


Ester Šimerová-Martinčekova: Exotický mottv. 1929 
Gvaš, temp~ro, 45,8 x ,37,4 cm 
Majetok SNG Bratislava 
Foto: Anna Mičuchová 



2 ] OsoBNOSTI ] UDALOSTI 

K jubileu Juraja Pospíšila- str. 2 
Spievajúca známka -str. 2 

K jubileu Ljuby Makovickej -str. 3 
Spomienka (Andrej Očenáš) - str. 3 

Seminár o Branislavovi Kriškovi- str. 3 
Miesto pre Honora ta • Cotteliho - str. 5 

Miniprofil HŽ- Monika Melcová -str. 6 

7] NÁŠ HOSŤ 
Magda Móryová 

1 O ] 0 D Dl ELA K Dl El U 

Oto Ferenczy: Capriccio pre klavír a orchester 

14] KONCERTY 

Slovenská filharmónia - str. 14 
Bachove motetá v SF - str. 15 

S tátna filharmónia Košice - str. 16 
Matiné v Mirbachu - str. 16 

Generačné konfrontácie - str. 17 
Koncert Lúčnice - str. 17 

19] HUDOBNÉ DIVADLO 

.1\llto nel mondo" vzdal hold Verdimu: 
Otello (Berlín) -str. 19 

Falstaff (Berlín) -str. 20 
Ernani, Otello (Viedeň) -str. 20 

Aida (Bratislava) - str. 21 
Schnittkeho Faust - str. 22 

23] VoLÁ LoNDÝN 
Reflexie o Kórei (2) 

24] LIST Z CREMONY 

Cremona Liuteria 

25] z OPERNEJ HISTÓRIE XIX. 
Dvorák - a tí druhí 

28] KAPITOLY Z HUDBY 20 . STOROČIA 
Futurizmus- hnutie za nové umenie 

32] VEĽKÍ DIRIGENTI 20 . STOROČIA 
Clemens Krauss 

36] MUSICALIA DANUBIANA 

Clemens Krauss 

38] HUDBA, KTORÚ MÁM RÁD 

Ján Strasser 

39] MODULÁCIE 

Funky filharmonik: Juraj Griglák -str. 39 
Greg Osby: altsaxofónový profesor - str. 4 1 

Jazzové sóla: Mike Stern -str. 45 
Fenomén Apocalyptica- str. 47 

49] RECENZIE CD 

51 ] KAM, KEDY 

fa HUDOBNÝ Ž IVOT) 2 ]2001 

. ' \ ' \ . . 
t:' · tlc 1 

číslo HŽ. ktoré držíte v rukách, prináša dve novinky, ktoré- dú
fame - prijmete so záujmom. V sérii rozhovorov s naším hosťom 
začíname s "podmnožinou • rozhovorov s pamätníkmi. t. j. s osob
nosťami nášho hudobného života, ktoré vzhľadom na svoj vysoký 
vek disponujú nielen múdrosťou, ale aj bohatými skúsenosťami, 
spomienkami na osobné zážitky, ktoré sú dnes už súčasťou histó
rie. Naším cieľom je zachytiť aspoň zlomok z tohto bohatstva 
a obohatiť ním naše poznanie, doplniť si poznatky o viac i menej 
vzdialenej minulosti o doteraz neznáme detaily, resp. známe fak
ty o subjektívny, a preto výsostne pravdivý pohľad. Na úvod sme 
sa vybrali za prof Magdou Móryovou, klaviristkou, speváčkou, 
pedagogičkou- osobnosťou, ktorej umeleckú činnosť povojnové ge
nerácie už nemohli zažiť. Rozhovory s pamätníkmi budeme uve
rejňovať v nepravidelných intervaloch .. . Ďalšou novinkou v tom
to čísle je nový seriál portrétov veľkých dirigentov 20. storočia, 
osobností, ktoré boli a sú stredobodom záujmu odborníkov i hud
bumumilovnej verejnosti na celom svete: začíname rakúskym di
rigentom Clemensom Kraussom ... Pokračujeme v cykle Od diela 
k dielu analýzou Ferenczyho Capriccia pre klavír a orchester a v se
riáli o hudbe 20. storočia sa dočítate o jednom z radikálnych ume
leckých hnutí - o futurizme ... V cykle príspevkov k dejinám 
Opery SND je tento raz na programe Dvofák a ďalší českí sklada
telia ... Výročie úmrtia Giuseppe Verdiho si pripomíname recen
ziami z niekoľkých európskych operných inscenácií (pripravujeme 
aj obsiahlejší materiál o tomto významnom talianskom sklada
teľovi), no naši spravodajcovia sledovali aj ďalšie významné uda
losti vo svetovom hudobnom dianí. Máme na mysli viedenskú 
scénickú premiéru Schnittkeho opery o Faustovi, druhú časť spra
vodajstva o hudobnom živote na Kórei i talianske pokusy o uspo
riadanie a kontrolu výroby sláčikových nástrojov v Cremone ... 
Rad rosiahlejších článkov, analýz zavŕši správa popredného 
maďarského muzikológa, v celom svete uznávaného špecialistu 
v oblasti gregoriánskeho chorálu László Dobszaya, autora počet
ných odborných prác, o veľkolepej pramennej edícii hudobných 
pamiatok z územia niekdajšieho Uhorska, resp. dnešného Maďar
ska, Slovenska, Chorvátska, Rumunska, na ktorej sa sčasti po
dieľali aj slovenskí hudobní historici. 

V Moduláciách začína nový cyklus s Pavlom Bodnárom, v kto
rom budeme uverejňovať transkripcie a analýzy sól slávnych 
jazzových hudobníkov. Pokračujeme seriálom o jazzových fenomé
noch 90. rokov: portrétom Grega Osbyho. Prinášame aj rozhovor 
s Jurajom Griglákom pri pn?ežitosti vydania jeho nového sólo
vého kompaktného disku. 

To všetko a ešte oveľa viac na Vás čaká na stránkach druhého 
čísla Hudobného života v roku 200 l . 

Záverom: Možno ste si všimli, že počnúc januárovým číslom 
reprodukujeme na 2. strane obálky výtvarné dielo s hudobnou te
matikou zo zbierok Slovenskej národnej galérie (v minulosti sme 
čerpali z fondu Galérie mesta Bratislavy). 

Budeme radi, keď prelomíte bariéru a napzšete nám, čo Vás teší, 
čo Vás trápi v našom hudobnom živote, resp. keď zareagujete na 
to, čo ste si prečítali v Ht ... 

Naším prvoradým cieľom je zaujať Vašu pozornosť. 

Vaša redakcia Ht 

UPOZORNENIE PRE ČITATECOV HŽ 

Prosíme ct. čitotel'ov Hudobného života, 
ktorí koncom roko 2000 uhradili predplatné nášho 

časopisu no 1. štvrťrok 2001, aby nám už neposielali 
písomné objednávky. 
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REDAKCIA HŽ SA NIE VŽDY STOTOŽŇUJE 
S NÁZORMI A POSTOJMI VYJADRENÝMI 

V UVEREJNENÝCH TEXTOCH . 

hudobné ~ entrum 
MUSIC CENTRE SLOVAKIA 

OSOBNOSTI] UDALOSTI 

K JUBILEU JuRAJA PosPÍŠILA 

Naša hudob
ná verej no sf 
si 14. januára 
pripomenula 
sedemdesiate 
výročie naro
denia Juraja 
Pospíšila, hu-

~ dobného skla
~ dateľa a peda
~ góga. Z rodné
- ho Olomou

ca odišiel najprv na JAMU v Brne, kde 
študoval kompozíciu u Viléma Petržel
ku, potom na VŠMU v Bratislave, kde 
pokračoval u Alexandra Moyzesa a kon
čil u Jána Cikkera. Od roku 1955 až do 
odchodu na dôchodok pôsobil ako pe
dagóg bratislavského Konzervatória 
a spolu s Pavlom Zikom a Milošom Ko
i'ínkom po dlhé roky utváral charakte
ristický profil hudobnoteoretického od
delenia školy. Pospíšil od roku 1961 vy
učoval najmä kompozi čné predmety 
a v tejto disciplíne sa stal na Slovensku 
priekopníkom nových ciest. Z rodného 
kraja si priniesol intenzívny vzťah 

k tvorbe Leoša Janáčka; v šesťdesiatych 
rokoch prijal veľa podnetov z dodekafó
nie, najmä z Antona Weberna. Mal som 
to šťastie byť v prvej polovici šesť desia
tych rokov Pospíšilovým žiakom na 
Konzervatóriu a pamätám sa na pred
vedenie klavírnych Monológov ( 1959), 
na Glosy pre dychové kvinteto (1964), Pro
tirečenia pre dychové kvinteto ( 1964 ), na 

SPIEVAJÚCA ZNÁMKA 

nahrávanie 2. symfónie so sympatickým 
názvom Hmlovina v Androméde ( 1963) 
a na ďalšie skladby, kde sa odráža typic
ké spojenie Janáčka s Webernom. Is te, 
práve takáto orientácia bola zdrojom 
napätého vzťahu k Pospíšilovi zo strany 
VSMU, hlavne Alexandra Moyzesa. Ca
som napätie povolilo. ale normalizácia 
po roku 1970 spôsobila. že Pospíšilovo 
externé pôsobenie na VSMU trvalo iba 
niekoľko rokov. 

Pospíšilovu činnosť pedagóga kompo
zície je ťažké zhodnotiť v článku k ži
votnému jubileu. Zoznam jeho žiakov 
je impozantný a prekračuje hranice Slo
venska. Strohý akademizmus bol Po
spíšilovi vždy cudzí. vždy sa snažil vo 
svojich žiakoch nájsť a vypestovať zmy
sel pre autentickú tvorivosť. že to bolo 
v podmienkach socialistického školstva 
mimoriadne ťažké, to netreba zvlášť 

zdôrazňovať. 

Skladateľský profil Juraja Pospíšila do
stávaJ v sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokoch nové impulzy. Podobne ako jeho 
generační vrstovníci, aj Pospíšil prenášal 
ohnisko svojej pozornosti zo sféry štýlo
vej inovácie na výraz, na plynulosť melo
dickej línie. Prehľad jeho tvorby dnes za
hŕňa 6 syrrúónii, viacero koncertov, 4 slá
äkové kvartetá, 2 scénické diela. množ
stvo komorných a vokálnych skladieb. 

Vo viere, že mi to moji kolegovia dovo
lia, chcem Jurajovi Pospíšilovi v mene 
všetkých jeho žiakov zablahoželať k vý
znamnému životnému jubileu, zaželať 

mu veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov. 
VLADIMÍR BOKES 

Naša hudobná obec bola 15. ;,• ÍŠLOV-EN--S-K--
0
-- Eva Blahová, ukážky z uni-

januára svedkom jedinečnej kátnych zbierok ľudových 

(pre muzikantov neobvyklej) piesní Dr. Janka Blahu od-
udalosti. V modranskej Arias zneli v podaní Helenky Bla-
and Vanda Gallery sa uskuto- ho-Jurásovej s Lindou Mor-
čnilo slávnostné uvedenie czovou a Barborou Blaho-
vzácnej poštovej známky vou so sprievodom Mariana 
s portrétom nášho známeho Sk Veselého, všetko so zasväte-
tenoristu , prvého profesio- :__~---~---· ným úvodným slovným ko-
nálneho slovenského operného spevá- mentárom Jaroslava Blahu. Podujatie 
ka Dr. Janka Blahu. Autormi známky sa tešilo mimoriadnej pozornosti a na-
sú akademickí maliari Igor Piačka (vý- vštivenosti. Je potešiteľné, že pripome-
tvarný návrh) a Rudolf Cigánik (rytecká nutie storočnice tejto výraznej osobnos-
rozkresba a rytina). Priam' symbolicky, ti slovenskej kultúry zaujalo . štartova-
nanajvýš štýlovo vyznela• dramaturgia eiu" pozíciu v takejto atraktívnej forme. 
programu sprevádzajúceho túto pre- Je to podoba propagácie (medzi hudob-
zentáciu . Účinkovali viacerí ďenovia níkmi dosiaľ neakceptovanej a nezauží-
blahovskej hudobníckej dynastie: výber van ej) so skutočne širokým dosahom ... 
z piesní Antonína Dvoráka predniesla LD 

~ HUDOBNÝ ŽIVOT) 2)2001 
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KJUBILEU UUBY MAKOVICKEJ 

Dňa 21 . januára oslávila významné ži
votné jubileum muzikologička, pedago
gička a speváčka PhDr. Ljuba Makovická. 
Jej hudobnosť sa rozvíjala už od mlados
ti paralelne niekol'kými cestami: "spieva
la, hrala na klavíri, zaujímala sa o hudbu 
teoreticky, zároveň si uvedomovala 
dôležitost humanitného vzdelania a ja
zykovej pripravenosti. Po maturite na 
gymnáziu a absolutóriu Konzervatória 
v Bratislave ( 1945) v klavírnej triede Fri
ca Kafendu študovala na Karlovej uni
verzite v Prahe hudobnú vedu a foneti
ku, kde roku 1952 získa la doktorát. 
V umení spevu sa zdokonal'ovala na sú
kromných hodinách u Anny Korínskej 
a Gabriely Kristmanovej, bývalej sólistky 
cárskych divadiel v Rusku a umeleckej 
partnerky Fjodora l. Sal'apina. Hod zaä
nala ako speváčka a úspešne debutovala 
v pražskej Opere 5. kvetna ako Olympia 
v Hoffmannových rozprávkach, túto rolu 
spievala aj v bratislavskom SND, v jej 
profesionálnej orientácii napokon zvíťa
zila odborná a pedagogická práca. V ro
koch 1953-1999 prednášala teoretické 
a historické predmety a niekol'ko rokov 
vyučovala spev na Vysokej škole múzic
kých umení. Doménou jej práce na tejto 
škole boli prednášky a semináre pre po
slucháčov katedry spevu. Jej prednášky 
z dejín opery, fonetiky a hlasovej hygie
ny, hlasovej techniky a dejín a literatúry 
spevu sa vyznačovali vysokou odbornou 
akríbiou, schopnosťou zaujať študentov 
pútavým výkladom a naznačením para
lel medzi hudbou a dalšúni umeniami. 
najmä literatúrou -a predovšetkým pre
pojenosťou teoretických a historických 
poznatkov s praxou koncertného alebo 
operného speváka. 

Ako prekladatel'ka libriet spolupraco
vala s operným štúdiom tejto školy. Pri
pravila slovenské preklady viacerých 
francúzskych, ruských, talianskych a ne
meckých opier. Svojimi suverénnymi ja
zykovými znalosťami bola ochotná vždy 
poradiť a pomôcť študentom s deklamač
nými otázkami pri štúdiu piesňových 
i operných textov. 

Významná je i publikačná činnosť 
PhDr. Ljuby Makovickej. Pre edíciu 
operných libriet napísala štúdie o viace
rých operných skladatel'och. Je autorkou 
vel'kého množstva odborných recenzií. 
Spolupracovala s rozhlasom ako autorka 
vel'kého cyklu o Beethovenovi a o ďal
ších skladatel'och, taktiež o speváckoch. 

l'a HUDOBNÝ ŽI VOT] 2 ]2001 

Pre študentov spevu napísala skriptum 
Dejiny a literatúra spevu. Siršia verejnosť 
pozná jej meno i v mimohudobných sú
vislostiach - ako propagátorku zdravej 
výživy a vegetariánskeho spôsobu života. 

Ljuba Makovická sa vo svojej práci 
vždy usilovala spájať triezvosť úsudku 
s odborným nadhladom a s ocenením 
l'udskej dimenzie umenia. Tým je jej prí
stup inšpiratívny a podnetný. Najväčšiu 
časť svojej profesionálnej dráhy spoj ila 
s Vysokou školou múzických umení. Vo 
svojej oblasti nastolila vysoké kritériá 
profesionality a náročnosti. Jej pokračo
vatelia majú na čo nadviazať. Mnoga lje
ta, pani profesorka! 

SPOMIENKA 

MIL OS LAV 8 LAHYN KA 

Začiatkom ro
ka (8. januá
ra) sme si pri
pomenuli ne
dožité deväť

desiatiny skla
dateľa, peda-

~ góga, organi
~ zátora hudob-
< s ného života, 
~národné ho 

umelca Andreja Očenáša . Pôvodným 
povolaním učíte!', študoval hudbu po
stupne na Hudobnej a dramatickej aka
démii, kompozíciu u Alexandra Moyze
sa, dirigovanie u Josefa Vmcourka, kom
pozičné profesionálne školenie zavŕšil 
v majstrovskej triede pražského Konzer
vatória u Vítézslava Nováka. Prešiel rôz
nymi pôsobiskami, od viacerých pozícii 
v rozhlase cez pedagogickú prácu na od
borných hudobných učilištiach (konzer
vatórium, VSMU) až k organizátorskej 
činnosti vo viacerých čelných funkciách 
(o. i. Zväz slovenských skladatel'ov, Zväz 
československých skladatel'ov a koncert
ných umelcov .. . ) Kompozične vyšiel 
z bázy folklórnych inšpirádí. ktoré obo
hacoval poznatkami a podnetmi európ
skej moderny, nikdy však nepokročiac 
k hranidam experimentu. O jeho sklone 
k patetizmu a expresívnosti hovoria roz
siahle orchestrálne a vokálnoinštrumen
tálne fresky, v ktorých sa obsahovo iden
tifikoval so súdobou estetikou a jej po
stulátmi. Tvorivo zasiahol do mnohých 
žánrových a druhových oblastí. počnúc 
folklórnymi úpravami a štylizáciami, cez 
inštruktívnu, zborovú tvorbu, scénickú, 
filmovú hudbu, hudobnodramatické cel-

. 13. 

ky až ku komornej tvorbe, na pôde kto
rej azda najpresvedčivejšie dokázal arti
kulovať svoje myšlienky. Práve z tohto 
okruhu jeho tvorivého odkazu ostalo 
niekol'ko živých opusov, ku ktorým sa 
imerpreti neustále a radi vracajú. 

Pri príležitosti nedožitého jubilea sa 
14. januára uskutočnilo v rodnej obd 
sk ladatel'a v Selciach spomienkové podu
jatie, na ktorom si poriadatelia - Stredo
slovenské osvetové stredisko, Literárne 
a hudobné múzeum v Banskej Bystrid, 
obec Selce - uctili pamiatku umelca. 
V programe s réžiou P. Halaja vystúpili 
viaceré amatérske a poloprofesionálne 
súbory, život a dielo Andreja Očenáša 
priblížil muzikológ P. Igor Vajda SJ. LO 

SEMINÁR O BRANISLAVOVI 

KRIŠKOVI 

Len niekol'ko dní po nedožitých sedem· 
desiatinách Bran islava Krišku sa z inicia
tívy jeho žiakov a pod organizačnou zá
štitou Divadelného ústavu v Bratislave 
a Opery SND uskutočnil seminár, veno
vaný spomienke na jedného 7 naj
významnejších slovenských operných 
režisérov. Pod strechou bývalej mater
skej scény B. Krišku sa stretli jeho kole
govia, tímoví spolupracovníci, žiaci. hu
dobní kritici i spriaznená verejnost. aby 
si oživili osobnosť umelca z rôznych uh
lov pol'adu, pouvažovali nad jeho insce
načnou poetikou, profesionalitou a v ne
poslednom rade i l'udskou dimenziou. 

Pod kultivovanou a odborne fundova
nou moderátorskou taktovkou Miloslava 
Blahynku z DÚ, ktorý v úvodnom slove 
podal analytický profil Branislava Kriš
ku, sa z mozaiky postrehov, úprimných 
vyznaní a neraz emotívnych spomienok 
poskladal komplexný obraz o osobnosti 
režiséra. Doplnkom verbálnych prejavov 
bola improvizovaná výstavka s maketa
mi Kriškových inscenácií a videozázna
my predstavení. O profesionálnej spolu
prád, ale aj o osobnom priatelstve hovo
ril bývalý šéf Opery SND Pavol Bagin, 
z miesta Kriškovho posledného pôsobis
ka, Státnej opery v Banskej Bystrici, pri
cestoval terajší riaditel' Rudolf Hromada, 
z Opery Státneho divadla v Košiciach só
lista a bývalý šéf súboru František Balún 
(pod Kriškovým vedením stvárnil neza
budnutel'ného Cikkerovho Mr. Scroogea, 
ale aj titulnú rolu Blúdiaceho Holanďana 
v jeho poslednej inscenácii) a za Hudob
nú a tanečnú fakultu VSMU pehovorila 
Viktória Stracenská. .,.. 
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~ Slová úpimného obdivu ku Kriškovi 
ako režisérovi, pedagógovi a morálne 
čistému človeku vyjadril jeho žiak Mar
tin Bendik (spolu s Pavlom Smolíkom, 
ktorý pre náhle ochorenie poslal po
zdravný list), hlavný iniciátor projektu, 
pozdrav zo sesterského činoherného 
ansámbl u tlmo(jjl Juraj Slezáček. Scéno
graf Ladislav Vychodil, najčastejší tvori
vý partner Krirku, ďalej asistent réžie Ti
bor Beňo hovorili o vlastných zážitkoch, 
z inej perspektívy sa rozhovorili bývalé 
popredné sólistky opery Nina Hazucho
vá (ocenila tolerantný, k diskusii otvore
ný prístup režiséra voči spevákom) a 
Elena J(jnnarová (spomínala na ich spo
ločnú NomJU a najmä na najúspešnejšiu 
paniu v Janáčkovej Veci Makropu/os). Di
rigent Adoll Vykydal pripomenul. že s 
Kriškom sa zoznámil už počas ich štúdií 
v Brne. O slovo sa prihlásili i operní kri
tici a publicisti. Ladislav Cavojský vtipne 
poznamenal, ž.e Kriška bol jediným re
žisérom, s ktorým nemusel komuniko
vať cez noviny, Terézia Ursínyová vy
kreslila umelcovu schopnosť sebarefle
xie (priznal si neúspešnú podobu 
Carmen), Igor Vajda bol zasa pamätní
kom najstarších Kriškových produkcií 
počas jeho prvej košickej éry. 

Spomienkové popoludnie sa mimo
riadne vydarilo. Verím, že v budúcnosti 
si spoločne pripomenieme i ďalšie 

významné osobnosti slovenského oper
ného života. ti 

PAVEL UNGER 

KALEIDOSKOP] 

Klaviristka EuNA lETŇANOVÁ pokračuje vo 
svojich intenzívnych interpretačných oktivt
tóch. V závere minulého roko vystúpilo 
v Eisenstodte (Rakúsko) no koncerte s prog
ramom z diel Romano Bergera, J. S. Bacho, 
Chopina, Liszta, Wagnera, ktorý doplnilo 
ukážkou z kompozičnej tvorby Friedricha 
Nietzscheho. Samostatný nietzscheovský reci
tál uviedlo v rámci konferencie, venovanej 
osobnosti o dielu tohto filozofa o literáta 
v Mníchove, podobný program no koncerte 
v Holbturne (Rakúsko). Jeden z dvoch autor
ských recitálov v Neusiedl om See (Rakúsko) 
venovalo Chopinovi, druhý Bachovi. 

PLÁCI DO DOMINGO oslávil životné jubileum, 
60. narodeniny, spoločne s Lucionom Po
vorottim o. i. oj no trojhodinovom koncer
te v Metropolitnej opere v New Yorku. 
Okrem oslávencov účinkovali Frederico 
von Stade, Thomas Hampson, Deborah 
Voigtová, Samuel Romey, Olgo Borodino
vó, Elena Zarembovó o náš basista Sergej 
Kopčák. 
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SYMFONICKÝ ORCHESTER NA ISLANDE 
Predstava o Islande, ostrove no ďalekom severe, 
sa väčšinou spája so snehom, radom, gejzírmi, ry
bolovom o panenskou prírodou. Povrchné videnie 
si môieme však doplniť niekol'kými informáciami 
Z ver mi dynamického hudobného života tejtO os
trovnej krajiny. Keď sa roku 1 B76 v Reykjavíku 
uskutočnil prvý verejný koncert akejsi skupiny dy
chových nástrojov, uviedla miestna tlač, že takáto 
hudba, tj. ,spievanie prostredníctvom nástrojov•, 
.nemá v tejto krajine budúcnosť•. O sto rokov ne
skôr so koncerty Islandského symfonického or· 
chestro stali také populárne, že televízia počas 
koncertov prestala vysielať ... 

Orchester nedávno oslávil 50. výročie svojho 
vzniku. Jeho bilancia je naozaj pozoruhodná. Tele
so s B7 stálymi hudobníkmi a s rastúcim počtom 
koncertov (najmenej 61 koncertov v sezóne), s roz
siahlou diskogrofiou a so zahraničnými zájazdmi 
akoby .reflektovalo vývoj niekal'kostoročnej európ
skej hudobnej kultúry zrýchlenou metódou•. Tento 
proces mohol naštartovať po roku 1874, keď 
Island získal od dánskeho króro plné ústavné prá
vo, ktoré umožnili prudký rozvoj krajiny va všet
kých oblastiach života. Pomerne neskoro, roku 
1925, vznikol prvý inštrumentálny súbor (dovtedy 
bola nositel'kou islandskej hudobnej kultúry predo
všetkým vokálna hudbo), z ktorého sa sformoval 
Reykjavícky mestský orchester. Veľkým impulzom 
pre jeho ďalší vyvoj sa o rok potom stalo hosťova
nie Hamburského filharmonického orchestra 
v Reykjavíku. Intenzívne snahy, vrátane zaloienia 
hudobnej školy a Islandského rozhlasu, Filharmo
nickej spoločnosti, ako aj pnliv nemeckých a rakús
kych emigrantov dostali posledný impulz po vyhlá
sení nezávislej Islandskej republiky raku 1944. 
V ďalšom období so štandardný hudobný život 
kompletizoval vznikom ďalších hudobných inštitú
cií, o. i. aj zväzu skladaterov, ktorý so stal akýmsi 
motorom zaloienia symfonického orchestra. Tento 
vznikol roku 1950. Zároveň s nim vzniklo dychové 
kvinteto z vedúcich hráčov orchestra. Od svojho 
založenia koncertoval orchester aj mimo hlavného 
mesta, niekedy len pre hŕstku návštevníkov. Roku 
1956 zadal orchester prvú objednávku islandske
mu skladaterovi, o rok neskôr sa konal prvý hu
dobný festival tvorby islandských skladaterov. 
V priebehu ďalších rokov si orchester stále rozširo
val repertoár, a to aj vďaka spolupráci so zo hra
ničnými šéfdirigentmi (boli to o. i. Poliak Bohdan 
Wodiczko, Francúz Jeor.-Pierre Jacquillat, Fíni Petri 
Sokari a Osmo Vänskä) a sólistami. 

V súčasnosti má Islandský symfonický orches
ter moderný manažment a jeho šéfdirigentom je 
Rico Soccani. Financovanie teleso zabezpečuje 
štát, Rozhlasový fond a mesto Reykjovík v pomere 
56%: 25%: 18% (1% prispieva istá prímestské 
komunita). Sponzorstva súkromných spoločnosti je 
v začiatkoch. Najväčšou starosťou orchestra bol 
pracovný a koncertný priestor, ktorého novostav
ba je naplónavanó v rámci nového kultúrneho 
a spoločenského centra v Starom prístave hlav
ného mesta o roku 2006 mó byť dokončená. Od 
podstatne výhodnejších pracov!lých podmienok 
v tomto budúcom stánku si ve~enie orchestra sľu
buje vyriešenie mnohých existenčných o kvalitatív
nych problémov. Po sérii nahrávok pre značku 
Chandos má orchester v súčasnosti zmluvu so 
značkou Naxos. 

(la Podra Nordic Sounds) 

LULLY AKO VYDAVATEI!SKÝ PROJEKT 
Začiatkom tohto roka vychádza prvý zväzok 
rozsiahlej kritickej edície súborného diela Jea
na-Baptista Lullyha, najvýznamnejšieho frar.
cúzskeho skladateľa 17. storočia. Lully bol tým 
skladateľom, ktorý svojou tvorbou na niekarko 
storočí predznamenal typ francúzskej opery, 
kde na rozdiel od talianskej opery zohrávali 
zbor a dvorný balet dejonosnú úlohu. Okrem 
opier a baletov komponoval Lully hudbu chró
movú (velKé motetá) a komornú (triá). 

Lullyho tvorbo doteraz neprávom absentova
la v koncertných programoch i nahrávacích 
projektoch práve pre ťažký prístup k notavým 
materiálom. Rozsiahly edičný projekt je výsled
kom muzikologickej práce medzinárodného re
dakčného tímu, ktorého členmi sú poprední hu
dobní vedci z Francúzsko, Holandska, Nemec
ka, USA a Vel'kej Británie. Súborné dielo bude 
obsahovať 39 notových zväzkov a 2 zväzky tex
tové (17 zväzkov venovaných baletom, 16 zväz
kov operám, 5 zväzkov chrómovej hudbe, 1 zvä
zok hudbe komornej). Partitúry vychádzajú 
s hlasovým materiálom s .klavírnymi" výťahmi. 
Na edícii spolupracuje popredný francúzsky ja
zykovedec, zodpovedný za modernizáciu a kri
tickú redakciu francúzskych textov Lullyho kam
pozícií. Prvá kritická edícia súborného diela 
J. B. Lullyha vychádza s podporou francúzske
ho Ministerstva kultúry. 

lE QUATTRO STAGGIONI, V SÚČasnosti jedno Z naj
populárnejších VIValdiho, resp. barokových 
kompozícií, dodnes nevyšli v edícii plne rešpek
tujúcej všetky pravidlá historickej kritickej vydo
voterskej praxe. Keďže outagrof dielo so stratil, 
väčšino vydaní so opieralo na prvotlač z roku 
1725. V Henry Watson Librory v Manchestri sú 
uložené rukopisy hlasových zošitov dielo, prav
depodobne odpisov za sklodoteravej stratenej 
partitúry. Vysokú hodnovernosť tohto prameňo 
v porovnaní s prvatločou potvrdzuje o. i. sta
rostlivejší zápis, menší počet chýb (z nich nie
ktaré so udržali až do súčasnej koncertnej pra
xe), presnejšie zóznomy artikulácie o figurácie. 
Zaujímavosťou tohto rukopisu je oj absencia 
zdvojených hlasov, čo potvrdzuje správnosť 
predpokladu, že sklodoterovým pôvodným zá
merom bolo sólové (teda nie súborové) obsade
nie zúčastnených nástrojov; túto domnienku po
tvrdzuje oj skutočnosť, že v uvedenom materiáli 
nie sú vyznačené nijaké sólové úseky. No zákla
de týchto nových poznatkov nedávna vyšla u 
Bärenreitero nové vydanie Vivaldiho Štyroch ro
čných období v edícii Christophera Hogwaodo. 

Zvukový záznam znavuobjoveného dielo 
HEINRICHA IGNAZA FRANZA BIBERA Misso 
Bruxellensis, ktoré roku 1999 v rámci salz
burského Turíčneho barokového festivalu 
v salzburskom Dóme uviedol Jordi Savo ll so 
svojou Lo Capello Reiol de Catalunya o s Les 
Concert des Nations, získal no otohtorač
nom medzinárodnom vel~rhu Ml DEM v Can
nes prestížnu cenu .Cannes Classical 
Aword". (AllA VOX AV 9B08) 
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MIESTO PRE ... 
HoNORATA ConELJHO 

Keď sa na jed
nom z mirba
chovských ma
tiné, venova
nom prezentá
cii pôvodných 
slovenských 

, skladieb (oce
g nených navyše 
~ v súťaži k Ro
~ ku slovenskej 

hudby), medzi autormi objavilo meno 
Honorat Cotteli, kdekto sa nazdával, 
že v onom kontexte došlo k omylu ... 
Pátrajúc po súvislostiach, prišla som 
čoskoro na stopu. Nositela tohto ne
slovensky znejúceho mena si pamä
tajú príslušníci starších muzikant
ských pokolení: ako huslistu, člena 
rozhlasového, filharmonického or
chestra, ale aj Warchalovho komor
ného orchestra, či ako aktivistu le
gendárnej Hudby dneška ... 

Honorat Cotteli, práve čerstvý šest
desiatnik, hudobník - huslista, peda
góg, skladatel'. Jeho hudba znie prí
vetivo, jeho slovenčina l'úbozvučne. 

Rodák z Banskej Bystrice, usídlený 
v neďalekom - vzd ialenom Svajčiar
sku ... 

