinety hustejšie a mäk·
šie, dychy ešte hustejšie a nepriehľadnejšie. Rôzne druhy pohybu
spôsobujú ďalšiu diferenciáciu komplexov: niektoré sú celkom sta·
tické; iné sa síce nepohybujú ako celok, ale vykazujú vnútorné
fluktuácie, ktoré sú výsledkom stále sa meniaceho pradiva, kým iné
sa pohybujú ako celok. Popritom sú aj také komplexy, ktoré v prie·
behu ich znenia postupne narastajú alebo zanikajú ....
Druhý typ hudobného materiálu pozostáva z nemenných tóno·
vých skupín, ktoré na spôsob hovoru vypfňajú ,hlukový labyrint.'
vyrastajúci z prvého typu. Niektoré z týchto skupín sú'zhluky' tó·
nov, ktoré visia medzi vláknami z jemného materiálu; iné sú vybudované z niekoľkých tónov ale ho hlukov. alebo z jedného či viace·
rých zvukových fragmentov. dodávajúcich interpunkciu celému
zvukovému pradivu. Všetky skupiny zvukov a jednotlivé zvuky sa
objavujú náhle ako rezonujúce javy a miznú väčšinou rovnako ne·
čakane. Zanechávajú však za sebou stopy v jemných zhlukových
textúrach; skladba zhlukových textúr sa tak mení každým útokom
zvukových zhlukov a fragmentov. pričom vel'kosť týchto zmien
zodpovedá približne sile útoku. ·•

Ligeti v tejto skladbe síce použil formotvorné postupy blízke seriálnej kompozícii. v popredí však u neho nestála rea·
lizácia abstrakmej idey, ale realizácia predstavy široko rozvet·
veného, zvukmi a hlukmi vyplneného labyrintu.
Skladba Atmospheres ( 1961) by bez skúseností s elekronic·
kou hudbou nebola tým, čím je. Celá kompozícia pozostáva
z viacerých pásiem a vrstiev, ako aj ich početných navrstvovaní a superpozícií. Jej prvé uvedenie v rámci Donaueschin·
gener Musiktage bolo veľkou senzáciou. Táto skladba totiž reprezentovala orientáciu koncepčne i štýlovo odlišnú od post·
webernovského serializmu a výraznou mierou zasiahla do
vývoja európskej hudby. Viacerí tvorcovia v tom čase dospeli
nezávisle k podobnej výrazovej predstave a tá sa ujala pod
názvom sonoristická alebo timbrová hudba. Funkciu jedného
hlasu preberá celé pásmo
vrstva. ktorej vlastnosti sú celko~ odlišné od vlastností v jej vnútri, kde neustále dochádza
k meniacej sa a rý.chlo sa pohybujúcej mikropolyfónii. S jednotlivými vrstvami skladatel' narába ako predtým s líniami
(hlasmi) v polyfonickej hudbe. Skúsenosti s elektronickou
hudbou viedli k hľadaniu analógie so zvukovými možnosťa-
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Ligetiho stále lákajú konštrukcia i hľadanie nových zvukomi v skladbách pre akustické nástroje. V tejto skladbe Ligeti
vo-výrazových svetov na báze logických princípov organizátransformuje, zrieďuje či zahusťuje, meni farebnú kvalitu rytcie materiálu. Zaoberá sa polymetrickou a polytempickou
micko-metrickú i výrazovú kvalitu zvukových komplexov
štruktúrou v hudbe, ktoré uplatňuje vo viacerých skladbách.
a vrstiev.•• Uvedomuje si zároveň, že Atmospheres predstavujú
Prvou bola Poeme symphonique pre l OO metronómov ( 1962),"
akýsi extrémny kompozičný postoj, ktorý môže viest aj do
kde sa premieta jeslepej uličky. Niekeho predstava z detContinu~tm, Anfang
dy však práve slepá
stva,
inšpirovaná
ulička môže odhaliť
Prntissimo •
spomínanou Krúdynádej, vedúcu na
ho poviedkou. l OO
slobodu. Vedel. že
metronómov
odratakáto kompozícia sa
túva čas v rôznych
dá napísať len raz.
rýchlostiach (nastaKaždá druhá by bola
vených podľa melen jej vlastná kópia.
tronomických údaLigeti zostal stáť pred
jov), pričom výsledotázkou, ako ďalej.
ným tvarom je staV tomto čase vznitický blok.
kajú do istej miery
V druhej polovici
predsa len podob60. rokov sa Ligeti
né skladby: Lontano
zamestnával myš( 1967), kde skúša
lienkou
realizácie
možnosti harmoniehudobných
ilúzií,
ko-po l yfon ických
ktoré by boli rovnametamorfóz, nadoko účinné ako ilúzie
búdajúcich podobu
optické
(ako pruhy
zvukovo-farebný ch
v
rotujúcom
stratotransformácií; neskope). Prišiel na
skôr
Ramifications
ideu rozsekávania
( 1969) venované pahudobného
matemiatke Sergeja a Nariálu
a
ich
synestétálie Koussevitzkých.
zie. Ligeti spája tenPodstata skladby je
to proces s preds tazaložená na diferenvou
krajiny pozociácii dvoch nástrorovanej cez okenné
jových skupín, z ktotabule idúceho vlarých jedna je naladeku, ktoré ju akoby
Prestts!lll'nO • extram ~. so diB die EHU:eftone kaum mehr wahrzu'lehtMn Solnd. SC~ndtwn zu e6nem Kont1nuum YWSChmelzen Sehr g6ech·
ná na a' = 453 Hz · ",.Btg
ohne ,e<Se M*ulabOn spl8hln. Oas ncMtge Tempo WUfde et'recht , wenn das Stuck (ohne cH Schlu8·Pause) wentget ab YMW Mn.rten daler1
roztínajú na kúsky.
0..
.....-tJkalen
pulkhert.,
Sltlche
Sind
k..ne
Takt
stneM
(Tal(l
bzw
Metrum
glbt
n
NeJ
ncht)
sondern
dMinen
zuOoent...ung
a druhá na zvyčajné
Akonáhle sa pohyb
komorné a (a' = 440
striedania zrýchli, začneme namiesto týchto rozťatých obrazHz). Ligeti nechcel primárne komponovať mikrointervalovú či
cov vnímať krajinu v jej celistvosti. Skladba Continuum pre
šrvrťtónovú hudbu, ale cieľom odlišného ladenia, spôsobujúcečembalo (1968) je kontinuálny typ hudby. založený na poho zvukové interferencie bolo vyvolať zvlášmu zvukovo-výradobných akustických ilúziách. V skutočnosti interpret mezovú kvalitu.
chanicky a v čo najrýchlejšom tempe hrá pravidelne sa opa.Ramifications reprezentujú ďalšiu etapu rozvoja mojej metódy
kujúce tóny až do konca skladby (správne tempo predstavukomponovania pomocou komplikovaných sieťových formádí. Je
je
celkové trvanie do štyroch minút, čo predstavuje 16
to, takpovediac, deTová stanica v smerovaní od ,hustého a staticúderov za sekundu). " Tento proces poslucháč začne vnímať
kého' k ,rozptýlenému a mobilnému'.""
ako sled oveľa pomalších nepravidelných rytmických celkov,
Komorný koncert ( 1969-1970) nazval Lige ti .ľahšou sestrou·
ktoré rezultujú z občasných zmien tónových výšok. MechaSláčikového kvarteta č. I. Výraz .ľahší" tu neoznačuje ľahší hunickosť a jednoduché opakovanie modelov je nezávislou aldobný žáner či druh, ale pri celkovej komplikovanosti väčšiu
ternatívou minima! music, ku ktorej Ligeti dospel celkom
transparentnosť a hrateľnosť oproti sláčikovému kvartetu .
inou cestou.
Zaujímavú koncepciu vniesol do vokálno-inštumentálneho
Neskôr metódu skladby Continuum použil v Troch kusoch pre
diela Clocks and Clouds:
dva klavíry Monument. Selbstporträt. Bewegung (1976). Selbst.Názov nadväzuje na rozpravu rakúsko-anglického filozofa Sira
porträt nesie podtitul mit Reich und Riley (und Chopin ist auch
Karla Raimunda Poppera Ober Uhren und Wolken, ktorá hovorí
dabei), ktorý neznamená, že Ligeti hádam cituje týchto sklao presne meratel'ných procesoch v prírode ('hodinky') a o neurôtých
dateľov, ale že skôr vidí určité príbuzné črty medzi svojou
priebehoch, ktoré možno opísať iba štatisticky ('oblaky'). Moja koma
ich hudbou. V tejto skladbe sa strieda mechanický, divoký
pozícia nemá nič spoločné s obsahom Popperovej rozpravy, páôl sa
až brutálny výraz so statickými elementmi. ornamentálnym
mi však jej názov- vzbudil vo mne hudobné asociáde s formálnym
výrazom a napätím a tiež alúziami na Chopina.
priebehom, v ktorom z hladiska rytmiky a harmónie presné tvary postupne prechádzajú do rozptýlených zvukových usporiadaní a naLigeti mal blízky vzťah k viachlasnej renesančnej vokálnej
opak, a hudobná akda tu teda spočíva na procesoch uvolííovania sa
polyfónii. Obľúbil si predovšetkým hudbu Ockeghema, na
od ,hodiniek' k ,oblakom'.. .""
ktorej obdivoval nepretržité plynutie hudby, zlievanie jed-
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notlivých hlasov do jedného celostného prúdu. Výraz tejto
hudby korešpondoval s jeho vlastnými predstavami . kontinuitnej hudby", pričom si uvedomil, že táto hudba nemá dramatický vrchol a ako celok je statická. Vo svojej predstave počul hudbu sfér, ktorá znie večne, je prítomná všade ako krajina okolo nás. Inšpiráciou Ockeghemovej hudby, ale aj uskutočnením predstavy hudby sfér vziklo Requiem ( 1963- 1965).
Určujúca tu nie je katolícka liturgia: Requiem sa Ligetimu zdalo vhodné na hudobné vyjadrenie pochmúrnej a negatívnej
atmosféry, akéhosi . tanca smrti", pričom tu zároveň spája
strach i humor.J;toré ho jeho životom tak často sprevádza U. Je
to skôr hudba revolty voči fašizmu a neskôr komunizmu, hudba, vyjadrujúca pocit nenávisti, strachu i démonickej sily. Opera Le grande macabre ( 1974 - 1977) má tiež niečo spoločné
s Requiem. Aj tu sa objavuje téma konca sveta a s ňou strach zo
smrti i predstavy, ktoré sa mu od mladosti spájali s obrazmi
Boscha a Breughela, s ich démonickými postavami a príšerami.
Po opere Le grande macabre sa Ligeti ocitol v menšej osobnej
kríze, ktorá mala svoje objektívne príčiny aj v celkovej situácii v umení i spoločnosti koncom 70. rokov. Bolo to obdobie
presadzovania neoromantizmu, návratu k minulosti, k tonalite. Ligeti sa nemohol stotožniť s týmito tendenciami a zároveň nechcel ani zostať na pozíciách avantgardy (komponovaním clustrov, mikropolyfónie, blokov atď). Chcel však zostať
verný konštruktívnemu prístupu v komponovaní i zachovaniu odstupu od seba samého, ktorý nedovoľoval priame vyjadrenie vnútorných pocitov v hudbe. Túto dilemu do určitej
miery vyriešil skomponovaním Tria pre husle, lesný roh a klavír
( 1982) a Koncertu pre klavír a orchester ( 1985 - 1988). Odlišujú sa od predchádzajúcich diel väčším dôrazom na melodické línie, ale komplexná polyfónia (aj keď nie polyfónia
blokov) a rytmicko-metrické štruktúry sú tu naďalej prítomné.
V týchto a ďalších skladbách z tohto obdobia - Etudes pour
piano i Koncert pre husle a orchester - sa stále viac prejavuje
vplyv afrického hudobného folklóru, ktorý Ligetiho nezaujíma v konkrétnych etnických prejavoch, ale v spôsobe komplexného polyrytmického myslenia. Predovšetkým ho fascinuje heterogénnosť rôznych vrstiev, polyfonických obrazov,
ktorých inšpiráciou vytvára nový typ polyfónie (napríklad
predstava pavučiny, alebo v topológii teória uzlov). V Klavírnom koncerte sa v klavírnom parte postupne navršuje niekoľ
ko vrstiev a k nim pristúpi orchester, v ktorom prebieha
ďalšia odHšná hudobná vrstva . V týchto rokoch Ligeti spoznal
Conlona Nancarrowa, ktorý bol pre neho veľkým objavom.
KALEIDOSKOP]

