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za nami je leto plné hudby, pred nami jeseň plná hudby. Niekdajšie 
slovné spojenie ., uhorková sezóna" dávno stratilo svoje opodstatnenie: 
svedčia o tom správy našich prispievateľov. ktorí sa rozbehli do sveta, 
aby o atraktívnych letných hudobných ponukách podali správu. Ani 
u nás nestíchli tóny hudby, ibaže ponuka nie je až taká atraktívna, 
resp. stále ju nevieme dobre .,predáva(". Tu i tam sa objaví drahokam, 
no starostlivo ukrytý vo vate priemernosti tážko nájde svojho adresáta. 
Letná sezóna na Slovensku priniesla niekoľko iniciatív. hodných po
všimnutia, tie však ledaže. alebo primálo rezonovali. Koľkože poten
ciálnych návštevníkov je dostatočne informovaných o pravidelnom cyk
le koncertov na slovenských historických organoch, nesporne si zaslu
hujúcom väčšiu pozornost: Ved hudba tu je umocnená o dimenziu 
vzácnej architektúry, o historické súvislosti, o neraz nevšedné prostredie. 
O tomto tradičnom festivale uverejníme správu v nasledujúcom čísle 
HŽ. ... Potešiteľná bola nová inicitatíva Konvergencií- minifestivalu ko
mornej hudby v Bratislave, ktorého komornosť sa však odrazila aj 
na návštevnosti ... A s dobrými pocitmi odišli tí, ktorí sa zúčastnili na 
jednom z ďalších nevšedných koncertov starej hudby v Trnave. Mohol 
by byť podnetom pre mestské zastupiteľstvo na podporu prestížneho pro
jektu. Aj o týchto podujatiach budeme informovať v našom IO. čísle. 

Tu, v deviatke. Vám predstavujeme niekoľko osobností: Romana 
Bergera pri príležitosti jeho významného životného jubilea, vzácnu 
mladú slovenskú klaviristku Noru Skutovú v Miniprofile a v rubrike 
Náš hos( klaviristu a pedagóga profesora Gyärgya Sándora, ktorý sa 
s nami podelí o unikátne spomienky, o pedagogické názory ... Morton 
Feldman, skladateľ navýsos( osobitý, zap{ňa ďalšiu kapitolu hudby 
20. storočia a z klenotov slovenskej hudby Vás bližšie oboznámime 
s dávno klasickými Cikkerovými Spomienkami . .. O dnes už takmer 
všednom spôsobe .. riešenia" finančných ťažkostí v štruktúre sloven
ských štátnych hudobných inštitúcií sa dočítate v článku o zrušení spe
váckeho zboru SĽUK-u- aj takým ito letnými aktivitami sa môže po
pýšiť naša hudobná kultúra. Ako mienime na Slovensku riešiť tento 
psychologický, sociálny a kultúrny problém? Existujú vôbec iniciatívy, 
ktoré sa aspoň na teoretickej úrovni zaoberajú dôsledkami týchto kro
kov, zamýšľajúc sa nad tým , čo znamená tento latentne večný prob
lém, nelimitovanuý hranicami konkrétneho súboru, a teda nevzťa
hujúci sa len na jeho konkrétnych nezamestnaných, ale presahuj úd 
do našej vzdialenejšej budúcnosti, pokiaľ riešenia nebudú bazálne, 
ale budú len hasením vzbfknutých požiarov ... ? 

Modulácie pokračujú jazzovou dielňou a prinášajú prvý diel seriálu 
!gora Wasserbergera o nových tvárach súčasného jazzu o Bélovi Fleckovi ... 

Pestrofarebnú jeseň a bohatú hudobnú úrodu Vám praje 

Vaša redakcia HŽ. 

BLAHOŽELÁME 

Pri príležitosti Dňo Ústavy SR zapožičal prezident SR vysoké štátne 
vyznamenania dvanástim slovenským a dvom zahraničným osobnos
tiam. Zo účasti predsedu parlamentu Jozefa Migošo a premiéra 
Mikuláša Dzurindu, ktorí vyznamenania odovzdávali, Radom Ľudoví
ta Štúra ll. triedy bol ocenený Bohdan Warchal, ktorý sa za všetkých 
vyznamenaných poďakoval slovami: ,Ocenenie je úžasná satisfakcia, 
že človek zanechal stopu, že urobil niečo, čo malo zmysel.• 

Minister kultúry SR Milan Kňažko odovzdal Štyri Ceny ministro kul
túry SR za rok 1999 osobnostiam slovenského kultúrneho a umelec
kého života za celoživotné dielo. S radosťou zaznamenávame, že ce
nu si odniesli Peter Dvorský, ktorého osobitne netreba predstavovať, 
i Rinaldo Oláh za prínos pre slovenskú ľudovú hudbu. 

Ku gratulantom sa pripája i redakcia Hudobného života. 

Vedúcim Oddelenia edičnej činnosti Hudobného centro sa na 
základe výberového konania stol hudobný skladateľ, klavirista 
a publicista Peter Zagar. Aj jemu blahoželáme o prajeme veľa 
pracovných úspechov! 
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LIST ČITATEĽOM 

Bernd O. Rachold, riad i teľ európskej 
pobočky Erich Wolfgang Korngold So
ciety so sídlom v Hamburgu, oslovil re
dakciu H2 s prosbou o sprostredkova
nie. V liste sa o. i. píše: • V rámci nášho 
korngoldovského bádania sú stále otvo
rené otázky o koncertoch a umelcoch, 
týkajúcich sa tohto skladateľa a Bra
tislavy. Je to veľmi poľutovaniahodné, 

pretože Korngold viackrát bol hosťom 
vo Vašom krásnom meste a úeto jeho 
návštevy a kon takty so slovenskými 
umelcami nemáme biograficky zachy
tené. 

Boli by sme veľmi povďační, keby ste 
mohli uverejniť priložené údaje vo Va
šom časopise a dúfame v primeranú 
odozvu z radov Vašich čita teľov ... • 

.ERICH WOLFGANG KORNGOLD, l 897 
Brno- I 957 Hollywood 

V rámci výskumných prác Medzinárodnej 
Korngoldovej spoločnosti súrne hľadáme in
formáde o návštevách a koncertoch sklada
teľa v BraLislave: koncertné programy, kriti
ky, údaje o umelcoch atď. 

7. október 1919 - piesňový večer 

s Korngoldom a sopranistkou Rosi Spicgcl
feldovou 

15. september 1920 - Istý Arthur Fäldes 
pozval roku I 920 Korngolda archivovaným 
listom na koncert. Hoci bolo niekoľko dní 
pred skúškami Korngoldovej veľkej opere 
Die cote Stadt v Hamburgu (premiéra 4. de
cembra), skladateľ ešte v septembri odcesto
val do Vášho krásneho mesta na Dunaji 

12. február I 923 - Komorný orches1er 
Viedenských filharmonikov hos(oval s diri
gentom Rudolfom Niliusom a uviedol Korn
goldovu suitu Vie/ Lärm um Nichts 

3 I . október 1925 - Husľový virtuóz Vá ša 
Príhoda hral to isté dielo 

5. december l 925 - Vaše divadlo uviedlo 
Komgoldov balet Der Schneemann spolu 8-krát 
(divadelné programové letáky sú známe). 
Dirigovali Oskar Nedbal a Zdenek Folprecht 

Sezóna I 924/25 - Slovenská politika zo l 6. 
októbra l 924 ohlasuje pre sezónu slovenskú 
premiéru Komgoldovho Tria op. l v podaní 
Bratislavského tria a ďalšie, doteraz neznáme 
návštevy a koncerty s Komgoldovýrni dielami. 

In formáde zasielajte na adresu: 
KORNGOLD SOCIETY 
cf o BERNO 0. RACHOLD 
IM GINSTERBUSCH 46A 
D-22457 HAMBURG 

Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ 

usporiada 

v spolupráci s Katedrou hudobnej vedy FF UK 

a s podporou Ministerstva kultúry SR 

muzikologickú konferenciu v rámci BHS 

8ACHOVSKÉ INŠPIRÁCIE V PREMENÁCH PRIESTORU A ČASU 

Bratislava 5. a 6. október 2000 
Hudobný salón Zichyho paláca, Ventúrska ul. 

Program : 

Štvrtok S. október 
9.30 - Otvorenie 

J. S. Bach: Toccata d mol BWV 913 
Toccata D dur BWV 912 
Mikuláš Škuta klavír 

10.15 - 13.30 
l. Šišková: Hodnotenie diela J. S. Bacha z aspek

tu klasickej muzikológie 
N. Hrčkavá: Niektoré (symptomatické) aspekty 

aktuálnej bachovskej reflexie a recepcie 
J. Doubravová: Muzikoterapia, meditácia a hud

ba 20. storočia 
M. Blahynka: J. S. Bach vo filozofii 20. sto

ročia 

M. Hulková: Hudba v evanjelických kostoloch na 
Spiši v 1. polovici 18. storOČiQ 

J. lengavô: J. S. Bach a Slovenska 19. storočia 

t. Chalupka: Dielo J. S. Bacht ako inšpirácia 
v slovenskej skladatefskej tvorbe 20. sto- • 
račia 

Y. Ka janová: Recepcia hudby J. S. Bacha v súčas-
nosti 

13.30 - 14.45 
L Mokrý: Bachovskó recepcia v Bratislave v ro

koch 1918-1945 
t. Vajdička: Dielo J. S. Bacha a médiá 20. storočia 
J. Hatrík: Moment musica( avec J. S. Bach ge

néza a peripetie (analytická marginália 
k vlastnej skladbe) 

J. lrša1: En attendent Bach (čakanie na Godota) 

Piatok 6. október 
9.30 - 13.00 
l. Vajda: Suchoňova Symfonická fantázia na 

BACH - jeden z vrcholov skladateľovej - resp. 
slovenskej - tvorby 

M. Sedlár: Bachova hudba ako symbol a inšpirá
cia - Symfonická fantázia na BACH E. Sucho
ňa v kontexte koncertov pre organ 20. storočia 

V. Rusó: Malé prelúdió a fúgy J. S. Bacha v kon
texte pedagogickej a interpretačnej praxe 

l. Valenta: Klavírna knižočka Anny Magdalény 
Bachovej ako učebnica improvizovaného 
sprievodu 

V. Fulka: Polyfónno-kantrapunktickó štylizácia 
chorálu v diele J. S. Bacha 

K. Medňansky: Viola da gamba v diele J. S. Bacha 
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ZAMYSLENIE 

PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO JUBILEA 

ROMANA BERGERA 

Uprostred leta oslávil Roman Berger, jed
na z najvýraznejších osobností slo•enskej 
hudby druhej polovice 20. storočia, svoje 
neuveriteľné sedemdesiatiny ... Narodil sa 
v poľskom Stetíne, študoval v Katoviciach 
a na VSMU v Bratislave. Pôsobil ako peda
góg (Konzervatórium, VSMU) a vedecký 
pracovník (Ústav hudobnej vedy SAV). 
Komponuje, prednáša a publikuje v oblas
ti filozofie a etiky umenia. 

Roman Berger je skladatel'om píšucim 
z nástojčivej potreby tónmi vyslovi( sa 
v pravú chvíl'u k aktuálnym problémom 
umenia a bytia. V kontexte slovenskej 
hudby znie jeho hlas presvedčivo práve 
tým, že neprichádza nonšalantne (sponu
kou svojho produktu a nádejou na jeho 
ocenenie), ale až sviatočne, s vedomím 
nevyhnutnosti obhajovať zo svojich pozí
cií. rozhľadu a skúseností autentickú tvo
rivosť. Ide mu o resuscitáciu hudby ako 
umenia, schopného sa konštituovať ako 
súčasť kultúrnosti človeka. Keďže pred
pokladá práve takúto dimenziu a poslanie 
skladatel'skej činnosti, jeho opusy v kon
frontácii s realitou sprevádza mučivé spy
tovanie o zmysle tzv. vážnej, umeleckej 
hudby. V situácii. keď sa pod pláštikom 
kultúry včera i dnes často nivelizuje a za
znáva .cultivatio" duchovného rozmeru 
človeka, keď vládnu plytký hedonizmus, 
banalita a predstava hudby sa viaže 
k okruhu masovo orientovaného zábav
ného priemyslu (pars pro toto, pracovisko 
v Slovenskej televízii je nazvané .redakci
ou zábavy a hudby"), sú skepsa či rezigná
cia oprávnené. Berger však z morálnych 
dôvodov považuje za potrebné- keďže ži
je tu (a dôsledne vzaté, je súčasťou tohto 
systému) - protestovať v mene vlastnej 
koncepcie, v podhubí ktorej je zakorenené 
presvedčenie o zmysle a nádejách kreati· 
vity ... Preto bolo prirodzené, že svoju ak
tivitu neobmedzoval len na komponova
nie, ale priebežne sa vyslovoval aj k nalie
havým témam hudobnej výchovy, 
vedeckého poznania, pozície a exegézy 
umenia. Ambícia nežiť len v ulite písania 
nôt sa s Bergerovou činnosťou spájala od 
jeho nástupu do slovenskej hudby. Už na 
úsvite tohto vstupu roku 1958 sa naprí
klad zaslúžil o interpretáciu klavírnej so
náty Ilju Zeljenku na jednom z komor
ných koncertov Pražskej jari (bol to prvý 
prienik slovenskej skladby z prostredia 
vtedy začínajúcej generácie mimo skrom
ného domáceho existenčného priestoru). 
V tom čase aj spôsobom nezáväznej hry 
overoval (spolu so Zeljenkom, Pavlom 
Simaiom a etnomuzikológom Ivanom 
Mačákom) pôvab dotyku s podnetmi 
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Novej hudby. Bolo však príznačné, že tr· 
valo dlhšie, kým sa rozhodol prejsť od do· 
tyku k tvorbe: elektroakustická Elégia 
vznikla ako prejav piety blízkemu člove
ku. Berger už od počiatkov prenikal pod 
povrch lákavých a módnych veó; aj jeho 
vzťah k inšpiráciám Novej hudby sa nevia
zal na ich obdiv, ale na mieru ich funkč
nosti. (Preto v prvej polovici 60. rokov 
uverejnil problémovo koncipovanú úva
hu -publicistické entreé- na tému štýlo
tvornej čistoty Zeljenkovho Osvienčimu). 
Keď v slovenskej hudbe vznikali seriálne 
etudy a sonické štúdie, v úpornej kompo
zičnej analýze modality hl'adaJ schopnosť 
tohto systému sprostredkovať kontakty 
s tradíciou európskej hudby 20. storočia 
(Bartók, Hindemith, Stravinskij, Schan
berg) i možnosť štrukturálnou zodpoved-

nosťou preklenllť vn(norné rozpory vtedy 
aktuálnej produkcie, ktorá sa podľa neho 
prirýchlo zriekla podstatných vlastností 
hudby slúžiacich procesu morfogenézy. 
Ako študent, nenechávajúci si mnohé ve
ci len pre seba, mohol pri tomto stupni 
analýzy inšpirovať aj svojho učiteľa (stačí 
porovnať napríklad 5. symfóniu D. Kardoša 
s inými dielami jeho symfonickej tvorby). 
O smerovaní a kvalite týchto hľadaní sve
dčí Bergerova absolventská skladba Trans· 
formácie, kde sa avantgardným spôsobom 
vyslovil nielen za seba, ale aj za hľadačstvo 
svojich vrstovníkov. Idea tvorby ako špe
ciálneho riešenia problému generovania 
poriadku, novej harmónie medzi zdanlivo 
protirečivými vrstvami viedla Bergera aj 
pri písaní cyklu troch Konvergencií. zvuko
vo skromných monológov, vnútorne však 
bohato prepletených väzbami súvislostí na 
ceste eliminovania chaosu. 

Roman Berger nebol človekom davu, 
rád uskutočňoval svoje hľadanie v tichu 
koncentrácie. Málokedy sa dal strhnúť ko
lektívnym vzplanutím, väčšinovou mani
puláciou. (Ani dnes nie je členom Spolku 
skladatel'ov). Úsilie byť užitočný aj stavov
sko-občiansky ho sprevádzalo pri márnej 
snahe rekonštituova( koncom 60. rokov 
molocha hudobníckeho zväzu na etické 
spoločenstvo. Jeho oprávnené a čisté po
stoje boli tŕňom v oku, preto hneď na za· 
čiatku personálnych čistiek musel odísť 
z vysokej školy, kde na katedre hudobnej 
teórie mohol ako pedagóg formovať nové 
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t rendy výkladu hudby. Temer IO rokov bol 
nezamestnaný, a v tejto etape, keď ho po
stihla smrť dalšieho blízkeho človeka Mira 
Filipa, sa začína popri orchestrálnom 
Memente a elektroakustickom Epitafe rodiť 
jeden z vrcholov slovenskej hudobnej 
tvorby - meditatívne trýznivé De profundis 
na inšpiratívne texty Tadeusza Róžewicza. 
Vážne svedectvo o dobe, vine, hriechu 
a možnej nádeji z očisty. Paralelne sa dy
namizovala Bergerova esejistická činnosť. 
Rozhľadený v impozantnom množstve 
spoločenskovednej, prírodovednej i filozo
fickej literatúry sa vyslovoval nanovo k zá. 
kladným otázkam hudby, umenia, kultúry, 
výchovy a života. Súbor jeho úvah a štúdií 
z osemdesiatych rokov vyšiel v knižnej po
dobe pod titulom Hudba a pravda. 

Kto pozná hudbu autora Suity v starom 
slohu, Transfomzácií. Konvergenciz: Mementa, 
De profundis, Exodu a ďalších opusov zo su
kovsky, či albanbergovsky zdanlivo skúpe
ho katalógu, vie o jej nástojčivej expresivi
te. Ak pri odhal'ovaní jej posolstva poslu
cháč eviduje jej dedikačné či inšpiračné 

zakotvenie, tuší. že mená Frico Kafenda 
(3. klavírna sonáta), Johann Sebastian Bach 
(Konvergencie č. 2), Ján Rúčka (Elégia), Mi
ro Filip (Memento), Mikuláš Koperník (Epi
taf), Karol Szymanowski (Sonáta pre husle), 
Ján Branný (Adagio č. 1) sú indexom citli
vosti na vedomie súvislostí. na nemožnosť 
zaštítiť sa alibi a na potrebnosť pokánia. Je 
to expresiviLa náročná (ani nedávno pre
miérovaná klavírna skladba Semplice nena
hráva napriek svojmu názvu pohodlnosti 
apercepcie), dávkovaná na dlhších plo
chách, lebo si to vyžaduje povaha meditá
cie i tenzia vnútorných gradácií. Casto ju 
sprevádza oprávnené znepokojenie (utvr
dzované citátmi - Beethovenova .Osudo
vá" v Memente, .Dies irae• v Sonáte pre hus
le, signál .sos· v Exode IV), či spochybňo

vanie zdanlivých istôt -aj v Soft. November 
Music pre klavír z roku 1989 znie ono výs
tražné .sos·. Tušíme, že práve pre perma
nentnú aktuálnosť neutíchla Bergerova ar
gumentácia hovoreným (často vystupuje 
na konferenciách v zahraničí) či písaným 
slovom bojovať za i proti - za vyšší du
chovný rozmer konania človeka ako jedi
nej záchrany pred anticivilizačnou záhu
bou. a proti úskokom súdobého odsúvania 
umenia na perifériu spoločenského záuj
mu. (Texty z deväťdesiatych rokov pod 
názvom Brány hudby sa pripravujú na vy
danie). Je typom. ktorý nechce ustúpiť, 

pretože vie o vážnosti diagnózy. Zadiera do 
nášho vedomia a svedomia. Je seizmog
rafom indikujúcim poruchy i šance na 
záchranu. Jeho doterajšie výsledky majú 
hodnotu posolstva, prerastajúceho lokálnu 
platnosť. Už aj preto mu vyslovujeme naše 
uznanie, úctu a obdiv. 
DOBRÝ DEŇ, ROMAN BERGER! 

ĽUBOMÍR CHALUPKA 
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ŽIVOTNÉ JUBILEÁ ... 

... EVY lACHAROVEJ 

Na stránkach Hudobného života si do
voľujeme pozdraviť jubilantku, ktorá 
svojím vzdelaním (Vyššia pedagogická 
škola v Prešovetl odbor slovenský ja-

zyk-hudobná výchova) nevlastní síce 
diplom zbormajstra, no ktorej umenie 
v tomto odbore spfňa tie najvyššie 
profesionálne kritériá. Eva Zacharová 
(7. 7. 1940 v Prešove) je dnes význam
nou osobnosťou v zborových a hudob
nopedagogických kruhoch, príkladom 
pre mladých učiteľov a zbormajstrov. 

Do 60. rokov sa datuje jej nástup do 
zborového umenia, najskôr ako dirigent
ky niekoľkých školských zborov, od roku 
1976 začína písať kroniku Detský spe
vácky zbor Okresného domu pionierov 
a mládeže v Prešove, ktorý pod jej diri
gentským gestom priniesol Slovensku 
ocenenia z významných medzinárod
ných súťaží (Arezzo/Taliansko 1982 -
2. miesto; mimoriadne náročná súťaž 
v Debrecíne 1984 - 4. miesto; Cantonig
ros/Spanielsko 1986 - l. miesto. Zacha
rovej zbor presvedčil každú porotu into
načnou čistotou, vyrovnanosťou, výra
zovou prepracovanosťou a prirodzeným 
prejavom. V dramaturgii programov ak
ceptuje najnovšie trendy, vďaka jej ini
datíve vzniklo veľa zborových diel. ktoré 
aj uviedla do života (1. Hrušovský: Sariš
ské hry, J. Hatn1c Keď sa nám fúga vydarí. 
cyklus Deti, Keď v nebi vyhrávajú, Iris 
Szeghy Hra, cyklus Bolo to tak?). 

úspechy zboru a zbormajsterky .po
smelili" aj prezidenta vysokoškolského 
miešaného zboru Collegium Technicum 
Michala Kostelného, aby v kritickej 
chvíli, keď mu v Košiciach .zlyhali" 
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všetci dirigenti. pozval E. Zacharovú. 
Počas sedemročného pôsobenia privied
la Zacharová teleso do pozíde najlepšie
ho vysokoškolského miešaného zboru. 
Zájazdy do Nemecka, Rakúska, Spa 
nielska, Talianska, na Sardíniu, do Fran
cúzska, Izraela vyvrcholili historickou 
cestou do Južnej Ameriky roku 1993. 
Koncerty v Argentíne, Uruguaji, Brazílii 
korunovala ponuka pre E. Zacharovú na 
dirigentské miesto od riaditeľky Escola 
de Musica na Universitade Federal v Rio 
de Janeiro. 

Ideálnym zavŕšením jej dlhoročnej 
hudobnovýchovnej i zbormajsterskej 
praxe bol príchod ( 1994) na katedru hu
dobnej výchovy Pedagogickej fakulty 
Univerzity P. J. Safárika v Prešove. 
V úlohe didaktičky Hv aplikuje teoretic
ko-metodické poznatky do konkrétnych 
postupov. V ženskom speváckom zbore 
Juventus Pedagogica Prešovskej univer
zity sa ujala úlohy hlasovej pedagogičky. 

Zásadovosť. zodpovednosť a nároč
nosť predovšetkým voči sebe, ale aj 
schopnosť vyjadriť pokarhanie či po
chvalu, to sú vlastnosti, pre ktoré si E. 
Zacharová získava u študentov a kole-
gov úctu a lásku . 

IRENA MEDŇANSKÁ 

. .. IRENY MEDŇANSKEJ 

Rád by som sa vyhol pátosu oficiálnych 
gratulácií. ten totiž vôbec nesedí jej 
priebojnej, silnej povahe, vyznačujúcej 
sa skôr pozitívnym, no celkom realistic
kým pohľadom na všetko vrátane na se
ba. Jej pracovné úspechy sa nerodili 

l'ahko, boli výsledkom vnptorného zá
pasu medzi prirodzeným iklonom pus
t iť sa (najlepšie ihneď) do .ťažkých 
vecí" a pragmatickým uvažovaním. 

Narodila sa 28. júla 1950 v Považskej 
Bystrici (rod. Glogovská). Na žilinskom 
Konzervatóriu študovala hru na akor-

deóne, po absolutóriu nastúpila dráhu 
hudobnej pedagogičky: najskôr na Kon
zervatóriu v Žiline ( 1971-1973 ), potom 
si to s manželom violončelistom Karo
lom Medi1anským nasmerovala do Du
rínska v Nemecku, kde viedla pobočku 
Hudobnej školy Nordhausen v Bleiche
rode. Dial'kovo vyštudovala Vysokú hu
dobnú školu Franza Liszta vo Weimare 
( 1973-1977). Po návrate pôsobila na 
Katedre hudobnej výchovy PdF UPJS 
v Prešove (1981-1988), kde bola zara
dená na odbor .učitel'stvo 1.-4. •. čo sot
va zodpovedalo jej ambíciám. V tom ča
se už začala publikova(. jej ohlasy a kri
tiky na koncertné podujatia v Prešove 
sa objavovali v regionálnych i odbor
ných periodikách (Učiteľské noviny, 
Hudobný život). Tri roky pôsobenia na 
poste riaditel'ky Státnej filharmónie 
v Košiciach (1988-1991) v nej rozvinu
li manažérske a riadiace schopnosti. 
Spolu s orchestrom zažila organizovanie 
osláv 20. výročia jeho založenia ( 1989), 
búrlivé ponovembrové obdobie, mara
tón nahrávania CD platní pre firmu 
HNH-lnternational i sériu zahraničných 
umeleckých zájazdov. 

Na Katedru hudobnej výchovy PdF 
UPJS v Prešove sa vrátila v zmenených 
spoločenských pomeroch (1991). Oka
mžite začala aktívne rozvíjať medziná
rodné kontakty, stala sa členkou Medzi
národnej spoločnosti pre integratívnu 
hudobnú pedagogiku, členkou výboru 
Európskej asociáde pre školskú hudob
nú výchovu so sídlom v Belgicku, pred
nášala na sympóziách, seminároch 
a kongresoch v Rakúsku, Nemecku, 
Francúzsku, Slovinsku, Belgicku, Svéd
sku, Ceskej republike, na vysokých ško
lách v Nemecku, Rakúsku a Holandsku. 
Medzitým ju rýchly sled neočakáva
ných udalostí postavil na čelo Katedry 
hudobnej výchovy PdF UPJS ( 1994), 
ako aj do funkcie prodekanky pre za
hraničné styky. Od roku 1997 je vedú
cou KHv Fakulty humanitných a prí
rodných vied na novozaloženej Prešov
skej univerzite. Popri svojej pedago
gickej a organizačnej činnosti publiko
vala v posledných IO rokoch v domá
cich a zahraničných odborných časopi
soch, nedávno úspešne habilitovala na 
bratislavskej VSMU. 

Takže, aby to nevyznelo pn1iš patetic
ky (za všetkých, čo Vás majú radi): srde
čne gratulujeme k okrúhlemu jubileu, 
myslíme na Vás a želáme len to najlepšie! 

PETER Ru šČI N 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT) 9 )2000 
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PROFESOR VÁŠA ČERNÝ 
Storočnicu narodenia významného čes
kého violončelistu . virtuóza a pedagóga 
prof. Vášu Cerného si s nami iste vďač
ne pripomenú všetci jeho žiaci z.VSMU 
v Bratislave i tá čas( našej hudobnej ve
rejnosti, ktorá prišla do styku s týmto 
výnimočným človekom a umelcom-pe
dagógom počas jeho pôsobenia na Slo
vensku. 

Prof. Váša Cerný sa narodil 28. augus
ta 1900 v Olomouci. Po absolutóriu 
pražského Konzervatória (J. Burian) 
a štúdia u L. Zeljenku pôsobil v Ces
kej filharmónii (1922-1945). činný bol 
aj ako sólista a komorný hráč (Pražské 
kvarteto, Moravské kvarteto). 

Roku 1945 opustil Ceskú filharmóniu 
a rozhodol sa pre pedagogickú a só

listickú čin

nosť. Od ro
ku 1945 do 
1950 pôso
bil na Kon
zervatóriu 
v Brne. kde 
vychoval ge
neráciu vý-

i znamných 
! hudobníkov 
~(spomeňme 

St. Apolína, 
l. Merku. J. Sikoru. F. Tannenbergera. 
ďenov Janáčkovho kvarteta). 
Veľmi úspešné bolo pôsobenie prof. 

Cerného ako externého pedagóga v ro
koch 1954-1963 na bratislavskej VSMU. 
Celé obdobie, v ktorom bol na tunajšej 
škole jediným pedagógom hry na vio
lončele. by si zaslúžilo podrobné zhod
notenie z pohľadu rozvoja violončelo

vého umenia a pedagogiky prostredníc
tvom jeho žiakov na Slovensku. 

60. a 70. roky venoval prof. Cerný 
pedagogickej činnosti na AMU v Prahe. 
ktorá bola vlastne jeho stálym domo
vom. Th, podobne ako na JAMU, mal 
žiakov zo Slovenska. čo sa zapojili ús
pešne do hudobného diania podľa vzo
ru svojho milovaného profesora. ktorý 
vďaka obrovskej vitalite, elánu a tvori
vým silám dokázal uči( súbežne na všet
kých troch akadémiách v Ceskosloven
sku. 

Svoju pozemskú pú( ukončil 13. júla 
1982. Pamiatka na bohatý a obetavý ži
vot prof. V. Cerného ostane v mysliach 
jeho žiakov vždy živá. 

M. ČERVENÁK, J. MEHLY 

ti HUDOBN Ý Ž IVOT) 9 )2000 

RIEŠENIE 
NA R.ADE JE SPEVÁCKY ZBOR SĽUK-u 

Po Komornej opere a Spevohre Novej 
scény sa uprostred leta v tichosti, bez 
protestov aké sprevázali svojho času lik
vidáciu týchto súborov .• vyriešil" eko
nomický problém SĽUK-u: dňom l. au
gusta došlo v dôsledku tzv. organizač
ných zmien k zrušeniu Speváckeho zbo
ru SĽUK-u. 

Podľa ume
leckého ve
dúceho zbo
ru Branisla
va Kostku 
pristúpil ria
ditel' SLUK-u 
k tomuto rie
šeniu potom. 
čo Minister-
stvo kultúry SR zredukovalo príspevok 
zo štátneho rozpočtu asi o 15 %, pričom 
dochádza k personálnej redukcii o cca 
25%. 

Trochu histórie: Spevácky zbor je za
kladajúcim súborom SĽUK-u ( 1949). 
Jeho umelecká činnos( bola v prých de
saťročiach po jeho vzniku zameraná na 
spoločné programy celého súboru. 
pričom interpretoval zborové skladby 
slovenských autorov, zväčša úpravy slo
venských ľudových piesní. Roku 1969 
sa uskutočnil prvý samostatný a cappel
la koncert zboru. ktorého repertoár po
zostával ešte najmä z tvorby súčasných 
slovenských skladatel'ov. no postupne 
sa rozširoval o svetovú zborovú tvorbu. 
Zbor realizoval čoraz viac samostatných 
koncertných vystúpení doma i v zahra
ničí a početné nahrávky v rozhlase. na 
zvukové nosiče. Zbor sa stával aj žánro
vo čoraz flexibilnejším vďaka netradič
ným a veľmi úspešným projektom. 
realizovaným v koprodukcii, napríklad 
s Novou scénou (Kubo) alebo s Divad
lom Andreja Bagara v Nitre (Báthoryč
ka). Vyvíjal sa smerom k modernému 
polyfunkčnému súboru špecifického 
folklórneho hudobného divadla. zacho
vajúc si pritom zameranie na klasickú 
zborovú tvorbu (za zmienku stojí prog
ram otváracieho ceremoniálu BHS '99, 
nahrávka Troch dedinských scén Bélu Bar
táka pod taktovkou Ivána Fischera 
s Budapeštianskym festivalovým or
chestrom pre spoločnos( Philips Classic, 
1998). 

Ako podotýka zbormajster B. Kostka. 
nijaké iné profesionálne hudobné teleso 

na Slovensku sa v súčasnosti nevenuje 
v takom rozsahu slovenskej pôvodnej 
tvorbe. Zbor je ojedinelý aj svojím obsa
dením: je {bol) to jediný profesionálny 
komorný zbor na Slovensku. A do treti
ce: je telesom otvoreným pre umelecké 
experimenty, pre žánre, oslavujúce aj 
súčasného. najmä mladého diváka a po
slucháča. Nezanedbatel'ná pritom je jeho 
pozornos( venovaná detskému divákovi. 

Na otázku 
miery efek
tívnosti zbo
ru B. Kostka 
pripomína , 
že súčasných 
15 predsta-

~ vení mesač
~ ne znamená 
~ plnú využi-

tos( zboru. 
Na tlačovke SĽUK-u 5. septembra 

sme sa riaditel'a organizácie Ing. Petra 
Litomerického spýtali. či sa uvažovalo 
aj o iných alternatívach riešenia finanč
nej situácie SĽUK-u. o takých, ktoré by 
z hľadiska sociálneho a kultúrneho ne
mali likvidačný charakter? 

• Uvažovalo sa o redukcii počtu zamest
nancov vo všetkých zložkách organizácie. To 
by však kvalitatívne zasiahlo všetky súbory 
tak. že by jednoznačne klesla úroveň pro
dukcií. Preto sme zvolili radšej toto bolestivé 
riešenie ako menšie zlo a zrušili sme iba jed
nu zložku - zbor. Členom zboru navrhneme 
spoluprácu inou fo mw u ... Keby som vedel. 
aká bude naša finančná situácia v januári 
2001. či bude lepšia ako teraz. mohol by som 
prípadne podržať malú časť zboru. 

Na druhej strane musím konštatovať. že 
o tanečný súbor je nepomerne väčší záujem 
a my musíme ísť na efektívnosť. · 

Zbor je momentálne však využitý 
v koprodukčných projektoch ... 

. Ale tie nie sú večné. Okrem toho je prav
dou aj to, že pre podobné koprodukčné pro
jekty klasicky školené hlasy nie sú vždy 
ideálnym riešením (pre program Strom aj 
pre predstavenie Kubo by autori boli upred
nostnili . prirodzené" hlasy) ... • 

Predchádzala diskusia vášmu rozhod
nutiu o zrušení zboru s Ministerstvom 
kultúry? 

.Predchádzala. Ministerstvo však nemá 
prostriedky na zvýšenie príspevku. najmä 
nie v prípade, keď nemôžeme poskytnúť pre
svedčivé argumenty o efektívnosti súboru. 
tia(. nemohol som ... Rozhodnutie o zrušení 
zboru sme si naozaj neuľahčili a inú formu 
spolupráce budeme hľadať.· ti 
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MINIPROFIL HZ 

Stúdium: 1981- 1987- Konzervatórium Bra
tislava (klavír - Juraj Mašinda, čembalo -
Róbert Grác) 

1988-1992 VSMU (klavír - Miloš Starosta 
a Daniela Varíns~) 

1992 - 1993 - šti~ndistka Slovenského hu
dobného fondu 

od roku 1993 - korepetítorka na Cirkevnom 
konzervatóriu v Bratislave, 

od roku 1994- postgraduálne štúdium na VS
MU so špecializáciou na hudbu 20. storočia, 

interpretačné kurzy- Piešťany (Eugene Ind
jič), Szombathely- Bartókov seminár (Zol
tán Kocsis, András Wilheim), Weimar (Ru
dolf Kehrer) , Darmstadt (Siegfried Mauser, 
Marianne Schroederová); niekoľkoročná 
pravidelná spolupráca s Marianne Schroe
derovou. 

Clenka VENI ensemble a VENI kvarteta, 
OPERA APERTA ensemble, 

Koncerty: Melos-Éros, Večery novej hudby, 
ako sólistka so Slovenskou filharmóniou, 
so Státnou (i!harmóniou v Košiciach, so 
Symfonickým orchestrom Slovenského 
rozhlasu, na recitáloch a v rôznych komor
ných zoskupeniach vo viacerých krajinách 
Európy a Ameriky (Cesko, Maďarsko, Ne
mecko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko, 
Poľsko, Kanada, Argentína ... ) 

Nahrávky - Slovenský rozhlas, Ceský roz
hlas, Slovenská televízia, Hessenský roz
hlas (SRN); CD- komorná tvorba Vladimí
ra Godára, Petra Zagara, VENl ensemble 
(tri CD), Brahms: Sonáta F dur s Jozefom 
Luptákom, CD s Eugenom Prochácom ... 

ra Co rozhodlo o vašej hudobníckej dráhe? 
Od detstva som sa súbežne a s rovnakou 
intenzitou venovala trom oblastiam: po
hybu (gymnastike), vizuálnemu (výtvar
nému) umeniu a hudbe - bola som rada 
sama, málokedy som sa celý deň hrala 
s kamarátmi, takže som na všetko mala 
čas. O mojej hudobnej budúcnosti roz
hodla vlastne moja učitel'ka klavíra, ktorá 
bola presvedčená o tom, že mám hudobný 
talent hodný profesionalizácie. 
tli Hudobná verejnos( vás zaraďuje najskôr 
do .zásuvky" súčasnej hudby, prípadne hudby 
20. storočia ... 
Od svoj ich prvých klaviristických krokov 
som mala akýsi prirodzený pozitívny 
vzťah k hudbe 20. storočia , ktorá pre mňa 
neznamenala nijakú intelektuálnu zátaž, 
naopak: pri štúdiu tohto repertoára som 
už v ranom veku prejavovala istú dávku 
samostatnostL S radosťou som hrávala 
skladby svojich spolužiakov na konzerva
tóriu a VŠMU a keď sa otvorili hranice, pl
ným dúškom som prijímala, počúvala, 
študov!lla obrovské množstvo hudby, naj
mä tej najsúčasnejšej. A bola to aj vec 
príležitosti: veľmi rada som prijímala po-
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nuky, týkajúce sa tohto repertoára ... Bolo 
to krásne obdobie v mojom živote. Nikdy 
som sa však tomuto repertoáru nevenova
la výlučne, vždy som hrávala aj tzv. klasi
ku, počnúc Bachom, Beethovenom ... až 
po Skriabina. A čoraz viac sa k nej vra
ciam. 
ra Zotrvajme ešte pri hudbe 20. storočia: váš 
repertoár svedčí o mimoriadne širokom štýlo
vom rozptyle- postihuje azda všetky, aj tie naj
protikladnejšie prejavy hudby nášho veku. Ako 
sa orientujete? 
Dnes mám už naozaj dosť vel'kú skúsenosť. 
takže už nepotrebujem privel'a štúdia na to, 
aby som si vytvorila názor na novú sklad
bu, ktorá sa mi dostáva na pult. Pokia!' ma 
zaujme svojou výpoveďou, štruktúrou, vý
razom a použitými prostriedkami, netrvá 
dlho a začnem sa ňou zaoberať. No pre 
mňa je riskantný fakt, že sa pomerne rých
lo učím; aby sa to neobrátilo proti mne, po
ciťujem, že je čas sústrediť sa na konkrétne 
plány, projekty a menej sa rozdrobovať. 
ra Existuje akési klišé: tzv. emócia sa spája 
s klasicisticko-romantickým repertoárom, ratio 
s hudbou 20. storočia ... 
A nadväzne ďalšie klišé, poc!Ja ktorého in
terpreti hudby 20. storočia sú menej spôso
bilí na hudbu starších období. Ak má inter
pret srdce i rozum, technickú zdatnosť, vie 
čosi o štýlovej diferencovanosti. tak dokáže 
uchopiť výpoveď skladby a pravdivo ju vy
slať k poslucháčom; tí to poátia a pritom 
nie je dôležité, akej hudby sa dotkol. Hud
ba každého vel'kého skladatel'a - či je to 
Schubert, Chopin alebo Feldman, Gubaj
dulinová - si zaslúži tú najle,Pšiu interpre
táciu ... Vda ka skúsenosti so súčasnou hud
bou mám možno iný pohlad•aj na staršiu li
teratúru, vnímam súvislosti. ktoré by som • 
cez . filter" 20. storočia vari aj prehliadla. 
ra Je to takpovediac pohľad z opačnej strany 
v porovnaní s tými, ktorí začínajú od intenzív-

KLAVÍR 

neho štúdia tzv. starej hudby. Co si myslíte o in
terpretácii Schuberta či Chopina na fortepiane, 
teda na nástroji zo začiatku 19. storočia? 
Rada by som prijala možnosť takejto skú
senosti. Rôznosť zvuku a technických 
parametrov dobového nástroja celkom 
nanovo osvetlí to-ktoré dielo a prispeje 
k pochopeniu ni ektorých zdanlivých 
zvláštností či nelogickostí zápisu. 
ra Sólová hra, komorná hra, hra s orches
trom ... 
Milujem komornú hudbu a vela sa jej ve
nujem. Nechcela by som byť ochudobne
ná o proces stretnutia partnerov, o spolu
prácu, o vzájomné počúvanie, prispôsobo
vanie a zrod spoločne interpretovaného 
diela: je to mimoriadne vzrušujúce, pl
né napätia, dôvery a obojstrannej úcty. 
Snažím sa tieto pocity a zážitky uchova( aj 
vtedy, keď dlhodobo spolupracujem s tý
mi istými partnermi ... Sólová hra je niečo 
celkom iné: ďovek je ponechaný sám na 
seb.:., je to zodpovednosť a napätie celkom 
iného druhu ... A hra s orchestrom: opäť 
celkom iný, mimoriadny záži tok ... Ťažko 
by som zostavila hierarchiu svojej osobnej 
preferencie týchto troch rozdielnych in
terpretačných možností. 
ra Hudobná spolupráca s manželom-klaviris
tom ... 
Cím ďalej, tým lepšie si rozumieme aj hu
dobne. Hra na dvoch klavíroch má vel'a 
repertoárových možností. Problémom sú 
dva klavíry porovnatel'nej kvality na jed
nom pódiu. 
ra Do akej miery rozhoduje zvolený repertoár 
o úspešnosti interpreta? 
Je vlastne celkom jedno, čím, resp. akou 
hudbou interpret osloví publikum, či sa vô
bec rozhodne interpretovať súčasnú hud
bu. Slobodné rozhodnutie umelca, ktorý je 
oboznámený s kultúrnym dianím vo svete 
a napriek tomu nerád zaraďuje hudbu 
20. storočia do svojho repertoára, má inú 
váhu než rozhodnutie hudobníl<a, ktorý si 
zvolí opačný postup: z nedostatočnej zna
losti si ušije vetu .mne sa to nepáči". 
ra Spokojnosť s profesionálnou kariérou? Hu
dobné lásky, ideály, sny? 
Mala som veľa príležitostí a väčšinu z nich 
som využila. Platí však stále: pre hudobníl<a 
je prvoradá pódiová skúsenosť. Prajem si, 
aby sa kontinuita možností hrania nepre
trhla. Aby som mala dosť síl vedieť sa správ
ne rozhodnúť, po akej ceste sa mám uberať. 
kam až môžem posúvať vlastné hranice. 
Chcela by som, aby to, čo robím, napfňalo 
mňa a v neposlednom rade tých, ktorí to 
odo mňa prijímajú, dobrou energiou. tli 
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SEDEMDESIATINY ZUŠ 
J . ROSINSKÉHO V NITRE 

Uplynulý školský rok sa na nitrianskej 
z uS J. Rosin ského niesol v znamení 
osláv sedemdesiateho výročia jejjalože

nia. Pri tejto príležitosti škola usporia
dala rad zaujímavých podujatí ako kon
certy, vernisáž, happeningy či vystúpe
nia literárno-dramatického a tanečného 
súboru. Okrem toho privítala viacero 
významých hostí a vydala reprezenta
tívnu publikáciu. 

Históriu nitrianskej umeleckej školy 
zača l i písať vtedajší starosta mesta 
K. Cobori a prvý riad i teľ školy B. Uto
borský. V súčasnosti je plne organizo
vanou ZUS so štyrmi odbormi, 69 pe
dagógmi a takmer 1500 žiakmi. Počas 
uplynulých rokov sa škola stala prvým 
stupienkom životnej dráhy pre viaceré 
osobnosti významne fo rmujúce profil 
umeleckého života na Slovensku. Na 
pôde školy posôbili viaceré hudobné 
telesá, naprfklad Nitrianske kvarteto, 
pri zrode ktorého s tál Bartolomej 
Urbanec. ďalej Spevácky zbor. Detská 
dychová hudba, Komorný orcheste r 
žiakov a Komorný orchester Nitra. 
Dnes tu sú swingový orchester, s l áči

kový o rchester, vokálne kvarteto, triá, 
detský divadelný súbor, baletné štúdio 
a komorný súbor pedagógov Collegium 
cantorum. 

S t L VIA STRU HÁ ROV Á 

KOŠICKÍ KONZERVATORISTI 

V JAPONSKU 

Akordeónový orchester Konzervatória 
v Košiciach sa 16.-24. júla zúčastnil na 
8. medzinárodnom hudobnom festivale 
mladých v meste Shizuoka. Z pôvodne 
prihlásených osemdesiatich orchestrov 
rôzneho obsadenia (i speváckych zbo
rov) organizátori festiva lu pozvali štr
násť súborov z dvanástich štátov Euró
py, Ameriky, Afriky a Ázie. Akordeón 
nemá v Japonsku tradíciu, pričom do
máci akordeonisti študovali prevažne 
v Európe a v zámorí. Vystúpen ie nášho 
akordeónového súboru bolo teda nielen 
spestrením, ale aj obohatením festivalu 
a istou atrakciou. Informácie o podujatí 
poskytol umelecký vedúci a dirigent or
chestra Vladimír Cuchran: 

. Na základe pozvania sme do Shizuo
ky poslali organizátorom festivalu naše 
nahrávky, videokazety, bulletiny. Orga
nizátori nám hradili pobyt, my sme si 
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zaplatili cestu. Finančne nám výrazne 
pomohli Krajský úrad v Košiciach, Mi
nisterstvo školstva a viacerí sponzori, 
pričom každý účastník platil lO 000 Sk. 
Pre spresnenie: iba spiatočná letenka 
stá la 28 000 Sk. Prijatie v Japonsku 
a celá organizácia festivalu boli vyni
kajúce a precízne. Usporiadatelia nám 
venovali maximálnu pozornosť a pri 
pravili pre náš súbor štyri vystúpenia. 
Všetky mali vrelý a srdečný ohlas, aj 
preto, že takýto súbor nástrojov v Ja
ponsku nepoznajú. Na vol'né dni nám 
organizátori pripravili poznávací prog
ram. O technickom zabezpečení kon 
certov v porovnaní s našimi podmien
kami ani nehovorím. Mali sme vždy za 
istené skúšky, ozvučenie, aparatúru, po 
každom koncerte sme mali k dispozícii 
nahrávku celého koncertu i videokaze
tu. Cieľom festivalu bolo predstavi( mlá
dežnícke orchestre s prevahou univer
zitných orchestrov. Celý festival by som 
hodnotil ako precízne a do najmenších 
detailov zorganizovanú slávnos( hudby, 
ako si to môže dovo l iť ekonomicky bo
hatá krajina.· 

Š. ČU R I LLA 

V POHODE A POROZUMENÍ 

V dňoch 26. 7. až 3. 8. sa uskutočnil 

3. medzinárodný festival mládežníc
kych zborov na nemeckom polostrove 
Usedom. Prínosnou súčasťou festivalu 
bola študijno-umelecká a zborovo-pe
dagogická práca na medzinárodných 
workshopoch, ktoré viedli renomovaní 
odborníci: Marijke Coghe (Belgicko), 
Bob Chilcott (Veľká Británia) a Helmut 
Steger (Nemecko). 

Spojené zbory rôznych krajín mali na 
každodenných skúškach unikátnu mož
nosť štúdia a interpretácie vybraných 
zborov. 

Okrem tradičných diel (J. S. Bach, C. 
Monteverdi, Z. Kodály) boli pripravené 
aj diela menej frekventovaných autorov 
(C. Janequin, G. Duffay, F. Zagatti). Pre 
zbory tu bola vítaná možnosť obohatiť si 
repertoár o n iekoľko diel súčasných au
torov (Henryk Colding-Jorgensen, Kurt 
Bikkembergs, Billy Joel, Stephen 
Leek a Bob Chilcott - lektor jedného 
z workshopov). Organizátori darovali 
čast notových materiálov zúčastneným 
zborom. 

Zameranie festivalu umožnilo všet
kým zborom dostatočne uplatniť vlast
ný program na početných spoločných 

i samostatných koncertoch, ktoré boli 
intenzívne sledované širokou verejnos
ťou v celej oblasti Usedomu. 

S mimoriadnou pozornosťou sa stre 
tol záverečný koncert v kostole Sv. Pet
ra vo Wolgaste. Každý zbor sa predstavil 
jednou vybranou skladbou a worksho
pové zoskupenia zase skladbami, ktoré 
so svojimi lektormi a zároveň dirigent
mi naštudovali. V spoločnom predvede
ní zaznela Gloria od J. S. Bacha a na zá
ver nórska melódia, ktorú zbor z Oslo 
naučil všetkých účastrúkov. 

Organizácia festiva lu mala všetky 
znaky dôkladnosti, premyslenej dlho
dobej prípravy, čo sa zúročilo v atmosfé
re pohody, porozumenia, ale aj profe
sionálnej pracovnej zodpovednosti. 

účasť na tomto festivale mladých ľu
dí, ktorých spája záujem o zborový 
spev, bola pre každého po každej strán
ke prínosom. 

Na festivale sa zúčastnil i: Detský 
zbor .Die Ghespeelkens" Zoersel (Bel
gicko), Mládežn ícky zbor Katedrály 
v Oslo (Nórsko), Mládežnícky zbor 
.Kantilena" Lublin (Poľsko), Dievčen 

ský zbor Hudob nej školy v Twere (Rus
ko), Popradský detský zbor (Sloven
sko), Herman Vokál Mlskolc (Maďar
sko) , Zbor Gymnázia Otta Hahna 
v Gottingene (Nemecko), Mládežnícky 
zbor Wedemark (Nemecko), Mládež
nícky zbor Gymnázia vo Wolgaste (Ne
mecko) . i:~ 

E. K ARH ÚTOVÁ 

KALEIDOSKOP] 

Slovenská filharmónia vystúpila 
26. augusta na záverečnom koncerte 
Medzinárodného hudobného festiva lu 
v Českom Krumlove, člena Asociácie 
európskych hudobných festivalov, kto
rý prebiehal od 4 . augusta. Pod tak
tovkou mladého kanadského dirigenta 
Charlesa Olivieri-Munroea uviedla 
diela Smetanu, Rimského-Korsakova 
a Dvoi'áka. Olivieri-Munroe, v súčas

nosti šéfdirigent Teplickej filharmó
nie, upozornil na seba viacerými 
významnými oceneniami. Je absolút
nym víťazom tohtoročnej súťaže Praž
skej jari. So SF účinkoval už roku 
1998. 
Na koncerte v Českom Krumlove 
boli prítomní švédsky kráľovský pár 
a slovenský a kanadský veľvyslanec 
v ČR. 
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NA PRAHU NOVEJ SEZÓNY + wiener staatsoper 

Priaznivcom Státnej opery vo Viedni sa 
ponúka na práve sa rozbiehajúcu sezónu 
vel'ký, ojedinelý výber: v jej repertoári je 
šesťdesiat inscenácií. . . Na t lačovke ešte 
pred začiatkom letných prázdnin predsta
vil scenár sezóny 2000/200 l riaditel' Ioan 
Holender, pričom zhodnotil aj sezónu 
1999/2000. Vyjadril spokojnosť s návštev
nosťou a s úspechom nezvyčajného 

. operného divadla" na terase budovy, slu
žiaceho deťom. Po úspešnej inscenácii det
skej opery Traumfresserchen, ktorá zostáva 
naďalej v repertoári, ju v apn1i 2001 vy
strieda nové dielo s názvom 35. máj. Au
torkou je skladatel'ka Violeta Dinescová, 
opera vznikla na námet poviedky Ericha 
Kästnera. 

V sezóne 2000/2001 pribudnú do re
pertoáru Státnej opery tieto tituly: orató
rium Jakubov rebn'k od Arnolda Schiinber
ga (bude to prvé scénické predvedenie 
tohto diela vo Viedni) v nezvyčajnej kom
binácii s Pucciniho jednoaktovkou Gianni 

Schicchi, ďalej obnovená premiéra Tristana 
a Iso/dy a premiéra detskej opery Wilfrieda 
Hillera Peter Pan v produkcii mníchov
ského Prinzregententheater. K Donizetti
ho operám, uvádzaným na scéne Státnej 
opery, pribudne Roberto Devereux s Editou 
Gruberovou v úlohe král'ovnej Alžbety l. 
Ďalšou premiérou bude jedno z najzávaž
nejších operných diel Benjamina Britte
na- Billy Bu dd. V máji 200 l sa po prvýkrát 
(l) na scénu viedenskej Státnej opery do
stáva Verdiho Nabucco (viedenská premié
ra bola roku 1843 v Kärtnertortheater) 
a na záver sezóny je v koprodukci i s Wie
ner Fesrwochen (v Theater an der Wien) 
naplánovaná Figarova svadba. V januári 
200 l sa v Státnej opere pri prnežitosti l OO. 
výročia úmrtia skladateľa uskutočn i a Ver
diho týždne, v rámci ktorých zaznie štrná
sť skladateľových opier. V marci bude pre
miéra Verdiovského baletu Kráľ Gustáv ale
bo Maškarný bál a v máji zaznie v opere 
Verdiho Rekviem. 

V nastávajúcej sezóne budú na scéne 
Státnej opery spievať Peter Dvorský, Ser
gej Larin, Dalibor Jenis a Miroslav Dvor
ský a takisto Bratislavský chlapčenský 
zbor (Mefistofeles). Súbor Státnej opery 
pôjde koncom októbra na svoje piate ja-

panské turné, kde uvedie tri inscenácie 
(v Donizettiho opere Linda di Chamounix 
tu s Editou Gruberovou bude spievať aj 
Miroslav Dvorský). Placido Domingo bu
de koncom mája a začiatkom júna 200 l 
hosťovať v nezvyčajnej kombinácii opier 
Komedianti a Gianni Schicchi (spolu štyri 
predstavenia). 