112 Krajina, v ktorej máte trvalé byd
lisko, nepatrí k hudobníckym veľmo
ciam. Žijete a pôsobíte tam už viac 
ako tridsať rokov. Prečo práve táto 
geografická vol'ba? 
Bola to viac-menej náhoda. Po skončení 
školy som oscilova l vo viacerých hudob
ných telesách, ako hlava mladej rodiny 
som sa snažil hl'adať možnosti, ktoré by 
mi existenčne pomohli . Sledoval som 
konkurzy na miesta do orchestrov. Pro
stredníc! vom istého dirigenta som sa do
stal do orchestra v St. Gallene, kam som 
mohol vziať aj rodinu. Po krátkom roz
hliadnutí som videL aké vel'ké možnosti 
sa mi otvárajú. Okrem úväzku v orchestri 
pôsobil som v sláčikovom kvartete, hrával 
som aj ako sólista. Mimochodom, vo 
švajčiarskej premiére som roku 1969 
uviedol Suchoňovu Fantáziu. A práve na 
základe toho som získal miesto koncert
ného majstra ... 
112 Všeobecne sa hovorí o švajčiar

skom konzervativizme ... 
Počas 33 - ročného pôsobenia som nikdy 
nepocítil ani náznaky antagonizmu, ne
vraživosti. Možno je to výsada hudobníc
kych kruhov, v ktorých sa kritériá hodnôt 
riadia inou stupnicou. 

Bol som sústredený na svoju prácu, cez 
ňu som vnímal prevažne ústretovosť oko
lia. Mal som možno aj šťastie ... 
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ti Zakrátko ste presídlili do Zurichu, 
kde dosial' pôsobíte v opernom or
chestri. Je to teleso zamerané výlučne 
na hudobnodramatické žánre? 
Okrem operného hráme aj symfonický re· 
pertoár, približne päť koncertov za sezónu. 
Popri hre v orchestri vždy som mal sklony 
hl'adať .úlety" smerom ku komornej hud 
be. Vel'mi skoro po príchode do Svajčiar· 
ska som začal učiť. Najskôr táto moja čin
nosť mala dosť komplikovanú podobu. 
Vyučoval som na rôznych miestach - blíz
kych, aj vzdialenejších, čo bolo dosť náro
čné. Až po piatich . rozkmitaných • rokoch 
som dostal stabilné miesto na Konzervató
riu v Zurichu. 
112 V Bratislave ste absolvovali klasic
ké školenie v triedach prof. Gašparka 
a Korínka. Líši sa švajčiarský hudob
nopedagogický systém zásadne od 
nášho? 
V tejto súvislosti musím spomenúť jednu 
kuriozitu. Svajčiarsko má vzhľadom na 
počet obyvatel'ov azda najviac konzervató
rií na svete. V Zti richu, v centre nemecky 
hovoriaceho Svajčiarska, je konzervató
rium, o 40 km ďa lej, v Schaffhausene tiež, 
ďalši e je v neďalekom Luzerne, Biele ... 
Organizácia a štruktúra týchto hudobných 
učilíšť je iná ako u nás. Vo Svajčiarsku je 
tento typ vyššou školou, s diferenciáciou 
stupňov: absolvent najnižšieho získava 
učiterskú aprobáciu, na vyššom sa získava 
orchestrálny diplom a na najvyššom dip
lom sólistický, ktorý je v našom poníma
ní ekvivalentom akademického absolutó
ria. Skoly (konkrétne zi.irišská, na ktorej 
pôsobím) sú solídne subvencované, za 
všetkým však stojí námaha a ostražitosť 
profesioná lov i odborov. Pedagógovia sú 
finančne nivelizovaní, nejestvuje hierar
chia. 
ti Studujú na týchto školách aj za
hraniční študenti? 
Nie, navštevujú ich výlučne Svajčiari, no 
je paradoxné, že vo švajčiarskych orches
troch môžete vidieť väčšie percento práve 
zahraničných hráčov. Tunajší ostávajú 
zväčša v pozícii pedagógov, venujú sa ko
mornej koncertnej činnosti, čo značne 

vplýva na hudobný život v mestách. Je 
naozaj bohatý a pestrý. 
112 Ako je riadený koncertný život vo 
Svajčiarsku? 
Akákol'vek agentúrna centralizácia, už 
len vzhľadom na rôznojazyčnú štruktúru 
obyvatel'stva, je nemyslitel"ná. Samozrej
me, agentú r je vel'a. Myslím, že najspo
l'ahlivejšia cesta je báza osobných kontak
tov. 
ti Zo Slovenska ste pred rokmi od
chádzali ako huslista, medzičasom 

vám pribudli ďalšie profesie. Okrem 
pedagogickej aj kompozičná akti
vita ... 
Ku komponovaniu som sa dostal viac-me-

nej náhodou. Prvé pokusy sa zrodili spon
tánne vo chvO"ach voľna popri vyučovaní. 
Začal som skladbami pre sláčiky, čo vyply
nulo aj z mojej inštrumentálnej determi
novanosti. Ponúkol som ich kolegovi, kto
rý mal vlastný orchester. Na moje prekva
penie a potešenie sa ujali, dokonca mali 
úspech až v Spanielsku, kde orchester 
hosťoval. To ma vel'mi povzbudilo, dostal 
som gurá7 (možno i drzosť) a pokračoval 
som ... 
112 Vaše Trio burlesco získalo cenu v 
spomínanej skladatel'skej súťaži vypí
sanej Hudobným fondom. 
Pôvodne som ho písal - celkom nezáväz
ne - pre kolegov. V úmysle skomponovať 
.smiešnu·, žartovnú skladbu zašifroval 
som do jeho štruktúry motív l'udovej pies
ne .Pásol Jano tri voly". Netušil som, aký 
osud skladbu postreme, ani to, že sa bude 
hrať v Bratislave. Kompozičná práca pre 
mňa predstavuje nielen relax, zál'ubu, ale 
aj určitú .zálohu". Keď pôjdem do dô
chodku, budem sa môcť jej naplno veno
vať... 

ti čo vás pri komponovaní ovplyvňu
je, inšpiruje? 
Necítim sa byť .plnokrvným" skladatel'om. 
V prvom rade som huslista, cítim a vní
mam hudbu ako huslista. Ako inšpiračný 
podnet má pre mňa vel'ký význam slovo. 
Našiel som niekoľko silných a pekných 
poetických textov - básne Maše Haľamo
vej, Valentína Beniaka, Andreja Plávku 
(ktorého sme, mimochodom, vnímali cez 
prizmu komunistickej literatúry), ktoré by 
som rád zhudobnil. Na túto myšlienku 
ma priviedla J. Sapa rová, ktorá vo Svaj
čiarsku účinkovala v rámci koncertu zo 
slovenskej tvorby. Dlhší čas sa zaoberám 
myšlienkou komponovať na poéziu Mi
kuláša Kováča . Skúšal som komponovať 
aj na vizuálne podnety, očarený grafika
mi Albína Brunovského. Viem, že nikdy 
nebudem skladať hudbu pre vel'ké obsa
denie, ostanem verný komornej hudbe, 
ktorá je napokon aj z . praktického" hľa
diska použitel'ná. 
ti Rád a očividne bez pocitu trpkosti 
sa vraciate (nielen po inšpiráciu) na 
Slovensko ... 
Okrem príbuzných mám tu vel'a priatel'ov, 
známych. Prežil som tu pekné detstvo, 
mladosť. Pri tejto prOežitosti musím spo
menúť jednu, nie vel'mi starú epizódku. 
Počas jednej z návštev Bratislavy som po
žiadal, či si môžem zahrať na filharmonic
kom koncerte. Zaujal som miesto pri mo
jom .opustenom" pulte. Zhodou okolnos
tí bol to koncert, ktorý dirigoval Laco 
Kupkovič. Bolo to milé. priam symbolické 
stretnutie po rokoch. Priznám sa, že naj
väčšie prekvapenie pre mňa znamenala 
Lacova skladba s jeho súčasnou kompozič
nou estetikou. ti 

PRIPRAVILA LÝDIA 00HNALOVÁ 
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MINIPROFIL 

- narodená 1974 v Spišskej Novej Vsi 
- štúdiá: Konzervatórium Košice ( 1988-1994 

E. Dzemjanová); Universität fiir Musik 
und darstellende Kunst Viedeň ( 1994-1999 
H. Haselbock, M;[adulescu), ukončené s 
vyznamenaním; Conservatoire national 
supérieur de m 1.1sique et de dance de Paris 
( 1999-200 l u Oli viera Latryho) v cykle de 
perfectionnement; od októbra 2000 štúdi
um organovej improvizáde u Loie Mal
liého na Conservatoire national supérieur 
v Lyone, tiež v cykle de perfectionnement, 
majstrovské kurzy u A. lsoira, E. Koiman
na, F. Klindu; stáž v improvizačnej triede 
P. Pincemailla v Paríži ( 1998) 

- ocenenia: laureátka Medzinárodnej súťaže 
pre starú hudbu, Brugge ( 1997 a 2000); 
Cena publika na 8. stredoeurópskom festi
vale koncertného umenia v 2iline ( 1998); 
Cesmá cena Universität fiir Musik und 
darstellende Kunst vo Viedni 7..a mimo
riadné výsledky ( 1998); Cena Ministerstva 
vedy Rakúska pri úspešnom ukončení štú
dia ( 1999); finalistka súťaže TU! UNESCO 
Lisabon, angažmán na koncerty v Bel
gicku a Dánsku (2000); laureátka pres
tížnej nadácie Nadja et Lilli Boulanger 
( 1999/2000); za vynikajúce výsledky 
v cykle de perfectionnement du Con
servatoire national superiér de Paris 
( 1999/2000) 

- nahrávky: Slovenský rozhlas, ORF Viedeií, 
Zene va, Belgický rozhlas ... 

- koncertná činnosť doma i v zahraničí 
- Tituláma organistka v kostole Sv. Teré7ie 

z Lisieux v Paríži-Boulogne 

ti V súčasnosti študujete na parížskom Kon
zervatóriu pod vedením prof Latryho. Za 
akých podmienok ste sa tam dostali? 
V septembri 1999 som robila prijímacie 
skúšky, ktoré pozostávali z dvoch kôl. 
Do užšieho výberu sme sa dostali štyria, 
na jediné miesto, ktoré bolo .k dis
pozícii", prijali mňa. V októbri 2000 
som okrem 10ho absolvovala prijímacie 
skúšky na Konzervatórium v Lyone, 
takže v súčasnosti študujem paralelne 
na dvoch vysokých školách. V septembri 
som získala od školy hudobný ateliér 
v Cité Internationale des Arts, vzdialený 
necelých desať minút od Notre Dame de 
Paris. Mimochodom, práve nedávno 
som dostala oficiálne pozvanie na orga
nový recitál do Notre Dame de Paris, 
môj koncert bude 17. júna. 
ti Slávna katedrála má zaiste aj slávny 
nástroj, hrali ste už na tiom? 
Pôvodný organ od Cava illé-Coll Aristi
da, hlavného predstaviteľa staviteľov 

francúzskych organov (181 1-1899), 
prerábali v čase pôsobenia P. Coche-
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reaua. Teraz všetko funguje cez počítač. 
Je to vel'ký nástroj, vynikajúco na ňom 
znie najmä bachovská alebo romantická 
literatúra. V Notre Dame som hrala do
siaľ len na hodine u profesora. Na 
menšom koncerte sa tam so spolužia
kom predstavíme l O. apríla. Potešia ma 
všetky kvalitné nástroje. Stačí trebárs 
pekný principál na Schnitgerovom or
gane a dokázala by som na ňom hrať ce
lé hodiny ... 
ti Na predposlednom ročníku historických 
organov ste hrali na festivalovom koncerte 
v Krásnej Hôrke, kde ste si museli sama do
ladiť, šliapať mechy ... a predsa ste dokázali 
ťažiť z dispozícii nástroja, interpretáciu pri
spôsobiť akustike románskej kaplnky ... 
Snažím sa veľa počúvať a vcítiť sa do 
vnímania publika. Je to veľmi dôležité. 
Rada a často hrám barokovú hudbu, 
v dobe jej vzniku sa oveľa viac muzicí
rovalo, nebol problém, kto bude regis
trovať, obracať noty a podobne. Dnes 
rozmýšľame nad každou notou, nad 
každou ozdobou. Je veľmi potrebné 
a dôležité poznať pamiatky, historické 
nástroje. Pri interpretácii je najdôleži
tejší výsledok, radosť a uznanie tých, čo 
počúvajú. 

ti Veľa cestujete, poznávate rôzne mestá, kon
certné siene, organy. Ktoré vás zvlášť zaujali? 
Nezabudnuteľné sú pre mňa Bruggy, 
mesto s nádherným nástrojom, v Lisa
bone sa mi hralo výborne na katedrál
nom organe, podobne v Mariendome 
v Erfurte či v Mi.insteri, kde som v no
vembri mala dva koncerty v St. Lam
berti, kam mám na augusi opäť pozva
nie. Už sa veľmi teším. Z~čiatkom feb
ruára budem účinkovať so súborom . 
Concerto Käln na Festivale sakrálnej 
hudby v Bonne. Keďže sa hlbšie venu
jem štúd iu historických nástrojov, 

v marci odchádzam na študijný pobyt 
v Groningene v Holandsku. V auguste 
ma čaká festival vo Francúzsku v Poi
tiers, kde je o. i. jeden z najznámejších 
starých nástrojov značky Cliquot. Medzi 
moje najobľúbenejšie nástroje patria se
veronemecké organy s estetikou Art 
Schnitger (Hamburg, Norden ... ), vo 
Francúzsku sa zasa venujem štúdiu tra
dícii improvizačných majstrov na sym
fonických organoch. 
ti Na akých nástrojoch sa pripravujete na 
hodiny, na koncerty? 
Mám šťastie, že si môžem kedykoľvek 
zahra( na viacerých nástrojoch. V škole 
máme Rieger organ, ktorý je postavený 
v koncertnej sieni, v Cité de la musique 
je nemecký barokový nástroj od fran
cúzskeho organára Duponta. Keď som 
sa zaoberala francúzskou barokovou 
hudbou, mohla som si zahrať v kostole 
St. Gervais, kde bol organis10m Coupe
rin. Všetko na nástroji ostalo také, ako 
v jeho časoch . V takom prípade človek 
veľa pochopí z otázok dobovej hudby. 
ti Vnímate rozdiel prostredia koncertnej sie
ne a chrámu? 
Je to rozdiel, ale keď sedím za organom, 
mám pocit akoby som sa vnárala do de
jín - hudbu vnímam v súlade s archi
tektúrou ... Je to nádherné, ak sa tieto 
pocity prenesú aj na poslucháča . Pri in
terpretácii je to jedno z mojich vrúc
nych želaní. 
ti Reprezentujete naše organové umenie naj
mä v zahranič( Kedy vás privítame doma? 
Rada by som si zahrala na Medzinárod
nom organovom festivale v Košiciach 
2001, ale, samozrejme, aj inokedy. 
ti Kritiky vyzdvihujú vašu improvizačnú 
zdatnosť. .. 
Už počas štúdií vo Viedni som sa zame
rala na improvizáciu, aj moja diplomo
vá práca bola na túto tému. Rada by 
som v tejto oblasti pracovala ďalej. Som 
šťastná, že si obzor môžem rozširovať 
ďalším odborným vedením v Lyone. 
Získané vedomosti môžem odovzdávať 
nielen prakticky - teda na koncertoch, 
ale aj teoreticky, prednáškami pred 
koncertmi či po nich, čo je najmä vo 
Francúzsku zaužívaná prax. 
ti Vaši favorizovaní autori? 
Buxtehude, Purcell, Marchand, J. S. 
Bach, Vieme, Duruflé ... a, pravdaže, 
vlastné improvizácie na danú tému. ti 

PRIPRAVILA l. URBANČÍKOVÁ 
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Magda Móryová 
• 

PROFESORKA MAGDA MÓRYOVÁ PATRÍ MEDZI TIE VZÁCNE OSOBNOSTI HUDBY NA SLOVENSKU, KTORÝCH ŽIVÉ SPOMIENKY POSKYTUJÚ 

PRÍLEŽITOSŤ BEZPROSTREDNE ZÍSKAŤ POHĽAD DO HUDOBNEJ HISTÓRIE 20 . STOROČIA V SLOVENSKOM, RESP. ŠIRŠOM STREDOEURÓPSKOM 

PROSTREDÍ. BOLO TO PRÁVE JEJ NEDÁVNE VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM (v SEPTEMBRI M. R. OSLÁVILA V OBDIVUHODNEJ DUŠEVNEJ 

1 TELESNEJ KONDÍCII SVOJE 95· NARODENINY), KTORÉ ROZHODLO O TOM, ŽE SA STALA NAŠÍM PRVÝM HOSŤOM V RADE PAMÄTN ÍKOV, KTORÝCH 

O ROZHOVOR POŽIADAME. 

la Magda Szakmáry-Móryová sa narodila v Košiciach 
ako potomok starého uhorského šl'achtického rodu 
Szakmáryovcov, po stáročia tu sídliaceho. 
Rodina Várady-Szakmáry patrila medzi významné košické ro
diny a vlastnila aj zámok v Lučivnej. kam kedysi chodil polo
vať aj kráľ Matej ... Môj otec všal bol veľkoobchodník zaobe
rajúci sa exportom a importom, jediný v Košiciach, nakoniec 
mal obchod s delikatesami. 
la Prejavil sa už skôr hudobný talent vo vašej rodine? 
Otec bol muzikálny. No rodičia sa predovšetkým snažili po
skytnúť deťom to najlepšie vzdelanie, počnúc strednou školou. 
V Košiciach som päť rokov navštevovala vynikajúce madimké 
gymnázium premonštrátov. Po vzniku Ceskoslovenska už ne
mohli vyučovať po madímky. Rodičia preto 
zvažovali, ako ďalej, a rozhodli sa pre neme
nej kvalitnú internámu školu rádu Notre 
Dame de Sion v Budapešti. kde som absol
vovala 6. triedu. Tam som sa zdokonalila vo 
francúzštine, ktorú som sa učila už predtým, 
rovnako ako angličtinu; z domu som plynu
le hovorila po maďarsky a po nemecky. 
la Po slovensky? 
Keď som sa roku 1934 vydala do Ceskoslo
venska, bolo jasné, že sa musím naučiť po 
slovensky. No Cesi, ktorých som stretávala, 
tvrdili, 7e sa predovšetkým musím venovať 
češtine. Tak som sa učila oba jazyky ... 
la Kde a ako sa začalo vaše štúdium 
hudby? 
S klavírom som začala u vynikajúcej profe
sorky Elly Jermyovej v Košiciach ... 
la Po ukončení 6. gymnaziálnej triedy ste odišli do 
Drážďan, aby ste sa tam začali naplno venovať hudbe. 
Prečo práve do Drážďan? Kvalitné a slávne hudobné 
akadémie boli aj bližšie, v Budapešti, vo Viedni ... 
Neviem, bol to nápad mojej mamy. Musím však poznamenať, 

že predstavená kláštora notredamiek v Budapešti, kde som 
hrávala na školských oslavách, upozorňovala mamu, že mi 
musia umožniť kvalitné hudobné štúdium ... Spolu so sestrou 
nás teda poslali do prvotriedneho internátu v Dráždimoch, kto
rý bol v tzv. švajčiarskej štvrti Dráždim - dnes po nej niet ani 
stopy ... Bola som tam tri roky. 
la Ako k tomu došlo, že ste sa stali žiačkou Lisztovej 
žiačky Laury Rappoldi-Kahrerovej? 
Matka, ktorá ma sprevádzala do Dráždim, trvala na tom, aby 
som mala najlepšieho pedagóga. Ten však už mal toľkých žia 
kov, že ďalších nemohol prijať. Dostala som sa teda k profeso
rovi Birnsteinovi, ktorému som dodnes nesmierne vďačná: 
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bola som jeho jedinou žiačkou a urobil pre mňa všetko, čo mo
hol: zaobstarával mi noty, brával ma so sebou na koncerty, 
všestranne sa o mňa staral a pripravoval ma na prijímacie po
hovory na Hudobnú akadémiu. Po niekoľkomesačnej príprave 
sa so mnou vybral k profesorke Rappoldi-Kahrerovej na Aka
démiu. Zahrala som pripravený program a na moju otázku, ke
dy mám prísť na prijímačky, odvetila, že keď ma ona prijme, 
nemusím robiť ďalšie prijímacie skúšky. Jediná mala majstrov
skú triedu. Bolo to obrovské vyznamenanie pre dievča z Košíc. 
la Ako vyučovala? 
Jej pedagogická metóda mi veľmi vyhovovala. Musela som 
cvičiť na nemom klavíri - vlastne to bola iba klaviatúra, kde 
chod klávesov mal väčší odpor (na takom na svojid1 cestách 

cvičieval aj Liszt i ďa lší veľkí klavírni virtuó
zi). Takýto klavír som mala aj neskôr v Tat
rách. Z tohto cvičenia mi spevneli svaly na 
rukách. Asi tomu vdačím, že dodnes ne
mám zdeformované ruky, ako to v staršom 
veku neraz býva. 
la Odvolálavala sa prof. Rappoldi-Kah
rerová niekedy na Liszta? 
Málokedy. Bola málovravná .. . Stúdium 
prebiehalo tak, že najprv zadala skladbu 
každou rukou osobitne - 50-krát, potom 
obe ruky spolu 50-krát. Spomínam si. že 
spolubývajúca dievčina v internáte rátala 
a zapisovala čiarky, keď som cvičila. V zása
de išlo o prstovú pamäť. 
la Máte malé ruky. Neobmedzovali vás 
v interpretácii? 

Ale áno, dosť. Ale vďaka tomu, že som mala ruky velíni pevné, 
veľa úskalí som prekonala, najmä keď som ich dobre vycvičila. 
la Aké technické cvičenia ste hrávali? 
Nijaké. Len prednesové skladby. 
la Aký bol študijný repertoár v Drážďanoch? 
Hrala som vera Chopina, Bacha, Beethovena. 
la Novšia hudba, napríklad Bartók? 
Nie. Banók sa v tom čase, v strednej Európe, ani v samotnom 
Maďarsku ešte nehrával. Ale v Anglicku, kde som roku 1929 
bola niekoľko mesiacov, bol takmer každý týždeň na programe 
Liszt i Barták. Prekvapilo ma to, lebo Angličania nie sú podla 
mňa príliš muzikálni. Myslím, že ich zaujala exotickosť tejto 
hudby. Veď Bartók bol vtedy vnímaný naozaj ešte ako velm i 
moderný. 
la Casto spomínate na blízky vzťah s bratislavskou ro
dáčkou, klaviristkou Serafínou Vrabélyovou ... 
Bola vdovou po veľkom klaviristovi svojej doby Karolovi Tau
sigovi. Lisztovom žiakovi (Carl Tausig, ktorého otec pochádzal 
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z Prahy, sa narodil vo Varšave a zomrel roku 1871 v Lipsku ako 
30-ročný, pom. red.). Boli sme si veľmi blízke. v Slovenskom 
národnom múzeu je uložená naša rozsiah la korešpondencia. 
Poviem ako sme sa zoznámili. Moja učitel'ka klavíra prof. Rap
poldi-Kahrerová mi dala naštudovať Cigánske melódie Karla 
Tausiga, čo bola technicky mimoriadne náročná, no z hládiska 
umeleckého nie vel'mi kvalitná skladba, takže ju takmer nikto 
nehrával. Naučila som sa ju a na domácom koncerte, na kto
rom sa zúčastnila aj pani Tausigová, žijúca vtedy v Dráždimoch, 
som ju zahrala. Bola nadšená, dala mi kyticu a vtedy sa zrodi
lo naše priatelstv"' - napriek vel'kému vekovému rozdielu. 
Vždy, keď som sa pripravovala na dôležité vystúpenie, mi zor
ganizovala domilci koncert, akúsi generálku ... Na niektoré 
koncerty v Dráždimoch sme chodievali v trojici: pani Tausigo
vá (86-ročná), jej bývalý žiak barón Richthofen (63-ročný) a ja 
( 19-ročná). Bola to zvláštna spoločnosť. Vždy sme sedeli v pr
vom rade a po koncerte ma doprevadili domov. 
ra Na aké vystúpenia si spomínate? 
Hrala som napríklad v dráždanskom Rus
kom klube v prítomnosti celej Rachmani
novovej rodiny. 
1!:1 V Dráždanoch ste začali aj so ~tú
diom spevu ... 
Vždy, aj predtým som spievala. V Drážďa
noch som študovala spev u prof. Luise 
Ottermannovej. Absolvovala som na Aka
démii v odbore klavír aj spev, a to verejne. 
Pamätám sL že kolegovia-speváci sa zlosti
li, pretože podla platnej zásady bolo možné 
vystúpiť iba na jednom verejnom absol
ventskom koncerte. Mne sa dostalo ešte aj 
ďalšej cti: v histórii Akadémie som bola pr
vá absolventka, ktorá mohla vystúpiť na 
koncerte s Drážďanskou filharmóniou. 
1!:1 Toto absolutórium vám nestačilo. 

Pokračovali ste vo Viedni. Prečo vlast
ne? 
v lete, po absolvovaní v Dráždanoch, naraz 
zomreli obe moje profesorky- klavíra i spevu. Musela som sa 
rozhodnúť, ako ďalej po troch rokoch štúdia. Nemala som ešte 
dostatočne široký repertoár. Pani Tausigová spolu so mnou 
uvažovala a vyhlásila, že do úvahy prichádzajú dvaja pedagó
govia: slávny Arthur Schnabel v Berlíne alebo nemenej slávny 
Emil Sauer vo Viedni. Sauer vtedy žil v Drážďanoch, pani Tau
sigová mu zatelefonovala, uviedla ma, no Sauer vyhlásil, že 
žiakov pani Rappoldiovej neučí. Pani Tausigová ho však pre
svedčila, aby si ma aspoň vypočul. Stalo sa, a nakoniec ma po
zval na súkromné štúdium do Viedne. 
1!:1 Aký bol Sauer-pedagóg? 
Bol predovšetkým koncertujúcirn umelcom, a ako taký bol stá
le na cestách. No keď bol vo Viedni, mala som týždenne dve 
hodiny. Hrala som uňho svojho najobl'úbenejšieho skladateľa

Debussyho i skladby dalších francúzskych skladateľov. Tiež 
som hrala všetky Sauerove koncertné etudy. No všetko, čo som 
vedela, som sa naučila u prof. Rappoldi-Kahrerovej. U nej bo
lo vynikajúce aj to, že mi poskytovala príležitosti na verejné 
vystúpenia: vždy ma posielala účinkovať namiesto seba. Bola 
staršia a nechcela už na pódium ... Sauer bol dosť náladový, 
keď mal zlú náladu, býval podráždený. 
ra Po štúdiu u Sauera ste pôsobili niekol'ko mesiacov 
v Anglicku. Ako došlo k tomuto pobytu? 
Najprv som korepetovala v Budapešti na hodinách slávnej spe
váčky Terézie Krammerovej, ktorá mi za to dávala konzultácie 
zo spevu. Roku 1929 ma pozval anglický klavirista Tibor 
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ďEhrmans po tom, čo ma počul hrať na J..lavíri. Hladal panne
ra na štvorručnú hru. Vela sme spolu účinkovali, nahrávali pre 
rôzne firmy (Columbia, Edison-Bell), v súŕa7i gramofónovej 
firmy Columbia sme sa dokonca umiestnili na poprednom 
mieste. 
ra Prečo ste sa vrátili domov? 
V Anglicku mi núkali lákavé angažmány do Južnej Afriky, do 
Sanghaja ... Nechcela som. Bolo to pred Vianocami a chcela 
som ísť domov. 
ra Azda najatraktívnejšie vo vašej umeleckej kariére bo
lo pôsobenie v Prahe, v opernom súbore Nového ne
meckého divadla (sídlilo v neskoršom Smetanovom 
divadle, dnes pražskej Státnej opere, pozn. red.) . 
Keď som sa vrátila z polročného pobytu v Anglicku. kde som 
za celý čas iba hrala na klavíri, požiadali ma v Košiciach, aby 
som zaspievala na dobroännom koncerte. Zaspievala som ne
jaké piesne a po koncerte ma istý pán presviedčal. že keď prí
dem do Prahy, uräte ma angažujú v Novom nemeckom di

vadle. Odvetila som, že to nemôžem brať 
vážne, lebo som klaviristka. Nevadí. pove
dal. šéfom je tam George S zell a ja vás uve
diem. Pri najbližšej príležitosti, cestou na 
koncert v Drážďanoch, som sa zastavila 
v Prahe na predspievanie. Po dospievaní 
ma Szell vyzval, aby som ešte aj niečo 

zahrala na klavíri. Bolo to nezvyčajné. Za
hrala som. A Szell v hladisku: to tu ešte ne
bolo. Vzápätí mi zavolal riaditel' a vyzval 
ma, aby som okamžite podpísala zmluvu. 
Odmietla som, tvrdiac, že bez konzultácie 
a súhlasu rodičov nemôžem. Ani to u nás 
ešte nebolo, povedal. 
1!:1 Prečo ste teda zmluvu podpísali? 
Co som mala robiť ako klaviristka? Nema
la som agentúru, rodičia boli v Košiciach . .. 
ra V Prahe ste boli členkou jedného 
z vtedajších najlepších európskych 
operných súborov, spolu s mladými 

umelca.nú doby, ktorí stáli na prahu veľkých svetových 
kariér. Spomeniem napríklad spevákov Hilde Konetzni, 
Hansa Hottera, dirigentov Fritza Riegera, Maxa Rudolfa 
a samozrejme vtedajšieho šéfa Georgea Szella ... 
Bola to vel'ká príležitosť. Za tri roky svojho pôsobenia som tam 
naštudovala asi 30 rolí veľmi rozmanitého repertoára nášho di
vadla: od Mozarta, Webera cez Beethovena, Verdiho, Smetanu 
až po rozman ité operetné úlohy. Popri tom som stále hrávala 
na klavíri, pravidelne som nahrávala pre pražský rozhlas, na
príklad pod taktovkou Ota kara Jeremiáša ... 
ra Ako možno zvládnuť také množstvo náročnej, zod
povednej umeleckej práce? 
Nemala som nijaké problémy. Dokonca ani s javiskom. Veď 
uvážte: vôbec som nemala divadelnú prax, herecké skúsenos
ti. A tu som sa odrazu ocitla uprostred divadelnej prevádzky! 
Popri tom som niekedy záskokovo korepetovala kolegov. Boli 
tam vel'mi dobré vzťahy medzi sólistami, dirigentmi ... 
t:l Mladá speváčka asi nemohla dosiahnuť viac. Vdaka 
svojim bohatým jazykovým znalostiam ste boli "doma" 
aj v pražských diplomatických kruhoch: stáli ste na za
čiatk'u oslnivej umeleckej kariéry. No odrazu sa všetko 
skodčilo: vydali ste sa na Slovensko, presťahovali ste sa 
do Tatier, kde okJ;em prírody nebolo nič ... 
Mala som vtedy už takmer 28 rokov. A bol tu Ján Móry. Po jed
nom koncerte v Košiciach, ešte pred mojím odchodom do Pra
hy, prišiel za mnou a začal mi dvoriť. S otcom sme potom išli 
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na návštevu do Tatier, 
a Móry u7 na tretí deň po
žiadal o moju ruku. Pove
dala som: neprichádza do 
úvahy. Veľmi to forsíroval. 
začal stavať vilu vedia svoj
ho hotela na Novom Strb
skom Plese (tera7 je v nej 
Majského syn). No ja som 
odišla do Prahy, odk iaľ som 
s ním korešpondovala. Pa
mätám sa, že našim berlín
skym pria teľom povedaL že 
svadba nebude, ale stavba 
napriek tomu áno ... Tie tri 
pražské roky boli veľmi zau
jímavé, ale stačilo. A pravdu 
povediac, nikdy som sa veľ
mi nesnažila dostať sa do 
opery. Totiž spevák s veľ-

kým hlasom sa lahko presa- 6LONDCH EN V Ú N OS E ZO SERAILU 

dí. ale ja som nemala vel'ký 
hlas, i keď sa veln1i dobre uplatnil v rozh lasových záznamoch. 
Nechcela som zostarnúť v divadle ... 
ti Prečo ste prestali s aktívnou umeleckou činnosťou? 
Neprestala som. Z Tatier som chodievala do Košíc, pravidelne 
som tam nahrávala v rozhlase. Bola to dlhá a plodná spoluprá
ca. Raz štvrťročne som vystupovala v budapeštianskom rozhla
se -ako speváčka i ako klaviristka. 
ti Dokedy to tak išlo? 
Pokiaľ to z hľadiska politiky bolo možné. Spomínam si, že som 
mala veľký úspech s Mozartovým klavírnym koncertom, po 
ktorom ma vyzvali. aby som vystupovala častejšie ... Neslobod
no zabúda(. že tá pravidelnosť bola takisto pravidelne (trikrát) 
prerušovaná mojimi tehotenstvami. Roku 1942 som nahráva
la v berlínskom rozhlase piesne slovenských skladatelov, ktorí 
mi sami preložili texty do nemčiny (Suchoň, Schneider-Trnav
ský, Figuš-Bystrý). V berlískom rozhlase som hrala aj môjho 
obľúbeného skladateľa Debussyho, ktorého klavírne kompozí
cie vermi .sadli" do mojich nie pn1iš veľkých rúk. Okamžite 
som dostala ďa lš ie pozvanie. No vedela som, že dieťa je na ces
te ... Roku 1943 som spievala a hrala vo viedenskom rozhla
se- aj odtiaľ ma znova volali do Berlína. Nešla som. 
b Hrávali ste komornú hudbu? 
Len pre vlastné potešenie, s veľkým huslistom, taktiež rodá
kom z Košíc, Ede Zathureczkym. Spolu sme vyrastali. spolu 
sme vystupovali v Košiciach: Zathureczky a Szakmáry .. . Boli 
sme velmi dobrí priatelia. Ede bol spolužiakom môjho brata na 
gymnáziu v Košiciach a veľa sme spolu muzicírovali. Dokonca 
starý pán Zathurecky by si bol prial vidieť nás ako 7Jvotných 
partnerov ... 
b Osud rozhodol ináč ... Váš manžel Ján Móry bol skla
dateľom. Ako sa z neho stal hoteliér? 
Roku 1921 zdedil Nové Strbské Pleso od svojho strýca, archi
tekta v Budapešti. Vtedy však stála iba jediná budova na Strb
skom Plese. Architekt Móry postavil prvú budovu na Novom 
Strbskom Plese. 
b Vo vašej . tatranskej" ére chodili na Nové Strbské 
Pleso k "Mórymu" významné osobnosti umeleckého 
života z celej Európy. Svedčia o tom početné záznamy 
v knihe hostí. Už roku 1945 sa však všetko skončilo. 
Prečo? 