Oxford Chamber Music Festival

V Oxforde, jednom z najkrajších anglických miest, sa začiatkom júla koná po
prvýkrát Oxfordský festival komornej
hudby. Festival bude hostiť mezinárodne
uznávané celebrity aka napríklad Mitsuko Uchida, Marka Steinberga, Stephena
Kovocevica, Stevena lsserlisa, Nathalie
Cleinovú, Anthony Poya a mnohých ďa
lších. Program tvorí .hudba na konci storočia•- a prináša komornú tvorbu 17. až
20. storočia. Koncerty doplnia prednášky a diskusie, jeden večer bude venovaný
aj akordeónovému recitálu ruskej a argentínskej folklórnej hudby a festival
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Nancarrow dokázal spojiť jazz s Bachom a doviesť rytmickometrické a kánonické techniky do extrému (neuveriteľne
zrnnožená polyfónia a ďovekom nehrateľné tempá a viachlasné štruktúry), čo realizoval pomocou mechanickej pianoly. S Nancarrowom ho spájal aj záujem o africkú pulzáciu
a rytmickú komplexnosť i o folklór Južnej Ameriky a Indie.
Ligeti chcel podobne ako Nancarrow využit túto techniku
rytmickej a polyfonickej komplexnosti. ktorú by však mohli
realizovať živí interpreti. Vo svojej poslednej etude Automne
Varsovie použil dokonca štyri rozdielne te.mpá (polytempiku), čím vzniká efekt polymetrie.
Ligeti pri každej priležitosti zdôrazňoval. že sa vo svojom
kompozičnom prejave vyhýba dogmám, napodobňovaniu
určitých štýlov či techník. Primárna bola u neho vždy predstava, ktorej podriaďoval všetko ostatné. Pripadal si ako slepec blúdiaci v labyrinte, ktorý začal hľadať nové cesty, akonáhle dospel do určitého bodu. Nikdy nechcel zotrva( pri dosiahnutom výsledku . Kráčal ďalej, nevediac, na akú cestu
v budúcnosti nastúpi. Každé jeho dielo je však unikátom,
svedectvom autora o spôsobe jeho myslenia, uvažovania, ale
aj o dobe, v ktorej žije ... Rl!
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Poznámky
1
Televízny film o Ligetim. Michel Follin. Belgicko, MTV, 1993.
' Ligeti veril, že z neho bude slávny vedec, ktorému udelia Nobelovu cenu, a zároveň aj úspešný skladateľ.
' Anlässlich Lontano. ln: Begegnung. (Programmheft der Donaueschingener Musiktage der zeitgenossischen Musik.) 1967.
• Op. cit.
' Op. cit.
• DffiELIUS, U.: Moderne Musik 1945 - 1965. Mníchov 1966, s. 186.
' LIGETI, Gy.: States. Events, Transformations. In: Perspedives of New Music. Vol. 31 , No. l , 1993, s. 164. Preklad (Z. M.). V origináli Zustände, Ereignisse, Wandlungen. In: Melos 34, 1967, s. 165- 169.
' Op. cit., s. 165.
' Op. cit., s. 165- 166.
10
Ligeti notuje túto hudbu až do 87 notových osnov na jednej strane panitúry.
" DffiELIUS, U.: Op . cit., s. 190.
" LIGETI, Gy.: Poznámky ku svojim kompozíciám. In: Slovenská hudba. Bratislava, 1991/2-3, s. 262.
" LIGETI, Gy.: Poznámky ku svojim kompozíciám. In: Slovenská hudba. Bratislava, 1991/2-3, s. 263 - 264.
" U nás bola uvedená v rámci Medzinárodných seminárov pre súčas
nú hudbu v Smoleniciach roku 1969.
" Pokyn v panitúre: . Presrissimo = extrémne rýchlo, tak, že jed notlivé tóny už nie sú vnímateľné . Hrať rovnomerne, bez anikuláde. •

KALEIDO

S

KOP

]

KALEIDOSKOP]

vyvrcholí Mendelssohnovým Oktetom
pre sláčikové nástroje. Otcom tejto originálnej myšlienky je vynikajúci britský huslista Priya Mitchell, ktorý v Oxforde vyrastal.

pás. Táto kombinácia live a electronic hudby má svoju paralelu v . live•
tanečnej akcii a jej odcudzenej transformácii prostriedkami modernej informačnej technológie.

Pa prvýkrát od smrti Johna Cagea,
s ktorým dlhé roky spolupracoval,
zadal tanečný súbor MERCE
CUNNINGHAM DANCE, COMPANY
žijúcemu hudobnému yladateľovi
objednávku na vytvorenie nového
diela. Stal sa ním Angličan Gavin
Bryars, ktorý napísal kompozíciu
81-PED pre štyroch hudobníkov a mg

Musiktriennale Koln (25. oprn - 12. jún)
sa konalo tohto roku pod mottom
.Zvuk tohto storočia" o obopínalo
20. storočie hudbou z jeho začiatkov
po súčasnosť, a to vo všetkých žánroch
klasickej hudby až po jazz. V praxi to
znamenalo prehliadku tvorby najvýznamnejších skladateľských osobností
tohto storočia.
Rl! HUDOBNÝ ŽIVOT) 6)2000

JÁN BERGER
(1944) - maliar a profesor VŠVU, ved úci Ate liéru mal'by
Keď mám hovoriť o svojom vzťahu k hudbe, uvedomujem si,
čúval bratov pianistický, vtedy ešte školský repertoár, vďaka
že vstupujem na intímnu pôdu. Som jej poslucháčom, býva
tým hodinám počúvaného Chopina, Beethovena, Bacha, ale
pre mňa zdrojom prežívania a nebojím sa povedať, že je aj
aj Debussyho, Skriabina a Szymanowského, alebo Prokofieva
súčasťou môjho života. Nechcel by som a ani by som sa nea Stravinského, vznikali akési asociačné kódy, ktoré po roopovážil skúmať, či je to návyk, či fyziologická, alebo psykoch vnímam a objavujem nechtiac vo svojich obrazoch.
chologická potreba. Uvedomujem si do istej miery aj svoje
Možno, že moja cesta k maliarstvu viedla skôr tade než cez
otcove stále vážnejšie zmáhanie maľby.
vlastné vypestované hudobné teritórium, akýsi súhrn hudobných záľub, zóny najprirodzenejších reakcií i svoje vlastné
Na línii času veľmi blízko tejto spomienke stojí aj moja
omedzenia. Nie som odkázaný len na hudbu, ktorej sa vraví
krátka, veľkej časti Európanov známa epizóda s klavírom.
vážna, nachádzam zážitky aj celkom náhodne v jej iných obPrečo býva taká krátka? Keby sa úspešné vysvedčenia z hulastiach; najmä bezprostredné zážitky a čas robia svoje. Rád
dobných škôl premenili na trvalejšie spolužitie s hudbou, bomám pomedzia, a to nielen v hudbe. Kedysi dávno som pocílo by možno oveľa viac šťastných ľudi... Možno by sme si netil, ako ma dokázala zaujať ľudová hudba Macedónska, ktorá
museli vyrovnávať svoje nevyvážené živobytia stále novými
a vzdialenejšími metódami. .. Priznám sa, že mi nesmierne
je na pomedzí živlov rôzneho pôvodu, bol to zážitok. Vnímal
som ju v jej autentickom prostredi. Pomedzia v umení naprekáža moja príslušnosť k tým, ktorí hudbu potrebujú, ale,
chádzam medzi veľkými obdobiami a ich neočakávanými
bohužiaľ, nemôžu si sadnúť a hrať. Pociťujem to ako nemoprenosmi, a to tak geografickými, ako
húcnosť. Hrať vyrovnaného Bacha,
aj prenosmi v čase. Hudba je pre mňa
alebo sa pohybovať v stupňovitom
javom takej sily, ktorý podobne ako
teréne Beethovena, či v trblietavej
príroda prináša celú škálu emócií a má
priezračnej hudbe Mozarta musí byť
aj vlastnosti schopné vyvolať stav harpravdivou radosťou a slasťou ducha.
mónie. Hoci sa dnes často stretávame
Napriek všetkým našim ekonomickým
s tvrdením, že žijeme v dobe obrazu,
biedam sa mi zdá, že oblasť hudby
hudba má pre mňa neodškriepitel'nú
.vznešenej" či veľkej by mala dostať
schopnosť prenikania a tá jej dáva
oveľa väčší priestor- podporu v eleknadčasovú prioritu. Určite má mnoho
tronických médiách. Je to otázka výspoločného a osudového so svetom
chovy a hudba podobne ako obraz podnešného umenia vizuálneho: pri
trebuje opakované stretnutia, potreoboch možno badať jav splošťovania,
buje čas. Viem si predstaviť živé relácie
v rádiu, ako aj v televízii, ktoré by nemusíme preto vyt riediť šumy melódií
mobilov či signálov zaznievajúcich
potrebovali dekorácie, ale . len• ďove
z perónov, ale najmä množstva masívka schopného vlastnej sugestívnej innych hudobných pretvárok.
terpretácie, človeka schopného priV momente, keď sa ma pani šéfrebližovať hudbu. Takýchto ľudí máme
daktorka spytovala, či sa chcem vyjadpredsa aj u nás. Spomeniem aspoň príriť na tému vlastného vzťahu k hudbe,
klad skladateľa Mira Bázlika, skladaJÁN BERGER: ZÁTIŠIE S vÝHt:ADOM, 1992,
preblesla mi hlavou simultánne situáteľa Juraja Hatríka, muzikológa Ivana
135 X 110 CM, OLEJ
cia z raného detstva. V tom momente
Mačáka. Nikdy som nepočul hovoriť
som zabudol na svoj starý drevený kufor- zbierku platní, dôo speve, o hlase prvé dámy opery a som presvedčený, že
kaz jedinej zberateľskej vášne mladosti, zabudol som na pravýpovede pani Cesányiovej či pani Hubovej by boli zaujívidelne na bitú sálu Reduty, kam som ako chlapec chodil s romavé. Chýba fascinujúci monológ o klavírnej hre pani
dičmi pravidelne týždeň čo týždeň s lístkami na státie, zabuFischerovej-Martvoňovej. Nesmierne dráždi disproporcia medol som na tajomný zážitok z prvej návštevy v opere, keď
dzi hudbou vážnou a podenkovou. Tá druhá má k dispozícii
v tme zaznela predohra. V tom momente sa mi totiž vybavil
taký veľkolepý priestor, o akom sa nesnívalo ani géniom miobraz nedeľného popoludnia z detstva, nedel'nej prázdnoty,
nulosti. Je neuveriteľné, koľko miesta sa dostáva chlapcom a
o akej kedysi sugestívne spievala Hana Hegerová, v tom nedievčatám, ktorí ešte ani dobre nevedia, či sa im podarí
hybnom nedeľnom tichu znel u nás veľmi často klavír. O tom
.zmontovať" prvú nahrávku. Chýba aspoň zdvorilostná rovsom nedávno rozprával, prezerajúc obrazy pripravené na
nováha.
Na záver sa ešte raz vrátim do detstva, keď som zo záhrady
výstavu pani Michaele Jurovskej, ktorá to zhrnula vo svojej
eseji do katalógu: •... z vedľajšej miestnosti sa ozýva vrúcny
odskakoval ku klavíru a keď vynikajúca pani učiteľka prichái vznešený Bach - to starší brat Roman cvičí na klavíri ... •
dzala z Piastowskej veže, čnejúcej nad hraničným priechoZaznieva to takmer .devätnásťstoročne", ale bolo to tak. Vďa
dom - dakde tam totiž sídlila hudobná škola; boli to moje najka týmto opakovaným scénam, keď som len mimovoľne pokrajšie chvíle s hudbou . ti
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ku ESC presťahova l jednak hráča na klávesových nástrojoch a jednak svoju co-producentskú i aranžérsku oporu J ima Bearda spolu
s dvoma odchovancami Milesa Davisa: bývalým hudobným vedúcim skupiny Milesa Davisa
z obdobia nahrávania albumu Tutu, hrá čom na
klávesových nástrojoch Ada mom Holzmanam
a saxofónovou hviezdou Billom Evansom. Práve Bill Evans, dnes zapísaný v histórii jazzu ako
jeden z prvých hudobníkov, ktorí v polovici 90. rokov za čali spája ť jazz
a funk s hip-hopom, stál pri krste vydavateľstva. Jeho album Escape
z roku 1996 sa stal vydavateľským debutom novej značky a predznamenal jej budúcu profiláciu. Charakteristickou črtou .personálnej" politiky vydavateľstva je okrem iných i schopnosť staviť pri výbere hudobníkov vždy na reprezentanta nielen vysoko originálnej (a niekedy aj krajnej) podoby jazzovej fúzie, ale tiež zaručujúceho (aj vďaka menu)
i nemalý poslucháčsky ohlas. Po dlhom rade nahrávok vo vydavateľstve
CMP Records sa v tomto roku pod značku ESC Records už druhýkrát
podpísal (album African Fantasy) slávny indický rodák, perkusionista
Trilok Gurtu. Druhý, komerčne prezieravo naprogramovaný album
s názvom dial: MA.C.E.O. má za sebou i fun ková legenda a bývalý spol uhráč Jamesa Browna, saxofonista Maceo Parker. Album s hosťami Ani Di Franco, She ryl Crow alebo James Taylor - si pochopiteľne, hneď
po svojom nedávnom uvedení na trh začal úspešne raziť cestu nemeckými rebríčkami predajnosti. Najväčší medzinárodný ohlas však zaznamenali" nahrávky majstra klávesových nástrojov Joea
w 1L L 1s
Zawinula. Za albumy World Tour a My People dostal
nielen významné ocenenia v Nemecku, ale i niekoľko
nominácií na Grammy. Upriamenie pozornosti na najnovšiu Zawinulovu nahrávku Mauthausen (... vom grossen Sterben hären) zo strany tlače je preto tiež celkom pochopiteľné. Najmä, ak ide o programovú hudbu, dotýkajúcu so tematicky citlivých udalostí histórie
modernej civilizácie. Skladba vznikla na objednávku
a jej premiéra sa uskutočnila 8. augusta 1998 v kameňolome bývalého koncentračného tábora Mauthausen. Pod značkou vydavateľstva sa v katalógu objavili
i dve nové skupiny. Prvou bola legendárna fusion formácia Tribal Tech vedená gitaristom Scottam Hendersanom a basgitaristom Gory Willisam. Jej
návrat po štvorročnej
odmlke s novou koncepciou a s novými nápadmi bol pre fanúšikov
skupiny rovnakým zjavením ako prvá nahrávka
pôvodne čisto koncertnej skupiny Jungle Fun k
pre milovníkov moderných kombinácií jazzu
a funku so samplingom
a postupmi elektronickej
tanečnej hudby.
www.esc-records.de
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ESC
Records
,livot je príliš krátky
pre nudnú hudbuJJ
Veľmi

zriedkavo sa stáva, že by plagátové heslo siahalo nad rámec reklamného zveličovania a takmer bez výhrad korešpondovalo so skutoč
nosťou . Rešpekt, ktorý si v krátkom čase vydobylo malé nemecké vydavateľstvo ESC Records, je však vzorovým odrazom ,efektívnej" edičnej
politiky, vnímanej podľa uvedeného hesla. Politiky bez balastu, stavajúcej výhradne na hudobnícku elitu O potvrdzujÚcej, že
S C OT T
H E N D E R S O N
G A R Y
úspech nie je iba nevyspytateľnou slúžkou náhody.
ESC Records vzniklo pred
štyrmi rokmi aka dcérske
vydavateľstvo jednej z najväčších nemeckých nezávislých distribučných spoločností EFA Medien (u nás
spoločnosť
distribuuje
DIVYD). Do dnešného dňa
má na svojom konte , iba"
16 titulov. Z nich však asi
ani jeden nielenže neprešiel medzinárodným trhom
bez odozvy, ale väčšina sa
stalo dokonca stredobodom záujmu najrenomovanejších svetových odborných ča
sopisov. Výnimkami neboli ani medzinárodné ocenenia
vrátane opakovaných nominácií na Grammy. Zakladateľom vydavateľstva je postava v nemeckých vydavateľs
kých kruhoch známa, hráč na klávesových nástrojoch
a producent Joachim Becker. ESC Records možno vnímať
aj ako bázu zúročenia Beckerových skúseností bývalého
manažéra iného známeho nemeckého vydavateľstva Jazzline Records a spoluzakladateľa významnej nemeckej vydavateľskej spoločnosti Alex Merck Music (AMM), pod
ktorú v súčasnosti spadajú tri značky: Lipstick, Jazzline
a Barracuda. Tvár, ktorú Becker vtisol vydavateľstvu ESC
Records, svedčí o modernej a v užšom vnímaní i rôznorodej, pritom však jasne profilovanej štýlovej koncepcii. Jej
jediným stredobodom je elektrická fusion s pravdepodobne všetkými
svojimi aktuálnymi odrodami. Od klasického funku a v súčasnosti znovu objavovaných impulzov z klasického jazz-rocku až po najmodernejšiu
elektronickú podobu a etnizačné trendy, balansujúce na hrane medzi
jazzom a tzv. world music. Hudobnícka základňa vydavateľstva sa vo
veľkej mjere spája s Beckerovým pôsobením v AMM, odkiaľ si pod znač-

AUGUST ÍN REBRO
NOVINKY VYDAVATECSTVA V OBDOB Í 1999 - 2 00 0:
Tri bol Tech - Thick (EFA 03659-2)
Jim Beprd - Advocate (EFA 03663-2)
Bill Evans - Touch {EFA 03660-2)
Victo,Bailey - Lowblow (EFA 05412-2)
Joe Zawinul - Mouthau~en {EFA 03666-2)
Trilok Gurtu - Africon Fantasy (EFA 03664-2)
Moceo Parker - dio l: M.A.C.E.O. (EFA 03665-2)
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YES opäf len
u susedov...