Súbor baletu Státnej opery pripravuje 
okrem spomínaného Maškarného bálu pre
miéru Luskáčika a obnovené predstavenie 
Wolfgang Amadé s hudbou W. A. Mozarta 
a A. Salieriho. 

V októbri organ izuje Státna opera 
v spolupráci s Európskou akadémiou hu
dobného divadla sympóziu m na tému 
. Detská opera - estetická výzva a pedago
gický záväzok". 

V spolupráci s Centrom Herberta von 
Karajana pripravuje Státna opera projekt 
OPERA VIVA - divadlo pre deti: na 13 
večeroch sa súbežne s predstavením v bu
dove Opery odohrá v uvedenom Centre 
rovnaké predstavenie v prispôsobenej ver
zii pod profesionálnym hudobným a re
žisérskym vedením, pričom aktérmi budú 
deti (vo veku 6-14 rokov) rodičov, práve 
sediacich na . normálnom" predstavení. 

Nl, la 

Nová opona viedenskej Štátnej opery 
Ako sme už dávnejšie informovali, Štátna opera iniciovala 

v kooperácii s .art pool iniciatívou pre aktuálne umenie" 

pred tromi rokmi veľkorysý projekt každoročnej výmeny 

art pool sústreďuje záujem súkromného sektora o verejný 

dialóg medzi umením, hospodárskou sférou a médiami. 

Uprednostňovaným cieľom tohto spoločenstva je otvorenie no

vých priestorov pre súčasné umenie v médiách (denná tlač, pla

povrchu železnej opony. 

Na plochu 176 m2 sa špe

ciálnou technológiou 

{CALSl Board), vyvinutou 

pre viedenskú Štátnu ope

ru, aplikuje výtvarné dielo, 

ktoré vzniklo na základe 

objednávky medzinárodnej 

odbornej poroty. Tento rok 

padla voľba na americ

kého výtvarníka Matthew 

Barneyho. Umelec, narode

ný v Kalifornii, upozornil 

na seba filmovým cyklom 

Cremaster, ktorého . epické 

rozmery a kozmologické dimenzie viedli k porovnávaniam 

s Wagnerovým cyklom Nibelungov Prsteň~ a ktorý roku 

1996 získal Hugo Boss Award newyorského Guggenheimov

ho múzea. 
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gátovacie plochy, fasády 

budov, elektronické médiá 

a internet). art pool finan

cuje projekt železnej opony 

va viedenskej Štátnej opere. 

Barney o svojej železnej 

opone: . Návrh na oponu 

je podobnou meditáciou 

[ako vo fi lme Cremaster 5, 
pozn. red .] o proscéniu. 

J eden Satyr hľad í do sály, 

druhý sa otáča k javisku . 

Obaja sa jednoducho 

snažia uchopiť svoj 

chvost. Konštruovaná kra

jina'e zviditeľnená lupou. Žltá, modrá a zelená stuha 

označujú tri možno_sti: ž ltá reprezentuje zlatý dom, bledo

modrá maľovanú krajinu v pozad í a chladná zeleň ostré 

svetlo, reflektované zlatým oblúkom p roscé nia." la 
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NA PRAHU NOVEJ SEZÓNY 
Wiener Konzerthaus 
ponúka v sezóne 2000/2001 270 
koncertov v 3 5 cykloch. spo
lu s mimoriadnymi koncertmi 
a koncertmi v rámci festivalov 
350 podujatí. Tohtoročnou no
vinkou je cyklus všetkých Beet
hovenových klavírnych sonát 
(Rudolf Buchbinder) a cyklus sú
boru Quatuor Mosaiques. Popri 
. klasickom" repertoári programy 
zahŕňajú jazz, ľudovú hudbu, čí
tania, prednášky, obedňajšie kon-

3: ceny a štyri cykly pre deti. Kon-
zenhaus má svoje sídelné súbory 

so samostatnými cyklami. o. i. Alban Berg 
Quaneu. Hagen Quartet! a Haydn-Trio. 
K mimoriadnym udalostiam nastávajúcej 
sezóny nesporne bude patriť predvedenie 
veľkolepého diela L Nona Prometeo, Ba
chova Omša h mol v podaní J . Sa valia, kon
certné predvedenia Schonbergovej opery 
Mojžiš a Aron. Verdiho opery Attila 
a Bernsteinovej hudobnej komédie Won
derful Town alebo Harnoncourtova inter
pretácia Dvorákovej 9. symfónie. Hudba 
20. storočia. resp. súčasná hudba zaujíma 
v sezóne Konzerthausu popredné miesto, 
a to aj mimo špecializovaných festivalov. 
organizovaných samostatne (Horgänge 
200 l). alebo v spolupráci s inými inštitú
ciami (Wien Modern 2000). Konzerthaus 
sa v osobitných cykloch venuje pravidelne 
mladým nastupujúcim interpretom z Ra
kúska i zo zahraničia. 

Z neprehľadného množstva špičkových 
interpretov ťažko vybrať niekoľko mien -
záujemci sa môžu s programom sezóny 
podrobne zoznámiť na www.konzen
haus.at. Na tejto adrese možno načrieť aj 
do histórie Konzerthausu od roku 1913 -
je tu archivované každé z takmer ll 000 
podujatí! 

Kompletná rekonštrukcia a renovácia 
Konzenhausu, prebiehajúca .za pochodu" 
už niekoľko rokov. bude tohto roku ukon
čená otvorením novej siene (v suteréne) 
a reštaurácie. 

Gesellschaft der Musikfreunde 
(Musikverein) 
má tiež svoje pravidelné, tematicky zame
rané cykly, v každej sezóne ozvláštnené 
novými či aktuálnymi aspektmi. Tohto ro
ku tu pri pn1ežitosti svojich 70. narodenín 
vystúpi na viacerých koncertoch rakúsky 
klavirista Alfred Brendel a osobitný cyklus 
je venovaný Mstislavovi Rostropovičovi. 
v rámci ktorého vystúpi ako sólista i diri 
gent. Musikverein je sídlom Viedenských 
filharmonikov, ale sčasti aj Viedenských 
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symfonikov a Rozhlasového symfonic
kého orchestra ORF. ale sezóna sa zakaž
dým vyznačuje hosťovaním mimoriadne 
veľkého počtu špičkových svetových or
chestrov (tohto roku to budú o. i. tri naj
väčšie londýnske orchestre, Concertge
bouw Amsterdam, Symfonický orchester 
Bavorského rozhlasu, Jerusalem Sym
phony Orchestra a rad komorných or
chestrov). Majú tu svoj domov pravidel
né koncertné cykly aj legendárne súbory 
pre súčasnú hudbu Komrapunkte, resp. 
pre starú hudbu Concentus Musicus. veľ
ké recitály, piesňové večery. cyklus mla
dých interpretov a na druhej strane tri 
koncertné cykly pre deti. ľudová hudba ... 
Bach je jedným z akcentov sezóny, rov
nako však Mozart ako trvalý viedenský 
magnet. 

Viedenskí filharmonici 
koncertujú prevažne v Musikvereine. kde 
majú svoj samostatný abonentný cyklus 
( l O programov, každý koncert sa opakuje 
raz alebo dvakrát) pod vedením naj
významnejších svewvých dirigentov. Toh
to roku to budú H. Rilling (Bach, Men
delssohn), Mariss Jansons (Bee thoven. 
Dvorák, R. Strauss), Sir Simon Rattle 
(Haydn, Berg. Beethoven). B. Haitink 
(Haydn, Strauss, Brahms), W. Sawallisch 
(Pfitzner, Schmidt, Schubert), P. Boulez 
(Bartók, Webern. Debussy, Stravinskij). 
G. Pretre (Schubert, Berlioz). Z. Mehta 
(Schubert, Schonberg, Cajkovskij), S. Oza
wa (Mozart, R. Strauss), M. Rostropovič 
(Cajkovskij, Sostakovič). K tomuto cyklu 
pribudnú m imoriadne koncerty v nastá
vajúcej sezóne pod taktovkou N. Harnon 
courta (4 koncerty. vrátane novoročného 
koncertu) a Z. Mehtu (dva koncerty, 
z nich jeden v opere - Verdi Messa da 
Requiem), T. Pinnocka (Bach). 

Viedenskí symfonki (šéfdirigent Vladi
mir Fedosejev) 
nemajú vlastnú koncertnú sieň a svoje 
koncerty organizujú v spolupráci s oboma 
veľkými viedenskými koncertnými sieňa-

mi (Musikverein a Konzerthaus). Roku 
2000 oslavuje tento orchester 100. výro
čie svojho založenia; v centre osláv stOjí 
slávnostný koncert 22. októbra s progra
mom prvého koncertu. Popri o rchestrál
nych koncertoch ponúka orchester aj ko
morné koncerty telies. ktoré tvoria jeho 
členovia. 

Berlínsky filharmonický orchester 
(šéfdirigent Claudia Abbado) 
zostavuje svoj celosezónny program od 
nástupu C. Abbada do funkcie šéfdirigen
ta vždy podľa určitej témy, motta, ktoré sa 
vinie cez všetky abonentné cykly. K tejto 
zvolenej téme vydáva orchester zakaždým 
aj knižku s významnými odbornými prí
spevkami. Mottom sezóny 2000/200 1 je 
pri príležitosti 100. výročia Verdiho úmrtia 
v januári 200 l slávna veta z finále jeho 
opery Fasltaff: . 1\.ltto nel mondo e burla. 
L'uom e nato burlone" (Všetko na svete je 
zábava. Clovek sa rodí ako blázon.) ako 
prejav osvietenej múdrosti staroby. V deň 
spomínaného výročia zaznie pod Abbado
vou taktovkou Verdiho Messa da Requiem. 
Jas, pokoj, veselosť a radosť sú voči pátosu 
a tragike tohto diela prevažujúcim drama
turgickým kontrapunktom. Medzi sklada
teľmi takmer dominuje Haydn. ktorého 
tvorba je nezvčajne často v súlade so zvo
lenou celosezónnou témou. Programy 
BFO už na prvý pohlild prezrádzajú mi
moriadnu pestrosť dramaturgie: klasici 
európskej moderny (Sk riabin, Strauss, 
Stravinskij, Prokofiev, Bartók. Janáček, 
Ravel. šostakovič. druhá viedenská škola. 
Mosolov. Weill, Varese. Lutoslawski, Briuen. 
Hindemith, Messiaena mnohí ďa lší si po
dávajú ruky so súčasnými autOrmi ako 
Copland, Ligeti, Kančeli, Schuller, Gubaj
dulina. Berio. Henze, !sang Yun, Kunág 
a mnohí ďalší, neraz nositelia neznámych 
mien. Takmer majú prevahu nad klasiciz
mom a romantizmom. Pestrosť do dra
maturgie vnášajú aj komorné súbory 
BFO (o. i. Scharoun Ensemble, Kvarteto 
bicích nástrojov BFO, Filharmonické dy
chové kvinteto a ďa l šie). Popri Abbadovi 
sú dirigentmi v už začatej sezóne Dutoit, 
Rattle, Jansons. Harnoncoun. Norring
ton, Hcrreweghe, Zinman, Mehta, Ma 
azel, Sanderling, Chailly, Sawallisch. Do
mingo ... Atrakciou nesporne bude spo
ločné vystúpenie BFO s Lincoln Center 
Jazz Orchestra v programe so symfonic
kým jazzom pod taktovkou Claudia Ab
bada ... Aj BFO má svoj mládežnícky pro
jekt: Karajanom založenú Orchestrálnu 
akadémiu. ktorej štipendisti tiež vystupu
jú na pódiu BFO. ti 
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Gyijrgy Sándor 
AMERICKÝ~LAVIRISTA MAĎARSKÉHO PÔVODU (1912, BuDAPEšT), ABSOLVENT AKADÉMIE FERENCA 

LISZTA v ~IEDACH BÉLu BARTÓKA (KLAVÍR) A ZoLTÁNA KoDÁLYA (KOMPOZÍCIA). BuDAPEŠTIANSKY 

DEBUT - 1930, MEDZINÁRODNÁ KARIÉRA OD ROKU 1937· AMERICKÝ DEBUT V CARNEGIE HALL 

ROKU 1939, ODVTEDY TRVALÝ POBYT V USA. SÁNDOROV REPERTOÁR ZAHŔŇA KLAVÍRNU LITERATÚRU 

OD BACHA PO SÚČASNOSŤ A JE ZVÄČŠA ZAZNAMENANÝ NA ZVUKOVÝCH NOSIČOCH (o. l. NAHRÁVKA 

SÚBORNÉHO KLAVÍRNEHO DIELA S. PROKOFIEVA - 1967; 1965 - GRAND PRIX DE DISQUE 

ZA NAHRÁVKU BARTÓKOVÝCH SÓLOVÝCH KLAVÍRNYCH KOMPOZÍCI0. PEDAGÓG, EDITOR. 

V LETE 1999 VIEDOL MAJSTROVSKÝ KURZ V PIEŠŤANOCH A VYSTÚPIL NA RECITÁLI V ZRKADLOVEJ SIENI 

V BRATISLAVE V RÁMCI KULTÚRNEHO LETA (PRED POLOPRÁZDNOU SÁLOU ... ). 

S JEDNOU Z POPREDNÝCH SVETOVÝCH OSOBNOSTÍ KLAVÍRNEHO UMENIA 20. STOROČIA SA 

ZHOVÁRALA ALŽBETA RAJTEROVÁ. 

b Va~a cesta k hudbe ... 
Narodil som sa v Budapešti. Bolo nás päť detí a podľa vte
dajších budapeštianskych zvyklostí sme sa všetci učili hudbu, 
no len ja som sa stal profesionálnym hudobníkom. Začal som 
u svojej sestry, pokračoval som na hudobnej škole. Ako 18-roč
ného ma škola predstavila na verejnom koncerte, ktorý sa, 
našťastie, celkom dobre vydaril. V tom čase každý rrúmoriad
ny talent chodil k Dohnányimu, lebo bol hudobníkom vo ve
dúcich pozíciách: v rozhlase, na akadérrúi, vo filharmónii. Aj 
ja som sa k nemu prihlásil na štúdium, aj ma prijal, no musel 
som poldruha roka čakať, pretože žiakov prijímal iba každý 
druhý rok. Už vtedy som študoval u Ko
dálya kompozíciu. Uprostred školského ro
ku (1930) som sa vybral k Bartókovi, ktorý 
bol vel'mi rrúlý, vypočul si ma a prijal ma 
ako súkromného žiaka . V nasledujúcom 
septembri som sa zapísal na Akadémiu Fe
renca Liszta, na pedagogické oddelenie, kde 
vyučoval Bartók. Poctia môjho pôvodného 
plánu som chcel niekoľko hodín absolvovať 
u Banóka a potom prestúpiť na umelecké 
oddelenie, kde vyučoval Dohnányi. Po pr
vej hodine u Bartóka však bolo jasné, že zo
stanem u neho. Styri roky som bol jeho žia
kom. 

' 

b Aký bol Bartók v súkromnom a pedagogickom sty
ku, ako vyučoval? 
Bartók bol veľrrú rezervovaný a citlivý, vel'mi introvertný, ne
žiadal nikdy láskavosti, nikdy nikoho nevyužíva!, no zároveň 
bol nesmierne dobromysel'ný. Keď mohol, vždy pomohol. 
Doniesol som na ukážku dva listy, z ktorých jeden napísal na 
moju žiadosť, keď som začal koncertovať v zahraničí, druhý 
som objavil iba pred niekoľkýrrú rokrrú v New Yorku. Písal ho 
po taliansky istej spoločnosti, keď sa dopočul, že ma rrúenia 
angažovať. Nepovedal mi o tom ani slovo. Nedávno som si 
kúpil originál tohto listu. 
Vyučovanie prebiehalo tak, že Bartók predhrával. Slovami 
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nič nevysvetl'oval. Keď som zahraL zdvorilo sa poďakovaL 
oslovoval ma vždy . pán Sándor· a následne zahral tú istú 
skladbu. Ci už Bachovo prelúdium alebo Debussyho, Petruš
ku či Hammerklavier sonátu. Bolo to fenomenálne. Keď som 
sa spýtal na nejakú ťažkú pasáž, ako a čo mám urobiť, odpo
vedal: treba cvičiť. . Ako treba cvičiť?" . Ja to robím takto. • 
A zahral. Chcete tak alebo onak, to je vaša vec. Nevyučoval 
ako bolo zvykom, keď pedagógovia jasne povedia, čo a ako 
treba urobiť, ale ukázal výsledok a riešenie sme si museli 
nájsť sami. Bol to ideálny spôsob výučby. 
b Opravil, keď sa mu niečo nepáčilo? 

Sadol si a zahral. NepovedaL že niečo je zlé, 
nesprávne. Pravda, keď sa človek veľmi veta 
vypytovaL odpovedal. Jednoducho ukázal 
umelecký výsledok, a technické riešenie si 
každý musel nájsť sám. 

Mal celkom osobitý spôsob hry na klaví
ri. Legendy o tom, že hral divoko a strnulo, 
sú absurdné. Vôbec nebol strnulý, no vel'mi 
ekonomický, pohyboval sa vel'mi málo, ale 
všetko tam bolo. Nikdy neudrel vedra -

~ myslím, že niet jediného dokumentu o chyb
;; nom údere. 
~ b Dnes sú na CD prístupné aj nahrávky 

Bartóka-klaviristu s repertoárom od 
Couperina po vlastné kompozície. Každý, kto si ich vy
počuje, musí byť očarený muzikalitou, striedmosťou, 
prirneranosťou jeho interpretácie. Aj dne~ný poslu
cháč môže jeho hru vnímať ako veľmi modernú, ne
preromantizovanú, s dôrazom na zreteľnosť. 
To, čomu hovoríte moderné, je asi to nadčasové, večné, to, čo 
je vidy dobré. Vycítil a interpretoval náladu, ktorú do diela 
vklldal autor. 
b Želal si Bartók, aby jeho žiaci hrali aj jeho skladby? 
Bartók nikdy nikoho o nič nežiadal. Bolo mu treba veci na
vrhnúť. Keď som k nemu prišiel, hral som už dosť náročné 
skladby ako Lisztovu Don Juan-fantáziu a Schumannovu 
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Sonátu cis mol, Bacha, Brahmsa i Bartókovu Suitu. Jeho ostat
ným dielam som vtedy neveľm.i rozumel. Roku 1927 - ako 
mladý chlapec- bol som na koncerte, keď Bartók hral sveto
vú premiéru svojej Sonáty a spomínam si, že ma to veľmi vy
strašilo. Bola to škaredá hudba a celkom nezrozumiteľná. 
O niekoľko rokov, už ako jeho žiak, som si uvedomil, že to, 
čo komponuje, je určite dobré. iba tomu nerozumieme. Začí
nali sme s jeho Rumunskými tancami, s Allegrom barbarom, te
da s ľahšími skladbami a potOiTl som sa pusti l do Sonáty. 
nauči l som sa ju. hoci som nerozumel ani jedinému tónu. 
Hral som ju asi šesť mesiacov, naspamäť. 

Neskôr som mal možnosť naštudovať s ním jeho prvé dva 
klavírne koncerty. Okrem mňa mal túto možnost iba Jenô 
Deutsch, Bartókov obľúbený žiak, ktorý však zomrel vel'mi 
skoro. 
~ V štyridsiatych rokoch ste obaja žili v Amerike. Stre
távali ste sa s Bartókom? 
Po Bartókovom príchode do Ameriky roku 1940 som ho čas 

to vídaval. lial', žil tam už iba 
päť rokov. Je zázrak. že v tom
to krátkom čase, navyše ťažko 
chorý, napísal štyri veľké die
la. Zomrel v septembri 1945. 
Keď som sa v auguste vrátil 
z Južnej Ameriky do New Yor
ku, navštívil som ho. Deň na
to ho previezli do nemocnice. 
Aj tam ešte stále písal, kompo
noval. Začal byť už slávny, do
stával objednávky - od Kuse
vického na napísanie Concerta, 
od Primrosea na Violový koncert 
a od klavírneho dua Bartlett
Robertson na koncert pre dva 
klavíry, z ktorého sa nakoniec 
vykľul 3. klavírny koncert. 

Bartók zomrel 26. septembra, 3. decembra mi zavolal Bar
tókov spolupracovník Tibor Serly, ktorý dokončil inštrumen
táciu 3. klavírneho koncertu. a spýtal sa ma, či ho chcem zahrať. 
Pravdaže som chcel. Vtedy som sa dozvedel, že Dita bola cho
rá a nemohla dielo zahrať. Spoločnosť Columbia oslovila Or
mándyho s Filadelfským orchestrom, určili termín a o šesť 
týždňov sa konala premiéra a nahrávka. 

Celý klavírny part tohto koncertu dokončil sám Bartók. 
liať, iba v prvej časti stihol zapísať aj všetky tempové a dyna
mické pokyny, v druhej časti už pomenej a v tretej autorské 
pokyny celkom chýbajú. Vo vydavateľstve Boosey & Hawkes. 
žiaľ, vera z nich doplnili a v 25 - 30 rokov trvajúcej koreš
pondencii som naliehal na opravy a zmeny. Dodnes sa vo 
vydanom materiáli nachádza niekoľko závažných chýb. 

Podobne aj v l. klavírnom koncerte. ktorý má opäť vyjsť. bolo 
takmer tisíc chýb. Existuje Bartókova korešpondencia. v kto
rej sa sťažuje, no vydavateľstvo nereagovalo. Pravda, Bartók 
často menil tempové a dynamické pokyny a očakával, že mu 

J J J 
vydavatel'stvo vyhovie. Mi
mochodom. l. klavírny koncert 
nie je veľmi populárny. lebo je 
mimoriadne náročný, pričom 
je azda Bartókovým najzaují
mavejším d.ielom. 
~ Z klaviristického hľadis

ka je 3. klavírny koncert 
menej náročný než pred
chádzajúce dva koncerty. 
Ako to vysvetľujete? 
l. klavírny koncert je plný ok
táv, 2. klavírny koncert je plný 
akordov, v 3. klavírnom koncer
te sú nosné samotné melódie 
v jednohlase. Je to otázka 
ekonómie. 

~ J eno Lehner údajne po
žiadal Bartóka o napísanie 
konce rtné ho diela pre 
s láčikové kvarteto a or
chester, čo Bartók odmie
tol, vydavateľstvo Boosey 
& Ha wkes ho požiadalo 

s B. BARTÓKOM v USA 

Roku 1950 som bol v Aus
trálii, kde som s Klempere
rom hral 3. klavírny koncert. 
Týždeň predtým vyšiel v Syd
ney Morning Herald článok. 

kde sa doslova píše, že keď 
Bartók musel emigrovať 

o skomponovanie novodobého cyklu na spôsob Bran
denburských koncertov ... 
A bol tu ešte Yehudi Menuhin, ktorému napísal obrovskú 
sólovú husľovú sonátu. Bol veľmi zamestnaný a pracoval do 
poslednej chvíle. Keď ho prevážali do nemocnice, čo bolo 
veľmi smutné, vážil už iba asi 45 kíl. Bola pri tom jeho žena 
Dita a syn Péter. Na druhý deň som ho navštívil v nemocnici 
a vtedy sa ma spýtal, či mám čas niečo urobiť. Pravdaže som 
mal. Vysvitlo. že mal pred sebou druhú korektúru Concerta, 
ktorú na žiadosť vydavatel'stva Boosey & Hawkes ma l vrátiť 
do 30. septembra. Bol 20. september. Pož.iadal ma teda, či by 
som mohol prezrieť jeho opravy v part itúre. Tešilo ma. že mu 
môžem pomôcť. Pritom sa ani slovom nezmienil o 3. klavír
nom koncerte, ktorý písa l pre Ditu. Spomínaný obťah bol 
plný mimoriadne zaujímavých autorských poznámok. Pre
zrel som ich a 25. septembra som ich podal na poštu. Potom 
som ho opäť navštívil v nemocnici- práve dostával posledn ú 
transfúziu. Videl som ho vtedy posledný raz ... Noty, ktoré 
som poslal do vydavateľstva, sa neskôr stratili a dodnes sa ne
našli. Pravdepodobne sa stali .obetou• nejakého zberatel'a . 
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z Maďarska (čo nie je pravda, 
lebo emigrovať nemusel. rozhodol sa sám), nemal po prícho
de do USA ani haliera a aby zarobil nejaké peniaze, napísal 
n iekoľko koncertov (husľový, klavírny, orchestrálny). Clánok 
ďalej uvádza, že sa .zlomil" jeho štýl. aby vyhovel americké
mu monohofarebnému vkusu. Síce sa konštatuje, že nie kaž
dý s týmto tvrdením súhlasí, pričom sa tu spomína aj moje 
meno, ale neuvádza iný dôvod zmeny Bartókovho štýlu. Sa
mozrejme, je to nezmysel. V skutočnosti nejde o ojedinelý 
jav: aj Beethovenov jazyk sa na konci .očistil" -jednoducho 
skladatelia sa ku koncu svojho života vyjadrovali s menším 
počtom tónov. To je všetko. Bartókov 3. klavírny koncert je 
rovnako drama tický. rovnako lyrický ako všetky jeho pred
chádzajúce kompozície, ibaže je tam menej tónov. Aj u Pro
kofieva je v 9. sonáte ovel'a menej tónov než napríklad v 8. so
náte. Barták nikdy nerobil kompromisy ... 
~ Vráťme sa k Sándorovi - majstrovi klavíra ... Bola 
som svedkom vášho koncertu v Bratislave: aj vy hrá te 
vel'rn.i ekonomicky pokia!' ide o pohyby tela. Je to asi 
vplyv Bartókovej školy. Aj Dohnányi hral vraj vel'rn.i 
pokojne. 
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Keď sa človek sústredí na hudbu a pokúša sa premietnuť 
náladu diela, nemá čas už na . cirkusy". Aj tie sú možné, ale 
treba ich cviči ť osobitne. 
~ Váš súčasný repertoár je výsledkom niekol'ko desať
ročí trvajúcej umeleckej, koncertnej kariéry, a - ako 
ukázalo vaše vystúpenie v Bratislave - obl'ubujete 
programy so štýlovo zmiešaným repertoárom, od Ba
cha po 20. storočie. Rozširujete si repertoár aj v súčas
nosti? 
Všeobecne platí názor, že keď sa niekto narodil v Spanielsku, 
hrá dobre špani.lsku hudbu, ten kto sa narodil v Rakúsku za
sa hudbu rakúsku. Keď som prišiel do Ameriky, každý bol 
presvedčený o .. tom, že som špecialis ta na Liszta, ked'že som 
bol Maďar. Spoločnosť Columbia si u mňa objedna la lisztov
ský album (Danteovskú sonátu) a potom opäť Liszta a zase 
Liszta. Alicia de Larrocha musí neustále hra( španielsku hud
bu. Trvalo nejaký čas, kým som spoločnosť Columbia presve
dčil, že hrám aj Rachmaninova, Banóka i Prokofieva, Sebu
manna. Dnes ma usporiadatelia často žiadajú o Banóka, lebo 
som už jediný Banókov žiak, ktorý koncertuje. Ale, samo
zrejme, rozširujem si repertoár, i keď nie v takom rozsa hu 
ako v minulosti. Pred niekol'kými rokmi som napríklad hral 
Schnittkeho Klavírny koncert po tom, čo som ho počul v Ta
liansku - je to fenomenálna hudba ... Popri spomínaných 
miešaných programoch, ktoré hrávam najmä tam, kde vystu
pujem po prvýkrát, hrám napríklad aj programy zostavené 
z diel jediného skladatel'a - chopinovský, schumannovský 
a pod . . .. A, pravda, aj staré repertoárové skladby neustále 
prinášajú nové interpretačné nápady. Beethovenova sonáta 
zakaždým inšpiruje k novým riešeniam. 
liJ Spomínali ste, že ste jediný koncertujúci Bartókov 
žiak. Rada pripomeniem, že Bartók mal aj dvoch žia
kov z Bratislavy: Stefan Németh-Samorínsky tiež ke
dysi pôsobil koncertne a pani Helena Gáfforová je ešte 
stále aktívna. 
Nevedel som to ... Bartók mal stovky žiakov, máloktorý 
z nich bol koncertujúcim umelcom ... Jeno Deutsch, Gyorgy 
Vásárhelyi, Júlia Székelyová, Irén Maríková, ďalej Helen Pa
rishová v USA a dvaja-traja ďalší Američania. Ale, žiaľ, niet 
bartókovskej interpretačnej trawde. Zoltán Kocsis je vyni
kajúci klavirista, skvele hrá Bacha aj Bartóka a v Maďarsku je 
rad klavirstov, ktorí vycítia, ako treba jeho diela intepretovať, 
ale ozajstná tradícia nejestvuje. V Maďarsku sa dodnes pri in
terpretádi Bartókovych diel trieska do klavíra, alebo sa hrá 
predtlivelo. Nie je to správne ... Poznáte historku okolo naj
slávnejšej Bartókovej skladby Allegro barbara? Pôvodne Bartók 
napísal Allegro (in Fis). Neskôr v Paríži istý kritik napísal veľký 
ďánok pod titulom Les deuxjeunes barbares Hongrois- myslel na 
Bartóka a Kodálya. Banók na to vópne reagoval premenova
ním skladby na Allegro barbara. V skutočnosti to nie ja barbar
ská hudba. Je to pochod. Ale každý trieska, búcha ... 
~ Allegro barbaro je všeobecne chápané ako kompozí
cia v línii Stravinského Svätenia jari či Prokofievovej 
Skýtskej suity ... 
Tie skladby vtedy ešte neexistovali. A pochody písa l aj Beet
hoven ... Každý vel'ký skladatel' písal vel'm i rozmanitú hudbu. 
Podobne ako v tejto kompozícii, aj v 2. klavírnom koncerte sa 
trieska do nástroja, pritom tu ide o tanec. Sú tam akordy ako 
v Petruškovi, ale Petruška je Petruška. A tancu treba da( tane
čný charakter. .. Je to podobný prístup ako ten, podl'a ktorého 
Mozarta treba hrať zásadne jemne, Brahmsa zasa ťažkopád
ne ... Bartók bol pritom vel'mi flexibilný, nemožno tvrdiť, že 
to alebo ono si želal takto a lebo onak. Rád súhlasil s inou 
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predstavou. Keď spm po prvýkrát priniesol na hodinu Allegro 
barbara, pri prechodnej pasá7i po prvom úseku mi povedal, 
aby som hral viac taktov, lebo bolo potrebné decrescendo 
a nebol som ešte dos( tichý ... V notách mám množstvo po
známok, ktoré nie sú uverejnené. V prvom vydaní Rumun
ských tancov je v strednom dieli druhého tanca jednotónová 
melódia, ku ktorej mi Bartók pripísal oktávu. Neskôr vyšla tá
to oktáva aj v tlači. Teraz vyšla v Dover Edition .autentická" 
bartókovská verzia - bez oktávy ... Aj Tanečná suita má svoju 
históriu. Koncom roku 1944 - ma l som vtedy vel'a premiér 
v New Yorku (aj amerických skladatel'ov)- spýtal som sa Bar
tóka, či má nové dielo. Odpovedal, že novú klavírnu kompo
zíciu nemá, ale má dielo, ktoré ešte nikto nehral: klavírnu 
verziu Tanečnej suity, ktorá vznik la vzápätí po orchestrálnej 
verzii. Pre mňa túto klavírn u verziu prepracoval, mnoho 
zmenil, vyn echal niekol'ko taktov, ktoré v klavírnej verzii ne
znejú dobre. Prišiel na koncert a všetko bolo o. k. Odvtedy tú
to verziu hrávajú klaviristi častejšie. Pred niekol'kýrni rokmi 
som bol v Budapešti a na koncerte som hral Bartókovu kla
vírnu verziu Concerta. Pred koncertom ma navštívil istý vel'mi 
vážený bartókovský odborník a spýta l sa ma, prečo toto die
lo hrám. Odpovedal som, preto/e je vel'mi krásne. Áno, od
vetil, ale Banók nechcel, aby ho verejne predvádzali. Spýtal 
som sa, odkial' to berie. Odpoveď znela: pretože ho sám nikdy 
nehraL Áno, hovorím, lebo zomreL V tej istej debate sa ma 
tento odborník spýtal, čo si myslím o Tanečnej suite, veď ani tú 
vlastne neslobodno hrať. Veď sám Bartók mi ju ponúkol na 
koncertné uvedenie, hovorím, sám ju na tento účel upravil... 
b Poznáte veľké množstvo koncertných siení na ce
lom svete. Existuje miesto, kde hráte najradšej? 
úžasné sú Carnegie Hall v New Yorku, Teatro Colon v Bue
nos Aires, stará Academy od Music vo Filadelfii. .. Novšie sie
ne v Európe poznám menej, ale hral som vo vynikajúcej Ber
línskej filharmónii. V súčasnosti sa na stavbe nových siení po
dieľajú akustici, ktorí sa orientujú podľa zreteľnosti tónov 
v priestore, nie podľa hudby, ktorá si vyžaduje iné kritériá. 
Avery Fisher Hall v New Yorku projektovali tiež akustici, 
a keď bola hotová, museli ju prestavať. Smutný je aj prípad 
londýnskej Royal Festival Hall, kde som bol roku 195 1 jed
ným z inaugurujúcich umelcov: akustika je tam celkom 
mŕtva. A Albert Hall v Londýne je z tohto hl'adiska smiešna. 
údajne Beecham raz povedal, že je to jediná sieň, kde súčasný 
skladateľ môže svoju skladbu dvakrát počuť- vdaka ozvene ... 
b Hrávate komornú hudbu? 
Kedykol'vek a kol'kokol'vek to je možné. 
b Máte stálych partnerov? 
Žiaľ nie, hrával som najmä doma so súrodencami. Verejne 
som s Henrykom Szeryngom hrával všetky Beethovenove 
husľové sonáty, raz s Lehnerovým kvartetom. V Amerike je 
človek, žiaľ, zaškatuľkovaný: začal som tam ako sólista a keď 
človek hral vtedy komornú hudbu, kvalifikovali ho ako spre
vádzača, preto som komornú hudbu verejne nehraL Ale po
znám celú komornú literatúru ... Dnes je to už inak: najväčšie 
osobnosti môžu popri svojej sólistickej kariére hrať komornú 
hudbu. Keby sa našla príleži tosť, tiež by som ju rád hral aj ve
rejne. Problém je v tom, že komornú hudbu si treba doma 
pripravit. Brahmsovo kvinteto vyžaduje práve toľko štúdia 
ako Jeho klavírna sonáta, no prax je ta ká, že kolegovia svoje 
party čítaj ú na koncerte bez dôkladného predchádzajúceho 
štúdia. A to nie je ono ... Len na okraj: klaviristi by mali spre
vádzať spevákov- je to pre nich velín i dôležité. 
b Vyučujete- nielen v Piešťanoch .. . 
Na Juilliard School of Music už 16 rokov. Okrem toho mám 
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mnohých súkromných žiakov zo všetkých kútov sveta. A ve
diem majstrovské kurzy ... Napísal som však aj knihu o klavír
nej hre, ktorá má širokú odozvu .. . Totiž, čú11 je viac klaviristov, 
tým viac je chorôb vyplývajúdch výl učne z presilenia. Klavír 
však n ie je tlakový, ale bicí nástroj. Podstata spočíva v tom, že 
kladivo udrie na strunu a vyskočí naspäť. Z toho vyplýva to, čo 
by mal každý vedieť: neslobodno tlači(. a už vôbec nie po úde
re. Takmer všetka klavírna technika sa zakladá na tom, že sa 
domnievame, že v dôsledku sla ~osti svalov (pretože nás hra 
unavuje) musíme posilňovať. Táto teória platí všade, zakladá sa 
však na dvoch omyloch: l. svaly nie sú slabé, resp. máme 
množstvo silných svalov, ktoré len treba vedieť aktivoval; 
2. klavír bol vynájdený pre ľudí a nie pre atlétov, kulturistov. 
Pri športe sú potrebné: maximálna sila a optimálna koordiná
da. Keď oba predpoklady sú splnené, možno sa stať majstrom 
sveta, pretože tu niet hraníc. Na klavíri i na husliach existuje 
hranica. Keď prOiš tlačíme na struny, je to škaredé, keď pn1iš 
trieskame do klavíra, je to tiež škaredé. Teda existuje hranica, 
ktorú nemožno prekročiť. Preto nemá zmysel snažiť sa o čo 
najsilnejšie svaly. Ide o čo najväčši u pružnos(. o dosiahnutie 
všetkého potrebného bez akejkoľvek námahy. Tlak neexistuje. 

PI EŠŤANY 1999 

Sú klaviristi, čo radi spievajú a na každom tóne robia choreo
grafiu, s cieľom spomaliť náraz na kláves. To však nejde tlakom, 
ale uvoľnením šľachy. Keď povolí, rýchlosť sa zníži. Teda kto 
chce hrať forte, nemá myslieť na závažie, na silu, ale na to, že 
kláves musí stlačiť rýchlejšie. Keď sa cvičí s prstami na kláve
soch, musí sa do nich strčiť. alebo tlačiť. čo nie je dobré. S prs
tami na klávesoch sa ďovek cíti síce bezpečnejšie, no prsty m u
sia byť nad klávesami . Je to problém: každý prst má svoj sval, 
čo sa neberie do úvahy. Všeobeme sa uvažuje o správnom 
držaní ruky. Pri určitej polohe ruky je však jeden prst umiest
nený dobre, druhý nie. Práve včera som čítal v New York He
rald Tribune, že mnohí, čo pracujú s počítačmi, onemomejú na 
tzv. carper tunnel syndrom (zápal šlachového puzdra). $ľacha 
je svalovým ukončením. Keď je ruka nastavená tak, aby došlo 
k čo najmenšiemu treniu v jednom prste, potom to nefunguje 
s iným prstom, ktorého šľacha v tuneli je voči klaviatúre 
v inom uhle. Dôsledkom nadmerného trenia je bolesť. zápaly 
a pod. a na tri mesiace treba prestať hrať. Zápal svalu nie je ta
ký nepríjemný, trvá len 2-3 dni. So šľachou je to horšie. Polo
ha ruky musí byt preto flexibilná. Podobných problémov 
s nesprávnymi návykmi či teóriami je viac. Teda namiesto nie
koľkohodinového hrania stupníc a ~posilňovania" rúk sa treba 
zaoberať skôr správnou koordinádou ... O tom všetkom je mo
ja kniha. Je to nudné, bez anekdot, bez akejkoľvek spirituál
nosti, bez .vaty", hovorí sa len o pohyboch rúk a prstov. Kni-
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ha vyšla okrem angHčtiny opakovane v taliančine, polštine 
a čínštine a pripravuje sa španielsky preklad. 
la Klaviristi by teda mali mať vedomosti z anatómie. 
Trošku. To nie je kategorické riešenie. Spravidla klaviristi ne
vedia cvičiť. Cvičenie znamená opravovať. zlepšovať. 
la Vaši žiaci sú pri príchode k vám viac-menej hotový
mi klaviristanti. Ako postupujete u tých, ktorí už majú 
zlé návyky, celkom inú techniku hry, než aká sa vám 
zdá účelná a zmysluplná? Preúčate ich? 
Prichádzajú ku mne spravidla pretO, lebo majú nejaký prob
lém. Keby ho nemali. načo by za mnou chodili? Nového žia
ka nechám najprv hrať a pokúšam sa loka lizovať problém, 
ktorý ho obmedzuje. Potom ho vyzvem, aby mi ukázal ako 
cvičí. Keď začne cvičiť, vidím všetko celkom jasne. Teda v pe
dagogickom procese sa snažím eliminovať prekážky. Ne
chcem so žiakom celú skladbu vystavať. To je spravidla v po
riadku. Ale keď má vžité návyky, obmedzujúce jeho muzicí
rovan ie, snažím sa to vyčistiť. Márne by som hovoril: hraj 
rých lejšie, tichšie, dôležité je ako hra( rýchlejšie alebo tichšie. 
Pokúšam sa pomôcť pri prekonávaní technickej prekážky. Vý
sledok sa niekedy od os taví okamžite, inokedy až neskôr. .. 

PIEŠŤANY 1999 

Moje kritérium znie: ak niečo bolí, nie je to dobré. V predslove 
ku svojej knihe poznamenávam -ak máme podt, že niečo nie je 
v poriadku, nepokračujme. Ak predsa pokračujeme, unavíme sa, 
a keď sa unavíme, niektoré svaly začnú bolieť. Ak pokračujeme 
dalej, aby sme svaly posilrúli, hrozí zápal šľachového puzdra. 
la Dnes sa tieto zápaly niekedy liečia operatívne. 
Bože chrát1!. Okolo toho existuje už celý chiru rgický priemy
sel, je to biznis. Z l 000 operácií je potrebná jedna ... V zásade 
treba bolestiam predchádzať. Ak už nastali, treba nechať čas 
na niekoľkomesačnú regeneráciu, neoperovať. A potom hrať 
tak, aby sme eliminovali príčinu problému. To je jediné rieše
nie ... Leona Fleishera operova li , tlač priniesla veľké články 
o úspechu operácie, o tom, že bude normálne hrať: hral raz 
a nadobro skončil. Teraz vyučuje ... 
la Akú hudbu si hrávate doma, keď netreba konkrétne 
cvičiť, ale len tak, pre vlastné potešenie? 
Ťažko sa mi odpovedá na túto otázku: vyhľadám si vždy n iečo, 
čo práve nehrám na koncerte. Napn'klad niekoľko dní to je 
niektoré veľké Bachovo dielo (Chromatická fantázia a Fúga), 
inokedy jedna niektorá z neskorých Beethovenových sonát, či 
Chopinova mazurka ... a o niekoľko dn í zasa čosi iné ... 

My klaviristi máme šťastie, že repertoár je obrovský a v kaž
dej skladbe vždy možno objaviť novú myšlienku, nový detail, 
nehovoriac o dobrej novej hudbe. Jednoducho: rád hrám vždy 
niečo iné .. . la 
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100 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY 

Ján Cikker 
~ 

~ Spomienky pre dychové kvinteto 
a sláčikový orchester op. 25 

Ľubomír Chalupka 

V zmenených spoločenských podmienkach po ukončení dru
hej svetovej vojny, keď vládla eufória z nových možností vý
voja umeleckej tvorby, bolo prirodzené, že aj v prostredí slo
venskej hudby bola aktuálna otázka inováde štýlovo-estetic
kej základne. Inidatíva, ktorú v tomto zmysle presadzoval 
v rokoch 1945-1948 mladý estetik a kritik Oto Ferenczy, vy
chádzala z predstavy, že romantické vrstvy v tvorivej orientá
di medzivojnovej generácie sú už pre povojnové obdobie ne
aktuálne. Podľa neho nebolo vhodné zotrvávať na inšpiratív
nych zdrojoch estetiky Vitezslava Nováka, učiteľa temer 
všetkých slovenských skladateľov, nastupujúcich v 30. ro
koch; prepájanie baladickej, rapsodickej a impresívno-lyric
kej expresie akcentované programovými inšpiráciami v ich 
dielach považoval za prekonané. Horlil za povinnosť rozširo
vať rozmer slovenskej národnej hudby prijatím novších pod
netov z európskej hudby prvej polovice 20. storočia. V jeho 
mladícky prísnom kritickom zábere sa ocitla i tvorba popred
ných predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny: napn1dad 
na margo uvedenia Slovenskej suity Jána Cikkera poznamenal, 
že .spôsob využívania folklórnej myšlienky našimi sklada
teľmi pôsobí dnes, 
V f. 1946, pomerne SLOVENSKA.FILBA BIIONIA V BBAXISLAVE 

zastaralo.· (Pravda, 
1946, č. 196, s. 5). 
Bolo príznačné, že 
na toto Ferenczyho 
tvrdenie bezpro-
stredne za reagovala 

Zdenka Bokesová, J. K Q N C E RT 
jedna z popredných 
postáv vojnovej i po- KOMORNÉHO ORCHESTRA 
vojnovej hudobnej 
kritiky, obhajobou 
štýlových východisk 
Cikkerovej generá-
cie ako jedine mož- IJ 
ných pre perspektív-
ny vývoj slovenskej 
hudby, pričom sa v jej 
argumentácii objavi-
li zret.efné Črty fO- KONCERTNÁ SIEN POVERENicrYA VNOTBA 

mantizujúceho na- u. NOVEIIIIBA uus. 
cionalizmu i antici-
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páda ideologizovania. (Pravda, 1946, č. 202, s. 6: •... Oživený ro
mantizmus nebude skôr uzavretý, kým nebudú úplne vyčer
pané rvorivé fondy ľudu. Dôležité si je uvedomiť, že tento oži
vený romantizmus nie je len výsledkom určitého umeleckého 
zamerania, ale súvisí s novým usporiadaním ľudskej spoloč
nosti .... Hudobný prejav ľudu, ľudí z fabrík a polí zostáva 
zdrojom, ak nie priam inšpiračným žriedlom pre umelcov.") 

S Ferenczyho presvedčením nepriamo polemizovali .po
stihnutí" skladatelia - zhodou okolností roku 194 7 vznikli 
nové diela Alexandra Moyzesa, Eugena Suchoňa i Jána Cik
kera, ktoré dokumentovali tvorivú istotu i vieru týchto skla
dateľov vo vlastné štýlové východiská, ich nosnosť a perspek
tívnosť. Moyzes v rozsiahlej 4. symfónii využil staršie skice 
z hudby k plánovaným rozhlasovým hrám a zachoval typ 
evolučného a polytematického symfonizmu, uplatnený už 
vo svojich prvých dvoch symfóniách ( 1928 a 1932 - obe ne
skôr prepracoval). Aj Suchoň zreteľne demonštroval pevnú 
kontinuitu s raným obdobím svojej tvorivosti- vo Fantázii pre 
husle a orchester priamo siahol k pôvodnej koncertantnej 
skladbe Burleska op. 7 z roku 1933 a jej hudobný materiál 

prepoji! s novými 
myšlienkami do jed
ného celku pone-

PROG RAM: chajúc pôvodné opu
sové číslo . Cikker 

1. v. Novik' Slovl.ck& IUita, dielo 32 v 
V ~ - Met\zl deeml - ~U!J - U muz1kJ -
Vaod 

3. E. Sueho6: Nox et eolitu do, 
plC' pt,em1 pn. m~ • matt crclautc" Da bUDe 
Ivua Kru1N. dlelo t {,. 

z".riJa. • ... - Balada - Slad rom&DC& - Hra. hma 
bMdil • • . - Topo:e . • • 

.......... 
t. J . Ollkor' Spomienky, 

t.rl 8k1a4b7 ,... llitlluJTt ~- tlautu. bobOS. lC1ariDet. v" 
t-.pt•roh,die)o2:1i 

Ban:arcla - Puunle - s.ada 

5. V. Novik' Serenioh D - dur, dielo 36 
P'N:btdll.lm - s.r..Ada - NottuJw) - P'bWt: t/ , 

• Dlripot : Vidov Talld> 

Spolu6Bnln>le' - Zanvlovo'-á, 
prot. $WMllo kQaMrn.ttri&. 

nazval novonapísa
né dielo Spomienky, 
čím priamo zdôraz
nil jeho retrospek
tívne zameranie. 

Ak v prípade Moy
zesa a Suchoi1a išlo 
o širší oblúk súvis
lostí, Cikker písal 
svoj reminiscenčný 

opus ako plynulú 
súčasť prudkého in
dividuálneho tvo
rivého vzplanutia, 
ktoré určovalo tem
po a presvedčivosť. 
s akými sa po svo
jom príchode na 
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Slovensko ( 1939) etabloval v prostredí bratislavského hudob
ného života. V rokoch 1940-1946 postupne zaznelo sklada
teľovýcha desa( nových diel: okrem piesňového cyklu O ma
mičke ( 1940) a klavírnych skladieb V samote ( 1940) išlo o roz
merneJ Sie orchestrálne, resp vokálno-inštrumentálne 
kompozície - Jarná symfónia ( 1937), kantáta Cantus jiliorum 
( 1940), symfonická báseň Leto ( 1941 ), Concertino pre klavír 
a orchester ( 1942), symfonická báseň s recitáciou Boj (Vojak 
a matka, 1943 ), Slovenská suita ( 19,43 ), Selanka ( 1944), a napo
kon symfonická báseň Ráno ( 1945), ktoré boli temer bez vý
nimky priaznivo prijímané dobovou kritikou (v jej očiach sa 
Cikker rýchlo stal rovnocenným partnerom A. Moyzesovi 
a Suchoňovi). Nielen kvantitou, ale najmä kvalitatívnymi 
štýlovými atribútmi tvorila spomenutá Cikkerova produktivi
ta os profilácie kompozičnej tvorby v rokoch vojnového slo
venského štátu a dodávala jej vnútornú dynamiku. Každá 
z napísaných a uvádzaných Cikkerovych kompozícií tej doby 
predstavuje svojráznu súčasť dozrievania skladateľa, polyper
sonálnej osobnosti, vnímavej na podnety, muzikantsky spon
tánne a expresívne na ne reagujúcej. Od oslavy mladosti 
a prebúdzajúcich sa životných síl v Jarnej symfónii, cez inten
zívny prejav lásky k blízkej osobe v cykle O mamičke a tlmo
čenie eroticky zvlnených citov subjektu v Lete, objavuje sa aj 
opojný tón vrúcneho vzťahu k slovenskej prírode (Selanka) 
a v prenesenom zmysle aj k slovenskému ďoveku, spôsobom 
štylizácie bukolicko-lyrických intonácií a temperamentných 
figúr piesňového a tanečného folklóru, tlmočených v Concer
tine a v Slovenskej suite. Nechýbajú však vážnejšie meditatívne 
tóny o existencii ďoveka (V samote) a najmä emocionálne 
presvedčivý a vypätý protest Cikkera umelca i ďoveka proti 
vojne, nielen prostredníctvom výkrikov, ale aj stíšeným 
žial'om nad jej obeťami- Cantus ftliorum, symfonické básne Boj 
a Ráno 

Po zvukovo rozihranej a vitalizmom nasýtenej Slovenskej 
suite, širokým farebným štetcom načrtnutej Selanke a expre
sívne vypätej a prudkými kontrastmi zvlnenej partitúre Rána 
vyžadovala Cikkerova psychika pochopitel'nú kompenzáciu. 
Preto vznikol plán Spomienok ako trojčasťovej, sultovo konci
povanej komornej kompozície, pôvodne určenej len pre 
sláčikový orchester, neskôr pribral skladatel' zo zvukovo-vý
razových dôvodov aj nástroje tradičnej zostavy dychového 
kvinteta. Zvolená kombinácia zodpovedala reminiscenčnému 
zámeru -vo svojich symfonických kompozíciách Cikker spo
liehal na farebné kombinácie pléna sláčikových nástrojov 
s dvojicami alebo sólovo exponovanými dychovými nástroj
mi, ktoré využíval práve na miestach významných z kompo
zično-tektonického a programového dôvodu a bolo tak pre 
neho vítané sa k nim vracať. Celková inštrumentačná reduk
cia Spomienok vyplynula z intímnej autobiograficky ladenej 
výpovede, kde autor retrospektívne poukázal na konštanty 
určujúce jeho tvorivý záber, na inšpiračné okruhy a citové 
stavy, ktoré boli v dávnejšej i nedávnej minulosti pre neho 
významné. Výsledkom však nebola akási simplifikácia, či zrod 
oddychového opusu; komornosť tvorila bázu pre hlbšiu kon
centráciu kompozičného materiálu i vhodné obmedzenie hý
rivej invencie a inštrumentačnej sýtosti. Už v Cikkerových ra
ných sláčikových kvartetách možno sledovať intenzitu preja
vu a dômyselnú prácu s motivickými tvarmi. v Spomienkach 
dominuje napriek zvukovej odmocnenosti plnokrvnosť a pre
svedčivosť čírej muzikality v službách konkrétneho zámeru. 

Prvá časť, Andantino, je riešená ako náladovo jednotný, dy
namicky mierne zvlnený oblúk s črtami symetrickej trojdiel
nosti. Jednoduchosť výstavby dovoľuje plastickejšie postih-
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núť niektoré konštanty skladateľovho hudobného myslenia. 
Na podklade ostinátnej figúry v sláčikoch (Pr. la) zaznieva 
vstupná elegická myšlienka v hoboji (Pr. lb), voči nej ako 
kontrapunktický protihlas skladateľ exponuje chromatickú 
líniu (Pr. lc). Všetky spomenuté tvarové súčasti mikroštruk-

Pr. la 

Andantino 

Pr. lb 

Ob~ 

'S F" [ f r Dr l F 
pp espr. ~=== 

Pr. l c 

Vn l espr. molto legato 

rfe c 1'f?f§J #Ef r t& 1 

pp 

túry zvýznamňuje jednotným predpisom .espressivo", čím 
demonštruje ich rovnakú úlohu pri koncepcii makroštruktú
ry. Hobojová téma je po intervalovej stránke podobná me
lancholickej myšlienke 4. časti Slovenskej suity (dve kvarty 
prepojené sekundou), malá sekunda (d-dis) uprostred, ryt
mická nepravidelnosť a ukončenie v podobe akejsi otázky im
plikujú zdroj vnútorného nepokoja ako jadra následnej evo
lúcie. Ďalšie mikroštrukturálne pohybové napätie vyplýva zo 
vzťahu statickej ostinátnej figúry voči tejto nepravidelnosti 
ako aj z kontrastu diatonicky stavanej témy voči chromatic
kému kontrapunktu. Tento kontrast generuje špecifickú cik
kerovskú zvukovosť faktúry, prítomnú už od Sonatíny temer 
vo všetkých dielach ako individuálne riešený pomer medzi 
jasne načrtnutým melodickým motivicko-tematickým pul
zom a pozadím, ktoré nie je tradičným harmonickým či po
lyfonickým sprievodom. Súčasťou skladateľovej reminiscen
cie je volba hoboja ako nositeľa vstupnej myšlienky (podob
ne ako na príslušných miestach v Cantus jiliorum, Boji či 

Slovenskej suite tento nástroj exponovaný sólovo symbolizuje 
pocit zdržanlivého dojatia). 