Boli sme Ma dari .... Prišli sme o všetko. Najťažšie to znášali ro
dičia. Keď Beneš prišiel do Košíc, museli sa za 24 hodín vysťa-
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O SKAR v M AŠKARNOM BÁLE 

hovať zo svojho domu, t7v. 
Jakubovského paláca, aby 
mu uvoľnili miesto. V na
šom dome na Novom Strb
skom Plese zasa dovolenko
vali všetd povojnoví česko
slovenskí prezidenti. 
ti Ako ste prežívali tieto 
ťažké časy? 

Keď nás vyhodili z Tatier, 
najprv sme sa chceli usadiť 
v Levoči. Tam boli všetci 
Tatranci, naši priatelia s po
dobným osudom: Sonta
govci a další. Manžel vtedy 
uprednostnil voľbu iného 
miesta, aby sme neboli všet
ci na jednej hromade. Zača
li sme v Spišskej Sobote: 
šiesti v jednej miestnosti. Po 
mesiaci nám z Národného 
výboru oznámili, že kazíme 

tatranský vzduch, nech teda ideme ďalej. Tak sme sa pobrali do 
Spišskej Novej Vsi. Manžel išie dopredu, dohovoril sa 
s istou paňou, že prídeme (vtedy neboli vlaky, horko-ťažko 
sme zohnali obyčajný voz). Keď sme došli- s tromi deťmi- pa
ni vyhlásila, že nás s deťm i v nijakom prípade neubytuje. Boli 
sme na ulici. Pomohli istí známi, na ktorých sme si spomenu
li. Vďaka nim sme sa nasťahovali do bytu bez akéhokol'vek za
riadenia. Robila som všetko možné, aby sme sa uživili: plietla 
som, otvorila som si obchodík, vyrábala som hračky ... Trvalo 
aj nejaký čas, kým som znova mohla vystupovať v Košickom 
rozhlase, kedže som dlhší čas po vojne bola .nespolahlivá" -
Maďarka ... 
b Nič sa nedalo zachrániť, ani klavír? 
Nie. Dlho stál na svojom mieste v Tatrách, používali ho hostia 
z najvyšších komunistických kruhov, ktorí sa tam chodili zota
vovať. Neskôr som sa dozvedela, že môj Bosendorfer údajne 
stál v bratislavskom štátnom sanatóriu ... Zostala mi nemá kla
viatúra. 
ra Po nútenom pobyte na Spiši, keď rodina nema
la nijaké príjmy, ste sa s deťmi presťahovali do Bra
tislavy, aby ste si našli zamestnanie, resp . živo
bytie. 
Dostala som informáciu, že sa na Konzervatóriu uvolhilo mies
to pedagóga klavíra, ale kým som došla, aby som sa predstavi
la, bolo už obsadené. Ponúkli mi však koncertnú korepetíciu, 
ktorú som tri roky robila, a veiÍlli rada. Naučila som sa pritom 
hrať veiÍlli pohotovo 7 listu . Po troch rokoch ma vtedajší riadi
teľ Konzervatória Michal Vilec požiadal. či by som nechcela 
vyučovať spev. 
b Rada ste vyučovali? 
Dodnes ľutujem, že som nezostala pri klavíri. Ale keď som 7-<l
čala učiť spev, dostavili sa prvé úspechy s vynikajúcimi žiakmi, 
ktorých bolo čoraz viac. 
ra Hrávate na klavíri? 
Teraz, žiaľ. už nie. Prsty už zmeraveli. 
ti Počúvate veta hudby? 
lštrumentá lnu hudbu: najmä klavírnu a orchestrálnu. Velmi 
nerada počúvam spev. Bolo toho veľa ... 
b Co z vášho bohatého a dlhého života by ste chceli za
žiť ešte raz? 
Najkrajšie, najšťastnejšie bo lo obdobie štúdia v Drážďa
noch. b ZHOVÁRALA SA A. RAJTEROVÁ 
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100 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY 

Oto Ferenczy 
Capriccio pre klavír a orchester 

Ľubom ír Chalupka 

Totalitné praktiky ideologického riadenia a usmerňovania 
umenia a kultúry na Slovensku po komunistickom prevzatí 
moci v roku 1948, ktoré najintenzívnejšie poznamenali vý
chodiská, zámery a prostriedky v jednotlivých odvetviach 
umeleckej tvorivosti v prvej polovici 50. rokov, sa začali pa
ralyzovať jednak priebežnou vnútornou opozíciou autor
ských individualít voči simplifikujúcim predstavám a dogma
tickým požiadavkám, jednak zásluhou vonkajších okolností 
(kritikou Stalinovho kultu osobnosti na oficiálnej politickej 
platforme v roku 1956 a následnou čiastočnou liberalizáciou 
kultúrnej politiky voči umeleckej obd). Aj v okruhu sloven
skej hudobnej tvorby sa viacerí skladatelia začali postupne 
vyrovnávať s doktrínami proklamovaného socialistického rea
lizmu presúvaním dôrazu na autonómne 
vrstvy kompozičného majstrovstva, zrie
kaním sa deklaratívnych programových 
inšpirácií i hypertrofie folklórnych into
nácií, či úsilím o rozšírenie jednostrannej 
výrazovej palety. Proces prehodnocova
nia, vnútornej očisty i hľadania, ktorý sa 
začal Suchoňovými Metamorfózami, po
kračoval v rade skladieb, vznikajúcich 
v rokoch 1956-1958- napríklad vo vir
tuóznom obnažení nástrojových dispozí
cií symfonického orchestra a ťažením 
z rytmických a zvukových vrstiev Bartó
kovho tvorivého odkazu v Koncerte pre or
chester od Dezidera Kardoša, v intímnej
šom, zvukovo priezračnejšom type štyli
zovania folklórnych zdrojov ľudového 
muzicírovania v Rura/ia Slovaca od An
dreja Očenáša a v Pre/údi u a tokáte od Jozefa Kresánka, v sub
jektívne prežitej, zložitejšou chromatickou faktúrou poznače
nej Dramatickej fantázii od Jána Cikkera, alebo v návrate 
k modálne prepracovanej štruktúre v Koncerte pre husle a or
chester od Alexandra Moyzesa. Popri týchto príslušníkoch ge
nerácie slovenskej hudobnej moderny plodný proces zasiahol 
aj mladších skladateľov - najzretel'nejšie sa to prejavilo v no
vých opusoch Ota Ferenczyho. 

Ferenczy vstúpil roku 1945 do prostredia slovenskej hu
dobnej kultúry najprv ako publicista, kriticky komentujúci 
kompozičné a štýlové východiská medzivojnovej generácie, 
ktoré sa mu na pozadí jeho širšieho rozhľadu v európskej hu
dobnej tvorbe prvej polovice 20. storočia javili ako reduktív
ne a anachronické. V prvom opuse Hudba pre štyri sláčikové 
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nástroje z roku 1947 (dielu sme venovali pozornosť v Hudob
nom živote č. 6/2000) prezentoval náklonnosťou k tvorbe Bé
lu Bartóka a Igora Stravinského odpor proti romantizujúcim 
nánosom v dovtedajšej slovenskej hudbe, odvahu siahnuť 
k drsnejším zvukovým konšteláciám i k inovácii konvenč
ných formových riešení. ako aj schopnost hlbšieho štylizač
ného prieniku k folklórnym inšpiráciám. Nebolo náhodné, že 
kvôli svojej skladateľskej orientácii, vysokým nárokom a kri
tickému postoju voči vtedajšiemu skladatel'skému prostrediu 
v slovenskej hudbe i hodeniu za rozširovanie jej inšpiračného 
ambitu o nevyužité podnety z tvorby medzivojnovej európ
skej hudobnej avantgardy bol mladý Ferenczy jedným z pr
vých tvorcov, ktorému boli po roku 1948 adresované tvrdé 

výčitky strážcov ideologickej čistoty . so
cialistického realizmu" v slovenskom hu
dobnom živote, pasujúce ho za . dychtivé
ho zástancu škodlivých formalistických 
teórií". Pod týmto tlakom pristúpil ku 
kompromisu s vlastným presvedčením -
nedokončil rozpracované Nonero a v zmysle 
vtedajších požiadaviek na rozsah a spôsob 
využitia folklórnych intonácií, jednodu
chosť kompozičnej štruktúry a bezproblé
mový optimistický výraz napísal orches
trálne skladby Veselica ( 1951 ), Regrútska 
( 1952) a Hurbanovská ( 1952). Po tomto 
krátkom intermezze - počas neho vznikli 
ešte dva zbory a cyklus Regrútskych piesní 
na l'udovú poéziu- sa však Ferenczy vrátil 
k svojim štýlovým východiskám, predsta
veným v Hudbe pre štyri sláčikové nástroje. 

Roku 1955 utvoril Serenádu pre flautu , klarinet, fagot, harfu 
a sláčiky, dielo, ktoré už názvom poukazovalo na druh, spro
stredkujúci ušl'achtilé muzicírovanie v prostredí absolútnej 
inštrumentálnej hudby. Ferenczy túto tradídu pripomenul 
kultivovaným spôsobom, bez známok akademizmu (ktorý sa 
zvykol objavovať v prostredí návratov skladateľov 20. storo
čia k dedičstvu hudobného klasicizmu) , s akcentom na ko
mornosť zvuku, grafickú čistotu a prehľadnosť jednotlivých 
línií,' na pestré náladotvorné spektrum od bezstarostného po
hrá&ania sa s tvarom v priezračnom homofónnom prostredí 
až po dramaticky plynúce gradácie pletiva hla sov a drsných 
súzvukov, od meditatívnych tónov po graciózny pôvab tane
čných intonácií, cez putz ostinatných vrstiev k rafinovaným 
rytmicko-metrickým premenám. (Predchodcom takto pro-
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jekLOvanej vyzretej kompozičnej predstavy bola v slovenskej 
hudobnej tvorbe Sonatína pre ll nástrojov od Alexandra 
Albrechta z roku 1926.) Zretel"ne tak poukázal na životnosť 
základných čŕt hudobného prejavu, zbaveného romantizujú
cej veľkoleposti a patetickosti i závislosti od nánosov star~ej 
i novšej programovosti hudobnej inšpirácie. Nie je LO však ná
vrat k serenáde ako oddychovému žánru. Ferenczy pro
striedkami technicky dôkladného využitia vstupných nápa
dov predstavil svoju ideu jednoty tvaru a zvuku, pohybu 
a výrazu ako predpokladu vyvá1eného celku. 

Základom Ferenczyho tektonickej disciplíny sa stala nie na
toľko evolučne vyklenutá forma, rastúca z ro7víjania prvot
ných myšlienok, ako skôr aditívne radenie viacerých nápa
dov, príznačných rovnováhou medzi kontrastom a variačným 
obmeňovaním príbuzných tvarov. Kontrasty uplatnené v Se
renáde sa síce nezriekajú zmyslu pre dramatický ťah, z neho 
plynúce gradácie sú však krátke a zreteľne kontrolované in
telektom. V týchto dispozíciách sa zračí Ferenczyho afinita 
k Stravinského štýlovej pozícii, zreteľne demonštrovanej 
v tzv. neoklasickej perióde tvorivého vývoja ruského maj
stra. V elegancii nápadov, v mozaikovitosti výstavby, v ak
cente na .vecný" zvuk dychových nástrojov a na odsenti
mentalizovanie dikcie sláčikových nástrojov, v pružnosti dia
lógu medzi sólujúcirni nástrojmi a plenom, v rafinovanej 
štylizácii ľudového muzicírovania i v jemných napätiach me
d7i rytmom a metrom možno vidieť viaceré paralely Serenády 
so Stravinského hudbou. 

Capriccio pre klavír a orchester napísal Ferenczy krátko po 
Serenáde, v roku 1957. Blízkosť vzniku oboch skladieb pod
mienila zachovanie, ako aj prehlbenie tej štýlotvornej orien
tácie, ktorú v polovici päťdesiatych rokov skladateľ prezento
val. Do popredia sa presunula renesancia koncertantného 
princípu, ktorý sa v slovenskej hudbe v tomLO desaťročí stal 
prostredníkom príklonu skladateľov k typu absolútnej inštru
mentálnej hudby bez programových príveskov; okrem spo
menutých opusov Dezidera Kardoša a Alexandra Moyzesa 
možno uviesť vývoj Jána Zimmera v Koncerte pre klavír a or
chester č. 2, no najmä v Concertine pre klavír a sláčikové nástroje 
z roku 1955, koncenantné diela Stefana Németha-Samorín
skeho, určené klavíru, resp. organu, alebo absolventskú 
skladbu Ivana Hrušovského (v Moyzesovej triede). Obligát
nou štrukturálnou vrstvou v týchto dielach sa stala virtuóz
nos( partu sólového nástroja, či nástrojových skupín (u Kar
doša) i rôzne riešený hierarchický vzťah medzi líniou a zvu
kovosťou sóla a kompaktnosťou tutli. Celkove prevažoval typ 
romantického koncertu s dynamicky evolučne projektova
nou formou , konvenčným riešením kontrastov v cykle a za
chovávaním dominujúceho pomeru medzi kantabilne lyrizu 
júcimi myšlienkami a brilantne rozobranými efektnými 
pasážami, tvoriacimi súčasť pohybovej i zvukovej kulminácie, 
väčšinou na pozadí sonátovej, resp. rondovej formy. 

V prípade Ferenczyho skladby išlo o odlišné riešenie, odvo
dené zo samotného názvu: .capricciom· pomenoval sklada
teľ (v zhode s chápaním tohto druhu inštrumentálnej kom
pozície v 17. storočí ako synonymu k . fantázii ") hudbu, ply
núcu na pôdoryse voľnej formy, oscilujúcej medzi barokovým 
concertom grosso a sonátou da chiesa, kde určujúcimi čini
telíni je mozaikovitosť a pestrost. prudkosť zmeny a efektnosť 
protikladných nápadov, vyrovnávanie zvukových kontras
tov medzi líniou koncertantného klavíra a možnosťami 
orchestrálneho aparátu skomornením inštrumentácie, s dô
razom na zapájanie sa jednotlivých nástrojov či kombinácií 
do koncertantného dialógu. Podobne ako v Serenáde, i v Ca-
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pricciu obnažil Ferencry príznačné farebné registre dychových 
nástrojov (v čom tiež možno vidieť inšpiráciu Stravinského 
partitúrami. napríklad Petruškom, Príbehom vojaka) a v celko
vom poňatí koncertantnej kompo7ície prezradil svoju znalosť 
tvorby ruského majstra určenej LOmuto druhovo-žánrové
mu okruhu -Koncertu pre klavír a dychové nástroje a (rovnako 
nazvanej skladby) Capriccia pre klavír a orchester z roku 1928. 
Napriek tejto inšpirovanosti nemožno považovať Ferenczyho 
skladbu za číry odlesk Stravinského hudby. Obidve capriccia 
síce preniká fantazijná pestrosť a .terasovitá" kontrastnosť 
aditívneho typu, disciplinované vedenie klavírneho partu, 
v ktorom majú svoje miesto ušľachtilá kantiléna i virtuózne 
rozvinuté kaskády nástrojovej brilantnosti a dominuje aske
tickejší profil orchestrálnej vrstvy, no kompozičný vzťah ku 
klasickej tradícii sa u slovenského skladateľa nedeje spôso
bom štylizácie štrukturálnych modelov akoby z odstupu (pre 
Stravinského sa v jeho Capricciu v tomto zmysle inšpiratívnou 
stala ranoromantická hudba C. M. Webera). Emocionálne zá
zemie Ferenczyho nápadov je určitejšie a temperamentnejšie, 
s dôrazom na ľahkosť. plynulosť až spontánnosť. nechýbajú 
v ňom ani grotesknosť. irónia až s nádychom karikatúry. Tie
to črty (prítomné okrem Stravinského hudby aj v Banókovej, 
Prokofievovej či Sostakovičovej tvorbe) nesporne kontrastu
jú s baladicko-rapsodickým, idylickým a monumentalizujú
cim základom slovenskej hudby 20. storočia a zásluhou Fe
renczyho prvý raz zreteľnejšie obohatili jej profil. 

Dôstojný pohyb myšlienky prednáša nej dychovými 
nástrojmi na začiatku skladby, akoby štylizujúci ciacconu, 
podlieha premenám, v polylineárnom pletive stierajúcim na
značenú pravidelnosť bodkovaného rytmu a tonálnu zakot
venosť (Pr. l). Následné pasáže klavíra tvoria voľné, temer 

Pr. l 

improvizované varianty melodického obrysu. V striedaní 
týchto dvoch zvukových vrstiev dochádza aj k vzrušenejšej, 
rapsodicky zvlnenej gradácjj, trvá však krátko. Po upokojení 
sa objavuje nápadný kontrast daný vzťahom dôstojne plynú
cich chorálových akordov v orchestri voči virtuóznym roz
kladom akordických tvarov v klavíri. Objavenie sa chorálo
vých intonácii v úlohe intermezza výrazovo i pohybovo sa 
vychyľujúceho z okolitého prostredia (Pr. 2), známe naprí
klad zo Stravinského Príbehu vojaka a prítomné už vo Ferenc
zyho Hudbe pre štyri sláčikové nástroje slúži ako introdukcia 
k prúdu brilantne koncipovanej, pravidelne plynúcej hudby, 
plnej gracióznostL nesenej klavírnymi figuráciarni. Oproti tej
to vrstve vystupuje skupina dychových nástrojov s metricky 
odlišným priebehom. Vzájomný vzťah týchto vrstiev je deli
kátny, skladateľ kladie dôra? na rafinovanú prácu s rytmom 
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Pr. 2 Pr. 4 
Allegro modt:ralo 
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9lT Voľný dialogický vzťah medzi virtuózne rozihraným zvukom -r Í>r ~r o klavíra a motivickými jadrami v komornej selekói orchestrál
nej vrstvy, charakteristický pre koncertantnú podstatu Capriccia, 

Iha • ~" J t J je výraznejšie prerušený dillším intermezzom - sólon1 klavíra, 

~ ~ t;./ - ~bJ~ teľ z redtaúvneho základu k brilantnej kadendi. Záverečný diel ~ 
-i~ . q ~ f9t5 ktorého monológ, plynúd v pomalom tempe, rozvinie sklada-

~ ~ sa viaže na viacnásobné uvedenie rozihraného motívu (Pr. 5), 

:-i;: /.7 : Pr. 
5 

Allegro giusto 

_,~-mr~ Q;__ga 
--r-~ ~-

v m;kro!nuktu,älnom •mb;te (podobný •pô•ob u= l > ~::~rr 
v Serenáde). Vtipnosť čiastkových nápadov, s naznačením ta- l-AJ. -=- F___lr; ~~~~ 
nečného pulzu i rozmarnosti až .roztopašnosti" - (Pr. 3) - · D=lf V ~ --
svedčí o minudóznej variačnej práci s tvarmi aj o autorovom 
nadhl'ade nad aditívne koncipovanou formou. Návrat chorá
lu je impulzom pre vzrušenejšiu gradáciu, po ktorej sa objaví 
meditatívne ladená hudba - tvorí priliehavé intermezzo 

Pr. 3 

Piu mosso 

(so stručnou reprízou úvodnej myšlienky) k rytmicky ostro 
vykreslenému, grotesknému motívu pochodu, v štylizácii 
(inštrumentácia, zahusťovanie rytmických figúr, úzky ambi
tus) najviac sa približujúcemu pochodom v Stravinského 
tvorbe (napríklad v Petruškovi, Príbehu vojaka) . (Pr. 4) Rytmic
ký profil motívu sa stáva východiskom k figuratívnym pre
menám, exponovaným v klavírnom parte. 
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podmieňujúce bezstarostnosť a lahkos(, s akou zaznieva strie
davo v klavíri i v dalších nástrojoch, nakrátko i v plene orches
tra (ojedinelé miesto v skladbe). Hoci tu Ferenczy častejšie za
pája dialogické vrstvy do gradačných vzopäú, ide o krátke gra
dácie, nesmerujúce k dramatickým epizódam. Gracióznosť 
rytmicko-ornamentálnych variantov motívu, naznačujúcich 
skladatel'ovo porozumenie pre osobitosť fines ľudového muzicí
rovania, porozumenie (prítomné už v jeho prvotine - Hudbe), 
zásadne vzdialené od dobovo pestovaných deklaratívnych, 
symfonicky hlučných skresľovaní intimity autentického folklór
neho hudobného prameňa, lapidárnosť a emodonálna zreteľ
nosť Ferenczyho hudby sa potvrdzuje v čiastkových epizódach, 
rých lo sa striedajúdch a vyúsťujúdch plynule do temperament
nej vitálnej cody, sviežo a radostne uzavierajúcej dielo. 

Hoci Capriccio bolo pri premiérovom uvedení Slovenskou 
filharmóniou pod vedením Ľudovíta Rajtera a s Rudolfom 
Macudzinským v marci roku 1958 prijaté pomerne zdržanli
vo - kritika poukázala na .pomernú zložitosť kompozície" 
(Slovenská hudba 2, 1958, č. 4, s. 167) - už pri prvom hlbšom 
ana lytickom pohl'ade na dielo sa odhalili jeho hodnoty, 
významné nielen pre vývoj Ferenczyho, ale aj v kontexte po
trebnej štýlovej dynamizácie slovenskej hudobnej tvorby 
v druhej polovici 50. rokov. Konštatovanie . bohatosti variač

nej práce, plastickosti výrazu, zmyslu pre jemné farebné od
tiene v inštrumentácii a harmonickej zložke, proporcionality 
stavby a účinného rozvrstvenia svetla a tieňa vo výrazovom 
aparáte" (Hrušovský, 1959) , doplnil Peter Faltin v polovici 
60. rokov už s retrospektívnym nadhl'adom diagnózou dôleži
tosti pozície Ferenczyho skladby v dynamizovaní štýlového 
prev'rstvovania v slovenskej hudbe príslušného obdobia : .Es
tetil!ká báza Capriccia je objektivistická. Cosi na spôsob Stra
vinského. Kompo7,ícia sa programovo intelektualizuje- hud
ba je viac architektonicky konštruovaná ako expresívne pre
citovaná... Dynamizmus nesený motoricky, chromatika 
neromantická, ale rozširujtka a uvol'ňujúca tonalitu, prudký 

l!l HUDOBNÝ ŽIVOT) 2 )2001 



kontrast až antitéza pregnantných motívov ako hlavný prin
cíp rozvíjania a nový zdroj energie procesu. dravé disonancie, 
ktoré u/ nie sú superalteráciou funkcií. ale výsledkom voľ
ného stretania sa lineárnych hlasov, konštrukčná a nie výra
zová melod ika, úspornosť. vecnos(. stručnosť a nakoniec -
nad tým všetkým- úžasná prehľadnos(. jasnosť. čist ota a dô
slednosť tejto na prvý pohľad veľmi zloži tej a na svoju dobu 
v slovenskej hudbe nesporn e najzložitejšej partitúry.· 

Dnes pri počúvaní Ferenczyho CapriCCia nemožno prijať do
bovú Faltinovu tézu o .chlade a" odmeranosti" tohto diela, le
bo sk ladateľ popri všetkej rafinovanosti a intelektuá lnom dô
raze na konštrukčné vlastnosti hudobného diela, netvoril 
s . neosobným aranžérstvom". Kontrastnosť. až zá merná pro
tiklad nos( čiastkových myšlienkových okruhov, podmieňujú
cich fantazijne voľný pôdorys tektonického celku, nesie v se
be individuálne projektovaný náboj expresivity, v tom čase 
novej a pre slovenskú hudbu perspektívnej - expresivi ty 
neromantickej povahy, vyvieraj úcej z úcty k autonómnej hu
dobnej výpovedi a z nájdenia primeraného tvaru na jej dosa
hovanie. V polovici 50. rokov potvrdil Ferenczy svoj pôvod
ný zámer rozširova( výrazové a vedomostné zázemie sloven
skej hudby o tie inšpiratívne vrstvy z hodnotového okruhu 
polyštýlovo vrstvenej postromantickej európskej tvorby, kto
ré neboli dostatočne využité. Tento zámer sa usiloval okrem 
sk ladateľskej aktivity presadzova( i vo funkcii pedagóga teo
retických predmetov na Vysokej škole mú zických umení: 
prostredníctvom seminára analýzy sa vďaka Ferenczymu 
mohli vtedajší študenti oboznamovať s die lami protagonistov 
eu rópskej medzivojnovej hudobnej avantgardy (2. viedenská 
škola. Stravinskij ... ), ktoré sa v polovici 50. rokov u nás ofi
ciálne považovali za . tabu". V modernom a nekonvenčnom 

obohatení domácich kompozičných skúseností spočíva histo
rický zástoj Capriccia pre klavír a orchester vo vývoji slovenskej 
hudobnej tvorby druhej polovice 20. storočia . Je podivné. že 
napriek svojmu významu nebolo dielo vydané tlačou a nemá
me k dispozícii ani jeho nahrávku na zvukových nosičoch. la 

Pramene: 
rkp. panitúra (archív Hudobného fondu), 
nahrávka (fonotéka Hudobného centra) 
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KvET BALETU 

Slávnostné odovzdávanie prestížnej Ceny 
Philip Morris Kvet baletu zo rok 2000 so 
konalo už po šiesty roz 19. januáro t. r. 
v priestoroch historickej budovy SND. Zášti
tu nad odovzdávaním tejto ceny prevzal mi
nister kultúry SR Milan Kňažko s monže~ 
kou. Sošku Kvet baletu o šek no 10 000 
CHF získalo vedúca sólistka Baletu SND 
Nikoleta Stehlíkovó (1971) zo stvárnenie 
titulnej postavy v balete Giselle, Eginy v bo
lete Spartakus s prihliadnutím no postavu 
Júlie v balete Romeo a Júlia o no jej ume
lecké pôsobenie v SND. Najvýraznejším ta
lentom v oblasti klasického baletu so stol 
Zdeno Galabo (1978), ktorý obdržal finan
čný dar vo výške 1000 CHF zo stvárnenie 
svadobného pas de deux v balete Giselle 
s prihliadnutím no interpretáciu postavy 
Merkucio v Romeovi a Júlii. Predsedom po
roty bol riaditeľ Baletu SND Emil T. Bartko. 

Pri pn1ežitosti odovzdávania Ceny mol 
premiéru baletu Romeo a Júlia od Sergeja 
Prokofieva v choreografii Švajčiara Riccar
do Duseho v spolupráci s Jozefom Dolin
ským podľa pôvodnej choreografie Nichola
sa Beriozoffo. Úlohu Júlie stvárnilo Nikoleto 
Stehlíkovó, v postave Romeo so predstavil 
renomovaný český tanečník Zdenek Konvoli
no o. h., ktorý so, mimochodom, kedysi ne
úspešne hlásil do Baletu SND - dnes tu vy
stupuje oko hosťujúca hviezda. pš 
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IVEME CONCOURS EUROPÉEN 
DE COMPOSmON 

Európsko slcdoteľskó súťaž pre dámske zbory 
o zborové školy katedrál pre skladateľov no
rodených po 31. decembri 1965. 

Rukopisy zoslať doporučene do 31. júla 
2001 v 8 exemplároch, prihlášky do 1. marco 
2001 no adresu: 

Festival des Cothédroles 
53 rue de l' Admiral Courbet 
80011 Amines Cedex 01 i France 
e-mail: festicot@neuronnexion.fr 

SÚŤAŽ O MEDZINÁRODNÚ KOMPOZIČNÚ CENU 

.QuEEN MARIE JosÉ• (Ženeva 2002) 
Do súťaže možno zoslať dielo už uvedené 
o nahrané. Súťaž je bez vekového obmedzenie. 
Podmienky súťaže: 
- dielo pre sláčikový orchester o dve alebo 

tri nástroje (čembalo, harfa o klavír), 
s akoukoľvek kombináciou medzi nimi 

- trvanie: minimálne 12 min., maximálne 
22 min. 

Jasne čitotel'né partitúry o nahrávky zoslať 
najneskôr do 31. mája 2002 no adresu: 

Secretoriot of the International Musica! 
Prize Contest .Queen Marie José• 
Box 19 
CH-1252 Meiner / Genevo 
Švajčiarsko 

Internet: http://musnov 1.unige.ch/ prixrmj/ 

MEDZINÁRODNÁ HUDOBNÁ SÚŤAŽ 
BELGICKEJ KRÁĽOVNEJ ALŽBETY 2001 

hus le 
30. apríl - 26. máj 2001 

Prihlášky do 13. apríla t. r. 
Info + formuláre: 

Koningin Elisabethwedstrijd 
Wolstract 20, B-1000 Brussel (Belgicko) 
e-mail: info@koningin-elisobethwed
strijd.be 
www.koningin-elisobethwedstrijd.be 

THE GENEZIS PRIZES FOR OPERA 

Nadácia Genezis (Genezis Foundation) vypi
suje súťaž pre sklodcteľov o libretistov no vy
tvorenie komornej opery. Nadácie zaručuje 
oj produkciu ocenených diel. 

Vek uchádzačov: do 15. mája 2001 nesmú 
dosiahnuť 40 rokov. Podmienkou je námet zo 
súčasnosti) v trvaní 60- 90 minút, s maximál
ne ôsmimi hlavnými postavami o inštrumen
tálnym súborom pre 13 hráčov. 

Info: Horriet Ccpoldi Tel. +44 20 7602 1452, 
Fox +44 20 7565 4829 
e-mail: press@genesisfoundction.org.uk 
www.genesisfoundotion.org.uk 

Žiadosti o formulár, prihlášky o ďalšie materiály: 
The Administrctor, The Genezis Prizes for Ope
ra, Genezis Foundation, P. O. Box 32815, 
London N1 1GE, UK 

13 



Na prahu novéijl storočia 1 tisicročia 

otvára sa nám možno panoramatickejší 
pohľad na huďbu 19. a 20. storočia. 
Uvedomil som si to na abonentných 
koncertoch ll. a 12. januára, na kto
rých zazneli skladby Franza Schrekera, 
Jeana Fran<;aixa a Edvarda Hagerupa 
Griega. Bolo by to však málo, keby sa 
nám práve teraz menila optika len na 
hudbu tohto obdobia. Našou úlohou je 
a bude vracať sa k prameňom, neprebe
rať mechanicky videnie sveta minulosti, 
ale hodnotiť ho z nového časového 
a priestorového horizontu. 

Týka sa to najmä Franza Schrekera, 
jeho tvorby a tvorby jeho generačných 
druhov, stojadch na tej strane barikády, 
ktorá bola v Nemecku odsúdená na 
zmar. Pri hodnotení duchovného odkazu 
Schrekera (vrátane jeho opery Poznačení, 

z ktorej sme na koncerte počuli predo
hru) dostávam podt, že . nositelíni" krí
zových javov sú často obete doby a nie 
svet, ktorý ich obklopoval. Schreker nie 
je produktom duchovnej krízy na prelo
me 19. a 20. storočia, ale jej obeťou. On 
iba nastavil zrkadlo svojej dobe. Proroc
ký, tak ako Kafka, demaskoval diabla, 
ktorý vystupoval v úlohe anjela. 1\I 
Schreker skôr sníval o kráse, ktorú však 
málokto počul. presnejšie: nechcel po
čuť. Spoznanie a pochopenie tejto hudby 
bude úlohou budúcnosti. 