Takmer presne dva raky pa pražskom koncerte
britskej artrackavej veličiny, v rámci európskeha turné k novému albumu The Ladder, 'vystúpili YES 18. 3. vo viedenskej Libra Hol/. Moje
želanie, aby nás podobné zaujímavé koncerty
už v budúcnosti neobchádza/i, ostane ešte asi
nadlho len zbožným želaním. V rámci tohto
turné skupina vystúpi napríklad v Ľubľane, Bukurešti, či Sofii... Bratislava zostáva čiernou
dierou, o ktorú skoro nik nezavadí.
Ale spä( k samotnému koncertu. Skupina
hrá už niekoľko rokov v nezmenenej zostave:
Jon Anderson - sólový spev, Stewe Howe - gitary. Billy Sherwood - gitara, Chris Squire basová gitara, Igor Khoroshev - klávesy, Alan
White - bicie. Superlatívy spred dvoch rokov
možno smelo zopakovať - skupina hrá piesne
z nového albumu, ako aj tri desaťročia staré
kompozície (napr. And You And l) so stále obdivuhodnou energiou a radosťou. Takže si dovolím nesúhlasiť so slovami bývalého bubeníka YES Billa Bru forda o tom, že koncerty skupiny vníma ako prehliadku múzea. Aj na novom
CO je jasná nepoľavujúca snaha prinies( nové
vplyvy a podnety do tvorby YES. Počujeme ethno, reggae, minima/ music. Jon Anderson, ktorý na jednom zo svojich sólových albumov cituje čas( slávnej kompozície minima/ music
Shaker Laaps od Johna Adamsa, mi však na
otázku, či je jeho záujem o túto hudbu trvalejší, alebo ide len o chvíľkové osvieženie, odpovedal: . Oh. it was just a fun. l am more
Sibelius. • Odpoveď ma trochu sklamala, aj
keď túto Andersonovu slabos( pre Sibe/ia ovládam - veľakrát sa priznal, že by rád písal ako
Sibelius. Zatiaľ mu to však ide dobre aj bez neho. Pán Anderson si to u mňa, ako u zarytého
.minimalistu• i .yesistu• zároveň, vyžehlil
úprimnou snahou a ochotou pomôcť pri mojom zatiaľ neuskutočnenom projekte: Hudba
YES pre violončelo a klávesy. Po takomto pažehnaní sa už do toho asi pustím.
Skončím opäť v neradostnom tóne z úvodu,
že slovenský pôst bude ešte asi dlho trvať. Dôvody však nie sú až také ekonomické, ale pramenia, žiaľ, niekde inde... A to je oveľa smutnejšie a ubijajúcejšie!
EUGEN PRO CHÁC

KALEIDOSKOP]

KALEIDOSKOP]

Druhým sólovým albumom So/id Ether, vydaným mníchovskou firmou ECM Records,
pokračuje nórsky trubkár a skladater Nils
Petter Molvaer v naznačenom trende
svojho úspešného debutu Khmer. Album
Khmer na črel až nezvyčajne hlboko do
pop-subkultúry (drum' n'bass, techno, ambient, jungle), čím prekvapil asi všetkých
vyznavačov produkcie ECM . Predalo so ho
po celom svete okolo 100 000 kusov
a našiel si odozvu aj v klubovej scéne v podobe rem ixových spracovaní (Herbalizer,
Mentol Overdrive, Rockers' HiFi, Mother
Nature's Cloud ...). LA. Weekly vyhlásil
Khmer za Jazzovú nahrávku roku 1998,
a Molvaer si zaň v Nemecku odniesol prestížnu cenu . Deutsche Schallplatten
1998". Po obdržaní Nórskej Grammy bol
Molvaer nominovaný v tomto roku i na
najvyššie hudobné ocenenie Škandinávie
. Nordic Council's Music Prize 2000'.
In The Spur Of The Moment je názov nového albumu trombonistu o originálneho
hráča no mušle Stevea Turreho. Turreho premiérový album pod značkou Telorc
Jazz vznikal počas troch nohrávocích frekvencií, no ktorých so jednotlivo podierali
tri kloviristické veličiny: Roy Charles, Stephen Scott o Chucho Voldés. Z ich hráč
skych štýlov so odvíja i členenie albumu no tri štýlové pododdiely: The Blues In Jazz
(s Rayom Charlesom), Modern And
IN THE SPUR OF
~ Modo/ (Stephen Scott) o Afro-Cuban
THE MO MENT CBliKl
Sounds (Chucho Voldés) .•Vždy som
so
rád pohyboval v rôznych štýloch.
STEilE TURRE
Toto
CD je vyjadrením troch stránok
Ray Cha~es
S!ephon Scon
mojej hudobnej osobnosti v kvarteto& Cllucllo Valdés
varn obsadení. Klavír tradične vedie
rytmickú sekciu, preto som zostavil tri
rozdielne rytmické sekcie vedené troma majstrami daných štýlov." Azda
najväčším prekvapením albumu je objavenie so Raya Charlesa v úlohe jozzového klaviristu (nie speváka) v štyroch skladbách ,bluesového" pododdielu.

--

~th

Vydavaterstvo lmpulse! Records pripravilo nové vydanie piatich albumov Johna
Coltraneo: /mpressions, Ku/u Sé Mama, Ascensian, New Thing At Newport a duetového albumu s bubeníkom Rashidom Alim lnterstellar Space. Všetky albumy vychádzajú v 24-bitovej remasterovej úprave, doplnené oj o nové sprievodné texty o fotografie. V období rokov 1961-1967, keď albumy vznikali, si Coltrane vydobil (čiastoč
ne oj vďaka ich kontroverznosti) asi najširšiu pozornosť no stránkach odborných
časopisov. Rok 1965, v ktorom boli nahraté albumy Ku/u Sé Mama, Ascensian
o New Thing At Newport, bol neoficiálne vyhlásený časopisom Down Beat Rokom
Johna Coltronea. V tomto roku Coltrone získal, okrem vstupenky do Siene slávy,
hlavné ocenenia časopisu v kategóriách Tenorsoxofonista, Jozzový hudobník roko
o Nahrávka roko.
PRIPR AVI L AUGUST fN REBRO

JON ANDERSON
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JAZZOVÁ DIEL~A PAVLA BODNÁRA

$tvorhJasné voicingy l.
Uvažujúc o štvorhlasných voicingoch pre aranžovanie (dychové sekcie, klavírny po~Jt gitara, sláčikové nástroje ... ), musíme brať do úvohy rôzne sadzby, o to v závislosti od ,šírky" voicingu. (Trojhlasné
voicingy so m;todicky odvodzujú od štvorhlasných o z toho dôvodu
so nimi budeme zaoberať neskôr.) Voicingy môžu byť v úzkej alebo
v širokej harmónii. Širokú harmóniu dosiahneme rôznymi ,technikami rozširovania" úzkej harmónie. Aranžér, klavirista, gitarista,
vibrofonisto, prípadne iný hróč no harmonickom nástroji so rozhoduje pre ten-ktorý druh voicingu podľa toho, v okom výškovom rozsahu so pohybuje melódia o pre oké hudobné nástroje so bude daný melodický hlas harmonizovať.

Úzka harmónia
Štvorhlasný voicing v úzkej harmónii pozostáva zo štyroch rozdielnych, súčasne znejúcich tónov, pričom jeho krajné hlasy nepresahujú interval jednej oktávy. Tvoríme ho tok, že pod melodický tón
doplníme tri najbližšie akordické tóny. Tento druh voicingu je
vhodné použiť najmä vtedy, keď so melodický tón nachádza v molej, prípadne jednočiorkovej oktáve (dôvodom pre nepoužívanie širokej harmónie v tejto polohe je možnosť porušenia pravidiel použitia intervalov v spodných rozsahoch, tzv. Low Interval Limits
pozri Jozzovú dielňu v HŽ 2000/ 4). Pre špeciálne efekty možno
štvorhlasný voicing použiť v úzkej harmónii oj vo vyšších polohách.

~Čisté" voicingy
Výber tónov voicingu závisí od charakteru okordickej značky. Melodický tón môže byť buď okordickým tónom, alebo tenziou. Ak je
melodický tón okordickým tónom, potom sa aranžér môže rozhodnúť napríklad pre použitie tzv. , čistého voicingu", v ktorom sú všetky štyri tóny okordické. Ako vidíme v pr. 1, tieto voicingy so môžu,
samozrejme, vyskytovať v rôznych obratoch (podľa náuky o harmónii):
Pr. 1: Ukážky čistých voicingov
CMaj7

Obohacovanie

Bb7

čistých

07 s obratmi

ll 7 0&7 Iť ä,~ ä,J

voicingov

Ďalej možno čisté voicingy obohatiť použitím povolených tenzií

v harmonických hlasoch. Jestvujú v zásade dva spôsoby: prvý
z nich spočíva v tom, že pri my o kvinty nohrodzujeme tenziami, pri
druhom spôsobe nohrodzujeme septokord niektorým z príbuzných tzv. substitučných akordov. Nahradenie primy/ kvinty,
resp. výber konkrétneho príbuzného septokordu samozrejme záleží
od postavenia akordu v zmysle náuky o funkčnej harmónii v jozze
(funkčnou harmóniou so budeme zaoberať v niektorom z ďal š ích
dielov).
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V prvom prípade primu nohradzujeme veľkou nonou, resp. jej
olteróciami, kvintu nohrodzujeme tercdecimou alebo undecimou, resp. ich o Iteráciami (viac o tenziách pozri Jozzovú dielňu HŽ
č. 2000/ 3).
V prípade dominantných septokordov používame častejšie než
ve ľkú nonu olterovonú nonu, prevažne malú. Niektoré príklady nohradenia pri my nonou sú uvedené v pr. 2. Všimnite si tiež kvintsextokord voicingu C#(mil ) s malou sekundou medzi dvoma vrchnými
hlasmi. Keď si ho zohráte no harmonickom nástroji, prípadne
v kvartete štyroch melodických nástrojov, zistíte, že neznie dobre.
Disonancia malej sekundy v dvoch horných hlasoch voicingu sa
neodporúča!

Pr. 2
FMaj7

'
'

B b7

§JH

5

b~ bi' 9
malá sekunda

C#mi7 s obratmi

b1fi#ie §

(uBf]

##!a

l

Špeciálnym prípadom je dominantný septokord s malou nonou,
melodickým tónom prima. V tomto prípade vynecháme septimu o spodnú primu nahradíme malou nonou:
keď je

Pr. 3

l
Pr. 4 názorne ukazuje rôzne riešenia nahradenie pri my a kvinty tenziami 9 o 13. Malé noty sú pôvodnými kvintami a primami:
Pr. 4
G7

'
'

G7

b;r?.e :3

b;; ~/§

F7

CMaj7

g g c:: ·~

&~Uic::• ·~

l
l

V ďalšom príklade zase vidíme možnosti nahrádzania kvinty tenziou #11.
Pr. S
07

Jbll#$• fll

b7

aleba

ll b7' '• ll#!·
9 #ll
__.
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Druhým spôsobom obohacovania čistých voicingov tenziami je
nahradenie septokordu iným príbuzným septakordom alebo jeho obratmi, podľa rôzneho stupňo príbuznosti. V tab. 1 sú znázornené štyri základné septokordy od tónu Co no ne so viažuce tri príbuzné septokordy. Tie vytvoríme tok, že zdola odoberieme základnému septokordu buď jeden, dva alebo tri okordické tóny
o k zvyšným okordickým tónom pridávame jednu, dve alebo tri tenzie. Tok dostaneme sadu troch sep(okordov so znižujúcou so príbuznosťou voči základnému septokordu. Napríklad v prípade septokordu Cl je nojpríbuznejším akordom Emil(b5), ktorý vznikol odobratím jedného okordického tónu - primy - o pridaním tenzie 9
(nony), obsahuje teda tri okordické tóny pôvodného spetokordu Cl
o jednu pridanú tenziu. Druhý v porodí je akord GmiMajl, ktorý obsahuje dva okordické tóny pôvodného septokordu o dve pridané
tenzie. Tretí, najmenej príbuzný akord je BbMaj(/15), obsahuje len
septimu pôvodného akordu o tri pridané tenzie:

Široká harmónia
Techniko drop2
Keby sme používali v harmonizácii melódie len úzku harmóniu, hudba by znelo ,chudobne". K dispozícii však máme oj tzv. širokú harmóniu. Jedným z najpopulárnejších spôsobov rozširovania štvorhlasu v úzkej harmónii je spôsob v americkej literatúre nazývaný
drop2.
Táto techniko so používa vtedy, ok so melodický hlas pohybuje
v rozsahu jednočiorkovonej oktávy o vyššie. Postupujeme takto: vytvoríme si tvor akordu v úzkej harmónii o druhý hlas presunieme
o oktávu nižšie. Medzi prvým o tretím hlasom tok vznikne medzero o pôvodne druhý hlas so stáva spodným hlasom. Dostaneme tok
širší, otvorenejší voicing:
Pr. 9
G7 s obratmi

Pr. 6
Erni7(b5)

C7

GmiMaj7

BbMaj(#5)

~

...