Rozvíjanie buduje na tradičnej tematickej práci, delením 
a posúvaním pripravuje Cikker prvú dynamickú gradáciu, 
kde sa rytmický pohyb zjednocuje, nostalgický výraz sa pre
svetľuje prenosom témy do vyšších polôh. Po krátkom stíše
ní uvádzanom variantom témy v lesnom rohu sa prostred
níctvom dialógu medzi sláčikmi a dychmi dvíha druhá vlna 
gradačného vzopätia, kde miznú iniciálne štrukturálne napä
tia a dominuje rozvinutá téma v jasnom C dur (vášnivá meló
dia opisujúca tónický kvintakord je však sprevádzaná diso
nujúcim as). Následný odliv napätia smeruje k nivelizácii 
vstupného tematického tvaru s presunom pozornosti na osti
nátny moúv. V prostredí imitačných väzieb upokojujúceho 
záveru sa pôvodná téma ozve v klarinete a violončele v po
dobe spomienky. 

Druhá časť. Molto moderato, znovu trojdielna s krátkou kó
dou, je postavená na využití dvoch inšpirácií, pre skladatel'a 
typických .slovakizmov·, odvodených z obdivu k prírode 
a k domácej foklórnej tradícii. Nežná a pokojná bukolická 
myšlienka, uvedená vo flaute, evokuje idylickú, no nesenti-
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mentálnu náladu 2. časti Slovenskej suity, resp. Selanky. Jej jas
né diatonické kontúry (kvano-kvintová kostra melodického 
tvaru zodpovedá štrukturálnym charakteristikám sloven
ských ľudových piesní) sú osviežené typicky cikkerovským 
chromatickým pozadím hlbokých sláčikov, tu konkrétne po
suvom zväčšených kvintakordov (Pr. 2; podobné diskrétne 

Pr. 2 

zvukové spojenie použil skladateľ v Sonatíne, strednom die
le Concertina i v Slovenskej suite). Hudba odvíjaná z tejto myš
lienky tlmočí citové dojatie z pobytu v horskom plenéri, kto
rý skladateľ miloval. Melodická zreteľnosť myšlienky sa posil
ňuje imitačnými odozvami na spôsob echa a jej citáciou 
v klarinete a sláčikoch. Po jej spracovaní sa zrazu v dvojici viol 
ozve druhý, kontrastný motív radostnej pohody a tempera
mentu, tlmočený rytmickým pulzom odzemku s metrickým 
rozšírením na konci (Pr. 3.). (Spojenie bukolickej lyriky s ta-

Pr. 3 

Allegro scherzando 
2soli 

nečnosťou, podmieňujúce tektoniku cyklu Slovenskej suity, bo
lo pre skladateľa príťažlivé, využil ho už v 2. časti Jarnej sym
fónie). Po zaznení v hoboji, klarinete a dvojici huslí zaznie ta
nečný motív v rámci plynulej gradácie v celom orchestri, po 
krátkom vyvrcholení nastáva postupné stišovanie, obraz roz
pustilého veselia sa vytráca a navracia sa vstupná bukolická 
nálada. Jej výrazová sila a presvedčivosť tlmočená kantabil
nou témou stúpa, umocňujú ju o.i.sólové husle (podobne ly
ricky Cikker prejasnil záver Jarnej symfónie). V závere časti sa 
nakrátko pripomenie v dychových nástrojoch tanečný motív 
a tlmený zvuk hlavnej témy akoby symbolizoval rozlúčku so 
slnkom prežiareným dňom. 

Najzávažnejšou je tretia časť Spomienok- Adagio. Molto vi vo. 
Keďže v spektre inšpiračných okruhov významných pre skla
dateľa zastávalo dôležité miesto jeho humanistické a umelec
ky prenikavo deklamované znepokojenie nad vojnou ako 
masovým ničením najvzácnejšej hodnoty - ľudského života, 
považova l za potrebné nanovo pozdvihnúť svoj hlas. Na za
čiatku a konci tejto časti znie v hlbokých sláčikoch sugestív
ny recitatívny chorál (Pr. 4) Cikkerov lament nad mŕtvymi. 
Podobne začínala druhá skladba z klavírneho diptychu V sa
mote z roku 1940 - Cikkerova komorná meditácia o zmysle ži
vota a smrti. (Je možné, že okolnosti. za akých vznikali Spo
mienky - skladateľ dielo písal počas letného pobytu v ľudo

prázdnom kaštieli v Dubodieli - ovplyvnili volbu vážnej, 
temnej intonácie). 

Pr. 4 

Ak v predchádzajúcich častiach skladby sa autorský subjekt 
prejavoval vo väzbách na domáce, slovenské inšpiračné záze
mie, výpoveď v záverečnej časti je hudbou, prelamujúcou lo
kálne korene, oslovujúca ďoveka v univerzálnom zmysle slo
va - blízka Sostakovičovej , Hindemithovej či Brittenovej into
nácii tryzny. Stredný diel tvorí polylineáme prepracovaná fúga, 
iniciujúca dravý tok hudby. Príznačný je tvar témy - duxu. Za
čína tritónovým vzostupným intervalom, po ňom nasleduje vl
niaca sa chromatická línia, znejasňujúca tonálne zakotvenie 
a umocňujúca nepokojné chvenie (Pr. 5). Vyu7jtie tritónového 

Pr. 5 

intervalu (zväčšenej kvarty, resp. zmenšenej kvinty) bolo 
kľúčovým štrukturálnym, tektonickým i významovým prvkom 
najmä v kantáte Can rus filiorum, kde zodpovedal motívu smrú. 
(Skladbe sme sa venovali v č. 3/2000 Hudobného života). Podob
nú, nie však natol'ko obnaženú pozíciu zastáva tritonus aj pri 
stavbe moóvov v symfonických básňach Boj a Ráno. Tri tónový 
zdvih v úlohe akéhosi motta zaznieva už v prvom takte 3. časti 
Spomienok, pred nástupom chorálového recitaúvu v Adagiu. 

Fúgová téma postupne preniká do všetkých nástrojov sklad
by, pri jej evolúcii Cikker natoľko nevyužíva finesy irnitačnej 
polyfonickej techniky (hoci vo svojej dovtedajšej tvorbe viac
krát demonštroval svoje komrapunktické majstrovstvo- fúgou 
končí napn1dad mladícka Suita pre husle a violu a Jarná symfónia, 
dômyselnosťou vyniká monomotivická evolúcia v Lete), ale po
intuje zvukovú masívnosť polylineámeho pletiva a nástojčivé 
napätie plynúce z chromatickej štruktúry melosu. Na prvom 
gradačnom vrchole, kde tritónová hlavica - memento smrti -
znie vo viamásobných výkrikoch, sa v sláčikoch ozve modifi
kovaný tvar témy, ukončený apelaúvnou otázkou .Musí to byť?", 
od čias Beethovena v európskej hudbe viac ráz zastupujúci 
významovo vážnu intonáciu. (Pr. 6). Nové gradácie docieľuje 

Pr. 6 
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skladateľ na spôsob dvojitej fúgy polyfonickým prepojením 
oboch tematických tva rov a opätovnými výkrikmi. Na vrchole 
poslednej z nich sa znovu ozve naliehavý a vážny rón chorálu, 
postupne doznieva v meditácii, s viac razy repetovaným melo
dickým zdvihom .otázky". V sríšení - podobne ako v Can tu fi· 
liorum a symfonickej básni Ráno - vrcholí znepokojivý hlas 
Cikkerovho umelecké ho svedomia. 

La konickosť. prehľadnosť a výrazová konk ré tnosť n e 
vtláčajú Spomienkam pova hu tro<Oh kontrastných suitových 
obra7ov. Napriek u rči tým motivickým podobnostiam so 
staršími skladbami , nie sú ich prostým komorným pendan
tom. Svojím reflexívnym prienikom k inšpiračn ým isto tám 
idú hlbšie než spontánne rozihraná a v určitom zmysle 
dekoratív-na žánrovosť Slovenskej suity. V rá mci detailov i 
v projekcii celku sa nezaprie Cikkerova až psychologicky pre
žívaná expresívnosť. tvoriaca dôležité podh ubie je ho drama
tickeho cítenia. 

AUTOROVO VENOVAN IE V PARTITÚRE DIRIGENTOVI PREMIÉRY SPOMIENOK. 

Spomienky čakali vyše roka na interpretačné oživenie. Pre
miérovo skladbu uviedol v apríli 1949 s rozhlasovým orches
trom Ľudovít Rajter. Onedlho, v novembri, sa jej ujal Václav 
Talich , ktorý skladbu zaradil na úvodný kon cen Komorného 
orchestra novoza ložen ej Slovenskej filharmónie (okrem Spo
mienok odznela predohra Jánošíkovi chlapci A. Moyzesa, Su
choňov cyklus Nox et so/itudo ako aj Serenáda a Zbojnícka sona
tína V. Nováka - koncert bol venovaný Novákovej pamiatke, 
ktorý krátko predtým zomrel). O tom, ako si Talich Cikkera 
vu skladbu cenil, svedčí. že ju opakovane zaraďova l do prog
ra mov Komorného orchestra . 

Spomienky stoja na konci závažnej vývojovej etapy Cikke
ra, v tom čase až na výnimky výlučne inštrumentálneho 
sk ladateľa. Rok po ich premiére zača li vznikať náčrtky k pr-

vej opere Juro Jánošík- a sú teda výstižnou reminiscenčnou 
reflexiou tvorivého obdobia od študijnej klavírnej Sonatíny 
až po triptych symfonických básní O živote, dokončený roku 
1946. Viaceré nápady uplatnen é v komornej skratke v Spo
mienkach - najmä v záve rečnej 3. čas ti - sa rozvinuli i v ne
skoršej a u tOrovej tvorbe, napríklad polylinearitou motivo
va ná zvukovosť v Orchestrálnych štúdiách ( 1965). či sugestív
nosť chorálových intonácií v Meditácii na moleta H. Schulza 
Blažení sú mŕtvi ( 1964 ). Apelatívny a znepokojivý tón tejto 
čas ti sa premietal i do nasleduj úcich veľkých operných pro 
jektov. 

Pramene: 
- partitú ra, Supraphon Praha-Bratislava 1968 
- nahrávky: Slovenská fil ha rmónia, Ladislav Slovák, OPUS LP 9 11 O 
0585; CD O 
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ÉVORSKÁ KATEDRÁLNA HUDBA 

V dňoch 1. - 3. septembra sa v Košiciach ko
nal workshop, ktorého idea sa zrodila vlani 
počas pobytu košického zboru Collegium 
technicum v Portugalsku. K zboru sa pripojili 
Asociácia speváckych zborov Slovenska a Ná
rodné osvetové centrum a pripravili v našich 
pomeroch ojedinelé podujatie. V ňom pod ve
dením dirigenta K. Petrócziho a jeho mla
dého portugalského kolegu P. Texeiru sa jeho 
účastníci - speváci Collegium Technicum, 
portugalského zboru Eborea Musica a 20 di
rigentov neprofesionálnych zborov z celého 
Slovenska - venovali nácviku u nás neznámej 
starej portugalskej sakrálnej hudby. 

Ako sme sa dozvedeli z úvodnej prednášky, 
pri katedrále v portugalskej Évore existovala 
v 16. a 17. storočí významná hudobná škola 
polyfónneho spevu založená Španielom Ma
teusom ď Aranda (pôsobi l tu v rokoch 
1528- 1544). Jeho nasledovník Ma noel Men
des potom vychoval celú generáciu portugal-
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ských skladateľov - majstrov vokálnej polyfó
nie, ako boli Manuel Cardoso, Filipe de 
Magalhanes, Duarte Lobe Estevan de Brito 
a ďalší. Štyri skla dby tejto nádhernej hudby 
(od Cardoso, Magalhaensa, Moraga a Mel
gese, ktorým sa zlatý vek évorskej vokálnej 
polyfonie končil) nacvičoval ateliérový zbor 
po dva dni, aby ich na záver predviedol 
v košickom kostole Premonštrátov. Ak kvalita 
skladieb bola pre všetkých zúčastnených 
milým prekvapením, kvalita interpretácie 
sa - vzhľadom na zloženie zboru - dala oča

kávať. 

Je predpoklad, že nacvičené skladby oživia 
.starý" (a priznajme si, dnes trocha stereo
typný) repertoár našich miešaných 
a sakrálnych zborov. 

š. ALTÁN 

IUVENTUS CANTI 

Pa záštitou premié ra SR organizovalo 
ZUŠ Vráble o Mesta Vráble v júni 

Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha 
Godino luventus canti, ktorej vyhloso
vatel'om bolo Ministerstva školstvo SR. 
Dvojkolová súťaž spevákov vo veku 
10-23 rokov, v piatich vekových kategó
riách, má va Vrábl'och, v rodisku oper
ného speváka a pedagóga Imricha 
Godino tradíciu: konala sa už ôsmy
krát. Jej cieľom je prispievať k zvyš ova
niu umeleckej úrovne spevu no umelec
kých školách o napomáhať výchove 
mladých spevákov. Už niekol'ko rokov 
ukazuje trendy výučby rôznych spevác
kych škôl, umožňuje získať prehl'ad 
o talentoch a napomáha k ich mapova
niu. Pre mnohých mladých spevákov je 
táto súťaž rozhodujúcim krokom no 
koncertné pódiá.Víťazi luventus conti 
2000: V. Mihová, M. Šebestová. M. Sla
bodavá, P. Hrdý, A. Vršanský. M. Svit
ková. 
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OPERA v PÚŠTI 

Figarova svadba v krajine indiánskych pueblí? Lyžiarske strediská v priamom susedstve púšte? 
Hlavné mesto bez moderného administratívneho centra? Dominancia kultivovaného spoločenského 

a kultúrneho života v meste, kde vláda zákona len pred vyše sto rokmi nahradila vládu zbraní? , 
V Novom Mexiku, v krajine priepastných protikladov, 
dnes žijú popri sebe, neraz splývajúc, tri etniká so svo
jimi temperamentmi a kultúrami: pôvodné americké 
(In<liánl), hispánske, udomácnené od konca 16. storo
čia, a počnúc 19. storočím vrstva tzv. Anglos, usadlí
kov zo Spojených štátov, reprezentujúcich viktorián
sku kultúru. Nové Mexiko sa až roku 1912 stalo ďal-

~ ším (47 .) štátom USA. Hlavné mesto štátu Santa Fe, 
~ založené španielskymi usadlíkmi začiatkom 17. storo

čia, malo byť pôvodne centrom kristianizácie domáce
ho obyvateľstva. Stovky príslušníkov františkánskeho 
rádu sa pokúšali Indiánov vychováva(, vyučovať -
a v konečnom dôsledku úspešne - stavajúc ich ruka

.1 mi, ich stavebným materiálom i technikou v každej 
osade kostoly, ničiac zároveň rituálne predmety, zaka
zujúc praktizovať tra<ličné náboženstvo i - zabíjajúc. 

TANEČNÍK - HUDOBNÍK HRAJÚCI NA 

CHRASTÍTKU. COLIMA, ZÁP. MEXIKO, 
CCA 200 PR. KR. - 300 PO KR. 

~ No kostoly, títo svedkovia hrôzy na ceste k novému 
bohu, patria dnes ku klenotom krajiny. K nim však 
patria aj pueblá, indiánske osady, ktorých niekoľko
vrstvové (.poschodové") .adobe", obydlia, stavané 
z hliny zmiešanej s drvenou slamou, sa v nejednom 

HUDOBNÍK HRAJÚCI NA MUŠLI . LEŠ
TENÁ KERAMIKA. COLIMA, ZÁP. MEXI

KO, CCA 200 PR. KR. - 300 PO KR. 

prípade dodnes používajú, resp. obývajú. Najzachovalejšie pueblo, obývané od roku 1350, leží asi sto kilometrov severne od 
hlavného mesta, pri mestečku Taose, dnes výtvarníckej kolónii, ktorú v druhej polovici 19. storočia začali osídľovať umelci, naj
mä výtvarníd, očarení nielen veľkolepou, bizarnou, členitými útesmi a zrázmi mnohofarebne formovanou prírodou, no naj
mä oje<linelou hrou svetla v tejto neustále sa meniacej krajine. Svojrázna architektúra pueblí, rozihrávajúca všetky odtiene 
okrovej farby, je charakteristická aj pre hlavné mesto Santa Fe (leží v nadmorskej výške 2 100m). Márne by sme tu hľadali 
mrakodrapy moderného veľkomesta, administratívnu dty. Zväčša prízemné, nanajvýš jednoposchodové hnedé, plochostrešné 
domy na spôsob pueblí, sa priam strácajú v zeleni nízkych borovíc. Akoby záhradné mesto, kde hlavná ulica (mnohé z ve
dľajších ulíc sú prašné) nepatrí bankám, ale stovkám galérií v prízemných adobe. Početným návštevníkom tu ponúkajú pestrú 
paletu vzácneho predkolumbovského umenia, mladšie in<liánske i hispánske umenie, a samozrejme, novodobé a súčasné ame
rické a európske umenie. 

OPERA POD ŠÍRYM NEBOM 

Kúsok na sever od Sante Fe, na vrchole 
kopca, medzi mohutným pohorím San
gre de Cristo a mierne zvlneným poho
rím Jemez, odkiaľ dovidieť do nekoneč
ných <liaľok, stojí jedinečná stavba prí
rodnej Opery Santa Fe, otvorenej na 
všetky strany. Je zhmotnenou víziou je
diného ďoveka, <lirigenta Johna Cros
byho (na obr.), od roku 1957 generál
neho riaditeľa, najdlhšie úradujúceho 
operného ria<liteľa v USA. Svoj sen za
čal snívať začiatkom 50. rokov, keď spo
znal podmaňujúce prostre<lie Santa Fe i 
jeho okolia s už dávno udomácneným 
výtvarným umením i literatúrou. Podľa 
neho bolo načase poskytnúť rovnaký 
priestor hudbe .. . Bol to odvážny čin, 

vytvoriť podmienky pre prvý ročník 
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operného festivalu v prostredí bez akej
koľvek tradície. No už začiatkom leta 
1957 tu stálo prvé divadlo so zastreše
ným javiskom a s hľadiskom pre 480 di
vákov. Roku 1967 <livadlo zhorelo, ale 

už o rok tu stálo nové, tentoraz pre asi 
1900 divákov, s čiastočne prestrešeným 
hľadiskom a s kvalitnejším zázemím. 
Ďalšia prestavba nasledovala roku 1998; 
k plnému zastrešeniu W'a<liska, zvýše
nému počtu seda<liel (2 128) pribudlo 
roku 1999 aj elektronické zariadenie na 
preklad libreta, zamontované do opie
rok sedadiel. Skompletizovalo sa aj zá
zemie s modernými skúšobňami (budú
ci rok bude dokončená budova so 
skúšobl'íou pre orchester), vlastnými 
dielňami, skladmi, ale aj príjemné pro
stredie (vrátane bazén u) pre zamest-

.nancov a pre účastníkov študijného 
programu. 

Vízia Johna Crosbyho sa však nevy
čerpala vybudovaním a neustálym zdo-
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konal'ovaním unikátneho .hardwearu", 
pretože to bolo podmienkou i výsled
kom odvážnej dramaturgie a schopnos
ti vytvoriť spoločen ké ambiente pre 
operné divadlo, ktoré sa v Novom Me
xiku nemohlo opierať o nijakú tradíciu. 
John Crosby v tomto spočiatku spolo
čensky anonymnom a dozaista veci má
lo znalom prostredí. určil zákJadnú 
koncepciu letného festivalu. Na 43-roč
nej ceste postupného, a le dôsledného 
uskutočňovan ia svojho životného sna, 
keď musel zdolať nejednu prekážku, 
v ničom nepopustil. V každej sezóne 
uvádza Opera Santa Fe päť až sedem ti
tulov, pričom vedl'a dôverne známeho 
a príťažlivého repertoára každoročne 
uvedie jedno neznáme dielo populár
neho autora, jednu operu Richarda 
Straussa (čo je v danom prostredí ne
sporne tiež prejavom mimoriadnej od
vahy) a jednu súčasnú operu. Od roku 
1957 tu bolo uvedených 114 titulov, 
z toho 9 svetových premiér (8 z nich od 
amerických autorov) a 28 amerických 
premiér. John Crosby pritom vychádzal 
z nevyhnutnosti nekompromisnej kva-

lity. Pokia!' ide o operných spevákov, 
vytvoril program preferencie mladých, 
začínajúcich amerických umelcov. 
Mnohí z nich, odchovaní v Santa Fe, 
dnes predstavujú svetovú spevácku eli
tu. Osobnosti ako Sherill Milnes, Samu-

J. (ROSBY A l. STRAVINSKIJ, SANTA FE, 1961 

el Ramey, Ashley Putnam, Ben Hepp
ner, J(jri TeKanawa, Tatiana Troyanos, 
Catherine MaWtano či Sylvia McNair 
a Bryn Terfel s vďakou spomínajú na 
svoje začiatky v Opere Santa Fe. Pre 
operných spevákov už dávno patrí 
účinkovanie na letnom opernom festi-

vale v Santa Fe medzi prestížne udalos
ti ich kariéry. 

Crosby vďačí svojej odvahe a ciel'a
vedomosti aj za dôveru, ktorej sa mu 
dostalo nielen od interpretov, od širo
kých spoločenských vrstiev (vrátane fi
nančných kruhov), ale aj od osobností 
hudobného života, ktoré .nakazil" pre
svedčivosťou svojho ciel'a. Tak sa už 
v prvých rokoch jedným z jeho morál
nych promótorov stal Igor Stravinskij. 
Jeho opera The Rake's Progress bola na 
programe roku 196 L ďalšie štyri titu
ly jeho hudobnodramatickej tvorby 
uviedli roku 1962 -zakaždým za osob
nej účasti. resp. dirigovania autora. 
Roku 1961 dirigova l v Santa Fe svoju 
operu Neues vom Tage aj Paul Hinde
mith .• Husársky kúsok" sa Crosbymu 
podaril vďaka šikovnej diplomacii uve
dením nekompletnej Bergovej Lulu 
roku 1963, teda v čase, keď to vdova 
po skladatel'ovi v zásade striktne zaka
zovala. A roku 1968 došlo na javisku 
Santa Fe k prvému scénickému pred
vedeniu Schonbergovh o Jakubovho 
rebríka. 

OPERA SANTA FE- (NIELEN ARCHITEKTONICKY) OTVORENÉ DIVADLO 

Hoci festivalová sezóna trvá iba dva me
siace -v júli a auguste, pričom sa odo
hrá okolo 40 predstavení. Crosby si 
vždy zakladal na dôkladnej organizačnej 
i umeleckej príprave. Podla možnosti vy
lučuje .lietajúcich" sólistov. Do prípravy 
jednotlivých titulov sú však zapojení aj 
študenti (až na výnimky Američania), 
účastníci rozsiahleho edukačného prog
ramu. Netýka sa len spevákov, ale aj re
žisérov, scénických výtvarníkov, javis
kových technikov, ktorí tu získavajú 
skúsenosti v tímovej opernej praxi. Sto 
starostlivo vybraných mladých l'udí. 
spomedzi asi l 000 uchádzačov, tu kaž
doročne popri klasických hodinách spe
vu, javiskového pohybu, javiskovej reči, 
choreografie, maskérstva pod vedením 
skúsených učiteľov má možnosť kon
zultovať o otázkach budovania kariéry, 
výroby a stavania scény a pod. Tiež sa 
zúčastňujú na skúškach a predstave-

SEZÓNA 2000 

Program festivalu sa aj tohto roku pri
držiaval základnej dramaturgickej kon
cepcie: Verdiho Rigoletto ( 12 predstave
ní) a Mozartova Figarova svadba (l O 
predstavení) ako diela známe, ba popu
lárne, Rossiniho Ermione (6 predstave
ní) ako neznáme dielo populárneho 
skladateľa, Elektra Richarda Straussa 
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niach v hl'adisku i v zákulisí a neraz vy
stupujú v malých úlohách, pôsobia ako 
asistenti réžie či techniky. Počas festiva
lu vystupujú aj na koncertoch v Santa 
Fe. Nejeden z nich sa po čase vráti ako 
normálne angažovaný umelec, režisér, 
výtvarník či technik. Program zahŕňa aj 
organizačnú a adminstratívnu prácu v 
oblasti opery. V ďalšom projekte Opery 
Santa Fe niektorí zo študentov počas 
zimných mesiacov spolupracujú na prí
prave operných predstavení pre deti a 
rodičov v programoch pre základné 
školy a pre mestské obyvateľstvo v re
gióne (na jeseň tohto roku to bude Zob
rácka opera). 

Pre deti a mládež sú za prijateľné ce
ny prístupné aj generálky. Osobitný Pu
eblo Opera Program, realizovaný dob
rovol"níkmi, prináša operu do pueblí 
Nového Mexika a indiánske deti do 
opery. (Do programu sa každoročne za-

(6 predstavení), Crosbyho skladateľskej 
stálice a Venus a Adonis (3 predstavenia) 
Hansa Wernera Henzeho (premiéra 
1997 v Mníchove) ako dielo súčasného 
autora, uvedené v Santa Fe v americkej 
premiére a v poradí už šieste autorovo 
dielo inscenované na tomto javisku. 
(Počas festivalu bol v Santa Fe aj kon-

pája okolo 2000 detí.) Vždy koncom 
mája je deň otvorených dverí. keď deti 
rôznych kultúrnych komunít prezentu
jú svoj vlastný hudobný a tanečný 

program, ako aj detskú operu a zároveň 
si môžu prezrieť zákulisie, divadelné 
šatne i techniku, zašantiť si na pikniku 
na trávniku areálu opery. 

Pre verejnosť sú na začiatku každej 
festivalovej sezóny prístupné desaťtýž
dňové série rozhovorov zameraných na 
jednotlivé produkcie, s účasťou účinku
júcich umelcov, režisérov a dirigentov. 

Verejnosť sa počas celého festivalu 
môže zúčastňovať na prehliadkach di
vadelných priestorov pod odborným 
vedením- a záujem je mimoriadny ... 

Opera Santa Fe je živý a otvorený or
ganizmus, ktorého hranice sú priehľad
né a priechodné, pričom obmedzujúcim 
prvkom je výlučne rešpekt pred prácou 
a pred ochranou areálu. 

cen zo skladateľovej komornej tvorby 
a sympózium o uvádzanej opere.) 

Doteraz málo informovaný návštev
ník Opery Santa Fe, zhýčkaný hustotou 
európskych kultúrnych centier a ich 
stáročnou tradíciou sem prichádza- na
priek sprostredkovaným poziúvnym re
ferenciám - s veľkou dávkou očakáva-
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nia, do ktorej sa nevdojak vlúdi aj troš
ku skepse: veď akože tu, ďaleko od tej 
správnej európskej civilizácie, bez au
tentických koreňov, bez akejkoľvek tra
dície ... a očakáva predovšetkým svoj
ráznu atrakciu. Tej sa mu dostane v hoj
nej miere, no zároveň sa veľmi rýchlo 
musí zriecť svojej .starosvetskej" civili
začnej nadutosti: hudobné produkcie tu 
prezentované (videla som všetky uvá
dzané opery, žiaľ"okrem, Henzeho die
la) sa vyznačuj.ú najvyššou kvalitou, 
umeleckou disciplínou, štýlovosťou 

i autentickosťou, akoby ich tvorcovia 
sedeli priamo na prameni tradície. Za
každým bolo azda najimpozantnejšie 
hudobné naštudovanie, a to počnúc or
chestrom, ktorý svoj náročný repertoár 
interpretoval na úrovni, aká u nás, žiaľ, 
vôbec nie je samozrejmosťou a s ktorou 
sa teleso v Santa Fe nemusí skryť za 

ElEKTRA - M. J . JOHNSONOVÁ (ELEKTRA), 

J. FORSTOVÁ (KLYTEMNESTRA) 

produkciami prvorriednych svetových 
orchestrov. Bezúhonnosť technických 
parametrov a udomácnenosť v štýlo
vých požiadavkách takých rozmanitých 
skladateľov, akými sú Mozart, Rossini, 
Verdi a Strauss boli. pravda, aj plodom 
kvalitnej a dôslednej práce dirigentov: 
Američana Richarda Buckleyho (Rigo
letto), Íra Kennetha Montgomeryho (Le 
nozze di Figaro). Kanaďana Roberta 
Twetena (Ermione), ktorý prevzal v po
lovici festivalu produkciu po Talianovi 
Evelinovi Pidovi, a, last but not !east, 
šéfa domu Johna Crosbyho (Elektra). 
Spevácky azda najvyrovnanejšia bola 
produkcia Elektry, čo sa rovnakou mie
rou týka protagonistov (Elektra Mary 
Jane Johnsonovej, Chrysothemis Susan 
B. Anthonyovej a Klytemnestra Judith 
Forstovej, Orest Greera Grimsleyho, 
Egista Ragnar Ulfunga) ako aj tzv. men
ších úloh. V predstavení Rigoletta (5. 7.) 
azda najpresvedčivejší boli predstavíte-
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lia titulných úloh Kim Josephson (Ri- • 
goletto), Elizabeth Futralová (Gilda) 
a Beth Claytonová (Magdaléna). Azda 
s najväčšou 7vedavosťou som očakávala 
predstavenie Figarovej svadby, dielo skla
dateľa, u ktorého štý lovosť a vkus inter
pretácie zohrávajú kľúčovú úlohu. 
A opäť: hudobné naštudovanie prie
hľadné, zreteľné. bez staromódnych ro
mantizujúcich prvkov (John Releya -
skvelý Figaro, Catryn Wyn-Oaviesová
neodolateľná Zuzanka, Alwyn Melloro
vá- grófka, Jochen Schmeckenbecher
gróf a skvelá Joyce DiDonato - Cheru
bino), plné vtipu (nikdy nie nevkus
ného), akcie (možno niekedy prehuste
nej. čo možno kvalifikovať ako daň di
vákovi), vždy s dokonalou koordiná
ciou všetkých hudobných a scénických 
parametrov. Jednoducho: radosť z vyso
kej miery profesionality, ktorá charak-

RIGOLETTO - K. JOSEPHSON (RIGOLmo) 

terizuje všetky produkcie v Santa Fe ... 
Jediné predstavenie, ktoré zanechalo 
niekoľko otáznikov, bola produkcia ne
známej Rossiniho opery Ennione. Dielo 
s nesmierne kľukatým a v konečnom 
dôsledku statickým libretom by sa skôr 
hodilo na koncertné predvedenie: v scé
nickej prezentácii sa režisér Jonathan 
Miller (resp. jednotliví protagonisti) ťaž
ko mohol vyhnúť zastaraným operným 
klišé (alebo ich uplatnil zámerne, či ne
mal nad nimi kontrolu?). A hoci hu
dobnému naštudovaniu venovali všetci 
účinkujúci maximálnu pozornosť (o. i. 
použili najnovšie kritické vydanie diela, 
čo však, zdá sa, patrí všeobecne k zása
dám vedenia opery). Spe':ácky v tejto 
produkcii najviac zaujala Talianka Sara 
Mingardo, niektorí z d'alf.ch titulných 
predstaviteľov vo svojich náročných 
úlohách chvíľami nepresvedčili tak, ako 
bolo pravidlom v ostatných produk
ciách. 

Ešte slovo o réžii a scéne jednotlivých 
predstavení: návštevník by márne očaká 

val v Európe už takmer každodenné tzv. 
režisérske divadlo, ktoré na jednej strane 
síce hľadá a umožňuje aktuálny dialóg 
realizátorov i obecenstva s dielom minu
lých storočí. no na strane druhej neraz 
zvádza k másilneniu pôvodnej podoby 
diela a k neprimeraným posunom jeho 
výpovede. 1\.I, v Santa Fe, sme videli rea
lizácie tradičné. zjavne rešpektujúce pô
vodné autorské požiadavky (Figaro: Thor 
Steingraber. Rigoletto: Mikael Melbye, 
Elektra: John Copley). azda opäť s výnim
kou Ennione, ktorého problémovosť sme 
naznačili vyššie. Summa summarum: 
Santa Fe ponúka vysoko kvalitné. vysoko 
profesionálne operné divadlo a kvalitou 
realizácie umožní vyniknúť samotným 
dielam. Co viac si možno želať? Toro de
dičstvo nesporne zaväzuje aj nového ge-

FIGAROVA SVADBA - C. WYN-DAVIESOVÁ 

(ZUZANKA), J. DIDONATOVÁ (CHERUBINO) 

nerálneho riaditeľa Richarda Gaddesa, 
skúseného, naslovozatého odborníka 
v oblasti riadenia operného divadla a dl
horočného spolupracovníka Johna Cros
byho vo funkcii jeho administratívneho 
zástupcu, ktorý sa v sezóne 200 l stane je
ho nástupcom. V lete 2000 už predložil 
svoju koncepciu, ktorá sa predbežne ne
bude odlišovať od doterajšej (na progra
me budú Bergov Wozzeck, Mozartov Mi tri
dare Re di Pomo, Verdiho Falstaff, Donizet
tiho Luäa di Lammemwor a Straussova Die 
ägyptische Helena), no zároveň priniesol aj 
pozoruhodné informácie: vedenie opery 
objednalo nové diela od amerických skla
dateľov na uvedenia v rokoch 2001 
a 2003. Roku 2002 sa na javisko v Santa 
Fe dostane opera Kaiji Saariaho L'amour 
de Loin v koprodukcii parížskeho Théatre 
du Chatelet a Salzburského festivalu. kde 
bola tohto roku s úspechom predvedená. 
Sama Fe mieri čoraz vyššie ... ~ 

RA 
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KLANGBOGEN WIEN: WERTHER V REALISTICKOM ŠATE 

Chrbticou viedenského hudobného leta 
je pravidelný festival KlangBogen Wien. 
Na viacžánrovej platforme oslovuje do
máce a v hojnom počte i zahraničné 
publikum, ponúkajúc mu pestré a kulti
vované menu, 7ložené z opernéhs>, ope
retného a koncertného umenia. Ročník 
2000 zaujal i dramaturgickými špeciali
tami. spomedzi ktorých spomeniem as
poň Verdiovský maratón, osemhodino
vý prierez tvorbou skladateľa, ktorého 
jubileum si zakrátko pripomenie celý 
kultúrny svet. 
Ťažiskovou opernou produkciou fes

tivalu sa stala nová inscenácia Werthera 
od Julesa Masseneta. Skutočnos(. že to
to dielo len nedávno prerniérovala bra
tislavská opera, znásobovala zvedavos(. 
akým realizačným kľúčom rozkryje 
predlohu tím tvorcov na javisku Thea
ter an der Wien. Očakávanie prekvape
nia bolo vskutku oprávnené. Viedenský 
Werther bol celkom iný ako bratislav
ský. Belgický režisér Guy Joosten a ne
mecký výtvarník Johannes Leiacker lát
ku nečítali očami zasnených romanti
kov, ale vtisli j ej výraznú pečať 

realizmu, umne skombinovanú s emo
cionalitou partitúry. Vychádzali z pre
misy, že ani Massenet nerozptyľoval prí
beh vonkajškovosťou (viď absenciu 
zboru, ktorou by bolo možné charakte
rizovať atmosféru Wetzlaru ), ale sústre
dil sa na drámu postáv a ich vzájomné 
vzťahy. Preto upustili od ilustratívneho 
kolorovania scény a dej uzamkli medzi 
sivé steny s výrezom ako jediným ko
munikačným kanálom medzi rodlnnou 
drámou a svetom vôkol. Jemná výtvar
ná charakteristika pritom nechýba, kaž
dý obraz sleduje chronológiu udalostí 
a záverečné dejstvo sa odohráva na cel
kom prázdnej scéne. Sila Joostenovej 
réžie je teda vo vedení postáv, zasade
ných do prostredia rigidných spoločen
ských konvencií. 

Idyla v dome Mestského správcu, 
ktOrá v l. dejstve tak očarí Werthera, je 
iba zdanlivá . Deti, naopak, žijú v napätí 
a strachu z tyranského otca a jeho 
chlipníckych podnapitých priateľov. 

Z tohto prostredia sa snažia vymaniť 
najstaršie dcéry Charlotta a Sophie, no 
Werther, ktorý vnáša do ich života ná
dej i lásku, je typom príliš zraniteľným a 
melancholickým, než aby dokázal čeliť 
nástrahám ľúbostného dobrodružstva. 
Každá postava v režijnom poňatí Guya 

JENNIFER lARMOROVÁ (CHARLOTTE) 

Joostena má ostro vymodelovaný profiJ 
a je pevne zakotvená v reťazci vzťahov, 
tvoriacich túto romantickú drámu. Prv
ky realizmu dodávajú inscenácii ešte 
väčšiu silu, náruživosť. emocionálnu 
vypätosť. Posun do 19. storočia auten
tickosť výpovede nenarušil. 

Joostenova réžia je úzko spätá s hu
dobnou koncepciou dirigenta Bertranda 
de Billy. S viedenským Radio Syrnpho
nieorchestrom odhalilo toto naštudova-

nie obrovské spektrum výrazových od
tieňov, farieb, nálad, nežnej mäkkosti 
i trýznivých poryvov. De Billy rovnakou 
mierou ako režisér odkrýval duševné 
vnútro hrdinov, jednotlivým situáciám 
dával inšpiratívnu hudobnú atmosféru 
a veľkou mierou sa podieľal aj na výra
zovom stvárnení sólistických postáv. 

Medzinárodné spevácke obsadenie 
bolo veľmi kvalitné. Americká mezzoso
pranistka Jennifer Larmorová nielenže 
dala Charlotte osobnostný šarm a he
reckú mnohovrstvovitosť. no predo
všetkým po vokálnej stránke vykreslila 
celý vývojový oblúk roly. Jej hlas má 
krásnu, sýtu farbu, zn ie technicky isto 
v každej polohe, je schopný dynamic
kého a výrazového tieňovania. Veľkým 
prekvapením bola dosiaľ neveľmi zná
ma mladá francúzska sopranistka Patri
cia Petibonová ako dievčensky pôvabná 
a mimoriadne atraktívnym hlasovým 
materiálom vyzbrojená Sophie. Jej aria
sa boli tónovo pružné, technicky bri
lantné a timbrovo príťažlivo tmavšie. 
Marcello Giordani v titulnej úlohe po
ňal svojho hrdinu ako emocionálne 
náruživého, no labilného ďoveka, ktorý 
jediné východisko z konfliktu vidí v sa
movražde. Jeho vokálne poňatie bolo 
dosť dramatické, takže práve v expre
sívnych polohách partu dosahoval naj
väčší efekt. Martin Gantner kreoval 
Alberta v duchu negatívnej postavy, 
s ktorou ladilo i sfarbenie jeho barytó
nu. Výstižné portréty vykreslili i ďalší 
predstavitelia, Wil liam Powers (La BaH
li), Wolfgang Bank! (Johann) a Ernst 
Dieter Suttheimer (Schmidt) . V nepo
slednom rade s radosťou vyslovujem 
pochvalu Bratislavskému chlapčenské
mu zboru (zbormajsterka Magdaléna 
Rovňáková) za kultivovaný spevácky 
a zanietený herecký výkon v postavách 
detí Mestského správcu. ra 

PAVEL UNGER 
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-Arnold 
- Schônberg 

ARNOLD 5CHONBERG CENTER VO VIEDNI 

pripravuje výstavu .Arnold Schonberg 
v Berl íne•, ktorá potrvá od 2B. septem
bre 2000 do 2. februáre 2001 o zmo· 

Center puje všetky sklodotel'ove pobyty v ne
meckej metropole v rokoch 1901-1933, jeho kompozičný vývoj 
v tomto období, rámcovaný symfonickou básňou Pelleas a Meli
sonda o no druhej strane operou Mojžiš a Áron. 

V Sieni Gustave Mahlera viedenskej Štátnej opery pripravilo Cen
trum v spolupráci s operou pri pn1ežitosti scénického uvedenia Ja
kubovho rebríka (premiére 2. októbra) špeciálnu výstavu dokumen-

b HUDOBNÝ Ž IVOT) 9 )2000 

tov zo Schonbergovej pozostalosti: dokumenty k téme Schonberg 
o židovstvo, outogrofy k Jakubovmu rebríku, spomienkové predme
ty o bibliografiu schonbergovských produkcií vo viedenskej Štátnej 
opere. Výstavo potrvá od 15. septembre do 15. októbre. 

BARŠAJOV MAHLER 

Rudolf Boršoj zrekonštruoval fragment Mohlerovej 10. symfc>
nie. Asi nebol spokojný s jej doterajšími realizáciami. Rekon
štrukcie urobil pomocou Mohlerovho existujúceho klavírneho 
výťahu o skíc. Táto nová verzia zaznie v novembri v podaní Pet
rohradskej filharmónie pod taktovkou outoro-rekonštruktéro. 
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ÄRENA Dl VERONA V ZNAMEN Í VERDIHO 

Najvýznamnejší letný operný festival 
pod vol'nou oblohou otvoril svoju čin
nosť v Arena di Verona roku 1913 pri 
prOežitosti centenária narodenia Giu
seppe Verdiho. Blížiaca sa storočnica 

úmrtia maestra z Busseta bola dôvo
dom, aby sa 87. ročník podujatia dra
maturgicky uprifmil výlučne na verdi
ovský javiskový odkaz. Styri operné 
produkde, z toho tri nové (Nabucco, Sila 
osudu, Traviata), jedna reprízová (Aida) 
a navyše Messa da Requiem, rvoria prog
ram Verony 2000. Skôr, než sa zastaví
me pri dvoch inscenáciách, nahliadni
me trocha do štatistiky, dokumentujú
cej skutočnosť. že geniálne tvorivé 
dedičstvo Giuseppe Verdiho bolo vždy 
v centre pozornosti festivalu. V období 
1913-1999 sa na pódiu Areny objavilo 
štrnásť verdiovských titulov v 104 in
scenádách a 822 predstaveniach. Na če
le rebríčka je Aida - týmto opusom sa 
festival pred 87 rokmi otváral - s 382 
večermi. A na záver iba jedno ohromu
júce číslo: na verdiovských predstave
niach pod veronským nebom sedelo do
sial' vyše desať miliónov divákov ... 

Z tohtoročných noviniek som mal 
možnosť navštíviť dve - Nabucca a Silu 
osudu. Išlo o zaujímavú kombináciu, 
jednak ako kontrast medzi raným a zre
lým rukopisom autora, jednak z pohľa
du diametrálne odlišných interpretač-

POTLESK PRE BARÓNA 

ných poetík oboch produkcií. Nabucco sa 
vrátil do Verony po ročnej prestávke, 
pričom tradične modelovanú inscená
ciu Gianfranca de Bosia, uvádzanú od 
roku 1991. vystriedal nový, originálny 
a atraktívny tvar režiséra, scénografa 

NABUCCO: SYLVIE VALAYREOVÁ (ABIGAILLE) 

a kostýmového výtvarníka v jednej oso
be Huga de Ana. Tento rodený Argen
tínčan ma v posledných sezónach upú
tal viackrát (Semiramis na Rossini Opera 
Festivale, Lucrezia Borgia v milánskej La 
Scale, Turandot na festivale v Macerate) 
a urvrdil v dojme, že ide o mimoriadne 
nápaditého a zároveň muzikálneho 

umelca, schopného očariť diváka, no 
nenadbiehať mu lacnými gestami. Hugo 
de Ana vie byt jedným dychom non
konformný i pietny, vie kombinovať 
efektnosť s vkusom. Spomenuté znaky 
sa premietli i do nového Nabucca. Mega
priestor veronského pódia ho inšpiroval 
na monumentálnu výpravu, korešpon
dujúcu s prírodnou scenériou. Kamen
nú zadnú tribúnu pokryl obrovskou, do 
bronzova ladenou šikmou plochou, for
movanou na spôsob štylizácie hebrej
ského písma. Je popretkávaná schodmi, 
otvormi pre spodné svietenie a zároveň 
sa z nej ťahmi otvárajú ďalšie hracie 
priestory na rozvinutie mizanscén. 

Réžia Huga de Ana však nestavia iba 
na makroefekte. Popri invenčnom rozo
hrá vaní masových scén (fascinujúce 
kostýmy zboru a komparzu) nepod
ceňuje ani psychologickú kresbu cha
rakterov postáv a presné modelovanie 
ich vzťahov. Do detailov premyslená or
ganizácia javiskového pohybu vrátane 
choreografie, uplatňovanie optických 
efektov (laserové lúče počas závereč
ného zboru .lmmenso Jehovah") nie je 
lacnou a samoúčelnou návnadou. Ko
rešponduje s dejom, hudbou, ovzduším 
divadla pre 20 tisíc divákov. 

Za vizuálnym dojmom nezaostáva! 
ani zážitok akustický. Dirigent Daniel 
Oren počas celého večera, počnúc bri-

Najväčšia operetná scéna na svete je v malom rakúskom mestečku 
Märbisch (Burgenland), vzdialenom od Bratislavy len niekoľko desia
tok kilometrov. Javisko je vybudované no Neziderskam jazere (Neu
siedlersee), ktoré je svojráznym chráneným prírodným územím s priam 
rozprávkovou prírodnou scenériou. V lete sa táto scéno stáva stredo
bodom pozornosti, ponúkojúc návštevníkom inscenáciu niektorej 

vej a Cente Carnero v naštudovaní Heinza Zedniko, známeho sólis
tu viedenskej Štátnej opery. Dodajme, že členmi tanečného súboru 
sú aj slovenskí tanečníci. No obrovskom javisku - 360 m' - bolo 
všetko, čo scénograf Ralf langenfass považoval za potrebné: v po
zadí silueta hradu, na scéne cigánsky šiator, zvonica, skoly s ukry
tým pokladom, a keďže ešte stále bolo dosť miesta, po javisku sa za
vše prehnali kone ... Ponuku režírovať túto klasickú operetu dostal 

z klasických operiet. 
Tohto roku to bol Ci-
gánsky barón ad Johan
no Straussa. Hľadisko 
prírodného divadla 
pred sezónou vynovili 

Heinz Marecek, zná

a rozšírili, takže pojme 
už 6000 návštevníkov. 
Všetky predstavenia bo
li do posledného mies
ta vypredané. Prekva

CiGÁNSKY BARÓN - SCÉNA 

my z viacerých vieden
ských divadiel a rakús
kej televízie. Bol to 
šťastný nápad inten
danta Harolda Serafi
na, ktorý má leví po
diel na úspechoch toh
ta atraktívneho .fes
tivalu na vode•. Vnie
sol do atmosféry uvá

penie navyše: ešte pred otvorením sezóny vyšiel kompaktný disk s na
hrávkou celej operety. 

Cigánskeho baróna hudobne naštudoval a dirigoval Rudolf Bibl. 
Mal k dispozícii výborných sólistov, jednotlivé postavy alternovali 
viacerí umelci. Šťastnú ruku mali realizátori predstavenia pri výbere 
tenoristov pre titulnú úlohu Sándora Barinkayo (Horrie von der 
Plos, Mehrzod Montozeri, tretím alternontom bol slovenský teno
rista Juraj Hurný), vynikajúco bolo Saffi v podaní Martiny Serafina-
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dzaných operiet čosi osobité a napravil sčasti stratenú reputáciu ope
rety ako hudobného žánra. Ťažko povedať, aký má na to recept. Javis
kové j kúsenasti (sám dlhé raky spieval), cit pre mieru, skvelí spolupra
covníci a srdce zasvätené hudbe sa na úspechu nesporne podieľali. 

Predstavenie sa vždy končilo ohňostrojom oko jagavou bodkou za 
pekným večerom. Straussov Cigánsky barón na jazere bol nevšedný 
a mal všetko, čo si hudbymilovný návštevník žiada pre potešenie 
O dobrú pohodu. Nl NA l ITS CHA U EROV Á 
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lantne zahratou predo
hrou. vytvára atmosfé
ru tempových a výrazo
vých kontrastov. dra
matických napätí i ly
rických uvol'není. Išlo 
jednoducho o štýlovo 
a interpretačne príklad
nl! koncepciu. Rovnaké 
uznanie treba adresovať 
nielen orchestru. ale 
i zboru Areny di Vero
na. ktorý - ako ináč -
musel slávne číslo Va, 
pensiero zopakovať. Renato Bruson je 
stále prvotriednym, ba neváham pove
da(. že bezkonkurenčným predstavi
tel'om Nabucca. Jeho pevná technika, 
vzorová kantiléna, kultúra legatovej 
frázy a v neposlednom rade príznačný 
bronzový timbre dodávajú postave 
punc úplnej autentickosti. Po vlaňajšej 

strhujúcej Aide rovnako veľký dojem 
zanechala mladá Sy lvia Valayreová 
ako Abigaille. Jej soprán má dramatickú 
silu i emotívn u nehu, technická bravú
ra jej dovol'uje vyspievať koloratúry 
i delené tóny v behoch, dominovať vo 
svietivých výškach i tmavých hlbkach. 
Mladý Askar Abdrazakov má všetky 
predpoklady stať sa čoskoro luxusným 
Zaccariom. Spieva koncentrovaným. 
štíhlo vedeným tónom, štýlovo frázuje, 
takže iba v hlbokých polohách potrebu
je jeho materiál čas na dozretie. Výbor
ne boli obsadené i ďa lšie roly, najmä 
Fenena (Gloria Scalchiová a lsmaele 
Nazzareno Antinori). 

Verdiho Sila osudu nie je vo veronskom 
programe taká frekventovaná a v tabuľ

ke repríz otvára druhú desiatku. Do Are
ny sa vrátila po ll rokoch, tentoraz 
v réžii Rakúšana Nikolausa Win
discha-Spoerka. na scéne českého vý
tvarníka Josefa Svobodu a v kostý
moch ~árky Hejnovej. Bol to ten istý 
tím, ktorý sa roku 1991 pokúsil v pražs
kom Národnom divadle oblied Dvoráko
vu Rusalku do netradičného šatu. Vo ve
ronskom prostredí ide však o debutan
tov, hod Svoboda je skúseným aréno
vým scénografom a má na svojom konte 

SILA OSUDU - ZÁBER Z INSCENÁCIE 

rad úspešných návrhov na festivale 
v Arene Sferisterio v Macerate. 

Koncepcia Windischa-Spoerka a 
Svobodu spočíva la v sústredení na šik
mú plochu, umiestnenú priečne javis
kom. Okolité kamenné tribúny ostali 
holé a nevyužívali sa ani v masových 
výjavoch. Réžia sa tým vyhla pokuše
niu vyrábať . šou", hoci na druhej stra
ne špecifikum daného priestoru sa isté
mu optickému zveličeniu nebráni. Vý
tvarné vybavenie javiska je vel'mi 
st rohé, konkretizačné kulisy sa zo šik
miny dvíhajú ťahmi a sú ľahko meni
teľné. Skrátka, je to typ inscenácie for-

SI LA osuDu - LEo Nucc1 (DoN CARLo) 

movaný protichodnou estetikou než 
Nabucco, azda skôr divadelný ako am
fiteatrálny, viac introvertný než von
kajškovo opulentný. Pre korektnosť re
cenzie musím uvies(. že počas posled
ného dejstva (pätnásť minút po polno
ci) bolo predstavenie pre dážď predčas
ne ukončené. Počasie vôbec ovplyvňo
valo atmosféru tohto teplotne mimo
riadne chladného večera a po celoden
nom daždi vôbec nebolo isté, či sa 
predstavenie uskutoční. Hrozba z ne-

-
bies, ako aj zima poho
de a koncentrácii umel
cov vel'mi nepridali. 

Za dirigentským pul
tom stál Maurizio 
Arena, ktorý od roku 
1979 je častým hosťom 
v priestore s menom 
zhodujúcim sa s jeho 
priezviskom. Je väčšmi 
dirigentom-praktí kom. 
ktorý má taliansky re
pertoár v ma líčku. no na 
druhej strane mu chýba 

fluidum osobnosti, schopnej vyburcovať 
súbor do mimoriadneho výkonu. V sólis
tickom obsadení sa opäť stretli rôzne ge
nerácie umelcov. Soprán Gheny Dim.it 
rovej (Leonora di Vargas) má stále fa
rebne príťažlivú. sýtu strednú polohu, jej 
štýl a kantiléna sú korektné, no vo výške 
už úbytok sil a lesku nedokáže zatajiť. 
Leo Nucci (Don Carlo) spieval s plným 
výrazovým nasadením a talianskou ele
ganciou. jeho kreácia znesie najprísnejšie 
kritériá. Vel'mi príjemným prekvapením 
bol pre mňa tenorista Salvatore Licitra 
(Don Alvaro). v ktorom dorastá zname
nitý taliansky spinto tenor s potrebnou 
špičkou v rozsahu a technikou, umožňu
júcou diferencovanú prácu s dynamikou 
a výrazom. Z dalších rolí sa suverénne 
prezentoval Ambrozio Maestri (Fra 
Meli-tone). solídnym Guardianom bol 
Michail Ryssov a, odhliadnuc od prob
lematických výšok. temperamentnou 
Preziosillou bola Francesca Franciová. 

Ako som spomenul, predstavenie 
Sily osudu sa pre dážď nedohralo. Vrúc
ny potlesk, ktorým by vďačné veron
ské publikum určite nešetrilo, nahradil 
búrlivý piskot, adresovaný v prvom ra
de počasiu. Darmo, je to vis major 
a s tým treba pod holým nebom rátať. 
Verona 200 l však s plným optimiz
mom pozýva na ďalší ročník verdiov
ských hodov, tentoraz naplnený no
vým Trubadúrom a Rigoletcom. ako aj 
reprízami Aidy, Nabucca a Traviaty. Po
dobne ako toto leto, nebude chýbať 
Messa da Requiem. ti 

PAVEL UNGER 
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Mládežnícky orchester Gustava Mahlera absolvoval svoje tohtoroč
né letné koncertné turné pod taktovkou Pierra Bouleza. Na programe 
boli diela Bartóka, Berga, Debussyho, Mahlera, Ravela, Schiinberga, 
Skriabino, Stravinského, Vo resa o Weberna. Zámerom tejto dramatur
gie bolo v skratke prezentovať všetky štýlové prúdy hudby 20. storočia. 