Rakúsky dirigent Peter Keuschnig 
stavil na muzikantskú intuíciu. Svojím 
strnulým, zdanlivo .nevýrečným" ges
tom priam fascinoval filharmonikov. Je
ho predstava o diele vyžarovala z celej je
ho charizmatickej osobnosti. Plne to po
tvrdil v Kvetinových hodinách pre hoboj 
a orchester od J eana Fran~aixa. Inter
pretačným spolutvorcom tohto pôsobi
vého diela bol hobojista Igor Fábera. 
Kvetinové hodiny nie sú v pravom zmysle 
koncertom pre hoboj a orchester, ale ne
pretržitou hrou nástrojových skupín. 
V tomto hravom dialógu hoboj síce do
minuje, ale len ako spoluhráč- partner. 
Priebeh skladby pripomína chod hodín 
s jemnou med1anikou, akési perpetuum 
mobile, Dielo je plné dôvtipu, francúz
skej hravosti. Fábera svojím krásnym tó
nom a znamenitou nástrojovou techni-
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kou opäť potvrdil, že je našou hobojovou 
jedničkou. 

Je dobré, že sa na našich abonentných 
koncertoch objavuje Peer Gynt od E. H. 
Griega. Obe suity, op. 46 a 55, dosve
dčujú, že Grieg inšpiračne vychádzal nie
len z ľudovej piesne svojej krajiny, ale že 
jeho hudba je zakorenená hlbšie. 2ije 
v nej severská príroda: kvílenie vetra, vl
nobitie mora ... Slovami Stravinského, je 
Grieg skutočným vynálezcom hudby. 
Peer Gynt je veľká severská rozprávka 
s nevšedným nábojom fan tázie. Podobne 
ako väčšina diel z Griegovho pera, nesta
via do popredia evolučný typ hudby. Je 
súkolesím hudobných obrázkov plných 
poetického čara. Taká bola aj interpretá
cia. Dirigent podčiarkol predovšetkým 
farebný kolorit a melodické kontúry kaž
dého hudobného obrázku. Griegova 
hudba je mozaikou malieb, ktorá sa skla
dá z drobných častíc tvoriadch uzavretý 
celok. Grieg bol ako Andersen. Nepísal 
veľké romány, ale jedinečné a neopako
vateľné rozprávky. V tom je jeho nesmr
teťnosL 

Mimoriadny koncert 19. januára doká
zal takmer do posledného miesta zapl
niť auditórium filharmonickej siene. 
Veľkým magnetom tohto večera bolo 
Nemecké rekviem op. 45 od Johannesa 
Brahmsa v podaní SF, SFZ (zbormaj
sterka Bla nka Junaňáková), izrael
ského dirigenta Pin chasa Steinbe rga 
a sólistov Ingrid Kaiserfeldovej (Ra
kúsko) a Vladimíra Chmelu (Cesko). 

P. STEl N BERG 

Pri opätovnom počúvaní tohto diela 
si čoraz viac uvedomujem jeho prvoplá
novú reflexiu skladateľovi!> pocitu osa
melosti a uvedomenie si údelu ľudskej 
smrteľnosti. Brahms hľadá v staro- a no
vozákonných biblických textoch odpo
veď na večné otázky života a smrti. 

Hudba diela je nad všetkými konvencia
mi, no nemožno jej uprie(. že vyrastá 
z tradícií. s ktorými bol Brahms spätý. 
Z výberu a tvorivého prepracovania 
biblických citátov je zrejmé, že hovoria 
o nádeji na život. Hudba umocňuje text 
a dáva mu nový veľkolepý rozmer. Die
lo je nesmrteľný pomník, večný dôkaz 
toho, že v človeku je si la mocnejšia ako 
smrť. I keď Brahms nazval svoje re
kviem . nemeckým", vniesol doň všeľud
ský obsah, ukázal. ako umenie vo svojej 
tvorivej sile dokáže zjednotiť. Aj inter
pretácia išla po stopách tejto myšlienky. 
Dirigent Pinkas Steinberg obohatil svoj 
interpretačný pohľad o výrazovú, dyna
mickú i obsahovú viacrozmernosť. Pod
čiarkol širokú citovú šká lu Brahmso
vej spovede, mužnú silu, ale i nehu, 
smútok a nádej. Svoju koncepciu posta
vil na kontrastoch, dynamických zlo
moch, prekvapeniach na tieňovaní hu
dobného toku. Jeho optika rezonovala 
v zbore i orchestri. Zo sólistov by som 
vyzdvihol rakúsku sopranistku, ktorá 
presvedčila kultivovanosťou, krásnou 
artikuláciou i farbou tónu. Slabšou 
stránkou interpretačného aparátu bol 
barytonista V. Chmelo. Jeho spodný 
hlasový register je síce farebne kom
paktný, no v hornom registri sa jedno
liatosť narúšala, farba tónu sa meni la 
a strácala na kráse. Rekviem ako celok 
pôsobilo vel'mi presvedčivým dojmom. 
Bolo zrejmé, že aj interpreti sa nadchli 
Brahmsovou hudbou a dali sa ňou strh
núť. Vzájomne sa počúvali a citlivo rea
govali na inšpiratívne gestá dirigenta . 
Z koncertu som odchádzal v presvedče
ní, že každý, čo Brahmsovu hudbu po
čul, musí sa na okamih zastaviť a polo
žiť si vedno s majstrom otázku o skuto
čných hodnotách tohto sveta. 

52. koncertná sezóna vstúpila do svojej 
druhej polovice. Abonentné koncerty 
25. a 26. jan uára boli akousi bodkou za 
jej prvým, úspešným polčasom. Na čele 
SF stál tentoraz hosťujúd dirigent Aldo 
Ceccato z Talianska. Program koncertu 
tvorili Koncert pre husle a orchester Alba
na Berga v interpretácii talentovaného 
huslistu Marca Rizziho a Brah msova 
Symfónia č. 2 D dur op. 73. 

V priebehu 20. storočia sa nahroma
dilo zarážajúco vel'a nepresných až za
vádzajúdch informácií a protirečivých 

úvah o osobe a tvorbe Albana Berga. 
Medzi ne patrí spochybnenie jeho 
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eviden 1 né ho 
árijského pô
vodu. Vie
denská kriti
ka zasa ozna
čovala Berga 
predovšet
kým ako naj
zaujímavej 
šieho eklek
tika. Okrem 
diametrálne 
odlišných re
cenzii ho na-

M. Rtzzt 

zvali wagneriánom a napokon takmer 
všetci jeho generační druhovia nemohli 
nezaznamenaf skutočnos(. že sa dostal 
pod duchovný vplyv svojho učitel'a Ar
nolda Schonberga. Pri počúvaní Koncer
tu pre husle a orchester mi napadlo, že ke
by si bol Adorno dôkladne vypočul toto 
dielo, bol by .obvinil" Berga z toho, že 
sa vzdal dôsledného tvorivého uplatne
nia kompozičných princípov 2. vieden
skej školy. Bol by ho .obvinW - rovna
ko ako Stravinského -z toho, že .kom
ponuje novú hudbu na starú hudbu", 
teda .hudbu na hudbu". Veď sa len za
počúvajme do l. časti diela. Za ortodox
nou dodekafonickou technikou žije 
v druhom kompozičnom pláne vieden
ský hudobný život. Netrúfam si ani len 
citovať mená, ktoré našepkávajú, kým 
každým bol Berg inšpirovaný. Prichádza 
mi na um Goetheho myšlienka .keby 
l'udia vedeli, aké množstvo inšpirácií 
preberám z minulosti a ako málo mám 
zo seba, žasli by" ... V takomto svetle sa 
zdá, že myšlienka na najzaujímavejšie
ho ektektika nie je až taká dehonestujú
ca. Goethe vedel, že človek nazdávajúci 
sa, že má všetko zo seba, podlieha 
zn ičujúcemu sebaklamu. No Berg nebol 
len .najzaujímavejším eklektikom", ale 
aj najväčším hudobným básnikom svo
jej doby. Jeho rozpamätanie sa na J. S. 
Bacha v druhej časti husľového koncer
tu patrí k nezabudnuteľným zážitkom ... 
interpretácia v podaní už spomínaných 
talianskych umelcov podčiarkla poetic
kosť Bergovej kompozície, ktorú ne
možno zaradiť medzi tradičné koncer
tantné diela, veď ide skôr o hudbu pre 
husle s orchestrom. Som si však istý, že 
dodnes nie je vyprofilovaný názor 
na túto hudbu. Žijeme skôr v zajatí 
názorov a úvah, ktoré sa o nej nahro
madili. Na záver sa chcem podeliť s pek
nou myšlienkou, ktorú raz vyslovil 
Ján Cikker v rozhovore so mnou: .Berg 
bol zázračným meteoritom, ktorý dopa
dol na našu zem". Ako krásne s tým ko
rešponduje Bergova myšlienka, že 
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.smrť je prípravou na spojenie s več
nosťou". 

Po tejto vel'kej prvej polovid koncertu 
sme sa ocitli vo svete Brahmsovej Symfó
nie D dur. Je to priam neuveriteľné, ale 
Brahms mal päťdesiatdva rokov, keď sa 
narodil Berg. Oddel'ovali ich od seba teda 
zhruba dve generácie (podla Herodota). 
Mohli sa stretnú(, mohli sa zhovárať 
a predsa ich výslednú umeleckú výpo
veď delí od seba zdanlivo priam kozmic
ký rozmer. Pre mňa je Brahmsova 2. sym
fónia zázračným hudobným snom. Kým 
v l. symfónii sa Brahms duchovne vyrov
nal s Beethovenovou 9. symfóniou, inými 
slovami geniálne na ňu nadviazal. je 
Symfónia č. 2 už zvláštnym upokojením, 
kde netreba nič prekonať. Brahms už 
v l. symfónii vystúpil na vrchol najvyšší 
a tu, v 2. symfónii, sa už kochá pohladom 
na okolitý svet a prírodu. Z hudby vy
žarujú božská harmónia, vyrovnanosť, 
sústredenosť a pokoj. Tu sa rozväzuje 
Brahmsov romantický duch azda naj
vypuklejšie. Táto hudba však neznáša 
popisné pretlmočenie. Nič si tu netreba 
predstavovať. Treba len počúvať a za
stavi( tok mimohudobných myšlienok. 
Je to hudba, ktorá si žiarlivo stráži túto 
výsadu. Ten, kto počúvne jej hlas, sa 
ocitne v zajatí najkrajšieho hudobného 
zážitku. Nebol som však nadšený Cec
cawvou koncepciou Brahmsa. Casto 
poškodzova! prirodzený tok hudby, 
sústreďujúc sa na to, čo nie je podstat
né. Utápal sa v detailoch pri .objavova
ní" nových zvukových súvislostí, ale 
celok mu unikal - rozdroboval sa na 
drobné epizódy. Rozhodne nie som 
proti tomu, aby sa hľadalo a experi
mentovalo. No nie za každú cenu. Hľa

danie toho, čo je nové, musí mat svoje 
duchovné opodstatnenie. 

IGOR BERGER 

BACHOVÉ MOLETÁ v SF 
K výmamným dielam Johanna Sebas
tiana Bacha patria motetá BWV 
225-230. Ich uvedenie v Slovenskej fil
harmónii v dobe, keď sa tešia populari
te najmä skladateľove pašie, Omša h mol 
a kantáty, treba jednoznačne hodnotiť 
ako heroický čin. Interpretmi koncer
tov, ktoré odzneli l. a 2. februára pod 
vedením Jana Rozehnala, bol zbor 
Camerata Bratislava, ďenovia Bra
tislavského chlapčenského zboru 
(um. ved. Magdaléna Rovňáková ) 

a súbor Musica aeterna. 
Predvedenie týchto diel kladie na in

terpretov mimoriadne vysoké profesio
nálne nároky. Keď navyše vezmeme do 

-
úvahy, že Bachove motetá boli v praxi 
uvádzané jednotlivo pri príležitosti ich 
určenia (k smútočným obradom- BWV 
226-229, k inej občianskej slávnosú -
BWV 225, alebo pre liturgické účely
BWV 230), tak ich komplexná koncert
ná realizácia vyžaduje aj extrémnu mie
ru koncentrácie interpretov a napokon 
i poslucháčov. 

Obsadenie zboru zároveň .amatér
mi" - nadšencami, ktorí majú menej 
školené hlasy, no viac sa zaujímajú 
o starú hudbu a rozumejú jej interpre
tácii, a .profesionálmi", ktorí popri svo
jej vysokej hlasovej kvalite neprichá
dzajú v praxi do styku s interpretačný
mi zákonitosťami hudby tohto obdobia, 
malo za následok nevyrovnanosť a ne
vyváženosť hlasov v skupinách, ich re
gistroch, medzi jednotlivými skupinami 
a v rámci faktúry celku. Na niektorých 
miestach, menších plochách faktúry či 
jednej frázy bol zbor menej vyvážený aj 
s inštrumentálnou zložkou. Miestami sa 
vyskytli malé intonačné zaváhania na 
väčších intervalových skokoch a u žen
ských hlasov aj v rámci vertikály. Neis
to zneli aj nástupy hlasov v kontra
punktických úsekoch a imitačnému 

kontrapunktu chýbala presnejšia jed
notnosť fráz a šestnástinových skupi
niek. Chorálom v horizontále a melo
dickým líniám chýbala väčšia transpa
rentnosť. Prednes textu bol nezrozu
mitel'ný, čo navodzuje aj otázku, do 
akej miery mu speváci rozumeli a vede
li o čom spievajú. Idea obsadenia chlap
čenského zboru na chorálové party bo
la skvelá, chlapci podali vynikajúci vý
kon utvrdený intonačnou čis1010u 

a presnými nástupmi. No z hľadiska do
bovej praxe a kontinuity hudobného 
toku celku by bolo zaujímavé zamyslieť 
sa nad prílišným spomaľovaním a retar
dáciou pred nasledujúcou tempovou 
zmenou v rámci jednej časti. Orchester 
Musica aeterna podal svoj štandardne 
dobrý umelecký výkon. Napokon tento 
súbor je profesionálne zameraný na in
terpretáciu starej hudby. 

Vo všeobecnosti by sa dalo konštato
vať, že tento interpretačný výkon z hľa

diska štýlovej čistoty a zrozumiteľnosti 
by bol akceptovatel'ný pred niekoľkými 
desaťročiami. Napriek spomínaným 
výhradám však koncepcia Jana Rozeh
nala bola jasne čitateľná; nesporne by 
bolo zaujímavé sledovať ju s nemenej 
nadšeným, no predsa vyškolenejším 
a informovanejším aparátom, aby bol 
výnimočný dramaturgický čin znásobe
ný jeho primeranou realizáciou. 1!:1 

ANTON STEl N ECKER 
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ŠTÁTNA FILHARMÓNIA 
KOŠICE 

Na prelome tisícročí sa s podporou Me
dzinárodného višegrádskeho fondu 
uskutočnil 2. januára Koncen pre Euró
pu, v programe ktorého účinkovala me
dzinárodná zostava interpretov: l. Nos
czyková z Poľska, naša Marta Beňač
ková, V. Prolat z Bieloruska, L. Vele 
z Ciech, Bartó~v zbor z Miškovca 
(zbormajster Zo4án Sándor), orchester 
SF Košice a jej šéfdirigent Tomáš 

MATIN É V MIRBACHU 

Na nedeľnom mirbachovskom matiné 
sa 28. januára predstavil absolvent 
Konzervatória v Bratislave, mladý vio
lončelista Michal Sťahel ( 1979). Po 
ročnom študijnom pobyte v Londýne je 
v súčasnosti poslucháčom Universität 
fi.ir Musik und da rstellende Kunst vo 
Viedni, získava aj cenné skúsenosti 
v letných interpretačných seminároch 
doma i v za hraničí. Ovenčili ho laureát
stva domácich i zahraničných súťaží. 
S jeho menom sme sa už stretli v minu
losti na nedeľnom matiné, kde účinko
val v súvislosti s víťazstvom v súťaži Ta
lent roka ( 1999) Ceskej i Slovenskej re
publiky. 

Sťahelov umelecký životopis je vzhľa
dom na jeho vek už teraz pestrý; no eš
te zaujímavejšie a väčšie bohatstvo po
núka pn1ežitosť počuť ho hrať naživo. 
Naši mladí interpreti hrávajú zanietene, 
no zväčša nemajú ešte vypestovaný dar 
preniknúť do podstaty citového obsahu 
skladieb, do nuáns, zvukového čara 
a najmä poézie. Inak Sťahel : kvalitné 
pedagogické vedenie zdisciplinovalo je
ho temperament, ktorý dokáže ovládať 
s vkusom a mierou. 

Koutník . V programe slávnostného • 
koncertu odznela Symfónia č. 9 d mol op. 
125 Ludwiga van Beethovena. Kout
níkovo naštudovanie možno zjednodu
šene označiť ako výsostne kontrastné: 
v dynamike, volbe tempa a vypracova
ní detailov sledovalo deľ oživiť Beetho
venovu partitúru ako monolit. Kvarteto 
sólistov znelo homogénne, na úspechu 
sa výrazne podieľali aj hosťujúci zbor, 
výborne hrajúci orchester i precízne só-
la lesného rohu. 

Tradičné novoročné koncerty boli zo
stavené z operetných predohier a meló
dií Franza von Supého, Franza Le
hára, Emmericha Kálmána, Oskara 
Nedbala, Johanna Straussa, Gejzu 
Dusíka a ďalších. Realizátormi boli Eva 
Seruglová, Ján Babjak, orchester SF 
Košice dirigoval Zdenko Macháček. 
Mladá nemecká huslistka Julia Fische
rová bola hlavnou aktérkou v Koncerte 
pre husle a orchester d mol op. 47 Jeana 
Sibelia. Jej hra bola precízna a koncen
trovaná. Hosťujúci dirigent Mirko 
Krajči sa pravdepodobne dal uniesť do
konalou h rou sólistky, orchester pod je
ho vedením znel príliš v úzadí, všetky 
úseky dialógu huslí s orchestrom sa vy

tratili. Chápem snahu vedenia SF umo
žniť spoluprácu orchestra aj mladým 

Mohli sme to konštatovať už podľa 
interpretácie úvodného Schumannov
ho cyklu Fantastické kusy op. 73. Sťahel 
spieval, meditoval i vzrušoval sa s ele
ganciou, hodnou umelca európskeho 
formátu. Technika akoby mu nerobila 
nijaké problémy, preto sa môže pohrá
vať s farbami, nuansami, drobnými ru
batami a celé svoje majstrovstvo, zrelú 
osobitosť prejavu odovzdať tlmočeniu 
skladateľovho zámeru. Ideálnou part
nerkou za klavírom mu je francúzska 
klaviristka Sylvaine Ilarionová. Je 
vhodnou komornou partnerkou, vie sa 
prispôsobiť spoluhráčovi a pritom ostať 
aj sama osobnosťou. Popri suverénnej 
technike a citlivom formovaní línií žia
da sa osobitne vyzdvihnúť príkladný 
zvukový pomer obidvoch nástrojov 
a u klaviristky navyše schopnosť zo
hľadniť osobitosti priestorovo obmedze
nej koncertnej siene. Stali sme sa tak 
svedkami príkladného dialógu dvoch 
osobností, ktoré sa navzájom dopfňali 
a tak umocňovali svoj výl)on. 

Platí ro aj o ďalšej časti programu, kde 
až na opus s názvom Lamento de Boabdil , 
od Gaspa ra Cassadóa (autor maur
ského pôvodu vyhnaný z vlasti) pre
važoval rytmus a spád (inšpirovaný oh-

domácim 
dirigen
tom, taká
to príleži
tosť však 
má byť vy
užitá pre
myslenej
šie. Tri or
chestrálne 
kusy op. 56 
Sigurd Jor
salfar E. H . 
Grieg a, 
ako aj obe 
jeho suity M. KRAJČI 

Peer Gynr op. 46 a 55 nemali dostatočný 
vzruch, kontrast ani tempovú diferen
covanosť. 

Na poslednom januárovom koncerte 
sa početnému publiku predstavilo 
Moyzesovo k varteto. V ich podaní za
znelo Sláčikové kvarteto G dur KV 156 
W. A. Mozarta, päť častí sláčikového 
kvarteta Cypfiše Antonína Dvoráka 
a Sláčikové kvarteto Es dur op. 127 Lud
wiga van Beethove na. Moyzesovci 
presvedčili dokonalou súhrou, kultivo
vaným prejavom a štýlovým cítením 
v každej z inpterprerovaných skladieb. 

ŠTEFAN ČU Rl LLA 

nivými španielskymi tancami). Vačšina 

skladieb neprekročila štýlové prostriedky 
novoromantizmu, v niektorých prípa
doch zasahovala až za hranice vyššieho 
populáru. Týka sa to najmä Intem1ezza 
z opery Govescas od Eniruque Grana
dosa - poutpou rri, ktoré zrejme využíva 
tóny príznačné pre jednotlivé dejové si
tuácie u nás celkom neznámej opery. 

V úprave Fritza Kreislera zaznelo die
lo Lavida brave od Manuella de FaUu, 
plné virtuóznych efektov. Umelci tri
umfovali, úspech bol ozaj mimoriadny. 
Maratón rozdielnych inšpirácií zakonči
lo rozsiahle Le Grand Tango od Asto ra 
Piazzollu. V tomto prípade išlo už 
o kompozíciu, vyrastajúcu z výdobyt
kov hudby nášho storočia, hoci v spev
ných líniách nepohrdla ani romantický
mi harmóniami. Veľkolepý záver sklad
by sa snažili interpreti vystupňovať aj 
istým patetickým nanášaním zvuku, no 
tentoraz violončelista zanikal v dravom 
formovaní zvuku ostinatných rytmov 
klavírnej partnerky. To je azda jediná 
výhrada voči úrovni v rámci tohto, po
dľa všetkých kritérií reprodukcie vyni
kajúceho, ba možno povedať nezabud
nuteľného výkonu. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 
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GENERAČNÉ KONFRONTÁCIE 

Na koncerte ll. októbra m. r. v Zichy
ho paláci zazneli za tichej nepozornosti 
bratislavského publika uchodcného 
nedávno skončeným i .behaeskami", 
skladby Ivana Paríka a Róberta Gaš
paríka. Komorná tvorba pre dychové 
nástroje, pedagóg a jeho bývalý poslu
cháč, vekový odstup ... to mal byť pred
met konfrontácie. Interpreti zo súboru 
Societa Rigata predviedli päť sklad ieb 
pre dychové nástroje oboch sklada
teľov. 

Väzba medzi skladateľom-pedagógom 
a jeho študentom má zaiste svoj u výpo
vednú hodnotu. Zámerom Generač
ných koncertov (agentúra AKORD ich 
poriada už šiesty rok) je vytvoriť pries
tor pre porovnanie tvorby dvoch skla
dateľov. Na spomínanom koncerte sa 
však zotreli práve generačné rozdiely. 
Uvedené skladby skomponovali obaja 
autori približne v rovnakom veku. Pre
to neporovnávam obsah, štruktúru 
a formové stvárnenie uvedených diel. 
Na koncerte výrazne dominoval istý au
torský typus, charakteristický príklo
nom ku komorným vyjadrovacím pro
striedkom, prevaha lyrického výrazu 
a zmysel pre detail. V týchto prvkoch sa 
jednotlivé skladby v čomsi navzájom 
podobali. V Gašparíkových skladbách 
som pociťovala ako ich autor správne 
vykročil po ceste dobre pripravenej 
na Paríkových hodinách kompozície. 
Z rozhovorov viem, že Gašpan1c si cení 
najmä to, že ho Ivan Parík naučil cize
lovať detaily, dbať na čitateľnosť a hra
teľnosť partitúry, že ho usmernil ako 
komponovať tak, aby všetko v skladbe 
do seba zapadlo. Z opačnej strany som 
vycítila, že Ivan Parík ostáva voči svoj
mu študentovi v pozícii staršieho pria
teľa, ktorý dobromyseľne upozorňuje 
na skryté žriedla a inšpirácie. 

Z Paríkových sonát pre dychové 
nástroje zaznela Sonáta pre hoboj ako 
hudobná spomienka načrtnutá presnou 
kresbou interpretácie Zuzany Greko
vej. Hudba pre troch je naozaj hudbou 
pre troch, kde je každý rovnako dôleži
tý, Hudba k vernisáži - objavná skladba 
zo šestdesiatych rokov, dobová výzva 
pre flautistov, teraz vynikajúco stvárne
ná Monikou Streitovou-Popelái'o
vou. Gašparíkovo Trio op. 42 .Nebo-Pek
lo-Zem" síce proklamuje v názve prog
ram, ale ostáva čistou hudbou pre tri 
nástrojové farby. Opäť vďaka interpretá
cii vyniká autorov zmysel pre lyriku 
a jemné kontrasty. Trio je v repertoári 
asi šiestich ansámblov u nás a v Cesku. 
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Záverečná skladba Neznámy priestor č. 4 
pre klavír, flautu, hoboj, klarinet a fagot 
je typovo akési impresívne nokturno, 
v ktorom uprostred pokojnej hudobnej 
hladiny vyklíči zvlnený stredný diel. 
Zvukomalebnosť je organickým tme
lom, viazaným na melodiku a harmo
nické pletivo. 

Situácia, v akej sa koncert konal, a7-
da nahrala interpretom. Myslím sL že 
odpadla tréma z plného hľadiska a ostal 
iba pocit, že si hrajú .priatelia pre pria
teľov". 

MEŠKA PušKÁšovÁ 

KoNCERT LúČNICE AKO ZÁRo

DOK BUDÚCEHO FESTIVALU 

Vedenie umeleckého súboru Lúčnica si 
stanovilo sympatickú, no neľahkú úlo
hu, keď sa rozhodlo voľne nadviazať na 
niekdajšie Slávnosti zborového spevu 
i na súťaž o Zlatý veniec mesta Bratisla
vy a pri prfiežitosti spomienky na zbor
majstra Lúčnice Stefana Klimu uspora
dúvať každoročné stretnutia niekdajších 
Lúčničiarov a hosťujúcich speváckych 
zborov, čo by malo byť 7..árodkom budú
ceho medzinárodného festivalu spevác
kych zborov. Prvý koncert sa uskutočnil 

v novembri 1999. Vtedy Lúčnicu dirigo
val ešte čerstvý 80-ročný jubilant Stefan 
Klimo, ktorý v zbore pôsobil vyše 30 ro
kov ako umelecký vedúci, dirigent i ako 
riad.iteľ. 19. novembra m. r. sa v Kon
certnej sieni SF konal druhý koncert, 
tentoraz už aj s medzinárodnou úča
sťou. Podujatie sa uskutočnilo zároveň 
pri pn1ežitosti 60. narodenín zbormaj
stra Petra Hradila, ktorý po odchode 
Stefana Klimu pôsobil vo funkcii ume
leckého vedúceho a dirigenta Lúčnice 
15 rokov. 

Program koncertu pozostával z vystú
penia troch zborov. Ako prvý sa pred
stavil spevácky zbor Lúčničiari, zlože
ný z bývalých ďenov Lúčnice pod vede
ním Petra Hradila. Zaspievali štyri 
skladby, ktorých interpretácia niesla ty
pickú pečať Hradilovho umenia, stvár
neného skúseným a zrozumiteľným 

gestom, pričom dirigent i zbor si ucho
vali dostatočný priestor aj pre voľné 
muzicírovanie - v tomto bola Lúčnica 
pod vedením tohto dirigenta typická 
a jedinečná. Skoda, že sa Hradil roku 
1998 rozhodol svoje pôsobenie v Lúčni
ci ukončiť. Zo skladieb, ktoré .Lúčničia
ri" zaspievali, bol pre mňa najväčším 
bonbónikom Brucknerov Christus factus 
est, kde sa najlepšie prejavili schopnosti 
dirigenta i zboru. 

Repertoár súboru Nostalgija zo 

Záhrebu tvoria tradičné piesne Dalmá
cie (úpravy piesní ľudových a ume
lých). Tento mužský komorný zbor 
vznikol roku 1983, pravidelne sa zúčast
ňuje na Festivale súborov Dalmácie 
v Omiši, kde získal už 20 cien v rôznych 
kategóriách, pričom v rokoch 1994 
a l 995 bol vyhlásený za absolútneho 
víťaza festivalu. Má za sebou aj koncer
ty v rômych štátoch Európy. 

Počúvať piesne v podaní súboru Nos
talgija bolo príjemným zážitkom, pri 
ktorom sme sa mohli preniesť do atmo
sféry slnečného Jadranu. Spievanie 
v zboroch alebo skôr v komorných sú
boroch (najčastejšie i v kombinácii 
s nástrojmi) má v Dalmácii bohatú tra
díciu. Ľudia sú tu vo všeobemosti veľmi 
muzikálni -dokonca aj pri pohári vína 
si zaspievajú tradičné piesne v 4-hlasnej 
úprave(!). Z tohto pohľadu ma však vy
stúpenie Nostalgije trochu sklamalo, 
pretože priamo v Dalmácii som počul 
veľa iných súborov schopných podať 
svoju hudbu presvedčivejš i e. Prob
lémom 7-členného súboru Nostalgija 
(v súčasnosti pod vedením tenoristu 
Ante KroJa) bol hlavne badateľný roz
diel medzi tenormi a basm.i. Pokiaľ te
noristi sa priam pohrávali s lyrickými 
melódiami a textami o láske, ľuďoch, 
mori a kraji, nižšie hlasy pôsobili trochu 
nezúčastneným dojmom. Na druhej 
strane tenory mali (najmä vo vysokých 
falzetových polohách) často problémy 
s intonáciou a hlasovou kultúrou - ba
sy boli z tohto hľadiska na tom lepšie. 
Súbor zaspieval tri ľudové a tri umelé 
piesne, väčšinou v homofónnej úprave 
postavenej na sólovej melódii s harmo
nickým sprievodom. Ich vystúpenie 
hodnotím v každom prípade ako pozi
tívny dotyk s kultúrou, ktorá nás môže 
osloviť a ktorá sa na Slovensku napriek 
početnej chorvátskej menšine žijúcej 
v blízkosti Bratislavy neprezentuje príliš 
často. 

Očakávané bolo vystúpenie súčas
ného Speváckeho zboru Lúčnica pod 
vedením umeleckého vedúceho a diri
genta Mariána Vacha a dirigentky 
Eleny Matušovej . Uviedli premiéru 
vianočnej koláže Vstávajte, pastieri! pre 
sólistov, zbor, organ a perkusie, ktorú 
pre zbor napísal Peter Breiner podľa 
pôvodnej verzie Mikuláša Moyzesa. 
Z hľadiska repertoáru Lúčnice za po
sledné roky je takýto dramaturgický čin 
niečím novým, pretože dielo ráta so scé
nickým stvárnením, účasťou hercov 
a potrebná je aj režisérska koncepda. 
Pôvod diela možno nájsť v koledníckej 
betlehemskej hre z Gemera, publikova-
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nej Jánom Kollárom roku 1835. Jeho 
realizácia bola zverená mladému oper
nému režisérovi Romanovi Bajzíkovi, 
ktorý dramatické stvárnenie doplnené 
o l'udové kostýmy a rekvizity vhodným 
spôsobom podriadil hudobnému textu. 
Kým po vizuálnej stránke dielo pôsobi
lo pútavo, hudba Petra Breinera zane
chala rozpačité dojmy. Renomovaný 
autor v skladbe zvolil hudobnú reč, 

kde akoby mieni experimentálnym 
spôsobom využ~val bohaté skúsenosti 
z oblasti tanečnej a filmovej hudby, ap
likované na slovenské ľudové koledy, 
čo je však rizikové - záleží totiž na 
spôsobe realizácie takéhoto prístupu. 
V prípade koláže Vstávajte, pastieri!, bo
hužiaľ, vznikol síce miestami efektný, 
no celkovo nevýrazný dojem, ktorý vo 

OLEG PODGORNÝ (1956), dlhoročný riaditeľ 
Medzinárodného hudobného festivalu Praž
ská jar, zomrel náhle 17. decembra m. r. Ab
solvent Konzervatória o Rlozofickej fakulty 
UK v Prahe, pedagóg, riaditeľ HIS ČHF, so 
no základe úspešne vykonaného konkurzu 
dostal roku 1990 no čelo PJ. Pod jeho vede
ním so plne štátom dotované podujatie 
transformovalo v hudobný megofestivol 
financovaný prevažne zo súkromných 
zdrojov. 