Niekedy je menej viac ...
Je no aranžérovi, kloviristovi, či inom hudobníkovi, aké tenzie zvolí,
teda oj to, ktorý z príbuzných septokordov si zvolí. Neplatí však
obľúbená mylná ,zásado", že čím viac tenzií použijeme pri tvorbe
voicingu, tým bohatší o ,lepší" zvukový efekt dosiahneme. Obvykle
postačí jedno tenzia o tri okordické tóny alebo dve tenzie o dva
okordické tóny. Tým by so malo dosiahnuť dostatočná charakteristiko voicingov. V určitej modálnej situácii, o to hlavne pri notóch
krátkeho trvania, môžeme striedavo používať príbuznejšie voicingy
so vzdialenejšími.
Zohrajte si ďalší krátky príklad ,modálneho harmonizovania"
subdominonty Cl, ktorá so následne rozvádza do toniky G. Vo
voicingoch v mieste znenia akordu Cl používam výlučne tóny stupnice C lydickej s malou septimou o melódiu harmonizujem striedaním septokordov rôznej príbuznosti:

f :. :
___
Pr. 7

C7 Oydian b7) - - - - - - - - - - - - - - - ,

:~·"

:~·l'J

G

..

.

-

' ~)

drop 2

C7(b9)

FMaj9(1 3)

úzka

drop 2

úzka

drop 2

~l

~

~

.)

Rozsah krajných hlasov voicingov drop2 je vždy väčší než oktávo.
Musíme so vyhnúť zakázanému intervalu malej nony medzi ktorýmikoľvek tónmi voicingu. V pr. 10 vidíme zle znejúce voicingy akordov CMajl o Dmil, ktoré obsahujú interval malej nony:
Pr. 10
zakázan~

interval
malej nony

Drni9

Všimnite si rozdielnu zvukovú kvalitu úryvku zo skladby l Loves
You Porgy od G. Gershwina realizovanú dvoma spôsobmi - v úzkej
harmónii i technikou drop2. (V predposlednom akorde pr. 11 b som
so zámerne dopustil ,chyby": sekunda c-d porušuje pravidlá Low Interval Limits. Napriek tomu tento ,chybný" voicing znie no klavíri
dobre, v podaní dvoch trombónov by však táto sekunda znelo veľ
mi disonantne ... )
Pr. 11o

l oJ

BbMaj7(9)
_l
-

=-----

••

l

Ami7
_!..

?"-

F7
(F7(#5) F7(9) F7(b9))

FMaj7(9)

v

_A

Gmi9

tt

úzka

(FMaj7)

Pr. 8
BbMaj9

drop 2

:

Doteraz sme so zaoberali situáciami, keď aranžér má voľnú ruku vo výbere tenzií v rámci jestvujúcich pravidiel. Ide o prípady, keď
okordickó značka nepredpisuje konkrétne tenzie.
V ďalšom príklade vidíme riešenia prípadov, keď samotná okordickó značka navrhuje harmonické tenzie:

FMaj9 F7(b9,q 13)

úzka
ll

Gmi7

C7sus4

-~

~
l

..,

F6

-
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Technika drop3
Touto technikou dosiahneme ešte .širší sounď než technikou drop2.
Postupujeme analogicky oko v prípade drop2, iba s tým rozdielom, že
presunieme o oktávu nižšie pôvodne tretí hlas z úzkej harmónie:
Pr. 12
A7

úzka

drop 3

úzka

drop 3

úzka

drop 3

úzka

drop3

V pr. 13 vidíme, oko vyzerá model z pr. ll , nooronžovoný
v drop3. Bol som nútený zmeniť tóninu o kvartu vyššie no 8 dur, aby
so neporušili pravidlá Low Interval Limits. Napriek tomu som so
musel no dvoch miestach vzdoť techniky drop3 o namiesto toho
použiť voicingy v drop2.
Pr. 13
(81>Maj7)
ll

t"L
oJ

.

-

Pr. 16
C7(1>5)

8 i>Maj7
t

01>7(13)

G7(13) Ao7(13)

8 1>7

-!;

~

-~r- - ·

~

~ 1.

"l
,._

f..L

JJl

Ei> Maj7

Všimnite si, že posledný voicing prvého taktu obsahuje nepovolený interval malej nony, ktorá však v tomto prípade demonštruje výnimku. Malá nono je totiž výn i močne okceptovotel'ná
v dominantných septcikordoch medzi basovým tónom o malou
nonou.
V praxi so málokedy stretneme s harmonizovaním melódie výlučne jednou technikou. Bežne so miešajú rôzne . šírky• voicingov
v závislosti od pohybu melódie, estetických kritérií o individuálnych
umeleckých zámerov. V pr. 16 prechádza v závere úzko harmónia
do širokej:

drop 2

Cmi7

Dmi7

F7sus4

-

8 1>6

Riešenie domácej úlohy z minulého

čísla:

Techniko drop2+4
Je .najširšou• technikou, ktorú využívame v štvorhlasných voicingoch. O oktávu nižšie vedieme druhý a štvrtý hlas akordu z úzkej harmónie.
Pr. 14
G7(#11.9)
úzka
drop 2+4

úzka

drop 2+4

úzka

drop 2+4

drop 2+4
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Tab. 1 Základné substitučné akordy (ad tónu c)
základný
septakard

akord
1. stupňa
príbuznosti

akord
2. stupňa
pnbuznosti

akord
3. stupňa
príbuznosti

CMaj7
Cmi7
Cmi7{b5)
C7(1yd.b7)

Emi7
EbMaj7
EbmiMaj7
Emi7{b5)

GMaj7
Gmi7
GbMaj{IS)
tmiMaj7

Bmi7
{BbMaj7)*
{Bb7ľ

BbMaj(IS)

* tieto akordy majú v systéme špecifické postavenie: ako substitučné
akordy ich odporúčame používa( zriedkavo - v prechodných tónoch,
na krátkych rytmických hodnotách.

??? ? ??????????????? ? ?

Voicing vs akord
Už v prvom dieli Jazzovej dielne sme si povedali, že akord
môže byť charakterizovaný rôznymi voicingami. Platí to však aj
naopa k: jeden voicing môže potenciálne cha rakterizovať viaceré
akordy v závislosti od priradeného basového tónu.
Keč si zahráte voicing

BbMaj(#S) bez basového tónu c izolcr

vane, najprv budete .počuť" tie akordy, v ktorých prevažujú
akordické tóny nad tenziami. V prvom rade to bude samotný
akord BbMaj(#S) so štyrmi akordickými tónmi, áalej GmiMajl,
Gb7{#5) s tromi akordickými tónmi, Emil{bS} a Alsus4(13,b9} s
dvoma akordickými tónmi a nakoniec C7{13,#11,9} s jedným
akordickým tónom a troma tenziami:

m1c1s>

"
~-

~· tt

Clo
Emi7(~S)

Wtt

~tt

.

~-

akboÔ

A7sus4

-

~~· · ~9

-

-

~'O'

f-U --:::

Študenti sa musia vera venovať sluchovému tréningu, snažiť sa
v predstave

.počuť• rozličné

basové tóny pod tým-ktorým voicin-

gom. To dáva jazzmanovi bohatšie harmonické cítenie. Systém
cvičenia,

internalizácie (osvojenia si daných modelov vo vnútor-

nej predstave) rôznych voicingov rozpracoval vermi dôkladne
americký pedagóg a klavirista Bill Dobbins. (A Creative Apprcr

ach To Jazz Piano Harmony, Advance Music, 1994)

?????????????????????
Tab. 2 Terminológia obratov

~
o

-""

Bc:

·s:

-""

~
o

-""

o
Q.

.,
"'

Európa

Amerika

kvinta kord
sexta kord
kvartsextakord

tried-root position
1. inversion
2. inversion

septakord
kvintsextakord
terckvortakord
sekunda kord

seventh akord-root position
1. inversion
2. inversion
3. inversion
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Grand Prix
Svetozára Stračinu

Druhý ročník súťaže nahrávok hudobného folklóru so uskutočnil 16. o 17.
marco v Banskej Bystrici. Iniciátorom i hlavným organizátorom bolo Spoločnosť Sveta Stračinu, spoluorganizátormi: Slovenský rozhlas, Spolok hudobného folklóru pri SHÚ a Hudobný fond - s podporou ďalších inštitúcií.
Cierom súťaže je vytvoriť podujatie, fórum, prehliadku, ktorá chce nielen
získať informácie či prehľad o nahrávkach folklórnej hudby na Slovensku,
ale hlavne podporiť skladoterov, interpretov, producentov a všetkých, ktorí
vo svojej činnosti a tvorbe vychádzajú z hudobného folklóru. Táto súťaž má
mnoho spoločného s Medzinárodnou rozhlasovou súťažou nahrávok folklórnej hudby Prix de musique folkloristique de Radio Bratislava, ktorá bola
prerušená roku 1991.
V tomto ročníku mali možnosť producenti prihlásiť súťažné nahrávky do
troch kategórií: autentického folklóru, folklórnej hudby realizovanej no pôdoryse partitúr o nahrávky umeleckej tvorby. Do súťaže bolo prihlásených
58 snímok. Z toho 17 v kategórii autentický folklór (A), 25 v kategórii na pôdoryse partitúry (B) a 16 zohrodňujúcich prvky folklóru v umeleckej tvorbe
(C). Súťažné nahrávky hodnotila odborná porota s predsedom prof. Oskárom Elschekom, dôverným znalcom slovenského hudobného folklóru.
Ďalších členov komisie vymenoval Výkonný výbor na základe návrhov spoluorganizátorov.
Na základe hodnotenia súťažných snímok vyhlásila porota tieto výsledky.
Grand Pri.x Svetozára Stračin u:
Music master Banská Bystrica, producent Jaroslav Stráň ovský, za nahrávku No svita ní {kategória 8)
Najúspešnejšia nahrávka v kategórii A:
Svadobné zo Zuberca, producent Slovenský rozhlas Bratislava, získal Samo
Smetona
Najúspešnejšia nahrávka v kategórii 8:
No svitaní, producent Music Master B. Bystrica, Jaroslav Stráňavský
Najúspešnejšia nahrávka v kategórii C:
Svadobné spevy, autor: Peter Breiner, producent Umelecký súbor Lú čnica.
Osobitné ceny:
Cena Hudobného fondu:
skladater Hanuš Damanský za koncertantnú skladbu Pod Javorinou muzika
hrá (kat. C). producent Slovenský rozhlas Bratislava
Cena Folklórnej únie no Slovensku:
producent Ronda recording, Ing. Ali Kobielsky, Vranov nad Taprou, za nahrávku Podzme, chlapci, podzme (kat. A)
Cena Spolku hudobného folklóru pri SHÚ:
Andrea Ciburová za interpretáciu v nahrávke Dev/a (kat. A)
Cena primátora mesta Banská Bystrica:
Pavel Helebrant, autor skladby Suite for solo cel/o (kat. C). producent Music
Master B. Bystrica
Cena riaditeľa Slovenského rozhlasu 8. Bystrica:
Odborná redakcia rudovej hudby, Slovenský rozhlas Bratislava, za najlepšiu
kolekciu nahrávok rozhlasových štúdií (kat. A, B, C).
Ceny boli víťazom odovzdané na Slávnostnom koncerte v Štátnej opere
Banská Bystrica. V programe účinkovali : Valašská cimbalová muzika Soláň
z Moravy, Goralská muzika Zkopiany z Porska, Terchovská Trojka Jána Mihu,
hudobná skupina Arzén z Terchovej, Ľudová hudba Marcela Berkyho Poľača
z Hrochote a Folklórny súbor Maríno zo Zvolena. Súčasťou súťaže bolo aj
stretnutie za okrúhlym stolom.
Možno konštatovať, že Grand Prix Svetozára Stračinu má svoje opodstatnenie a pozitívne výsledky. Zrodila sa v čase, keá naša hudobná verejnosť je zaplavená množstvom nahrávok rozličných hudobných žánrov, najmä cudzej produkcie. Ukazuje cestu k čistým prameňom, k spoľahlivému
zdroju inšpirácie v umeleckej tvorbe. ra
ONDREJ DEMO
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J3EmJI!II·········
IN PARADISUM
Muste OF VtCTORIA AND
PALESTRINA