136 hudobníkov z vyše 25 európskych krajín koncertovalo v prvej po
lovici zájazdu pod taktovkou Pierra Bouleza v Pon'ži, Aix-i!rrProvence, 
Londýne, Berlíne o Bolzane. Koncerty druhej časti zájazdu dirigoval Ste
fon Anton Reck, o ta v Prahe o no EXPO 2000 v Hannoveri. 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT) 9 )2000 

Zvláštnosťou letného programu bolo uvedenie Bortókovej hudby 
k pantomíme Zázračný mandarín v novej, skompletizovanej edícii. 
Po premiérovom škondáli tohto dielo v Kolíne roku 1926 (vtedajší 
starosta mesta Konrad Adena uer zakázal všetky ďalšie predvede
nia) musel Bortók pre plánované predvedenie v Budapešti roku 
1931 urobiť zósahy, resp. škrty v diele. Universal Edition vo svojom 
najnovšom vydaní týmito 30 vyškrtnutými taktami kompozíciu opäť 
kompletizovalo. Premiéra tejto verzie so uskutočnilo pod Boulezovou 
taktovkou 25. júla v parížskej Cité de lo musique. 
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SFERISTERIO Dl MACERATA 2000 

MACBETH AKO FASCINUJÚCE SVETELNÉ DIVADLO 

Letná operná sezóna v Arene Sferisterio 
v Macerate v Taliansku dopísala v polo
vid augusta svoj 36. ročník. Je to medzi
národne prestížne podujatie s históriou, 
oprávňujúcou konkurenciu najmaso
vejšiemu festivalu pod vol'nou oblohou 
vo veronskej AriJ!e. Oproti nej je o viac 
ako polovicu mladšia Macerata komor
nejšia, možno titulnejšia, menej komerč
ná, hod divácka kapacita tritisíc miest je 
na naše pomery vlastne závratná. 

Specifikom tohto prírodného divadla 
s pôvodnou akustikou je jeho scénický 
priestor. Uzatvára ho 90-metrový zadný 
múr (vysoký 18 metrov), zodpovedajúci 
šírke javiska. Využiť túto danosť pri rela
tívne malej hlbke pódia je stála výzva pre 
renomovaných režisérov a výtvarníkov. 
Z obdobia posledného desaťročia hodenú 
rukavicu s najvýraznejším úspechom 
prijal tandem Henning Brockhaus - Jo
sef Svoboda (predovšetkým v Traviate) 
a Hugo de Ana (Thrandot). Tohto roku 
tvorili programovú ponuku tri ťažiskové 

tituly v aréne, ktorým predchádzalo uve
denie opery Bruna Madernu Satyricon 
v budove Tea tra Laura Rossi. Moja návš
teva sa viaže na novú produkciu Verdiho 
Macbetha, ďalšími dielami uvádzanými 
tohto leta boli Aida a Bohéma. 

Verdiho Macbeth je nesporne vhodným 
dielom pre exteriérové formy prezentá
cie, čo pred tromi rokmi potvrdila zaují
mavá inscenácia Piera Luigiho Pizziho 
v Arene di Verona a rovnako i nové po
ňatie Daniela Abbada v Macerate. 
Mladý režisér s výtvarníkom Luigim 
Peregom si vyskúšali autentickú cestu 
oživenia predlohy, využívajúc najmoder
nejšie metódy počítačovej svetelnej tech
niky. Filmové prieniky, v opernej scéno
grafiii dnes už značne sprofanované, 
obohatili o nové spôsoby projekcií, zná-

SVETLÁ A TIENE V MACERATE 

S neopísateľným entuziazmom a zveda
vosťou som sa pripravoval na operné 
večery v slávnej aréne Sferisterio di Ma
cerata. Moje stupňované očakávanie bo
lo motivované chválospevom tých, čo 
už viackrát vychutnávali tamojšiu atmo
sféru predstavení, ako aj informáciami 
z odbornej tlače. Tohtoročné tridsiate 
štvrté stagione ponúkalo štyri tituly ta
lianskej proveniencie, z ktorých dva ma
li byt práve predmetom mojej návštevy. 
Menovite to boli Pucciniho Bohéma 
a Verdiho Aida. Úprimne povediac, od 
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zorňujúce vidiny a predstavy protagonis
tov, rôzne tiene a symboly, premietané 
na zadný múr. Priznám sa, nie som za
svätený do detailov počítačovej manipu
lácie so svetlom, predsa ma však efekt 
tejto výpovede fascinoval. Nielen množ
stvo obrazov, korešpondujúcich s dejom, 
ale aj presvecovanie podlahy, či ostré zlo
my v intenzite svetla a všeličo iné, to 
všetko vytváralo neopakovatel'nú atmos
féru. Keďže ťažisko režijne-výtvarnej 
koncepcie spočívalo v práci so svetlom 

MACBETH - VU.VO V POPREDÍ 

A. MICHAELS- MOORE {MACBETH) 

a farbami, vybavenie javiska sa mohlo 
obmedziť na nevyhnutné charakterizač
né znaky (ohne, zopár rekvizít) a sústre
diť sa na pohybové rozohrávame scén. 
Najimpozantnejšie vyzneli výstupy boso
riek, oproti tomu matnejšie boli herecké 
kreáde sólistov. Ak predsa len v niečom 
ótim rezervu Abbadovej réžie, tak v nie 
celkom domyslenom prepojení diania 
protagonistov s výtvarnou zložkou. 
Občas som mal pocit, že spevád strážia 

toho prvého, do intímneho prostredia 
situovaného diela, interpretovaného pre 
mňa celkom nezmámym tímom, som 
veru očakával málo, no o to viac som ča
kal od toho druhého. Ak ako to už v ži
vote býva, skutočnosť sa iba málokedy 
kryje s predpokladmi a očakávaniami. 

V prípade Pucciniho dieía bol za réžiu 
a scénu zodpovedný Nic-'las Joel. Sa
mozrejme, o nejakej intimite na 90 • 
metrov širokej scéne nemohlo byť ani 
reči. ale atmosféru zimy výstižne cha
rakterizovali stále prítomné mohutné 

svoje divadelné poňatia rolí a s daným 
koloritom sa celkom nestotožnili. 

Silný zážitok pripravilo hudobné na
študovanie Roberta Rizziho Brignoli
ho, ktorý s Orchestrom Filarmonica 
Marchigiana a zborom Coro lirico 
Marchigiano oživil partitúru plne v in
tenciách ranoverdiovskej poetiky. Volil 
kontrastné tempá, hudobne vypointoval 
všetky dramatické situácie, inšpiroval 
hudobníkov do plnokrvného výkonu. 
Objavom inscenácie bola nevellni známa 
mladá ruská sopranistka Elrnira Veda 
v titulnej postave. Hlas prekrásneho tim
hru s tajomnými verdiovskými hlbkami, 
ale i jasnými výškami ovláda výbornou 
technikou, takže jej nerobia problémy 
ani koloratúry, ani legatová fráza či dra
matické akcenty. Lady Macbeth je však 
rola prechádzajúca veľkým vývojom, 
ktorý treba detailne reflektovať výrazo
vo. Z tohto hľadiska mal ešte výkon ta
lentovanej umelkyne isté rezervy, čo sa 
prejavilo najmä v záverečnej scéne. An
glický barytonista Anthony Michaels-
Moore má na svojom profesionálnom 
konte rad triumfov na svetových scé
nach, takže jeho dramaticky plnokrvná 
kreácia Macbetha splnila očakávanie. Je
ho doménou sú práve expresívne polohy 
partu, pre ktoré je vyzbrojený tmavým 
a objemným tónom, kým v elegancii 
kantilény by sa isté manko našlo. ú lohu 
Macduffa autentickým štýlom a žiarivo 
sfarbeným tenorom predniesol Fabio 
Sartori. Objemný a zvučný bas vložil do 
roly Banca Giorgio Giuseppini. 

Napriek neobyčajne chladnému veče
ru, či skôr noci (aký kontrast s 38-stup
ňovou Bratislavou!) bolo festivalové 
predstavenie Verdiho Macbetha prijaté 
s veľkými ováciami. 

PAVEL UNGER 

železné kachle, pestrá turbulentnosť 
zase náladu vianočného Paríža. V tom
to priam puritánskom prostredí domi
novali speváci-interpreti detailne vy
pracovaným hereckým prejavom. Zá
kladom pre kladný dopad h udobnej 
interpretácie bol dirigent Massimo De 
Bernart na čele výborného Orchestra 
Filarmonica Marchigiana, ktorý 
presvedčivo tlmočil diapazón nálado
vých odtieňov Pucciniho partitúry, čím 
vytvoril ideálne základné tkanivo pre 
sólistov. 
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Hoci sólistický tím bol na velíni dobrej 
a vyrovnanej úrovni, predsa len domi
novali obidve ženské postavy. Na prvom 
mieste spomeniem vynikajúcu. ideálne 
vyrovnaným a krásne plným melo
dramatickým sopránom d isponujúcu 
Fiorenzu Cedolisovú v úlohe Mimi. 
Nesporne ona vyvolala moje najkrajšie 
dojmy a najčistejší zážitok z ~aceraty. 

Sabina Macculiová ako temperament
ná, ale nie hysterická Musetta ma obda
rovala valčíkom plným citu. Sympatický 
mladý Rolando ViUazon ako Rodolfo 
je hlasovo momentálne niekde na roz
hrani lyrického a spinto tenoru, v dô
sledku čoho trpí vyrovnanosť jeho výko
nu. Vedúcu štvoricu doplnil Giovanni 
Meoni ako maliar Marcel. Keď som však 
v prvej scéne posledného dejstva počú
val ich dvojspev, privolávajúci spomien
ky na lásky, nemohol som si nespome
núť na hanblivo intímnu atmosféru 
mužskej nežnosti. ktorú vo februári 
v londýnskej Opere Covent Garden tak 
nezabudnutelhe evokovali Ramon Var
gas a Dalibor Jenis. 

Argentínsky rodák, režisér Hugo de 
Ana patrí do tej malej skupiny odborní
kov, ktorí si sami navrhnú scénu i kos
týmy pre svoju koncepciu. Táto .trojje
dinečnosť" mu umožní dosiahnuť ne
všednú štýlovú jednotnosť produkcií. 
Videl som už jeho inscenáciu Doni
zettiho Lucrezia Borgia v milánskej La 
Scale a teraz začiatkom júla Verdiho 
Nabucca vo ve
ronskej Arene. To
to prvé úspeš
né dielo mladého 
Verdiho bolo - aj 
vďaka hviezdnym 
speváckym výko
nom - najatrak 
tívnejšou produk
ciou, ktorú som za 
posledných päť ro
kov zažil v meste 
na brehu kľukatej 
Adige. 

Na základe tých 
to skúseností som 
teda s napaum 
očakával Aidu v 
Macerare. taktiež v 
pretlmočení tohto 
fenomenálneho 
Argentínčana. A hľa: nedostalo sa mi to, 
čo som tak túžobne očakávaJ. Prečo? 
Nuž preto, lebo som videl - síce do inej 
polohy transformované - prakticky všet
ky tie prvky režijného procesu. ktoré 
v prípade Nabucca boli tak jedinečne 
účinné. 
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BOHÉMA - ZÁBER Z INSCENÁCIE 

Akási poschodovosť javiska s konvex
ným menitelhým portálom a pod ním 
s priam nekonečnou nástupnou plo
chou, to bola nesporne vysoko efektív
na scenéria, ktorá umožnila vel'kolepú 
koncepciu slávnostného príchodu víťaz
nej egyptskej armády. De Ana má rád 
fantastické kostýmy a predovšetkým 
teplé farebné odtiene žltých, hnedých 
a bordových farieb, ktoré v mohutných 
masových scénach aj plne využíva. Bo
Ja to teda fantastická pastva pre oči! Ale 
hneď musím poznamenať, že tá strohá, 
priam asketická, do modrostrieborného 
odtienku koncipovaná elegantná Aida 
Pier Luigi Pizziho mi vlani vo Verone 
rozhodne dala viac ako táto lacne pom-

AIDA- ZÁBER Z INSCENÁCIE 

pézna a kaleidoskopicky pestrá inter
pretácia. Co som však u tohto nesmier
nou tvorivou fantáziou obdarovaného 
režiséra najviac kvitoval, bolo to. že po
pri dynamickej masovosti krásne vypo
intoval aj intímne scény deja. Z nich 
spomeniem iba dva momenty, a to scé-

nu Amneris- Aida v treťom obraze, ako 
sadistickou vášňou týra král'ovská dcéra 
svoju sokyňu, a na brehu Nílu zúriace
ho divokého. pritom predsa len král'ov
sky majestátneho Amonasra. Celkom 
netradične bola koncipovaná aj baletná 
vložka triumfálnej scény- Leda Lojo
dice- ktorá so silným erotickým nábo
jom rozprávala o tom, že egyptské voj
ská si podmaňujú aj vábivé Etiopčanky. 

Mohol by som ešte uvádzať ďalšie za
ujímavosti vizuálneho komponentu, ale 
venujem sa už stránke auditívnej, lebo 
tou som sa cítil najviac ukrátený. Or
chestrálna a zborová zložka - Coro 
Lirico Marchigiana - pod vedením 
Danie le CaUegariho bola na dobrej 
a vyrovnanej úrovni, hoci na poli su
gestívneho tlmočenia emocionálnych 
hlbok som v prípade Pucciniho diela do
stal rozhodne viac. A tak o to bolesti
vejšie som bol nútený uspokojiť sa so 
skutočnosťou, že ohlásení protagonisti
Michele Craiderová a Vladimir Galusin 
- žia!', neúčinkujú. Aidu spievala iba 
náhradníčka Simona Baldoliniová. 
Postupom času sa síce situácia zlepšila, 
ale rozkolísanosť jej hlasu a aproxima
tívne dotiahnuté výšky presahovali 
únosnú mieru. Nicola Martinucci, 
tento .bombensicher" tenorista. ktorého 
ani režisér nevedel inšpirovať na akýsi 
herecký prejav so zruinovaným hlaso
vým materiálom, sa zapísal do mojej pa
mäti tým, že zaspieval azda najškared

šiu Romanzu, akú 
som kedy počul. 
Tým, že neberie 
ohľad na obsah 
textu a duševné 
rozpoloženie hr
dinu, i tým, že 
s najotrepanejšou 
tenoristickou ma
nierou .vypálil" 
záverečné béčko 

a vydržal v dyna
mike fff ad li
bitum .... pričom 

Verdi tam predpi
suje pp a moren
do, naznačil, že je
ho jediným del'om 
je koncentrovať sa 
iba na vysoké tó-
ny. Nadja Mi

chaelová bola spoľahlivou Amneris, ako 
aj Andrea Papi Ramfisom. Hviezdou 
však v tomto labilnom speváckom kvin
tete bol iba - ako druhá nezabudnuteľná 
spomienka na Maceratu - fenomenálny 
Lucio Gallo ako eruptívny Amonasro. 

JOZEF VARGA 
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FESTIVAL DELLA VALLE o'ITRIA 2000 

V letných mesiacoch sa koná po celej 
Európe niekoľko operných festivalov, 
ktoré medzi sebou prirodzene súťažia 
v originálnosti dramaturgie, naštudova
nia a samozrejme účasťou sólistov zvuč
ného mena. Jedným z nich je aj Festival 
della Valie ďltria v mestečku Martina 
Franca v južno~ Taliansku (región 
Puglia). Jeho 26. ročník sa uskutočnil 
tohto roku od i'o. júla do 10. augusta. 
Festival je členom Európskej asociácie 
festivalov AEF a zaujímavý je predo
všetkým svojou netradičnou dramatur
giou. Uvedenie každého operného opu
su je niečím výnimočné : buď ide o má
lo uvádzané opery alebo o známe opery 
v málo uvádzaných objavných verziách, 
často uvedených v našom storočí po pr
vý raz. Ťažiskom výberu sú popri die
lach talianskeho romantického bel can
ta hlavne opery neapolských sklada
teľov 18. storočia (zrejme z dôvodu 
blízkej zemepisnej polohy Neapola) 
Traettu, Picciniho, Paisiella, Cimarosu. 
Predstavenia sú vydávané v po
dobe živého záznamu na kom
paktných diskoch väčšinou vo vy
davateľstvách DYNAMIC a NUOVA 
ERA. 

krásne, gýčovo a unavujúco. Obdivu
hodne prepracované však boli kostýmy. 
Zo sólistov publikum najviac ocenilo 
výkony sopranistky Stefanie Donzel
liovej v úlohe Médora a zrelej gruzín
skej sopranistky Alla Simoni v úlohe 
Angélique. Obe podali vyrovnané a kul
tivované výkony. Operu naštudoval 
a dirigoval skúsený David Go lub 
z USA. nedodal však hudbe potrebnú is
kru, i keď kvalitný Orchestra Interna
zionale d'Italia dokázal svojou muzi
kalitou túto chybu krásy napravit. Ten
to orchester, ktorý participoval na 
všetkých predstaveniach festivalu, po
dával, s výnimkou Bachových Matúšo
vých pašií, veľmi pozoruhodné, štýlovo 
čisté výkony. Sekciu plechov by im mo
hol nejeden slovenský orchester závi
dieť. Takisto Slovenský komorný zbor 
zanechal spevácky aj výrazovo dobrý 
dojem, jeho vstupy na záver každého 
dejstva Picciniho opery pôsobili veľmi 
osviežujúco. 

ne hosťujúca v La Scale alebo parížskej 
opere. Nádherne sa pohrávala so všet
kými výrazovými nuansami svojho par
tu a publikum očarila aj svojím osob
nostným zjavom. Popri nej zaujala aj 
ďa lšia gruzínska sopranistka festivalu 
Irine Ratiani v úlohe Otelia (Rossinim 
pred písaná ako sopránový part). Tech
nicky dokonalý, no strohý bol basista 
Soon-Won Kang v ú lohe Elmíra, di
vácky úspech mal aj renomovaný teno
rista Simon Edwards v úlohe Rodriga. 
Veľmi treba vyzdvihnúť úroveň hudob
ného naštudovania skúseným operným 
dirigentom Paolom Arrivabenim. 
Technickou dokonalosťou svojho gesta 
a vnímavou spoluprácou s účinkujúci
mi vedel vyťažiť z hudby maximum jej 
podstaty. Mimochodom, na inscenácii 
Otelia sa už raz spolupodieľal ako asis
tent Claudia Abbada v turínskej opere. 
Aj Slovenský komorný zbor podal to
muto silnému obsadeniu adekvátny 
a presvedčivý výkon. 

Vyvrcholením festivalu bola 
grand opéra Robert le Diable od 
Giacoma Meyerbeera (prvé uve
denie originálnej verzie v Talian
sku), ktorej sa ujal renomovaný 
realizačný tím režiséra Lorenza 
Marianiho a dirigenta Renata Pa
lumba. Inscenácia v ich akčnom 
rukopise vtiahla diváka hneď od 

"§ samého začiatku do hudby aj de
§ ja, určite nenechala nikoho za
~ spať i napriek dlžke a času 7..ačiat
~ ku predstavení (21.00 - ako by 
~ to dopadlo s diváckou účasťou 

Pre slovenských čitateľov je 
určite zaujímavý fakt, že od roku 
1990 na festivale prostredníc
tvom Art Agency Esko pravidelne 
účinkuje v operných predstave
niach Slovenský komorný zbor 
pod vedením dirigenta Pavla 
Procházku . Aj tento rok sa účasť 
zboru stretla s veľkým ohlasom 
divákov aj novinárskej kritiky. 

Program ostatného ročníka fes
tivalu tvorili tri operné inscenáde 

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ZBOR SO ZBORMAJSTROM PAVLOM PRo

CHÁZKOM A DIRIGENTOM MANLIOM BENZIM PO PREMIÉRE BA-

u nás?). Veľmi dôležitú úlohu 
v tom zohral aj Slovenský komor
ný zbor, na ktorý boli zo strany 
režiséra kladené vysoké herecké s reprízami a niekoľko koncert-

ných večerov- Picciniho Roland, Rossini
ho Otello a Meyerbeerov Robert le Diable, 
z koncertov si najväčšiu pozornosť zaslu
huje kompletné uvedenie Bachových 
Matúšových pašií. 

Festival otvorila opera Roland od Nic
cala Picdniho (prvé kompletné uvede
nie v 20. storočí!), ktorý ju v podtitule 
označil ako tragédie lyrique, čo sa aj 
odráža v štruktúre diela. Pečať inscená
cii opery vtlačil známy režisér, autor 
scény a kostýmov Massimo Gasparon 
v úzkej spolupráci s renomovanou ba
rokovou choreografkou Deda Cristina 
Colonna. Vo svojej koncepcii sa pri
dŕžali galantnej krásy a noblesy, 
príznačných pre toto dielo, takže vní
manie celej opery mohlo vyznieť prfliš 

CHOVÝCH MATÚŠOVÝCH PAŠIÍ 

Druhou inscenáciou v poradí bol Otello 
(ossia il Moro di Venezia) od Gioachina 
Rossiniho, ktorý bol prvým uvedením 
verzie z roku 1831 s dvoma finále, čo 
bolo nepochybne originá lnym drama
turgickým činom. Režijne operu naštu
doval Francesco Esposito, v Taliansku 
známy svojím typickým .na svetlá ne
náročným• rukopisom, inak aj autor 
jednoduchých účelných kostýmov. Je
ho výklad bol zaujímavý svojim časovo 
ťažko zaraditeľným situovaním deja, čo 
zvýraznila aj estetická náznáková scéna 
známeho talianskeho scén~grafa Itala 
Grassiho. Publikum však ich koncep
ciu prijalo trochu vlažne. V úlohe Des
demony sa predstavila sopranistka Pat
rizia Ciofi, hviezda festiva lu, pravidel-

aj tanečné nároky, čo by bez perfekt-
ného hudobného naštudovania dirigen
tom Procházkom nebolo možné. Publi
kum to na záver opery aj adekvátne 
ocenilo. Samozrejme, najviac zažiarili 
výkony sólistov, tentoraz v hviezdnom 
obsadení. Popri už spomínanej Patrizii 
Ciofi v úlohe Isabelle bol strhujúci aj 
basista pôvodom z Chorvátska Giorgio 
Surjan v úlohe Bertrama, pravidelne 
hosťujúci vo všetkých známych európ
skych operných domoch, počnúc La 
Scalou, Royal Opera House, Covent 
Garden. Počúvať tento sýty a plnofareb-

.ný hlas bolo skutočným pôžitkom. Ďa-
lej treba spomenúť pôvodom čínskeho 
tenoristu, pôsobiaceho hlavne v USA, 
Warrena Moka v úlohe Roberta. Jeho ..,.. 
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PESARO 2000- ZDROJ ZÁŽITKOV A POUČENÍ 

Srvného júna 1949 sa intendantovi zná
meho festivalu Maggia Musicale Fioren
tino pošťastilo uviesť premiéru, o ktorej 
asi ani sám netušiL že vojde do novodo
bej opernej histórie. Z prachu zabudnu
tia vytiahol lyrickú tragédiu GiQachina 
Rossiniho Obliehanie Korintu a hlavnú 
ženskú rolu obsadil nevšedne talentova
nou mladou Renatou Tebaldiovou. S od
stupom polstoročia je zrejmé, že práve 
týmto počinom odštartoval proces obja
vovania zabudnutých Rossiniho opier, 
označovaný ako rossiniovská renesancia. 
Navyše možno vo florenrínskom Oblieha
ní Korintu vidieť i akýsi prapôvod roku 
1980 založeného Rossini Opera Festiva
lu, organizovaného v skladateľovom ro
disku Pesare. 

Počas 21 ročníkov sa tento festival pri
činil o vzkriesenie veľkej časti 39-dielne
ho javiskového dedičstva pesarského 
maestra. Vedenie festivalu s rovnakou 
starostlivosťou pristupuje k náročným 
partitúram žánru opera seria (práve tie 
boli zväčša zabudnuté), k význarrmým 
komickým dielam, ale i k jednodejstvo
vým buffám, označeným ako farsa comi
ca. Všetky uvedené tituly prechádzajú 
kritickou revíziou vedeckej inštitúcie 
Fondazione Rossini, zaštítenej menami 
odborníkov najvyššieho rangu, ako sú 
Bruno Cagli, Philip Gosset či Alberto 
Zedda. Tohtoročná augustová sezóna sa 
prihovorila divákom tradične tromi 
opernými inscenáciami Novinkou bola 
lyrická tragédia Obliehanie Korintu (Le 
Siege de Corinthe), v čerstvom tvare sa na 
javisko vrátila jednoaktovka Hodvábny re
brík (La scala di seta) a po dvoch rokoch 
opäť zaznela inscenáda Popolušky (La Ce
nerentola). Ponuku dopfňala séria vokál
nych koncertov bel canta, ako aj dalšie 
podujatia vrátane koncertu účastníkov 

...,.. hlas bol technicky absolútne mnoho
tvárny a bez problémov zaspieval naprí
klad dvojčiarkové d. Výborná bola aj 
sopranistka Annalisa Raspagliosi 
v úlohe Alice, ktorá však mala napriek 
peknej farbe hlasu ešte mnoho intonač
ných problémov. Veľmi zaujímavo bola 
riešená scéna už spomínaného Itala 
Grassiho - akoby avantgardným spôso
bom dotvárala dobovo zasadenú tajom
no-fantazijnú atmosféru opery. V nepo
slednom rade treba vyzdvihnúť balet
nú skupinu choreografa Ferdinan
da Gagliardiho, ktorý má za sebou 
operné inscenácie napríklad so Zubi
nom Mehtom. 
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Accademie Rossiniany, interpretačného 
kurzu pre mladých vokalistov. 

Slávnostný ráz otváracej premiéry Ob
liehanie Korintu podčiarkla prítom
nos( prvej novodobej predstaviteľky Pa
miry z uvedenia roku 1949 vo Floren
cii - Renaty Tebaldiovej (ročník 1922) . 
Publikum ju privítalo vrúcnym potles-

OBLIEHANIE KORINTU - S. M. BROWN 

(CLÉOMENE), R. A. SwENSONOVÁ (PAMYRA), 
G. FIUANOTI (NÉOCLES) 

kom a jej lóžu zdobila obrovská kytica 
kvetov. Večer sa teda začal aplauzom, 
konäl sa však protestným Bú, adresova
ným tímu inscenátorov. V dnešnom sve
te nič mimoriadne. Pár slov k die lu. Ob
liehanie Korintu pochádza z Rossiniho ne
skorého, parížskeho obdobia (premiéra 
roku 1825 v tamojšej Veľkej opere) a je 
v poradí 36. operným opusom sklada
teľa. Nebola to však partitúra celkom no
vá, pretože Korint je prepracovanou ver
ziou Mohameda ll., patriaceho medzi 
Rossiniho neapolské opery. Kedže pôvod
ná podoba sa neosvedäla - roku 1985 
bola však úspešne rehabilitovaná- a au-

Z niekoľkých koncertných podujatí 
festivalu bolo najvýznamnejšie kom
pletné uvedenie Bachových Matúšo
vých pašií. Uskutočnilo sa pri príleži
tosti Bachovho roku a v televíznom pre
nose mu priamo požehnal aj pápež Ján 
Pavol II. Bohužiaľ, koncepda a prístup 
inak muzikálneho dirigenta Manlia 
Benziho vôbec nezodpovedali dnešným 
názorom na interpretáciu Bachovej 
hudby, čo sa prejavilo hlavne v zložení a 
spôsobe hry orchestra. Znovu však treba 
vyzdvihnúť úroveň naštudovania Slo
venského komorného zboru dirigentom 
Procházkom, pretože svojím výkonom 
vysoko prevyšoval sólistov aj orchester. 

torovi bolo ľúto množstva dobrej hudby, 
rozhodol sa predlohu radikálne zmeniť 
a Parížu ponúknuť autonómne dielo. Na 
nové librew, ovela aktuálnejšie, meniace 
mená hrdinov, dobu i miesto deja, skom
ponoval priliehavú, na dramatickejšie 
akcenty a pátos bohatšiu hudbu so sý
tejšou inštrumentáciou. Parížska premié
ra mala veľký úspech (v tenorových úlo
hách vystúpili otec a syn Nourritovd) 
a dielo sa čoskoro objavilo i na talian
skych pódiách. Th došlo k zmene v obsa
dení partu Néocla, ktorý autor prepísal 
pre mezzosoprán. Táto verzia sa i v ostat
ných rokoch hra la častejšie, pričom v tej
to role mohli uplatniť svoju technickú 
virtuozitu mezzosopránové koloratúry 
Marylin Hornová a Shirley Verretová. 

Nová pesarská inscenácia pochopiteľ
ne rešpekuje francúzsky originál s teno
rovým obsadením Néoda. Išlo o kopro
dukciu s Operou National de Lyon, 
pričom francúzski partneri dodali do Pes
ara svoj orchester. Garantom hudob
ného naštudovania bol taliansky dirigent 
Maurizio Benini, režijný post obsadil 
Massimo Castri, scénu a kostýmy navr
hol Maurizio Balo. Značným sklama
ním, čo sa napokon odrazilo v reakdách 
premiérového publika, bola javisková 
zložka predstavenia. Režisér s výtvarní
kom si zjavne uľahäli prácu, keď scénu 
vo všetkých troch dejstvách pokryli tráv
natou šikminou, na ktorú už len uložili 
zopár symbolických znakov. Zrúcaniny 
mesta ä náhrobné kamene v okrajových 
obrazoch mali aspoň akú-takú logiku, no 
moderné váľandy na tráve (stredný, tu
recký výstup) už boli skôr na smiech. Tej
to skromnej a neinšpiratívnej scéne príliš 
nepomohla ani práca änoherného re
žiséra Castriho. Ostávala v medziach 

(Dokončenie na str. 28) 

Prítomní kritici oceňovali hlavne štýlo
vú hlasovú kultúru, intonačnú istotu 
a vyváženosť mimoriadne náročnej po
lyfónnej sadzby. 

Festival della Valie d'Itria v Martina 
Franca by mohol byt pre slovenské po
mery v mnohom inšpiratívny, napríklad 
v tom, že diváka si zrejme treba aj vy
chovať, nielen sa mu prispôsobovať ka
sovým repertoárom v nedôslednom 
predvedení. Aj v Taliansku, aj v sused
nej Viedni, ale aj inde vo svete si divák 
predsa len potrpí na štýlovú interpretá
ciu a dokáže sa prispôsobiť výberu titu
lov podľa vkusu odborníkov - drama
turgov a kritikOV. ti PAVOL ŠUŠKA 
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-
(Dokončenie zo str. 27) 
koncertného poňatia, keď aranzmany 
zborov boli statické a sólisti ostávali 
sústredení iba na vokálnu zložku preja
vu. Ešte šťastie, že aspoň tá bola zárukou 
kvality. 

Osobne som viac očakáva l aj od hu
dobného naštudovania, no najmä od or
chestra. Lyonski inštrumentalisti sa pre
zentovali pomerne rvrdým a málo dife
rencovaným zvu~ nástrojov, pričom 

v kompetencii dirigenta Maurizia Benini
ho bolo vyťažiť Ž ich hry viac jemnosti, 
delikámosti a plastickosti. Výborný výkon 
však podal Pražský komorný zbor 
(zbormajster Lubomír Mátl), ktorý má 
na festivale domovské právo. Vysokú 
úroveň rossiniovskej interpretácie demo
nštrovali obaja tenoristi: z vlaňajška už 
overený mladý Talian Giuseppe Filia
noti (Néodes) s krásne sfarbeným lyric
kým materiálom a debutujúd Američan 
Stephen Mark Brown (Cléomene), 
predstavujúci typ sýtejšieho a tmavšieho 
hlasu. Stálicou pesarských produkcií je 
basbarytonista Michele Pertusi (Maho
met), naopak, po prvýkrát v Pesare vy
stúpila americká sopranistka Ruth Ann 
Swensonová ako Pamira. Zaujala krás
nym zamatovým hlasom, vyspelou kolo
ratúrnou technikou, no dramatickým 
kulmináciám a najvyšším polohám pred
sa len chýbalo trocha viac expresívnosti. 

Po ročnej prestávke sa na Rossini Ope
ra Festival vrátila brilantná drarnma gio
coso La Cenerentola (Popoluška). Opäť oži
la na javisku Palafestivalu (akustic
ky perfektne upravená športová 
hala, každoročne slúžiaca na vý
pravnejšie produkcie) v réžii Lucu 
Ronconiho a na scéne Margheri
ty Palliovej . Inscenáciu sme v H2 
pred dvoma rokmi recenzovali, tak
že v krátkosti sumarizujem zrakové 
impresie. Pesarská Popoluška spája 
vizuálnu nápaditosť, takpovediac 
makroefekt, s kultivovanou, do de
tailov premyslenou komikou. Mož
no sa poňatie humoru občas dotý

dokončieval v noci pred premiérou), je
ho hudobný jazyk majstrovsky odzrka
dľuje situácie, povahy postáv, ich emó
cie. Carlo Rizzi na čele Orchestra 

POPOLUŠKA - SONIA G ANASSIOVÁ 

(ANGELINA-CENERENTOlA) 

Teatro Comunale di Bologna vypre
paroval všetky jemnôstky partitúry, dal 
jej správny rytmus a vystupňovanými 
ansámblarni priam šokoval. Prvotriedny 
výkon podali bolonský orchester a opäť 
i pražski zboristi. Juan Diego Florez 
(Don Ramiro) je dnes jedným z najpro
minentnejších rossiniovských tenorov, 
schopných prekonať technické nástrahy 
extrémne náročných partov, upútať 

pružnosťou tónu i leskom výšok. Navyše 
je to vizuálne útly mládenec, takže 
i herecké vyjadrenie roly je nesmieme 
úprimné. Osvedčeného Dona Magnifica 

• hranej árii Clorindy (podra vedeckých 
prameňov ju zrejme skomponoval nie 
Rossini, ale Luca Agolini) potešila nová 
tvár Ekateriny Morozovej, ale tiež kre
ácie Roberta de Candiu (Dandin i), 
Nicolu Ulivieriho (Alidoro) a Sonie 
Prinovej (Tisbe) zodpovedali vysokému 
štandardu rossiniovských slávností. 

Za zmienku stojí i tretia inscenácia fes
tivalu. Umiestnená bola do Auditoria 
Pedrotti v historickej budove pesarského 
Konzervatória a išlo o Hodvábny rebrík. 
Vznikol roku 1812, keď Rossini krátko 
po dovŕšení dvadsiatin vyprodukoval ce
lý rad krátkych komických opier, pričom 
v spomenu tom roku uzrelo svetlo sveta 
až šesť noviniek. Nie je bez zaujímavosti, 
že autograf tohto diela sa našiel v polovi
ci 80. rokov v Stokholme. Fondazione 
Rossini ho v tejto podobe reštaurovala 
a uviedla na Rossini Opera Festivale roku 
1988. Tohtoročné naštudovanie je už 
štvrté, čo dokumentuje úctu festivalovej 
dramaturgie k mladíckym opusom Gioa
china Rossiniho. Hod libreto Hodvábneho 
rebn1<a je vskutku konvenčné, hudobne 
ide o vtipnú a pôvabnú partitúru, pred
znamenávajúcu neskoršie ťažiskové prá
ce autora. Inscenácia Lucu de Filippa 
neprekročila komorný rámec predlohy, 
využila situačnú komiku a vkusnú cha
rakterokresbu postáv. Dirigent Maurizio 
Benini na čele Orchestra Teatro Co
munale di Bologna muziároval s rado
sťou, takže i hudobné vyznenie pôsobilo 
osviežujúco. Zo solídneho vokálneho an-

ka schémy (napríklad Magnilicovo 
extempore), je však vždy elegant

HODVÁBNY REBRÍK - E. NORBERG-SCHULZOVÁ (GIULIA), 

G. ANTONIOZZI (GERMANO) 

sámblu spomeniem aspoň Eliza
beth Norberg-Schulzovú (Giu
lia), technicky rastúceho tenoris
tu Antonína Siragusu (Dorvil) 
i dvoch kvalimých basbarytonistov 
Lorenza Regazza (Biansat) a Al
fonsa Antoniozziho (Germano). 
Počas návštevy festivalu som stihol 
i jeden z vokálnych koncenov bel 
canta, ten patril mladej talianskej 
mezzosopranistke Daniele Bar
cellonovej . Vlaňajšia titulná pred
stavitel'ka Tancreda sa prezentovala 
kultivovane zostaveným a bravúr
ne interpretovaným programom, 

né, l'ahké, v duchu Rossiniho hud-
by. Potlesk si vyslúžila premena scény 
Magnilicovho domu na palác princa Ra
mira, ktorá pred zrakmi divákov - za po
mod čarov javiskovej techniky- dokona
le zmenila javisko. Vtipný bol i prelet Po
polušky ponad javiskom pomocou 
kaskadérky - z komína priamo do paláca. 

Cenerentolu skomponoval Rossini, keď 
mal 25 rokov, bola to jeho dvadsiata ope
ra. Mal svoj vyhranený, osvedčený a už 
zrelý štýL písal lahko a pohotovo (dielo 
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si zopakoval pesarským publikom favori
zovaný Bruno Pratico, ktorý je tiež plne 
stotožnený s daným interpretačným slo
hom. Novou Angelinou-Cenerentolou sa 
stala mladá, pôvabná mezzosopraniska 
Sonia Ganassiová. Je vybávená exce
lenmou koloratúmou techn&ou, pričom 
jej tón je emotívny a farebne príťažlivo 
tmavý. Bol to jeden z najhodnomejších 
výkonov, aké som počas desaťročnej prí
tomnosti na festivale zažil. Vo zväčša na-

kde prvú čast tvorili ukážky z opier 
Vivaldiho, Händela, Glucka a Benoniho 
a druhá patrila výlučne Rossinimu (árie 
zo Semiramis, Jazernej panny a kantáta 
Giovanna ďArco). Svoj sýty, krásne tim
brovaný mezzosoprán vedie Barcellono
vá výbornou technikou a ani po štýlovej 
stránke jej recitál nemal chýb. 

. Na záver už iba avízo pre ročník 2001: 
nové produkcie Jazernej panny (La donna 
del lago), La Gazetty a scénické uvedenie 
La NozzediTetiadi Peleo. la PAVEL UNGER 
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NEZABUDNUTEĽNÝ RECITÁL 

Cyklus komorných koncertov brati
slavského Kultúrneho leta 2000 odš
tartoval v Primaciálnom paláci ~9. jú
na klavirista Marián Lapšanský. Toto 
podujatie bolo venované výročiam 

(150. a 100.) Zdenka Fibicha. 
Skladby, ktoré klavirista zaradil do 

recitálu, má zapísané na zvukových 
záznamoch. Cyklus Roberta Schuman
na Tance Davidových spojencov op. 6 vy
dal Opus pred štvrťstoročím, na začiat 

ku umelcovej kariéry. V súvislosti s ich 
interpretáciou sme si potvrdili fakt, že 
návraty k určitým skladbám v reperto
ári prospievajú pri dozrievaní a pri
blížení sa ideálu . O Lapšanského Schu
mannovi to platí v plnej miere. Každá 
z 18 častí cyklu bola dokonale vybrúse
ná, mala pravý poetický či výbušný ná
ter, typický pre rozpoltený svet fantá
zie tohto autora. V interpretácii nebolo 
nič prehnané, no najmä: všetko bolo 
príkladne precítené. Bol to jedinečný 
hold autorovi, s akým sa málokedy na 
pódiu stretávame. 

Ďalšia časť programu plynula v zna
mení českej hudby. l tú má Lapšanský 
nahratú na CD, za každú skladbu zo 
zostavy programu získal cenu. Vlani 
to bola cena za najlepšiu nahrávku Ja
náčkových skladieb; z jeho opusov 
zaradil Sonátu es mol - l. X. 1905. 
Majstrovstvo stvárnenia sa prejavilo 
i v tom, ako sa umelec vynikajúco sto
tožnil so svetom autora, uplatňujúc pri 
výstavbe skladby vyváženosť a doko
nalý nadhľad. 

Druhú časť recitálu venoval Lapšan
ský Zdeňkovi Fibichovi. Roku 1997 zís
kal Cenu za najlepšiu nahrávku roka 
práve za komplet Fibichovho cyklu- 21 
zošitov s názvom Nálady, dojmy a upo
mínky. Z rozsiahleho sledu miniatúr vy
bral 25 kratších lyrických skladieb: kaž
dá získala pod jeho rukami iný charak
ter, presviedčajúc o bohatom zázemí 
romantickej fantázie klaviristu. O jeho 
vysokej pianistickej kultúre a technickej 
samozrejmosti ani nehovoriac. 

Skoda, že tento nezabudnuteľný vý
kon sledovalo obmedzené množstvo 
poslucháčov. V publiku chýbali zástup
covia hudobnej obce, jeho kolegovia, 
ale i skladatelia. Aj širšia verejnosť bo
la zrejme nedostatočnou propagáciou 
slabo informovaná. Skoda! 

VLADIMÍR ČÍŽ I K 

ra HUDOBNÝ ŽIVOT) 9 )2000 

FENOMENÁLNA KLAVIRISTKA 

20. júla sa v Zrkadlovej sieni Primadál
neho paláca predstavila ani nie 20-ročná 
fenomenálna japonská klaviristka Yurie 
Miure s programom zostaveným z tvor
by Fryderyka Chopina. Mladá umelkyňa 
získala vďaka svojej špedalizácii na inter
pretádu diel tohto autora už rad súťaž
ných trofejí a vdaka nim zasa možnosti 
hosťovať aj na chopinovských festiva
loch. Podnetom pre pozvanie do Brati
slavy bol jej vlaňajší triumf v 2. kategóri i 
3. ročníka Medzinárodnej súťaže v Ma
riánskych Lázňach. 
Náročný program mal špičkové para

metre. útle žieňa je vyzbrojené veľkou 
a zriedkavou vnútornou tvorivou silou. 
Vďaka japonskej húževnatosti, ojedine
lému talentu a prvotriednemu pedago
gickému vedeniu (študovala o. i. u zná
mej ruskej klaviristky V. Gornostajevo
vej) dosahuje umelkyňa výsledky, k akým 
sa dopracúvajú iní len po rokoch usilov
nej práce a získavania pódiových skúse
nosú. Jej hra nebola len exhibídou závi
deniahodnej dokonalej techniky, vysokej 
kultúry tónu (sýte, ale kultivované dy
namické vrcholy neveľmi korešpondo
vali s jej fyzickými danosťami), ale popri 
nevyhnutnom obdive znamenala aj silný 
umelecký zážitok. Dokázala krásne ako
by spievať na klavíri, pritom jej kantiléna 
nebola sladkastá, či zmäkčilá a tvorenie 
tónu sa vo všetkých registroch blížilo 
priam k ideálu dokonalosti. Poslucháča 
nebobývala bleskovými tempami či pri
rodzenou suverenitou, ideálnou uvoľne
nosťou. Parametre jej interpretáde do
siahli už taký stupeň, za aký by sa ne
musel hanbiť ani ostrieľaný, medzi
národne renomovaný umelec. Miure 
dokáže preniknúť do podstaty interpre
tovaného opusu, vychutnávať detaily 
a podriadiť ich sugesúvnemu účinku cel
ku, čo sa azda najvýraznejšie prejavilo 
v jej podaní Scherza č. 4 E dur op. 54, kto
ré sme v toľkých interpretádách počuli 
na vlaňajšej Hummelovej súťaži a ktoré 
Miure po každej stránke prekonala. 
Krehkosť a priezračná čistota polyfónne
ho pletiva, spád, lahkosť, eleganda, pravý 
scherzozný charakter bez akýchkoľvek si
láckych prejavov boli neprekonatelhé. 

Jej výkon nemal ani pod prísnym 
drobnohladom medzery či chyby. V Polo
néze As dur op. 61 - Polonnaise fanta
sie- azda mohol byť viac zdôraznený po
lonézový rytmus. Táto skladba totiž po-

skytuje veľký počet možných prístupov. 
Miure ju chápala viac ako fantáziu -
a má na to plné právo! V Berceuse Des dur 
op. 57 sme obdivovali pavučinovú kreh
kosť pasáží, dvojhmatov. Azda iba osti
namý sprievod ľavej ruky mohol byť ce
listvejší, menej zvlnený. Bola to však 
naozajstná uspávanka! Umelkyňa neza
kolisala ani v Barca role Fis dur op. 60, kto
rá tiež mala znaky vysokej profesionality. 

Miure chápe Chopina predovšetkým 
ako básnika. Tak, ako do istej miery za
stierala v úvodnom opuse polonézový 
rytmus (pokiaľ ho vôbec bolo možné 
zdôrazňovať, lebo nie všade je evident
ný), tak pristupovala aj k trom mazúr
kam op. 59. Nad všetkými sa niesol poe
tický opar či náter, bez ohľadu na rých
losť temp. 
Záverečná Sonáta h mol op. 58 udivo

vala bleskovými tempami, ideálnym sta
vebným nadhľadom i vždy a všadeprí
tomnou rovnováhou dtu a ratia. Vo fi
nále sa nevyhla samovražednému tem
pu, i keď mala vytypované úseky, kde 
pribrzďovala. Bolo to primerané, sympa
tické, vhodné, priam obdivuhodné. 

Zaslúžene zožala úspech a pridávala. 
VLADIMÍR ČÍŽIK 

LENKA A CYRIL D. 
Keď pozriem na teplomer, ktorý sa za
novito šplhá k štyridsiatke, podlieham 
pokušeniu. Váham ... Napokon zdravo 
víťazí múdrosť bizarnej sentencie: 
.o koľko sa zaprieš, o toľko postúpiš... • 
Zvíťazila - a - postúpila som ... 

Koncert Kultúrneho leta v bratislav
skom Primaciálnom paláci ponúkol 
17. augusta priestor Lenke a Cyrilovi 
Dianovskovcom. Program bol posta
vený na prevahe šrvorručných skladieb 
(s prekvapením uprostred). Interpretač
ný tandem je veľavravnou a sľubnou 
perspektívou, komorná zostava podob
ného druhu momentálne u nás (par
dón, v Bratislave) nejestvuje. Verme, 
veď máme v čo ... 

Schubertove štvorručné opusy vzni
kali príležitostne, s evidentnou ľahkos
ťou a v pohode - esterházyovskej želie
zovskej rezidencie. úvodne interpreto
vané Uhorské divertimento op. 54, D. 818 
zrejme prináša viac pôžitku hráčom ako 
poslucháčovi. V tejto poznámke azda 
neplytvám myšlienkami, ak predpokla
dám, že v kompozícii cítiť zreteľnú kon
túru skladateľa, s pózou a zámerom za-
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imponovať svojej klavírnej spoluhráčke 
(zjavne zdatnej, zjavne spanilej ... ) a zo
trvať na poli spo ločnej klaviatúry čo 
najdlhšie. Aj za cenu nadsadených mo
tivických adícií, opakovaní. štylizova
ného .šponovania" a zdôrazňovania 
prvoplánových znakov (oných bodiek 
v rytme a modálnych .úhybov" v melo
dických aj harmonických segmen
toch ... ). Tento evidentne pôžitkársky 
kus naservíro'{lli Dianovskovci korekt
ne. Ako rozohrávku. S pravdivou dáv
kou zdržanlivého vkusu. 

O inom hovorí opus 103 od toho is
tého autora - Fantázia f mol D. 940. JU 
sme mohli bez rušivých signálov vychut
návať tvorivý synchrón oboch umelcov 
vrátane tretieho - autora. Fantázia je 
opravdivá romanúcká Schubertova zó
na. Kraľuje v nej - bez ústupkov, bez 
predsudkov. Je nekonečne vábivá, muzi
kantsky nasýtená, hýrivá. V interpretácii 
Dianovskovcov nezavadí o preromanti
zovanú hranicu. Nad ich .fantazírova
ním" bdie čulý intelektuálsky nerv. Dá 
šancu pohladeniu, ale nepoľaví. 

Aj keď program bol umne zosnovaný 
zo štvorručných skladieb, predsa len 
jasne smeroval k zašifrovanému zlaté
mu klincu. Bola ním Sonáta b mol (ozaj, 
či náhodou - magická tónina?) op. 36 od 
Sergeja Rachmaninova v kreácii Lenky 
Dianovskej. Skladba neznie u nás ako 
šláger, ako chlieb náš každodenný, pre
to sme ju mohli vnímať ako skvost, aj 
ako objav. Ako nevyčerpateľné hudob
né žriedlo nekonečných invencií. Ak 
Rachmaninova meno v mysli súčasní
kov chcelo znieť ako zľahčujúce syno
nymum pre klaviristu, dovolím si pro
testovať a zdôrazniť: Je to aristokrat 
hudby. hudobných myšlienok, ich syn
taxií. Jeho Sonáta b mol je jedným z vr
cholov klaviristickej, čistej hudobnej fi
lozofie. Tú v autentickej poetike dokáže 
dešifrovať iba duša spriaznená ... (.Len
ka, zdá sa, že ste sa narodili pre hudbu 
Rachmaninova . .. ešte dlho, dlho ho bu
dem hľadať. .. "). Vďaka! 

S klaviatúrou Dianovskovcov na po
kračovanie a permanentne rozpriada 
tvorivý dialóg Ilja Zeljenka. Nenadar
mo. úspešne a obojstranne inšpiratívne. 
Senzačný záver koncertu vytvorila jeho 
Toccata pre štyri ruky. Kompozícia - ako 
ináč- briskná, vtipná, muzikantská, ta
ká ... zeljenkovská (.ako stelesnenie ra
dosti, ktorá je tu pre ľudí" ), interpreto
vaná prinajmenšom s chuťou, tvorivým 
za nietením a asertivitou. A pritom si 
netrúfam definovať to množstvo osobi
tých vlákien, ktoré tvorivo spájajú 
oboch interpretov so skladateľom . Na-
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pokon by to vyznelo ako fráza. A to by 
bolo v príkrom rozpore s tým krásny~ 
zážitkom, ktorý znamenal tento zmy
sluplný večer. Naplnený hodnotami 
a pocitom z prítomnej krásy ... 

L. DoHNALOVÁ 

I<ARTINKY NA ORGANE 

Málokedy sa píše o verejných koncer
toch hudobníkov ešte študujúcich, po
stupne skúšajúcich svoje sily aj pred 
zrakom i sluchom neznámych a nezain
teresovaných. Vystúpenie Bernadetty 
Suňavskej, poslucháčky organa na 
VSMU (v triede prof. Klindu - 4. roč
ník), v koncertnom štúdiu Slovenského 

' rozhlasu 18. júna je výnimkou celkom 
odôvoditeľnou. Najmä kvôli sebavedo
mému projektu organistky, ktorá sa 
rozhodla popasovať so slávnym Mu
sorgského veľdielom Obrázky z výstavy. 
Po vcelku úspešnej interpretácii dvoch 
taktiež náročných a známych Vivaldiho 
koncertov v Bachovom prepise (d mol 
BWV 596 a a mol BWV 593) predniesla 
Kartinky, a to vo vlastnej úprave pre or
gan! Podľa jej a mojich vedomostí sa na 
také niečo odvážil doteraz iba francúz
sky virtuóz Jean Guillau. Úprave 
Suňavskej nechýbala intímna znalosť 
podstaty Musorgského hudby, ani isté 
kvantum slobodomyseľnej trúfalosti. 
bez ktorej sa taký smelý zámer asi neza
obíde. Neviem napríklad, prečo orga
nistka vynechala Promenádu medzi čas
ťami-obrazmi dvoch Židov a Trhu v Li
moges, na druhej strane zasa tým 
dramaturgický priebeh diela získal na 
spáde. V niektorých prípadoch registrá
cia nesledovala práve .otrocky" všetky 
detaily dynamického procesu. V porov
naní so sviežim, iskrivým, inšpirova
ným vyznením Obrázkov sú to však ma
ličkosti. Suňavská disponuje vzácnym 
zmyslom pre súdržnosť. napätie frázy, 
pre konzekventnú stavebnú logiku na 
všetkých úrovniach hudobnej výstavby, 
hrá nanajvýš disciplinovane, čo vie 
vzácne sklbit so spontánnym, oslobode
ným hráčskym prejavom. Tomu. prav
da, v tomto prípade nechýbali ani 
niektoré diskutabilné (najmä fareb
no-registračné) interpretačné riešenia, 
o ktorých som sa už zmienil. To však 
môže pôsobiť pozitívnejšie ako strnulé, 
akademické . muzicírovanie"! Rád ,by 
som sa nakoniec zmienil'o sklone sleč
ny Suňavskej k istémJ manierizmu, 
prejavujúcemu sa v náhlom spomalen~ 
na konci frázy a v o to dlhšej pauze pred 
(hudobne významným) začiatkom frá
zy nasledujúcej: príliš časté opakovanie 

tohto agogického prvku môže viesť ku 
stereotypnosti. Ale inak. výkon tejto 
mimoriadne nadanej organistky ma na
najvýš uspokojil: nemal som pocit, že 
by Bernadetta .Kartinkám" čo i len tro
chu ukrivdila. Možno by ani Modest 
Petrovič nebol proti. .. 