NOVÝM RIADITUOM ČESKEJ FILHARMÓNIE 
so no nasledujúcich päť rokov stol skla
dateľ, pedagóg o manažér Václav Riedi
bauch. Jeho cieľom je primerané ekono
mické zabezpečenie ČF, posilnenie jej zo
hraničnej reprezentačnej funkcie, užšie 
prepojenie hudby a výtvarného umenia 
v sídle orchestra - Rudolfíne, ako oj 
omladenie obecenstvo. Riedlbauch, kto
rého menovanie do funkcie riaditeľa pri
vítal aj šéfdirigent ČF Vladimir Ash ken a
zy, hodlá vymenovať novú umeleckú ra
du orchestra. - Sponzorom ČF je 
mladoboleslavská automobilka Škoda. 

DNI SÚČAsNEJ HUDBY (DSH) prebiehali 
v Prahe koncom októbra o začiatkom no
vembra m. r. V sérii komorných koncertov 
zaznelo 18 diel prevažne českých sklada
teľov všetkých generácií. 

Predsedo Spoločnosti skladateľov Milan 
Jíro po podujatí povedal: , Dni súčasnej 
hudby sú ... prístupné skladateľom všetkých 
generácií. .. Nenájdeme tu obmedzenia 
štýlové oni teritoriálne ... Jediným kritériom 
je úroveň. Snažíme so latku klásť vysoko o 
zaslané dielo nechávame lektorovať ... Oži
vením tohtoročných DSH boli skladby zo
hraničných autorov. V rámci projektu Pro
ho-mes'to kultúry 2000 sme so už v rámci 
prípravy DSH obrátili no sesterské argo-
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mne nerezonoval. Skladba bola posta
vená na zboroch a sólach, sprevádza
ných organom a občas aj l'udovými 
bicími nástrojmi. Zbor bol však posade
ný skôr v inštrumentá lnej sadzbe, ta
kže akordy nezneli ako plastické har
monizujúce súzvuky. No najväčším 
technickým nedostatkom boli a cap
pella úseky, v ktorých bol zbor s into
načne klesajúcou tendenciou .kom
promitovaný" občasnými secco-akord
mi organa, ktoré odhalili i ntonačné 

vzďal'ovanie sa spevákov od pôvod
ného notového textu. Nevnímam to 
však ako nedostatok zboru, pretože 
v zborovom speve sa to bežne stáva 
(hod by sa stávať nemalo): zodpoved
nost za to nesie sklada tel', ktorý by mal 
s týmto problémom rátať. Dirigentské 

nizácie miest, ktoré ... podobne oko Prahu, 
vybralo UNESCO ... Tohtoročný festival hod
notím ako relatívny úspech .. ." 

Festival MUSICA IUDAICA 2000/5761 sa 
konal v novembri v Prahe už po deviaty 
raz. Za účasti českých a zahraničných 
interpretov zazneli diela Ernsta Tocha, 
Nortono Feldmana, Daria Milhoudo, 
Davida Nowokowskeho, Lazara Weinera, 
Viktora Ullmonna, Louisa Lewondowské
ho, Arnolda Schänbergo, Gideona Klei
na, Petra Ebena, Petra Pokorného o d'. 

OPERA 2001 - 5· ROČNÍK FESTIVALU Hu
DOBNÉHO DIVADLA SO koná V Prahe V januári 
o februári t. r. pod záštitou ministra kultúry 
ČR Pavla Dostálo o primátora hl. m. Prahy 
Jano Kosia. Festival organizuje Jednota hu
dobného divadlo s čestným festivalovým vý
borom (Ivo ŽÍdek - čestný predsedo, Ludmi
lo Dvoi'áková, Dagmar Pecková, Milada 
Šubrtová, Ilja Hurník, Sir Charles Mockeros) 
s mottom .Opera oko divadlo tu o teraz -
Ako inscenovať operu no konci tisícročia?" 

Víťazné dielo MEDZINÁRODNEJ SKLADATEt
SKEJ sútAŽE s mottom ,Prométeom o Ika
rom•, o ktorých rozhodlo päťčlenná medzi
národná porota, prezentovalo no verejnom 
koncerte v Prahe v januári t. r. Pražská ko
morná filharmónia pod taktovkou Jirího 
Bélohlávko: Elixír kanadského skladateľa 
Paula Frehnero, nositeľo 1. ceny o Triomfo 
del tempo pre spev o orchester no slová 
Francesca Petrarcu od Zdeňka Lukáša, no
siteľa ceny Českého hudobného fondu zo 
najlepšie dielo českého autord. 

• 
PREMIÉRA ČESKEJ OPEIIY 

český skladateľ Vít Zouhar napísal ope
ru na libreto barokovej opery Coronis, 
ktoré sa zachovalo v Krominžskej Štát-

naštudovanie skladby bolo solídne, tre-
• ba oceni( aj snahu samotných zboro

vých spevákov. Zo sólistov zaujala 
hlavne nádejná sopranistka Alena 
Pradlovská v ú lohe Anjela a vydarené 
boli aj zborové kvartetá v úlohe Rodi
ny. Z hercov treba spomenúť presvedči
vého Martina šafárika v úlohe Baču. 

Druhý koncert zamýšl'aného medzi
národného festivalu speváckych zborov 
sa skončil priaznivým ohlasom u publi
ka a treba len dúfa(, že entuziazmus ve
denia Lúčnice sa zachová a že sa v no
vembri 200 l v Redute opäť zídu milov
níci zborového spevu na koncerte, 
ktorý bude bohatší aj o účast iných spe
váckych zborov zo zahraničia, prípadne 
aj zo Slovenska. tJ 

PAVOL ŠušKA 

nej vedeckej knižnici. Keďže hudba tejto 
opery serio sa nezachovala, poslúžil 
text oko východisko k vzniku novodo
bého hudobnodivadelného diela. Vít 
Zo uhor zahustil dej do jednohodinové
ho pôsobivého tvoru o vytvoril k nemu 
neoborokovo-pärtovsko-minimolistickú 
hudbu. Scénická premiéra so konala 
v podaní olomouckého súboru pre starú 
o novú hudbu Ensemble Domian kon
com novembra m. r. 

BRNENSKÉ DNI MLADÝCH INTERPRETOV, ktoré 
organizuje Klub moravských skladotel'ov, sú 
tradičným festivalom nevel'kého rozsahu. 
Poskytujú priestor polrecitálu mladých inter
pretov, ktorých program musí obsahovať oj 
skladbu súčasného autora. No podujatí 
koncom novembra m. r. vzbudilo mimoriad
nu pozornosť slovenské klavírne duo PETER 
PAŽICKÝ o ALEŠ SOLÁRIK, v ktorého podaní 
zazneli dielo Brahmsa, Ravelo a Lejska. 

0RGANOVÁ SÚŤAŽ V OPAVE, ktorá SO kona
Jo v druhej polovici októbra m. r. už po 
dvanásty raz, po prvýkrát prekročilo hra
nice národnej súťaže o v najvyššej (Ili.) 
vekovej kategórii poskytla priestor oj zo
hraničným kandidátom. Zo šiestich krajín 
prišli 25 súťažiaci, ktorých hondotilo tiež 
medzinárodná porota (kategórie l. o ll. 
moli osobitnú, národnú porotu s jedným 
členom zo Slovensko). Porotcovia z Čiech, 
Madarsko, Poľska o Slovensko (Ferdi
nand Klindo) rozhodli o tomto porodí 
účastníkov: víťazkou súťaže so stalo Sta
nislava Di'evíkovská (ČR) pred Konstonti
nom Volostonovom (Rusko). Tretiu cenu 
si podelili slovenská účastníčka Mário 
Demeterová a Poľka Marta Kogutová. 
Súťaž organizačne zabezpečili Magistrát 
mesto Opavy o Nadácia Český hudobný 
fond Praha. 
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"Tu tto ne l mondo .. " 
vzdal podu Giuseppe Verdimu 

PLAGÁTY VÄČŠINY OPERNÝCH DIVAD IEL SVETA SA V UPLYNU LOM MESIACI OD SEBA PRÍLIŠ NELÍŠILI. ÄKO DOMINANTNÝ AUTOR 

SA NA NICH OBJAVOVAl GiUSEPPE VERDI, KTORÉHO STÉ VÝROČIE ÚMRTIA SME Sl PRIPOMENULI 2]. JANUÁRA. 

JUBILEUM MOTIVOVALO SÚBORY USPORIADAŤ SLÁVNOSTNÉ VERDIOVSKÉ DNI Čl TÝŽDNE. NA TRASE BERLÍN - VIEDEŇ - BRATISLAVA 

ICH SLEDOVAL AJ HUDOBNÝ ŽIVOT. 

5TAATSOPER UNTER DEN LINDEN - OTELLO 

Hoci vzťahy medzi tromi autonómnymi opernými domami 
Berlína nie sú vždy idylické, verdiovské jubileum ich motivo
valo na spoločné oslavy. V dramaturgickej súčinnosti medzi 
Staatsoper Unter den Linden, Deutsche Oper a Komische 
Oper ponúkli projekt takmer štyridsiatich predstavení opier 
Giuseppe Verdiho (ll titulov, baletný večer, Rekviem), zaští
tený mottom • lU tto ne l mondo ... ". Je to citát zo záverečnej 
fúgy Falstaffa a v prenesenom slova zmysle hovorí o tom, že 
Verdimu vzdáva poctu celý svet, v konkrétnom prípade svet 
berlínsky. Popri divadeln ých večeroch sa uskutočnilo medzi
národné sympózium na tému recepcie diel Giuseppe Verdiho 
v nemecky hovoriacom priestore. 
Ťažiskom slávnostných dní v Státnej opere Unter den Lin

den bolo premiérové naštudovanie Otelia. Dostatočne oboz
námený s inscenačnou praxou nemeckých divadiel som ne

vom obleku, Desdemona v priliehavých šatách s l'ahkým ka
bátikom, Emilia v nohavicovom kostýme, Cassio v švihác
kom, modernom oblečení. Popíja sa koktail, no v prehlbujú
cich sa intrigách sa už zalesknú pištole. Tretie dejstvo je 
v Otellovej pracovni, zariadenej mova plastovou výbavou, scé
na sa však viackrát točí. Po príchode benátskeho vyslanca drá
ma graduje: v zmätku sa aktéri potkýnajú jeden o druhého, pa
dajú na seba, pričom Desdemona rovno na Cassia. Otellova 
hystéria sa mení na šialenstvo, maur si pomaJuje tvár bielou 
farbou, na hlavu si z.aviaže šatku. Scéna záverečného aktu je 
takmer prázdna. Chýba Desdemonino lôžko, zato javisko zapla
vujú šíriace sa ohne. V aranžmáne opäť niekol'ko nezmyslov 
(Emilia klope na otvorené dvere ... ), no vražda šatkou je pôso
bivá. Ako vidieť. o novom berlínskom Otellovi sa dá vel'a napí
sať. menej však možno prežiť v atmosfére verdiovskej poetiky. 

S ňou je réžia Ji.irgena Flim
ma a scénografia Georga 
Tsypina pramálo kompati
bilná. V činohernom, avant
gardnom divadle by sa o tejto 
koncepcii dalo uvažovať. au
torom by však nesmel byť 
Verdi. 

očakával nijakú romantiku. 
Aj tak som sa aspoň nádejal, 
že tím režiséra Jiirgena 
Flimma (dodnes vo mne 
rezonuje jeho zaujímavý 
Don Giovanni v Zurichu) sa 
prinajmenšom nespreneverí 
princípom verdiovskej poe
tiky. Nádej však zomrela 
hneď po rozhrnutí čiernej 

opony počas búrky. Na javis
ku dominovala mohutná 
konštrukcia, plastová rotun
da, popretkávaná schodmi 
a poschodiami, pripomí
najúca novostavbu brati
slavskej Národnej bank y. 
Dokonca i s podobnými 

C H. FRANZ (OTELLO), E. MAGEE (DESDEMONA) 

Ak ma, pravdu povediac, 
réžia neprekvapila, jedno
značne ma sklamalo hudob
né naštudovanie Daniela 
Barenboima. Jeho poňatie 
stálo na dvoch pilieroch: ly
ricky introvertnom a pre
cízne vymodelovanom, na 
druhej strane wagnerovsky 
burácajúcom, zvukovo maxi

neónovými svetlami. Zbor, odetý do pestrých civilných kos
týmov, elegantných i športových, do bielych námorníckych 
uniforiem i mníšskych habitov, očakával príchod Otelia. 
Ten vstúpil z hl'adiska a svoje .Esultate" odpálil z obchvatu 
orchestriska, tvárou k publiku. Už počas nasledujúceho 
zboru, v sprievode meniacich sa farieb, zaúradova la choreo
grafia (Catharina Liihrová), nútiaca rytmicky cvičiť sparta
kiádne zostavy, medzi nimi napríklad v kombináciách ná
morníci-mníšky. O rôzne prekvapenia nebolo núdze ani 
neskôr. 

Kým prvé dejstvo sa končí ľúbostným duetom vrcholiacim 
na strmých schodoch vedúcich do portálu, celé druhé dejstvo 
je situované na plážové kúpalisko. V strede bazén, nad ním sa 
týči tobogan, v pozadí promenáda v plavkách. Kostýmy 
(Doey Liithi) opäť civilné, Otello v uniforme, Jago v tma-
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málne vypätom. Všetko, čo je medzi tým, sa rozplynulo v bez
tvarej mase tónov, bez napätia v ansámbloch, bez gradácií 
a vôbec, s minimom talianskej pulzácie. Barenboimov omyl 
sa prejavil i vo volbe obsadenia. Jeho wagnerovský objav, 
nemecký tenorista Christian Franz (Otello), má síce silnú a svet
lú výšku, opretú o rezonanciu hlavy, zato stred je bezfarebný 
a frázovanie neštýlové. Estetika tónu Emily Mageeovej 
(Desdemona) je bližšia nemeckej opere. Jej kantiléna nemá 
dostatočnú klenbu, tón je výrazovo sterilný a výšky nie sú 
dosť isté. Najmenej výhrad znesie Jago Valerija Alexejeva, 
ktorého dramatický barytón, hoci timbrovo neveľmi zaujíma
vý, znie aspoň vol'ne a výrazovo pestro. Premiérový večer 
výstižne .ocenilo" pri záverečnej klai'íačke publikum, keď in
scenátorov privítalo hlasným .bú". Barenboim bol tejto .po
cty" ušetrený, no nemalá časť publika sa potlesku zdržala. 
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M!lll•í•i:Hifl•1[f/.:.1•1t•• 
DEUTSCHE OPER BERLIN - FALSTAFF 

v deň storočnice úmnia Giuseppe Verdiho dala nemecká opera 
v bývalom Západnom Berlíne na program Falstaffa. Cítil som 
v tom istý zámer, istú symboliku. Najzrelšie, posledné sklada
tel'ovo operné dielo, s mottom verdiovské ho projektu .Th tto neJ 
mondo ... •. poslúžilo ako dvojnásobná pocta: skladatelovi i re
žisérovi inscenácie, generálnemu intendantovi a šéfrežisérovi 
divadla Gotzovi Friedrichovi, ktorý 12. decembra vlani zo
mrel po náhlej, vážnej chorobe. Falstaff je Friedrichova prvá in
scenácia v Deutsc~ Oper s ročníkom zrodu 1977 a vôbec sa ne
čudujem, že ju opäť oprášili a uviedli na dosky. Nadčasovo ak
tuálna, svieža, ~tipná , nenásilne humorná koncepcia kráča 
s duchom hudby i Shakespeara, kreslí windsorský kolorit citli
vo, vnímavo a pritom nie nemoderne. Nijaké zbytočné kulisy, 
scéna Timothy O'Briena je komponovaná z prevažne dreve
ného materiálu, je vzdušná a náladotvorná. Premeny obrazov 
sa odohrávajú pred očami divákov, kompletná výprava sa od
tiahne bokom, zatial' čo z druhej strany prichádza - ako na 
bežiacom páse - scéna nová. Kostýmy sú dobovo štýlové. Ku 
krásnej pointe dochádza počas záverečnej fúgy, a to pri slovách 
.turti gabbati", keď lúče reflektorov sa náhle obrátia do hladis
ka. Otázka na nás, divákov znie: dokážeme si zo seba vystreli(. 
vieme brať život s humorom, pouať sa z vlastných skúseností? 
Publikum ocenilo tento krok spontánnym potleskom, čím naj

výstižnejšie dokázalo, že sa s Friedrichovou 
réžiou nielenže stotožnilo, ale že si tiež pri-
znalo, že vari v každom z nás je kúsok 
Falstaffa, žiarlivého Forda, a občas štipla-

vého humoru windorských paniaek. 
Odchod prof. 

Gätza Friedricha 
( 1930-2000), kto

bol na poste generálneho inten
danta a šéfrežiséra Deutsche Oper od ro
ku 1981, vníma nielen berlínska kultúr
na verejnosť bolestivo. Jeho inscenácie, 
a už Wagnerov Nibelungov prsteň, Tristan 
a Iso/da, Parsifal, Majstri spevád norimber
skí. opery Mozanove, Straussove, Ver
diho (naposledy Luisa Miller) i tituly 

svetovej moderny však budú žiť na javis
ku divadla i naďalej. Dvadsaťštyriročný 

Falstaff je toho najrukolapnejším dôkazom. 

VIEDENSKÁ ŠTÁTNA OPERA - ERNANI, OTELLO 

Viedenská Státna opera, využívajúc svoj bohatý repenoár, 
usporiadala počas vyše troch januárových týždňov rozsiahle 
verdiovské oslavy. Zaujímavé boli predovšetkým dramatur
gicky, pretože popri dielach stredného tvorivého obdobia po
núkol súbor tiež Ernaniho, Stiffelia, či prepracovanú verziu 
Lombarďanov, Jerusalem. V hlavných úlohách sa predstavila 
celá plejáda známych speváckych mien, menej už dirigent
ských osobností, hoci meno samo osebe ešte zárukou vrchol
nej kvality nemusí byť. 

Inscenáciu Ernaniho pripravili na sklonku roku 1998 re
žisér Graham Viek a výtvarník Richard Hudson. Sivastý, 
pomerne asketický priestor s náznakmi symboliky, bez hu
dobného naplnenia je nemý. Samotné dielo vyžaduje štyroch 
rovnocenných protagonistov, čo je požiadavka, ktorú bez 
problémov dnes ťažko spfňajú aj tie najpoprednejšie svetové 
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C. CANGIANOVÁ {NANETTA), F. McCARTHYOVÁ {AucE FoRo), 

K. BORRISOVÁ {MRS. QUICKLY), U. WALTHEROVÁ {MRS. PAGE) 

Pod taktovkou neznámeho chorvátskeho dirigenta Iva Lipa
noviča malo predstavenie rázny ťah, bolo preázne v ansám
bloch a vypracované v detailoch. Bruno Pola je i pri menej 
konzistentnej hlbšej polohe vokálne nesmierne plastickým 
Falstaffom, upúta množstvom odtieňov vo výraze, dynamike, 
farbení tónu i skvelou výškou. Herecky je jeho portrét rozkoš
ný, vychutnáva všetky charakterotvorné fazety postavy tragi
komických rozmerov. Wolfgang Brendel ako Ford vniesol do 
panu prílišnú tónovú t vrdosť, vypestovanú wagnerovskými 
skúsenosťami . Podobne Clemens Bieber (Fenton) je väčšmi 
nemeckým než belcantovým tenorom. Výborné bolo dámske 
kvarteto, predovšetkým zaskakujúca mladá Malgorzata Wale
wská odhalila v tmavom, krásne sfarbenom a obsažnom alte 
výnimočné dispozície pre rolu Mrs. Quickly. Fionnuala Mc
carthy vytvorila pôvabnú, zamatovým tónom obdarenú Alice 
Fordovú, Ute Waltherová bola typovo výstižnou Meg a Cat
herine Cangianová sviežou, mladučkou Nanettou. Presné 
kontúry však dostali i malé figúrky v podaní Petra Galliarda 
{Bardollo), Reinharda Hagena (Pistola) a Johannesa Preissinge
ra (Dr. Cajus). 

scény. Navštívené predstavenie malo popri dedikácii verdiov
skému výročiu ďalší slávnostný rozmer: 65. narodeniny a 40. 
jubileum javiskovej činnosti si v postave Dona Carlosa pripo
menul barytonista Renato Bruson. A bol to práve on, ktorý 
demonštroval bezúhonné verdiovské legato, výraz tvorený 
vokálnymi prostriedkami a silu osobnosti. A navyše i svieži 
materiál, zachovávaný vďaka technike, správne volenému 
repertoáru a hlasovej hygiene. Popri Brusonovi sa čestne 
držal Ferrucio Furlanetto (De Silva), spievajúci objemným, 
dosť'tmavým, a le i trocha hrubozrnným basom. Gruzínska 
soplllnistka lano Tamarová, ktorú som zažil pri jej debute 
v role Semiramis na festivale v Pesare roku 1992, si úspešne 
buduje verdiovsk{dramatický repertoár. Jej tmavá farba hla
su, cit pre kantilénu i pohyblivosť tónu sú pozoruhodné, za
tial' však jej výkon ešte celkom nedosahuje parametre vel'-
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kých scén. Stále si neviem zodpoveda( otázku, ako je možné, 
že aj v Bratislave dobre známy tenorista Janez Lotrič kráča 
vo Viedni (a nielen tam) z roly do roly. Jeho vokálny vkus to
tiž ťažko nazvať inak ako provinčný, man
ko v legatovej kultúre a intonačnej čiswte 
je tiež nezanedbateľné, takže ako jediný ar
gument vidím istotu a lesk výšok. Hľa, i to 
dnes otvára brány divadiel. Dirigent Paolo 
Carignani odviedol korektný, !Jie však str
hujúci výkon. Nemci majú pre túto kvalitu 
výstižný výraz .Kapellmeister". 

i!tiJ.f,]:i~ii.iPt4.ii.S 
kreácia. Pozoruhodný je predovšetkým Curov timbre, mimo
riadne tmavý, azda i .tmavený", s naozaj sýtou strednou 
a hlbokou plochou. Viacero polôh odspieval elegantnou kan

O tom, že uvedenie Verdiho Otelia malo 
byť tromfom viedenského cyklu, svedčí 
fakt, že práve predstavenie tejto opery za
radilo vedenie divadla na deň skladateľov
ho úmrtia a pripravilo i priamy rozhlasový 
prenos. Ja som sledoval ďalšiu reprízu s tou 
istou zostavou protagonistov. Priznám sa, 
že José Curu som počul naživo iba na se

R. BRUSON (ERNANI) 

tilénou, výrazu dodal až netradičnú intro
vertnosť. pokiaľ však musel zdolávať dra
maticky vypäté vrcholy, plastickosť vokál
neho ťahu začala pokrivkávať. pričom 

i výšky si krátil na nevyhnutnú mieru. Fín
ska sopranistka Soile Isokoskiová (Des
demona) spieva kultivovane, lyricky, nie 
však s dostatočným verdiovským . nábo
jom". Jej tón je vedený až príliš inštru
mentálne, takže emotívne kulminácie par
tu nevyzneli v súlade s duchom hudby. 
Trojici protagonistov opäť dominoval ne
starnúci Ren a t o Br uson ako Jago. Ele
gancia prejavu, rad výstižných výrazových 
faziet, nijaké prehrávanie či vonkajškové 
démonizovanie profilu postavy, len vernosť 

mifinálovom koncerte Domingovej súťaže roku 1994. Jeho 
hviezda medzičasom nabrala obrovský lesk, umelecký i me
diálny, takže som bol zvedavý, ako sa zhostí titulného partu 
Otelia. Bola to zaujímavá, hoci nie jednoznačne oslnivá 

OPERA SND BRATISLAVA - AIDA 

Nuž a čo venovala Verdimu Bratislava? Súbor, ktorý drží ten
to autor, najmä z návštevníckeho hľadiska, takpovediac pri ži
vote, si naplánoval Týždeň opier Giuseppe Verdiho. Bežné ob
sadenie Falstaffa, Traviaty, Rigoletta. v Nabuccovi z viacerých ho
sťovaní známa Paulette d e Va ughn a dvaja zahraniční sólisti 
v Aid e. Pre spravodlivosť dodávam, že to boli kvalitní hostia . 
Gruzínsky tenorista Bad ri Maisuradze si po vystúpení na 
BHS zopakoval svojho objemom tónu impozantného Rada 
mesa, ktorému nechýbal lesk výšok, ani dynamické tieiíova
nie partu. Podobne Viktór ia Mayfatová prezentovala vokál
ne, štýlovo a farebnosťou hlasu nie každodennú Amneris. Pod 
taktovkou Petra Feran ca podal orchester Opery SND zodpo
vedný výkon. Ľubica Rybárska spieva Aidu veľmi zriedka, 
čo sa prejavuje istou opatrnosťou už v stredných polohách, 
pričom exponované výšky zasa spieva forsírovane. Se rgej 
Tolstov je kvalitným Amonasrom, Ján Galia spoľahlivým 
Ramfisom, Nao Higano farebne pútavou kňažkou. 

' . "',' 

štýlu a pokora voči skladateľovi. Nič viac. nič menej a verdi
ovská kreácia par excellence je hotová. Predstavenie dirigoval 
Marcello Viotti v duchu tradície a obstarožná réžia P etra 
Wooda atraktívnosti optického vnemu prfliš nepridala. 

Možno som trocha neskromný, no od prvej slovenskej scé
ny, s verdiovským repertoárom zviazanej priam pupočnou 
šnúrou, by som aspoň v slávnostnej chvíli očakával čosi viac. 
Dúfal som, že po odsabotovaní donizeniovského jubilea sa 
prebudí dramaturgia a zaplní aspoň jedno biele miesto na 
mape verdiovského repertoárového pokrytia (šestnásť skla
dateľových diel v SND dosiaľ nezaznelo), prípadne zakompo
nuje menej známe ukážky do koncertnej podoby. Istým 
riešením by bol tiež gala večer s prominentnými zahraničný
mi umelcami (keď ich takmer vôbec v Bratislave nepočuje
me), či nebodaj odvaha popasovať sa s Rekviem. V tejto chvíli 
je to už pasé. Verdiovský týždeň má Opera SND za sebou a 
bola to opäť raz iba povinná jazda. Ozaj, čím nás prekvapí 
naša reprezentačná scéna na jeseň, keď si pripomenieme 
dvojstoročnicu narodenia Vincenza Belliniho? Všetko svedčí 
o tom, že Verdim ... I!J 

PAVEL UNGER 

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ŠTUDENTSKÝCH 
ORCHESTROV prebieha v Prahe Z iniciatívy 
Pražského študentského orchestra od polo
vice 90. rokov vždy no jeseň. V rámci tohto 
podujatia so predstavia domáce i zahra
ničné mládežnícke orchestre .profesionál
ne• i amatérske: oj Pražský študentský or
chester tvoria študenti hudby spolu s hu
dobnými nadšencomi iných študijných 
odborov. Koncom októbra o začiatkom no
vembra m. r. so no šiestich koncertoch 
predstavilo trinásť žiackych a študentských 
orchestrov z Prahy, Brno, Odesy, Paríža, 
Pardubíc, Karlových Varov, Plzne a Opavy. 
Zazneli dielo Dvoi'óko, Hindemitho, Pende
reckého, Prokofieva, Barbera, Gounodo, Ja
náčka o ď. O koncerty tohto podujatia, vy
značujúceho so veľmi rozmanitou umelec-

kou úrovňou, no zároveň vynikajúcou tvori
vou o radostnou a tmosférou, prejavilo ve
rejnosť mimoriadny záujem. 

súťaž v hre no fagote, predsedom jej 
komisie bol J . Formáček, členovia komi
sie o účastníci boli výlučne z ČR. Pred
sedom medzinárodnej hobojovej súťaže 
bol Eric Boude. Súťažilo 21 mladých 
adeptov v t roch kategóriách (1. do 
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SÚŤAŽ DYCHÁROV 

1. o 2. decembra m. r. so konal vOlo
mouci no ZUŠ Žerotín prvý ročník me
dzinárodnej súťaže v hre no hoboji o fa
gote. Súťaž, ktorá vzniklo no podnet bý
valého členo Moravskej filharmónie, 
dnes učiteľo hry no hoboji no spomína
nej škole, dlhoročného bádateľa v odbo
re . hobojistiky• Miroslava Haško, so 
stretlo s veľkým pochopením predstavi
teľov mesto Olomouc, školských orgá
nov, Moravskej filharmónie, patronát 
nad ňou prevzal minister kultúry ČR 
Povel Dostál. Paralelne prebiehalo 

15 rokov, 2. od 15 do 20 rokov o 3. od 
20 do 25 rokov). V 1. kategórii zvíťazil 

Ukrajinec Jurij Chvost. V 2. kategórii 
Slovensko zostupoval Dominik Melichó
rek zo žilinského Konzervatória, ktorý 
získal prvenstvo. V 3. kategórii zvíťazilo 
poslucháčka hudobnej fakulty Ostrov
skej univerzity Jano Benešová, Slovenka 
Magdaléno Fronková so spolu s poslu
cháčkou brnenskej JAMU Júliou Ondru
chovou umiestnilo no 3. mieste. 

K. 0BERLÄNOER 
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Schnittkeho Faust prvý raz vo Viedni 
Viedenský nezávislý operný súbor Neue Oper Wien sa stá
va stále pevnejšou súčasťou viedenskej kultúrnej scény. Ak 
budú ohlasy na jeho produkcie naďalej také živé a ak si udrží 
svoju doterajšiu veľmi dobrú návštevnosť, tak s predfžením 
zmluvy, ktorá od roku 1998 zaisťuje ansámbl u pravidelné do
tácie viedenskej radnice a ktorej platnosť vyprší koncom toh
to roka, iste neb.Jee problém. Neue Oper Wien prináša nie
koľko inscenácildiel hudobného divadla 20. storočia za sezó
nu, vždy so sériou niekoľkých repríz. Z tých, ktoré som 
v posledných rokoch videl. na mňa (a nielen na mňa) zvlášť 
zapôsobil Brittenov Billy Budd, jednoaktovky Luigiho Dalla
piccolu Väzeň a Nočný let a opera Marco Polo, ktorú skompono
val americký Cíňan Tan Dun. Jednou z hlavných udalostí vie
denskej alternatívnej opernej scény v tejto sezóne sa nepo
chybne stane História Dr. Johanna Fausta Alfreda Schnittkeho 
(premiéra 16. januára 2001), v dramaturgii Neue Oper Wien 
zasadená medzi svetovú premiéru opery na text Pavla Lan
dovského (Dirk D' Ase: Arrest, október 2000) a obnovenú pre
miéru Bernsteinovho Candida (apn1 200 l). 

CH. RUDI K A ČLENOVIA BALETU H OMUNCULUS 

Alfred Schruttke (1934-1998) skomponoval v poslednom de
saťroä svojho života hneď tri operné diela: tivot s idiotom (pre
miéra 1992 v Amsterdame), Gesualdo (premiéra 1995 vo Vied
ni) a História Dr. Johanna Fausta (premiéra 1995 v Hamburgu). 
Na svojom Faustovi pracoval - s prestávkami - celých jedenásť 
rokov a za predlohu libreta si nezvolil slávnu Goetheho drámu, 
ale verziu faustovskej povesti, ktorú prináša .ľudová knižka• 
(. Volksbuch") z roku 1587. Schnittkeho opera, komponovaná 
na nemecký text, dostala aj názov podla .volksbuchu": Historia 
von D. Johann Fausten. Už v tejto starodávnej verzii príbehu je 
obsiahnutý vnútorný protiklad medzi zatracovaním doktora 
Fausta v duchu prísnych pravidiel kresťanskej (protestantskej) 
morálky a mimovol'ným obdivom jeho . pekelného" dobrodru
žstva. Dvojakú povahu zla, ktoré je zároveň odpudzujúce 
i príťažlivé, tematizuje i Schruttke, a to najmä v postave diabla 
Mephostophila, ktorú obsadil- v rozpore s opernou konvenci
ou- kontra tenorom (namiesto Mefista Gounodovho a Boitov
ho spomenieme si teda skôr na Hajtmana z Bergovho Wozzec
ka a zlého Astrológa zo Zlatého kohútika Rimského-Korsakova). 
Faust je bas, respektíve barytón, part Rozprávača je určený te
noristovi, a štvoricu hlavných postáv dopfňa diablica Mephos
tophila (tiež krásna Helena), obsadená altom. 