Tlie Hilliard Ensemble
ECM New Series 2000, ECM 1653

Bolo by nosením dreva do lesa
opakovať oprávn~é chvály na
výnimočné kvali~ The Hilliard
Ensemble, veď sme mali mož-

nosť (dúfajme," že nie poslednú ... ) spoznať tento súbor aj
naživo - počas dvoch bratislavských vystúpeni, žia!', už staršieho dáta. Títo štyria vynikajúci,
dokonalí speváci si ako dramaturgiu jedného z najnovších CD
zvolili . rekonštrukciu" omše za
zomrelých, zostavenú zo skladieb veľkých majstrov polyfónie -Giovanni Pierluigi da Palesttinu a Tomása Luisa de Victoriu,
doplnených netradične a zaují-

mavo časťami ordinária z gregoriánskeho repertoáru podľa Graduale Romanum (1627). (NB:
zaujímavo aj preto, lebo väčši
nou sa volí presne opačný postup
-ako ordinárium figurálna hudba, ako proprium gregoriánsky
chorál.) Kým v prípade interpretácie polyfonických skladieb niet
o čom diskutovať a ich charkteristiky môžu byť stručné a len
opakujúce už všetko to dávno
známe o The Hilliard Ensemble až .computerovo· dokonalú intonáciu, nezvyčajnú plastickosť
hlasov, dokonalý výraz, perfektne zrozumiteľný text atď. atď.,
v gregoriánskom repertoári sa
nájde všeličo rušivé, a to napriek
poslucháčsky takému užitočné
mu a príjemnému striedaniu
.musicae figuralis" a . musicae
choralis". U .Hilliardovcov• znie
akýsi neživotný . pietny gregorián", je to dnes už zastaraný prístup k interpretácii gregoriánskeho chorálu, ktorý má korene ešte v 19. storočí. Tempo väčšiny
gregoriánskych nápevov je totiž
veúni pomalé, až neprirodzené
(Kyrie, Agnus Dei) a nepomáha
ani výnimočná farebnosť hlasov,
dokonalá spevácka technika
a pod. Prijatel'né tempo, vzhľa-
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(Mariánská úcta ve stredovekých
Cechách) či Bohemorum sancti
(Ceští svetci v nebeském Jeruzaléme) právom získali uznanie vo
svete i adekvátne ocenenie hudobného priemyslu. Podobne
ko všetky doterajšie nahrávky
i túto charakterizuje jednak invenčnosť výberu samotnej .centrálnej témy· a konkrétnej dramaturgie CD, ako aj mimoriadne
kvalifikovaný, poučený, vedomosťami podporený, no zároveň
výsostne muzikantský. spontánny prístup k interpretácii. Invenčnosť a novosť sa v tomto prípade prejavuje spojením Scholy
Gregoriany Pragensis s chlapčen
skými hlasmi zboru Boni Pueri
(zbormajster P. Horák), telesa,
ktoré má v širokom repertoári,
tak ako každý zbor, aj gregoriánsky chorál. rozhodne sa však naň
nešpecializuje. No David Eben
ako zakladateľ a duša pražskej
scholy vie presne, čo chce a čo si
môže dovoliť. Aj v tomto prípade
trafil presne . do čierneho": na
monotematickom disku s vážnou, pôstnou témou Kríža znie
hudba Veľkého týždňa, v mnohých prípadoch veľmi známa veď všeličo z toho, čo je na tomto CD, sa spieva v katolíckych
kostoloch dodnes, hoci nie v latinčine, ale v jazyku zrozumitel'nom všetkým prítomným. Táto
hudba doslova ožíva, okrem
iného aj vďaka veľmi nápaditému sklbeniu všetkých možností,
ktoré ponúka prastarý dobový
spôsob prednesu gregoriánskeho
LADISLAV KAČIC
chorálu mužmi (.chorus·. t. j.
bb bb schola) a chlapcami (.puerľ, ich
hlasy mnohé zbory nahrádzajú
DORATIO CRUCIS
ženskými). A tak tie zvláštne
Se/tola Gregoriana Pragensis, Boni Pueri
. tenké" jemné chlapčenské hlasy
David Eben
s osobitým zafarbením, úplne
Sttpraplton 2000, SU 3448-2 231.
odlišným od celého spektra faNajnovšie, deviate CD jedného rieb ženského hlasu, zasvietia
z najlepších európskych telies zanielen v antifóne na Kvetnú nemeraných na interpretádu gredel'u Pueri Hebreorum, ale aj v polr.P..rm~:"::''m~::r.:onftrrilllll četných ďalších vstupoch i só-~~~-lach . Malí spevád sa v nich ne,~~~~dajú zahanbiť ani v porovnaní so
t
staršími kolegami, s takými ostrieľanými a kvalitnými spevákmi ako S. Pi'edota. O. Maňour a
S. Vondráček (žiaľ, mená spevákov konkrétnych sól sa z bookletu nemožno dozvedieť. ale to je
vari jediná chyba tohto CD). Poslucháč si môže doslova .zgustnúť aj na Lamentáciách proroka
Jeremiáša v interpretádi členov
Scho~y Gregoriany Pragensis
a takto získať ten správny obraz
o výftimočnom duchovnom čare
goriánskeho chorálu a ranej polyfónie (realizovalo napríklad IJ<::<lJtl>uuLm:nu latinského bohovýbornú nahrávku Franusovho služobného spevu (v porovnaní
s tými originálnymi figurálnymi
kancionálu!) neprekvapuje vysokou kvalitou, veď už ich staršie kompozíciami lamentácií M.-A.
Charpentiera, F. Couperina,
tituly - napríklad Rosa Mystica
dom
na iba
mimoriadnu
má
Dies irae.
vlastne
sekvencia dfžku,
. Hilliardovci" pristupujú trochu
svojvoľne z hľadiska historicky
overeného a všeobecne používaného spôsobu interpretácie gregoriánskeho chorálu aj k otázke
sólového, resp. zborového prednesu, responzoriálneho prednesu
a pod. Na druhej strane skladby
Palestrinu či Victoriu si sotva
možno predstaviť v dokonalejšej
zvukovej podobe. Hod dnes už
vieme, že názov .vokálna polyfónia" nie je pre túto hudbu celkom správny a že už od začiatku
17. storočia sa predvádzala bežne
aj s nástrojmi (.colla parte"),
resp. minimálne s organom,
prednes a capella bol a zostal
právom tým základným a najbežnejším spôsobom interpretácie. Clenovia The Hilliard Ensemble majú túto hudbu podobne ako francúzske chansony,
talianske či anglické madrigaly
stopercentne • v krvi". Neopakova teľná farba tenoru J. Pottera
i ostatných ďenov ansámblu tu
dostáva v jasnom, priehľadnom
hlasovom pletive polyfonických
skladieb naozaj dostatok priestoru.
Nepochybne celé CD In Paradisum má veľmi osobitú, zvláštnu
atmosféru, vedúcu - akokol'vek
to znie floskulovito - .do raja".
to v duchu tejto edície firmy
ECM veľmi homogénna a originálna nahrávka, ktorej zodpovedajú i príslušná technická kvalita, vonkajšia úprava. výtvarný
návrh a text.

A. Scarlaniho a ďalších). Je veúni
ťažké, ba nemožné, nespravodlivé vyzdvihnúť niektorú skladbu
na úkor ostatných, či už ide
o známy hymnus Vexilla reg is prodeunt, impropériu Popu/e meus,
responzóriá Tenebrae factae sunt,
Ecce quomodo moritur iustus alebo
o antifónu In pace in idipsum- zo
všetkých (ale aj z tých menej
známych) plynie mimoriadne
kultivovaný, nádherný zvuk, či
už v zložitých melizmách alebo
v jednoduchom sylabickom speve. David Eben skutočne dokonale veci rozumie a v prípade
Scholy Gregoriany Pragensis si
neuvedomuje, či mu
.semiotik"
reg.orián~;keho chorálu či ktosi
Je to j ednoducho celkom
... Ide o hudbu v tej najčis
podobe, v prísnom slova
liturgickú, o gregoriánsky
ktorý bol a je .Opus Deľ.
Pri počúvaní si môžeme navyše
uvedomiť. aká je to obrovská
, že vďaka úzkoprsému
veľmi zjednodušujúcemu výkladu cirkevných dokumentov
Druhého vatikánskeho koncilu,
týkajúcich sa hudby, znie dnes
v katolíckych kostoloch na Slo- až na výnimky - len
.odvar· z takých nádherných
ako je Ecce Iignum crucis
(dnes Ajhľa, drevo kríža)
spomínaná starobylá impropéria
Popule meus s pozostatkami gréč
tiny v liturgickej latinďne.
Deviata nahrávka Scholy GrePragensis je jednoducho
CD vynikajúcich kvalít (vrátane
informatívneho textu, prekladov
) a možno sa už tešiť na tie

a

ďalšie.

LADISLAV KAČIC
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CONTEMPORARY SLOVAK
ORGAN
ILJA ZELJENKA

b HUDOBNÝ ŽIVOT) 6)20 00

luškinom šate trpezlivo vyčká
vajú na povštimnutie. Koho? ...
Tú otázku si iste nekladie dramaturgia vydavateteľstva Hudobného fondu . vediac. že takýto
tvrdohlavý edičný altruizmus
nepodlieha davom. ani chvíľko
vým páčivým ošiaľom. A keď
nás - okrem .autorských objektov· - záujemcov je iba za hrsť,
o to viac náš interes chváli vydavateľských pôvodcov. V . neefektnej". zato však nanajvýš
osožnej propagačnej práci, ktorá
dokumentuje domácu tvorbu,
bez hlučných fanfár a pozlátka ju
vypravuje do sveta.
Edičný podtitul Súčasný sloven·
ský organ je exkurziou naprieč
tvorbou llju Zeljenku pre tento
nástroj. Vzhľadom na autorskointerpretačnú
(Ján Vladimír
Michalko) monotematickosť sa
môžeme pýtal. čia je to vlasme
profilovka?
Spolupráca autora s organistom sa odvíja a rozvíja už približne dve desaťročia. Je nielen plodná. kongeniálna, ale, ako počú
vame, neúnavne obojstranne
inšpirovaná. Pri prvom, azda povrchnom počúvaní sa nám môže
vidi eť konštelácia na disku mierne stereotypná. Organ je nástroj,
ktorý vyžaduje koncentrádu, čo
v majestátnom obsiahlom zvuku
odhalí kompozičnú hierarchizáciu a delikátne nuansovanie.
Zeljenkova organová tvorba
sa začala systematicky násobiť
v spomínaných posledných desaťročiach. Od nástrojovej prvotiny zo 60. rokov cez .sadzobne"
delene mienené Ligatúry, .overovacie" Pulzácie. Famázie, lnrerlúdiá, Fúgy- až po jeden z posledných opusov, pastorálne sfarbené Concertino s trúbkou (Juraj
Bartoš). Z disku počúvame deväť
skladieb, rovnaký počet autorských pohľadov, inštrumentálne zrenie, ale aj reflexiu kompozičnej krivky. Najskôr pohyby
v modálnych vzorcoch (70. roky), návrat či gravitáciu k harmónii (počnúc 80. rokmi) až po
terajší kompozične kodifikovaný
výraz. Zeljenkova cesta k organu
nebola jednoduchá, ani jednoznačná. Rozvážne riešil nejeden
nástrojový rébu s, nezľahčoval
však, ani nekamufloval s ponukou lacných efektov. Nezmieril
sa ani s horizontálne-vertikálnymi súradnicami, vyplývajúcimi
z rýdzo klavírnej predstavivosti.
Tie transformoval do členitejších
zvukových vrstevníc, zohľadňu
júc špecifiku farebných .posunov·. Rytmus a metrum, výsadné body svojej kompozičnej výbavy, podrobuje Zeljenka um nej sadzobnej modifikácii - tu
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v .rozhodovaní" a určovaní prenecháva akcent druhému, sekundárnemu hlasu.
Cím viac v akomkoľvek slede
skladby na disku počúvame, tým
viac detailov a zvláštností v nich
objjlvujeme. Nie nechtiac, ale vehementne musíme súhlasiť so
slovami spolutvorcu J. V. Michalka: .Organová hudba Zeljenku je
v prvom rade HUDBOU ... má
hudbu rád. je pre neho všetkým
a s radosťou o tom hovorí aj
ostatným ... •
LÝDIA 00HNALOVÁ

l!! l!! lala
IVAN HRUŠOVSKÝ
KOMORNÁ HUDBA
H F 2000, 0029213 l

Aj druhý disk z fondovej vydavateľskej produkcie je autorským
profilom. Prezentuje výstižnú
vzorku z tvorby Ivana Hrušovského z časového rozpätia takmer dvadsiatich rokov.

lntrádu tvorí impresívne Not·
turno alla ba/lata pre sólovú flautu (Miloš Jurkovič) , miniatúra
s konáznym hudobným textom.
Na krátkom úseku rozpriada
krehký abstraktný príbeh, kontúrami a vnútorným členením sa
sústreďujúc na takmer nevyčer
pateľný inšpirujúci archetypálny
prvok balady.
Začiatok 80. rokov Hrušovského tvorby reprezentujú Tri kánony pre husle a čembalo (Viktor
~imčisko a Marica Dobiášová).
V skladateľovej tvorbe môžeme
sledovať zreteľnú črtu, zakotvenosť v tradícií, v odkazoch na
klasické kompozičné elementy.
Tie sa v súkolesí jeho skladieb
vynárajú -raz viac, inokedy menej zretel'ne a nástojčivo. Ukážkovým opusom, v ktorom sa
sklada t eľ hlási a účtuje s imitač
nou technikou a technológiou sú
spomen uté kánony, originálne
riešený komentár v troch rozlič
ných štrukturálnych rozvrhoch
(I - diawnico, 2 - cromatico,
3- dodecafonico).
Sotvaktorý svedok premiéry
Hrušovské ho zborového cyklu

Canri. z konca 70. rokov si nespomenie na explóziu superlatívov
a ovácií, ktoré ako reakda nasledovali. Neboli .jednorázové",
sprevádzali skladbu kdekoľvek sa
pohla do sveta. Ani dnes s odstupom času od jej vzniku niet sa
čomu čudovať. Nahrávka z disku
(Slovenskí madrigalisti - Ladislav Holásek) sa ozve rovnako
sviežou . nevyvetralou · vtipnou
a dômyselnou dikdou. Opäť je
svedectvom autorovej spätosti
s tradídou, jeho bázne pred historickými prameňmi (o. i. fragmenty z textov Vergília, Ovídia ... ), ktoré konfrontuje a kombinuje s progresívnymi postupmi
v originálnej vokálnej artikulácii,
siahajúc po aleatorických plochách. onomatOpoických ná7vukoch, metrorytmickej členitosti ,
sonoristike ... Dvadsaťminútová
skladba je ukážkou ďalšej stránky, ďalšieho parametra au tora,
a ním je dôverná znalosť terénu
vokálnej hudby. Patrí k ukážkovým kvalitám v jeho kompozič
nom zozname.
Tak ako istý čas ťažiskovo .zamestnávala" Hrušovského zborová tvorba, strieda ju hudba písaná pre klasickú zostavu sláčiko
vého kvarteta. Táto súčasť jeho
tvorby má neobvyklú silu i hodnotu. Je reflexiou autorovho intersubjektívna, jeho intímnou
spoveďou. filozofickou otázkou
a zároveň kontempláciou, preniknutá hlbavým smútkom, úvahou. A tak i J. sláčikové kvarteto
(Moyzesovo kvareto) nedovolí
nikomu vo svojej vrúcnosti zapochybovať o autentidte vypovedaného.
Elegantné a briskné, klaviristicky umne skondpované Variácie na tému Beethovenovej Sonáty C
dur op. 2. č. 3 (Stanislav Zamborský) uzatvárajú expozíciu skladieb autora, hudby ktorá nielen
poteší koncentrovanou celistvosťou, ale tiež dokáže poslucháča
sugestívne voviesť do sveta meditácií a úvah.
LÝDIA DOHNALOVÁ
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OHANNES BRAHMS
HE PIANO CONCERTOS

Rudolf Buch binder
Royal Concertgebouw Orchestra
Nikolaus Harnoncourt
Teldec 2000, 8573-80212-2
Prvými interpretmi klavírnych
koncertov boli väčšinou autori
sami. Výnimkou nie sú ani Brahmsove. Premiéra prvého z nich
bola pôvodne plánovaná roku
1858 v Hamburgu, ale napokon
sa uskutočnila 22. januára I 859
v Hannoveri (s dirigentom Jose-

phom Joachimom). Druhý koncert bol prvý ra7 uvedený 9. novembra 1881. Niektoré z reakcií
dobovej kritiky na skladateľovu
interpretáciu vlastných diel si
môžeme prečítať v booklete tohto CD.
Priekopnícke zvukové nahrávky vznikali už koncom minulého
storočia . Sám Brahms nahral roku 1889 na valček svoj Uhorský
tanecg mol. Azda najviac používal
na začiatku nášho storočia nahrávky na spopularizovanie Brahmsových menej známych klavírnych diel Wilhelm Backhaus,
ktorý v novembri roku 1932 nahral pre HMY pod vedením Sira
Adriana Boulta aj prvý Koncert d
mol. Toto dielo v dobe svojho
vzniku a prvých predvedení kritika označovala ako .symfóniu
s obligátnym klavírom·.