AMERICKÝ ZBOR 
V BRATISLAVE 

ToMÁŠ HoRKAY 

Zahraničné spevácke zbory sa dostávajú 
do Bratislavy buď ako družobný partner 
bratislavských zborových telies, alebo 
po línii cirkevnej. Túto alternatívu pred
stavovala účast The Lutheran Choir 
of Chicago na koncerte l. augusta 
v Evanjelickom kostole a. v. na Legio
nárskej ulici. Zbor sa tu zastavil medzi 
vystúpeniami v Salzburgu, Viedni. Gra
zi a Budapešti a jeho koncert bol v tlači 
avízovaný ako koncert spirituálov. 
V skutočnosti zaznel vyše hodinový 
pestrý program, v ktorom spirituály 
tvorili iba čast. Striedavo sa totiž pre
zentovali celý zbor, vokálne okteto 
i kvarteto ako aj sólový spevák. vokálny 
pedagóg z North Park University Mon
roe Olson. Popri viacerých spirituáloch, 
známych (napr. The Battle of Jericho) 
i menej známych nám zbor totiž pred
stavil aj vokálnu duchovnú tvorbu 
amerických skladateľov, medzi ktorými 
nechýbali také osobnosti ako Charles 
Ives, Leonard Bernstein, či v zborovom 
hnutí vďaka skvelému zboru Alle/uja 
známy Randall Thompson, ale aj pre 
nás neznáme mená Jeana Bergera, Ri
charda Proulxa a Richarda Hillerta. Mi
lou kuriozitou bolo zaradenie Suchoňa
vej piesne Aká si mi krásna a ľudovej 
piesne Tancuj. tancuj v podaní vokálne
ho kvarteta. Pravda, obe sa dostali do 
štýlovo inej roviny, než prináleží origi
nálu (kvarteto len ťažko môže vyjadriť 
hymnickost Suchoňovej skladby). ale 
ako gesto voči domácim (na ktoré často 
márne čakáme u iných na Slovensku 
hosťujúcich telies) to bolo akceptovateľ
né. Samotné kvality interpretácie prog
ramu neboli síce merateľné so špičkový
mi zahraničnými zbormi, ktoré predsa 
kde -tu máme možnost počuť (najmä 
v oblasti vokálnej kultúry sa viac než 
sme na to zvyknutí objavoval aj krčný 
tón a celkový zvuk znel potom priveľmi 
lineárne ), na druhej strane vzhľadom 
na pomerne vyšší vekový priemer hlasy 
prekvapujúco nezneli unavene a diri
gent Don Oberg dokázal viaceré skladby 
dynamicky i výrazovo gradovať. 

ŠTEFAN ALTÁN 
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POSLUCHÁČI HUDOBNEJ 
VEDY KONCERTOVALI . .. 

Po účinkovaní v Stítniku, Kežmarku 
a Markušovciach sa univerzitný komor
ný vokálno-inštrumentálny súbor Ca
merata Comeniana Bratislavensis pred
stavil v Dóme sv. Egídia v Bardejove. 
V rámci svojej koncertnej trasy J.lviedol 
súbor štyri koncertné projekty: Historic
ké premeny európskej hudby ( 16.-18. 
s10ročie) , Premeny hudby od renesancie 
po klasicizmus, Hudba európskej rene
sancie a baroka a Hudobná prechádzka 
s10ročiami. Práve ten posledný uviedli 
26. júna v Bardejove. 

Z pôvodného 26-ďenného ansámblu 
sa predstavili: Kvarteto zobcových fláut 
(J. Hozáková, K. Pažitná, L. Spišáková aJ. 
Hargaš), Z. Simáková (spev), I. Vojtušová 
(husle), J. Sinalová (violončelo) a M. 
Sedlár (organ). Uviedli diela skladateľov, 
ktorých 250. výročie úmrtia si toho roku 
pripomíname: J. S. Bacha aJ. M. Sperge
ra a ukážky z tvorby slovenských autorov 
J. P. Roškovskébo a M. Schneidera-Tr
navského, ktoré interpretovalo Kvarteto 
zobcových fláut. M. Sedlár sa predstavil 
v dielach Buxtehudeho (Prelúdium a fúga 
a mol B ux WV 171. v Bachovej Partite 
O Gott, du frommer Gott, v Prelúdiu a fúge 
c mol od V. Li.ibecka i v Spergerovej árii 
Von Himme/'s Freund pre netradičné obsa
denie (spev, husle, violončelo a organ). 

Koncert sa uskutočnil v nezvyčajnom 
čase o 16. hodine. Propagácia bola nedo
stačujúca, informácia o účinkujúcich ne
presná. Súčasný stav koncertného života 
v Bardejove je po-značený krízou. KPH 
už takmer tri roky nevyvíja zjavnejšie 
kroky smerom k integrácii hudobných 
aktivít. Aj tento koncert ukázal, ako chý
bala plošnejšia propagácia. Skromný po
čet vdačných poslucháčov ocenil skutoč
nosť. že budúci hudobní vedci sa na svo
je povolanie pripravujú aj takouto 
praktickou interpretačnou činnosťou. Za 
to patrí poďakovanie umeleckej vedúcej 
súboru Kristíne Izákovej. Organizačne 
koncert zastrešil Rímsko-katolický farský 
úrad v Bardejove. b SILVIA FecsKovÁ 

KALEIDOSKOP] 

NOVODOBÝ GESAMTKUNSTWERK? 
No jednom z najatraktívnejších koncertov 
tohtoročného Medzinárodného Beethove
novho festivalu v Bonne pripravuje uspo
riadateľ kombináciu potešení pre sluch 
i chuť: Ensemble Käln uvedie striedavo 
Bochove Brondenburské koncerty 1- 6 
o Hindemithove Komorné hudby 1-7. 
V prvej prestávke so návštevníci môžu 
osviežiť v .barokovom bufete", v druhej 
prestávke v ,bore 20. rokov". 
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NA PRAH U NOVEJ SEZÓNY 

CARNEG IE HALL- tradičné multižánrové hudobné centrum v New Yorku otvorené ro
ku 1891, podľa Musica/ America 2000 najvýznamnejšia koncertná sieň storočia, je 
zároveň oj najväčším koncertným usporiadateľom krajiny. Azda platí: kto tu raz 

koncertoval, dobyl svet. Každoročne tu hosťujú najvýznamnejšie americké a svetové 
orchestre v osobitných koncertných cykloch v programoch, kde si priestor rovno

kým dielom delí hudba 19. o 20. storočia. Maazel, Fedosejev, 8orenboim, Ozowo, 

Boulez, Vonk, Robertson, Tilson Thomas o ďalší stoja zo dirigentským pultom. Oso
bitný cyklus má Orchester Metropolitnej opery (dirigenti Levine o Gergiev), Filodelf

ský orchester (Sowollisch, Askenozy, Roberto Abbodo), St. Luke orchester (Mocker
ras, Norrington), American Composers Orchestra (Dennis Russel Dovies; tento or

chester so venuje výlučne hudbe 20. storočia, najmä americkým skladateľom). 

Osobitné cykly klavírnych recitálov, komorných koncertov, piesňových večerov, Bo
chov festiva l Andrása Schiffo, pop-koncerty, jazz, ľudová hudba, world music - po

nuka je ož neprehľadne bohatá. 

Novinkou sú cykly Perspectives, ktoré dramaturgicky pripravia o interpretačne 
realizujú poprední inštrumentalisti. Mourizio Pollini v rámci ,svojho" cyklu hrá 

s Cleveland Orchestra, s Emerson Stri ng Quartet, s Ensemble Wien-Berlin, s Accor
do Quartet i s individuálnymi hosťami o no záver oj no samostatnom recitáli. 

Daniel Borenboim spolupracuje so .svojou" Berlínskou štátnou kapelou (oko diri

gent i sólista), s vybranými priateľmi v komornom koncerte, s kolegom Rodu Lupu 
v programe pre 2 klavíry o hrá tiež samostatný recitál. Tretím umelcom so samo

statným cyklom je americký klavirista Peter Serkin, ktorý si no svoje koncerty po
zvol komorný orchester London Sinfonietto. 

Osobitný akcent tejto sezóny v Carnegie Hall patrí Igorovi Strovinskému. Cykly 

mladých umelcov, cykly pre debutujúcich umelcov, koncerty spojené s diskusiami, 
v ktorých centre stojí vybraný skladateľ, dvojdňový festival John Coge - Morton 

Feldman, o mnoho ďalších projektov čaká no návštevníkov v sezóne 2000/ 2001. 

Osobitnú zmienku si zasluhuje nevídane rozsiahly edukačný program v spolupráci 
s početnými organizáciami mimo Carnegie Hall o so školami, programy pre deti 

všetkých vekových kategórií, tzv. multižánrové Susedské koncerty, workshopy, semi
náre (tohto roku o. i. oj v rámci osláv 80. narodenín Isaaca Sterna o 40. výročia je

ho zotrvania vo funkcii prezidento Carnegie Hall). 

Malá útecha pre všetkých, ktorí nemajú možnosť byť no mieste činu: navštívte 
www.cornegieholl.org. 

NEWYORSKÝ FILHARMONICKÝ ORCHESTER (šéfdirigent Kurt Mosur) so s ídlom v Avery 
Fis he r Hall (Lincoln Centre) osobitne akce ntuje v nastá vajúcej sezóne o . i. tvorbu 

F. Mende lssohna Bartholdyho, ktorý je pravdepodobne obzvlášť blízky Kurtovi 
Masurovi ako niekdajšiemu dlhoročnému šéfd irigentovi Gewondhousorchestro, 

pretože bol azda je ho najslávnejším predchodcom v tejt o funkcii. Mende lssohnovi 

venuje NYPO aj sympózium s časťou hudobnou (skúš ka pod taktovkou Kurta 
Mosuro) o ve rbálnou v podobe panelovej diskusie. Ďalším dominujúcim sklada

teľom je Arnold Schänberg so sériou koncertov pri príležitosti 50. výročia jeho 
úmrt ia. Medzi dirigentmi sezóny nájdeme okrem L. Mooze lo, L. Slatkina, Sira 
C. Daviesa , F. Welsera -Mästo, A. Daviesa , A. Previna , Roberta Abbodo a , pravda, 

Kurta Mosuro oj Boby McFerrino (na príklad s dielami Prokofieva, Vivaldiho 
a Mozarta). Európsky (najmä ne mecký) zvyk uviesť no Silvestra Beethove novu 

9. symfóniu preniesol K. Mas ur oj do New Yorku. Orchester uvedie oj dve svetové 

premiéry nových diel, ktoré o. i. vznikli no jeho objednávku (Violončelový koncert 
Richarda Donielpouro v podaní Yo-yo Ma a skla dbu New York od Olive ra Knusse
no); za znie vša k oj rad ame rických, resp. newyorských premiér diel rôznych ame

rických a európskych skladateľov. NYPO, ktorý väčšinu svojich programov uvedie 
3- 4 krá t, pra vide lne organizuje koncerty pre det i o mládež rôznych ve kových kat

gegóií, recit á ly, komorné koncerty (o. i. členov orc hestra), pred-koncertové disku
sie, prednášky, verejné skúšky a pravide lné 2-3-týždňové výstavy zo svojho a rchí

vu, často v tematickej nadvä znosti no akt uá lne konce rtné programy. V lete so 

NYPO už po 37-krát vysťahuje z Lincolnovho centra do newyorských parkov, kde 
jeho koncerty pod šírym nebom sledujú desaťtisíce ná vštevníkov. 

31 



Barokové hudobné divadlo v Prahe 
Jezuitská hra ako balet (?) 

-------------------------------------------- --------------------------------------------
Napriek tomu, ž#Praha je v každom ročnom období možno 
až presýtená hudobnými podujatiami (treba dodať, že v ce
lom spektre kvälity, resp. úrovne), premiéra jezuitskej škol
skej hry, predvedenej pôvodne pri korunovácii Karla Vl. za 
českého kráľa roku 1723 s hudbou popredného českého ba
rokového sklada teľa Jana O is masa Zelen ku ( 16 79-1745) Sub 
olea pacis et palma virtutis conspicua orbi regia Bohemiae corona 
ZWV 175, bola udalosťou prvoradého významu. Preplnená 
Vladislavská sála Pražského hradu (ktorý bol vlastne hlav
ným organizátorom ... ), samozrejme, i s nevyhnutnými po
četnými • V.l.P. ·,ako to už pri takýchto udalostiach býva, však 
bola 17. júla svedkom naozaj nezvyčajnej udalosti: podľa 
všetkého išlo o prvý pokus pred
viesť kompletnú jezuitskú hru 
scénicky, so všetkými jej súčas

ťami - hovoreným slovom, spo
jeným s hereckou akciou, hud
bou i tancom, výpravou, teda v 
komplexnom inscenačnom 

stvárnení. Zaiste, hlavným dô
vodom bola asi predovšet
kým mimoriadne krásna a kva
litná Zelenkova hudba, ktorej je 
tu, mimochodom, v porovnaní 
s inými jezuitskými školskými 
hrami, veľmi veľa: toľko zhu
dobnených čísie l a účinkujúcich 
hudobníkov neobsahovali bežne 
ani tzv. ludi caesarei, predvádza
né pred cisárom najčastejšie je
zuitmi vo Viedni. 

pramene nezmieňujú, mohol mať cca 15-20 členov). Predve
denie alegorickej, oslavnej hry jezuitu P. Zilla s hudbou J. O. 
Zelenku roku 1723 vo svojej dobe nepochybne patrilo tiež 
k takým výnimočným udalostiam. Dr. T. Volek napríklad zis
til, že hudobný súbor mal vtedy asi 30 členov. Ten vo Vladi
slavskej sále bol podstatne väčší, no napriek tomu nebol na 
priestor dostatočne dimenzovaný, predovšetkým v porovna
ní s hovorenými úsekmi hry: keďže hercom pomáhali mikro
peny, bola tu veľká zvuková disproporcia medzi hovoreným 
a spievaným slovom. Vladislavská sála na takéto predstavenie 
z akustického hľadiska jednoducho vôbec nebola vhodná. 
Na tom však M. Stryncl nemá nijaký podiel. Práve naopak, 

Pre návštevníkov Vladislav
skej sály pripravili inscenátori 
hry so svätováclavskou temati
kou v každom prípade mimo
riadny zážitok, no celok vyvolal 
i viaceré otázn iky. Predovšet
kým: hudobná a inscenačná 

zložka mali dosť rozdielnu kvali
tu. Na hudobnom naštudovaní JAROSLAV BREZINA, ALEŠ PROCHÁZKA A BoN l PUERI 

orchester pod jeho vedním 
a v spolupráci s P. Zajíčkom ako 
koncertným majstrom bol určite 
najsilnejšou zložkou predstave
nia. (D robné .kiksy• hráčov na 
prirodzených trúbkach nič ne
menia na tomto tvrdení, kým sa 
totiž na začia tku .rozfúkajú", 
ináč to vari ani nemôže byť.) M. 
Stryncl je typický prípad inter
preta, ktorý má všetko jasné 
dávno predtým, než zaznejú pr
vé tóny, no pritom je schopný 
prispôsobovať i rozsiahly hu
dobný aparát momentálnej si
tuácii a citlivo ho viesť cez všet
ky úskalia náročnej a rozsiahlej 
partitúry. Pod jeho vedením oži
la nádherná a farebne mimo
riadne bohatá Zelenkova hudba 
v celej svojej kráse (napríklad 
tenorová ária • Veni au ster lux• 
s dvoma zobcovými a dvoma 
priečnymi flautami, ale aj viace
ré ďalšie). Jednoducho, Stryncl 
mal nad partitúrou ten potreb
ný, skutočný nadhľad. Tentoraz 
ho viedol s dirigentskou taktov
kou rovnako spoľa hlivo, ľahko má zásluhu na prvom mieste 

Marek Stryncl: pod jeho vedením hral nezvyčajne veľký ba
rokový orchester, ktorý vytvorili tri súbory - domáca Musi
ca Florea, naša Musica aeterna a Ensemble Philidor, 
známy francúzsky súbor, špecializovaný na dychové nástroje, 
spievali šiesti sólisti a chlapčenský zbor Boni pueri. Takým 
veľkým hudobným aparátom málokedy v minulosti bežne 
disponovali i tie najväčšie jezuitské kolégiá. Celkove tu s her
cami a tanečníkmi bolo približne 150 účinkujúcich, čo však 
na druhej strane zodpovedá dokonca dobovým údajom vo 
výnim<;>čných prípadoch (napríklad v hre Moyses, predvedenej 
roku 1749 v Trnave, účinkovalo 10 spevákov-sólistov, 14 
zboristov, 85 tanečníkov a 37 hercov, o veľkosti orchestra sa 
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a isto, ako inokedy sú bor Musica Florea od violončela. Vý
bornými partnermi okrem orchestra boli aj chlapci zo zboru 
Boni pueri (zbormajster P. Horák), ktorí bez problémov zvlád
li pôvabný .Chorus angelorum· v 2. dejstve, ako aj početné 
náročné kontrapuktické úseky zborových vstupov. 

Sólisti už vôbec neboli takí vyrovnaní. Zo sexteta spevákov 
kvalitatívne predsa len trochu • vytŕčali" známa Noemi 
Kisst>vá (soprán), pravidelný hosť bratislavských Dní starej 
hudby, Markus Forster (kontratenor) a Jaroslav BŤezina 
(tenor), kým Anna Hlavenková (soprán), poľský tenorista 
Adam Zdunikowski, no najmä Aleš Procházka (bas) 
striedali lepšie okamihy so slabšími. Pravdu povediac, nároky, 
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ktoré kládol J . O. Zelenka na spevákov spievajúcich viaceré 
postavy (pôvodne bolo roku 1723 sólistov dokonca osem) , 
vôbec neboli malé. a to tak z technickej ako aj z výrazovej 
stránky. Všetky nástrahy niekoľkotaktových koloratúr, počet
ných skokov, charakterových kontrastov a pod. zvládla os
trieľaná Kissová s absolútnou istotou, v recitatívoch i áriách
napríklad Zelus Eucharisticus .En! Pietatis Adamas invicta 
Fortitudo" v prológu, alebo .En duplo sole" v 3. dejstve -
predviedla celý výrazový arzenáJ svojho pekného, príjem
ného soprán u s trochu .chlapčenským" zafarbením. Podobne 
rakúsky kontratenorista Forster udivoval technickou istotou 
a ľahkosťou (ária . I Phoebe mentra pelle" v l. dejstve, alebo 
dueto Pietatis a Religio s N. Kissovou .Jam calle secundo" 
a i.). A. Hlavenková bola veľmi presvedčivá v 2. dejstve ako 
Angelus (nádherná ária .Ave Deus" so zádumčivým koncer
tantným chalumeau) vrátane vkusných kadencií, no jej ária 
Božej prozreteľnosti (Providentia Divina) .Huc coeli princí
pes" v 2. chóre bola trochu ťažkopádna; tejto skúsenej inter
pretke predsa len asi viac vyhovuje hudba 17. storočia, kým 
náročné koloratúry, ktorými Zelenkova hudba naozaj oplýva, 
jej .sedia" už trochu menej. Z tejto stránky boli maximálne 
vyťažení a exponovaní aj obaja tenoristi (ária Fides .Huc vir
tutes• v podaní J. Brezinu v l. dejstve, no i viaceré ďalšie). 
A. Procházka nemal svoj deň, jeho basové výstupy v posta
vách Majestas, resp. Sapientia trpeli rytmickou rozkolísano
sťou a miestami aj intonačnou neistotou, takže dirigent mal 
čo robiť... 

Inscenácia priniesla mnohé otázniky . Pokus predviesť ce
lú jezuitskú hru, nielen Zelenkom zhudobnené časti, je roz
hodne chvályhodný. Svojím spôsobom by bolo možné ak
ceptovať aj preklad skráteného hovoreného latinského tex
tu do češtiny (preložila ho H. Kazárová, pričom jazyk 
obsahoval o. i. veľké bohatstvo rôznych archaických, resp. 
archaizujúcich výrazov, ktorými čeština doslova oplýva). 
Latinčina je dávno- žial'!- tzv. mŕtvym jazykom, no ak po
rovnáme inscenáciu hry Sub olea pacis s dnešným stavom 
v oblasti hudobno-dramatického umenia, prichádzal by do 
úvahy (len teoreticky?) aj variant v origináli, s prekladom 
na titulkovacom zariadení. To by bolo ideálne riešenie. Naj
vážnejším problémom bola však skutočnosť, že inscenácia 
francúzskeho choreografa a režiséra Marca Leclercqa ma
la len máločo spoločné s jezuitskou dramatikou (nie kvôli 
českému prekladu hovorených textov!). O jej poetike, in
scenačných postupoch a pod. existuje veľmi bohatá literatú
ra, no objavilo sa tu z nich veľmi málo, ba takmer nič. 

Latinské vstupy charizmatického herca-recitátora Mirosla
va Doležala, ktorý prednášal v latinčine (zďaleka nie bez
chybnej) obsah hry z periochy, nemohli situáciu zachrániť. 
Tieto texty, často uverejňované v programoch jezuitských 
hier popri latinčine aj v iných jazykoch, boli určené diváko
vi na čítanie, presne tak, ako napr. v súčasnosti obsah ope
ry v programovom bulletine. Ani vo Vladislavskej sále ne
mohli prepája( dejstvá či jednotlivé výstupy, ale boli len 
• okrasou•, dobovou- avšak z hľadiska kontextu nadbytoč
nou- ozdobou, len akýmsi ornamentom. K základným ne
gatívam inscenácie patrí aj nejasné oddelenie vlastného 
.deja" (troch dejstiev) a medzidejstvových chórov, ktoré -
i vďaka tomu, že bývali spolu s prológom a epilógom kom
pletne zhudobnené a v dobovom duchu slúžili o. i. na .re
kreáciu", aby sme použili pôvodnú terminológiu - mali 
zvláštne miesto v štruktúre jezuitskej drámy: rámcovali vrá
tane prológu a epilógu hlavný dej. Tu boli pričlenené na zá
ver dejstiev, t.j. k hlavnému deju, pričom tieto celky, pozo-
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stávajúce prevažne z recitatívov a árií, nemohli spfňať náro
ky či mať charakter finále jednotlivých dejstiev. Ak si insce
nátori vytýčili za cieľ aspoň čiastočnú . rekonštrukciu" jezu
itskej drámy s hudbou J. O. Zelenku (v dobovej terminoló
gii . melodrámy", v nijakom prípade nie však barokovej 
.korunovačnej opery· a pod., ako to servírovala najmä re
klamná kampaň), tak jej duchu nezodpovedala ani histori
zujúca výprava, ba ani choreografia. Na jednej strane 
chvályhodne skromná, úsporná scéna O. Nekvasila, bez 
akýchkoľvek zbytočností, dobre využila všetky možnosti 
historického prostredia (vrátane osvetlenia), historizujúce 
kostýmy M. Fulkovej však neboli veľmi nápadité - domi
novala v nich prvoplánovosť. Dnes zrejme nie je všeobecne 
jasná ani základná kresťanská symbolika (a tá je nielen 
v tejto hre dokonale prepletená s hlavným dejom, či s his
torickými faktami) , preto napríklad štylizovaná monštran
cia či symbol sv. Trojice a lebo akési blikajúce svetielko na 
hlavách alegorických postáv pôsobili aj napriek farebne 
pekne zladeným kostýmom dosť násilne. Menej býva nie
kedy viac, ako sa hovorí, preto oveľa prirodzenejšie pôsobi
li v podstate .autentické" historické kostýmy reálnych (pre
važne hovorených) postáv, a nie tieto štylizované kreácie 
alegorických postáv či tanečníkov. 

Pri tanci sa treba pristaviť osobitne. V jezuitskej hre mal 
síce nezastupiteľné postavenie, avšak aj veľmi konkrétne 
miesto, spravidla v hlavnom deji (v dejstvách). Ca sto išlo 
o veľké ba letné výstupy, rôzne bojové scény, alebo naopak 
o sólové alegorické či komické tance. No podobne ako vo 
väčšine prípadov, ani k tejto hre sa tanečná hudba nezacho
vala. To by nebol hlavný problém. Režisér M. Leclercq- pô
vodným povolaním choreograf - však posunul tanec abso
lúme do popredia, tanečníci boli na scéne prakticky stále, 
tancovalo sa paralelne vlastne ku všetkým hudobným čís
lam. Jeho choreografie, spájajúce dobový výrazový arzenál 
francúzskeho dvorského tanca citlivo s modernými prvka
mi, boli celkom isto nápadité a poučené, avšak v takom hy
pertrofovanom rozsahu tanečná zložka pôsobila nevyhra
nene, neurčito, miestami i únavne. Keby speváci neboli 
používali až také úsporné, .sparťanské" gesto (hoci chvály
hodne sa v ňom prejavoval dobový .slovník"), a aj alego
rické postavy by boli viacej .rozohrali akciu", celok by urči
te zapôsobil menej jednotvárne, no zato oveľa prirodze
nejšie, pričom stále by išlo o barokové divadlo. Darmo, 
M. Leclercq nie je vôbec typický jezuitský .choragus· (re
žisér, niekedy dokonca totožný s autorom hry .. . ), ktorý si 
vo veľkých hrách prizýva! na spoluprácu tanečného majstra 
(.saltus instruxit X.Y." - možno nájsť v niektorých perio
chách, tanečného majstra uvádza aj dobový program tejto 
svätováclavskej hry z roku 1723 ). Tu to bolo viac-menej 
naopak. 

Napriek týmto výhradám možno predstavenie ako celok -
predovšetkým vďaka hudobnej zložke - hodnotiť pozitívne. 
Možno sa naozaj len tešiť na CD-nahrávku .svätováclavskej 
melodrámy•, ktorá sa uskutočnila paralelne s predstavením . 
Už len malá poznámka na okraj: my, Slováci, môžeme (na
priek spomenutým výhradám) Cechom v dobrom zmysle slo
va závidieť tú správnu dávku patriotizmu, s ktorou 
zorganizovali tento . svätováclavský" projekt a začlenili ho 
do festivalu .Europamusicale". V rámci neho učinkovali také 
súbory ako ll Giardino Armonico, Hagenovo kvarteto, 
I Fiamrninghi a pod. v troch krajinách: v Bavorsku, Cechách 
a v Maďarsku ... a 

LADISLAV KAČIC 
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lONDÝNSKE KONCERTNÉ SIENE (111.) 
Barbican Centre je po Sou th Bank ďalším .konglomerá
tom umenia všetkého druhu" s rozmermi a možnosťami, 
aké v našich krajinách nemajú obdoby. Areál sa rozpre
stiera v City of London na ploche cca 17 ha, ktorá bola 
počas druhej svetovej vojny úplne zbombardovaná. Z pô
vodnej zástavby uniformných domov, ktoré oddeľovali 
úzke uličky, zostal len kostolík St Giles', Cripplegate, kto
rý sa do histórie zapísa l svadbou Olivera Cromwella. Ná
vrh na v'llltudovanie Centra pre umenie sa po prvýkrát 
objavil v polovici 50. rokov. no projekt bol dokončený až 
o desať rokov. V sprievodcovi Barbican Centra by sme 
mohli okrem iného nájsť aj vetu pôsobiacu skôr ako 
ospravedlnenie než ako hrdé konštatovanie: .navrhnutý 
v šesťdesiatych, postavený v sedemdesiatych a otvorený 
v osemdesiatych rokoch.· Barbican je totiž jednou 
z tých stavieb, ktoré sa stali akousi obeťou .betónovej 
vízie" šesťdesiatych rokov 
(množstvo použitého betónu 
by postačilo na vybudovanie 
35 km šesťprúdovej diaľni

ce) . Je to veľké betónové 
bludisko, ktoré vo svojich ro
bustných útrobách skrýva 
koncertnú sieň s kapacitou 
2000 miest na sedenie, dve 
divadlá, tri kiná s kapacitou 
286, 255 a 155 divákov, 2 
galérie, verejnú knižnicu, 
nádvorie pre sochárske ume
nie, dve konferenčné sály, Giuldhall School of Music and 
Drama, tropický skleník s jazierkami a fontánami a samo
zrejme obchody s knihami, notami, CD, bary, reštaurácie, 
čajovne a iné. Vybudovanie centra stálo Corporation of 
London 500 miliónov libier a každoročne dostáva štedré 
dotácie vo výške 22 miliónov. Prevádzkové náklady síce 
činia 27 miliónov, ale zvyšok sa rýchlo vyplní komerčnou 
činnosťou, pod ktorú spadá hlavne prenájom priestorov 
a sponzorstvo. Príspevky plynú aj z dotáde Arts Council 
of England a z mnohých nadácií či charitaóvnych orga
nizácií. Vďaka takémuto stabilnému finančnému zázemiu 
si John Tusa (Managing Director) spoločne s Grahamom 
Scheffieldom (Arts Director) môžu dovoliť umelecky pes
trý program toho naj lepšieho z najlepšieho. Svedčí o tom 
aj počet stálych zamestnancov, ktorých je 200 bez pra
covníkov pokladníc (okolo 20) a uvádzačov (okolo 70). 

V Barbican Centre majú svoju rezidenciu tri špičkové 
umelecké inšt1túcie: London Symphony Orchestra 
(ďalej len LSO), The Royal Shakespeare Company 
a Guildhall School of Music and Drama. 

Stedré dotácie umožt1ujú LSO presadzovať nekonve
nčnú a skutočne atraktívn u dramaturgiu s účasťou 
prvotriednych umelcov. Za mnohé mo7no uviesť hneď 
prvé dva koncerty v novej sezóne: ide o pokračovanie 
Berliozovho cyklu pod taktovkou Sira Colina Davisa -
Harald v Taliansku (viola Jurij Bašmet). Fantastická symfó
nia a Piesne letných nocí. Dramaturgia ďalej ponúka o. i. 
dir igentov Antonia Pappana, Seiji Ozawu, Michaela 
Thomasa Tilsona. Simona Rania. Richa rda Hickoxa, só
listov Jurija Bašmeta, Mstislava Rostropoviča , Pierre-Lo
rama Aimarda, Alexandra Baranshika ... Popri tradič

nom repertoári zaznejú diela Honeggera, Ligetiho, Ko
dálya, Prokofieva, Sostakoviča , Brinena, Waltona 
a rad svetových premiér (o. i. nové diela Collina Matt-

hewsa a Andrew Marcha). 
Lahôdkou pre jazzových fa 
núšikov bude koncert k 80. 
narodeninám Dava Brube
cka (dirigent Russell Gloyd, 
klavír Dave Brubeck). Jed
noducho ani to najná
ročnejšie publikum nemôže 
pochybovať o silnom ume-

~ifi!~·~,;ái!IN~~ "' leckom profile tohto telesa 
~ a čo je azda najdôležitejšie, 
~ takýto program priláka do 

koncertnej siene aj poslu
cháčov s úctyhodnou zbierkou CD. 

A Barbican, pravda, nemôže nebyť držiteľom neja
kých rekordov v kategórii naj-: divadlo má najvyššiu 
vežu pre zákulisnú dvíhaciu techniku v Európe, vysokú 
33 metrov. V presklenom priestore nad divadlom, kde 
vyčnieva veža, je na ploche 2 137 m' umiestnený skle
ník s množstvom exotických rastlín z celého sveta. 
Pozoruhodné sú dve konferenčné miestnosti, prepojené 
týmto skleníkom, kde si cez prestávku možno posedieť 
a relaxovať medzi rastlinami najbizarnejších tvarov 
a druhov. Usporadúvajú sa tu aj slávnostné obedy 
a večere, čo je tiež v Londýne raritou. Knižnica na l . 
poschodí obsahuje najväčšiu kolekciu CD (vyše 14 000 
kusov, ktoré si možno vypožičať) a tiež poskytuje pries
tory na cvičenie na klavíri a unikátnu kolekciu archív
nych nahrávok . VANDA PROCHÁZKOVÁ 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

JOHN TAVENER - IKONS OF LIGHT 
Londýnsko Royal Festivo Hall je opäť dejiskom zaujímavého festi
valu. V októbri so tu uskutoční festivollkons of Ught - Inšpirácia 
Johna Tovenero. Festival je zameraný no Tovenerovu hudbu, ole 
v jeho rámci zaznejú oj skladateľom vybrané skladby (od Händela 
po Stravinského, Sufi o grécky ortodoxný spev), ktoré významne 
ovplyvnili jeho hudobný vývoj o tvorbu. Premiéry zahŕňajú The 
Fool (rozsiahlo divadelná kompozícia), The Bridegroom (pre dve 
kvartetá) o Apokotastasis. No festivale budú účinkovať špičkoví 
medzinárodní umelci o telesá: Andreas Schol!, Michael Chonce, 
Patricia Roza rio, City of London Sinfonie, Orchestra of the Age of 
Enlightenment, London Sinfonietto, Fretwork, The Tollis Scholors, 
Vanessa Redgraveová, Richard Hickox, Byzontine Chorus, The 
Gogmogogs, Chilingirion Quartet, Anonymous 4 o ďalší. 

Nezvyčojnou súčasťou festivalu je projekt London Sinfonietto 
s Pentonville väznicou. Tieto inštitúcie spoločne poverili Tovenero 
nopísoním novej skladby pre mužský zbor, ktorej premiéra so 
uskutoční vo väznici. vp 

BBC SYMPHONY ORCHESTRA oslovuje okrúhle výročie - svoju 
70. sezónu. Patrí medzi špičkové svetové telesá o sústred'uje so 
hlavne no súčasnú hudbu. Z jeho slávnej dirigentskej histórie 
spomenieme nopn1dod Bouleza, Colino Davisa, Roždestven
ské'ho alebo Prichardo. Po 11 sezónach z postu šéfdirigenta od
ch~dza Andrew Davis (stáva sa čestným dirigentom) 
o jeho nástupcom ~a stáva Leonard Slatkin. Jeden koncert 
v tejto sezóne diriguje oj Jirí Belohlávek (31. októbra s dielami 
Uszta o Janáčka), ktorý je hlavným hosťujúcim dirigentom 
orchestra. vp 
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Francúzska opéra lyrique v SND 1920-1945 
Favoritka obecenstva 

Jaroslav Blaho 

Revolúcia roku 1848 ako globálny politický, ale aj kultúrny 
medzník definitívne odzvonila dvom úspešným žánrovým 
pólom francúzskej opery: grand opére a opére comique. Na 
uvol'nené miesto nastupuje hybrid oboch, opéra lyrique, kto
rá vládne celej druhej polovici francúzskeho 19. storočia, ba 
neskorými opusmi Julesa Masseneta zasahuje až do rokov 
pred prvou svetovou vojnou, hoci je otázne, či posledné Mas
senetove opery (ovplyvnené verizmom aj impresionizmom) 
k žánru lyrickej opery ešte vôbec patria! S výnimkou Gouno
dovho spracovania tragédie veronských milencov odznievajú 
v opere SND všetky profilové tituly 
francúzskej lyrickej opery už v úvod
nej polsezóne jej existencie Uar 1920): 
Faust, Mignon, Carmen, Hoffmannove po
viedky, Manon i Werther. Až do roku 
1945 sa vracajú na repertoár našej pr
vej, vtedy vlastne aj jedinej opernej 
scény pravidelne, v sérii obnovených 
naštudovaní, kde ťažko rozlíšiť, kedy 
šlo o premiéru a kedy Jen o prezentá
ciu nového sólistického obsadenia 
v starých dekoráciách. Takýchto na
študovaní je však toľko, že v tejto ob
lasti dramaturgie možno bez pochýb 
hovoriť o silnej interpretačnej tradícii, 
najmä v zložke vokálnej . 

ný tvar francúzskej klasickej opery, nehl'adal významy tam, 
kde n ie sú, a spol'ahlivo spolupracoval so sólistickou zložkou. 
Prvými protagonistami Gounodovej opery boli v SND teno
rista Geitler, sopranistka Simáňová a basista Peršl, uvedený 
na programe aj ako prvý režisér tohto diela. Z galérie medzi
vojnových Faustov vyníma sa Knittlov dramatický hrdina 
a mäkký, pastelový milenec Chorovičov; prierazný soprán 
Marie Ža ludovej, ktorý možno zostal čosi dlžný ozdobám 
šperkovej árie, zato dominoval .fanfárovému" finále - i vir
tuózny materiál poprednej koloratúrky bývalej cárskej opery 

v Petrohrade Lebedevovej - kým jej 
manžel Kulikovskij bol kultivovaným, 
farebným Mefistom. V 30. rokoch do
minuje už bratislavským predstave
niam Fausta dvojica Blaho- Bartošo
vá (v dvadsiatych rokoch objavovala 
sa v nohavičkovej árii Siebela) a dé
monický Mefisto Arnolda Flôgla. Po 
Mníchove prichádzajú postupne do 
Gounodovej opery ďalší slovenskí 
interpreti - Cesányiová, Medvecká 
(Margaréta), Hubová (Siebel) , Gál 
i Slovakizovaný Slovinec Hvastija (Va
lentín) a další. 

Viac sa o vizuálnej podobe Gouno
dovho Fausta dozvedáme až pri jeho 
tretej premiére roku 1922, v ktorej re
žisér Munclinger pracoval s novými 
dekoráciami a patričnú stredovekú at
mosféru docielil variovaním gotických 
prvkov v dekorácii (portál brán, ob
lok), ale aj náročnejšou prácou so svet
lom. Neukončené schodisko v žalára-
vej scéne akoby naznačovalo, kam sa 

H. BARTOŠOVÁ (MIGNON, 1932) 

Thomasova goetheovská Mignon bo
la na repertoári viac preferovaná v 20. 
rokoch. Väčšina (obnovených) naštu
dovaní sa opäť spája s menom dirigen
ta Vincourka. Hviezdami prvého brati
slavského predstavenia Mignon boli 
pražské sólistky Ludmila Prokopová 
a Kristma Morfová - neskôr sa chodi
lo na Viliama Branislava Choroviča, 
Phillinu Rusky Lebedevovej a od roku 
1925 hlavne na Mignon Heleny Bar
tošovej, ktorá v role žiarila takmer dve 

uberá nevinná-vinná duša nešťastnej Margaréty ... Sulcova in
scenáda (1934), hoci ju sotva možno považovať za taký čin, 
akým boli jeho réžie Ruskej lady Macbeth, Fi delia alebo Ca rovnej 
flauty, sa vyznačovala plastickým vedením postáv, zmyslupl 
nými mizanscénami, bohatým členenún priestoru, kde popri 
iluzívnom záhradnom domčeku a mostíku ponad javisko 
hrali aj antiiluzívne praktikáble dramatickým, nielen nálado
vým svietením. Viac k iluzívnosti smerovala Vilímova insce
nácia z jesene 1938, ktorej h lavnou devízou bol kvalitný slo
venský preklad Márie Rázusovej-Martákovej -poetický, pri
tom dostatočne rešpektujúci hudobné i špecificky vokálne 
zákonitosti. Najviac naštudovaní Fausta sa spája s menom di
rigenta Josefa Vincourka, ktorý preukázal zmysel pre hudob-
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desaťročia. Kritiky sa svorne nadchýnali jej pôsobivým hu
dobnodramatickým, precíteným výrazom a plasticky diferen
covaným hereckým stvárnením, s polohou naivity, detinskej 
všetečnosti aj prebúdzajúceho sa ženstva. V Thomasovej ope
re našli svoje profilujúce príležitosti aj Zdeno Ruth-Markov 
(Lothario), Janko Blaho (Viliam Meister), Marie Rezníčková 
(Mignon), v rokoch slovenského štátu potom najmä Mária 
Hubová (Phillina). 

Bez Bizetovej Carmen sa v medzivojnovom období opery 
SND nezaobišla vari jediná sezóna. Podpisovali ju .prevádz
koví" dirigenti, ku ktorým v 20. a 30. rokoch patril aj umelec
ký šéf telesa v rokoch 1938-1945 Josef Vincourek, ale aj osob
nosti taktovky: Zuna, Dédeček, Oskar a Karel Nadbalovci. 
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Pri spoliehaní sa na námetovú a divadelnú samonosnosť 
predlohy sa však nevenovala v prvých dekádach tejto opere 
primeraná pozornos(. Scénickej podobe chýbala vnútorná 
dramatickosť aj kolorit. zostal obyčajne len vonkajškový efekt 
a naturalizmus. Jediný pokus narušiť konvenciu prišiel až na 
jar 1938, keď Carmen naštudoval Karel Nedbal a na scéne 
plzenského architekta Františka Schultesa hosťujúci režisér 
pražskej nemeckej opery Renato Mordo. Hrala sa pôvodná 
verzia diela s prozaickými recitatívmi a bol to veľký úspech! 
Inscenátori posunuli príbeh do súčasnosti, speváci sa pohy
bovali na scéne ~účasných kostýmoch; civilnosť. drsnosť až 
cynizmus dom~JOvali tejto Carmen, ktorú po zastaveniach 
v postavách Frasquity a Micaely stvárnila Helena Bartošová. 
Mimoriadne pôsobivým kontrapunktom javiskového civiliz
mu bolo naštudovanie Karla Nedbala. zdôrazňujúce najmä 
lyrické plochy citovej vrúcnosti! 

Za prvej CSR spievali v SND Carmen soprány (Minai'ová, 
Simáňová), univerzálne hlasy (Alba Sehnalová - prakticky 

dzivojnovom SNp je preto galéria interpretačnej tradície 
pestrá a bohatá. Vyberme z nej aspoň niektorých predstavi
teľov vokálne exponovaného titulného partu - Geitlera, 
Knittla. Choroviča, Blahu, Bartošovej Antóniu, Formana
vej Giulietu; Olympiu prvej slovenskej koloratúrnej sopra
nistky Nelly Ba košovej ( 1929) a mladej Egemovej absol
ventky Ludmily Pátkovej ( 1935). ktorá bola neskôr adre
sátkou Clementisových listov z komunistického žalára! 
Veľkolepé metamorfózy zloducha vrátane možností štyroch 
majstrovských divadelných masiek v jedinom predstavení 
vytvorili celkom mimoriadny priestor pre spievajúceho 
herca Arnolda Flägla. 

Co do počtu titulov je najzastúpenejším francúzskym au
torom bratislavskej medzivojnovej a vojnovej opernej dra
maturgie Jules Massenet. Pravda, jeho Kaukliara u Matky 
božej ( 1924) a Th a is ( 193 3) inscenovali iba raz. Wenhera 
dvakrát ( 1920. 1938). Viac návratov sa spája iba s Manon 
(1920, 1922, 1927, 1935, 1942). Vďačný terén pre titulnú 

súbežne Carmen aj 
Frasquita) aj mezzoso
prány (Krásová, Rez
níčková). Rezníčkovej 
Cannen sa výrazne vy
mykala z tradície i kon
vencie - bola emanci
povanou súčasnou že
nou, nie romantickým 
vampom, cítiacou hr
dinkou, nie operetnou 
figurínou! Z partnerov 
týchto Carmen nemož
no zabudnúť na teno
ristov Simeka, Hiibne
ra, Knittla, Jaroša (Don 
José) a barytonistov 
Fišera a Zavrela (Esca
millo). Vilimova insce

CARMEN -ZÁBER Z INSCENÁCIE (1941) 

hrdinku: žárska ( 1922) 
vykreslila celý vývojo
vý oblúk postavy od 
dievčatka k dáme, Bar
tošová (1935) bola 
mäkká. noblesná i šel
movská, Cesányiovej 
Manon (1942 ) sršala 
temperamentom. Po
slednému predstave
niu dávali skvelý vý
tvarný punc nádherné 
kostýmy Jamnického 
spolupracovníčky Ľud

mily Brozmanovej
Podobovej, ale aj Véc
seyova poetická scéna, 
zasadená do rokoko-

nácia z roku I 941 zdôrazňovala realistický pôdorys diela bo
hatou dekoráciou s výrazným vertikálnym i horizontálnym 
členením javiska (napn1dad prvé dejstvo - ulica, dvor stráž
nice. schody. most, v pozadí sevillské strechy s vežou ka
tedrály) a Schäfferovo hudobné naštudovanie dalo priestor 
celej plejáde nových sólistov. resp. tých, ktorí sa v opere pred
chádzajúcej etapy pn1iš neuplatnili: ruskej emigrantke Ever
tovej. Gabčovej, Gabajovej (Carmen). Frešovej, Cesányiovej, 
Matejčekovej (Micaeia), Hozovi (Don José), Hvastijovi i 
Schiitzovi (Escarnillo). V malej úlohe pašeráka Remendada sa 
objavuje Rudolf Petrák! 

Francúzsku klasickú operu preferoval podstatne viac Oskar 
Nedbal než jeho nástupca, synovec Karel. Napriek tomu o ja
viskovej podobe viacerých naštudovaní Hoffmannových povie
dok v 20. rokoch vieme len veľmi málo. Z roku 1922 regis
trujeme v tlači zmienku o pokuse režiséra Munclingera obo
hatiť javiskový tvar Hoffmannových poviedok (hoci za pomoci 
dekorácií z fundusu divadla) a dať im aspoň čosi z rozprávko
vej atmosféry. Roku 1935 inscenuje jedinú Offenbachovu 
operu Viktor Suic na scéne Františka Trästra. Využívajú 
možnosti otáčavého javiska a vytvárajú poetické. fantastické 
a pitoreskné obrazy. pracujú pritom v maximálnej miere s po
tenciálom svetelného parku. Osvedčeného Josefa Vincourka 
pri tomto naštudovaní za pultom úspešne vystriedal Zdenek 
Folprecht. Hoffrnannove poviedky ponúkajú minimálne pol
tucet sólistických príležitostí. Pri preferencii tohto diela v me-

vého portálu, rámcu
júceho všetky obrazy. Partnerom Cesányiovej bol hosťujú
ci srbský tenorista Dušan Djordjevič (manžel sopranistky 
Matejčekovej) - už pred ním vynikli v parte Des Grieuxa 
lyrickí tenoristi súboru na čele s Chorovičom. neskôr 
Blahom. 

Prvý Werther patril k poziúvam prvého bratislavského pô
sobenia Milana Zunu. Zuna francúzsku lyrickú operu nie
len favorizoval, ale ju aj dokázal naplniť svojou muzikalitou 
a temperamentom, výrazovou citlivosťou a zvukovou fa
rebnosťou, ktorá poznala aj živšie odtiene ako pastel. Zau
jímavý kontrapunkt vznikal medzi mäkkým, lyrickým. 
chlapčenským Wertherom (Geitler) a erupúvnou, veristic
kou, žensky zrelou Charlottou (Kramperová) . Kvalitami 
hudobného naštudovania Zdenka Folprechta sa vyznačoval 
aj Werther poslednej československej sezóny 1937/38. Vi Jí
mova réžia už scénou a svietením dala dielu dusnú, cho
robnú horúčkovitú až snovú romantickú atmosféru (exte
riéru dominujúci vysoký. košatý strom, interiéru - obrov
ské klasicistické okno). Hlavné postavy vytvorili Jaroslav 
Jar9š a Milada Formanová. 

Kaukliar u Matky božej (otváracie predstavenie sezóny 
19~4/25 bol prvým operným predstavením, naštudovaným 
v slovenčine. Autorom prekladu bol Miloš Ruppeldt, diri
gentom Josef Vincourek, režisérom tenorista Zdenek Knittl. 
Hlavný part kaukliara Jeana spieval Bronislav Chorovič. 
Väčším umeleckým činom bolo však uvedenie Thais v roku 
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1933. Opäť sa spievalo v slovenčine, tentoraz v preklade 
Arnolda Flogla, ktorý ako spevák prejavil dostatočný zmysel 
aj pre vokálne kvality prekladu. Ladvenicova malebná a fa
rebná dekorácia ponúkala možnosti nielen pre optické efek
ty, ale svojím priestorovým členením (hoci v zásade šlo o ma
liarsky princíp) aj pre bohatšie pohybové členenie exotického 
príbehu. Tradične profesionálne poctivé bolo Vincourkovo 
naštudovanie, len obsadenie začínajúcej, dvadsaťtriročnej 
žofie Napravilovej do exponovanéllo titu lného partu sa uká
zalo ako priveľké riziko. 

Zdá sa, že problémom oboch bratislavských naštudovaní 
Delibovej ,.indickej" Lakmé ( 1923 i 1933 dirigoval Zdenek 
Folprecht) boli nároky ústrednej par
tie, vrcholiace v ekvilibristickej kolora
túre známej .zvončekovej árie". Len 
cárska primadona Lebedevová v nej 
skutočne excelovala- Levíčková a o de
sať rokov neskôr Bakošová mali s ňou 
evidentné problémy. Viac si opäť v par
te Geralda prišli na svoje tenoristi -
Chorovič a Blaho. 

ktorému dominujú parížske strechy, o obloky manzárd, ale
bo o celkovú panorámu nočného mesta s kľukatiacou sa Sei
nou a Eifellovou vežou v pozadí. .Poslednou" bratislavskou 
Louisou bola Milada Formanová, .posledným" Julienom 
Dr. Janko Blaho. 

V prvej štvrťstoročnici existencie opery Slovenského ná
rodného divadla sa francúzska opéra lyrique presadila v dra
maturgii inštitúcie mierou vrchovatou. Nielen čo do počtu 
uvedení. ale aj pestrou skladbou titulov, kde nechýbali diela, 
ktoré v súčasnosti majú v našich zemepisných šírkach len 
malú šancu znovu sa objaviť na plagáte (Lovci perál, Lakmé, 

Kaukliar u Matky božej). Do titulov francúzskej lyrickej opery 
prichádzali v 20. a 30. rokoch aj 
významní hosťujúci sólisti. Fausta tu 
roku 1922 spieval už azda trochu una
vený .ruský Caruso" Dimitrij Smirnov, 
Margarétu neskôr .poľský slávik" Ada 
Sariová. V pa-rádnej herecko-spevác
kej partii Gounodovho Mefista sa pred
stavili Lotyš Baklanoff, Haličan Saleski, 
viedenský Cech Norbert-Novotný, 
Cech z Metropolitan Pavel Ludikar 
a napokon roku 1934 Fjodor Sal]apin, 
sám osebe jedna z legiend medzivojno
vej bratislavskej opery! 

Veľkým úspechom bola jediná insce
nácia Bizetových Lovcov perál ( 1928). 
Okrem Vincourkovho naštudovania, 
ktorý z orchestra vyťažil mnoho poltó
nov farebnej, predimpresionistickej 
inštrumentáde, sa oň zaslúžil výtvar
ník Miguel Urvancov, ktorý navrhol 
a v ateliéroch prof. Kautského vo Vied
ni realizoval farebne i tvarovo hýrivú 
scénu, plnú rozprávkového čara a naj
mä v exteriéroch hinduistických chrá
mov tažiacu z prvkov doznievajúceho 

M. ČESÁNYIOVÁ (MANON, 1942) 

Carmen v SND už roku l 920 spieva
la niekdajšia Mahlerova viedenská 
mezzoprimadona Charles Cahiérová, 
neskôr temperamentná Maďarka Ros
sene Andayová i jej viedenská kole
gyňa, presadzujúca sa skôr v ne
meckom klasickom repertoári, Maria 

kubizmu. Lyrická reč diela sedela timbru tria protagonistov: 
Bartošovej (Lejla), Blahovi (Madir) i Fišerovi (Zurga). 

Charpentierovu Louise, stojacu na pomedzí medzi lyrickou 
operou a francúzskou podobou verizmu, pričom skladateľ 
nezaprie znalosť harmonických a inštrumentálnych koncep
cií Debussyho, naštudoval v SND po prvý raz roku 1924 diri
gent Pavel Dedeček, roku 193 7 potom Josef Vincourek, u 
ktorého kritika obdivuje ,.spevnosť kantilén, stavbu diela, 
spád, eleganciu a uhladenosť hudobného prúdu". Vilímovej 
réžii sa však vyčíta prvoplánovosť, malá vyhrotenosť drama
tických konfliktov, nedostatok nálady. Ťažko posúdiť opráv
nenosť kritického tónu, pretože optickej podobe inscenácie 
(podľa fotografií) nechýba určitá poézia, či už ide o obraz, 

Olczewska. Dona Josého, .ako sa nosí" 
v parížskej Opéra comique, nám ukázal André Burdino, . vie
denskú fazónu· tohto nesmrteľného diela prezentovalo celé 
sólistické kvarteto (Andayová, Hadrabová, Piccaver a basista 
Norbert v role Escamilla zaskakujúci za Alfreda Jergera), kým 
veľký mozanián a populárny lehárovský milovník Richard 
Ta uber sa nám predstavil ako Don José .. sólovo•. Za vojny sa 
tešila pozornosti publika Carmen, keď v nej hosťovali dvaja 
chorvátski protagonisti: mezzosopranistka Anka Jelačičová 
a tenorista Josip Gostič. Iný salzburský .mozartián" Koloman 
Pataky spieval u nás Hoffmanna a roku 1928 vystupoval 
s Massenetovou Manon v opere SND kompletný ensemble 
Opéry comique. Nuž, trad.ída ako sa patrí! ti 

JAROSLAV BLAHO 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

GLYNDENBOURNE fESTIVAL OPERA (GfQ) 
Funkciu umeleckého vedúceho GFO prevezme po Sirovi Andrew Dovi· 
soví mladý a dynamický ruský dirigent Vladimir Jurovskij (od januára 
2001 ). Vedenie opery dúfa, že jeho práca bude odrážať Jurovského 
záujem o operu 20. sto ročia. Jeho debutom v tomto prestížnom oper
nom dome bude roku 2002 Brittenov Albert Herring v obnovenej 
produkcii Petera Hallo, ďalej bude dirigovať Straussovu Ariadnu 
na Naxe (2003), novú operu od Thomasa Adesa (2004) a novú 
produkciu Čarovnej flauty s Orchestra of the Age of Enlightenment 
(2004). 