I vo Faustovi je Schnittkeho hudobný štýl založený na po
lyštýlovosti, na súbežnom rozvíjaní niekoľkých hudobných 
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vrstiev, medzi ktorými vznikajú najrôznejšie podoby napätia 
a .škrípania", a na koláži citátov, siahajúcich od Bacha cez 
Wagnera až k tangu. Lenže účinok Schnittkeho hudby nikdy 
nezávisel od schopnosti poslucháča racionálne analyzovať 
hudobné štruktúry a rozšifrovať všetky hudobné citáty a ich 
symboliku. Aj poslucháčovi bez týchto schopností ponúka 
Schnittkeho hudba veľmi veľa. A práve v tomto ohľade som si 
z viedenského predstavenia Fausta odniesol určitú pochybnosť: 
Toho, čo ma nadchýna v Schnittkeho symfóniách, koncertoch, 
a hod aj v parodickom tivote s idiotom, toho, čo môžeme 
oznaať Schonbergovým pojmom hudobná myšlienka, akoby 
bolo vo Faustovi o niečo menej. A z toho vyplýva, že hudba 
tohto diela, ktorá je nepochybne velíni premyslenou a subul
nou interpretádou faustovského príbehu, stráca dramatickú si
lu a výrečnosť. V tomto zmysle sa mi zdá, že vysoký umelecko
filozofický nárok, ktorý skladateľ vložil do tohto diela, sa z ro
viny hudobno-divadelnej presúva viac do sféry intelektu, čo 
síce nie je netypické pre hudobnodramatickú tvorbu dneška, 
ale rozhodne to sotva bolo Schnittkeho zámerom. 

Inscenácia, ktorú Neue Oper Wien uviedla v priestoroch 
zvaných Sofiensäle, si zaslúži chválu a uznanie. Dirigent Wal 
t er Kobéra spoľahlivo a precízne viedol orchester Amadeus 
Ensemble i zbor Ne ue Oper Wien, ktorý nestráca! rytmic
kú a intonačnú presnosť ani vtedy, keď ho režisér rozptýlil po 
celej šírke veľkého javiska. Sólistické obsadenie (Faust: Chris
tian Rudik, Mephostophiles: Charles Maxw ell, Rozprávač: 
Manfred Equiluz, Mephostophila: Bea Robeinová) bolo 
zvolené šťastne, v súlade so speváckymi i hereckými nárokmi, 
ktoré kladú jednotlivé party- aj keď z hladiska štandardného 
operného repertoáru nešlo o prvotriedne hlasy. Réžia Giin
t he ra Môrtla zreteľne vykresľovala celkovú konfiguráciu po
stáv, pričom najmä postavy Fausta a Mefista boli stvárnené 
miestami hádam až príliš realisticky: Faust v ľahkomyseľnom 
opojení na začiatku dobrodružstva a v neskoršej rozorvanosti, 
Mefisto vo svojej .hadej" úlisnosti (Afroameričan Charles 
Maxwell, odetý len do akejsi šamanskej zástery, zaujal efektný
mi, takmer až tanečnými pohybovými kreáciami). Scéne Moni
k y Biegle rovej dominovala vel'ká biela šikma v pravej časti 
a dva stojany s veľkými čiernymi krídlami na ľavej strane, 
pričom zbor, Mefisto 
i Rozprávač sa chví
ľami objavovali aj 
na arkádach, obklo
pujúcich javisko vo 
výške balkóna. Po 
javisku sa navyše po 
celý večer voľne po
hybovalo sedem ďe
nov tanečnej formá
cie HomuncuJus, 
ktorí sa v suges
tívnej choreografii 
Manfreda Aichin
gerá nijako ne
snaAli ilustrovať dej 
a .rozprávali" akoby 
svoj vlastný, auto
nómny príbeh. r!l 

VLADIMÍR ZVARA CH. M AXWELL, B. ROBEINOVÁ, CH. RUDIK 
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DŇOM l NOCOU ... 

REFLEXIE O KÓREI A JEJ NIELEN HUDOBNEJ KULTÚRE (2 ) 
(Dokončenie z Ht 2001/1) 

20. storočie prinieslo do kórejskej hudobnej tradície rad ino
vácií. čo spôsobilo hlavne prenikanie európskej hudby na 
tento polostrov. Napríklad roku 1990 bolo na trhu dos!llp
ných 428 nahrávok kórejskej národnej hudby oproti 27 19 
nahrávkam .západnej" hudby! Odvtedy sa však štatistiky 
zmenili. Počet koncertov ~udovej ako aj tradičnej hudby začal 
neúmerne narastať, čo si vyžadovalo vytvoriť mnohé javisko
vé adaptácie a hudba sa podl'a amerického modelu stala súča
sťou vyučovacieho procesu na ~kolách. Koncepcia skladatel'a 
sa začala postupne udo
mácňovať a nahradila 
tak bežnú prax zama
menávania vývoja kó
rejskej hudby be7 jedi
nej zmienky o autoroch 
diel. Kórejskí skladatelia 
začali tvoriť množstvo 
skladieb, v ktorých po
užívali ako európske, 
tak aj tradičné kórejské 
nástroje a tradičné zo
skupenia hrali spoločne 
s jazzovými hráčmi. Ta
káto hudba fusion a cros
sover zažila svoj boom 
hlavne v 80. a 90 . ro
koch; odborníci sa s ňou nevedeli vyrovna(. 
mnohí ju považovali za zneuctenie tradície a od
mietli sa k nej zásadnejšie vyjadriť. Stala sa však 
príliš populárnou na to, aby i naďalej bola ob
chádzaná ako niečo, čo nemá trvalú hodnotu. 
Dnes sa vďaka jej popularite názor čiastočne 
zmeniL no ešte stá le prevládajú pochybnosti 
a teoretici sa väčšinou odvolávajú na kompro
misný názor, že .budúrnosť všetko ukáže". Prav
dou však ostáva, že tie to kompozície sú jediné, 
v ktorých experiment našiel menšie či väčšie po
le pôsobnosti. O súčasnej tvorbe v európskom 
ponímaní ešte stále nemožno hovoriť, azda až na 
pár výnimiek -študentov kompozície na zápa
doeurópskych alebo amerických univerzitách. 
Súčasná tvorba je pevne spätá s tradičnými kó
rejskými nástrojmi. Keď som hľadala nahrávky 
súčasnej hudby, nevedela som prísť na koreň ne
dorozumenia s kolegyňou z Národneho centra, 
ktorá mi rad-radom púšťala iba nahrávky - pre 
mňa - kórejskej hudby. Až po vysvetl'ujúcej 
debate som pochopila, že súčasná kórejská hud
ba pre európske nástrojové zoskupenia je prak
ticky iba minoritnou časťou celej hudobnej 
produkcie, ktorá sa na Kórei označuje za súčasnú hudbu. 

Na juhu Soulu vyrástol v 90. rokoch obrovský komplex 
známy ako Soul Arts Centrum. Jeho úlohou je .ustanoviť 
kultúrnu infraštruktúru" a zároveň má byť .odpoveďou na 
nové, rozmanité a náročné požiadavky Kórejčanov na vyso
kú kvalitu kultúrneho produktu spojenú s dostupnosťou 
umenia". Znie to tak trochu ako citát z nám dobre známych 
prejavov vernosti socialistickým ideálom, no v podstate vy
stihuje zámer tohto pozoruhodného a na Kórei jedinečného 
komplexu umenia. Pozostáva z troch hudobných siení (s ka
pacitou 2000 a 400 poslucháčov) a z jednej kaligrafickej ha
ly, ktoré otvorili roku 1990 pri príležitosti Olympijských hier, 
ďalej z galérie, umeleckej knižnice, operného domu (kapaci
ta 2300 divákov) a ďalších dvoch experimentálnych divadiel 
(700 a 500 divákov), z amfiteátra a parku. Za necelých l O ro-
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kov svojej činnosti tieto inštitúcie vďaka programu náročné
mu (Októbrový hudobný festivaL experimentálne divadlo, 
ako aj výborné výstavy) i konzumnému (Operný festivaL 
niektoré koncerty klasickej európskej hudby a koncerty po
pulárnej hudby) dokázali získať široké zázemie. Zúčastnila 
som sa na niektorých koncertoch, pričom ma prekvapila nie
len očividná a všadeprítomná snaha vyrovnať sa západnému 
svetu, ale hlavne vekový priemer obecenstva. Bolo celkom 
bežné, že rodičia prišli s troj-štvorročnými deťmi. ktoré sa po
čas koncertu dokázali bezhlučne hrať na schodoch auditória. 
Na koncerty ďalej chodí enormné množstvo mládeže a orga 
nizovaných školských výprav, ktoré svojho učitel'a poslú
chajú na slovo a ktorých ani cudzinci už nedokážu vzrušiť, 

ako to bolo na juhu Kórey, kde som mu
sela podstúpiť podpisovanie nepreber
ného množstva písaniek, neustále opa
kovať . Hallo, l am fine, thanks" a pózo
vať pred fotoaparátmi celej triedy. 
Koncertné siene a operný dom sú veľmi 
vkusne a architektonicky moderne rieše
né s výbornou akustikou. Ich foyery sú 
priestranné a vyznačujú sa mimoriadnou 
eleganciou. Najlacnejšie lístky na operu 
stoja 40 USD, čo je pre bežného Kórejča
na dostupná, no nie nízka cena, bežná 
cena koncertného lístka je o niečo nižšia, 
študentom sa predávajú lístky po l O USD. 

Konvenčný program kon
certov pozostáva z reperto
ára u nás až chronicky zná
meho. ktorý ako jedin ý 
dokáže pri lákať početné 
obecenstvo: hudba 20. sto
ročia a súčasná hudba ne
má takmer vôbec miesto 
v štandardných cykloch -
až na dva hudobné festiva
ly, ktoré tento rok premié
rovali okrem kórejských 
skladatel'ov aj diela Pende
reckého, Lutoslawského, 
Karlowicza a Busoniho, 
druhá polovica koncertu 
bola venovaná vždy inému 
skladateľovi 20. storočia. 

Min Jeong Park - vedúca 
oddelenia programovania, 
ktorá mi veľmi ochotne a so 
záujmom vysvetlila všetko 
okolo Arts Centra, sa mi 
však zverila s obavou o bu
dúcnosť takýchto fes tiva
lov, a to pre nedostatok 
záujmu zo strany publika . 

Centrum je zo 70 % sebestačné (sponzoring a prenájom 
priestorov), 30 % je zo štámeho rozpočtu, pričom si pri prog
ramovaní potrpia aj na západných špičkových umelcov. 

Tesne nad koncertnými sieňami Soul Arts Centra sa na
chádza Národné centrum pre kórejské tradičné apli
kované umenia. Má dve samostatné moderné koncertné 
siene s kapacitou 800 a 600 poslucháčov a múzeum kórej
skej hudby so zaujímavou zbierkou hudobných nástrojov. 
Okrem výskumu a dokumentácie kórejskej hudby vyvíja 
aj nesmierne množstvo aktivít, patria medzi ne napríklad 
koncerty tradičnej a ľudovej hudby a tanca (zamesmávajú 
okolo 50 profesionálnych hudobníkov a technický štáb), 
spolupráca s rozhlasom, pýši sa pestrou edukačnou čin 

nosťou v celej krajine, poriada tiež kurzy. kde sa cudzin-
(Dokončenie na str. 24) 
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Maestro netrpezlivo pozerá 
na hodinky. Odmieta zača( 
skúšať skôr ako mu donestt 
tie správne husle: tie s certi
fikátom. ktorý potvrdzuje 
ich kvalitu a pôvod. Koneč
ne nástroj prinesú a maestro 
sa s radosťou pustí do hry. 

Týmto spot om by sa do ce
lého sveta mala uviesť znač
ka Cremona Liuteria, ktorá 
bola oficiálne prezentovaná 
13. októbra m. r. v Cremone. 
Tak ako Adidas je značkou 
pre športovú obuv a obleče
nie, Rolex zárukou pre kva

litné hodinky. aj značka Cremona Liuteria by mala by( ochra
nou a zárukou kvality produktu, v tomto prípade hudobných 
nástrojov vyrobených v Cremone. Jej zavedenie požadovala 
Obchodná komora mesta Cremony v spolupráci s Asociáciou 
výrobcov sláokov a s láčikových nástrojov a Asociáciou re
meselníkov za podpory Regionálneho zväzu obchodných ko
môr a Regiónu Lombardia s cieľom zviditelnit a upevniť po
stavenie súčasného cremonskeho husliarstva vo svete. Jej po
užívanie by malo sprehľadniť trh, poskytnúť istotu pre 
kupujúcich a umožniť vytvorenie databázy s možnosťou ove
rovania a stálej kontroly autentickosti nástroja. Právo na po
užívanie značky udeľuje Asociácia výrobcov sláčikov a sláči 

kových nástrojov (ďalej len Asociácia) a uchádzať oň sa môžu 
všetci nástrojári. ktorí spfňajú podmienky uvedené v Stano
vách pre používanie značky: l. zápis v zozname remeselníkov 
Obchodnej komory mesta Cremona so špecializáciou na tieto 
nástroje: husle, viola. violončelo, kontrabas, viola ďarnore. 
viola da gamba, brnkacie hudobné nástroje: harfa a gitara; 
2. aktívna činnosť v okrese Cremona a 3. výroba nástrojov 
bez použitia akýchkoľvek pracovných nástrojov a technológií 
používaných v priemyselnej výrobe s ohľadom na pracovné 
postupy, techniky a metódy cremonskej husliarskej tradície, 
lakovanie nevykonávané striekaním. nástroje zhotovované 
a dokončené vo vlastnej dielni (s výnimkou týchto doplnkov: 
kobylka, hmatník, sedlo, sedielko. nástavec na bradu, duše 
a ochranný lem). pri práci používanie dreva zo smreka, javo-
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ra, ebenu. vrby. topoľa, palisandra, mahagónu. céderu 
a iných tradício\1 overených materiálov. Husliar. ktorému 
Asociácia udel ila licenciu. môže používať značku len pre hu
dobné nástroje, ktoré sú predmetom licencie, a to len v jej 
predpísanej forme. rozmeroch, farbe. pozícii atď. Jej použitie 
na nástroji. propagačnom a ilustračnom materiáli musí byť 
schválené Asociáciou. Menovaná inštitúcia si ďalej vyhradzu
je právo na inšpekcie a vstup do dielne žiadateľa. ú lohou 
kontrolnej komisie zloženej z jedného husliara. právn ika 
a zástupcu Obchodnej komory v Cremone je dohliadať na to. 
aby husliar vyrábal nástroj v súlade so Stanovami. Ak vyro
bené nástroje spfňajú dané kritériá, Asociácia vystaví drži
teľovi licencie Certifikát so značkou Cremona Liuteria. na 
ktorom je uvedený dátum vystavenia, ttdaje o nástroji, jeho 
výrobcovi a príslušnej remeselníckej dielni. Kópiu dokumen
tu spolu s fotografiami nástroja si za účelom vybudovania da
tabázy ponecháva Asociácia. Ročne môže Asociácia vystaviť 
len obmedzený počet certifikátov: IS pre každú majstrovskú 
dielňu. IO pre každého pracujúceho na plný úväzok a 5 pre 
každého pracujúceho na polovičný uväzok. Pripomeňme eš
te, že certifikáty vydávané Asociáciou nie sú jedinými certifi
kátmi. Veľká väčšina nástrojov má certifikáty. ktoré si zhoto
vuje nástrojár sám. či už z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
zákazníka, a ktoré slúžia ako informačný materiál pre kupu
júceho. Okrem týchto základných druhov certifikátov existu
je Certifikát pôvodu Obchodnej komory mesta Cremony. kto
rý potvrdzuje provenienciu nástroja. Ale jediným certifiká
tom, ktorý by okrem proveniencie mal byť zá rukou aj kvality. 
je Certi[ikát so značkou Cremona Liuteria. Značka Cremona 
Liuteria je niečím novým. A všetko. čo je nové. sa prijíma 
s určitým odstupom a nedôverou. A cremonskí nástrojári sa 
teraz cítia, ako keby niekto chcel dať na vážky ich schopnos
ti a kvality. preniknúť do ich súkromia a spraviť z umenia 
marketingový produkt. 

Ci sa kompetentným inštitúciám podarí získať dôveru 
nástrojárov i klientely. ako a či sa vôbec presadí značka Cre
mona Liuteria, či vstúpi do povedomia a obháji svoje miesto 
v medzinárodnom meradle tak, ako si to jej iniciátori predsa
vzali, to sú otázky, na ktoré odpovie len čas. Počkajme, a ne
chajme sa prekvapiť. Možno .značkové husle" budú raz reali
tou aj na našom malom Slovensku. ra 

KRISTÍNA PAŽITNÁ 
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ENGLISH CHAMBER 0RCHESTllA (ECO) má od decembra minulého roko 
nového hudobného riaditeľa - RALFA GoTHONIHO. Gothoni, pôvodom 
Fín, víťaz prestížnej Gil more Artists Aword, je všestranne talentovaný: 
pôsobí oko dirigent, klavirista, muzikológ, producent o skladateľ v jed
nej osobe o s ECO spolupracuje už od roku 1998. Jeho darom k 40. 
výročiu ECO bolo nahrávka série Mozortových koncertov pre dychové 
nástroje. 

HANS WERNER HENZE, nemecký skladateľ, od 50. rokov žijúci v Talian
sku, oslovuje tohto roku 7 5. narodeniny. V Sou th Bank Centre (S BC) 
v londýne pri tejto prnežitosti usporiadajú v marci festival s názvom 
,Voices: Henze ot 75'. Program festivalu, ktorý SBC zostavilo spoločne 
so skladateľom, predstavi prierez z Henzeho tvorby - od najnovších ob
jednávok, niekoľkých premiér (Fraternité, Klavírne kvinteto, 5 neapol· 
ských piesm}, symfonických koncertov (5. symfónia, Requiem) o raných 
skladieb poznamenaných nemeckým nacizmom o druhou svetovou voj
nou (Voices, El Cimarron), cez filmy, diskusie (o. i. oj so samotným skla
dateľom), ož po tzv. study days o multimediálne projekty. No festivale 
so zúčastnia o. i. london Sinfonietto no čele s Oliverom Knussenom, 
Philharmonie Orchestra s Christophom von Dohnányi, BBC Symphony 
Orchestra s Leonardom Slotkinom, The Nosh ... Royal Opera House so 
k oslave sklodoteľových okrúhlych narodenín pripoji uvedením jedného 
z jeho 30 javiskových diel - Boulevard Solitude. VP 

RoYAL OPERA HousE v londýne bude mať od apríla t. r. nového 
generálneho riaditeľa. Michaela Koisero, ktorý z tejto pozície 
odstúpil, lebo si vraj no londýn o Londýnčanov nemohol zvyk
núť, no hradí vo funkcii Tony Hall. Ten donedávno zostával funk
ciu vedúceho spravodajstvo v BBC. Koiser prijal ponuku od 
washingtonského John F. Kennedy Center for Performing Arts. 

VP 

(Dokončenie zo str. 23) 
ci môžu bezplatne zdokonali ť v hre na tradičných kórejských 
nástrojoch. Centrum pre kórejskú hudbu má 1400-roč
nú hislóriu. Do 50. rokov boli hudobníci a všetky spisy sústre
dené na cisárskom dvore- napn1dad roku 1895 bolo na dvore 
zamestnaných 772 hudobníkovi 
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. 
BoJlatá kórejská kultúra a vedomie jej jedinečnosti sa premietajú 

aj do myslenia bežných ľudí. Po celý čas som sa nestretla ani s jed
ným obyvateľom. čo .by bol povedal niečo negatívne o svojej kraji
ne. Ľudia sú veself, nezištní a dobrosrdeční do takej miery, že si to 
jednoducho treba uvedomiť a potom hJadať odpoveď na otázku, 
prečo to nemôže takto existovat všade. ti VAN DA PROCHÁZKOVÁ 
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Dvofák - a tí druhí 
Jaroslav Blaho 

V 
rokoch, keď sa rozbiehala činnosť prvej slovenskej pro
fesionálnej opernej scény a keď na dne klenotnice pô
vodnej opernej tvorby ležala osamelá partitúra BeHov

ho Kováča Wielanda, mala česká opera za sebou už dve storočia 
vývoja žánra - od barokovej opery až po Hábove štvrťtónové 
pokusy. Medzivojnová opera SND sa programovo profilovala 
ako súčasť českého operného kontextu, čo vyplývalo z jej pro
fesionálnej skladby, zloženia bratislavského divadelného obe
censtva, najmä však z absencie slovenského hudobného profe
sionálneho potenciálu rokov dvadsiatych a sčasti aj tridsiatych. 
Jednou z hlavných dramaturgických ambídí opery SND bolo 
teda kvantitatívne i kvalitatívne pestovať českú opernú tvorbu 
klasickú i súčasnú. Pri pohl'ade na osudy českej klasiky v ope
re SND rokov 1920-1945 vynecháme Smetanovo dielo (veno
vali sme mu dve predchádzajúce kapitoly), ale aj janáčkovské 
premiéry a stretnutie s Ostrčilovou jednoaktovkou Poupe, kto
ré svojou rečou patria do dvadsiateho storočia. Odložíme bo
kom romanticky poznačenú jedinú operu Oskara Nedbala Sed
liak Jakub: autorstvo riaditel'a divadla a vedúcej osobnosti ope
ry SND dáva jej punc súčasnosti, hod možno aj anachronickej. 
Do prehl'adu však zaradíme diela iných žijúdch autorov, ktorí 
sú svojím výrazivom viac či menej zakotvení v klasickom sto
ročí českej opery (Weis, Suda, Foerster, Novák). 

Popri Smetanovi bol. pochopitelhe, druhým najhrávanejším 
domácim klasikom Antonín Dvorák, jeho Rusalka spolu 
s Predanou nevestou a Hubic'Kou pravdepodobne naj reprízovanej
šíro operným titulom vôbec, plniadm funkciu práve tak vý
chovných popoludňajších ako slávnostných večerných pred
stavení pri príležitosti rôznych spoločensko-politických udalo
stí a výročí. 

Prebohatú partitúru tejto rozprávky si, prirodzene, nedal ujsť 
ani jeden umelecký šéf súboru. Milan Zuna ( 1920 a 1923) ju 
napriek nedostatku sláčikov vystaval podl'a unisono kritiky ako 
skvelú vokáb1o-orchestrálnu báseň; najvlastnejšiu paletu v nej 
našiel romantik Oskar Nedbal (november 1923 ), kým analytic
ký duch Karla Nedbala ( 1929) popri vrúcnom, ale mužnom ly
rizme udržal v nej výrazný dramatický nerv, náJadové kon
trasty, nachádzal nové farby a nové významové detaily. K zau
jímavej tvorivej konfrontádi došlo pri Zunovom hosťovaní 
v roku 1933: Zunov spontánnejší typ priniesol do zvuku viac 
expresie, romantického vzletu, prudších gradádí a hýrivejších 
farieb, ale aj voľnejšie tempá a o čosi uvolhenejší tvar, než aký 
bol príznačný pre presné staviteľské kontúry Nedbalove. Zdá 
sa, že aj Josef Vmcourek pri prvom naštudovaní Rusalky v slo
venčine ( 1941 v krásnom básnickom preklade Andreja !arno
va) staval viac na Dvofákovom dramatizme (schodnejšom pre 
stav vyzretosti omladeného telesa) ako na interpretačne hákli
vej polohe poézie a lyrizmu. 

Ak hudobný tvar Rusalky vždy patril na špičku kvality pro
dukdí opery SND, nemožno to tvrdiť o javiskových podobách 
diela. Iste aj preto, že technické vybavenie javiska vlastne až do 
päťdesiatych rokov nezodpovedalo po7jadavkám technicky ná-
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ročnejších divadelných projektov. Iluzívnejšiemu vyčareniu 
fantastického rozprávkového sveta bránil predovšetkým chabý 
svetelný park. Ešte aj Vilímovej inscenácii z roku 1941 vyčíta
la kritika nedostatok poézie a rozprávkového oparu, osobitne 
dvom krajným obrazom. Na druhej strane nemožno všetko 
pripisovať iba nedostatočnému technickému vybaveniu. Javis
kovú zložku Rusalky pre španielsky zájazd zveril Oskar Nedbal 
veľkému režisérovi českého divadelného impresionizmu a au
torovi textovej zložky diela v jednej osobe Jaroslavovi Kvapi
lovi a skúsenému pražskému scénografovi Josefovi Wenigovi. 
Dvaja majstri dokázali vytvoriť poetický javiskový obraz, plný 
pohybu, hrnýrenia fantastických lesných bytostí a miestami až 
snovej impresionistickej atmosféry, pričom neobyčajne bohato 
pracovali so svietením! 

Zo sólových partií Rusalky, od rozmerného ústredného partu 
nešťastnej vodnej víly, ktorá zatúžila stať sa ďovekom, cez ver
ké úlohy Cudzej kňa7_nej, Ježibaby, Princa, Vodníka a rozsahom 
neveľké, ale vokálne exponované trio Lesných žienok až po 
subretnú sopránovú postavičku Kuchárika, komickú figúrku 
Hájnika a barytónové sólo Lovca za scénou dá sa zostaviť vzác
na galéria kreácií, viažuca sa na prvú štvrťstoročnicu SND: 
kdesi na jej počiatku visia ponréty Kramperovej Rusalky, Seh
nalovej Kňažnej, Jánošovej Ježibaby, Knittlovho Princa a Kon
stantinovho (barytónového) Vodníka. Nasledujú Rusalky dra
matických sopranistiek, až neskôr si typológia postavy vynúti
la- a je otázne, či nie na úkor toho, čo part vyžaduje -lyrickejší 
sopránový timbre: Hany Pírkovej, Dobreny Sirnái'íovej, Marie 
Minal'ovej a Marie 2aludovej; medzi cudzími kňažnami nachá
dzame obsadenú Martu Krásovú; k lyrickejším milovrúkom 
Simeka a Choroviča pristupuje dramatický Princ Hi.ibnerov; ve
dl'a basistov Munclingera a Ruth-Markova spieva Vodníka na 
španielskom zájazde basbarytonista Novák (svetoznámy praž
ský tenorista Otakar Mal'ák .vypomáha" v úlohe Princa). 

V tridsiatych rokoch sa kryštalizuje .klasické" obsadenie: od 
Prvej lesnej žienky k Rusalke a neskôr od lyricko-meditatívne
ho .Mesíčku na nebi hlubokém" k vášnivej obžalobe .Neli
tostná vodná mod" dozrieva Helena Bartošová, viedenskou 
Neue freie Presse označená za .poetickú, úchvatnú Rusalku". Po 
odchode Simáňovej preberá Cudziu kňažnú Milada Formana
vá (jej mäkký dramatický soprán sa však dobre cíti aj v titul
nom pane). Princ sa u obecenstva identifikuje s Jankom Bla
hom, Ježibaba s Mariči Peršlovou. V úlohe Vodníka sa strieda 
otcovský Ruth-Markov s démonickejším Arnoldom Floglom. 
Za Slovenského štátu pristupuje do obsadenia Cesányiovej 
a Frešovej Rusalka, Gabčovej Ježibaba, Dubovskej Cudzia 
kňažná (o sólistickú dráhu sa v tejto role pokúša aj D. Stani
slavová), Hozov Princ a Vodník ruského basistu Jevtušenka. 
Svedectvom pozornosti, aká sa pri obsadzovaní tohto skvostu 
českej opernej klasiky venovala aj drobným úlohám, je aj ob
sadenie neskorších dvoch primadon .ľahkého" žánra do 
epizódky Kuchárika -začiatkom tridsiatych rokov ro bola Jar
mila Kšírová, o desať rokov Gizela Veclová. 
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ČERT A KÁČA, 1942 

Bez väčších prestávok sa na repertoári držala aj dalšia Dvorá
kova operná rozprávka - čert a Káča. Zdá sa, že okrem obľuby 
u mladého obecenstva radi sa s ňou stretali aj divadelniá. V po
rovnaní s Kvapilovou filozofickou fériou pripúšťa tento ľudový 
pnbeh z rozprávkového okruhu Boženy Nemcovej voľnejší in
scenačný prístup (iluzívnosť a realizmus stvárnenia - odstup, 
nadhľad, štylizáda na rozličný spôsob, hyperbola a pod.). Vé
cseyova scéna podla dostatočne zdokumentovanej vojnovej in
scenááe (1942) pracuje napríklad s matovaným pozadún a su
fitarni, tvarovo tak trochu čosi medzi Ladom a I..advenicom. 
Osobitne peklo malo v tomto výtvarnom stvárnení primeraný 
kolorit: na horizonte veľká hlava čerta s otvorenou papulou 
a okolo tvarovo bizarné hlavy, ohne, kotly, ražne, reťaze (na 
obr.). Naivný sujet snúbi sa s pomerne náročnou partitúrou, tá 
od polovice dvadsiatych rokov akoby bola vyárendovaná pre di
rigenta Vincourka, ktorý ju až v naštudovaní za Slovenského 
štátu prepustil mladšiemu Ladislavovi Holoubkovi. Ten tak opäť 
žal obdiv publika, pretože dielo dirigoval naspamäť! 

Klasickou bratislavskou Kačou bola Mariči Peršlová - hrana
tá, drastická, podľa kritík vari až priveľmi skarikovaná. 
O čosi viac dievčenského pôvabu vniesla do tejto úlohy v Holoub
kovom naštudovaní mladá Dita Gabajová. Po prvom šviháckom 
Marbuelovi Josefovi Munclingrovi modeloval Arnold Flogl 
svojho čerta ako humorného i eleganmého, rozprávkového 
i démonického. Prosrý Jurko bol ako šitý na umelecký naturel 

charakterového tenoristu Františka Hájka, kým ako kňažné 
(napriek zástoju iba v poslednom dejstve) sa vždy predstavili 
popredné sopranistky súboru - Sponarová, Hadrabová, Napra
vilová, Formanová. V epizódke Komornej získavali ostrohy čer
stvá absolventka akadémie M. česányiová ( 1933) a ďenka 
operného súboru A. Mányiová ( 1942), neskôr MartVoňová. 

Humorný i dojemný národnoobrodenský žánrový obraz 
z českého .zámku i podzámčí" konca 18. storočia a k tomu 

kopa krásnej, citovo bohatej hudby- to je Dvorákov Jakobín. 
Prvý ho v SND naštudoval Zun a ( 1922), pričom vyázelova
nému hudobnému tvaru vonkoncom nezodpovedala .pns
tipkárska" javisková podoba, kde sa napríklad podľa Sloven
ského denníka . medzi mešťanmi z 18. storočia tmolili chlapci 
v apačských košeliach a dievčatá v skladaných sukniach". 
Vincourkovo naštudovanie z roku 1928 zaznelo o rok aj vo 
viedenskom Stadttheatri a v nejednej role preobsadené žilo 
sporadicky na plagáte až do konca tridsiatych rokov. Viacerí 
poprední sólisti si práve vda ka tejto opere pripísali do albumu 
profilovú postavu - Posltová i Formanová Júliu, Zavrel Bo
huša, Flôgl Starého grófa, Ruth-Markov Purkrabího, Horský 
Učiteľa Bendu a Blaho s Bartošovou ľudovú dvojicu Jurko
Terinka. S naštudovaním sa spája aj neúspešný pokus zná
meho divadelného podnikateľa Fraňa Devínskeho o kariéru 
operného sólistu (v ústrednom parte Bohuša, 1928). 
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Náročnou dávkou pre súbor bolo naštudovanie rozmerného 
historického plátna z ruských dejín - Dvorákovho Dimitrija 
( 1929). Dirigent Vincourek však aj v skrá tenom skúšobnom 
procese dielo poctivo vystaval, orchester sa prezentoval kvalit
ným zvukom. vynikli aj sólisti. najmä Hiibnerov Dimitrij, 
Peršlovej Marfa, Kolárovej Xénia a Simáňovej Marína. Pražan 
Josef Wenig sa podpísal pod efektnú a e fektívnu výpravu 
vyrobenú vo viedenských dielňach - iba Vilímova réžia si ne
dokázala poradiť s malou psychologickou presvedčivosťou i ne
dostatkom vnútornej dramatickosti tejto opery a obmedzila sa 
na hladké zvládnutie masových scén. Dielo rezonovalo na vie
denskom zájazde. ale bratislavská repríza, ktorou sa koncom 
augusta 1929 otvárala dalšia divadelná sezóna, zívala prázdno
tou! 

Výraznejšiu stopu na umeleckom profilovaní bratislavskej 
opery nezanechali inscenácie ďalších Dvorákových opier: ani 
Se/ma sedliak ( 1922, dirigent Vanek. 1939, dirigent Folprecht), 
zápletkou veľmi vzdialene pripomínajúca Figarovu svadbu, 

ani jednoaktovka Tvrdé palice 
( 1933. dirigent Folprecht), 
hraná s atonálnou Ferroudo
vou fraškou Chirurgia. 
Napriek úpornej snahe vari 
každého vedenia opery SND 
sa nepodarilo ako .stálicu· 
domácej klasickej dramatur
gie etablovať na javisku dielo 
Zdenka Fibicha. Nepomoh
lo ani pravidelné obnovova
nie hrdinskej mytologickej 
Sárky, pod ktorú sa postupne 
podpísali dirigenti Ledvina, 

DIMITRIJ. D. ŠIMÁŇovÁ (MARINA). ScÉNA J. WEN lG, 1929 

Holeček, Vincourek i Karel Nedbal. pričom najmä poslední 
dvaja venovali naštudovaniam mimoriadnu pozornosť. Vinco
urek (193 1) sa pokúsil umocniť hudobnú monumentalitu pri
braním dievčenského zboru Hudobnej a dramatickej akadé
mie; Nedbal vybavil znenie partitúry veľkorysou stavbou, dra
matickým napätím. lyrickou vrúcnosťou. Publikum neoslovili 
ani spevácko-herecké výkony protagonistov, v prípade Si
máňovej Sárky, Peršlovej Vlasty a Hiibnerovho Ctirada podla 
všetkého na hraniá ich dispozícií. 