V tridsiatych rokoch bola popularita Brahmsových klavírnych koncertov taká, že ich mal
vo svojom repertoári každý medzinárodne známy sólista. A to
platí prakticky až dodnes. Prioritu v nahrávaní v tom čase mal
Koncert B dur. Roku 1929 ho nahral Arthur Rubinstein s Albertom Coatesom pre HMY, roku
1931 Elly Ney s berlínskou filharmóniou pod vedením Maxa
Fiedlera (dirigenta s .Brahmsovým požehnaním") a táto nahrávka je aj dnes interpretačným
a estetickým meridlom predvedenia koncertu. K raným nahrávkam patria ešte aj záznamy
Artura Schnabela s BBC Symphony Orchestra pod taktovkou
Adriana Boulta (1935 - B dur)
a Orchestre Philharmonique de
Londres s Georgeom Szellom
( 1938 - d mol). Postupom času
nahrávok týchto diel pribúdalo
a dnes je ich nespočetné množstvo (Serkin, Curzon, Fleischer,
Richter, Berman, Barenboim,
atď.).

Každá interpretácia daného
umeleckého diela je odrazom
a reakciou doby, v ktorej odznieva. Pri porovnaní spomínaných
nahrávok sa stane zreteľnou tendencia, v rámci ktorej sa časové
trvanie pomalých častí skracuje
a rýchlych, naopak, narastá.
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Nahrávka oboch koncertov
v podaní Rudolfa Buchbinde·
ra a Nicolausa Harnoncouna
vznikla v rokoch 1998 a 1999.
Dirigent si pred ich uvedením,
ako už u neho býva zvykom, dôkladne preštudoval rukopisné
partitúry, v tomto prípade z ar·
chívu Gesellschaft,1!er Musikfreunde in Wien. lftl.ôžeme teda
predpokladať, že táto nahrávka
sa snaží posluchačovi predostrieť
čo najpravdivejšiu interpretáciu
týchto diel. Orchester pod vede·
ním Nikola usa Harnoncourta po·
dáva vynikajúci výkon - hudob·
ný tok má široký dynamický am·
bitus, výrazné gradácie napätia
na malých plochách, plynulé. orga nické prepájanie sólových úse·
kov klavíra s orchestrálnym
sprievodom a medzihrami a pre·
ázne vypracované detaily parti·
túry. Zvuk orchestra má menšiu
hutnosť, ako by sa dalo očakávať
pri romantických skladbách. Dô·
sledkom tohto sa však stali línie
faktúry jasnejšie čitateľné. Sólista
Rudolf Buchbinder brilantne
zvláda náročné technicky expo·
nované úseky, citlivo komuniku·
je s orchestrom a jeho prejav
charakterizuje šírka kontrastov.
Vo svojej hre sa vyhýba zbytoč·
nému pátosu a iným .romanti·
zujúcim", dnes už prekonaným,
prvkom. Jeho frázovanie, artiku·
lácia a presnosť detailov však nie
je vo všetkých prípadoch totožná
s notovým textom, ktorý som
mal k dispozídi (Edition Eulenburg). Neviem, do akej miery in·
terpretácia klavírneho partu vy·
chádza z archívnych rukopisov
Brahmsa, ale Wavne v pomalých
častiach koncertov mi chýba ply·
nulosť a ucelenosť hudobného to·
ku. Pn1išné zastavovanie a spo·
maľovanie vnútri a na kond väčši·
n y sólových fráz v kontexte
takých rozsiahlych kompozičných
celkov, akými sú tieto diela, žiaľ.
do určitej miery retarduje napätie
a kúskuje kontinuitu celku.
Každopádne, nahrávka firmy
Teldec je jedným z nových po·
hradov na interpretačnú problematiku Brahmsových klavírnych
koncertov. Odráža reakdu, chápanie a optiku našej doby voči
týmto skladbám.
ANTON STEl NEC KER
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FOLKLÓR
HROCHOŤ

2 CD. Vydavare/Srvo Sloverrskiho rozhlasu
/999, RB 02J/·27/2.
Keď roku 1929 Karol Plicka pri·
viedol do Prahy k nahrávke
ukážok z tradičnej slovenskej
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hudby aj sláčikovú muziku
z Hrochote, iste netušil, že interpretačný prejav a štýL ktorý táto
kapela predstavovala, pretrvá
počas celého 20. storočia, aby na
jeho konci patril k stále živej hu·
dobnej tradícii Podpoľania. Tento
unikátny dobový projekt, usku·
točnený prostredníctvom francúzskej gramofónovej spoločnos·
ti Pathe, vznikol na podnet
významného predstaviteľa experimentálnej fonetiky Jozefa
CWumského so zámerom dokumentovať nárečia a folklórne
prejavy bývalého Ceskoslovenska. Okrem dokumentárnej hod·
noty získali nahrávky časom aj
hodnotu historickú. Ak sa dnes
pozornosť vydavateľstiev začína
obracať čoraz častejšie k naj·

starším zvukovým snímkam. na·
hrávky z tohto projektu predsta·
vujú pre nás jeden z cenných
historických zvukových prameňov. Nie náhodou ich nachá·
dzame aj v úvode dvojalbumu,
ktorý je venovaný hudobnému
profilu podpolianskej obce Hro·
cho(. Atraktívny titu l, pripravený v spolupráci s Regionálnym
štúdiom Slovenského rozhla ·
su v Banskej Bystrici, vznikol
s úmyslom predstaviť tradičnú
hudobnú kultúru tejto obce
v konfrontádi historických a najnovších nahrávok. Pri jeho prí·
prave sa zostavovatelia mohli
oprieť o bohatú zvukovú doku·
mentádu- na najstaršiu nahráv·
ku z konca 20. rokov, ktorá je
uvedená (pravdepodobne Plicko·
vým) hlasom ako .vrchársky
zpév a dedinská dkánska hudba
z Hrochoti pod Poľanou ·. nadväzuje rad zvukových snímok
z rozhlasových archívov z obdo·
bia päťdesiatych až sedemdesia·
tych rokov. Výber zo starších
nahrávok, v ktorých účinkujú
mnohí, dnes už nežijúd interpreti. dopfňa najnovšia štúdiová nahrávka z roku 1998 s miestnou
folklórnou skupinou. Skromnej·
šiu sondu do spevu žien (obradové piesne, uspávanky, trávnice,
lyrické piesne a piesne k tancom) dopfňa výber z mužských
piesňových žánrov, v ktorom do·
ruinujú popri lyrických piesňach
najmä rozkazovac'Ky pred muzi·
kou. Najväčší priestor však do·
stala hra miestnych kapiel. Hrochoťská sláčiková päťka zachovala vo väčšej miere archaickejšie
črty vrchárskych muzík na Podporaní, ktoré prevzali a ďalej roz·
víjali najmä miestni rómski muzikanti. Nahrávky zachytávajú
hru niekol'kých muzikantských
rodín z Hrochote, najmä Litov·
cov a Páľačovcov, ktorí cez viace·
ré generácie svojou hrou formo-

vali vrchársky inštrumentálny
štýl - od legendárneho Jána Ber·
kyho-Páľača a jeho hudby z päť·
desiatych rokov cez vynikajúcu,
dnes už zaniknutú muziku Mar·
tina Berkyho-Páľača až po mia·
dého Marcela Berkyho-Páľača,
predníka tej dnešnej muziky
z Hrochote. Návrat k starším
snímkam sa v niektorých prípadoch nemohol vyhnúť ani návra·
tom k tým istým piesňam. Objavujú sa však vždy v iných inter·
pretačných podobách a v inom
podaní. ktoré je o to zjavnejšie,
že na Pod poľa ní sa stala individualita prejavu štýlovým znakom.
Je príznačný predovšetkým pre
mužské žánre a v rovnakej miere
sa prejavuje v speve, variačnej
hre či tanci. Priama konfrontácia
nahrávok z viacerých období naznačuje zmeny, ktorými prechá·
dzal napríklad prednes niekto·
rých piesňových druhov či in·
štrumentálny sprievod. Posun
k virtuozite a technickej "suverenite hry, cit pre vytváranie dynamického napätia, odchýlky sú·
visiace s individualitou hráča
a speváka, vplyvy folklorizmu,
otázka štýlových prvkov a ich
pretrvania v zmenených pod·
mienkach - to všetko sa môže
postupne vynárať pred poslucháčom pri sledovaní nahrávok.
Možno registrovať rôznu tech·
nick ú kvalitu snímok - čo je po·
chopitel'né, ale popri tom aj via·
ceré príležitosti a situácie, za kto·
rých boli nahrávky uskutočnené.
Popri štúdiových snímkach sa tu
nachádzajú záznamy priamo
z verejných vystúpení či .inš·
truktívne· ukážky sólovej hry
predníka a kontráša. Mimocho·
dom, v prípade tohto typu kapiel
štúdiové nahrávky zväčša nepô·
sobia umelým, upätým či výrazovo zúženým dojmom. Je to
tým, že hráči a spevád často do·
kážu reálnu interpretačnú situá·
ciu nielen imitovať. ale priamo
navodiť. čo sa v najväčšej miere
odrazilo práve v speve a hudbe
k tancom - tie napokon získali
v celom albume prevahu.
Tituly Vydavateľstva Rádio
Bratislava z hudobného folklóru
zväčša sprevádza málo vkusné,
často až bezradné výtvarné rieše·
nie obalu. Výnimkou nie je ani
profil obce Hrochoť. Málo vyda·
rená koláž panoramatického zá·
beru obce s dobovou Plickovou
fotogra[iou nevesty v kroji sa pokúša v'ytvoriť vizuálne nepríťažli·
vým ~pôsobom akúsi paralelu
k ojedinelej dramaturgii dvojalbumu: predstaviť to, 'čo možno
stále ešte nazvať autentickým
prejavom hudobnej kultúry jednej obce od najstarších zvuko·

vých nahrávok po živé a aktuál·
ne formy v súčasnosti. Ak si pri
tomto titule uvedomíme, že aj
kontinuitu tradičnej hudby vždy
vytvárali a usmerňovali pozoruhodné osobnosti so všestranným
nadaním a talentom, potom táto
ojedinelá dramaturgia okrem at·
raktívnosti priniesla oveľa viac.
HANA URBANCOVÁ

WORLD MUSIC
MARIA SALGADO
lETE MODOS DE GU I SAR

Nubenegra (Cierny mrak) je nášpanielskej nezávislej znač
ky. Založil ju producent Manuel
Dominguez. Od roku 1944 vyšlo
pod logom firmy 30 albumov.
Publicisti prirovnávajú Nubeneg-

ru k Real Worldu, vydavateľstvu
Petra Gabriela. Dominguez to vy·
svetľuje takto: .Nepochybne čer
páme zo zdroja príbuzného Real
Worldu a pracujeme podobným
spôsobom. Kladieme dôraz na et·
nickú čistotu a na kvalitných hudobníkov." Jeho cesty za etnickou čistotou smerovali dosiaľ do
krajín kolonizovaných v minulosti Spanielmi a Portugalcami.
Medzi kubánske akvizície patrili
dnes už slávna Omara Portoun·
dová, prezývaná Edith Piaf Kari·
biku. či starčekovia tvoriaci sku·
pinu Vieja trova Santiaguera, ďa·
lej spomeňme ako atypické zjavy
dievčenské duo Hijas Del Sol
(Dcéry Slnka) z ostrova Bioko;
uved:m e aj raritné vydavateľské
počiny: kompilačné trojcédečko