Okrem plánov no prvý zájazd do USA (február 2001) GFO ozná
milo aj program novej sezóny no rak 2001 (17. máj - 26. septem
ber): nová produkcio Fidelio (dirigent Simon Rottle, réžia Deborah 
Wornerovó), Verdiho Otello (dirigent debutujúci Valery Gergiev 
o Richard Fornes, réžia Peter Hall), Brittenov Sen noci svätojánskej 
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(dirigent debutujúci David Atherton, réžia Peter Hall), Le nozze 
di Figaro (dirigent Jocopo Spirei, réžia Graham Vie), Vec Makropu
los (dirigent Péter Eätväs, réžia Nicholos Lehnhoff, Anjo Siljo oko 
Emíl ia Marty}, Harrison Birtwistle Posledná večera (dirigent Elgar 
Howarth, réžia Martin Duncan). vp 

ERNST KRENEK - KAROL V. 
Pri príležitosti európskej putovnej výstavy prebiehajúcej v roku 
500. výročia narodenia cisára Karola V. a k 100. výročiu naro
denia Ernsta Kreneka, uvedú v októbri jeho operu Karol V. 
v dvoch koncertných predvedeniach (Bonn a Kolín). Premiéra 
Krenekovej dodekafonickej opery Karol V. bala plánovaná roku 
1934 vo viedenskej Štátnej opere, no k realizácii nedošlo v dô
sledku nacistickej kultúrnej politiky. Pre Kreneka to znamenalo 
celoživotné sklamanie. 
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KAPITOLY Z HUDBY 20. STOROCIA 

MORTON FELDMAN 
Zuzana Martináková 

-narodil sa 12. januára 
1926 v New Yorku 

- rodičia prevádzkovali prá
čovňu , kde Monon nie
koľko rokov pracoval 

-prvé hudobné vzdelanie 
mu poskytla v hre na kla
víri V. Maurina-Pressová, 
žiačka F. Busoniho 

- 1941 -začal študova( kom
pozíciu u Wall ingforda 
Rieggera, neskôr u Stefa
na Wolpea 

- 1950- stretnutie s Johnom Cageom a skupinou maliarov abstrak t
ného expresionizmu, ktoré výrazne ovplyvnilo jeho ďalší vývoj 

- spolupráca s hudobníkmi ako Ear! Brown, Christian Wolff, David 
Tudor 

- 1973 - získal pedagogický post na katedre Edgarda Vareseho 
na Sta te University of New York v Buffalo 

- od roku 1980 početné koncertné tu rné, prednášky a pobyty 
v Európe (Anglicko, Nemecko, Holandsko, Francúzsko) 

- zomrel 3. septembra 1987 v Buffalo 

" Myslím si, že dôležitý aspekt mojej hudby, môjho 
dýchania, môjho priestoru spočíva v tom, že nemyslím 
výlučne na ticho ... Vnímam to tak, akoby som bol v ti
chu. Nezaoberám sa napríklad s tým <'o je predtým 
a potom, s predvetím a závetím. Nestaviam." ' 

Morton Feldman patrí medzi skladatel'ov, ktorí do sveta 
hudby vniesli nové dimenzie. Jeho rané skladby odrážajú 
vplyv dodekafonickej hudby skladatel'ov druhej viedenskej 
školy, ktorú mu sprostredkovali jeho učite lia Wallingford 
Riegger a najmä Stefan Wolpe (pochádzal z Berlína, kde sa 
kontaktoval s F. Busonim a niekol'ko mesiacov študoval tiež 
u Weberna predtým, než emigroval cez Palestínu do New 
Yorku). Feldman sa vša k sám vyjadril v tom zmysle, že hodi
ny kompozíd e u Wolpeho pozostávali predovšetkým z disku
sií o estetických otázkach v hudbe. 

Zásadnejší obrat vo vývoji jeho umeleckého prejavu nastal 
až roku 1950, keď spoznal Johna Cagea, ktorý ho zoznámil 
s viacerými za uj ímavými výtvarníkmi. Išlo predovšetkým 
o skupinu výtvarníkov tzv. abstraktného expresionizmu -

Výber z diela 

Projection l pre violončelo (1950); Piece for Violin and 
Piano (1950); Intersection pre mg pás (1951); Projection2 pre 
flautu, trúbku, klavír, husle a violončelo (1951); Projedion 
3 pre 2 klavíry (1951); Projection 4 pre husle a klavír 
(1951); Projection 5 pre 3 flauty, trúbku, 2 klavíry a 3 vio
lončelá (1951); Intersection I pre orchester a bicie nástroje 
( 1951); Marginal lntersection pre verký orchester ( 1951); 
lntersection 2 pre klavír ( 1951); Intersection 3 pre klavír 
(1953); Three Pieces for String Quartet (1956); Last Pieces pre 
klavír ( 1959), Atlantis pre 17 nástrojov ( 1959); The Swal
lows of Salangan pre miešaný zbor a 23 nástrojov ( 1960); 
The Straits of Magellan pre 7 nástrojov ( 1961 ); For Franz Kli
ne pre lesný roh, zvony (l hráč), klavír, soprán, husle a vio
lončelo ( 1962); Christian Wolff in Cambridge pre miešaný 
zbor a cappella (1963); Piano Piece for Philip Guston (1963); 
Vertical Thoughts l pre 2 klavíry (1963); Vertical Tlrouglrts 2 
pre husle a klavír (1963); Vertical Thoughts 3 pre soprán, ll 
nástrojov a bicie nástroje (1963); Vertical Tlrouglrts 4 pre kla
vír (1963); Vertical Tlzoughts 5 (Psalm 144,4) pre soprán, tu
bu, bicie nástroje, čelestu a husle (1963); The King of Den
mark pre bicie nástroje (1964); ln Search of an Orclrestration 
pre orchester (1967); First Principles pre 17 nástrojov a 2 
hráčov na bicích nástrojoch (1966); Between Categories pre 
zvony (2 hráči) , 2 klavíry, 2 husle a 2 violončelá (1969); 
The Viola in My Life l pre flautu, bicie nástroje, klavír, hus
le, sólovú violu a violončelo (1970); The Viola hr My Life 2 
pre flautu, klarinet, bicie nástroje, čelestu, husle sólovú 
violu a violončelo ( 1970); The Viola in My Life 3 pre violu 
a klavír (1970); The Viola in My Life 4 pre violu a orchester 
(1971); The Rothko Chapel pre bicie nástroje, čelestu, vio
lu, soprán, alt a zdvojený miešaný zbor (1971); Chonts 

and Orchestra I ( 1971); Voice and lnstrument l pre soprán 
a orchester (1972); Piano and Voices l pre 5 klavírov (tiež če
Iesta a hráči zároveň spievajú) (1972); Piano and Voices 2 pre 
5 sopránov a 5 klavírov (1972); Voice and lnstrument 2 pre 
tri vysoké hlasy, flautu, 2 violončelá a kontrabas (1972); 
Clrorus and Orcl1estra 2 pre soprán, zdvojený miešaný zbor 
a orchester (1972); Stri ng Quartet and Orchestra ( 1973); 
Instruments l pre altovú flautu (tiež piccolo), hoboj (tiež 
anglický roh), pozaunu, bicie nástroje a čelestu (1974); 
Piano and Orchestra (1975); Instruments 2 pre IO hráčov 
(1975); Voice, Violin artd Piano (1976); Oboe and Orchestra 
(1976); Orchestra (1976); Neither (Samuel Beckett), jedno
dejstvová opera pre soprán a orchester (1977); Instruments 
3 pre flautu (tiež piccolo a altovú flautu), hoboj (tiež an
glický roh) a bicie nástroje ( 1977); Plute and Orchestra 
(1978); Why Pat/ems? (Instruments 4) pre flautu (tiež alto
vú flautu) , bicie nástroje a klavír (1978); Violin and Orches
tra ( 1979); S/ring Quartet l ( 1979); The Tilrfan Fragments pre 
orchester (1980); Principal Sound pre organ ( 1980); Triadic 
Memories pre klavír (1981); Bass Clarinet and Percussion 
(1981); For Jolm Cage pre husle a klavír (1982); Tlrree Voices 
(Frank O'Hara) pre soprán a dvojkanálovú mg produkciu 
(1982), Crippled Symmetry pre flautu (tiež basovú flautu) , 
bicie nástroje a klavír (tiež čelestu) (1983); String Quartet 
2 (1983); Clarinet and String Quartet (1983); For Philip Gus
ton pre flautu (aj piccolo, altovú a basovú), bicie nástro
je i klavír (tiež čelestu, 1984); For Bunita Marcus pre kla
vír (1985); Violin and Stri ng Quartet ( 1985); Piano and String 
Quartet (1985); C6ptic Light pre orchester (1986); For Chris
tian Wolffpre flautu a klavír (1986); For Samuel Beckett pre 
komorný orchester ( 1987). 
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o. i. Philip Guston, Jackson Pollack, Willem De Kooning, 
Mark Rothko, Jasper Johns, Rauschenberg, ktorí boli preňho 
oveľa inšpiratívnejší ako ktorákol'vek staršia či novšia kon
cepcia v hudbe. Spolu s nimi skúmal nové modely umelec
kých foriem, ktoré sa mali vyhnúť akýmkoľvek konvenčným 
a popisným zobrazeniam. V hudbe sa to odrazilo v podobe 
otvorenosti, nepredvídateľnosti a neurčitosti postupov, kto
rých realizácia sa pripisuje predovšetkým Johnovi Cageovi, 
kým o Feldmanovi sa často tvrdí, j_e bol Cageom silne ovplyv
nený. 

.Nikdy som nebol pod vplyvom Johna Cagea. Ak vôbec 
niekto, tak on bol pod mojím vplyvom. Vyjadrime to radšej 
takto: existoval akýsi druh spoločnej skúsenosti, keď sme sa 
spoznali. John Cage nemal školu, nie tak ako Schänberg, 
Webern a Berg. Ak hovorím, že som ovplyvnil Johna Cagea, 
tak ide len o najpovrchnejší aspekt; bolo to vynájdenie novej 
notácie, ktorá viac alebo menej zmenila funkciu hudby."' 

Feldman touto novou notáciou zasiahol priamo do proce
su vznikania skladby. Odmietol akúkoľvek predurčenú orga
nizáciu hudobného materiálu, ktorá núti skladatel'a vyjadro
vať sa určitým spôsobom; podobne ako v konceptuálnom 
umení navrhol koncepty .oslobodenej" hudby, ktorá nedo
vol'uje násilné, či konvenčné postupy. Jeho špecifický spôsob 
notácie zaručuje určitý stupeň vol'nosti v procese interpretá
cie: napríklad vo svojich piatich skladbách s názvom Projec
tions nepoužíva klasické noty a zápis, ale grafické znázornenie 
relatívnych výšok: vysoký tón; stredný tón; nízky tón. 

V rámci týchto relatívnych výšok si hráč môže vol'ne vy
brať, aké registre a výšky bude pod jednotlivými označeniami 
rozumieť. Dlžka tónu je daná počtom či podielom štvorčekov, 
pričom jeden štvorček predstavuje 4 pulzy (doby) a každý 
pulz má svoje predpísané tempo: napríklad v Projection 5 pre 
tri flauty, trúbku, dva klavíry a tri violončelá ( 1951) je to 
MM.72. 

..... 
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Dynamická intenzita vo všeobecnosti je u Feldmana vel'rni 

slabá. Aj v tejto skladbe hrajú jednotlivé nástroje podl'a mož
nosti čo najtichšie, trúbky a violončelá sú sordinované, ' 
pričom trúbky hrajú dovnútra jedného z dvoch klavírov. Kaž
dý klavirista číta zároveň dva party, z ktorých spodný 
(označený kosoštvorcom) je zdrojom zvukových rezonancií 
(hráč stláča potichu klávesy a pri hre trúbky dovnútra klaví
ra sa rozochvievaním strún ozývajú harmonické tóny). Arab
ské číslice v jednotlivých štvorčekoch a obdlžnikoch zname
najú počet tónov, ktoré má hráč zahrať súčasne. Feldman 
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predpísal aj artikuláciu (A= arco, Pz = pizz., P =sui ponticel
lo, kosoštvorec= flažolety). 

V skladbe Intersection 3 pre klavír ( 1953) už používa iný 
spôsob notácie: 

o- 176 
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Každý štvorček predstavuje dlžku trvania, danú jednotkou 
tempa= MM. 172 a každá .notová osnova" pozostáva z troch 
partov, z ktorých horný je určený pre vysoké, stredný pre 
stredné a spodný pre nízke tóny. Arabské číslice znamenajú 
počet súčasne hraných tónov; ak sú zapísané dve číslice v jed
nom pane, znamená to, že hráč môže použiť ľubovol'ný re
gister. V celej skladbe môže hráč l'ubovol'ne voliť dynamiku 
a rytmickú štruktúru v rámci danej situácie. 

Slávny americký klavirista, interpret mnohých diel 20. sto
ročia, David 1\Jdor na margo týchto skladieb poznamenal: 
"Cageova schopnost organizovať chaotickú situáciu urobila 
na Mortona Feldmana veľký dojem; reagoval vytvorením In
tersections-sérií. Väčšina sérií pozostáva zo štvorčekov, ktoré 
sa čítajú zl'ava doprava cez stranu, ale existuje aj séria, v kto
rej možno ísť z ľubovol'ného štvorčeka do akéhokoľvek iného 
l'ubovoľného štvorčeka a ďa lej za túto svoju predstavu voľ
nosti sa už nikdy nedostal."' 

.Keď som tvoril svoju ranú grafickú hudbu, bola v interpretova
nej verzii vždy voľná, vždy, keď sa hrala, do určitej miery iná. O rok 
neskôr vynašiel John Cage notáciu, v ktorej bola kompozícia voľná, 
ale akonáhle použil l ť ing,' bola kompozícia fixovaná .. . Existuje 
teda veľmi dramatický rozdiel: Cage využívaJ tieto nové objavy 
ako aspekt kompozície, kým ja som ich využil takým spôsobom, že 
rozdiel medzi kompozíciou a uvedením nebol jasný. Nedalo sa 
určiť, čo je uvedenie a čo kompozícia. Ja som bol viac za anti-kom
pozíciu, on ju používaJ ešte kompozične a myslím, že dodnes sa viac 
zauj íma o koncepty kompozičného procesu .• • 

Feldman tak zdôraznil základný rozdiel medzi vyuzltlm 
prvku náhody, resp. vol'nosti v procese kompozície, ktorý použí
val Ca ge, keď veštením pomocou knihy I ť ing dostával jed
notlivé tóny (tým sa chcel vyhnúť akejkoľvek racionálnej 
vedomej operácii), pričom po ukončení skladby bol zápis 
presne fixovaný, kým Feldman využíval moment náhody 
a vol'nosti v procese interpretácie danej kompozície . 

• John Cage urobí a priori veľké rozhodnutie predtým, než 
so skladbou začne. Ja robím svoje intelektuálne rozhodnutia 
počas komponovania skladby."7 

Metódu výberu z možností v procese interpretácie používaJ 
Feldman v tomto období aj v kompozíciách, písaných v kon
venčnej, presne fixovanej notácii. Speciálnym prípadom takej
to voľnosti je skladba Intermission 6 (už samomý názov: pre
rušenie, resp. prestávka- na označenie hudobnej skladby- je 
paradoxný) pre jeden alebo 2 klavíry (1953), ktorá zohrala 
dôležitú úlohu aj v rámci vývoja európskej hudby 50. rokov. 
Feldman tu totiž prvýkrát v histórii použil metódu l'ubovol'nej 
volby poradia jednotlivých súčastí skladby, ktorú o tri roky ne
skôr využil Stockhausen vo svojom Klavierstiick XI.• 
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Feldman ku skladbe pripojil poznámku: 

.Kompozícia sa začína akýmkoľvek zvukom a postupuje k aké
mukoľvek inému. S minimálnym úderom drž každý zvuk, až kým 
bude temer nepočutel'ný. Ozdoby sa nehrajú príliš rýchlo. Všetky 
zvuky majú byť hrané tak nežne, ako je to len možné.•• 

Aj keď Feldman svoj rad grafických notádí (s názvami Pro
jedion, Intersedion) ukončil po roku 1953, nesú jeho kompa
zíde v tradičnej presnej notádi naďalej hlavné charakteristic
ké črty jeho kompozičného rukopisu: rozmiestnenie tónov 
v priestore v širokom diapazóne registrov (tu možno vidieť do 
istej m iery inšpiráciu Webernom ), nezahustený priestor 
(riedka sadzba v podobe osamotených tónov, resp. akordov, 
ktoré tvoria väčšinou trojzvuky disonantných intervalov), 
popretie vzťahov a motivickej evolúcie, potlačenie dynamic
kej intenzity, jemné, .nežné" vyludzovanie tónu, akceptova
nie ticha (časté pomlčky či pauzy) ako rovnocenného panne
ra zvuku v kompozícii a predovšetkým oslobodenie hudby od 
akýchkoľvek konvendí. 

.Záleží na tom, ako načúvame histórii a ako sa rozhodneme: je 
flexibilná? Je skutočne rečou? Je konštrukciou, takže ak nebudem 
konať určitým spôsobom, spadne strop a zabije nás? Mnohí ľudia si 
pri mojej hudbe myslia, že spadne strop. Nervorím budovy. Netvo
rim reč."" 

S týmto postojom súvisí aj jeho názor na neraz rozoberaný 
problém obsahu umeleckého diela a inkorporácie intelek
tuálneho potenciálu doňho. 

• Pre mňa je intelektuálnym obsahom originalita, ktorú vnesieme 
do diela."" 

.Pre mňa je intelektuálny obsah, keď niečo počúvam. kde nepo
znám referencie. •u 

Bqhaté znalosti z oblasti hudby, výtvarného umenia i lite
ratúry viedli Feldmana k úvahám o problematike formy 
v kompozícii, kde rozlišoval medzi hudobnou a umeleckou 
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formou. Dospel.k názoru, že hudba nepripúšťa takú vol'nos( 
v tvorbe ako výtvarné umen ie, ktoré viac narába s pocitom, 
so zážitkom okamihu, s navodením i vyvolaním určitého 
emodonálneho stavu. 

. Myslím sL že to najdôležitejšie na mojej hudbe je stupňovanie 
pocitu v hudbe. O tom nemožno diskutovať. Hudba má určitú at
mosféru, ktorá sa mení. Atmosféra sama nie je monolitická ... 

Ak by sa dalo povedať: »Nezaujíma ma atmosféra v hudbe«, tak 
je to ďalší dôkaz pre to, že hudba sa nepovažuje za umeleckú for
mu. Keď sa pozeráme na van Gogha, pozeráme sa na stoličku, svet
lo, jeho fajku, jeho topánky, a to všetko len ta.k prekypuje atmosfé
rou. Kto si myslí, že hudba nesmie ma( alebo nemá atmosféru, ten 
neverí, že je umeleckou formou, to je môj názor."" 

V hudbe, na rozdiel od výtvarného umenia, pozoroval tvr
došijné zotrvávanie na pozíciách starých dogiem, princípov 
a pravidiel. Akonáhle sa od nich chcela oslobodiť, dostala sa 
do úzkych. 

.Myslím si, že pred rokom 1950 neboli problémy. V tom čase ne
bola hudba umeleckou formou, vtedy bola hudobnou fonnou ... 
Ale akonáhle sme prišli do obdobia po roku 1950, problémy sú. Do
konca s Boulezom boli problémy ... 

... Pre mňa je Bou lez konečným bodom určitej vývojovej línie 
západnej hudby, a to dôležitým konečným bodom. Myslím si, že sa 
to nedá lepšie robiť. že sa to nedá vylepšiť, nemôže to lepšie znieť, 

niet dôvodu sa čo i len o to pokúsiť. Co príde potom, to je hra a zá
bava -a stáva sa čoraz viac hrou a zábavou."" 

20. storočie svojimi objavmi vstúpilo do éry tzv. poklasic
kého štádia vývinu vedy. Einsteinova teória relativity, Gode
lova veta o stále prítomnom zvyšku, ktorý sa vymyká dôka
zom, teória množín, objav fyzikálnych časúc, teórie vzniku 
kozmu a pod. zákonite ovplyvnili umenie. Veľký podiel na 
zmene paradigmy mali aj východné filozofické koncepcie, 
ktoré sa svojimi názormi mystickej povahy neuveriteľne zho
dovali s najnovšími vedeckými objavmi. Otázky viacrozmer
ného priestoru, n-tých dimenzií, otázky vzniku, existencie 
a zániku našli svoj odraz v umení. Narušil sa klasický obraz 
sveta, plný istôt a viery v racionálne poznanie. 

.Keď sa pohybujem v oblasti, ktorú nepoznám, neviem, či som 
sa stratil, alebo niečo našiel. Nedokážem zistiť medzi tým rozdiel... 
A viete, kedy sa naozaj stratím? Keď nezačnem s ručím. Existuje tu, 
prirodzene, jedna slávna stará čínska báseň a tá báseň sa volá: "Kde 
je začiatok, to, čo je pred začiatkom«. To sa teda týka ničoho. Aj 
keď moja hudba sa zdá byť práve takou, akonáhle nezačnem 
s ničím, stratím sa. Stratím sa v dejinách, stratím sa v mojich vlast
ných dejinách. Stratím sa v tom momente, keď začnem rozmýšľať 
o myšlienkach. V tom momente ako potrebujem myšlienku, som 
stratený. Pretože viem, že si len nahováram ... "" 

Feldmanova hudba v skutočnosti pôsobí. akoby smerovala 
odnikial' nikam. Môže sa kedykoľvek začať, kedykol'vek 
skončiť- je akoby plynutím, vynáraním a strácaním sa tva
rov viac mimohudobnej ako hudobnej povahy. Akékol'vek 
očakávanie na základe overených logických procesov v hud
be stroskotáva v procese vnímania jeho hudby . 

•.Neočakávam vôbec ruč. Neočakávam, že by dielo malo čímkol'
vJk byť. Mám určité skladby, svoje skladby, ktorým ani ja sám ne
rozumiem a predsa ich niektorí ľudia pova7ujú za moje naj
lepšie."" 

Do svojej hudby Feldman nevkladá nijaký program, či 

konkrétnu asociáci u; názvy jeho skladieb sú väčšinou buď 
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venovaniami konkrétnym osobnostiam, alebo jednoducho 
údajmi o obsadení. Napriek tomu je jeho hudba emotívna, 
introvertná, subtílna, zameraná na odstupňovanie jemných 
zvukovo-farebných a výrazových odtienkov. V tomto smere 
je do určitej miery blízka Webernovi, oveľa bližšia však vý
tvarnému umeniu. 

.Myslím, že najväčší vplyv na moju hudbu prišiel z Holandska. 
1\1 mali jedného mu7.a menom M~ndrian, ktorý ma mimoriadne 
ovplyvniL Aj ja začínam od reduktívneho spôsobu a z red u kde bu
dujem svoju reč, namiesto toho, aby som reč redukoval ako Picas
so ... "'t7 

.Keď rozumiete Mondrianovi, rozumiete aj mne. Na začiatku 
mám nič, na konci mám všetko, presne ako Mondrian, namiesto 
toho mať na začiatku všetko a na kond nič. Pozrite sa na Mondria
na, najmä na jeho rané Plus-Minus a intervaly a všetko, ako po
stupne postupuje. 

Spôsob skrytej matematiky vo vzťahu k proporcii, času. Myslím 
si, že veľkým problémom je to, že som sa od maliarov naučil viac 
ako od skladateľov."" 

Napríklad v skladbe Cnppled Symmetry pre flautu (tiež baso
vú flautu), bicie nástroje a klavír (tiež čelestu) z roku 1983 
Feldman obmieňa základné štyri tóny na spôsob Calderových 
mobilov." Túto prácu neporovnáva s procesom variácie, zná
mym v hudbe, ale s premenou kontextu, .premeny svetla" 
v procese pohybu. Jeho práca s tichom a jemným nuansova
ním zvukovo-farebných kvalít má tiež svoje paralely vo vý
tvarnom umení. 

.Cage neobjavil •ticho•. V skutočnosti visel prvý •silem piece• 
u neho doma a boli to všetko biele obrazy od Rauschenberga, kto
ré len chytali tiene. Tie tiene boli veľmi pekné, pretože ak poznáte 
New York, tak z domu máte výhľad na Brooklyn Bridge, máte tam 
teda tú veľkolepú diaľku, ktorá sa premietala do najvyššieho pos
chodia tohto domu, z ktorého je výhrad na East River .• ,. 

Spomedzi početnej tvorby (asi 150 skladieb) Feldman na
písal len málo skladieb pre hlas na konkrétny text. Literatúra 
a poézia najmä netradičných koncepcií ho vždy lákala, málo
kedy ju však chcel spájať s hudbou, vediac, že by mohol na
rušiť jej jedinečnú povahu. Predsa však sa o to občas pokúsiL 
K jednému z najzaujímavejších spojení, možno v hudbe vô
bec, došlo v jeho opere Neither ( 1977) na text rovnomennej 
básne Samuela Becketta. Nápad vytvoriť operu prišiel ešte 
predtým ako dostal text od Becketta, a to je aj dôvod, prečo 
opera začína bez textu .• Ca kal som na text. Objavil som, čo je 
ouvertúra: čakanie na text. "" Feldman totiž žiadal Becketta 
o nový text, pretože všetky vydané texty boli z jeho pohl'adu 
uzavretými umeleckými dielami, ktoré by nezniesli iný zá
sah. Bizarný, so zmyslom pre humor bol rozhovor Feldmana 
s Becketom, keď ho požiadal o text: 

B: Pán Feldman, nemám rád opery. 
F: To Vám nezazlievam. 
B: Nemám to rád, keď sa moje slová zhudobňujú. 
F: Celkom s Vami súhlasím. Aj ja len veľmi zriedka používam slo-

vá. Napísal som mnohé 
skladby pre hlas, ale bez slov. 
B: A čo chcete teraz? 
F: Nemám tušenia." 

Obsah textu, spôsob zhudobnenia i scénickej realizácie 
možno azda najvýraznejšie odrážajú Feldmanovo myslenie, 
jeho filozofiu života i umenia. Pozoruhodné, ba priam ne
uveritel'né je to, že sa tu stretávame so všetkými charakteris-
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tickými črtami Feldmanovej kompozičnej reči predchádzajú
cich skladieb a pritom akoby ony vyplynuli z Beckettovho 
textu: 

Neither'' 

to and [ro in shadow from 
inner to outer shadow 

[rom impenetrable se!I to 
impenetrable unseU 

by way of neither 

as between two lit refuges 
whose doors OJKe neared 
gently close, once turned away 
from gently pan again 

beckoned back and fonh and 
tumed away 
heedless of the way, iment on 
the one gleam 

or the other 
unheard [ootfalls only sounds 
tiU at last balt for good, absent 
for good 

from se!I and other 

theo no sound 
theo gently light unfading on 
that unheeded 

neither 
unspeakable home 

(Ani/Nič) 

sem a tam v tieni, od 
vnútorného k vonkajšiemu 
tieňu 

od nepreniknuteľného ja 
k nepreniknuteľnému ne-ja 

cez nič 

ako medzi dvoma útočiskami, 
ktorých dvere, akonáhle sa 
niekto priblíži, jemne sa 
zatvoria, akonáhle sa niekto 
otočí, jemne sa opäť otvoria 

kývajúc sa dozadu a dopredu 
a odrážajúc 
nevšímajúc si cestu, sledujúc 
len jeden záblesk 

alebo iný 
nepočuteľný náraz krokov iba 
znie 
až nakoniec sa zastaví navždy, 
oddelený navždy 

od seba a od iného 

potom žiaden zvuk 
potom mierne svetlo, nikdy 
neblednúce od toho 
nepovšimnutého 

nič 

bezmenného domova 

Celá jednodejstvová opera pre sopránové sólo a orchester 
v trvaní jednej hodiny sa odvíja na vel'mi tichej dynamickej 
rovine (najsilnejšia dynamika je mezzopiano), ktorá spolu 
s predpísanými extrémnymi polohami v sopráne a inštru
mentálnych partoch, častými repetíciami tónov a dlhými 
frázami vyžaduje mimoriadne úsilie interpretov. Hudba 
pozostáva zo sledu zvukových plôch, ktoré tvoria buď jed
notlivé tóny, alebo kombinácie troch tónov v úzkej a širo
kej sadzbe v orchestri," a zo sopránového sóla, ktoré buď 
spieva text v súčinnosti s orchestrom, alebo samostatne bez 
textu na ľubovoľnú hlásku. Celý hudobný proces sa odvíja 
bez väčších dynamických a dramatických kontrastov, v sot
va počuteľnej dynamickej intezite, bez evolučnej krivky, 
akoby neexistoval začiatok ani koniec, akoby išlo o hudbu 
z inej planéty, ktorá sa vynorila a opäť ponorila do ne
známa. Celá scéna, ktorá pozostáva z priestoru, vymedze
ného speváčke, odchýlených dverí, za ktorými je osvetlený 
neznámy priestor, a hodín, odmeriavajúcich čas, dokres
ľuje do seba uzavretú atmosféru hudby i textu . Takýto 
druh umenia si, pochopiteľne, vyžaduje celkom odlišný spô
sob vnímania, na aký je bežne príjemca zvyknutý. Vyžadu
je vypnutie radonálnych pák, potlačenie vnímania podľa 
naučených modelov - len načúvanie a ponor do vlastné
ho ja .. . 

K výrazne charakteristickej črte Feldmanových diel vo 
všeobecnosti patrí špecifické vnímanie času. Dlhé, priam ne
konečne dlhé skladby bez väčšej dynamickej či tematickej 
kontrastnosti, pomaly, v čo najslabšej dynamickej intenzite, 
plynú desiatky minút, ba aj niekoľko hodín (napríklad For 
Philip Guston trvá až 4 hodiny). 
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.Moje skladby nie sú dlhé, väčšina skladieb je dokonca pn1iš 
krátka. Ak použijeme komparatistickú metódu, moje skladby sú dl
hé, ale keď ich počúvame, zdajú sa ako zžité s prostredím, ktoré pri
nášam. Povedali by ste, že Odyssea je príliš dlhá?" 

U Feldmana možno pozorovať aj netradičné riešenie prob
lému rytmu a metra v hudbe: 

• Pre mňa rytmus neexistuje. Radšej by som použil výraz: niečo 
rytmizovať. Začal som sa veľmi zaujímať o metriku, viedol som je
den kurz o metrike, v rámci ktorého som analyzoval metriku 
a všetko, čo ~ej patrí. Pre mňa metrum v momente aplikácie 
skrýva v seb~ otázku: ako sa dostať cez taktovú čiaru?"" 

V klavírnej skladbe For Bunita Marcus ( 1985) prakticky riešil 
problém metrickej organizácie hudobného materiálu: 

.Co bolo v konečnom dôsledku pre mňa zaujímavé, boU •pre
chodné diely«, kde som použil úseky s kombinovaným metrom. 
Potom to išlo 2/2, 3/4, 5/8 ... Použil som metrum až do určitej mie
ry ako periódu nestability. Nepovažoval som to za prechodný úsek 
metra, ale za periódu, v ktorej sa, nenachádzam žiaden lepší výraz, 
metrum rozvíja. Nevedel som, čo robím, ale ... skladbe to veľmi po
mohlo.• 

Feldman sa zaoberal aj problémom inštrumentácie, v ktorej 
uplatňuje nekonvenčné prinápy: V skladbe Why Patterns? pre 
flautu (tiež altovú flautu), bicie nástroje a klavír ( 1978) vy
našiel podľa vlastného názoru novú inštrumentálnu formu. 

.Nikto nehovorí o inštrumentálnych formách; tóny, o tých sa 
hovorí ... Co sa týka tónov: nepoužil by som pre zvonkohru tie isté 
ako pre Oautu. Vyrovnávam sa aj so stupňom ostrosti výšky tónu 
a svojím vzťahom k ostrosti výšky tónu. Tak ako žltá pre maliara. 
Žltá nie je ako es. žltá znamená, že keď tú istú žltú natriete z tuby, 
tak spôsob, akým ju natriete, nevyzerá, alebo nepôsobí rovnako, 
ako keď ju z tuby natrie niekto iný. Ale keď pät ľudí hrá es, tak ho
d je ich úder odlišný, budeme počuť es .• ,. 

Posledná Feldmanova skladba, ktorú dopísal pár mesiacov 
pred svojou smrťou, je akoby symbolicky venovaná umelco
vi, ktorý bol jeho naturelu taký blízky: For Samuel Beckett pre 
komorný súbor ( 1987). Jej kompozičnú metódu Feldman po
rovnáva so spôsobom tkania tureckých kobercov. Jednotlivé 
vzory vznikajú spojením veľkého množstva malých slučiek, 
čím vznikajú nepravidelnosti aj na základe použitého mate
riálu. Aj hudba pozostáva z veľkého množstva malých zvu
kových tvarov, ktoré sa vynárajú v nových kontextoch bez 
skokov, ohraničení. Akoby symbolicky končí Feldman svoj 
život skladbou, ktorá je stelesnením jeho celoživotnej záľuby: 
zbierať a obklopovať sa vo svojom dome drahými tureckými 

kobercami z 19. storočia. Možno obdivoval práve tú nekone
čnú mravčiu prácu s detailom, jeho posúvaním a stavaním do 
rozličných svetelných uhlov, ktorá nakoniec viedla ku vzniku 
veľkolepých a rozmanitých vzorov. Každý pohlad znamená 
odhalenie nových súvislostí a možno práve v tom spočíva si
la Feldmanovej hudby, v schopnosti zakaždým vyvolať novú 
vlnu pocitov, jedinečnú, na daný momenr a situáciu zamera
nú atmosféru ... 

• Tajomstvo môjho komponovania spočíva v tom, že je z jednej 
polovice pochopiteľné a z druhej polovice nepochopiteľné: je to 
kombinácia. Keď to nebolo pochopiteľné, pokúšal som sa íst sme
rom k nejakému spôsobu artikulácie a vždy bolo niečo tvarovateľ
né, alebo vznikol nejaký proces. "27 

Poznámky 

' Citáty sú prekladom (Z.M.) textov uverejnených in: Musik Konzep
te 48/49 Morton Feldman. Miinchen 1986. 
FELDMAN, M.: Middelburg Lecture. S. 24. 

' FELDMAN, M.: Middelburg Lecture. S. ll. 
' tlmené dusítkom 
• FELDMAN, M.: Op. dt. S. 34. 
' I Ťing je staroänska kniha premien, ktorá popisuje celý kozmolo

gický makro- i mikrosystém. Súčasťou knihy je veštenie pomocou 
paličiek (stoniek liečivej byliny myší chvost) alebo minci. 

' FELDMAN, M.: Op. dt. S. ll. 
' FELDMAN, M.: Op. cit. S. ll. 
• Feldman sa na margo tejto Stockhausenovej skladby vyjadril: .Nuž 

teda, tu máme perfektný príklad na to, odkiaľ tú skladbu ukradol ... 
David Thdor ju (Feldmanovu skladbu, pozn. Z. M.) ukázal Stock
hausenovi, keď prišiel do Darmstadtu. Ach, mne je to jedno, to nie 
je dôležité." Morton Feldman: Middelburg Lecture. S. 34. 

' Martin Erdmann: Zusammenhang und Losigkeit. S. 93 
IO FELDMAN, M.: Op. dl. s. 9. 
11 FELDMAN, M.: Op. cic. S. l O. 
" FELDMAN, M.: Op. cit. S. 8. 
" FELDMAN, M.: Op. dt. S. 37. 
14 FELDMAN, M.: Op. cit. S. 16-17. 
IS FELDMAN, M.: Op. dt. 18- 19. 
16 FELDMAN, M.: Op. cit. S. 20. 
" FELDMAN, M.: Op. dt. S. 8. 
" FELDMAN, M.: Op. cit. S. 25-26. 
" Americký sochár Alexander Calder (1898-1976) vynašiel pohybu

júce sa sochy - mobily (zavesené pohyblivé časti sa prúdením 
vzduchu pohybujú). 

2° FELDMAN, M.: Op. dt. S. 22-23. 
" MEYER-TOSS, G.: Facetten des Transluziden. S. 126. 
" MEYER-TOSS, G.: Op. cit. 126. 
" MEYER-TOSS, G.: Op. cit. S. 124. 
" Orchester tvoria bicie nástroje (4 hráči), 2 harfy, klavír (tiež čeles-

ta) a sláčikové nástroje. 
" FELDMAN, M.: Op. dt. S. 50. 
"' FELDMAN, M.: Op. dt. S. 60. 
" FELDMAN, M.: Op. cit. S. 50. li:J 
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NARODENINY ARVO PÄRTA 

Arva Pärt oslávil 11. septembra svoje 65. narodeniny. Okolo tohto dátumu 
so konali štyri premiéry skladaterových kompozícií: .... which was the son of... 
- a cappella skladba pre súbor Voices of Europe 2000 bola prvýkrát predve
dené v auguste v Reykjaviku, Girls Choir Hanover premiérova! Zwei Beter 
pre a cappella zbor začiatkom septembra na EXPO Hannover. Premiéra ďa
lšej kompozície je noplónovanó no 30. september v Berlíne: Orient & Occid
dent pre sláčikový orchester vznikla no objednávku Berliner Festspiele o zo
znie v podaní Litovského komorného orchestra pod vedením Souliuso Son
deckiso. Cecilia, vergine romana je názov ďalšieho nového diela pre zbor 
o orchester, ktorého premiéra je naplánovaná no 22. novembra, teda tri dni 
pred dňom sv. Cecnie. Dielo, napísané pri pn1ežitosti Svätého roku 2000, je 
venÔvoné dirigentovi Myung-Whun Chungovi a Zboru o Orchestru Accade
mia Nazionale di Santa Cecilia. 
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Arva Pärta pozval do Tel Avivu izraelský skladateľ Gil Shohot, aby 
so zúčastnil no projekte s názvom .Skladateľ predstavuje skladatera·. 
Pri tejto pn1ežitosti zaznejú v Tel Avive ďalšie početné Pärtove kompo
zície. Sklodater so zúčastní aj na prvej poloscénickej produkcii Possia 
no festivale Centro Internazionale della Voce v Bologni, v podaní 
Hilliord Ensemble. Bostonský symfonický orchester pod taktovkou James 
Con lono uvedie 24. októbra americkú premiéru dielo Coma onhela 
lo qervo. 

lu~IANO 8EIUO - sklodoter i dirigent oslovuje svoje 75. narodeniny 
(24. október). Pri tejto príležitosti obdrží čestný doktorát Bolognskej 
univerzity o no početných koncertoch v najrôznejších európskych 
mestách zaznejú jeho kompozície, mnohé v národných premié
rach. 
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ÄKO SOM ŽIL S HUDBOU 

MUDr. PAVEL BREIER 
lekár, fotograf, publicista 

Ak mám rozmýšľať o hudbe, o tom, čo pre mňa znamená, 
nemôžem sa zbaviť rozpakov, až trémy, ktorú táto otázka vo 
mne vyvoláva. To asi preto, že hudba a všetko, čo s ňou sú
visí. vzbudzuje vo mne tie najďstejšie podty lásky, nekoneč
ného obdivu a zároveň obrovský rešpekt. 

Nie je to fráza, keď tvrdím, že hudba ma sprevádzala po ce
lý život. Neraz som sa zamýšľal nad tým, kedy som si po pr
vý raz uvedomil svoju spätosť s hudbou, ktorá sa dokonca 
stala súčasťou môjho vedomia. 

Prvé moje dotyky s hudbou, ako inak, predstavovala ľudo
vá pieseň ... Okrem mojej marky predovšetkým moja stará 
mat mi ich pri každej prOežitosti vyspevovala. Pochádzala zo 
starej učiteľskej rodiny, od nepamäti za
korenenej na Pohroní. kde sa neustále 
rodili nové rázovité piesne. Odzrkadlo
vau každý citový poryv, nechýba)j pri 
slávnostných ani každodenných udalos
tiach, zneli nad kolískou ... Moja stará 
mama mala v sebe uložené nevyčerpa
teľné zásoby piesní. mala ich akoby ro
zškatuľkované, stačilo len načrieť do 
hlbky svojho vnútra a piesňou vyroz
právala momentálne duševné rozpolo
ženie ... 

Neskôr, na zaďatku tretej triedy, mi 
rodiďa našu súkromného učiteľa klaví
ra- organistu rúnsko-katolickeho kosto
la vo Zvolene, Kolomana Horánskeho. 
Okrem .bayerky", Czemého etud, drob
ností J. S. Bacha čoskoro sa do môjho 
povedomia dostali diela hudobnej klasi
ky, transkribované pre mladých klaviris
tov. - Prvé kontakty s hudbou spomí
nam najmä preto, aby som ukázal ako 
nevtieravo, bez donucovania začal som do seba vstrebávať ča
ro tónov, ktoré ma postupne a celkom nebadane opantali. 

Pokiaľ sme s o tri roky starším bratom Stefanom chodili do 
gymnázia vo Zvolene, nemali sme veľa príležitostí počúvať na 
živo tzv. vážnu hudbu. Brat sa ale veľmi dobre orientoval 
v gramafónových nahrávkach, dokázal rozlíšiť ich kvalitu 
a samozrejme spoznával slávnych interpretov. Rozprával mi 
o svojom obdive ku klaviristovi Vladimírovi Horowitzovi či 
dirigentovi Wilhelmovi Furtwänglerovi. - Až o niekoľko de
saťročí som vedel oceniť bratov vkus, no nikdy som nepo
chopil, odkiaľ to vtedy mal a kam na to chodil ... 

To všetko sa odohrávalo asi v polovici tridsiatych rokov mi
nulého storočia. Bývali sme už na Sliaď, poniže lieďvých pra
meňov. A práve táto lokalita výrazne ovplyvnila moje hu
dobné vzdelávanie. Vedenie kúpeľov pozývalo na letnú sezó
nu hudobníkov z bratislavského rozhlasu i z Opery SND (aj 
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s rodinami), ktorí za stravu a ubytovanie odohrali denne 
dva tzv. salónne koncerty. - Konečne kontakt so živou 
hudbou! 

Postupne som sa aj osobne zoznamoval s týmito hudob
níkmi a s viacerými som nadviazal dlhodobé úprimné vzťahy, 
pretrvávajúce až dodnes. Z mnohých spomeniem aspoň pria
teľstvo s popredným husľovým pedagógom Albínom Vneľom. 
Už na zaďatku štyridsiatych rokov som spoznal šéfdirigenta 
Symfonického orchestra bratislavského rozhlasu Františka 
Babuška. Ten prichádzal na Sliač síce ako pacient. no dozais
ta tu rád stretával kolegov i priateľov z orchestra, ktorým 
v bratislavskom rozhlase .šéfoval". Napriek šestnásťročnému 

vekovému rozdielu sme sa zblížili a sta
li veľkými priateľmi. Po maturite roku 
1942 som sa rozhodoval, čo ísť študo
vať: medicínu alebo hudbu? Babušek 
ma, samozrejme. veľmi nahovára! na 
hudbu a bol ochotný ma vziať za svoj
ho žiaka na bratislavskom Konzervató
riu. Vzhľadom na môj vzťah k hudbe 
i vzhľadom na úctu a obdiv k môjmu 
veľkému priateľovi Babuškovi, rozho
dovanie bolo neľahké. Nakoniec som sa 
priklonil k medicíne Babuškovi dôvo
diac, že lásku k hudbe si naozaj nikdy 
nezakalim, keď k nej budem pristupo
vať ako obdivovateľ a nie z povinnosti, 
ako ku svojej živiteľke. 

A dôverné a blízke priateľstvo pretr
valo až do Babuškovej smrti roku 1954. 
Počas štúdia na medicíne ma Babušek 
pozýval na svoje orchestrálne skúšky, 
podrobne ma informoval o hudobnom 
dianí. o svojich kompozičných plánoch 

i organizátorských projektoch. Boli skutočne veľkorysé. 
Dnes už málokto vie, že pravidelné piatkové symfonické 
koncerty v tzv. Vládnej budove ešte počas slovenského štátu 
boli dielom Františka Babuška. Pokladám to za obrovský čin 
vzhľadom na ďalší hudobný vývoj na Slovensku. Dozaista 
i táto Babuškova ďnnosť prispela k zrodu Slovenskej filhar
mónie. 

Od prvopoďatku Slovenskej filharmónie som sa stal nielen 
priateľom tejto inštitúcie, ale aj mnohých jej ďenov, s ktorý
mi som sa zblížil už na Sliaď. Zúčastňoval som sa na koncer
toch Slovenskej filharmónie nielen v domácom prostredi, ale 
sprevádzal som ju na nejednom zahraničnom zájazde, písal 
o nej, zaznamenával jej jedinečné úspechy fotoobjektívom ... 
Mať rád hudbu, mať k nej vrúcny vzťah, rozumieť jej a ve

dieť vnikať do jej hlbín považujem za najväčšie šťastie, akým 
môže život život ďoveka obdarovať. b 
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BÉLOM FLEC\íi)M OTVÁRAME PANORÁMU PROFILOV OSOBNOSTÍ SVETOVÉHO JAZZU 
VYBRANÝCH PODĽA DVOCH ZÁKLADNÝCH KRITÉRIÍ: 1. ĽUDIA, KTORÍ ZÍSKALI PRESTÍŽ 
V UPLYNULá! DEKÁDE (EŠTE V 80. ROKOCH SME O NICH NEVEDELI), ALEBO 2. ĽUDIA, 
KTORÍ PERSONIFIKUJÚ NIEKTORÚ Z CHARAKTERISTICKÝCH PODÔB SÚOONÉHO JAZ
zu. V SÚHRNE BY SÉRIA PROFILOV MOHLA TVORIŤ MOZAIKU, NAZNAČUJÚCU OBRY
SY NEURČITÉHO POJMU ,JAZZ SÚOONOSTI', DO KTORÉHO, SAMOZREJME, VÝRAZ
NÝM VKLADOM PRISPIEVAJÚ AJ OSOBNOSTI ETABLOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH 
OBDOBIACH - DÁ SA VŠAK PREDPOKLADAŤ, ŽE HUDBA NOVÝCH TVÁRÍ NAJLEPŠIE 
CHARAKTERIZUJE SÚOONÉ SMEROVANIA. 

Béla Fleck: 
comeback bendža 
PRETROMFOL MNOHÝCH (v ČESKU BY DAL " FLEKA") 

Zablúďme no chvíľu do ríše hudobného bulváru o pozrime so no po
zíciu Bélu Flecko z vonkajškových znakov. No jeho konto môžeme 
častejšie pripísať ten druh úspechu, ktorý viac pristane populárnej 
hviezde než serióznemu jozzmonovi. V uplynulom roku Béla Fleck & 
Flecktones získali v ankete časopisu Playboy titul Najlepšia jazzová 
skupino roko. Nosiče skupiny idú veľmi dobre no odbyt o navyše 
Flecktones vystupujú no koncertoch (väčšinou vypredaných) osi 
200-krót ročne. Posledných osem rokov je Fleck pravidelne nomino
vaný no Grammy, o to v niekoľkých kategóriách. Napríklad roku 
1997 získal Grammy zo najlepšiu inštrumentálnu skladbu v oblasti 
pop music (Sinister Minister z CD Live 
Art), čo je okolnosť pre jozzmono skôr 
podozrivá než prestížna. Rovnako ,podo
zrivé' je oj to, že Béla obsadzuje často 
prvé miesto v ankete Bilboordu v kategó
rii jazzových nahrávok, kde predbieha 
jazzové legendy s podstatne väčšou au
toritou. Doteraz povedané by mohlo na
značovať, že ide o osobnosť produkujúcu 
hudbu, ktoró spfňo predstavy o špičko
vom jozze pre tých, čo majú o tejto hud
be skreslené predstavy o zamieňajú si 
žánre ... 

Fleckovu pozíciu priamo v jozze azda 
lepšie odhalí čitateľská anketa Down 
Beatu (z decembrového číslo roku 1999), 
s odbornejším o hodnovernejšie stried
mejším pohľadom. Tu bol v ,rôznych 
nástrojoch' no 4. mieste o umiestnenia v prvej desiatke získal oj 
v kategóriách elektrické combo o tzv. beyond group (nová kategória 
neurčitého obsahu zohrnujúco formácie mimojozzové, ole k jazzu 
občas tendujúce. Sú tu napr. Los Lobos, Kronos Quartet, Tower of 
Power o pod.). Priamo k jozzovým oceneniam roku 1999 patrí prvé 
miesto v ankete časopisu Jazz Time (kategória rôzne nástroje). Joz
zovú pozíciu Bélu Flecko ešte viac podčiarkuje spôsob uvádzania 
no najprestížnejších festivaloch, akými sú napr. JVC New York, 
North Sea, Boston Globe Jazz o pod.; konečne záznam jeho vystú
penia no festivale v Montreale vysielalo Česká televízia, takže sme 
so mohli presvedčiť o jeho nadšenom prijatí oj u špecializovaného 
obecenstvo. 

S B ÉLOM DO NOVÉHO TIS ÍCROČIA 
Béla Fleck nie je oni taký mladý (nar. v New Yorku 10. júla 1958) oko 
skôr hudobne nový - ,neopozeroný'. No scéne pôsobí profesionálne 
už dve desaťročia, skupinu Flecktones založil roku 1989, ale jeho sku
točné presadenie so v moinstreome svetovo známych osobností je 
záležitosťou predovšetkým druhej časti 90. rokov. V tom období pre
svedčil odborníkov, že jeho hudobné ,vynálezy" nie sú záležitosťou 
premenlivej módy o že - aspoň istý čas - zanechajú výrazný vplyv. 
A v tom istom období presvedčil obecenstvo z rôznych sfér, že jeho 
platne o koncerty sú strhujúcou o inteligentnou hudobnou zábavou. 

Úspech Fleckstones je zároveň symptomatickým javom, ktorého 
vznik viacerí zainteresovaní už dávnejšie predpokladali. Po 80. o po 
začiatku 90. rokov, keď scénu ovládla nová generácia nesmierne no
daných absolventov jazzových škôl, ktorá s obrovským nasadením 
o pravoverným zanietením rozvíjalo o aktualizovalo špecificky jaz
zové hodnoty jozzovej histórie, došlo k inému prístupu k hudbe. 
Ak so v 80. rokoch fusion 70. rokov pociťovalo oko smer, ktorý vy
čerpal svoje (najmä širším obecenstvom často nodcenené) možnos

ti o k akustickému jazzu so vrátili dokon
ca oj najvýznamnejší protagonisti fusion, 
v priebehu 90. rokov cítime zmenu. Mies
to stroightoheod jazzu (alebo popri ňom) 
o neoklasicizmu opäť vznikajú mnohé 
tvorivé podnety vo sfére tzv. crossover 
music, čiže opäť sme svedkami presahov, 
syntéz o medzižánrovej tolerancie. 

B ÉLA STORY 

Už nástroj o životné osudy naznačujú, 
že Béla Fleck sa diametrálne líši od jaz
zových vzdelancov predchádzajúceho 
obdobia. Ako bendžisto nemal v jozzo
vom svete od začiatku 30. rokov no čo 
nadväzovať, takže čiastočne unikol oča
reniu fascinujúcou érou moderného 
jazzu. Fleck miluje bendžo od detstvo, 

učil so súkromne u mnohých znalcov tohto nástrojo o o bendže so 
vyslovuje so znalosťou historika. Brilantnú techniku nenadobudol 
v škole, jeho prirodzená virtuozita plynie z nadania o z lásky 
k nástroju: so spontoneitou pripomínajúcou technické exhibície 
najlepších maďarských cigánskych primášov (alebo, aby sme osta
li pri jozze o k bendžu bližšie, spomeňme oj hudbu maďarských gi
taristov oko Elek Bocsík alebo Andor Kovács). O maďarskom pôvo
de. však nenachádzame v množstve Fleckových životopisov (inter
net je nimi preplnený) priamu zmienku. Meno Béla mu dol otec -
pravdepodobne Moďor, ole určite narodený v USA - ctiter Bortó
ko; no Bélov ďalší život však otec nemal vplyv, rozviedol so rok po 
jeho narodení. 

modul ácie 
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Stretnutie s bendžom bolo pre Bélu láskou no prvý pohľad: , Prvýkrát ký fanúšik Djongo Reinhordto, ole tiež Coltrono o iných exponentov jaz-

som svoj neskorší nástroj počul v téme zo seriálu Beverly Hilbillies. Po- zavej moderny), priviedol Flecko no myšlienku, že je čas uplatniť v eros-
zero! i sme so no to spolu s bratom, ktorého to nechalo úplne chladným, saver jozze predtým okrajové o zabudnuté nástroje. Fleck o Grismon 
kdežto mňa to okamžite chytilo. Mol som vtedy päť rokov. Ďalší podob- z času no čas spoločne nahrávajú o koncertujú (ich prvým projektom 
ný zážitok som mol o štyri roky neskôr, keď som vo filme Deliverance bol album Natural Bridge Suite z roku 1982). 
počul pieseň Duel/ing Banjas v podaní Weissbergo a Mondello; potom Osem rokov v Nashville pripravilo Bélu Flecko no úlohu lídra skupiny, 
som začal zbierať bluegrossové nahrávky Eorlo Scruggso o Lestero ktorá so veľmi rýchlo po svojom založení stalo jednou zo základných 
Flotto." Béla so začal učiť no gitare o bol len priemerným žiakom. Ako formáci í scény 90. rokov. Myšlienka zostaviť vlastnú skupinu prišlo 
štrnásťročný však dostal od starého otca p~ bendžo, no ktorom robil ne- náhodne: roku 1991 dostal Fleck ponuku no televízne vystúpenie, ovte-
uveriteľne rýchle pokroky. dy prvýkrát uzrelo svetlo sveto skupino Flecktones. Hneď od začiatku 

Počas štúdií v New Yorku no hudobnej strednej škole (high school of bolo zjavné neobyčajne intenzívne porozumenie medzi Bélom Fleckom 
music) o no Julliard Extension School (kurzy pre externých žiakov), so ve- o bratmi Wootenovcomi, ktorí odvtedy nepretržite tvoria rytmickú sek-
novo l hre no lesný roh o chodil no súkromné hodiny bendžo, najmä eiu formácie. Prvý z nich, elektrický basista Victor Wooten, znamená 
k Tonymu Trischkovi, autorovi viacerých učeb- všeobecne uznávanú špičku (v poslednej onke-
níc hry no bendžo, s ktorým neskôr často spo- te Down Beatu je vo svojej kategórii no piatom 
luprocovol. Čo je však pre neskorší vývoj zó- mieste, predbehol takých velikánov, oko sú 
sodné: v tomto období si už Béla uvedomil, že napr. Stanley Clorke, Cristion McBride o pod.). 
bendžo nemusí byť nástroj využívaný výlučne Všeobecne ho považujú zo osobnosť rozvíjajú-
v tradičnom jozze o v bluegrasse. Zrejme oko eu o ďalej zdokonaľujúcu odkaz Joea Postorio 
prvý bendžisto začal pre vlastné potešenie štu- o k tomuto základu pridal mnohé vlastné prv-
dovoť bebop o oko cvičenia tronskribovol ky. Jeho brat Roy Wooten vystupuje pod 
o s obľubou hral sólo Charlieho Porkero. záhadným menom Future Mon. Rovnako zó

hodné sú oj unikátne elektronické bicie nástro-
Oo TASTY LICKS K FLECKTONES je v tvore gitary, s rôznymi tlačidlami, ktoré vy-
Béla Fleck pôsobí oko profesionálny bendžisto dávajú zvuky, imitujúce súčasti bubnov o činel 
od roku 1978. Prvé angažmán získal v Bostone o vyludzujú pestrý variant bublojúcich nekon-
so skupinou Testy Licks, ktorou so začína oj je- venčných zvukových plôch (ide o nástroj jeho 
ho diskografia (CD: Crossing, The Tracks, vlastnej konštrukcie, ktorý nazýva syntaxe 
Rounder, 1979). Po rozpadnutí Testy Licks so drumitar). Štvrtým členom kvarteto v prvých 
roku 1981 presťahoval do Nashvillu o v tomto THE BLUEGRASS SESSIONS dvoch rokoch bol Howard Levy (klávesy, ústno 
centre country hudby pôsobil osem rokov (po- harmonika), ktorého vystriedal saxofonista Jeff 
čas nich vzniklo S CD pre Rounder - odvtedy, oko so Fleck stol promi- Coffin. Históriu Flecktones tvoria predovšetkým albumové projekty 
nentom, vychádzajúcich v reedíciách a v rôznych sompleroch) so sku- (ročne pribúdajú do diskografie 1- 2 tituly), ktoré so pokúsime prehľod-

pinou, zameranie ktorej je naznačené v jej samotnom názve: Newgross ne zoradiť o charakterizovať v prílohe. Už výpočet hosťujúcich osobno-
Revival. Táto formácia získalo veľkú prestíž medzi znalcami, no nepre- stí, medzi ktorými nájdeme mená oko Chick Coreo, Bronford Morsolis, 
nikla do širokého povedomia. Popri Bluegrass Revival participoval Béla Poul McCondless o nespočetné množstvo predstaviteľov etnickej hudby 
Fleck no množstve ďalších projektov. Z nich najväčší ohlas malo kolek- z rôznych krajín sveto, naznačuje kvalitu a rozmanitosť jednotlivých 
tívne vedená farmácia Strength In Numbers, ktorá pravidelne účinko- počinov. 

volo no Telluride Bluegrass Festival, preto jej kompa kt dostal názov The 
Tel/uride Sessions (MCA). V tomto období najvýraznejší vplyv no Fleckov FlECKTONES NAŽIVO 
ďalší vývoj mol (a stále má) mandolinista David Grisman. Tento, korié- Nie vždy sa autorovi profilu stone, že počas písania dostane možnosť 
rau rocker (hrá no dvoch klasických albumoch skupiny Greotful Dead, vidieť subjekt svojho záujmu naživo. Osobne so mi to pošťastilo vďaka 
o to American Beauty o Workingman's Dead) o srdcom jozzmon (ver- účinkovaniu Bélu Flecko 13. júla v Prahe. .... 