Podobne zostalo obecenstvo vlažné pri šiestich predstave
niach schillerovskej osudovej tragédie Messinská nevesta ( 1928), 
z ktorej Fibich vytvoril českú hudobnú drámu par exceUence. 
Vincourek dal v plastickom hudobnom tvare vyniknúť sklada
teľotej motivickej práá aj zvukovosti a kedže dobre zneli aj 
zbory (častá Achillova päta naštudovaní), nečudo, že prísny 
Svätopluk Stúr v Prúdoch práve vďaka hudobnej zložke označil 
toto naštudovanie za jedno z najlepších v opere SND počas ce
lej jej takmer desaťročnej existende! K úspechu u kritiky pri-
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spel aj činoherný režisér Václav Jifikovský. U spevákov sa pokú
sil o netradične hlbší ponor do psychológie postáv, vypracoval 
dramatické vztahy. staval účinné mizanscény, bez väčších 
problémov zvládol početnejšiu masu v Ladvenicovom priestore, 
ktorý mal aj monumentalitu, aj naznačoval potenciálnu tragi
ku a pred popisnosfou uprednostnil pomerne čistú štylizáciu. 
Sólistickému obsadeniu dominovala Mana Krásová, odchádzajú
ca do pražského ND, ktorá si Donnu Isabellu pripísala ako ?.ivot
oú postavu do susedstva svojej neprekonatel'ncj panny Rózy. 

Štedrejšie bolo obecensto vÓči javiskovému dielu Josefa 
Bohuslava Foerstera. Nielen pre námetovú a regionálnu 
blízkosť jeho Evy, ktorú autorka Literárnej predlohy Gabriela 
Preissová situovala na Moravské Slovácko, ale aj pre Foerste
rov hlboký humanizmus a výraznú citovosť hudobnej reči. Ne
možno celkom odmietnu( tvrdenie, že až do vzniku Krútňavy 
nejeden hudobník či divadelník pokladal dve zhudobnenia 
Preissovej drámy- Foersterovu Evu a Janáčkovu Jej pastorkyňu -
za diela suplujúce neexistujúcu slovenskú národnú operu! Pr
vému naštudovaniu Evy (Ferdinand Led vina, 1921) dominoval 
strhujúci dramatický výkon titulnej predstaviterky Hany 
Kramperovej, druhé, veľmi preózne a v intenciách sklada
terovho .cudného" rukopisu, vymodeloval Karel Nedbal. Pri
nieslo drámu, ale zvnútornenú; lyrizmus, ale mužný. V boles
ti hudobnej výpovede nebolo nič bolestínske ho a stále prítom
ný akcent osudovosti nemal nič spoločné s povrchnou 
patetickou nadnesenosťou. Vilímova réžia obdivuhodne zdis
ciplinovala súbor a jeho pohyb po scéne zladila s hudobným 
temporytmom. Ako skvelá herecká individualita sa v titulnej 
úlohe ukázala Eva Hadrabová, stavajúca vášnivos( prejavu nie 
na afekte, ale na hlbke prežívania. Peršlová v postave Mešja
novky utvorila účinný variant svoj ho portrétu Kabanichy, 
problematickým bol však Mánek Haryho Klusku, ktorého 

neskôr v predstave
niach nahradili špičko
ví pražskí tenoristi: 
najprv Marák a neskôr 
Masák. úspešné u obe
censtva bolo aj prvé 
slovenské Vincourko
vo naštudovanie (pre
klad Stefan Hoza) z ro
ku 1941. Po Sente 
a Toske dostala v hlav
nej úlohe ďalšiu ver
kú pnležirosť Ludvíka 
Svobodová. Hoza spie
val Mánka, Schi.itz 
Samka, ruská mezzo
sopranistka Evenová 
vytvorila Mešjanovku. 
V neverkej postave ru
bača zaskvelo sa cha-

L. SvoeooovÁ (EvA), (1g41) rakterové majstrovstvo 
Arnolda Flôgla. 

V prvých dvoch desaťročiach sa na plagát opery SND dostali 
aj ďalšie dve Foersterove opery. V Debore (podľa Mosenthalovej 
drámy, ktorej sentimentalitu zmiernilo Kvapilovo spracovanie 
Libreta), vynikla v titulnej úlohe Dobrena Simáňová - .plná 
tragickej vášne a sily, zmietaná osudovosťou". Najmä jej výko
nu a Oskarovi Nedbalovi za pultom patrili úprimné slová auto
rovho obdivu, ktorý sa osobne zúčastnil na bratislavskom uve
dení. Shakespearovská Jessika (1934), Foersterova a Vrchlic
kého transkripcia Kupca benátskeho boli ďalším činom opery 
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SND. Karel Nedbal tlmočil partitúru vo vzácnej rovnováhe or
chestra s vokálom, pričom z nej vydoloval bohatý arzenál fa
rieb - Vilímovi s jeho tendenciou k prvoplánovému realizmu 
kritika vyčítala primálo poetickosti a až pnlišné nadužívanie 
novinky bratislavského javiska - točne. Atmosfére diela zod
povedala Ladvenicova výprava s prvkami benátskej architek
túry. Zo sólistov exceloval Flogl, virtuózny v mnohovrstevna
tej a mnohotvárnej postave Shyloka, dobre mu sekundovali 
Bartošovej Jessika, Formanovej Portia, Blahov Lorenzo a Ar
chipovov Bazzanio. 

Kovai'ovicovi Psohlavci sa dostali na scénu SND hneď 
v marci roku l 920. Jedna z prvých repríz sa spája s bratislav
ským vystúpením svetoznámeho tenoristu Karla Buriana 
v úlohe Kozinu. Predstavenie odspieval v ťažkej indispozícii. 
spôsobenej údajne alkoholom! Neskôr spieval Kozinu Zdenek 
Knittl, po ňom Roman Hi.ibner. Popularita tejtO .vel'kej" opery 
na vlastenecký námet však postupne klesala, v tridsiatych ro
koch zmizla z repertoáru a dostala sa tam opäť až v politicky 
pohnutých februárových dňoch roku 1939, zrejme aj pod doj
mom bezprostrednej hrozby nacistickej okupácie už aj tak 
oklieštených československých území. 

Koncom dvadsiatych rokov sa hrali v SND dve opery od Ví
tezslava Nováka- .postgraduálneho" pedagóga väčšiny pro
fesionálne školených slovenských skladatelov prvej generácie. 
Na premiére Lucerny ( 1928) sa zúčastnil osobne, pričom sa mu 
dostalo vrelého prijatia. Dielo vornejšej stavby, žánrových 
plôch a pozoruhodných detailov s pomerne hustou orchestrál
nou sadzbou naštudoval s chuťou a kvalitným zvukom orches
tra Oskar Nedbal. Markovova réžia dala rozprávke živý spád a 
v rámci scénických možností priliehavú atmosféru, s chuťou si 
údajne zahrali a zaspievali aj sólisti, ktorým táto opera ponúka 
dostatok príležitostí. O rok neskôr hrala sa Novákova jednoak
tovka Zv{kovský rarášok- rozkošná veselá historická miniatúra. 
Naštudoval ju Karel Nedbal a v titulnej .nohavičkovej" úlohe 
sa predstavila Egemova žiačka z akadémie Vlasta Matejovská. 

Bez stopy v kronike umeleckých činov opery SND zostalo 
uvedenie jednoaktovky Stanislava Sudu U bož{ch muk ( 1924) 
na námet zo slovenského prostredia, aj dve opery eklektika 
Karla Weisa - veristický, pseudosociálny pnôeh Lešetinský ko
vá!' ( 1921) i na efekt vyrátaný Poľský žid ( 1928). V období Slo
venského štátu to isté možno povedať o opere Františka Pic
ku Maliar Rainer ( 1940). Dobrodružnú epizódu zo života baro
kového maliara podra poviedky J. J. Kolára zhudobnil kapelník 
pražského ND Kovarovicovej éry v intenciách svojho povrch
ného eklektizmu, ktorý sa azda uplatnil v autorstve javisko
vých hudieb k činohrám, ale na samostatnú, plnohodnotnú 
opernú výpoveď vo svojej obsahovej prvoplánovosti nedorás
tol. Vincourek zaradením zrejme splatil daň svojmu učiteľovi. 

Bilancovanie českej opernej klasiky na javisku opery SND 
v prvej štvrťstoročnici jej existencie končíme zmienkou o ke
dysi vel'mi obrúbenej Blodekovej romantickej jednoaktovke 
V studni, odohrávajúcej sa počas čarami opradenej svätojánskej 
noci. Príbeh zaľúbencov Lidunky a Vojtecha, ženbychtivého 
starého mládenca Janka a prajnej l'udovej vedmy Veruny si 
vďaka romantickému oparu a nekomplikovanosti vždy našiel 
svoje publikum. Hrávali ho v kombinádi s inými jednoaktov
kami - s Komediantmi, Cavalleriou n~sticanou, aj so Zvíkovským 
raráškom ( 1929) alebo Širolovými Dubrovnickými fašiangami 
(1937). Pre slovenské operné umenie má toto dielko význam 
historický. V kostýme Vojtecha vstúpil po prvý raz na pro
fesionálne operné javisko Dr. Janko Blaho. Bolo to 25. marca 
roku 1924. Začali sa písať dejiny slovenskej opernej interpre
tácie. ra 
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FUTURIZMUS 
, 

HNUTIE ZA NOVE UMENIE 
Zuzana Martináková 

PRELOM 19. A 20. STOROČIA V EURÓPE VYOSTRIL V UMENÍ KRÍZU ROMANTIZMU, KTORÝ VSTÚPIL DO SVOJEJ FÁZY VRCHOLU A ROZKLADU 

ZÁROVEŇ. MYŠL!jt~ KY O POTREBE VZNIKU NOVÉHO UMENIA SA MNOŽILI S ČORAZ VÄČŠOU NALIEHAVOSŤOU A SVOJOU POKROKOVOSŤOU 
l ODVÁŽNOSTOU ANTICIPOVALI KONKRÉTNE ZMENY V OBLASTI UMELECKÉHO ŠTÝLU. VÝlNAMNÝM KROKOM NA TEJTO CESTE BOLA 

PREDOVŠETKÝM .PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA, KTORÁ ZASIAHLA VŠETKY FORMY ŽIVOTA ČLOVEKA. Už VIAC AKO JEDNO STOROČIE SA ODRÁŽALA 

V ARCHITEKTÚRE NAJVYSPELEJŠÍCH PRIEMYSELNÝCH KRAJÍN - VO FRANCÚZSKU A VO VEťKEJ BRITÁNII - V PODOBE STAVIEB PAVILÓNOV, 

MOSTOV, ŽELEZNIČNÝCH STANÍC A POD., KTORÉ REALIZOVALI Z NETRADIČNÝCH MATERIÁLOV AKO LIATINA, OCEť A N ESKÔR ŽELEZOBETÓN NIE 

UMELECKÍ ARCHITEKTI, ALE KONŠTRUKTÉRI A TECHNICI. NA SVETOVEJ vÝSTAVE V PARÍŽI ROKU 188g MALA EIFFELLOVA VEŽA SYMBOLIZOVAŤ 
APOTEÓZU KOVOVEJ ARCHITEKTÚRY. SVET STROJOV A TECHN IKY ZAČAL TRIUMFOVAŤ.. . 

O
slava priemyslu a tovární cha rakterizuje aj umelecké hnutie - futurizmus, ktorý sa zrodil v Taliansku, a le podobné 
myšlienky charakterizujú umelecké hnutia vo viacerých krajinách Európy. Taliansky futurizmus hlásal predovšetkým 
rázny rozchod s uadíciou a tradičnými formami pestovania umenia a bol zároveň reakciou na naturalizmus, historizmus 

a eklekticizmus. V Manifeste futuristickej poézie, uverej nenom v Le Figaro v Paríži 20. februára 1909, ktorého autorom je básnik 
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MARINETTIHO TABU tA SO .SLOBODNÝMI 

SLOVAM I". lETÁK Z ROKU 1915 

Fillippo Tommaso Marinetti ( 1876-1944), sú jasne sformulované negativistic
ké postoje k tradícii a obdiv k modernej, vedou a technikou definovanej dobe: 

• Vyhlasujeme, že nádhera sveta sa obohatila o novú krásu: o krásu rýchlosti. Závodný au
tomobil so svojou kapotou ozdobenou veľkými rúrami, podobný hadom s výbušným dy
chom ... revúci automobil, kto rý akoby sa rútil po delových nábojoch, je krajší ako Niké 
samotrácka .... Prečo sa obzerať späť, keď máme vyraziť tajomné dvere Nemožného? ... 
Zijeme už v absolúme, pretože sme stvorili večnú všadeprítomnú rýchlosť. ·• 

1Užba fururistov po novom mala aj tienisté stránky, ktoré až bolesme pripomínajú po
dobné novátorské revolučné nálady spojené s deštrukciou a intolerandou v iných kra
jinách i dobách.' 

.Chceme oslavovať vojnu- jedinú hygienu sveta - militarizmus, patriotizmus, deštruktív
ny čin anarchistov, krásne myšlienky, ktoré zabíjajú, a pohŕdanie ženou. -Chceme rúcať 
múzeá, knižnice, premáhať moralizmus, feminizmus a všetky oportunistické a utilitárne 
podlosti. .. My nechceme o minulosti nič vedie(. my mladí a silní futuristi. •• 

V ďalších manifestoch (Manifest futuristických maliarov' z februára 1910, Tech
nický manifest z apríla 191 O) pokračujú vo svojich radikálnych vyhláseniach: 

.Chceme: mičiť kult minulosti, posadnutosť starodávnosťou, pedantstvo a akademický 
formalizmus; ... velebiť všetky formy originality, nech by boli akokoľvek opovážlivé a ag
resívne; ... povaiovať umelecké kritiky za zbytočné a škodlivé; vyjadriť a osláviť dnešný ži
vot, ustavične a búrlivo pretváraný víťaznou vedou. ·• 

Individuálnu črtu má predstava spojenia vedecko-technických výdobytkov 
s umením. Futuristi oslavujú svet strojov, ktorý má postupne dokonca nahradiť 
biologický druh a viesť k vytvoreniu .mechanického človeka s náhradnými diel
mi, oslobodeného od myšlienok smrti" (Marinetti, 1912). Futuristi preceňujú 
matériu, ratio, intelekt, vedeckú poznateľnosť sveta: 

.niet podstatnejšieho rozdielu medzi ľudským mozgom a strojom ... písací stroj je len pri
mitívnejší organizmus ... umenie je sekrédou mozgu a ako také presne meratefné ... ume
lecké dielo nie je nič iné ako akumulátor duševnej energie; skomponovať symfóniu alebo 
napísať báseň znamená: zobrať určitý počet tónov alebo slov, dať im intelektuálnu silu 
a zlep iť ich dohromady" (Corradini- Settimelli, 19 14).' . 

Na formovanie názoro•v fu turistov vplývala tiež Einsteinova teória relati vity, no-
vé ponímanie času a pohybu ako typických produkrov moderného života . Vo 
svojej tvorbe zobrazovali prostredie v~'komestskej technickej civili zácie,•cítili po
trebu novej syntézy umenia (Umbeno Boccioni napríklad sníval o syntéze času, 
miesta, formy, farby a zvuku). Paralely môžeme sledovať už v hnutí fauvizmu, 
namiereného proti zabehaným formám umenia, no najmä v kubistickej simul-
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tánnosti zobrazovaných javov, kwré tiež zachytávajú dyna
miku pohybu a moderného sveta. Futuristi sa však od nich 
dištancovaW a hlavný rozdiel videli v absencii futuristickych 
ideií: 

.Ak sú naše obrazy futuristické, tak preto, lebo sú odrazom etic
kých, estetických, politických a sociálnych ideí. ktoré sú naprosto 
futuristické."" 

Pre futurizmus v hudbe je charakteristické viac proklamova
nie ako uskuwčňovanie nových <rízií. Prvý Manifest futuristov 
z roku 1911 11 od skladateľa Francesca Balillu Prate llu 
(1880--1955) obsahuje myšlienky, ktoré on v praxi nikdy ne
realizoval. Začína ho vewu: • Všetci, ktorí vytvorili niečo nové, 
boli zákonite vo svojej dobe fu turistami"" a pokračuje popisom 
svojej predstavy futuristickej hudby, založenej na slobode ryt

mickej realizácie, použitia tónin, intervalov, akordov, pričom 
napríklad durová a molová tónina sú len časťou atonálnej har
mónie a melódia je súčasťou harmónie. Navrhuje hudobné 
druhy a formy, vhodné na vyjadrenie futurisúckých ideí, a za 
také považuje symfonickú báseň a operu."Tie však nemajú nič 
spoločné s tradičnou predstavou týchto foriem, pretože sklada
teľ má tvoriť operu v duchu symfonickej formy na vlastné Lib
reto, aby sa nemusel viazať rytmom cudzej poézie. Naj hlavnej
šou požiadavkou futuristickej hudby je využitie nových zvu
kových a výrazových prostriedkov, ktoré odrážajú dobu 
strojov, elektriny, tovární. bojových lodí. parníkov a pod. 

Požiadavky slobodného umenia smerom k novej technike 
i zvukovosti vzniesol pred ním už taliansky skladateľ 

Ferruccio Busoni (1866-1924) vo svojom slávnom spise 
Entwurf einer ne u en Ästhetik der Ton kunst (Náčrt novej estetiky 
hudobného umenia) z roku 1907, v ktorom hudbe prisúdil 
výnimočnú funkciu medzi ostatnými umeniami: 

.úlohou tvorivého umelca je vynachád7-<~f nové zákony a ne
podriaďovať sa starým .... Rutina mení chrám umenia na továreň. 
Ničí tvorbu."" 

Hľadajúc príčiny strnulosti, klišé na úkor originality, dospel 
k názorom, ktoré do značnej miery predpovedali vývoj hud
by v ďalších desaťročiach: 

.Zrazu som jedného dňa pochopil: rozvoj hudobného umenia 
stroskotáva na našich hudobných nástrojoch a skladateľov vývoj na 
štúdiu partitúr.' ... Myslím, že sa zameriame na abstraktný zvuk, 
na techniku bez prekážok, na neohraničenosť tónu'' ... Rozčlenili 
sme oktávu na dvanásť rovnakých intervalov, pretože sme si muse
li nejako pomôd, a upravili sme svoje nástroje tak, že sa nikdy ne
môžeme dostať nad, pod alebo medzi dané intervaly .... Avšak prí
roda stvorila nekonečné odstupňovania- nekonečné!" ' 

Busoni pochopil, že základnými ľudskými v lastnosťami sú 
pohodlnosť a lenivosť. •• v dôsledku čoho človek aj v umení 
uprednostňuje to známe, rutinné. 

,Reformátor' vzbudzuje odpor u ľudí všetkých čias, pretože jeho 
tmeny sú náhle a predovšetkým zjavné. Reformátor je -
v porovnaní s prírodou - nediplomatický, preto jeho zmeny nado
búdajú platnost až vtedy, keď doba jeho svojvoľný skok opäť nená
padným spôsobom dohonila. Sú však prípady, keď reformátor 
kráčal rovnakým krokom s dobou, zatiaľ čo iní zostali pozadu. 
Myslím, že tóniny dur a mol. ich vzťah k transpozíciám a celý 'dva
násťtónový pol tónový systém' sú takouto zaostalosťou."" 

V dôsledku toho Busoni navrhuje mnohé iné typy tónin, 
využívajúce tretinotóny, ba dokonca šesúnotóny. Uvedomo
val si, že si to vyžiada nové typy nástrojov, ktoré skutočne v 
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tom čase začali vznikať. Bol to dynamophone amerického vy
nálezcu Dr. Thaddeusa Cahilla, jeden z prvých elektrických 
nástrojov, o ktorom sa Busoni v tom čase dočítal v americ
kom časopise McC/ure 's Magazine (XXVII/3, 1906}.' 0 

S týmito myšlienkami velmi dobre korešpondujú názory 
jedného z najvýraznejších predstaviteľov talianského futuriz
mu Luigi Russola ( 1885-1947), ktorý sa od roku 1909 profe
sionálne venoval malbe, ale ktorý predtým získal hudobné 
vzdelanie. Podielal sa na koncipovaní všetkých futuristických 
manifestov a je autorom najznámejšieho z nich L'arte dei rumo
ri (Umenie hluku). Bol napísaný vo forme listu, adresovaného 
• veľkému fu turistickému skladateľovi" Ba !li lovi Pratellovi 
a uverejnený ako Manifest L' art des bruits v marci 1913 v Paríži. 

.Životom minulosti bolo ticho. S vynálezom stroja v 19. storočí sa 
zrodil hluk .... Aby sa naša citlivosť dráždila a podnecovala, rozvíja
la sa hudba po veľmi komplexnej polyfónii a po veľkej premene 
zvukových farieb a koloritu tak, aby objavila najkomplikovanejšie 
sledy disonantných akordov a pripravila zrod hudobných hlukov.•" 
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Píše tu da!ej o obmedzených zvukových možnostiach tradič

ných nástrojov a orchestra, ako aj tzv. čistých tónov, ktoré sa mu
sia obohatiť o nekonečnú mnohotvárnosť .hlukových tónov•. 

.Keď pozorujeme moderné veľkomesto otvorenými ušami a oča
mi, potom sme schopní rozlišovať šum vody, V7duchu alebo plynu 
v kovových potrubiach, vrčanie motorov, ktoré bezpochyby dýchajú 
a vmášajú sa ako zvieratá, klopota nie ventilov ... skoky električky na 
koľajniciach, praskanie biča a šum závesov a zástav .... Chceme tieto 
rozličné hluky navzájom naladiť a harmonicky usporiadať."" 

Russolo veril, že hluky možno rozlíš i ť podľa tónov, ktoré 
v sebe obsahujú, i podľa nepravidelných vibrácií a navrhol 
tak šesť kategórií hlukov tzv. futuristického orchestra: l. ex
plózie, údery ako hrom, čľapotanie. šumenie tečúcej, padajú
cej vody, tiež zvuky pod vodou; 2. pískanie, sykot, chrapot, 
dychčanie; 3. šelest, bublanie, mumlanie, klokotanie; 4. vŕz
ganie, škripotanie, šušťanie, škrabanie, t.j. zvuky vznikajúce 
trením; 5. hluky vyvolané udieraním na kov, drevo, kožu, 
kamene atď.; 6. zvieracie a ľudské hlasy: volanie, krik, vzdy
chy, rev, zavýjanie, chichot, mľaskanie a pod. Na záver vy
menúva povinnosti futuristického skladateľa, ku ktorým pat
rí napríklad rozširovanie a obohacovanie oblasti tónov k čo
raz komplikovanejším disonanciám až hlukom, nahrádzanie 
dovtedajších obmedzení nástrojov nekonečnými zvukovými 
možnosťami, produkovanými špeciálnymi prístrojmi, oslobo
denie od bežných rytmov k rozmanitému bohatstvu, vyna
chádzanie nových nástrojov, umožňujúcich tvorbu interva
lov menších ako poltón, regulovanie rýchlosti zmien, výšky, 
napätia rozsahu a pod. 
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.Potom, ako naša mnohotvárna senzibilita dostala futuristické oči, 
bude mat konečne aj futuristické uši. Potom budeme môct jedného 
dňa vzájomne naladiť motory a stroje našich priemyselných krajín 
tak, že každá továreň sa premení na ú7.asný orchester hluku.·" 

Aj keď v závere tohto listu-manifestu Russolo prízvukuje, 
že nie je skladateľ, ale len futuristický maliar a že práve preto 
nemá v hudbe predsudky, vzdáva sa v LOmto období maľova
nia14 v prospech výskumov v oblasti hudby. Spolu s Uggom 
Piattim začal budovať nástroje produkujúce rôzne hluky podľa 
opísaných kategórU. tzv. intonarumori (hrmotiče).'' s ktorými 
v rokoch 1913-19'1'"4 predviedli početné koncerty doma i v za
hraničí, vyvoláva.júce obrovské škandály a pobúrenia. Takýto 
koncert, ktorého autormi boli Luigi Russolo a jeho brat Anto
nio (bezvýznamný priemerný sklada tel'), pozostával zo 4 skla
dieb: Prebudenie mesta. Stretnutie automobilov a lietadiel. Jedlo na 
hotelovej terase. Sarvátka v oáze a vyvolával všade vel'ké škandá
ly a pobúrenie. V dochovanom Marinetliho komentári na je
den z nich, realizovaný v Miláne (apríl 1914), sa dočítame: 

. Obrovské množstvo rudí. Lóže, prízemie a okraje úplne nabité. Po
mätené výkriky staromódnych, ktorí chceli koncen za každú cenu rušiť. 
Celú hodinu futuristi pasívne odolávali. Na začiatku štvnej skladby sa 
stalo niečo nezvyčajné: zrazu bolo vidieť piatich fu turistov - Boccioni, 
Carril. Mazza, Pia ni a ja- zísť z pódia. Prechádzali sme pomedzi orches
ter a udierajúc okolo seba kyjakmi a vychádzkovými paličkami sme 
útočili na staromódnych, ktorí od hlúposti a obvyklej zúrivosti boli ako 
opiú. Bitka trvala na prízemí pol hodinu a počas nej Luigi Russolo bez 
pohnutia pokračoval v dirigovaní svojich l 9 hrmotičov na javisku."" 

Aj PrateUa komponoval pre intonarumori (napríklad v skJad
be L'aviatore Dro z roku 1912-1914)!' Ako v skutočnosti znela 
ich hudba, to sa dozvedáme len z dvoch originálnych nahrávok 
Antonia Russola z roku 1921 a z rekonštrukde id1 hudby rea
lizovanej na CD vo Fonda7jone Russolo Pratella (1997). Z nich 
možno usúctit. že stála v skutočnosti velíni silne na pozídách 
tradíde romantickej hudby a že dosahuje len priemernú kvali
tu. Spomínané škandály zrejme vyvolávali viac ich slovné vy
hlásenia a používanie .hrmotičov". Hnutie talianskych fururis
tov, aj keď trvalo pomerne krátko, len do roku 191 6 (posledné 
tri koncerty pre orchester a intonarumori sa konali v júni 1921 
v Théatre des Champs Elysées v Paríži vlastne už po zenite), zo
hralo svoju historickú úlohu v urýchlení presadzovania nových 
zvukovo-výrazových prostriedkov v hudbe a v rozvoji nových 
mechanických i elektronických nástrojov. Do istej miery vplý
valo aj na viacerých skladatelov v Paríži, aj keď sa k nemu sta
vali kriticky: Edgard Varese,>• Erik Satie, Arthur Honegger, Igor 
Stravinsldj a další a predznamenala tiež zrod musique concrete 
a elektronickej hudby. Ako umelecké hnutie prešlo čiastočne do 
dadaizmu (intonarumori napríkJad využívali dadaisti v kabare
te Voltaire v Zurichu) a v maliarstve do surrealizmu. 

Nezávisle od talianskych, francúzskych či nemeckých vply
vov sa vyvíjal ruský futurizmus, ktorého zrod podnietila po
dobná viera vo víťazstvo ďoveka v ovládnutí prírody pomocou 
vedy a industriálnej techniky ako v západnej Európe. Ruský 
futurizmus sa formoval v plynulej nadväznosti na naturaliz
mus a symbolizmus, spočiatku predovšetkým na pôde poézie 
a literatúry, ktorá hľadala nový .transmentálny" a dovtedy sa 
nevyskytujúci . metalogický a zmysel presahujúd" jazyk.,. Slo
vo, podobne ako neskôr v dadaizme, má viac zvukovú než 
zmyslovú a významovú hodnotu. Manitest ruských futuristov 
z roku 1913 tento zámer jasne postuluje: 

.Prestali sme uvažova( o výstavbe slov a jazyka podľa gramatic
kých pravidiel ... začali sme dávať slovám obsah podľa ich grafickej 
a fonetickej charakteristiky .• ,. 
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V Rusku existovala už koncom 19. storočia vel'mi silná sku-• 
pina spisovatel'ov a výtvarníkov v Petrohrade. ktorá si dala ná-
70V Svet umenia (Mir iskusstva) a ktoré pod vedením Sergeja 
Ďagileva organizovala od roku 1895 výstavy a prednášky (vy
stavovala diela od Degasa až po van Gogha a Gauguina a nad
viazala kontakty s Picassom a Matissom). Vydávala tiež časopis, 
v ktorom vychádzali básne Alexandra Bloka, Konstantina Bal
monta, ale aj francúzskych poetov Baudelaira, Verlaina, Mal
larmého. pričom svoj priestor dostala aj hudba (najmä Alexan
der Skriabin). Jej význam možno porovna( s parížskou ume
leckou skupinou Nabis. Aj keď sa skupina Svet umenia rozpadla 
už roku 1906, Ďagilev zorganizoval úspešnú výstavu v Paríži, 
na ktorej predstavil ruské výlvarné umenie od ikon až po mo
dernú avatgardu, reprezentovanú dielami Michaila Lariono
va, Natalie Gončarovovej a iných . 

V Rusku začali vznikať nové skupiny najractikálnejších umel
cov s názvami Karobube, Chvost somára a najmä Chyläa. ktorá sa 
najviac pričinila o presadenie futurizmu. K jej ďenom patrili 
bratia Burljukovovd, Benedik! Livšic, Velimir Chlebníkov, Ale
xej Kručijonych, neskôr aj Vladimír Majakovskij. Spočiatku sa 
nazývali .Budúcnid" a po uverejnení Manifestu tiarivý Pamas 
(1913) si začali hovoriť futuristi. Ich krédom bol tiež rozchod 
s tradídou a požiadavka nového umenia: .Minulosť je tesná. 
Akadémia a Puškin sú nezrozumitel'nejší ako hieroglyfy."" 
S tým úzko súviselo, podobne ako u talianskych [uturistov, aj 
angažovanie v oblasti spoločensko-politického diania, ale oni na 
rozdiel od propagovania militaristických a neskôr fašistických 
myšlienok zastávali komunistickú ideologickú platformu. 

V oblasti hudby sa prvýkrát verejne k futurizmu prihlásil 
Arthur Vincent Lourié (1892-1966)." V manifeste My a zá
pad ( 1914), skoncipovanom spolu s maliarom Georgijom Jaku
lovom a básnikom Benediktom Livšicom, zdôraznili jedineč
nosť ruskej kultúry, vyrastajúcej z ázijského a nie západoeuróp
skeho základu. Kriticky sa stavali voči talianskemu futurizmu 
(i dl manifest bol totiž v Rusku známy" a roku 1914 dokonca 
sám Marinetti navšúvil Moskvu a Petrohrad), ktorého hudobné 
umenie hlukov odmietli a namiesto neho navrhli hudbu inter
ferencií a ultrachromatiky, tzv. chromoakustiku. Táto predstava 
má korene pravdepodobne v (oproti západnej hudbe) odlišnom 
zákJade ruského folkJóru, v ktorom sú prítomné modálne väz
by a mikrointervalové vzťahy, svojou genealógiou siahajúce až 
k pravoslávnym i byzantským chorálom. Hudobné prejavy toh
to obdobia sú teda logickým vývojovým dôsledkom od uvede
ných zdrojov cez Musorgského až po Skriabina, ktorý mal blíz
ko k mystidzmu, spätému s tradídou domácich východných 
nábožensko-filozofických predstáv. Z takéhoto prostredia vyras
tali futuristi, medzi ktorých sa počítal aj lekár, maliar a kunst
historik v jednej osobe Nikolaj Kulbin (1866-1917). Vo svo
jom ďánku Freie Musik (Vol'ná hudba), uverejnenom v známom 
almanachu Der Blaue Reiter (Modrý jazdec) roku 1912, navrhu
je da( hudbe voľne k dispozídi všetky zvuky prírody (vrátane 
hromu, šumu vetra, žblnkotania vody a spevu vtákov) a využí
vať v nej, podobne ako v speve slávika, štvrtina- a osminotóny, 
ktorých korene možno hl'adať na jednej strane v antickej hud
be (enarmonios, musica enarmonica), na strane druhej v hin
duistickej hudbe. V dôsledku toho vyžaduje nové možnosti la
deni,a nástrojov, využívanie rôznych skJenených nádob, napl
nených do rôznej výšky vodou, tiež doma vyrobených 
xyl~fónov, pričom si uvedomuje, že vel'ký pokrok v hudbe spô
sobí neviazanosť umelca na tóny, uvoľnenie priestoru medzi ni
mi (hra mikrotónov až po trinástinotóny). Priam neuveriteľne 
vizionársky vyznieva navrhovanie možnosú zachytávať impro
vizádu takýchto .. slobodných" tónov na gramofóne! 
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Roku 1916 sa k futurizmu prihlásil aj dnes takmer zabudnutý 
Dziga Vertov (vlastným menom Denis Arkadovič Kaufmann; 
nar. 1896 v Bialystoku), známy viac ako filmový režisér (aj keď 
v rokoch 1912-1915 študoval hudbu na Konzervatóriu v Bia
lystoku), ktorý si v tom čase vytvoril vlastné Laboratórium slu
chu pre montáže nahraných zvukov a hlukov pomocou fono
grafu .• Vo svojom Laboratóriu sluchu som robil tak dokumen
tárne kompozície ako aj hudobno-literárne slovné montáže."" 
Verrov tak o vyše 30 rokov anticipoval vznik musique concrťte 
v Paríži roku 1948, ktorej zaklada[elom je Pierre Schaeffer. 