Sahrauis, zložené z piesní severo-

africkej púšte. V súčasnosti tvoria umelecký triumvirát firmy
tri speváčky-skladateľky: Rasha
(Sudán), Uxia (Galícia) a Maria
Salgado (Kastília). Nahrávajú
jednotlivo, aj spolu (napríklad album La Sal De La Vida). Koncom
inulého roka každá z nich pri·
la svoj druhý sólový alm. Nové cédečko Marie Salga·
sa objavilo na trhu ako prvé
každej stránke je lepšie ako
"""""""''" Mirándote. Takých spe·
ako je Maria, dnes už
llll HUDOBNÝ ŽIVOT) 6 )2000
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vera nieto. Jej hlas má sýtu farbu, prejav je naplnený vrúcnosťou. intonácia sa dodržiava
s ľahkosťou. V skladbách, aranžmáne a fúzii štýlov zo Spanielska, Kuby a Stredozemného
mora átiť nadhľad a inteligendu.
Stýlovú os tvorí habanéra, starý španielsko-kubánsky tanec.
Sprevádzajúci muzikanti hrajú
na španielskych a portugalských
gitarách. mandole (predchodkyni mandolíny), cist re (stredovekej lutne), violončele, base,
píšťalách, hoboji, saxofóne, gajdách, morskom rohu. organistre,
bendire a baskitskej tamburíne.
úvodná skladba Siete modos
de guisar las berenjas (Sedem receptov kuchárov na baklažány)
vo mne vyvolala predstavu hodovania skôr, ako som zistiL
o čom text je. Tomu hovorím
presvedčivosť výrazu! Jednoduchý, ale pekný nápev, rozšafná
nálada s typicky tragikomickým
pijanským nádychom a k tomu
recepty na prípravu baklažánov.
V ďa l ších dvanástich pesnič
kách sa mení atmosféra tak ako
v historických epochách. Al Aire
(Na vzduchu) je roztomilá balada
o jednoduchých vedach, o rieke,
slnku, mesiaci, dňoch, nociach.
Zviera srdce a má stredovekú
keltsko-andalúzsku príchuť, rovnako ako temperamentná A la
medianoche (0 polnoci) alebo
Amor Amor, ktoré vás prenesú na
hradné nádvorie, ožiarené vatrami, medzi tancujúcich Cigánov,
žonglérov, komediantov. Až tuhne krv v žilách z tej divokosti
a tajomnosti. Hotel Horizonte
a Canto de siega (2atevná pieseň)
majú ľahký valčíkový rytmus
a znejú takmer ako mexické
piesne. Skladba Adio querido
(Zbohom, moja láska) je dojímavou l'úbostnou baladou, aká sa
dnes už na vlnách rozhlasových
staníc nevyskytne ani náhodou.
Totálne kontrastuje so súčasnou
populárnou hudbou.
MIRO POTOČEK

tata tata
FILMOVÁ HUDBA
A FILM BY CARLOS DIEGUES
MUSIC BY CAETANO VELOSO
0RFEU
Wamer Music /999, 7559-79579-2
Keď sa redaktor
časopisu Down

renomovaného
Beat Aaron
Cohen asi pred pol rokom zhováral s popredným predstaviteľom
braztlskej pop music (v poeurópštenej terminológii rozumej world
music, lebo či sa nám to páči, alebo nie, všetd sme prijali túto honosne znejúcu . nálepku" a stotožňujeme sa s ňou, aj keď sa za

ta
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ňou v mnohých prípadoch skrýva
čistý brak) Caetanom Velosom,
určite nepredpokladal záverečné

sebakritické slová umelca: . Nepovažujem sa za zaujúnavého hudobru'ka. A nikdy som nún ani
neb9l. Nikdy som nedisponoval
takým intenzívnym a evidentným talentom ako množstvo vynikajúcich braztlskych uazzových) hudobru'kov mojej, aj mladšej generácie ... • Vrelo súhlasún.
Kto však vie, či by toto úprimné

vyznanie dokázalo

aspoň

trochu

poopraviť hudobný vkus . fanynick", čo po koncerte Caetana Ve-

losa na festivale v Chicagu obratne prekľučkovali pomedzi pódiových bodyguardov, aby čo len na
chvt11cu mohli zovrieť v náručí
príťažlivého päťdesiatnika z Brazílie... Nuž, brazílska hudba je nepochybne sladká, horúca a temperamentná - vhodné to výrazové prostriedky na operáciu
s ne-intelektuálnymi pudovými
záležitosťami, ale... Na druhej
strane tu často vzniká určirý .nesúlaď: texty o závažných politicko-sodálnych problémoch a hudba opojne sladká ako medovina.
Nič to, aj tak mnohí z nás portunerozumejú ...
Film Orfeu režiséra Carla Dieguesa vyvolal senzádu na amerických festivaloch (24. ročník Medzinárodného filmového festivalu
v Toronte, 26. ročru'k filmového
festivalu v Telluride). Grécka mytológia zasadená do exoticko-tropického prostredia vrelej karnevalovej nod v Rio de Janeiro alebo príbeh Orfea prerozprávaný
prostredníctvom pestrofarebnej
rozprávky v kombinácii s vášňou,
nebezpečenstvom. láskou a smrťou, odohrávajúc sa v súčasnej
modernej brazílskej spoločnosti.
V Amerike musel byť považovaný
za senzačný, u nás zatiaľ distribuovaný nebol, soundtrack už však
uzrel svetlo sveta. Už podľa veľa
vravnej živo-farbistej obálky so
zamilovane sa usmievajúcou dvojicou v bohatom, kvetnatom, čer
veno-zlatistom prostredí si domyslíte. že pôjde o . world music".
(Možno dostanete chuť .zrecenzovať" takýto soundtrack ešte

pred jeho vypočutún a následne si
hypotetický predpoklad
priamo úmerný skúsenostiam
s takýmto .typom• hudby: absolútne nič neriskujete) . Hudba
k tomuto filmu obsahuje nielen
pôvodné autorove kompozície,
ale aj tzv. archívnu hudbu v štýle
dobovej braztlskej pop-music,
ktorá by. v tomto prípade už dlhodobo existujúca, mala nadobudnúť novú estetickú hodnotu
v spojení s filmom. Film som nevidela a tak verme, že tomu tak je...
Soundtrack sa začína sľubne energickou latino-. vypaľovač
kou· s nešetriacimi perkusiami
a zborovými vsuvkami, navádzaúcou diváka-poslucháča už počas
úvodných titulkov do Brazílie no radikálne zmení náladu už
v druhej skladbe, posunúc ju už
k spomenutej lepkavo-lyrickej
melodike a banálnym gitarovým
sprievodom. To je základná charakteristika, inak dobre znejúdch
Velosových kompozídí. Pridajme
štandardný symfonický orchester,
bez ktorého by bolo minimálne
80 % filmovej hudby mŕtvou
hudbou a predovšetkým klišéovité postupy ako napríklad sólo
.mäkkého" dreveného dychového nástroja so sprievodom harfy a sláčikov. alebo len sláčiky samotné (tie sú skutočne nenahraditeľné) a nepodarená syntéza je
na svete. Niektoré skladby signifikantne pripomínajú aranžmány
Gila Evansa z 50. rokov na albumoch Milesa Davisa, napríklad
Birrh of Cool či Sketches of Spain. To
však bola syntéza na inej úrovni
(a hlavne v inej dobe) - Miles
Davis sa inšpiroval braztlskou
hudbou. no z jeho ponímania átiť
hlboký rešpekt voči braZI1skej melodike, znaleckú záľubu v rytme
a obdiv harmonických subttlností
a nálady. Modálny jazz je predsa
len o niečom inom. ako afro-euro-americko-brazílsky pop, nájdu
sa preto poniektorí rozhorčene
kritizujúci vypredané koncerty
Caetana Velosa a ďalších na známych jazzových festivaloch ako
JVC Jazz či Bell Atlantic v New
Yorku: . Jazz ako konštrukda, ako
trhový tovar, ako mystika je finančne príliš náročný na to. aby bol
reprezentovaný len jazzom samomým. Ne-jazzové koncerty sa
stávajú centrom pozornosti (Caetano Veloso). A to sa mi zdá čud
né: obidva tieto festivaly rrpia nedostatkom identity.· (Ben Ratlill:
Less would be more. In: New York
Times, 30. 6. 1999).
Druhú časť soundtracku tvoria
skladby brazílskej pop music
náladovo zladené s Velosovými
skladbami k filmu . Použitie dobovej pop-m usic (čas vzniku
overiť

1958 - 1974) vyznieva vo filme
a .autentickejšie", pretože toto obdobie
bolo charakteristické explóziou
bossa novy a brazílskej hudby
v Amerike i Európe. CD možno
teda odporučiť priaznivcom sentimentálnej klišéovitej filmovej
hudby, nie však tým priaznivcom
inšpiraúvnej world music, ktorí
obdivujú napn'kJad fenomenálneho brazílskeho jazzmana Miltona Nascimenta.

oveľa prijateľnejšie

ZUZANA VACHOVÁ

tata

•
Jazz:
MllfS DAVIS & JOHN COlTRANE - THE COM·
PlETE COlUMBIA RECORDINGS (Columbia,
c6k65B33, 6CD)
lOUIS ARMSTRONG & HIS All STARS - lM
AT lUaRNA HAll, PRAGUE 1965 (Columbia, 49B167·2)
AlEXANDER MONTY- MONTY MEETS SlY
AND ROBBIE (Telorc Jazz. cd-83494)
ROY HAYNES TRIO feot. DANilO PEREZ &
JOHN PATITUCCI (Verve, 5435342)
lUIZ BON FA- COMPOSER OF BlACK
ORPHEUS PlAYS AND SINGS BOSSA NOVA
(Verve, 543378-2)
CAl TJADER - PlAYS THE CONTEMPORARY
MUSIC OF MEXICO AND BRAZll (Verve,
54338~2)

PAUl DESMOND FROM THE HOT
AFTERNOON (Verve, 5434B7·2)
SERGIO MENDEZ AND BRASil66 - lOOK
AROUND (Verve, 543515-2)
JOHN PATITUCCI - IMPRINT (Concord,
ccd48B1·2)
GREG OSBY- THE INVISIBlE HAND (Blue
Note, 520134-2)
ST.GERMAIN TOURIST (Blue Note, 526201·2)
lOU OONALDSON - MIDNIGHT CREEPER
(Blue Note, 524549-2)
RONNY JORDAN - A BRIGHTER DAY (Blue
Note, 520208-2)
JOE lOVANO - 52 nd STREET THEMES (Blue
Note, 496667·2)
NllS PETTER MOlVAER - SOUD ETHER (ECM,
543365-2)
GEORGE BENSON - ABSOlUT BENSON
(GRP/UNMRSAL. 54384().2)
TOTO BlANKE;RUOOlf DAŠEK - BETWEEN
THE BRIDGE AND THE SllENCE (CESKY
ROZHLAS, cro 126-2)

World Music + Blues:
GORAN BREGOVIC - SONGBOOK (Mercury,
564829-2)
JAMES COTTON - FIRE DOWN UNDER THE
Hill (Telorc Blues, cd-83497)
BUENA VISTA SOCIAl ClUB PRESENTS OMA·
RA PORTUNDO (World CircUit, wcd059)
CHEIKH lô - BAM BAY GUEEJ (World Circui~
wcd057)
MARIA BETHANIA - DIAMANTE VERDADEIRO
(BMG, 74321711552)
MARIA BETHANIA A FORCA QUE NUNCA
SECA (BMG, 74321654942)
GAl COSTA - GAl COSTA CANTA TOM JOB IM
(BMG, 74321709792)
NUSRAT FATEH AU KHAN & PARTY - DUST TO
GOlD (Reolworld, 849178-2)
ROJQA TRAORÉ - WANITA (INDIGO, lblc2574)
CHEIKHA REMITTI - AUX SOURCES DU RAJ
(HARMONIA MUNDI, 321008)
PEPA DE BENlTO - YO VENGO DE UTRERA
(HARMONIA MUNDI, hmi9B7023)
Sprocovoné podľa

e.;::J

Megastore
Bratislava
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RÁDIO DEVÍN

VÝBER HŽ

Po 3. 7.
16.35 R. Berger: Litánie k stromom
22.05 Zahraniční dirigenti v SOSR
(T. Koutník)
St S. 7.
9.15 4. Medzinárodná súťaž J. N. Hummela
(D. Šujan)
13.35 Slov. skladatelia inšpirovaní slovanskou kultúrou ~
(Hrušovský, Salva, Krajči, Suchoň)
št 6. 7.
9.15 4. Medzinárodná súťaž J. N. Hummela
(K. Brejková)
19.35 Radio symphony Orchestra Stuttgart
(dir. H. Schiff, F. P. Zimmennann, husle)
PI 7. 7.
16.00 Hviezdy koncertných pódií (A. Brendel, klavír)
So 8. 7.
00.30 J. Malovec: symfónia č. 2
(dir. M. Vach)
Ne 9. 7.
13.05 Symfonický orchester Porského rozhlasu · z ponuky EBU (dir. W. Rajski,
l. Moretti, harfa)
20.00 Musica sacra · Solúnski bratia a ich
umelecký odkaz
21.00 G. Verdi: Don Carlos
Po 10. 7.
13.35 Svetová komorná tvorba (J. Nesie·
renko, l. Pogorelič)
19.05 Španielske motívy v tvorbe Korsako·
va a Glinku
Ut 11. 7.
15.10 Spieva Kiri Te Kanawa
23.05 Slov. interpretačné umenie (Pivka,
Telecký, GáHorová)
St 12. 7.
9.15 4. Medzinárodná súťaž J. N. Hummela
(J. Palovičová)
23.05 Musica Slovaca (Podprocký, Dibák,
Bokes, Domanský)
št 13. 7.
12.00 C. Arrau hrá Mozarta
19.35 Koncert z tvorby G. Gershwina
Pl14. 7.
16.00 Hviezdy koncertných pódií (1. Stem)
23.05 Musica Slovaca (Berger, Hatrík, Zel·
jen ka)
So 15. 7.
00.30 Musica Slovaca (J. Beneš)
Ne 16. 7.
13.05 New Japan Philharmonie Orchestra
(dir. S.Ozawa)
20.00 Hudba a mýtus
21.00 L Janáček: Vec Makropulos
Po 17. 7.
19.05 R. Schumann: Kreisleriana 0/. Horo·
witz)
Ut 18. 7.
00.00 SWR Symphony Orchestra Stuttgart
(dir. R. Norrington)
23.05 Slovenské interpretačné umenie
(P. Toperczer)
St 19. 7.
9.15 4. Medzináridná súťaž J. N. Hummela
(Chong W. Park)
13.35 Musica aeterna v interpretačnom vý·
voji
št 20. 7.
13.35·x. Stredoeurópsky festival koncert·
ného umenia v Žiline

sG

9 35
( p nuky
EBU)
23.30 Hudba 20. storočia (A. Schnittke)
So 22. 7.
13.35 X. Stredoeurópsky festival koncert·
ného umenia v Žiline
Ne 23. 7.
13.05 BBC Philharmonie Orchestra
(dir. H. Christophere)
21.00 G. Bizet: Lovci perál
Ut 25. 7.
13.35 Rok J. S. Bacha (1. Sokol)
23.05 Slovenské interpretač. umenie
(1. čemecká)
št 27. 7.
00.00 Z ponuky EBU (VIvier, Holszky)
9.15 4. Medzinárodná súťaž J. N. Hummela
(A. Seifedinova)
19.35 Z ponuky EBU (Nemecký filharmonic·
ký komorný orchester)
Pl 28. 7.
11.00 Spievajú r. Rybárska, r. Vargicová,
M. Dvorský
16.00 Hviezdy konc. pódií (K. Kondrašin)
So 29. 7.
14.35 Minirecitál (M. André, trúbka)
Ne 30. 7.
13.05 Rok J. S. Bacha, záznam koncertu
zo San Vincenzo in Prato v Ríme
19.05 Dialógy s hudbou
VIli. ROČ. ORGANOVÝCH ONI
JOZEFA GREŠÁKA - BARDEJOV

Ut 4. 7.
Stanislav Šurín
J. G. Walther. J. S. Bach, L Janáček,
J. Grešák, A. Guilmant
Ut 18. 7.
Marta Gáborová
J. S. Bach, L. Vieme, J. Grešák, R. Schumann, l. Zeljenka
Ut 1. 8.
Tomáš Thon
J. K. Kuchar. D. Buxtehude, F. Mendel·
ssohn-Bartholdy, V.Aibright, 1. Grešák,
P. Eben
XXVII.