VÝBEROVÁ, CHRONOLOGICKÁ (NIEKEDY AJ KOMENTOVANÁ) 
DISKOGRAFIA BÉLU fLECKA OD VZNIKU fLECKTONES 
(Pokiaľ nie je uvedené inak, nosiče vyšli vo Warner Brothers). 

1990 
Béla Fleck & Flecktones. Prvé CO skupiny znamenala okamžitý celo
svetový úspech (50 000 predaných nosičov v prvých mesiacoch) 
a umiestnenie v prvej dvadsiatke tabuľky Bilboardu. 

1991 
Flight of the Cosmic Hippo. Album dosiahol prvé miesto v Bilboarde 
a nomináciu na Grammy (v kategórii Najlepšia inštrumentálna 
skladba). 

1992 
Solo Banjo Works (Rou nder). Prelomový projekt sólového bendža 
(v niektorých skladbách bendžové duo s Tonym Trischkom) spájajúci 
jazz a bluegrass. 
UFO Tofu. Konceptuálny projekt spájania žánrov (R&B, worldbeat, 
bluegrass, jazz). 

1993 
Three Flew Over The Cuckoo's Nest 

1995 
Teles From The Acoustic Planet. Participácia prominentných hostí: 
Chick Corea, Bronford Marsa/is, Paul McCand/ess a i. 

1996 
Tabula Rasa (Water Lily Acoustics). Album world music s hosťami 
z exotických krajín, ako napr. Jie Bing Chen, V. M. Bhatt, Sangeeta 
Shankar a i. 
Live Art. 2 CO z nahrávok zaznamenaných na koncertoch s viacerými 
hosťami. Skladba z tohto albumu Sinister Minister, získala Grammy. 

1998 
Left Of Coal. Štúdiový album s hosťami zo sveta rocku (Dave Mat
thews, Amy Grant, Steely Dan a i.). 
Uncommon Ritual (Sony Classical) 

1999 
Greattest Hits Of The 20th Century. S vtipným zveličením nazvaný 
sampler navodzuje atmosféru kanca milénia a prináša výber z obdo
bia 7990-1998 (vrátane dvoch predtým nevydaných nahrávok). Sam
pier zachytáva všetky zmeny obsadenia a prítomnosť mnohých hostí. 

2000 
Outbound (Columbia Records) 
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~ Zaujímavé je, že zhodou okolností bolo 

v priebehu roko možné v Prahe vidieť základ
ných predstaviteľov jozzovej gitary (Fiecko pred
so len musíme zarodiť do okruhu tohto nástro
jo), ktorí tvoria plynulý vývojový most od začiat
kov moderného jazzu po súčasnosť. V uply
nulých mesiacoch tu totiž účinkovali Jim Hall, 
Michael Stern, John Scofield, Pot Metheny o po 
Fleckovi prídu do Lucerna Music Boru ešte John 
McLoughlin (21. 10.) o Birelli Logrene (1 . 11.). 

No koncertAélu Flecko bolo už z vonkaj
škového hľadisko iná atmosféro oko no vystú
peniach jozz~vých mien známych z predchá
dzajúcich desaťročí. Chýbali niektorí , štam
gasti' starších generácií o obecenstvo bolo 
viacej rockové (osobne som so občas ocitol vo
či jeho reakciám vo vnútornej opozícii). Zvuko
vá ou ro vo väčšine skladieb veľmi pripomínalo 
základné skupiny fusion rokov (najmä Weother 
Report o Heodhunters) o Béla Fleck vo väčšine 
skladieb hral svoje bravúrne sólo gitarovou 
technikou. Zvuk síce ostal bendžovo kovový, 
ole tým, že sme so novykli no rôznorodé elek
trické registre, stratili špecifické farebné odtie
ne svoju .výlučnosť. Preto nojpôsobivejším 
číslom programu bolo osi 10-minútové potpo
urri no akustické bendžo, v ktorom boli vskut
ku omračujúce technické dispozície spojené so 
strhujúcim drivom. Fleck nás presvedčil, že tvr
denia o najlepšom bendžistovi všetkých čias 
(bez ohľadu no hranice bluegrassu či jazzu) 
nie sú vôbec prehnané. Rovnako nevšedným 
zážitkom bol tiež sólový blok Victora Wooteno . 
Ohňostroj bravúrnych o prekvapujúcich tech
ník (vrátane hry oboma rukami nezávisle o lo 
Stanley Jordan, čo som osobne no basovej gi
tare doteraz nepočul), dával zabudnúť no 
otázku, do okej miery technická oslnivosť o dri
ve sú nositeľmi vnútorného obsahu (oj keď 
mám pocit, že i z tohto hľadisko išlo o perfekt
ný výkon). Nojortodoxnejšou jazzovou osobno
sťou kvarteto bol saxofonista Jeff Cofin. Pripo
mínal Ronaldo Kirko, o to nielen tým, že hral 
no dvoch nástrojoch súčasne, ole oj tónom 
o výstavbou sól. Podl'o môjho vkusu by mu lep
šie sedelo tradičnejšie poňatá rytmická sekcia. 
A keď už sme pri tom, nedokázal som si zvyk
núť no elektrické bicie. l keď Future Mon hral 
presne o často s vnútorným napätím, elekrické 
bublanie mi pripadalo občas naivné. Najmä 
keď so kvarteto púšťa lo do inak skvelo zohra
ných jazzových štandardov (St. Thomas, Night 
In Tunesia), bol pohľad no pódium bez bube
níka .nezvyklý". 

Deň po koncerte som ocenil pohotovú re
cenziu Lidových novin s názvom .Béla Fleck. 
kandidát no reditele zemekoule". Plne 
súhlasím s postrehom, že išlo o víziu .nároč

né, tolerantní o v jistém smyslu loskové hudby 
budoucnosti". Bonmot, že by multižónrový Bé
lo Fleck bol možno dobrým riaditeľom zeme
gule, je výstižne vtipný, jedine treba dodať, že 
rozmer lyrickej baladickosti by v ním riadenom 
svete dopfňoli gastarbeiteri. A tok je to správ
ne: v demokraticky ponímonej ríši hudby so 
jednotlivé žánre o ich osobnosti dopfňojú. ti 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

Vydavateľstvo Columbia ponúklo počas letných mesiacov popri zaujímavých jazzových novin
kách i rod remosterovoných reedícií klasických fusion albumov zo 70. rokov. Ide o albumy 
Milesa Davisa Big Fun, Get Up With It o On The Comer, najúspešnejší album Mohovishnu 
Orchestra Birds Of Fire o prvý sólový album Joea Pastori usa z roku 1976. Z noviniek si osi naj
viac pozornosti vyslúžil album Outbound amerického hráča no bendže Bélu Flecko o jeho sku
piny The Flecktones. Album je Fleckovým debutom vo vydavateľstve, po ktorom by mol nasle
dovať jeho sólový album, štýlovo orientovaný údajne viac no stroightoheod jazz, o tiež album 
u sesterského vydavateľstvo Sony Classico ll v spolupráci s kontrabasistom Edgorom Meyerom. 
Nové albumy vyšli i bratom Wyntonovi o Bronfordovi Morsolisovcom. Wynton uzatvára trochu 
oneskorene minuloročný edičný rod ôsmych CD .Swinging Into The 21sť septetovým albu
mom The Marciac Suite, ktorý so pôvodne vôbec nemal dostať no trh. Bronfordov album Con
temporary Jazz so ešte čiastočne dotýka minuloročného úmrtia jeho dvorného klaviristu Ken
nyho Kirklondo, ktorému je venovaná skladba Requiem. Kirklondovým nasledovníkom v kvarte
te so stol Joey Cloderozzo. Posledným titulom letnej ponuky Columbie je album Melaza porto
rikánskeho saxofonistu Davida Sonchézo, no ktorom so podľa jeho vlastných slov menej staral 
o tvorenie ofro-koribskej hudby o viac so snažil inšpirovať hudbou Ornetto Colemono. 
www columbiorecords.com 

V americkom vydavoterstve Telarc vychádza debutavá na
hrávka All-stor kvarteto Grand Slom, ktoré patrilo k hea~ 
linerom minuloročných Bratislavských jazzových dní. 
Členmi kvarteta sú legendárny gitarista Jim Hall, saxofo
nista Joe lovono, kontrabasista George Mraz a bubeník 
Lewis Nash. Nahrávka vznikla v priebehu amerického tur
né skupiny počas vystúpení v cambridgeskom klube Re
gottabor. , Grand Slam je imponujúce spojenie talentov. 
Hall, ktorý je nielen lyrikom, ale dokáže rovnako tento at
ribút potláčať lepšie, ako ktokorvek iný v jozzovej histórii 
o Joe Lovano, originálny experimentátor s neustále vzras-
tojúcou melodickou invenciou, reprezentujú dve generácie významnej, ale podceňova

nej clevelondskej jazzovej scény. Mraz a Nash, niekdajší partneri v triu Tommyho Flo
nagano, dokážu hrať s každým, čo aj robia, nevynímajúc Hallo a Lovana v iných zosku
peniach. Každý je virtuóz, pričom každý dokáže svoju virtuozitu zvládať a vie, čo 
znamená počúvať ostatných. • (Bob Blumenthal) 
www.divyd.sk 
www.telgrc.com 

No slovenskom trhu nedávno pribudli nahrávky význam
ného nemeckého vydavateľstvo Jaro Records, špeciali
zujúceho so popri jozze o vážnej hudbe predovšetkým 
no oblosť tzv. world music. V atraktívnej ponuke vydava
teľstvo je možné nájsť napr. nahrávky svetoznámeho pa
kistanského speváka Nusrot Foteh Ali Khono, skupiny 
Huun-Huur-Tu z Tuvy, medzinárodne preslávenej vďaka 
spolupráci s americkými hudobníkmi Ry Cooderom, ole
bo Frankom Zoppom, fínskej skupiny Piirpouke, vedenej 
multiinštrumentolistom, sklodotelom o aranžérom Sokori 
Kukkom, dvoch popredných moskovských zoskupení Mos
cow Art Trio o The Forlonders, originálne spájajúcich 
folklórne inšpirácie s jozzom, alebo európsko-africkej sku
piny Pili Pili, vedenej niekdajším popredným európskym 
jozzovým klaviristom z Belgicko Josperom von't Hofom. 
V produkcii vydavateľstvo zaujíma dôležité miesto vokói-

HuuN-HuuR-Tu no hudba rôznej proveniencie, kde popri spomínanej 
skupine Huun-Huur-Tu prezentujúcej špecifickú vokálnu techniku hrdelného o alikvotného spe
vu, dominujú vokálne skupiny Angel ite z Bulharsko o Sorbo nd 
s medzinárodným obsadením (Tolionsko, Nemecko, Turecko, Li
banon, Angl icko, Švédsko). Jaro Records je podpísané oj pod 
výnimočný projekt svetoznámeho nemeckého hudobného publi
cistu, spisovateľa, producenta o organizátora Joochimo-Ernsto 
Berendto s názvom Chäre der Welt, predstavujúci jedinečnú 
zbierku vokálnej hudby z ~elého sveto, od ,Amen z Händelovho 
Mesiáša po Om tibetskýtll mníchov, od gospelov z New Jersey 
po Mozartov Dies lroe, od Islandu po Kongo." 
wwwdivyd sk 
www iorode 

modulácie 
46 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
111 HUDOBNÝ ŽIVOT] 9]2000 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

JAZZOVÁ DIEL~A PAVLA BODNÁRA 
Funkcia akordu vs tenzie 
V dnešnej jozzovej dielni odbočíme op užšie vymedzenej problema
tiky voicingov o zameriame so no konkrétne prípady použitia tenzií 
v závislosti od funkcie akordu (v zmysle náuky o funkčnej harmónii). 
V HŽ 2000/ 3 sme uviedli tobul'ku tenzií nojpoužívonejších septo
kordov o v HŽ 2000/ 6 sme načrtli základné možnosti použitia ten
zií pri obohacovaní tzv. čistých voicingov. 

Základnú harmonickú dogmu, tok oko v klasickej hudbe, oj v jaz
ze tvorí spojenie tonika (1. stupeň)- subdominonto (4. stupeň)- der 
minonto (5. stupeň) - tonika. Dominantu v tomto prípade nazýva
me tiež primárnou dominantou, pretože so rozvádza do toniky 
hlavnej tóniny. Priebeh od toniky po dominantu (T - S - D) charak
terizuje pozvoľný vzostup harmonického napätia, ktoré so uvoľňuje 
vďaka rozvedeniu disonantného tritonu dominanty (durovcrmolý 
dominantný septokord) do konsonontnej tercie či sexty toniky. Ten
to melodický o/ alebo harmonický pohyb, ktorý smeruje k bodu upcr 
kojenia zvykneme nazývať kadenciou. V americkej jozzovej literatú
re so reťazec subdominonty - dominanty o toniky nazýva domi
nantné jadro. 

Kvôli pestrosti so základné harmonické funkcie (T, S, D) nahrá
dzajú tzv. substitučnými okordomi. Do tejto kategórie patria dia
tonické (doškálne) substitučné akordy o mimotonálne domi
nanty, ktoré zahŕňajú tzv. sekundárne dominanty, substitučné 

sekundárne dominanty o dominanty so špeciálnou fun kciou. 
V podstate každý doškálny akord môže mať svoju dominantu, ktorá 
so doň rozvádza. 

V tejto kapitole so stretávame s novým označením akordov, kto
ré zohľadňuje ich funkciu. V prípade doškálnych akordov rímsko čís
lica označuje stupeň stupnice, no ktorom so nachádza akord (napr. 
/MoJ', 11/mV). Dominantné septokordy, všeobecne označované oko 
Vl, zvyknú byť charakterizované zloženou značkou (V'/1, V'/11~, kto
rá v menovateli obsahuje informáciu o stupni, do ktorého so domi
nanta normálne rozvádza (nemáme no mysli klamné závery, tzv. 
deceptive reso/utions). 

DIATONICKÉ SUBSTITÚCIE 
Diotonické substitučné akordy sú akordy, ktoré majú so základ
nými harmonickými funkciami tri spoločné tóny. Ide o najvyššiu mie
ru okordickej príbuznosti. 

K tonike sú príbuzné akordy ll/mi' (molovcrmolý septokord 
no 3. stupni) o V/mil (molovcrmolý septokord no 6. stupni), v prí
pade subdominonty je to akord no druhom stupni I/mil, domi
nantu V' môže nahradiť akord no siedmom stupni stupnice 
Vllmil(b5). 

Pr. 1 

Vum7 T Inmi7 s 

~~: 

Nahradením subdominonty príbuzným akordom no druhom 
stupni I/mil vzniká dominantné jadro, charakterizované silným zcr 
stupným kvintovým pohybom základných tónov akordov (strong 
root motion). Kadencia I/mil-Vl-/MoJ' (ll-V-l) so v jozze používa veľ
mi často. Tvorí základnú bázu harmonických prostriedkov, ktorú 

v jozze rozvinuli do dokonalosti najmä hudobníci bebopovej éry 
40. rokov. 

Porovnajte si štvortaktový úsek jozzovej štandardnej skladby 
l Can't Get Storted (Vernon Duke-Ira Gershwin), harmonizovaný trcr 
mi základnými funkciami (pr. 2o) o vzápätí obohatený o substituč
né diotonické akordy (pr. 2b). Všimnite si, že tu vzniká spomínané 
dominantné jadro ll - V - l (Dmi7 - Gl - q). Diotonické substituč
né akordy možno použiť iba vtedy, ok melodický hlas v donom mies
te tvoria buď ich okordické tóny, a lebo ich povolené tenzie. No zá
ver si zhrnieme ešte povolené tenzie doškálnych akordov. Nasledu
júco tabuľka prináša oproti tabuľke tenzií uverejnenej v čísle 
HŽ 2000/ 3 obmedzenia reflektujúce konkrétnu funkciu akordu. 

Pr. 2o - dl Can't Get Storted 

Pr. 2b 

Pr. 2c 
{!) V7nl Umo7 @ V1M Vlau7 V1N V1...n 

C9!6 A7S\tl4 A7 Dml7 07 E'7 Amt7 07 G71USA 

Pr. 2d 
{!) V71ll subV7ffi U1D17 V711 JUbV7n tobV7NI V1Im7 V7N V7JU:SI'I 

~tl~ 
C9J6 A7 EH Dm17 01 DU 8au7(~') 8~7 Aau 07 01sus4 

Tab. A 
Povolené tenzie diotonických substitučných akordov 

Funkcio povolené tenzie 

l Moj' 9, 13 

ll mi' 9, 11, ..... 13' 

Ili mi' 11 

IVMoj' 9, #11, 13, 

V'/ 1 všetky tenzie oj s ich olteróciomi 

Vl mi' 9, 11 

Vllmi'(bS) 11, b13 

' - platí v prípade dórskeho módu 
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MIMOTONÁLNE DOMINANTY 
Sekundárne dominanty sú nedoškólne dominantné septokordy 
(mimotonólne dominanty), ktoré sa rozvádzajú do niektorého z do
škólnych akordov s výnimkou toniky a akordu na siedmom stupni. 
Základný tón sekundárnej dominanty je o čistú kvintu vyššie než zó
kladný tón doškólneho akordu. (Nezabúdajme na rozdiel medzi ba
sovým a základným tónom, ktorý sa pri obrate akordu nenachádza 
v base!) Sekundárne dominanty vďaka tritonu slúžia k zvýšeniu na
pätia pri rozvádzaní do doškálnych akordov (pr. 2c - d). 

Poznáme päť ~kundórnych dominánt: V'/11 (dominanta k dru
hému stupňu), V'/111 (dominanta k tretiemu stupňu), V'/IV (domi
nanta k štvrté;;,u stupňu), V'jV (dominanta k piatemu stupňu), 
Vl jVI (dominanta k šiestemu stupňu). 

Pr. 3 zobrazuje sekundárne dominanty k jednotlivým diatonickým 
akordom v C dur. Šípky upozorňujú na rozvádzanie tritonu sekun
dárnych dominánt do tercií a septím príslušných doškálnych 
akordov. 

Pr. 3 

C7(V7ffV) FMaj7(IVMaj7) D7(V7N) G7(V7) 

~7(V7Nl) Ami7(Vlmi7) 

hg• 

Ak chceme nahradiť niektorú doškálnu funciu sekundárnou domi
nantou, musíme dať pozor na to, aby melodický tón bol buď akor
dickým tónom, alebo povolenou tenziou sekundárnej dominanty. 

Tab. B 
Povolené tenzie sekundárnych dominánt 

Funkcia povolené tenzie prípustné nony 

V' 
9, b13 #9 (diatonický) a b9* 

ll 
V' 

b9, b13 #9 -
Ili 
V' 9, 13 -
IV 
V' 

9,13 #9 (diatonický) a b9* -v 
V' b9, b13 #9 -
Vl 

* #9 a b9 môžu byť oba súčasne použité, ak aspoň jeden z nich je doškálny. 
Ak sú diatonické 9 aj #9, musíme sa rozhodnúť len pre jeden z nich. 

Mnohí jazzmani nie sú pri výbere povolených tenzií sekundár
nych dominánt dosť dôslední. Pri aplikácií tenzií nedávajú pozor na 
ich harmonickú ,čistotu•. 

V pr. 2c vidieť ako bude vyzerať úryvok zo skladby l Can't Get 
Started, ak namiesto niektorých doškálnych akordov vhodne použi
jeme sekundárne dominanty. 

Substitučné sekundárne dominanty sú dominantné septakor
dy, ktorých základný tón je o poltón vyššie od základného tónu 
cieľov~ho došká lneho akordu. Používajú sa ako náhrady sekundár
nych dominánt - medzi ich základnými tónmi je vzdialenosť zväčše-

nej kvarty. V pravo'pise akordickej značky pridáme pred V7 skratku 
sub (napr. subV'/ 11). Pr. 4 zobrazuje substitučné sekundárne domi
nanty k jednotlivým doškálnym akordom v C dur. 

Pr. 4 

.b7(subV7/ll) Dmi7(llmi7) F7(subV7/Hl) Emi7(lllmi7) 

Ab7(subV7N) G7(V7) 

Substitučné sekundárne dominanty môžu nahradiť sekundárne 
dominanty preto, lebo majú spoločný interval tritonu (medzi terciou 
a septimou akordu - aj keď v opačnom porad0, ktorý má tendenciu 
rozvádzať sa do tej istej toniky. Vďaka tejto substitúcii dostaneme 
silný poltónový zostupný pohyb základných tónov akordov domi
nantného jadra S - O - T. 
Keď sa základný tón septakordu posunie o zväčšenú kvartu: 
z tercie sa stane malá septima, z malej septimy sa stane tercia, 

z kvinty sa stane alterovaná tenzia b9, z 13 bude #9, zb 13 bude 9, 
z lt11 bude 1, z lt9 bude 13, z 9 bude b13, z b9 bude 5, z 1 bu
de lt 11. 

V pr. S som si dovolil predbehnúť čas a na demonštráciu 
horeuvedených zmien som použil šesťhlasný voicing akordov Cl 

a Gb'. 

Pr. S 
C7 G~7 
e l ---~!1 e _n-_ s ~:... -rr 

Napríklad akordy G' a Db' majú ten istý tritonus f- h, ktorý ich 
núti rozvádzať sa do tej istej toniky - buď do toniky CM aj' alebo do 
toniky GbMaj'. Predpokladajme, že máme dominantné jadro 
Emil - A' - Dmi'. Je to dominantné jadro sekundárnej dominanty 
v C dur. Keď dominantu A' nahradíme akordom Eb', dostaneme 
kadenciu Emi' - Eb' - Dmi'. Pôvodný basový pohyb, ktorý bol ve
dený skokom čistých kvínt nadol (E - A - D), sa teraz zmení na zo
stupný poltónový pohyb (E - Es - D).Toto sa využíva v jazze tak, že 
keď harmonický nástroj za hrá napríklad voicing akordu A7, kontra
bas môže posunom základného tónu na tritonus obohatiť harmó
niu danej kadencie. Nie vždy je však vhodné nahrádzať sekundárnu 
dominantu jej substitučným akordom. Dôvodom je rozdielnosť ich 
povolených tenzií. 

Všetky substitučné sekundárne dominanty majú povolené 
tenzie 9, lt 11, 13. 

V pr. 6 máme v úryvku zo skladby l Love Yau Porgy (G. Gershwin) 
príp~d. keď nie je možné nahradiť sekundárnu dominantu jej sub
stit~čnou sekundárnou dominantou, pretože ak nahradíme na po
slednej dobe prvého taktu pôvodný akord P substitúciou 87, 
v melodickom hlase bude tón c2 nepovolenou tenziou b9. Všimnite 
si však pr. 2d, ktorý je ukážkou správnej reharmonizácie a zá roveň 
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ďalším harmonickým obohatením skladby l Can't Get Started. 
(Medzi Dbl o Bmil(bS) nie je poltónový krok zó kladných tónov, pre
tože ide o klamný záver.) 

Pr. 6 l Love You Porgy 
pôvodná hannónoa 

FMaj7 

rehannonizácia substitučnou 
sekundárnou dominantou 

F7 

F7 87 BbMaj7 

Dominanty so špeciálnou funkciou sú mimotonólne domi
nantné septokordy, ktoré majú štruktúru zhodnú s niektorými se
kundárnymi dominantami alebo substitučnými sekundárnymi do
minantami, no rozvádzajú so do odlišných funkcií, zvyčajne do to
niky hlavnej tóniny. Akordickó značka dominánt so špeciálnou 
funkciou obsahuje stupeň stupnice, no ktorom so nachádza do
minantný septokord (no rozdiel od ostatných dominánt, ktoré 
používajú všeobecnú značku Vl). Ak je to stupeň znížený, no za
čiatku je značka b. 

Medzi dominanty so špeciálnou funkciou patria: 
- dominantný septokord postavený no l. stupni (tzv. blueso

vó tonika), označuje so oko fl. Má funkciu toniky v bluesových 
skladbách, rozvádza so do bluesovej subdominonty a lebo do domi
nanty. (Pr. lo je ukážkou prvých štyroch taktov klasickej 12-toktovej 
bluesovej schémy.) Zhodnú štruktúru má oj sekundárno dominanta 
Vl / IV, ktorá so však rozvádza do subdominonty Map (pr. 7b). Po
volené tenzie všetkých dominánt so špeciálnou funkciou oko oj po
rovnanie s ich zhodnými sekundárnymi či substitučnými dominan
tami nájdete v Tab. C; 

Pr. 7 
o) 

b) 

~~ 
17 IV7 17 

bluesová 
tonika 

bluesová 
subdominanta 

17 

~ 
V7fJV fVMaj7 

- dominantný septokord postavený no IV. stupni označu
je so oko /Vl. Má funkciu subdominonty v bluesových sklad
bách, rozvádza so buď do bluesovej toniky alebo do domi
nanty (pr. 7o). Substitučná sekundárno dominanta so zhod
nou štruktúrou sub Vl j ill so rozvádza do doškólneho akordu 
ll/mil (pr. 8); 

Pr. 8 

~ 
subVIUI Wmi7 

C6 F7 Emi7 Dmi7 CMnj7 Gb7 FMaJ7 

- dominantný septokord postavený no zníženom VIl. stupni 
označuje so oko bVW. Má funkciu kodenčnú o rozvádza so do to
niky (pr. 9o). Zhodnú štruktúru má oj substitučná sekundárno do
minanta subVljVf, ktorá so rozvádza do doškólneho akordu V/mil 
(pr. 9b); 

Pr. 9 

o) 
~ 

bVll7 1Maj7 
FMaj7 Bb7 CMaj7 

b) 

~ 
subV7Nl Vlmi7 

C916 E7 Bb7 Ami7 Ami7/G Flmi(b5) Frru7 Bb7 CMaj7 

- dominantný septokord postavený no zníženom Vl. stup
ni označuje so oko bVfl. Má funkciu kodenčnú o rozvádza so do 
toniky (pr. l Oo). Substitučná sekundárno dominanta so zhodnou 
štruktúrou subVljV so rozvádza do doškólneho akordu 
Vl (l Ob); 

Pr. 10 

o) 

b) 

c 

~VI7~16 
l 

E~7/G G6 

A7 A~7 G7 

- dominantný septokord postavený no ll. stupni označuje so 
oko lfl. Má funkciu kodenčnú o rozvádza so do toniky (pr. l l o). Sub
stitučná sekundárno dominanta so zhodnou štruktúrou Vl/V so 
rozvádza do doškólneho akordu Vl (v pr. ll b sme ju rozviedli do 
substitúcie Vl.); 
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Pr. 11 
o) 

U7 l 
Ami AmiMaj7/G# Ami7/G 07 C(9) C+(9) Omi7 G7(#11) CMaj7 

" l 1\ l l l í'1 l l l l l l 

oJ r r r l r r l l 
-9 ,(;_ .,.. 6 p. p. 6 ~-: 

l l l l r 
b) 

.. (V7~ !Maj7 n7 !Vmi6 l 
CMaj7 Ami7 07 Ob 7 CMaj7 Ami7 0 7/F# Fmi6 CIE 

- dominantný septokord postavený na Vil. stupni označuje 
sa oko Vfll. Má funkciu kadenčnú o rozvádza so do toniky (pr. 12o). 
Sekundárna dominanta so zhodnou štruktúrou V' j /11 so rozvádza 
do doškálneho akordu ///mV (pr. 12b). 

Pr. 12 

o) 

~ 
VU7 1Maj7 

.. CM "7 •J 1\ l\ i 
8 7 CM ·7 3) 

)· 
-

T. "D'- - ~ ll u Ili" . ....,. q(jB 

.. k 

.. 
l y - -

b) 
~ 

V7ffil Ulmi7 
F#mi7(b5) 87 Emi? A7 Dmi7 G7 CMaj7 

Tab. C 
Dominanty Sekundárne, 
so resp.sek. 
špeciálnou substitučné 
funkciou Povolené tenzie dominanty Povolené tenzie 

l' 119, /111, •13 V'/IV q 9, •13 
alebo q9, q13 
alebo q9, 1111, q13 

IV' 119,1111, m subV'/111 , 9, 1111, m 
alebo q9, q13 
alebo q 9, /111, q13 

bVII' q9, /111, b13 sub V' /Vl q9, /111, q13 
(platí v dur) 

bVI' ! 9,/111,•13 subV'/ V q9, /111,!13 

ll' q9, m, (event./111) V' /V !9,!13 
alebo 119, b9, q13 

VIl ' a9,m V'/ 111 b9, b13 

• No záver uvádzam moje riešenia domácej úlohy z minulé-
ho čísla, týkajúce sa rôznych typov reharmonizáci í approach 
notes. 

... ť 
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Porsko 
Pri pohľade no jazzové dianie v postkomunistických krajinách východ
ného bloku so znovu o znovu vnucuje konštatovanie jeho historickej 
podmienenosti. Stav jozzovej scény jednotlivých krajín v predprevro
tovom období, pod ktorý so azda n~jvýroznejšie podpísalo ochota 
(resp. neochota) vtedajších oficiálnych vládnych štruktúr ok nie pria
mo podporovať, tok ju aspoň do určitej miery akceptovať, poslúžil oko 
odrazový mostík pre slobodné aktivity v minulom desaťročí. Ak teda 
existovali nejaké očokávonio po magickom osemdesiotomdeviotom, 
predpoklodojúce živý rozvoj tej-ktorej scény v nových spoločensko
ekonomických podmienkach i napriek, povedzme, nevýroznému his
torickému zázemiu (nopn1dod Slovensko), ukázali so skôr oko iluzór
ne. Naopak, neprekvapí razantné nadviazanie no bohatú jozzovú 
tradíciu v oblasti koncert
ných, publicistických o vy· 
dovoteľských aktivít no 
strane niekdajšej jozzovej 
veľmoci východného blo
ku - Poľsko. Pre celkovú 
ilustráciu: no území Poľs
ko so každoročne koná 
vyše dvadsať jazzových 
festivalov, pochopiteľne 

rôzneho významu o zo
merania, rádio Trojka 
(www.rodio.com.plftroj
ko) - tretí okruh verejno
právneho poľského roz
hlasu poskytuje s takmer 
dennou pravidelnosťou priestor domácemu i zahraničné
mu jazzu, špecializované Radio Jazz vyhradzuje jazzu týž
denne ož 4C»lodinový vysielací čas. Vychádzajú tu tri bež
ne dostupné jazzové periodiká (Jazz Forum, Jozzi Magazine 
o Jazz) o nezanedbateľné sú i aktivity no poli jozzovej lite
ratúry (nopn1dod Po/ski Jazz od Romano Kowolo, Historia 
Jazzu Andrzeja Schmidta, Encyklopedio muzyki popu
lamej - Jazz Dioniza Piatkowskeho). V deväťdesiatych ro
koch so stalo Poľsko veľmi atraktívnou platformou nielen 
pre koncertné, ole i nahrávacie aktivity svetových jazzových 
špičiek. V množstve neustále pribúdojúcich spoločných na
hrávok predovšetkým amerických hudobníkov o popredných 
poľských skupín o jednotlivcov nájdeme také mená, oko Randy Brecker, 
Bob Berg, Lester Bowie, Mike Stern, Frank Gamba le, John Abercrombie, 
Eric Morienthol, David Murray, Art Former o mnoho ďalších. 

exkluzívny výber hosťujúcich hudobníkov - abecedne Bobom Ber
gom počínajúc o Mikom Sternom končiac. 

Vydavateľská činnosť bývalého monopolného štátneho vydavateľ
stvo Polskie Nogronio (www.polskienogranio.com.pl) so v súčas
nosti, podobne oko v prípade jeho pendontov v ostatných postko
munistických krajinách, v jozzovej oblasti takmer úplne utlmilo. Vý
nimku tvoria reedície (napríklad už kompletne vydaná diskografia 
jazz-art-rockovej legendy SBB, vrátane albumov skupiny vydaných 
v zohranič0, atraktívno časť .zlotého fondu• nahrávok i u nás dobre 
známej edície Polski Jazz má však už viacerých nových licenčných 
správcov. Historicky najúspešnejšie tituly (oj s odvolaním so no vý
sledky miléniovej ankety časopisu Jazz Forum o najlepší album poľ
kého jazzu) spadajú dnes pod varšavské vydavateľstvo Power Bros 
(www.powerbros.com.pl). Ide napríklad o albumy Music For K To
masza Staríka, Winabranie o Kujawiak Gaes Funky Zbigniewo No
myslowskeho o predovšetkým Astigmatic Krzysztofo Komedu. O Ko

medov odkaz so vydavateľstvo oj vďaka úzkej spolupráci 
s jeho bývalou manželkou Zofiou stará skutočne vzorovo, 
o čom svedčí postupné vydávanie kompletných Komedo
vých archívnych nahrávok. Niečo podobné by so dalo po
vedať i o pravdepodobne najväčšom poľskom jazzovom vy· 
dovoteľstve (tiež varšavskom) Polonia Records, ktorý je 
okrem iného oj vydavateľom spomínaného dvojmesačníka 
Jozzi Magazine . • Duplikáť kompletného Komedovho die
lo no CD (oko je to v Poľsku zvykom) nájdeme i tu - nahráv
ku Astigmatic však Polonia vlastní len v koncertnej verzii. 
Popri reedíciách so Polonia Records i Power Bros zaobe
rajú, podobne oko viacero ďalších vydavateľstiev (vrátane 

nadnárodných spoločnos
tí oko sú napríklad Koch 
International alebo Ver
ve/ Universal), vo väč

šej miere vydávaním no
vých nahrávok aktuálnych 
osobností poľského jazzu. 
Každé vydavateľstvo má 
samozrejme svoje esá, 
ktoré ho robia atraktív
nym. V Polonii je to naprí
klad Urszulo Dudziok, 
Zbigniew Nomyslowski, 
Piotr Baran, Wlodek Pow
lik, Andrzej Jogodzinski, 
v Power Bros zase hviezdy 

mladej generácie, trubkár Piotr Wojtosik, alebo klavirista Leszek Mo
idier. Vo svojej ponuke zo Varšavou nezaostávajú oni krakovské vy· 
dovoteľstvá: Gowi Records, starajúce so o objav 90. rokov, gdonské 
kvarteto Milosc, či pravidelného výhercu speváckych ankiet Mo· 
reko Bo lotu, alebo Starli ng S. A., kde exceluje nopn1dod Jarek Šm ie
tono. Triedenie vydavateľstiev podľa ťažiskových osobností môže byť 
zvlášť v poľských pomeroch trochu zavádzajúce. Fluktuácia hudob
níkov od vydavateľstvo k vydavateľstvu so tu totiž stalo takmer pra
vidlom, čoho výsledkom je oj čiastočné zneprehľadnenie rozdielov 
jednotlivých edičných politík. Ako vzorový príklad môžu poslúžiť na
hrávacie aktivity z posledných rokov dvoch prominentých postáv po
ľského jazzu Zbigniewo Nomyslowskeho o Tomasza Stonka. Obidva
jo so popri svojich ,nadnárodných· projektoch (Stanko 
v mníchovskom vydavateľstve ECM o Nomyslowski u Koch Interna
tional) rovnako úspešne angažujú i pod viacerými domácimi znač
komi. Stanko so udomácnil hneď v troch - v Power Bros, Polonii 

Úmerne celkovému hudobnému dianiu so no poľskej scéne v prie
behu 90. rokov, pochopiteľne, zrodilo oj viacero špecializovaných 
jazzových vydavateľstiev. Z tých menších zo povšimnutie stojí no· 
príklad vydavateľstvo Poľskej jozzovej spoločnosti Jazz Forum Re
cords. Jeho nahrávky síce putujú len k predplatiteľom rovnomen
ného jozzového periodika, ide však o tituly často veľmi vydarené. 
Takým je napríklad nahrávka legendy hammond organu Wojciecho 
Karola ko Diem jak co dzierí, alebo kompilačný album Extra Cream 
popredného poľského jozzového gitaristu Joroslowo Smietonu. Za
ujímavú produkciu, i keď úzko vyhranenú, ponúka i malé vydava
teľstvo Walk Away Records. Ide v podstate o .súkromný podnik• 
dnes no poľskej jozzovej scéne pevne etablovanej fusion formácie 
Walk Away, slúžiaci len no vydávanie vlastných albumov o albumov 
svojich členov. Pozoruhodným znakom všetkých albumov je naozaj i v Gowi, Nomyslowski v Polonii o v Jazz Forum Records. ti 
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J3Emll!·········· napríklad ozdoby, má L. Reviolová aj mimoriadne široké výrazo-
CHE SOAVE ARMONIA ... 

TI rami Su, Erin Headley 
Vanguard Classic 1999, 99141 

Súbor piatich sláčikových nástro
jov Tirami Su vznikol len vlani. 
Jedna z najlepších cominuových 
hráčok na sve~& Američanka 
Erin Headleyo-.11. zhromaždila 
okolo seba kvalitných hráčov na 
sláčikových náStrojoch - okrem 
nej tvoria ansámbel huslisti Miloš 
Valent, Peter Spišský a gambisti 

Juraj Kováč a Austrálčanka Ke
reo Bruceová (s istou dávkou hu
moru možno teda povedať, že je 
to súbor .slovensko-medzinárod
ný" ... ). Pre svoje prvé CD si pri
zvali na spoluprácu nielen špič
kového hráča continua na kláve
sovýd1 nástrojoch A. Weimanna, 
ale aj dvoch spevákov - basistu 
Harryho van der Kamp, ktorý je 
nepochybne pojmom vo svete 
starej hudby, a doteraz vlastne 
neznámu sopranistku Kanaďan
ku Laurie Reviolovú, ktorá štu
dovalajazzový spev! E. Headleyo
vá mala ve tmi šťasmú ruku nielen 
vo výbere .spoluhráčov· -inšuu
mentalistov, ale aj v prípade Lau
rie Reviolovej. Mladá speváčka je 
skutočne veľkým objavom - už 
na základe tejto nahrávky možno 
povedať, že ako vokálna sólistka 
je aj mimoriadnym zjavom hnu
tia Early Music. Spomíname ju 
hneď na začiatku aj preto, že po
slucháča doslova uchváti už pr
vou skladbou - náročnou monó
diou od A. Archileiho (Aria ďAr
monia) zo známych florentských 
intermédií ( 1597). Očarí nielen 
nádhernou farbou svojho sýteho, 
plného soprán u a výbornou tech
nikou - s vokálne mimoriadne 
náročnou hudbou sa doslova po
hráva, až to vyráža dych. Už tu 
možno prvýkrát jasne vyátiť, že 
si interpretka ponecháva .rezer
vu", že nespieva na hraniciach 
svojich možností a skladbu má 
úplne vo .svojej moci". Okrem 
perfektného zvládnutia všetkých 
nástrah v rámci dokonalého, sku
točne afektívneho podania textu 
do najmenších detailov, ako sú 
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vé spektrum: veď už v druhej 
skladbe, v Monteverdiho Con che 
soavira labbra odorate zo 7. knihy 
madrigalov, sa zdá, akoby išlo 
o celkom inú speváčku, s temnou 
farbou v nižšej polohe a nízkom 
registri. A ak by si niek10 myslel. 
že do Monteverdiho známeho 
Lamenro ďArianna už nemožno 
priniesť nič nové, veľmi sa mýli. 
Mimoriadne prirodzený prejav 
interpretky s hlbokým prienikom 
do textu a obsahu tejto nádher
nej hudby spolu s invenčným 
a bohatým sprievodom je doteraz 
asi najdokonalejším stvárnením 
populárnej a chronicky známej 
skladby. Akoby tu - hoci len 
v zvukovej podobe- ožila tá sku
točná Ariadna z mäsa a kostí, zá
roveň žena s ubolenou dušou. No 
u L. Reviolovej ide v podstate 
o .maličkosť": o úplné a dokona
lé zmocnenie sa textu, samozrej
me, na mimoriadne pevných 
technických základoch. Ďalším 
pevným bodom, o ktorý sa moh
la speváčka oprie( (čo platí. po
chopiteľne, na všetky skladby 
tohto CD), je inšpiratívne basso 
continuo, miestami s neopakova
teľným lirone líderky súboru. 

O vokálnej stálici starej hudby 
H. van der Kampovi sa vari netre
ba veľmi rozpisovať. Jeho krásny 
a technicky dokonalý bas je rov
oako presvedčivý v Hor ch' ascoso 
ne/' onde il Dio del/ume M. Cazzati
ho, ako aj v In re Domine speravi 
G. Valentiniho, alebo spolu so 
sopranistkou v Benaliho Lamenro 
della Regina ďlngi/terra. Pri prvom 
počúvaní tohto CD trochu pre
kvapuje, že niektoré vokálne 
skladby zaznievajú v inštrumen
tálnej podobe: Monteverdiho 
madrigal A un giro sol de' beg/' occhi 
occhi lucenti (4. kniha) , jeden 
z najznámejších madrigalov Zefiro 
lorna (9. kniha), ale aj záverečný 
žalm (ciaccona) Nisi Dominus G. 
A. Rigauiho. No vzápätí poslu
cháč neľutuje, lebo taký kultivo
vaný zvuk sláčikových nástrojov 
možno počuť len zriedkavo (NB 
violy da gamba členov súboru sú 
od jedného staviteľa - P. Hut 
mannsbergera). Dva tenory v leji
ro toma akoby na nahrávke mali 
aj originálny Rinucciniho text. 
Hráči lírami Su sa úspešne vydali 
po stopách Concerta Palatína a 
dokazujú, že inštrumentalisti 
môžu .rozprávať nielen na cin
koch a trombónoch. 

Dramaturgia nahrávky je cel
kove výborná, .ťah" CD nie je 
založený len na jednoduchom 
striedaní vokálnych a inštrumen
tálnych skladieb (okrem vyššie 
spomínaných je tu ešte Sona ra ses-

ta a quattro G. Legrenziho a mo te
to Accenti quemli G. F. Sancesa), 
ale každá skladba je aj sama osebe 
malým klenotom. Zodpovedajúcu 
najvyššiu kvalitu má aj technická 
stránka nahrávky a vybavenie bo
okletu (s výtvarným návrhom E. 
Haeadleyovej!). Nielen súboru, 
ale aj nám poslucháčom treba že
lať veľa takýchto titulov. 

fLOS FLORUM 

LADISLAV KAČIC 

rarararara 

Pražští komomí pévci l Michael Pospíšil 
Supraphott 1999, 81 9014-2 231 

Prvé CD súboru, ktorý založili 
poprední českí (pražskí) inter
preti starej hudby pod vedením 
Michaela Pospíšila roku 1996 
(v tom istom roku prvý a posled
nýkrát účinkoval v Bratislave}, 
obsahuje rekonštrukciu podve
černej liturgie hodín zo 17. sto
ročia: . talianske nešpory v Ce
chách okolo roku 1650", ako ho
vorí podtitul CD. Základnou 
črtou nahrávky je skúsená dra
maturgická a interpretačná ruka 
lídra súboru. M. Pospíšil zostavil 
v tomto prípade nešpory zo žal
mov Tarquinia Merulu a Giovan
niho Antonia Rigattiho, doplnil 
ich gregoriánskymi antifónami, 
pri opakovaní nahradenými 
v duchu dobovej praxe najmä 
virtuóznymi monódiami Girola
ma Marinoniho. K Monteverdi
ho súčasníkom patrí aj Giacomo 
Ganassi (úvodný žalm s respon
zóriom Domine ad adjuvandum me 

. Do výberu veľmi dobre 
zapadá Palestrinov mariánsky 
hymnus Ave maris stella - s or
ganovým sprievodom a s využi
tím nástrojov, samozrejmých 
v 17. storočí. Hudba tohto skla
dateľa a jeho súčasníkov rozhod
ne nebola v takej ostrej opozícii 
voči ranobarokovej monódii, ako 
sa to bežne zdôrazňuje. Nás 
môže osobitne potešiť, že v tejto 
.hviezdnej zostave• sa objavuje 
. taliansky" Magnificat sexti toni Já
na Simbrackého. Nevedno však, 
z akého dôvodu je pri jeho mene 
otáznik. Hoci ide celkom zjavne 
o hudbu talianskej orientácie, 
netreba (lepšie povedané - ne
možno!) Simbrackého autorstvo 
vôbec spochybňovať. Pramenná 
situácia je totiž v tomto prípade 
úplne jasná: skladba sa zachova
la jednak v odpise S. Marckfelne
ra z Levoče (nemožno teda napí
sať .~ení- li autorem on a skladba 
j~ odpisem", ako je to v sprie

vodnom texte), jednak v odpise 
sedmohradského frántiškána P. 
. Caioniho, v oboch prípadoch 

ako autor uvedený Simbracký. 
Okrem toho nejde o ojedinelú 

sólistickú skladbu malého obsa
denia tohto slovenského sklada
teľa (hoci dalšie sa zachovali len 
zlomkovito), veď Simbracký ne
komponoval len polychóriu. 

Hudobno-interpretačné kvali
ty CD sú však nesporné, hoci nie 
všetko je na maximálnej úrovni. 
M. Pospíšil sa snaží predvádza( 
hudbu 17. storočia v duchu do
bovej praxe len s mužskými hlas
mi (od sopránu po bas). Výsledok 

rozhodne zvukovo zaujímavý a 
osobitý. Za určitú nevyrovnanosť 
vokálnych hlasov v tutli je zod
povedná réžia. Predsa len falzeto
vé hlasy majú menšiu intenzitu 
a miestami by bolo bývalo vhod
né ich trochu .vytiahnu(". V só
lových skladbách (napr. anonym
né Laetatus sum a O Rosa purpu
rea). resp. úsekoch totiž tento 
problém neexistuje. Okrem toho 
zvuk celého CD je trochu .plo-

chý", na túto hudbu by sa vy
slovene žiadal . chrámovejší". ln
terpreti - vokalisti aj inštrumen
talisti - všeobecne zvládajú svoje 
náročné pany s istotou a znalo
sťou dobovej techniky ozdobova
nia (pekné divízie má najmä 
dnk). Najmä Rigattiho i Merulo
ve skladby (zďaleka nielen napr. 
kvôli takým miestam ako chro
matika v jeho žalme Lauda Jeru-

sú vel'mi živé, pestré, pôso
bivé. Paradoxne sa z celku opäť 
trochu vymyká Sin1bracký: jed
nak v duchu tzv. praxe alternatim 
doplnené gregoriánske intonácie 
sú akési . pietne ", neprirodzene 
pomalé, no celá táto skladba pô
sobí akosi ťažkopádne (napr. 
v porovnaní s CD nahrávkou 
Simbrackého skladieb v podaní 
Cameraty Bratislava), a zaslúžila 
by si svižnejšie tempo. 

Celkove CD Flos florum podáva 
nielen veľmi dobrý obraz o prav
depodobne najrozšírenejšej podo
be nešporov v 17. storočí z hľadis
ka vokálneho a inštrumentálneho 
obsadenia, ich zvukovej podoby, 
ale - odhliadnuc od vonkoncom 
nie ideálnej ted1nickej kvality na
hrávky - aj o súbore Pražští ko
morní pevci a jeho možnostiach. 

LADISLAV KAČIC 

rararara 
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HANDEL 
AGRIPPINA ARMIDA LUCREZIA 

Evy Mei (podopretá absenciou 
póz, intímnou dynamikou a pri

zamatovou farbou hla
su), cez premyslené a opatrné 

---.-._,....._, využívanie všetkých ozdôb vrá

G . F. HÄNDEL 
ÄGRIPPINA, ÄRMIDA, 
LUC REZIA 
Eva Mei, Il Giardino Armonico l 
Giovanni Autouini 
Teldec 1999,3984 24571-2 

Tri kantáty G. F. Händela Agrip
pina Condotta a Morire, Armida Ab
bandonata a La Lucrezia, ktoré 
vznikli okolo roku 1707, v čase 
skladateľovho pobytu v Talian
sku, interpretujú na tomto CD 
š pičkoví talianski interpreti -
sopranistka Eva Mei a špecializo
vaný barokový súbor ll Giardino 
Armonico. Ide o ich prvú vzá
jomnú spoluprácu pre Teldec. 
napriek tomu (alebo práve pre
to), že obaja pre túto nahrávaciu 
spoločnosť už realizovali viacero 
projektov (ll Giardino Armonico 
dokonca niekoľko rokov exklu
zívne). Mimoriadnym a veľmi 
pozitívnym objavom tejto na
hrávky je najmä Eva Mei, u nás 
v porovnaní so súborom ll Giar
dino Armonico (ktorý je práve 
firmou Teldec výborne prezento
vaný) pomerne neznáma. Jej 
súčasná umelecká úroveň i pred
poklady sú však mimoriadne. 
V poslednom období často spolu
pracuje s Nicolausom Harnon
courtom, čo je samo o sebe oce
nením. Me i je prototypom umel
kyne, ktorá má rovnako obdivu
hodný technický i výrazový po
tenciál. Táto nahrávka však v jej 
interpretačnom prejave odhaľu
je i významné zapájanie intelek
tu umelkyne, vďaka ktorému 
umne ovláda vyššie spomenuté 
predpoklady a premysleným 
spôsobom kultivuje typicky ne
spútanú talianskú muzikalitu, 
čím umelecký dojem významne 
obohacuje o moment primera
nosti. Určite najvýraznejšou čr

tou speváčkinej interpretácie je 
jej osobnostný interpretačný roz
mer, založený na jedinečnej ta
lianskej muzikalite a mimoriad
nej variabilnosti interpretácie. Tá 
sa opiera o schopnosť meniť tak
mer všetky interpretačné para
metre. Je vskutku neuveriteľné, 
ako sa v rámci jednej skladby (či 
dokonca časti) mení jednodu
chosť a priamočiarosť prejavu 
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tane vibrata do v pozitívnom 
zmysJe slova šokujúceho typicky 
belkantového jadrného prejavu 
a ohromujúceho veľkého hlasu. 
Dôkazom jej širokého výrazo
vého a technického záberu je 
schopnosť zaspievať typickú ko
loratúrnu áriu či iné technicky 
a rozsahovo náročné úseky a zá
roveň dôveryhodne a plnohod
nollle pretlmočiť dramatické 
i vrúcne ladené polohy diela. 
V okrajových registroch sa jej 
príjemný zamatový základ nikdy 
neláme do neznesiteľných fareb
ných odtieňov. Nahrávka neod
haľuje žiadnu slabú stránku tejto 
pomerne mladej, ale mimoriadne 
umelecky vyzretej umelkyne. Na 
druhej srrane, Eva Mei sa v da
nom repertoári takpovediac naš
la. Kompozície sú postavené na 
sólovom hlase, s množstvom vir
tuóznych úsekov v duchu talian
skej svetskej hudby (u Händela sa 
však neprejavuj(t tak samoúčelne 
ako u jeho talianskych kolegov), 
čo spolu s talianskym textom Eve 
Mei prirodzene uľahčuje identifi
kovať sa s charakterom hudby 
týchto skladieb a využiť svoje vro
dené predpoklady na deklamádu 
talianskeho jazyka. 