ROČ . ZÁMOCKE HRY ZVOLENSKÉ

So 1. 7.
Slávne operné zbory a predohry
Zbor a orch. ŠO v Banskej Bystrici
Ne 2. 7.
Koncert slovenských laureátov Pavarottiho
súťaže

r. Rybárska, J. Kundlák, M. Babjak
Po 3. 7.
Jozef ŠOšoka a jeho priatelia
št 6. 7.
P. Mascagni: Sedliacka česť
R. Leoncavallo: Komedianti
ŠO Banská Bystrica, P. Tužinský, dlr.
pt 7. 7.
Operné árie
V. Fekete, K. Lôflerová, M. Panková,
S. šomo~ai, J. Sulženka, (D. Turňová,
klavír)
So 8. 7.
Večer s Bohémou
t Ludha, K. Dernerová, V. Chmelo,
M. Vajdová, J. Ďurčo, A. Harant.
D. Šlepkovská
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Bratislava - Devín a späť
7. júl, 19.00
Peter Lipa (P. Bodnár, S. CVanciger, A. šebo, D. Húščava , J. Lehotský, F. Karnok)
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1Braluslal•a1()(l.3 1 Nitra 88,8 1 B. Bystrica
97,6 / L Mikuláš 98,8 MHz

piatok o 23.00
l Music 1Jau s Vladom Šmidkem,
Igorom Krempaským a Karolom Navrkalom

3. - 8. júl
Letná jauová dielňa 2000
klavír, bicie, basgitara (kontrabas), gitara,
spev, dychové nástroje
KC Nivy, Súťažná ulica č. 18
Prihlášky a info: Katarína Ovseníková, Slo·
venská jauová spoločnosť,
Michalská 10, 815 36 Bratislava,
tel./fax: 5443 1395, 0903/ 464 265,
e-mail: sjs@gtinetsk

Bratislava 97,2 1 B. Bystrica 99,5 1 Zvolen
92,6 1 Západ 90,8 1Západ-Sever 88,0
l Juh-Stred 88,0 MHz
nedera o 18.55
panoráma s lankou Dolákovou

TRENČIANSKA JAZZOVÁ SPOLOČNOSŤ
v spolupráci s Am plus Agency, Mestským kultúrnym strediskomo
Rakúskym kultúrnym centrom poriada v rámci Trenčianskeho
jazzového festivalu
FESTIVAL MLADÉHO JAZZU
7. 10. 2000
prihlášky o info: Trenčianska jozzová spoločnosť, Rozmarínová 1,
911 01 Trenčín, tel/fax: 00421 831 440831,
e- mail: amplus@tn.sknet.sk

SLOVENSKÁ JAZZOVÁ SPOLOČNOSŤ
poriada v dňoch 8. - 9. decembre 2000
finále súťažnej prehliadky
NOVÉ TVÁRE SLOVENSKÉHO JAZZU / JAZZOVÉ VIANOCE 2000
Na prehliadke vystúpi 8 finalistov,
ktorí budú vybrotí na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami.
Okrem hlavných cien bude udelená Cena Slovenského rozhlasu, ktorá
zahŕňa možnosť nahrávonia v štúdiách SRo no náklady SRo.
Uzávierka prihlášok je 20. 11. 2000
prihlášky a info: Katarína Ovseníková, SJS, Michalská ul.č.10,
815 36 Bratislava, tel/fax: 07/ 5443 1395, tei.:0903/ 464 265,
e-mail: sjs®gtinet.sk

__

,_

KONKURZ ]

KONKURZ ]

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
vypisuje výberové konanie
na obsadenie pracovných miest:
- 1 docenta alebo odborného asistenta pre hudobno-teoretické
predmety Katedry hudobnej výchovy.
Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie v odbore hudobná veda alebo
hudobná teória
- 1 odborného asistenta alebo asistenta Katedry hudobnej výchovy.
Požiadavky: vysokoškolské vzdelonie príslušného smeru, špecializácia
hudobná psychológia, prípadne aj hudobná sociológia. Môžu sa
uchádzať aj absolventi.
Prihlášky doložené životopisom, osobným dotazníkom, overenými
fotokópiami dokladov o vzdelaní, prípadne s prehľadom publikačnej
činnosti doručte do 14 dní od uverejnenia tohto oznamu na adresu:
Univerzita Konštantína Filozofa, útvar personálno-právny,
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitro

KONKURZ
BURZA ] BURZA
Absolventke konzervatória
vyu č uje hru na klavíri
v Bratislave. Záujemci so môžu
info'rmovať na tel. 0815/ 5311233.

~UR Z A

KONKUR Z]
Zo správnych odpovedí súťaže
Warner Music - Hudobný život,
uverejnenej v Hl č. 4 sme vyžrebovali
Alenu Kotuličovú zo Sedlíc.
Výhercom s úťaže Hudobný život č. 5
so stol Peter Motyčka
z Michalovie c.

~HUDOBN Ý Ž IVOT] 6 ]2 000

NEDEĽA 18. J ÚN

SOBOTA 15. JÚL

UTOROK

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

BRATISLAVSKÉ GITAROVÉ KVARTETO

ÄKORDEÓNOVÉ DUO

Bohdan Warchal - umelecký vedúci
Jana Pastorkovó - soprán
Eugen Prochóc violončelo
Program.· F. X. Richter, J. Rejcha, F. Schubert

Miloš Slobodník
Miloš Tomašovič
Radka Kubrovó
Martin Krajčo
Program: A. Piazza/Ja, M. de Fa/la,

Boris Lenko
Rajmund Kákoni

STREDA 21 . JÚN

M. Smith, M. Kroupa...
N E D EĽ A 2 . J Ú L - 19 -30

AUGUST

Program: J. S Bach, A. Sofer, W A. Mozart.
J. Derbenko, M. Pioéek, J. Ganzer, V. Trojan,
A. Piazza/la...

L Brouwer. ..

BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR

Magdaléna Rovňókovó - dirigentka
Darina Tóthová - soprán
Dano Hajóssyová - organ, klavír
Program: F. Couperin, J. Cererols, A. Bruckner,
C. Franck, M. Vu/pius, W A. Mozart,

8.

ŠTVRTOK 10. AUGUST
STREDA 19. JÚL
ORCHESTER JÁNA BERKYHO

Mikuláš Doboš

bas

Program: J. Strauss, J. Brahms, R. Piskóček,
N. Paganini, E. H. Gneg, E. Kalmán, F. Loewe,
F. Liszt, J. Berky Mrenica, J. Berky ml.,
E. Sarkazt, C. Monti...

Marta Beňačková mezzosoprán
Ida Cerneckó - klavír
Roman Janól barytón
Marián Lapšanský - klavír

Program: R. Schumann, F. Schubert,
J. Brahms, G. Rassini, K. Bendl, J. Jbert,

M. de Fa/la...

SOCIETA RIGATA

PIATOK 28 . J ÚL

NEDEĽA 13 . AUGUST

Monika Štreitova-Popelórovó - flauta
Zuzana Grékovó - hoboj
Jozef Eliáš - klarinet
Adriana Vessovó - fagot
Mária Heinzovó - klavír
Program: G. Ph. Telemann, W A. Mozart,

Marek Vrábel - organ
Monika Streitavó-Popelófovó - flauta

Záverečný

Program: /. Parik, E. Majo, J. Weawer,
F. Martin, H. Genzmer, M. Sokola, K. Dietrich

Adriana Kohútkava - soprán
Ida Kirilová mezzosoprán
Otto Klem tenor
Ján Gallo - bas
Program: W A. Mozart, G. Danizetti,

W Wolentinovicz, l. Parík, R. Gašparík,
R. Dubovský, J. Francaix
Š VRTOK

6.

OCTET SINGERS

Blanka Juhaňókovó

dirigentka

G. Verdi, G. Puccint

Program: Gregononska omša,
M. Schneider-Trnavský ..

JÚL

CAMERATA BRUNAE

STREDA 2 . AUGUST

koncert

CAMERATA SLOVACA

(ČR)

Jirí Bielik umelecký vedúci
Martina Królikovó - soprán
Program: A. Scarlatti, G. F. Hände/,

J. F. Fasch, J. D. Zelenka, G. Ph. Telemann,
J. J. Fux, H. Purce/1, J. S. Bach

8. JÚL

PIATOK 30 . JÚN

SoBoTA

SOCIETA RIGATA

BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBO R

Monika Štreitovó-Popelóravó - flauta
Júlia Galovó hoboj
Gréta Jaškovó - klarinet
Adriana Vessovó fagot
Program: G. Ph. Telemann, W A. Mozart,

Magdaléna Rovňókavó dirigentka
Darina Tóthová - soprán
Dana Hajóssyová · klavír
A. Bruckner, M. Smith, M. Kroupa...

W Walentinovicz, /. Parik, R. Gašparík,
R. Dubovský, J. Francaix

PONDELOK 1 0. JÚL

ST R EDA 2 8 . J Ú N
SLOVENSKÉ FILHARMONICKÉ TRIO

Igor Fóbera hoboj
Jozef Luptóčik klarinet
Roman Mešina fagot
Program: W A. Mozart, D. Sostakovič,

N. Gal/on,

ľ.

Rajter

PONDELO K

3·

JÚ L

BAROKOVÉ KVARTETO ŽILINA

Ján Figura - flauta, umelecký vedúci
Bibiana Figurovó - čembalo
Veronika Figurovó violončelo
Irena Lukáčová - soprán

Program: G. F Hándel, J. S Bach,
F. M. Veracint...

Program: F. Couperin, J. Cerero/s, C. Franck,

Ján Figura flauta
Ján Labant gitara
Figurovó klavír
Program: l. Bazlik, J. lbert, M. Budoš,

Ph. Houghton, C. Machado...
ŠTVRTOK 2] . JÚL
OPERETNÝ KONCERT

Dagmar Bezačínsko soprán
Ján Vaculík tenor
Mikuláš Doboš - bas
Dušan Stankovský klavír

Program: F. Lehár, E. Kálmán, J. Strauss,
R. Piskáéek, G. Kern, F Loewe,
A. Lloyd Webber, G. Gershwm ...

PONDELOK]. AUGUST

Boris Lenko - akordeón
Rajmund Kókoni akordeón
Program: J. S. Bach, A. Sofer, W A. Mozart,
J. Derbenko, M. Piaček, J. Ganzer, V. Trojan,
A. Piazza/la
PONDELOK 14. AUGUST
Záverečný koncert
QUINTA NOVA

Štefánia Kmiťovó-Micholičová - 1. husle
Johana Motýľovó - 2. husle
Róbert Kováč - violo
Viliam Šóray - violončelo
Marián Bujnók - kontrabas

Program: F. X. Richter, T. Albinoni, H. Purce/1,
G. B. Sammartini, W A. Mozart ..

PONDELOK

"fg. JÚN

SLOVENSKÝ KO M OR NÝ OR C H ESTER

PIATOK 21. JÚL
YUR I E M I URA -

KLAVÍRNY RECITÁL (JAPONSKO)

BOHDAN WARCHAL - UMELECKÝ VEDÚCI
SIMONA SATUROVÁ - SOPRÁN
MARTINA FAJČÁKOVÁ - HUSLE
EUGEN PROCHÁC - VIOLONČELO

Program: F. X. Richter, J. Rejcha, J. S. Bach, F. Schubert

PONDELOK

26. JÚN

ÄRCHI Dl ŽI LI NA

STREDA

26. JÚL

OPERETN Ý KONCERT

PONDELOK

31. JÚL

NICOLAS KLOC- KLAVf'R (FRANCÚZSkO)
SERGE FERIWtA- AKORDEÓN {fllANC(ízsKO)

recitácia

KAROL KEVICKÝ - DIRIGENT
FRANTIŠEK FIGURA - FLAUTA

Program: J. S. Bach, G. F. Händel, W A. Mozart, M. Novák,
P. Breiner

OPERA ÄII'ERTA ENUM8LE
RONALD SEBESTA - KLARINET

ŠTVRTOK

29. JÚN

SLOVENSKÉ FILHARMONICKÉ TRIO

JOZEF LUPTÁK- VIOLONČELO
ELEONÓRA SKUTOVÁ - KLAVÍR

Program: J. S. Bach, L wen Beethoven, P. Zagar, J. Brahms

IGOR FÁBERA - HOBOJ
JOZEF LUPTÁČIK - KLARINET
RO MAN MEŠI NA- FAGOT

Program: W A. Mozart, Q.. Sostolcovič. N. Gal/on, ľ. Rajter

STREDA 9 AUGUST
ÄKORDEÓN CWÉ DUO
BORIS LENKO

PONDELOK

3· JÚL

RAJMUND KÁKONf

Program: J. S. Baet,, A. Saler, W. A. Mozart, J. liB•1JeJ.O:
M. Piaček, J. Gonzer, V. Trojan, A. Piazza/lo

PIATOK 11. AUGUST
MARTA BEŇAČWVÁ - MEZZOSOPRÁN
IDA

PIATOK]. JÚL
CAMERATA BRUNAE

( ČR)

Jilí.í BIELIK - UMELECKÝ VEDÚCI
MA1tTINA KRÁLIKOVÁ - SOPRÁN

Program: A. Scarlatti, G. F. Hilndel~ J. F. Fasch, J. O. Zelenka,
G. Ph. Telemann, J. J. Fux, H. Purce/1, J. S. Bach

ČERNEcKÁ -

KLAvrR

RoMAN JANÁL - BARYTÓN
MARIÁN lAPŠANSKÝ - KLAVÍR

Program: R. Schumann, F. Schubert, J. Brahms,
K Bendl, M. Rove/, J. /bert, M. de Fo/la ...

SOBOTA

19. AUGUST

PONDELOK 10. JÚL
T RI O CHIAROSCURO (HOLANDS!<O)
TIES MELLEMA - SAXOfÓN
MAARTJ E VAN LENT - VIO&;!\
FRANS BERNARD -

KU.VÍit

Program: P. Hidemith, P. Goldstein, F. 'Burkhort, O. Nicolau

JOHANA M01ÝĽOVÁ - 2 . HUSLE
RóBERT KovÁČ - VIOLA
VILIAM SÁRAY -

VIOLON ČELO

MARIÁN BUJNÁK - KONTRABAS

Program: F. X. Richter, T. Albinoni, H.
Ge B. Sammartini, W A. Mozaŕt