Rolu súboru ll Giardino Armo
nico posúva štruktúra kompozícií 
viac-menej do sprievodnej pozí
de, ktorej sa toto teleso zhostilo 
na vysokej úrovni. Už na predchá
dzajúcich nahrávkach bolo zaují
mavé všimnúť si, že súbor tvoria 
senzitívni hráči. schopní prezento
vať sa vo viacerých polohách. Te
leso sa už dávnejšie etablovalo 
medzi popredné barokové or
chestre nielen v Taliansku, ale aj 
v zahraničí. Keďže podobne ako 
pri iných talianskych orchestroch 

aj repertoár ll Giardino Armani
co postavený predovšetkým na Vi
valdim (a jeho nemenej známych 
talianskych kolegoch), ponúka sa 
možnosť porovnávať. Súbor sa 
však čoraz viac otvára barokové
mu repertoáru iných európskych 
teritórií, čoho dôkazom je aj na
ltrávka Händelových kantár, kto
rých .taliansky" charakter sa po
dobne ako u Evy Me i stretol s veľ
kým pochopením. Podľa miery 
porozumenia a úspešnosti výsled
nej podoby tejto nahrávky sa dá 
usudzovať. že spolupráca týchto 
umeleckých veličín bude pokračo 
vať aj v budúcnosti. Ich prvé spo
ločné CD je mimoriadne bohatým 
zdrojom umeleckej inšpiráde! 

RÓBERT ŠEB ESTA 

ra ra RHa ra 

VtVALDI 

CONCERT! DELLA NATURA 
Sonatori de la Gioiosa Marca l Giuliano 
Cam1igno/a 
Erato, 8573 80225 -2 

Vivaldiho husľové koncerty sú 
často nahrávaným repertoárom 
súčasnosti. Testujú sa na nich 
umelecké, technické a všeobecné 
kvality huslistu-interpreta. Aj Vi
valdiho tvorba- tak ako iné sklad
by z určitého ,teritória"- má v se
be implementované črty prostre
dia , v ktorom skladateľ rástol 

a pôsobil a ktoré dominantným 
spôsobom zasiahli do procesu ich 
tvorby, poznačili ich štruktúru, typ 
umeleckej výpovede a charakte
ristický výraz. Konkréme v súvis
losti s Vivaldiho kompozíciami 
máme na mysli typicky talianske 
hudobné prostredie, ktoré svojou 
špecifickou atmosférou upredno
stňuje z hladiska prirodzených ge
netických predpokladov talian
skych interpretov. Jedným z ta
kýchto interpretov je na tomto CD 
sólujúd huslista Giuliano Carrnig
nola s talianskym súborom Sona
ton de la Gioiosa Marca, reprezen
tujúcim skôr menší typ baroko
vého orchestra. Sólista i orchester 
hrajú na dobových nástrojoch 
(ruka v ruke s adekvámym inter
pretačným štýlom), a tak sa 
okamžite ponúka možnosť porov
návať ich výkony s nedávnymi 
nahrávkami iného (a nepomerne 
slávnejšieho) talianskeho huslistu 
Fabia Biondiho, ktorý práve séri
ou nahrávok Vivaldiho husľových 
koncertov (vrátane Styroch ročných 
obdobr) šokoval celý interpretačný 
svet. 

Hneď na úvod treba povedať. 
že Giuliano Carmignola nie je ty
pom interpreta, akým je Fabio 
Biondi. Biondiho dominantné 
stránky interpretácie, akými sú 
napríklad využivanie všetkýd1 
(i neštýlových) prostriedkov na 
dosialmutie variability interpretá
de, neustále úspešné pohybova
nie sa na hranid možného, či silno 
presakujúca osobnostná muzikali
ta nad dielom sú u Carmigno
lu nahradzované celkom inými 
pozitívami. Tým prvým a základ-

ným je celková vyrovnanosť 
a kompletnosť prejavu Carmigno
lu, ako aj súboru a celej nahráv
ky. Vysokú technickú úroveií hry, 
čistú intonádu či kultivovaný tón 
Carmignola dopfňa primeranos
tou výrazu a určitou vyrovnanos
ťou dvoch faktorov: individuálne
ho interpretačného vkladu a sna
hy o korekmé vyznenie Vivaldiho 
hudby. Jeho prejav je nevtieravý 
až nenápadný, ale mimoriadne 
prirodzený. Repertoár typu Vival
diho husľových koncertov Car
mignolovi (pravdepodobne aj pre 
vyššie spomenuté dôvody) určite 
sedí, čo nakoniec dokumentuje 
samotná naluávka. 

Súbor Sonatori de la Gioiosa 
Marca je zaujímavý svojún zlože
ním, ktoré reprezentuje najmen
ší možný barokový orchester 
s obsadením iba dvoch huslí, jed
nej violy, violončela, kontrabasu, 
gitarrone a čembala. Toto mini
málne obsadenie výrazne ovplyv
ňuje celkový zvuk telesa (ktoré sa 
pohybuje na hranici medzi or
chestrálnym a komorným zvu
kom) a prirodzene i vyme nie in
terpretovaných Vivaldiho koncer
tov (na nahrávke sú okrem iných 
aj chronicky známe koncerty ako 
napr. Il Garde/lino, La Tempesta di 
Mare). Preskúmaná dobová prax 
ukazuje, že takéto zloženie súboru 
bolo v čase vzniku tejto hudby cel
kom bežné, ak nie dokonca pre
važujúce. Musím sa však priznať. 
že sa mi v určirých úsekoch žiada
lo počuť väčší zvuk, ale možno je 
to len subjektívny podt determi
novaný doterajšou skúsenosťou 
zo zvuku väčších barokových or
chestrov. Súbor šrýlom i umelec
kou úrovňou korešpondoval so 
sólistom, z času na čas som však 
nadobudol dojem, že by mohol 
ešte viac (vo výraze) nasledovať 

a podporiť Giuliana Carrnignolu. 
Celkovo je nahrávka veľmi 

hodnotná najmä rým, že nekopí
ruje štýl momentálne najvýraz
nejšej talianskej barokovej for
mácie Fabia Biondiho a súboru 
Europa Galante, ale poskytuje 
vysoko kvalitnú alternatívnu 
cestu interpretácie talianskej 
sláčikovej barokovej hudby. 

RÓBERT ŠEBESTA 

rarara 

PRAVDEPODOBNE 
NEDOSTUPNE 

REZIJA 
Can te Musiclte della Val Resia l Pesmi in 
glasba Rezijanske doline l Folk Songs 
and lnstnunemal Music in Resia Va/ley 
Friuli 1997. Nota CD 2.3 l. 

V prostredí etnických enkláv 
a menšín sa často zachovávajú 
až prekvapujúco živé a pritom 
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raritné prejavy tradičnej hudby. 
Menšinové prostredie dokáže 
pohotovo absorbovať nové pod
nety, na druhej strane je však 
schopné konzervovať mnohé ar
chaické prvky. Súvisí to nielen 
s reliktným charakterom týchto 
.malých" kultúr, ale aj s konti
nuitou pretr.~ávania starých 
a nezriedka ~ľmi archaických 
prejavov, ktoré sa v tomto pro
stredí vedome po dlhé obdobie 
tradujú ako znaky kultúrnej, et
nickej či regionálno-lokálnej 
identity. 

te a rešpektu medzi miestnymi 
obyvateľmi. 

Počas druhej polovice 20. sto
ročia sa na slovinskú menšinu 
doliny Rezia v Taliansku sústre
dil záujem viacerých význam
ných etnomuzikológov z Európy 
a Ameriky (Valens Vodušek, 
Uroš, Krek, Julian Strajnar, Gior
gio Nataleui, Roberto Leydi, 
Alan Lomax). Dlhodobú pozor
nosť tejto doline venovali, po
chopiteľne, predovšetkým talian
ski a slovinskí hudobní folkloris
ti. Výsledkom ich spolupráce je 

_..,...,.. .. rozsiahla dokumentáda hudob

Vo viacerých oblastiach Euró
py nachádzame tieto .malé" kul
túry ako kuriózne relikty rôzne
ho pôvodu, vývinu a rozmani
tých súčasných foriem. Patrí 
k nim aj svojrázna menšinová 
kultúra v severovýchodnej časti 
Talianska, ktorá presahuje na to
to územie zo Slovinska . Dolina 
Rezia na južných svahoch Álp, 
osídlená od 7. storočia slovan
ským obyvateľstvom, predstavu
je oblasť slovinskej menšiny, kto
rá sa pre špecifické geografické 
podmienky vyvíjala v značnej 
izolácii od svojho okolia. Obsa
huje mnohé znaky menšinových 
kultúr, v ktorých tradičná hudba, 
spev, tanec aj jazykový dialekt 
tvorili donedáva dôležitú súčasť 
každodenného života. Tieto kul
túrne prejavy sa dodnes tešia úc-

Jazz - World Music: 

nej tradície, ktorá bola usku
točnená v rokoch 1962-1996. 
Výber z dokumentácie, ktorý po
chádza z archívu Etnomuzikolo
gického ústavu Slovinskej aka
dém.ie vied a umení v [ubľani, 
približuje zvuková snímka, ve
novaná hudobnému pro[i]u tejto 
alpskej doliny. 

CD prináša sondu do piesňo
vej a nástrojovej tradície ôsmich 
dedín tejto oblasti v podaní pô
vodných nositeľov a interpre
tov - hudba, spev či tanec tu bo
li donedávna súčasťou reálnych, 
prirodzených životných situá
cií a pri určitých príležitostiach 
pretrvali dodnes. Výber bol pri
pravený tak, aby predstavil hu
dobnú kultúru Rezie prostred
níctvom typických miestnych 
prejavov, 7..achovaných vo vokál
nych aj inštrumentálnych žán
roch. Pestré žánrové zastúpenie 
a zároveň veľmi homogénny hu
dobný štýl prezrádza silnú vnú
tornú integritu tejto menšinovej 
kultúry. Detské riekanky, ma
gické formulky v originálnom 
miestnom dialekte, piesne o hor
skej prírode so zvláštnymi prí
rodnými metaforami, strohý štýl 
ľúbostných piesní bez vplyvu 
sentimentálnych textov, jedno
duchosť ľudových duchovných 
piesní, epika s podivuhodnými 

Charlie Hunter - Charlie Hunter (Blue Note, 525450-2) 
Buddy Rich Big Bond - Buddy & Soul (Pacific, 523998-2) 

Louis Armstrong & Duke Ellington - The Great Summit 

(Roullette/EMI, 524546-2) 
Wayne Shorter - Ju Ju (Blue Note, 499005-2) 

Stanley Turrentine - Blue Hour (Capitol, 524586-2) 
Connonboll Adderley - Them Dirty Blues (Capitol, 495447-2) 

Not King Cole - Not King Cole SingsfGeorge Sheoring Plays 
(Capitol, 525250-2) 

Chico Hamilton/Eric Dolphy - The Original Ellington Suite (Pacific, 

524567-2) 
John Coltrone & Don Cherry - The Avant-Garde (Rhino, r279892) 
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alúziami na antické legendy, 
piesne s dlhými stereotypnými 
refrénmi či tanečný repertoár -
to všetko vytvára žánrovú moza
iku, ktorá prezrádza znaky sta
rých kultúrnych vrstiev. 

Na snímke azda najviac zauj
me improvizačný viachlasný 
spev, ktorý sa ozýva predovšet
kým v podaní žien. Odráža ich 
záľubu v spoločnom speve, a to 
predovšetkým v jeho dvojhlas
ných a trojhlasných formách. 
Výber ukážok naznačuje prelína
nie viacerých viachlasných tech
ník a štýlov. Bourdon, väzba na 
úzkorozsahové melódie, sekun
dové paralelizmy a výskyt os
trých disonancií v kadenciách sú 
znakmi archaického viachlas
ného štýlu, ktorý bol rozšírený 
nielen na Balkáne, hod tu sa ob
javuje azda v najväčšom rozsahu. 
Jeho relikty nachádzame v celej 
stredovýchodnej a východnej 
Európe v podobe výskytu ma
lých ostrovov, medzi ktoré patrí 
na našom území aj severový
chodná oblať Slovenska, kde sa 
prelína rusínske a slovenské et
nikum. Na pôvod takéhoto viac
hlasu v súčasnosti existujú rôz
ne, často rozporuplné názory, 
občas s nádychom romantizujú
cich predstáv- zdôrazňuje sa sú
vis so .spoločným základom"slo
vanských kultúr alebo sa jeho 
pôvod vidí v prevzatí starej ilýr
skej tradície slovanskými etnika
mi na Balkáne ... Nech už je jeho 
genéza akákol'vek - obsahuje 
znaky jedného z najarchaickej
ších viachlasných štýlov v Euró
pe, ktorý sa zachoval v mnohých 
regiónoch práve aj zásluhou pro
stredia etnických menšín. 

Inštrumentálna hudba k tancu 
je na nahrávke zastúpená sláči
kovou dvojčlennou muzikou -
husle ako melodický nástroj 
a malá basa s funkciou harmo
nicko-ryunické ho sprievodu . 

Obmedzená variačnosť melodic
kého hlasu, harmónia zúžená na 
základné funkcie, striedanie pár
neho a nepárneho metra, kvin
tové transpozície melodických 
úsekov či originálna podpora ryt
mického sprievodu v striedavom 
podupovaní hráčov pripomína 
najjednoduchšie formy sláčiko
vej hudby s naturálnym, nekulti
vovaným zvukom. 

Možno povedať, že zvukový 
profil doliny Rezia prináša malý 
exkurz do . malej" kultúry etnic
kej menšiny na rozhraní Talian
ska a Slovinska. Kultúra zabud
nutého kúta Európy, ktorá na 
snímke zaznie v prekvapujúco 
živých a spontánnych formách ... 
Tradičná hudba slovinskej doliny 
Rezia je do súčasnosti veľmi vi
tálnou kultúrou. Na jej udržiava
ní majú podiel mnohí miestni 
mladí hudobníci a speváci. Na 
druhej strane, vďaka svojej prí
ťažlivosti sa stala zároveň súča
sťou hnutia v Slovinsku, ktoré je 
určitou obdobou folklorizmu. Na 
tomto hnutí sa zúčastňujú najmä 
príslušníd inteligencie, často štu
denti, budúci hudobníci-profe
sionáli. Nadväzujú alebo oživujú 
zanikajúce prejavy tradičnej slo
vinskej hudby aj hudby menši
nových etník v Slovinsku, ktorá 
po rozpade bývalej Juhoslávie 
prežíva vel'kú renesanciu. Na 
rozdiel od povrchných foriem 
folklorizmu majú k tradičnej 
hudbe skôr decentný vzťah, pes
tovaný z vnútornej potreby, ob
divu, záujmu, ale aj snahy poro
zumieť inej kultúre. Vytvára sa 
tak istý dialóg, v rámci ktorého 
vznikajú nové podoby autentic
kého vzťahu človeka k spevu 
a hudbe. Podnety či inšpirácie 
k týmto kontaktom prinášajú 
často práve hodnotné pramenné 
zvukové vydania. 

HANA URBANCOVÁ 

Sodoo Wotonobe - Sodoo 2000 (Verve/Universal, 543676-2) 
George Russell -At The S Spot (Verve/Universal, 112287-2) 

Oregon/Eivin Jones - Together (CometjVonguord, vd79377) 
Allan Holdsworth - The Sixteen Men Of To in (Cream, jms18713-2) 

Evo Olmerovo & Traditional Jazz Studio (Suprophon, su5307-2) 
Laco Deczi & Cellulo New York - Godulo Island (Arto, f10102-2) 

K+ K Bond -Šou let (Gnosis, g-music021) 
lrén Lovósz and Teogross - Wide Is The Danube (CCn'C 00902) 

Tlle Forlonders - Moments (Jaro 4230-2) 
(})pol Shonkor Misro - Out Of Stillness (Reolworld, 849707-2) 
Alton - Another Sky (Virgin, 848838-2) 

Modredeus - Antologio (EMI, 526726-2) 

SPRACOVANÉ PODI!A e;:; MEGASTORE BRATISLAVA 
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KAM KEDY] SEPTEMBER 

BRATISLAVA 

OPERA A BALET SND 

St 20. 9. C. Orff: Carrmna burana 
G. Verdi: Requiem 
št 21. 9. G. Verdi: Nabucco 
PI 22. 9. L Janáček: Jej pastorkyňa - BHS, 

ND Praha 
So 23. 9. L Janáček: Jej pastorkyňa - BHS, 

ND Praha 
Ne 24. 9. Nehrá sa 
Po 25. 9. J. Massenet: Werther - BHS 
Ut 26. 9. V. Patejdl: Snehulienka a sedem 

pretekárov BHS (!HlOh) 
St 27. 9. G. Puccini: Tosca - BHS 
Št 28. 9. G. Verdi: Falstaff - BHS 
PI 29. 9. P. l. čajl«wskij: Labutie jazero - BHS 
So 30. 9. G. Verdi: Aida - BHS 
Ne 1. 10. Nehrá sa 
Po 2. 10. Nehrá sa 
Ut 3. 10. Operný koncert - ORG. 
St 4. 10. Nehrá sa 
št 5. 10. A. Thomas: Hamlet - l. premiéra 

v rámci BHS 
PI 6. 10. E. Suchoň: Krútňava - BHS 
So 7. 10. A. Thomas: Hamlet - 2. premiéra 
Ne 8. 10. Nehrá sa 
Po 9. 10. G. Verdi: Nabucco 
ut 10. 10. Nehrá sa 
St U . 10. G. Verdi: La traviata 
št 12. 10. R. Leoncavallo: Komedianti 

P. Mascagni: Sedliacka česť 
Pi 13. 10. C. Orft Carmina burana 

G. Verdi: Requiem 
So 14. 10. G. Rossini: Barbier zo Sevilly 
Ne 15. 10. Nehrá sa 
Po 16. 10. G. Verdi: Nabucco 

HUDOBNE CENTRUM 

Mirbachov palác, Bratislava 
Začiatok 10.30 h 
Ne 10. 9. 
Koncert pri pnleiitosti 70. narodenín Romana 

Bergera 
Pavel Bogacz, husle, Dana šašinová, klavir 
Ne 17. 9. Ján VaculíK, tenor, Dušan Stankov

ský, klavir 
F. Kalenda, E. Suchoň, G. F. Händel, W. A. 

Mozart aď. 
Ne 8. 10. Jana lllésová, husle, Ján Fellmayer, 

VIolončelo, Ladislav Fančovič, klavir 
S. Hochel, C. Bernáth, S. ProkofieV, L van 

Beethoven 
Ne 22. 10. 8eonóra Škutová, klavír 
F. Chopin, O. Messiaen 

št 14. 9., Pl15. 9., So 16. 9. Beatles 
Po 18. 9 •... na vaše hroby 
ut 19. 9., St 20. 9., Št 21. 9. Kubo 
PI 22. 9., So 23. 9., Ne 24. 9. Beatles 
Po 25. 9. Ruleta, nahr. rádia Twist 
Ut 26. 9., St 27. 9., Št 28. 9., PI 29. 9. 

Kubo 

BACHOV ROK • SLOVENSKO 2000 

Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
Piatok, 15. september - 18.00 - Dóm sv. Mar

tina 
Komm, lesu, komm (Príd', Pane, príd') 
Slávnostný koncert z diel Johanna Sebastiana 

Bacha 

[a HUDOBNÝ ŽIVOT] 9 ] 2000 

Swta h mol BWV 1067 pre flautu, sláčiky 

ab. c. 
Komm, lesu, komm BWV 229 pre dva zbory 

ab. c. 
Omša A dur BWV 234 pre sóla, zbor, 2 flauty 

ab. c. 
Musica aeterna, umelecký vedúci P. Zajíček, 

1.1usica vocalis, dirigent Branislav Kostka 
J. Pastorková, P. Noskaiová, J. Peha l, M. Lesná, 

J. Semerádová, 
Organizátori: Hl. mesto SR Bratislava, Únia 

miest a obcí SR, agentúra AP projekt a ďalší 
organizáton festivalu 

Vstup vorný - zbierlla pre Nadáciu Výskum ra· 
koviny 

Info: AP projekt, Košická 49, 821 09 Bratislava 2 
Tel. 55 96 88 39, Fax 55 96 88 39, E·mail: 

jan@juras.sk 
www.juras.sk/bach 

Utorok, 19. september- 19.00 - Rímsko-kato
lícky kostol Blumentál 

Kyrie elelson 
Benefičný koncert pre Nadáciu Výskum ra

koviny 
Duchovná hudba kresťanského Východu 
(P.I.Čajkovskij, M. Verbickij, O. Bortňanskij, 

M. Petrašovič, Ch. Staničar a ďalši) 
Grécko-katolícky spevácky zbor pri chráme Po

výšenia sv. Knza Kyrillomethodeon, zbormaj
ster štefan Ladižinský 

spevácky zbor Chryzostomos, um. vedúci Da
niel Škoviera, dirigent Martin Škoviera 

Organizátori: Nadácia Výskum rakoviny, agen
túra AP projekt 

Vstup vorný - zbierka pre Nadáciu Výskum ra
koviny 

Evanjelický cirl<evný zbor Bratislava - agentúra 
AP projekt Bratislava - Bachova spoločnosť 
na Slovensku - Spolok koncertných umelcov 
- HTF VŠMU - Ekumenická rada cirkvi SR -
Únia miest a obcí SR 

llachoY rok - Slmensko 2000 
DUCHOVNÝ KONCERT 
Nedera 1. október - 19.00 - Nový evanjelický 

kostol, Legionárska ul. 
l. S. Bach: Prelúdium a fúga C dur, Preludium 

a fúga G dur, moteto .Der Geist hilfl unsrer 
Schwachheit aut• 

Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Reger, 
Johannes Brahms 

Kantorei Velbert (Nemecko) - Gisbert Schnei
der - dirigent, organ 

Vstup vorný 
Info: agentúra AP projekt, Košická 49, 821 09 

Bratislava 
tel. 55 96 88 37, fax: 55 96 88 39, e-mail: 

jan@juras.ak 

30. medzinárodný orgarKWý festival 
Košice 2000 
št 14. 9. Dom umenia 
ŠF Košice, dirident A. Walter; l. Sokol, 

E. Kamrlová, organ 
Bach, Zeljenka, Bruckner 
Po 18. 9. Dóm sv. Alžbety 
Organový recitál - J. V. Michalko 
Bach, Reger, Karg - Elert, Pärt, Rajter, Mi· 

cha/ko, Mendelssohn Bariho/dy 
Št 21. 9. Dóm sv. Alžbety 

, 
O KTO BER 

- ·: Organový recitál - David di Fiore 
Bach, Francaix, Reubke, Gárdonyi, BosSI 
Po 25. 9. - Dóm sv. Alžbety 

Pi 22. 9. 
16.00 HVIezdy koncertných pódií (C. Abbado) 

23. 9. 
Organový recitál - Gisbert Schneider 
Bach, Mendelssohn Barlholdy, Rheinberger 
št 28. 9. Organový recitál - Peter P1anyavsky 
Bruhns, Heiller, Boely, Schmidt, Bach, Men· 

delssohn Bariho/dy, Planyavsky 

ŠD KoSICE 

Ut 12. 9. Pink Royd, V rytme 
St 13. 9. Pink Royd, V rytme 
Ut 19. 9. Netopier 
Pi 22. 9. Nabucco 
So 23. 9. Netopier 
PI 29. 9. Labutie jazero 
So 30. 9. La Traviata 

Ž l L lNA 

ŠKO ŽILINA . DU FATRA 

št 14. 9. 
Koncert venovaný pamiatke Dr. r.. Rajtera 
Moravský komorný zbor, L Mátl, zbormajster, 

P. šumniK, dirigent 
Ján Laban~ Peter RemeniK, gitara 
Rajter, Mozart, V"rvaldi 
Ne 10. 10 Nederné matiné pre deti a rodičov 
K Medzinárodnému dňu hudby .Hudba baz 

hraníc" 
ŠKO Žilina, Jana Tarinová, Karol Kevický 
Pl13. 10. 
ŠKO Žilina, Ondrej Jánoška, husle, Janusz Po

wolny, dirigent 
Beethoven, Zeljenka, Mozart, Mendelssohn 

Barlholdy 
Po 46. 10. Mimoriadny jauový koncert 
Ron Affif, gitara, Gabriel Jonáš, klavír, Juraj 

Griglák, kontrabas, Martin Valihora, bicie 
nástroje 

BANSKÁ BYSTRICA 

ŠTATNA OPERA 

Ut 19. 9. Nabucco 
Št 21. 9. čarodejná láska, Američan v Pariži 
So 23. 9. Slávne operné zbory a predohry 
Po 25. 9. DJGT Zvolen 
Z dreva vyrezané 
Ut 26. 9. La Traviata 

RADIO DEVIN 1 VYBER HŽ: 

Pl15. 9. 
12.00 Ave Maria v hudbe troch storočí 
15.00 Strelnutie nad partitúrou 
16.00 Hviezdy konc.pódii (M. Pollini) 
Ne 17. 9. 
20.00 Hudba a mýtus 
21.00 lfigénia na Tauride 
Ut 19. 9. 
9. 15 Z tvorby S. Rachmaninova 
23.05 Slovenské interpreterpretačné ume

nie (D. Mihely klarinet, Moyzesovo kvar
teto) 

St 20. 9. 
9.15 Clara a Robert (z tvorby Schumannovcov) 
13.35 Stará hudba - W. Byrd 
št 21. 9. 
00.00 Z ponuky EBU (Severonemecký symfo

nický orchester) 
23.30 Hudba 20. storočia (súčasná turecká 

hudba) 

14.35 Minirecitál E. Indjica 
Ne 24. 9. 
19.15 Dialógy s hudbou (klavírne 

Beethovena) 
21.00 Ruslan a rudmila 
Ut 26. 9. 
0.32 Z tvorby l. Pan"ka a l. Zeljenku 
St 27. 9. 
17.00 Musica sacra - umenie v 1000-ročnom 

vývoji kresťanstva a jeho metamorfózy 
št 28. 9. 
19.35 Z hudobnej ponuky EBU (Moskov

ský štátny filharmonický akademický or
chester) 

Po 2.10. 
15.20 Dialógy s hudbou - Priekopníci nových 

obrazov 
ut 3. 10. 
23.05 Slovenské Interpretačné 1 

(M. Bázlik, J. Alexander, V. Šimčisko, M. 
štefko) 

St 4. 10. 
17.00 čo nového vo svete hudby 
št s. 10. 
12.00 Romantické miniatúry (D. Varínska, 

P. Bogacz) 
Pl6. 10. 
12.00 V. Ashkenazy hrá Chopina 
Ne 8. 10. 
13.05 Z hudobnej ponuky EBU 

komorný orchester dir. N. Hamoncourt) 
19.15 Dialógy s hudbou 

lllciiOW rok - SIMiskll 2000 
Bachova spoločnosť na Slovensku - hlavné 
mesto SR Bratislava - únia miest a obcí SR -

Hudobná sekcia Slovenskej li11Jrgickej kom~ 
sie - Rakúsky kultúrny Inštitút - Ku~úmy 

inštitút Maďalskej republiky - AP projekt 

MeUillírMú t.t.r.da 
29. - 30. september 2000 

Bratislava, Primaciálny palác 

HISTOIIICIIÉ 011GA11Y -
ÚLOIIY PRE YÝSIIUM, OII6AIIÁIISTYO, 

PAMIATKOVt ÚRADY A CIRKVI 
Projekt v spolupráci s inštitúciami v Maďarsku 

a Rakúsku 

Prednášajú: 
Pál Enyedi, Péter Sirák (Maďarsko) 

Johann Trummer, Franz Eisenhu~ Walter 
Segstschm1d (Rakúsko) 

J1n Sehnal (ČR) 
Marian Mayer, Ladislav Kačíc (SR) 

Program 
Št 28. 9. - 18.00 

Otvorenie- koncert na historickom organe 
v kaplnke sv. Ladislava 
Ján Vladimír Michalko 
Pi 29. 9. - 9.30-12.30 

Zasadnutie v konferenčnej miestnosti 
14.30 

Prehliadka historických organov v Trnave 
So 30. 9. - 9.30-12.30 

Zasadnutie v konferenčnej miestnosti a záver 

Info: Bachova spoločnosť na Slovensku 
Hospodárska 13, 917 Ol Trnava 

Tef/Fax: 07 54417158, 0905 269971 
e-mail: sunn@gtinelsk 
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JEDINÝ ODBORNÝ HUDOBNÝ MESAČNÍK NA SLOVENSKU 

ČÍTAJTE - ROZŠÍRUJTE - OBJEDNAJTE Sl 

sG 

NA ADRESE REDAKCIE 

l 
Chýba.iJJ Vám staršie čísla Hudobného života -

ročníky 1999 a 2000? 

Chcete si skompletizovať niektoré naše seriály? 

Od diela k dielu - 100 rokov slovenskej hudby 
Kapitoly hudby 20. storočia 

Z opernej histórie 
Náš hosť 

Posolstvo jazzu 
Jazzová dielňa Pavla Bodnára 

Máte jedinečnú šancu získať jednotlivé staršie čísla 
v cene a Sk 10,-. 

Píšte, faxujte, mejlujte na adresu redakcie. 

novootvorená predajňa 

MUSICA SLOVACA 

predajňa hudobnín 

noty, partitúry, knihy 
o hudbe, CD, MC 

hudba slovenských 
skladateľov 

nahrávky slovenských 
interpretov 

tvorba pre deti z produkcie 
Hudobného fondu i ďalších 

vydavateľstiev 

hudobné periodiká, 
hudobnovedné štúdie 

klasická hudba, 
alternatívna hudba, jazz, 

populárna hudba .. . 

Medená 29, 8 11 02 Bratislava l 
tel.(07) 5443 1380, fax (07) 5443 3569 
hfv@hfv.sk, www.hfv.sk/musicaslovaca 

MEDIÁL~I PARTNERI HUDOBNÉHO ŽIVOTA 

Slovenský rozhlas, Rádio regina Bratislava 
Mýtna 1, P.O.BOX 55, 817 55 Bratislava 

Tel.: 57273750-9, 57273764, Fax: 52495585 

VKV 104, 4 MHz SV 792 kHz 
Pondelok - Piatok 

Ródiobudík 5.00 
Ródiotrh práce 8.35 
Hudobné pozdra vy 11.05 
Spektrum 15.05 
Ozveny dňa 17.30 
Zo zlotého fondu 20.05 
Nočná galaxia po.-štv. 22 .30 

Sobota 
Športkoktail 13.00 
Hudobné pozdravy 14.05 
Bratislavská revue 15.05 
Nedel'o 
Nedel'níček 10.00 
Hudobné pozdravy 14.05 
Kultúrno revue 15.00 
Ľud io z križovatiek 17.00 
Ozveny dňo 17.30 

Divoká 
jazda na 

~ntry panorám: 
s .lankou Dolákovou 

nedera 18.55-19.55 

www.forte.sk 

BRATISLAVA 97,2/ BANSKÁ BYSTRICA 99,51 ZVOLEN 92,6 
ZÁPAD 90,81 ZÁPAD-SEVER 88,0 l JUH-STRED 88,0 MHz 

KONKURZ] K O N K U R ..;;Z;..d..__. 
Generálny riaditel' Slovenského národného divadla v Bratislave 

vypisuje konkurz na obsadenie vol'ných miest v opernom zbore SND 
v hlasových skupinách: 

-alt 
- tenor 

- barytón 
- bos. 

•Konkurz sa bude konať 10. októbra 2000 o 10.00 h v skúšobni 
•operného zboru na Gorkého ul. č. 4 v Bratis lave. No konkurz sa 

možno prihlásiť osobne v deň konkurzu na uvedenej adrese. 
Uchádzači si pripravia 2 piesne alebo árie klasického repertoáru. 

Zborová prax je vítaná, nie je podmienkou. 

KONKURZ 
-----. 

KONKURZ 
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MUZIKOLOGICKÁ LITERATÚRA 

1 OO slovenských skladatel'ov .... .. ... .. ........... .. .. ................ ..... ......... .... .. .. ... ...... ....... ........ ... ....... .. . 
Slovník slovenského jazzu ... ........ ...... ... ... ........ ..... ............... ..... ......... .. ... ...... ...... ......... ............ . 
J. Albrecht- Človek a umenie ... ............ .... ..... .... .. ... .......... ................................ ....... ............... . 
J. Kresánek- Slovenská l'udová pieseň zo stanoviska hudobného ...... ...... .... .. ... .. ................ . 
M. Filip- Súborné dielo l ......... ... .. ..... .. ... .......... .. .. ... ....... ........ ..... .. .......................................... . 
M. Filip- Súborné dielo ll. ... .... ... .... .. .. .... ...... ...................... ...... ..... ....... ... ..... ..... .......... ............ . 
L. Burlas- Hudba-komunikačný dynamizmus ..... ... .... ....... .. .. ...... .. .... .... .. ...... ... .... .. ................ . 
Režucha-Parík - Ako čítať partitúru ............. ................ .. .... ........ .. ........ ....... .... .. ......... ..... .... ... . 

'f 
J. L. Bella- Súborné dielo A l- Klavírne skladby .... .... .. ..... .......... ..... .. .. ... .. .. ...... ................... . 
A. Albrecht- Sonáta F dur pre klavír ...... .... .. ... ........ ... ..... .......... ..... .. ..... ... ..... .... ..... ...... .......... . 
J. S. Bach - Malé prelúdia ............ ......... ........ ... ................................... ........ .... .. ..... .. ... ........ ..... . 
J. S. Bach -Pätnásť dvojhlasných invencií 

Pätnásť trojhlasných sinfónií .................. ... ........ .......... ........ .... ...... .... ... .......... ...... . 
C. Czerny- Prvé cvičenia op. 599 ...... ... ..... ... ......... ... ......... ......... ..... ..... .... .... ......... ...... ..... .... ... . 
S. Heller- Etudy ... ...... ..... .......... .... ..... ...... ......... ........... .................... ............... ..... ...... .. .......... .. . 
V. Korínek -Slovenské l'udové piesne ......... ...... .. .... ..... ............... ......... ......... .... .... .... ...... .... ... . 
J. F. Mazas- Melodické etudy pre husle, op. 36 ........ ............... ..... .............. .... ....... ... ... .. .. ..... . 
F. S or - Etudy ... ....... .... .... .... ... .... .... .. ... ........... .... .. .... ..... ..... ...... .... ..... ......... .... .. ..... ..... ... .. ..... .. ... . 
J. L. Bella - Komorná hudba pre sláčiky ..... .. ... .. ...... ........ .......... ..... ............. ....... ....... ... ...... ... . . 
J. L. Bella- Skladby pre husle, violončelo 

(fagot alebo harmónium) s klav. sprievodom ..... ..... .... ..... ....... .... .... ......... ...... . . 
M. Schneider-Trnavský- Prel úd iá pre organ ................ ........... .... .. .... ..... ...... ......................... . 
E. Suchoň- Slovenská omša, Tri modlitby .. ..... ..... .. ............ ....... ..... ... ... ... ........... .... .. ........ .. .... . 

NOTY 

29.- Sk 

250.- Sk 
150.- Sk 
350.- Sk 

90.- Sk 
120.- SK 
150.- Sk 

50.- Sk 
45.- Sk 

280.- Sk 
149.- Sk 
60.- Sk 

99.- Sk 
80.- Sk 
80.- Sk 
80.- Sk 
80.- Sk 
60.- Sk 

150.- Sk 

150.- Sk 
120.- Sk 
30.- Sk 

Slovenský hudobný adresár .. ... ... ....... .......... ... ........ ..... ..... .... ........... ...... ... .. .... ..... .... ...... ..... ...... 120.- Sk 

Objednávky posielajte na adresu: Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava 

t el: 07/54 43 35 32, 0903 477 330, fax+tel: 07/5443 3716 

Predajne, v ktorých si môžete 
kúpiť časopis Hudobný život: 

BRATISlAVA 

MUSIC FORUM (Palackého 2) 

PAVIAN MUSIC - ARTFORUM (Kozia 20) 

SLOVENSKÝ TATRAN (Michalská 25) 

BONTON LAND SLOVAKIA (Michalská 25) 

KNIH KUPECTVO ZEVA (Jesenského 12) 

GUMP (Lazaretská 13) 

DlvYD (Bartákova 6) 

EX LIBRIS (Michalská 4) 

Dr. HORÁK (Medená 19) 

KONZERVATÓRIUM (Tolstého 11) 

HUDOBNÝ FOND (Medená 29) 

FFUK - KATEDRA HUDOBNEJ VEDY (Gondova 2) 

THE JUNG LE CAFE (Obchodná 42) 

KOŠICE 

HUDOBNINY BARTHA (Komenského 5) 

PREŠOV 

KNIHY - PAPIERNICTVO (Hlavná 29) 

ŽILINA 

KNfHKUPECTVO ARTFORUM (Bottova 2) 

NITRA 

ASPEKT (predajňa v budove Univerzity K. F.) 

POD VŔŠKOM (Kupecká 7) 

TRNAVA 

REM EDI UM - KNIHA (Hlavná 29) 

KEŽMAROK 

COLOUR MUSIC (Hlavné nám. 3) 



ČL EN EURÓPSKEJ 
ASOCIÁCIE FESTIVALOV (AEF) 

Piatok l 22.9. 
17.00 Ztkadlorá <lťň Prúnadálntho pal3ca 

SlinootDt o"orenie 
lllllicaaetema 
um<lf'<kV \'tdlict: Peter Zajlček 
J. S. BaCh, C. PIL E. Bacli 

19.:10 Knnctrtna SIOI1 SlorenskCI,filharmonlť 
Otrincl koncert , 
Slo'fenUi 1Ulwm6nla 
dlrtgent Ubor Priel~R) 
sólista: Vladimír Krai.ne•, klavir IRu kol 
ll. l. Glinka: Ruslan Q llidmlla. prrdohro 
s. Prolcojiftr. Koocert pre Jdovir 

a mnescer č. 3 c dur op. 26 
L. IIGII!I«<hooeo: Symf'onia Č. 3 Es dur 

op. 55 (i}oilll 

Sobota l 23.9. 
17.00 MO) =<l\ .. sieň 

K11rimy recitál Daniel BllliD ... kf 
l. Zeljenka: SoWa č. 6 premihu 
S. Ra<hmanin011: PrelíJdiá (uýberJ 
r. Uszt: Sonáta h mo1 

19.30 Koncertná sieli Slovenslrej.filhonnónle 
Ozford Otdlealra da Camera (VB) 
dlrtgent Damlan lorio (VB!fallanskol 
sóUsta: Igor Fjbera, hoboj 
A Schnittke: MozM <i la Haydn 
D. Betro: BACH (Bade At Chotile's House) 
B. llartin&l: Koocert pre llobq a milester 
J. Haydn: Symfonla G dur ŕ 92 (Oxfordská) 
I. Baljour: A Afillenniwn Suqx1se 

Nedefa l 24.9. 
10.30 ZtkadJoo. .. si<'il Pr1mac:iálntho paJaca 

lomornt koncert Francúzske trlo 
~ Leleu. hoboj 
Jean mn~ Duqaeaaoy. ra.:ot 
EauuaaeiSbuoaer, kla>v 
C. Saint&ins, T • .Pecou, J. E'ranfaix 
P. H'ondemith, A JoiÚiel, F. Poulenc 

17.00 VeJki' ovanjellcky kostol 
Tlie Swlngle Singen (VeJkj Britanla) 
WIIOitcká \'tdilca: JOllliiA Forl>ea 
J. s. Ba<h a súčasníci 

19.30 Konctrtna <Im S1m"enSktj filbarmónle 
reatmmt areheater 
reatmmt zbor 
~L Flnlo Colusso (l'allanskol 
zbormaj!>Ul Lldiala• llolúek 

Jan Rooehnal, lllriiD Vach 
sóll'u: MrilDa Kohátkoft, sopr.ln 

Jold luadlá.k, tenor 
F. Colusoo: ~f= de ffl7lpC:I'l! In aewm 
l Popoli Wltti dal Nome det SignDre 

lkmDtll promtm 
&lnc:ort o rámci Ve!Uho jubilta roicu 2000 

Pondelok l 25.9. 
19 30 Knnctrtna 'lt!i Slavensktj ftlharmonle 

8kMioeMI KammeJOrclleater LelpliC 
rm.rtt ad CappeUcbor LelpdC 
~t: Peter Sc!mler (Nemecko) 
sóllstl: llanJjôrg Albrecht. organ (Nemttko) 
Antje Pencbolb. soprán (Nemecko) 
Ellnbetb WUke, alt (Nr:m<tko) 
lbrcUJ Ullmann, tenor ľ\m«kol 
Jort Bempe~ bas ľ\emttkol 
J . S. Bach: 0mSa h mol BI\ V 232 

Utorok l 26.9. 
17.00 ZrkadJovi sien Prtmadálndlli paláca 

Komornt koncert 
(k SOO.V)toelu obja•'tllla Brazilie) 
Pb\dniii&CY. ptara (Portugalsko) 
Tmu Verdm. sopran (Portul(alsko) 
Bnuílslci a porlllgalslci skladaldla 
18.ÁII'IIČÚI, H. Wlll-l.olloo, F. ~ 
IL Uobtl, P. GGrdG I.Dr<a 

19.30 líon<'ertnt Studio Slol"enSktho rozhlasu 
Symfoalckf orcloester sto.. roUJuu 
Spmcty dlor Läčalca 
d!J'U:entka: Dolla Allu llm•IJ 
zbonnajsterka: DeDa lla!Diori 
sólista: ~ Prvcbk . .-to!ontelo 
\llkalnl st&tl: JlDI Jarincm, 
lltariaa lnmolliori. DeDIM Bamarori, 
Terida lllbjdori. llkllalllatW 
E. Blach: Jzme!• sym[onia """· premihu 
L. Btmsttin: 1h medilticie (z Ont"' 
E. Blach: .Ameml' eptlal lllpSiirlia 

sloomstó pmniénl 

BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI HLAVNÝ USPORIADATE[ 

hudobné ~ entrum 
36. ROČNÍK 

Streda l 27.9. 
17.00 MoyztSO\ .. slťň 

čeatt komornt on:beater Olomouc 
dlrfgenl: Tomti KoatDik !(;R) 
sóllsl1: Alnlo Plerl, ~ lliruguay/Kanadal 
Ywa Tal l Andnu Gn>elhUJ1"n. klavir 
(Izrael/Nemecko) 
M. Giuliani: KDOO!It pre gitnru 

a orthester A dur op. 30 
A Salim: SilýOf1la InD • Veneziana. 
c. Czemy: KDnmt pre stoorruén!i ldavit 

a orchester C dur op. 153 

19.30 Konctrtna sim Slol'enSktJ lllharmónie 
Bndapeat Featlnl Otdlealra 
dlrfgent lriD FtJcher (Maďar<ko) 
sólistka; Weady llleloen, sopnin IUSAJ 
E. oon Dohnányi: ~miniatúry 
.. Rmld:~lnf)Jin~J,n~aadlestal 
A Duoňilc: SymjJnio. č. 7 d mol op. 70 

štvrtok l 28.9. 
17.00 KDncertná sien Klarisky 

Cho1115tD~elonm euemble 
dirl~t EC•• Krik 
lladrlgll quintet Brno 
umcleclcy •'tdúc:i: RDmlD Vi!ek (ČR) 
J. Siloán: l'!sné nooé no. sedm ialmú 

la!Jociclt a )filé zalm,j (výberi 
J. Ockeghm: MisSa Requlem aeremam 

slootnskó premióru 
Koncort o rámci Vell<ého jubilta roku 2000 

19.30 KDncertná sieň SlO\'enskej lllharm6nle 
Šli!Da 61bann6nla Koilce 
dirigent: Tadeau Strngala (Polskol 
sólisti: Zofta KillDcnrlco, soprán (Po!sko) 
Jean Ter·llagaeri&D, husle (Armtnsko) 

H. IL Góreclci: ~ é.3 
.Sym,enia iialn!Pt piesni' 

Aram ChCIČaiiUÚIIl: l<crlcfl1 pre lws/e 
ami1escerdmol 

Piatok l 29.9. 
17.00 KDncertná sll'li IOansky 

Gltaroyt lftltál 
llartlrita Elcarpl (Španielsko) 
F. Jlompou. J . Radrigo, F. T6rrega, 
J. Dolllland, ll. Casteln..,.. - ttd .... 

19.30 Kooa:rtne štúdio 510\-ensktho nrd!lasu 
Sialon.la Vanoria 
dlrtgent José llarla Florencia Jr. (Brazillal 
sólisti: l'flll Soko~ organ 
Piotr farchollk. husle (Pofsko! 
UIU1IIa Jlllilt·Kraemlonb, Oauta (Polskol 
Agata Igraa, flauta (Poľsko) 
llanlb llaczynab. OOnbalo (Po!skol 
Andmj Bauer, >1olončtlo (Polsko) 
J. s. Ba<h: BrandenbursJcY ~č. 3 

G dw 81\V ICHB 
Koncert pre organ a milester 
d moiBIW Hl52 
Brnndenbur<ltý ~ t 4 
GdurB\\V 1049 

K. Pendereclci: Konrťrt pre ttllu a milesltr 
(verzia prt villblčelol 

s. Proknjitv: ~t l Ddurop. 25 ..Kbstlal' 

Sobota l 30.9. 
17.00 Moyzt501 .. sieň 

Le Monde Clullqae (Raku>ko) 
umeleck.á >'tduea: Dtpw GliDm 
Wiener Singakademle 
umeleck) \'tdúc:i: Bellll Ferleach 
dirigent !art Equll111 
J. J. Fux: Orfew Q Etu1dikn 

lkooctrtnio utt'derue opery} 

19.30 KDneertná sieň Slovenskej lllbann<inte 
SIOYenUi lllbarm6nla 
Kuiakf 6lbumonlckf zbor 
dlrtgent: Ion lllrill (Rumunsko/RakUskol 
z.hormaj ter Jan RoaeluW 
sóllsu: Sergej Larill, tenor (Rusko! 
Siman Somoljal, tenor. Igor Puek. tenor 
Jía Ďurčo, barytOn. Jllllj Peter, bas 
R. Wagner: Faust(predohto) 
F. Uszt: An dlt Kii1SIIer Ino. báseň F. SchBieroJ 

IIDY..Upnmléra 
F. Liszt: Faustovsk<i symfonia 

Nedefa l 1.10. 
llecbiMrodat dd blldbf l ..x... 

10.30 Zllladlova 'ldl Primmálnebo palaca 
lla!W alnllly J. s. Badia 
lleajamlll Scbllld, hU>Ie (Rakuskol 

22. 9.- 6. 10. 2000 
t7.00 VeJki' evanjelický kostol 

Org&DOYf lftltál 
Peter l'llllyanky (Rakúsko! 
N. 8nlltns P. llendelssohn Bartholdy, 
F. Sclunidt, J. S. Ba<h 

19.30 Koo<trtná Sieň Slm'ell>ktj lilhann6nJe 
SloYealkt komornt orclleater 
dlrfgent a umelecky vedúci: Bobdlll Wuohal 
sólista: Gay T01m011, trúbka (francúzsko) 
G. F. Hándel: Suita D dur 
J. S. Bach: Bmndenbwslqj kvncert č. 6 

BdurB\W 1051 
B. Jlaroe!Io: KOM?rt pre trúbku 

a mnescer c mol 
o. Respiglú: Anlicl<t órie Q tanoe 
B. llartinU: Sexteto pre slilčiky 

Pondelok l 2.10. 
19 30 Konctrtni Sieň Slol'enskej filbarmónle 

Symfoalclt on:beater SloY. nnhlan 
dlrfgent Andrew l'lm>tt (Velká Hrilánla) 
sólisti: Rita Boaboalldl. klavir (Gricko/USAJ 
Vladlmlr llendeluolul. v1ola (Holandsko) 
Jouf Laptll. v1oloočtlo 
E. Elgar: lntrodukaa a Allfgro op. 4 7 
l. StTavinskV: ~~ nástn;oo 
A Cop land: l<crlcfl1 pre klaW a mi1escer 
v. Godár: llarbálngfn .sod 

Utorok l 3.10. 
17 .OO Zrkadlová Sleň PrimacWntho paláca 

lloyzeaovo tnrteto 
Daniela VuinJU. klavir 
J. Sixta: Slllčil<ol.oé lcoortetoé. 3 pmniénl 
J. Bm<š: Quattetto ďartlll č. 4 prnlióru 
R. Btryer: Semplice (skladba pre Jdovir. 
no.duá%lýúal no.l"roncU%sku swzu in hl 
D. ŠOSIGialoíč: Klav. kwueto g mol op. 57 

19.30 Konctnná sim Slo>'enSktj lilharm6nJe 
Royal Scoltlall N1tioul Drc1leatra (VB) 
dirigent: Walter WeBer (Nemecko) 
sólista: Boria~. violončelo 
P. Dukas: UCt>li OOrodl; 
E. Elp;líamtpre llillaJCioloaarhesltr e nn 
P. l. Cqjlcooslcjj: Synýónla č. 4 f mol op. 36 

Streda l 4.10. 
17.00 Zrl<adlo\1i sieň Primadálneho paJaca 

Klarimy lftltál Gilslll Olllf (ľunckoJ 
J. S. Boch, R. SchWIUIIUl, A Saggwl, 
C. llebussf, F. Schmitt, IL R"""l 

19.30 Koncertná sieň Slovensktj filharmónie 
Nlederifot~ 
Tankiiutleron:beater (Rakúsko! 
du1gcnl: Arlld Raamerett (Nórsko) 
só11stka; Kuln Mam, husle (Rakúsko) 
C. IL oon Wdler. Ollerm. predoluu 
E. Llllo: Symplmie esp<l9flOie 

pre husle Q milesltr d mol op. 21 
F. Schubert: Symfonjo. č. 8 C dur D 944 

19.30 KDncertn< štúdio Slm'tllSkého rozhlasu 
Big BlDd a.tna Broma 
dirigent Vladbú Valorič 
Pri pri1dillllli 80. ~ ozniku orchestrtl 

štvrtok l 5.10. 
17.00 MoyzeSDYa sleil 

1-tk
Radoaln Wma. kootrabas 
DlDI Wmori. klavir 
Elean6n Atatm. klavir 
r. Schubert: Sonóta pre koOlmbas 
a klavir a moi.ArpeggOOe' 
J. Hatrílc: .Uebe Sinn W1d Not. .. • Sonata 
per Corurobbasso e Piaiv>flxte premihu 
D. ŠOSIGialoíč: 24 prelúdií afúg (výberj 

19.30 KDnctrtná slelt Slovenskej lilhann6nJe 
IIOIUnkf lflD/OIIIckf ordoeoter (Rusko) 
dirigent Vladlmlr Zln (Rusko! 
sólistka: U...lsaklobe, husle (Gruzínsko) 
IL P. ll~: Nec no. LySťj lkJre 
s. Prolcojic: Koncert pre husle 

a orchester č. l D dur op. 19 
G. Kančolc SynýOnia č. 6 

20.00 Moyzesova Sieň 
JUIO'Ifoear 
Leaaek lloldaer, kla\ír (Po!skol 
Eludy a nmurlcy F. Olopina 
u .}aZZOOCj lruerprttác:ii. 

Piatok l 6.10. 
19.30 Koncertná slťň Slo\-enskej fllharmónJe 

z.lmeält koaeert 
SIO'felllU IIIUrm6Dia 
Slo•eukf IIIUrmanlctt zbor 
Spericky zbor aeata llntlolny 
dirigent: Ondrej Leúrd 
zbortnajstrt Jan .........._ LlolaloY llal6oek 
S6Usll: SllllD Owal. soprán IUSAI 
Barbara 86W, mw.osoprán (Nemecko! 
Glellll'li'IDalade, tenor (Au~ 
Btlmlll Wlldllaber, tenor (Rakusko) 
An!OIIIaemldtcllln, bas (Bulh.ffal.) 
Anplt Zlnler, rozprávač (Nemecko) 
A Sch6nbery: Plesne z Gture (Gturelieder1 

pre sóla. zlxr Q milester 

V IDSTORICKEJ BUDOVE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA 
lfol{ooanje Opery Nórodnéha dioadlal'rah4 

22. 9. 19.00 J.eoo Janátelc Jej pastDrlcyňa 
23.9. 19.00 J.eoSJonáéelc: Jejpastortryňa 

25.9. 19.00 Jules Massenet WtrtM-
26. 9. 1/.00 Va!o Pa!fddl· 8orts fT/an: Snehulienka a sedem P"'IA!károo 

(nwzikál pre deN l dospelýchJ 
27. 9. 19.00 Glaromo Pucclnl: Tosca 
28.9. 1900 Giuseppe Verdi: Falstaff 

PfDtr/T]fčQylcousk!/: Labutlejauro 29.9. 19.00 
30.9. 19.00 Glus<ppe Verdi: Aida 
4. JO. 19.00 Adolphe Adam: Giselle 
5. IO. 19.00 Ambroise Thomas: Hamltt pmnitra opery 
6. IO. 19.00 Eugen Suchoň: KI'ÚtňOIIO 

lllmoriadny koncert BBS 
21.11. 19.00 Koncertnásleň~jllhannónle Plesňotýredtái· DagmarPtclcooá, alt 

Prodpredaj I/Stupeniek na podqjatia BHS 
• kOJU:ertných sieňach 
• pokladnici HudolmihD cootru. 
MochalsJ<ó IO. 81536 Bni1slautod5. 9. 2000 
pondelok . piatOk od 13.00 do 17.00 h 
Tel.: +<421/7/54 43 4558 
• pokladnici Slomuktjjilllann6nit, l'nlackHio 2 

• piatOk od 13.00 do 19.00 h lolcmn 5lrrdy) 
Slll!daod8.00do 14.00h 
Tel.: +<421/7/54 43 33 51 • 
Zlnen4JII'09I'G"Uia~~ 

S láska•'OU podporou 

PROGRESS 

Hromadnó objednállky: 
Sekrotariát BHS, Michalsk<i l O. 815 36 Bratislava 
Tel.: ++421/7/54 43 03 78. Fax: +<421/7/54 43 2029 
Predpredaj OJillpenitk na baldné 
a operní pralstaomia 
• pokladnici SND,~ nám. 
odS.()() do 17.30h 
Hromadne ol!i<dAállkJI: 
~ oddeltnle SND. Gorfceho 4, 
815 36 Brobslava 
Tel./fax: 07/54 4338 90 

AGilefERT 