Progresívne trendy v oblasti hudby boli prezentované v rám
ci koncertov Večery modernej hudby v Petrohrade, na ktorých 
často hral mladý Sergej Prokofiev (189 1- 1953). Ako prvý 
uviedol na nich tiež atonálne klavírne skladby Arnolda Schon
berga (už roku 191 O) a vlastné diela, ktoré sa považovali za fu
turistické (aj keď sa Prokofiev k futurizmu verejne nehlásil). 

S futuristickým hnutím sa spájali aj uvedenie javiskového 
diela Víťazstvo nad slnkom v decembri 1913 v petrohradskom di
vadle Luna, ktoré autori vo svojom futuristickom nadše
ní prehnane nazvali operou. Autorom hudby je Michail 
Vasilievič Matjušin (1861-1934), ktorý v duchu futuristic

kých ideí použiJ v nej aj šrvnino
tóny vo vokálnych partoch. Jej 
kvalita je však veľmi slabá, prav
depodobne aj preto, lebo hudob
né vzdelanie získal len v hre na 

husliach a ako skladateľ bol autodidakt (prvé kompozície napí
sal až roku 1909). Napriek tomu má dielo významnú historic
kú hodnotu, pretože jeho spolutvorcami boli básnik Alexej 
Kručijonych Ueho text obsahuje celú škálu nových slovných 
výrazov a prostriedkov), maliar Kazimír Malevič (navrhol opo
ny" v medzihrách a dvanásť figurín a ako režisér použil pôso
bivé svetelné efekty pomocou reflektorov) a Velimir Chlební
kov, autor predslovu. 

Obraz vtedajšej hudobnej scény dokresľujú skladatelia, ktorí 
síce oficiálne nepatrili ku skupine futuristov, ale vo svojej hud
be uskutočnili podobné idey: Nikolaj Obuchov, ktorý kom
ponoval dvanásťtónové kompozície a využíval rôzne hlasové 
techniky ako pískanie, spev pri nádychu, výkriky a pod.; Ivan 
Vyšnegradskij, ktorý vo svojej tvorbe propagoval ultrachro
matizmus a komponoval núkrotonálne skladby; Nikolaj Ro
slavec, ktorý využíval vlastné 6-8- tónové série, Andrej Mo
solov, Arthur Lourié, Jefim Golyšev a iní. 

Vývoj po októbrovej revolúcii priniesol postupné prenasledo
vanie až zánik moderných progresívnych trendov v umení. 
Mnohé diela z tohto obdobia boli zničené, reprezentanti fu turis
tického hnutia a iných avantgardných umeleckýd1 smerov sa 
nadlho vytratili z ruských a sovietskych dejín. Marxistická kriti
ka z roku 192316 futurizmu vyčítala neschopnosť vytvárať skuto
čne socialistické umenie, pretože jeho reprezentantom nebol 
proletariát, ale technická inteligencia. Aj keď ruským futuristom 
priznala sympatizovanie s ideami októbrovej revolúcie, vzhla
dom na to, že patrili k technickej inteligencii, ich umenie bolo 
pre svoje metódy a postupy poznačené techniciznlom a indivi
dualizmom. Takáto kritika znamenala postupný zánik a trans
formáciu vtedajšieho vrcholného avantgardného umenia v Rus
ku, ktoré v prvej štvrtine 20. storočia stálo v popredí svetového 
vývoja. Urýchlila ho aj silnejúca skupina priemerných a pod
priemerných umelcov, ktorí zaátili v podlizovaní sa mocenské
mu politickému aparátu svoju pn1ežitos(. Až v posledných ro
koch sa prehodnocuje vývoj umenia v Rusku a .rehabilitujú" sa 
umelci, ktorí svojím významom presahovali hranice domáceho 
umenia a v mnohom ovplyvrtili vývoj v celosvetovom meradle. 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT) 2 ) 2001 

Futurizmus sa ani v hudbe ani v umení nepresadil ako ume
lecký štýl. ako hnutie za nové výrazové prostriedky však mal mi
moriadny význam pre neskorší vývoj. V hudbe podnietil vznik 
mikrotonálnej hudby, nových sonoristických koncepcií, kon
krétnej a elektronickej hudby, ale najmä uvoľnil priestor pre pre
konanie tradičnej predstavy hudobného tónu smerom k objavo
vaniu nepreberného množstva nových zvukových možností. ra 
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" BUSONI. F.: Návrh nové estetiky hudebního umení. In: Konserva/Na 

hudbu 12, Praha, s. 274-276 
" BUSONI, F.: Op. cit., s. 278 
" BUSONI, F.: Op. cit., s. 280 
" BUSONI, F.: Op. cit., s. 282 
" V synergetike je táto vlastnosť popísaná ako snaha o minimalizáciu 

námahy. 
" BUSONI. F.: Op. cit., s. 286-287 
10 BUSONI, F.: Op. cit., s. 291-293 
" l..'arte dei rumori. In: Fiir Augen und Ohren. Magazín der Berliner 

Musiktage 1980, s. 254 
u Op. cit., s. 2 54 
" Op. cit., s. 255 
" K malbe sa vrátil až roku 1942. 
" zostrojili až 19 nástrojov 
" ALLENDE-BLIND, J.: Vergangenheit und Gegenwart der futuristischen 

Musik. In: Fiir Augen und Ohren. Magazín der Berliner Musiktage 
1980, s. 78 

" Existuje nahrávka fragmentov 2. a 3. časti, ako aj viacerých skla
dieb futuristov, ktorých koncert sa konal počas Festivalu elektro
akustickej hudby FEM v Bratislave roku 1996 za spolupráce 
CECM, Slovenského rozhlasu Bratislava, Open Society Fund Soros 
Center. CD vydalo Fondazione Russolo Pra tella 1997. 

" Najmä Varese podrobi l talianskych futuristov kritike za ich snahu 
napodobňova( hluky všedného života v ich povrchnosti a trápnosti. 

,. tzv. zaumnyj jazyk 
IO ALLENDE-BUND, J.: Op. cit., s. 75 
" ALLENDE-BLIND, J.: Op. cit., s. 75 
" Lourié bol spočiatku naklonený ví(azstvu ruskej revolúcie, dokon

ca bol roku 1918 Lunačarského poradcom v oblasti hudby. Skla
maný neskorším vývojom totalitného režimu odchádza do Berlína 
(192 1), neskôr do Paríža (1924) a USA (194 1). 

11 Písal o ňom IVANOV, M.: Les fururistes etleurs déclarations. In: Temps 
nouveau, St. Petersbourg 17. 6. 1913. 

" ALLENDE-BLIND. J .: Die Skrjabinisten oder wie eine Komponistengeneration 
links liegen blieb. In: Alexander Skrjabin und die Skrjabinisten. Hersg. von 
H.-K. Metzger undR. Riehn. ed.ition text+ kritik. Munchen 1983, s. 84 

" Na jednej opone Malevič namaľoval šrvorec. ktorý bol diagonálou 
rozdelený na biele a čierne pole a predznamenal tak jeho sveto
známy obraz Cie my štvorec na bielom podklade, ktorý zohral obrovskú 
úlohu v dejinách moderného maliarstva. 

" Op. cit., s. 86 
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DIRIGENT: ČARODEJN ÍK, DIPLOMAT, HEREC, HVIEZDA, KOLEGA, MÁG, MES IÁŠ, PEDAGÓG, PR IATEt Čl NEPR IATEt, PSYCHLÓG, REMESE LNÍK, 
VELITH, VLÁDCA? KTORÝ Z TÝCHTO PRÍVLASTKOV, ZÁMERNE ZORADENÝCH ABECEDNE, PLATÍ? KTO SA TROŠKU ZAOBERAL FENOMÉNOM TOHTO 

POJMU, Sl ČOSKORO UVEDOMIL, ŽE PLATÍ ASI VŠETKO TAK TROŠKU A ZÁLEŽÍ NA AKCENTE, KTORÝ ROZHODUJE O ZJAVE KONKRÉTNEJ 

OSOBNOSTI ... MODERNÝ DIRIGENT JE PRODUKTOM 19. STOROČIA, TAK AKO NÍM J E AJ DNEŠNÝ SYMFON ICKÝ ORCHESTER. J EHO SÚČASNÝ 
OBRAZ JE VŠAK NEROZLUČNE SPÄTÝ AJ S MÉDIAMI 20. STOROČIA. A ZÁROVEŇ J E J EHO POZÍCIA Z HtADISKA ZÁSAD DEMOKRACI E VEČNÝM 
ZDROJOM NAPÄTÍ, NEDOROZMEN Í, PROBLEM OV. VEtKI DIRIGENTI SÚ VŠAK AJ HLAVNÝMI TVORCAMI INTERPETAČNÝCH TRENDOV. JEDNYM 

Z ICH ZÁKLAD~H PROBLÉMOV JE ROZHODNUTIE PR I KLONIŤ SA BUĎ K NÁZORU MAURICEA RAVELA, PODtA KTORÉHO PRE KVALITNU 

INTERPRETÁCIU STAČÍ ZAHRAŤ TO, ŽE JE NAPÍSANÉ V NOTÁCH, ALEBO K MIENKE GUSTAVA MAHLERA, TVRDIACEHO, ŽE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE 

NIE JE NAPÍSANEV NOTÁCH .. . MNOŽSTVO SPOMÍNANÝCH PRÍVLASTKOV NAZNAČUJE ZLOŽITOSŤ DIRIGENTSKÉHO POVOLANIA. V ČOM VŠAK 

SPOČÍVA JEHO MAGIC KOSŤ, NEODOLATEtNÁ TÚŽBA ČASTOKRÁT l TÝCH NEPOVOLANÝCH SIAHNUŤ PO ČAROVNEJ TAKTOVKE, A TO NAPRIEK 

ÚSKALIAM, ZÁLUDNOSTIAM, STRESOM, ZODPOVEDNOSTI, KTORÉ SO SEBOU PRINÁŠA? A KÚ ÚLOHU VARI ZOHRÁVAJ Ú POCIT MOCI, 

VÍZIA MED IALIZACIE? 
V NOVOM SERIÁLI HŽ: O VEtKÝCH DIRIGENTOCH 20. STOROČIA NEBUDEME ANALVZOVAŤ NAZNAČEN É PROB LÉMY TOHTO POVOLANIA. 

NAŠÍM CIEtOM JE NAČRTNÚŤ PORTRÉTY OSOBNOSTÍ, KTORÉ V 20. STOROČÍ HÝBALI HUDOBNÝM SVETOM. PROSTREDNÍCTOM NICH SA NÁM 

MOŽNO BUDÚ NAČRTÁVAŤ AJ ODPOVEDE NA NIEKTORÉ TU VYSLOVENÉ OTÁZKY. {LR} 

CLEMENS KRAUS S 
31. 3· 1893 (VI EDEŇ)- 16. S· 1954 (MEXI CO CITY) 

Adrien Rajter 

,. Usilovnos( bez talwtu je zbytočná, talent be;: usilovnosti 
vzbudzuje nevôľu. 

Oboje zjednotené môže stvoriť umelca." 

Detstvo 
Viedeň na prelome 19. a 20. storočia, Viedeň Gustava Mahle
ra, Alfreda Rollera, Huga von Ho[mannsthal. Petra Altenber
ga, Sigmunda Freuda, Viedeň plná viery v pokrok a dobrú bu
dúcnos(. mesto, v ktorom každá divadelná premiéra, každý fil
harmonický koncert boli takmer národným sviatkom a herci 
i hudobníci boli známejší. než politici, Viedeň. ako ju vo svo
jich memoároch Svet l'Čerajška opisuje Stephan Zweig. bola od 
narodenia domovom Clemensa Kraussa. Bol synom 44-roč
ného gavaliera cisárskeho dvora Hectora Baltazziho (cisárov
nú Alžbetu sprevádzal na jej výjazdoch a bol strýkom barón
ky Mary Vetserovej. ktorá zomrela v Mayerlingu po boku ko
runného princa Rudolfa) a sotva 17 -ročnej Clementiny 
Kraussovej, ďenky baletu Viedenskej dvornej opery a neskôr 
speváčky. Jej rodiäa údajne vzhradom na vel'ký vekový roz
diel nedali súhJas k sobášu a Clemens Krauss sa napokon so 
svojím otcom, ktorý po tragédii v Mayerlingu na žiados( cisá
ra Františka Jozefa opustil krajinu, nikdy nestretol. V autobio
grafickom náčne Krauss o svojom detstve napísal: 

.Bol som vychovaný v dome svojich starých rodičov. Môj 
starý otec mal v pláne usmerniť moje štúdium tak. ab} som 
mohol neskôr nastúpi( na diplomatickú dráhu. ( ... )Jeho zá
mery však stroskotali na tom, že v ôsmich rokoch u mňa ob
javili výnimočne pekný sopránový hlas. Navštevoval som po
tom hodiny spevu a prijali ma ako speváäka do cisárskej 
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dvornej kapely. A bolo rozhodnuté! Už v útlom detskom ve
ku som vedel noty nesúce označenia zo zaäatku abecedy na
kresli( medzi linajk} skôr. ako som spoznal samotnú abecedu. 
potom som sa ako mladistvý· spevák nauäl äta( staré kľúče, 
cirkevné tóniny a základné pojmy hudobnej harmónie. Cos
koro som bol schopný číta( všetku hudbu a dešifrovať pani
túry. Schubenove piesne. ktoré som si sám spieval. Mozarto
ve a Haydnove omše. Beethovenove kJavírne sonáty boli 
príänou mojej túžb} stať sa hudobníkom. Ako 12-ročn}· som 
bol na to rozhodnuty, ako devätnásťročný som dirigoval svo
je prvé operné predstavenie v Brne ... • 

Stúdium 
Clemens Krauss patrí medzi tých velkých dirigentov 20. sto
roäa, ktorí boli sprostredkovane a neraz i bezprostredne 
.... kontakte s vel'kými postavami hudb} 19. storoäa. Jeho pra
starý otec bol spoluzakladateľom Viedenského mužského 
speváckeho združenia a spieval ešte pod Beethovenovým ve
denWTI. Neskôr mu dirigent Franz Schalk sprostredkúval au
ten~cké podanie Wagnerových partitúr tetralógie i Majstrov 
srevá/aw norimberskych podľa svojho pedagóga Hansa Richte
ra, Richard Strauss mu odm?dal ducha a štýl premiéry Trisca
na. ktorú dirigoval Jeho mentor Hans von Biilow. Na jeho pr
vých koncertoch s Viedenskými filharmonikmi boli v orches
tri ešte hudobníci, ktorí si pamätali vystúpenia pod vedením 
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Johannesa Brahm
sa a sprostredko
vali mu autentic
ké poznatky o frá
zovaní. tempách 
a celkovom stvár
není nejedného 
diela. Pre Clemen
sa Kraussa bolo 
toto poznanie za
väzujúce: dirigent 
nemá usilovať o se
baprezentáciu, 
o pohybové kreá
cie na základe 
hudby, ale o oži
venie zvukového 
obrazu v súlade 
s intenciami skla
dateľa. 

Ako dirigent bol 
samoukom. Za svojho duchovného učiteľa považoval Ar
thura Nikischa, ktorého berlinske koncerty Krauss počas 
svojho pôsobenia v Stetíne pravidelne navštevoval. Bola to 
preňho podľa jeho vlastných slov fascinujúca, presvedčivá 
a predsa veľmi prirodzená osobnosť. 

Kariéra 
Krauss dirigoval svoje prvé operné predstavenie ako 19-roč
ný v Brne, kde bol rok zbormajstrom. Nasledovali ročné an
gažmány v Rige a Norimbergu a v rokoch 1916-192 1 prvé tr
valé pôsobenie v pozícii divadelného dirigenta v Stetíne, kde 
po prvýkrát mal možnosť viesť i symfonické koncerty. Roku 
1921 sa stal šéfom opery a dirigentom symfonických kon
certov v Grazi; tu ho objavil Franz Schalk a od toho mo
mentu sa jeho kariéra začala prudko rozvíjať: 1922 už bol pr
vým dirigentom viedenskej Opery (ako 29-ročný!), súčasne 
bol profesorom a vedúcim dirigentskej triedy na Hudobnej 
akadémii a dirigentoval koncerty Tonkiinstler orchestra. 
V rokoch 1924-1929 bol intendantom a generálnym hudob
ným riaditel'om opery vo Frankfurte nad Mohanom Ueho 
spolupracovníkmi boli scénický výtvarník Ludwig Sievert 
a režisér Lothar Wallerstein) a dirigentom tzv. Múzejných 
koncertov. Súčasne čoraz častejšie hosťoval i v zámorí (Bue
nos Aires, Philadelphia). 1929-1934 bol riaditel'om Vieden
skej štátnej opery, v rokoch 1930-1933 aj šéfdirigentom Vie
denských filharmonikov, s ktorými podnikol i úspešné turné 
do zahraničia. 1935-1937 bol riaditeľom Berlínskej štátnej 
opery (Unter den Linden). 1937-1944 pôsobil naposledy 
v oficiálnej funkcii ako intendant a hudobný riaditeľ Bavor
skej štátnej opery v Mníchove, ktorej rozkvet (o. i. premiéry 
Straussových opier Friedenstag a Capriccio) i pád po bombar
dovaní 3. a 4. októbra 1943 bezprostredne zažil. Pred kon
com vojny pôsobil ešte aj ako intendant Salzburského festi
valu a zaslúžil sa o transformáciu konzervatória Mozarteum 
na vysokú školu. 

Pretože počas fašizmu v Nemecku dirigoval. bola mu po 
vojne pozastavená dirigentská činnosť. Krauss totiž spočiatku 
údajne sympatizoval s novou politikou obnovy Nemecka 
a roku 1933 dokonca prijal ponuku dirigovať svetovú pre
miéru Straussovej Arabel/y v drážďanskej Semper Opere po 
tom, čo na poste jej šéfa zlikvidovali Fritza Buscha a Hans 
Knappertsbusch i Erich Kleiber za týchto okolností z protestu 
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angažmán odmietli. V rokoch 1937-1944 však aktívne po
máhal mnohým židovským rodinám pri úteku z Nemecka cez 
Holandsko do Veľkej Británie a napokon roku 1943 odmietol 
prevziať vysoké štátne vyznamenanie, ktoré mu Hitler pláno
val udeliť pri príležitosti jeho 50. narodenín. 

Roku 1947 nadviazal na svoju medzinárodnú kariéru kon
certmi v Miláne, Ríme, Buenos Aires, ako aj opernými pred
staveniami vo Viedni. S Viedenskými filharmonikmi hosťoval 
v Covent Garden (Salome) i v Royal Albert Hall. ako aj 
v Egypte. Od roku 1949 mohol opäť dirigovať aj v Nemecku, 
v Bayreuthe naštudoval Nibelungov prsteň i Parsifala a pravi
delne koncertoval s Bamberskými symfonikmi. Roku 1952 
bol vymenovaný za doživotného čestného člena Viedenských 
filharmonikov. V povojnovom období sa intenzívne venoval 
i nahrávaniu, roku 1954 zaznamenal na gramoplatne Salome. 
V tom istOm roku dirigoval koncert Viedenských filharmoni
kov k 90. narodeninám Richarda Straussa a v máji štyri kon
certy v Mexico City. Niekoľko hodín po poslednom z nich pod
ľahol srdcovému infarktu. Plánovaný film britskej produkcie 
Netopier, ako aj angažmány v Bayreuthe a ďalšie plánované 
koncerty v Berlíne, Brazílii a Austrálii sa už neuskutočnili. 

Repertoár a dirigentský štýl 
• To, že môj Don Juan bol pod vaším vedením nádherný, ma 
neprekvapilo, ale najviac ma potešilo, že ste predviedli takú 
peknú ,h-molku'." (R. Strauss v gratulácii C. Kraussovi po 
koncerte, na ktorom predviedol Schubertovu Nedokončenú 
symfóniu.) 
Ťažiskom Kraussovho repertoára bol popri dielach Richar

da Straussa (Strauss hovorieval. že bol presvedčivejším diri
gentom jeho diel ako on sám) viedenský klasicizmus, najmä 
však Haydn a Mozart. Veľkú pozornosť venoval i hudbe Jo
hanna Straussa st. i ml. a Josepha Straussa: roku 1940 diri
goval l . novoročný koncert Viedenských filharmonikov 
a v nasledujúcich rokoch založil tradíciu, ktorá je dnes naj
väčšou mediálnou udalosťou (a najväčším obchodom) v ob
lasti klasickej hudby na svete. Bol však aj zasväteným inter
pretom súčasnej hudby (napokon, súčasným skladateľom bol 
vtedy aj Richard Strauss): dirigoval viedenskú premiéru Ber
govej opery Wozzeck ( 1930), často a na rôznych miestach uvá
dzal Rumunské rapsódie Georgea Enescu, hudbu Stravinského 
i Schänberga a ďalších. Spomedzi jeho nahrávok (väčšinou 
ide o záznamy z koncertov, resp. operných predstavení) 
ponúka pohľad na jeho interpretačný štýl popri .klasic
kom· naštu
dovaní Gava
liera s ružou 
z Bavorskej 
štátnej ope
ry s Vioricou 
Ursuleaco
vou v titulnej 
úlohe aj ži
vá nahráv
ka koncertu 
Symfonické
ho orchestra 
Bavorského 
rozhlasu z ro
ku 1953 vo 
fenomenál
nom podaní 
Straussovej C. KRAUSS S R. STRAUSSOM V SALZBURGU 
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Symphonie Domestica a so strhujúcou, extatickou Ravelovou 
Spanielskou rapsódiou. 

Krauss dirigoval vždy 7 partitúry, hoci diela ovládal naspa
mä( (ako mohol napríklad nevedie( spamäti Figarovu svadbu, 
ktorú uviedol 115-krát!). Mal precízne, nehonosné gesto. 
V hudbe klasicizmu dbal na striktné dodržiavanie počiatoč
ného tempa a pomalé časti dirigoval v prirodzenom tempe, 
v porovnaní so svoj imi kolegami tých čias oveľa rýchlejšie! 
Mal jasnú víziu a koncepciu, v symfóniách zastával myšlien
ku tempovej súvwosti a logiky spájajúcej jednotlivé časti, 
záležalo mu na čil'ftelnosti a transparentnosti orchestrálneho 
zvuku i v najhulótejšej sadzbe. Mal zmysel aj pre efekt a bra
vúru, čo preukázal svojimi predvedeniami diel dynastie 
Straussovcov. 

Clemens Krauss nebol dirigentom-diktátorom, v interpretač
nom aparáte sa vždy cítil a prejavoval ako primus inter pares. 

Bol veľkým priekopníkom novodobej verdiovskej interpre
tácie, založenej na dramatizme a dôslednom vyjadrení textu. 
Ako vynikajúci operný dirigent považoval seba za zjednoco
vateľa všetkých zložiek interpretačného aparátu. Mal jasné 
predstavy o scénickom stvárnení: .Páni, nestačí si prečíta( iba 
klavírny výťah, ale aj pôvodnú drámu!" Nie je nezaujímavé, 
že bol vari .posledným žiakom· Giacoma Pucciniho. Hrával 
mu na klavíri jeho diela a Pucdni dirigoval, čo mu spôsobo
valo veľké potešerue. Pri tej príležitosti neraz menil a upres
ňoval tempové označen ia. Krauss bol teda dôverným znal
com Pucciniho . poslednej vôle". 

Ohlasy v tlači 

Clemensa Kraussa už od jeho mladých liet sprevádzali pozi
tívne ohlasy recenzentov. 

V Rige po predvedení Mendelssohnovho Sna noci svätojánskej 
autor ďánku zaznamenal romantické fluidum šíriace sa z očí 
a rúk tohto zvláštneho mladého, sotva dvadsaťročného muža. 
V Steúne podľa jednej kritiky dirigoval tak temperamentne, že 
pohyb zachvacoval celé jeho telo: tu zjavne pod vplyvom Ar
thura Nik.ischa Krauss dočasne opustil svoju maximu sebea
ovládania a koncentrácie. Stetínske recenzie však opakovane 
vyzdvihovali i úchvatnosť vnútorného plameňa, ktorý horel 
v mladom dirigentovi. 

Kladné ohlasy pokračovali i v Grazi: .Ešte nikdy sme ne
pozorovali, koľko možno docieliť malými pohybmi. ako mož-

S POSLUCHÁČMI LETNEJ AKADÉMIE V SALZBURGU, 1931. UPROSTRED 
S KLOBÚKOM NA HLAVE C. KRAUSS, VPRAVO NAD NÍM H. V. KARAJAN, 

VPRAVO V POPREDÍ Ľ. RAJTER. 
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no preniesť rytmus na hudobníkov sugesciou a nie taktova
ním." • Toto je náš ďovek!" Po predstavení Súmraku bohov kri
tika písala: • Toto je naj pokojnejší muž, ktorý bol kedy za 
naším pultom. Pre neho existuje iba jediný zákon: dielo.· 

Ped agóg 
.Cieľom každej hudobnej interpretácie musí byt správny vý
klad novým písmom zaznamenanej improvizácie veľkých 
majstrov. Preto je poznanie autentickej vôle skladateľa pra
meiíom, z ktorého musí byt interpret vždy pripravený čerpať. 
Je mi jasné, že toto poznanie mi bolo neraz sprostredkované 
priamo.· (C. K.) 

Toto krédo vštepoval i svojim študentom na viedenskej Vy
sokej hudobnej škole a na letných kurzoch počas festivalu 
v Salzburgu. Dirigentovým prameňom nie je iba partitúra, ale 
aj traktáty o dobovej interpretačnej praxi (upozorňova l už 
vtedy, dávno pred začiatkom hnutia historicky poučenej in
terpretácie, na nevyhnutnost študova( spisy Leopolda Mozar
ta, Johanna J. Quantza a ďalších) a na zna lost histórie a lite
ratúry. V problematike dirigentskej techniky nabádal svojich 
študentov nachádza( vlastné, a pritom čo najjednoduchšie 
riešenia. Odhováral ich od imitovania iných dirigentov, 
s príznačnou sebairóniou im zakazoval napodobňova( ho. 
Medzi Kraussových žiakov patrili Herbert von Karajan, Ľu
dovít Rajter a Otmar Suitner. 

Kla virista, libretista 
Menej známou kapitolou je Clemens Krauss-klavirista. Už 
v mladých rokoch korepetoval so svojou matkou a neskôr sa 
dokonca rozhodoval medzi kariérou klaviristu a dirigenta. 
Archívy Bavorského rozhlasu uchovávajú vzácne nahrávky 
piesní Richarda Straussa, v ktorých Clemens Kra u ss na klaví
ri sprevádza svoju manželku, sopranistku Vioricu Ursuleaco
vú. Nahrávka vznikla roku 1952, v čase, keď táto veľká pred
staviteľka najväčších straussovských partií už na operných 
scé~ach nespievala. Dokumentuje však ušľachtilú krásu jej 
hlasu a vynikajúci, precízny a empatický klavírny sprievod 
Clemensa Kraussa. 
Dlhoročná intenzívna tvorivá spolupráca dirigenta so skla

dateľom Richardom Straussom (naštudoval mnohé svetové 
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premiéry jeho opier, Gavaliera s ružou uviedol 192-krát!), vo 
svojom ro1.sahu i hlbke unikátna, plná plodných úvah o de
tailoch i celkovom smerovaní tvorivého procesu, scénických, 
textových i hudobných riešeniach, čiastočne dokumentova
ných i v publikovanej korešpondencii oboch velikánov, vyvr
cholila Straussovým oslovením: .Prečo nenapíšete libreto Vy?" 
Mal na mysli libreto k svojej poslednej opere Capriccio, ktorej 
námetom je ranobarokový spor: má slúži( hudba slovu, alebo 
slovo hudbe? Prima le parole e dopo la musica, alebo Prima la mu
sica e dopo le paro/e? Krauss oslov'enie prijal, napokon diskusie 
o hudbe a slove viedol v rozhovoroch i korešpondencii so 
Straussom už niekol'ko rokov. Jedinečnosť a mágiu tejto ne
všednej tvorivej harmónie (a možno aj tajné krédo) dvoch ver
kých duchov symbolicky vyjadrujú slová grófky v záverečnom 
monológu v opere Capriccio: 

.Márna snaha obe oddelil. Do jedného sa zlievajú slová 
a hudba, vytvárajúc tak niečo celkom nové. Tajomstvo hodi
ny- jedno umenie je spasením pre to druhé!" la 

DISKOGRAFIA (VÝBER): 

L von Beethoven: 2. symfónia D dur (EMI) 
J. Brohms: 3. symfónia Es dur, Wiener Philhormoniker (Koch) 
G. Enescu: Rumunské rapsódia č. 1, Wiener Philhormoniker (Teldec) 
F. Mendelssohn: Ein Sommernochtstroum, Wiener Symphoniker 

(Tuxedo) 
M. Rovel: Ropsodie Espognole, Symphonieorchester des Boyerischen 

Rundfunks (Orfea) 
M. Rovel: El sombrero de tres picos, Wiener Philhormoniker (Preiser) 
F. Schubert: Symfónia č. 9 C dur, Wiener Symphoniker (Teldec) 
R. Strauss: Die Ägyptische Helena, Wiener Stootsoper (Koch) 
R. Strauss: Der Rosenkovolier, Boyerischer Rundfunk (LYS) 
R. Strauss: Die Liebe der Dance, Wiener Philhormoniker (Orfea) 
R. Strauss. Salome, Wiener Philhormoniker (London) 
R. Strauss: Also sproch Zarathustra, Wiener Philhormoniker 

(Decca) 
R. Strauss: TIII Eulenspiegels lustige Streiche, Wiener Philhormoniker 

{Decca) 
R. Strauss: Ein Heldenleben. Wiener Philhormoniker (London) 
R. Strauss: Don Quixote, Wiener Philhormoniker, Moroweg, Fournier 

(Decca) 
R. Strauss: Symphonio Domestico, Symphonieorchester des Boyerischen 

Rundfunks (Orfea) 
R. Strauss: Metomorphosen, Bomberger Symphoniker (omodeo) 
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-GREGOR, J.: Clemens Krauss. Seine musikalische Sendung. Wien 1953 
PAN DER, O. v.: Clemens Krauss in Miinchen. Miinchen 1955 
SCANZONI, S., KENDE, G. K.: Der Prinzipal. Clemens Krauss. Fokten, 
Vergleiche, Riickschliisse. Tutzing 1988 

STRAUSS, R., KRAUSS, C.: Briefwechsel. Miinchen 1963 
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HERBERT VON i<ARAJAN CENTRUM VO Viedni, ktoré nedávno oslávilo 5. výro
Čie svojho vzniku a za toto obdobie realizovalo vel'ké množstvo príťažlivých 
projektov, so zameriava no tri oblasti činnosti: no podporu mladých ume~ 
cov o vedcov, no podujatia umelecké o edukačné, o no servis (archív, odio-, 
video- a infotéka). Pokiaľ ide o podporu mladých umelcov, poskytuje Karo
janova centrum už od roku 1999 štipendiá pre mladých spevákov v spolu
práci s viedenskou Štátnou operou. Tento spôsob podpory so najnovšie 
rozšíril oj no štupendiá pre inštrumentalistov, o ktoré sa môžu uchádzať 
(rozhoduje osobitná porota pa vypočutí umeleckej produkcie uchádzačov) 
sociálne odkázaní, mimoriadne talentovaní študenti Univerzity pre hudbu 
o dramatické umenia va Viedni. Okrem štipendia sú títo mladí umelci 
zahrnutí oj do programového plánovania Korojanovho centro. 

Krajanovo centrum podporuje oj vedecké práce súvisiace s hudbou. 
V súčasnosti prebieha projekt výskumu vzťahu medzi hudbou o medicínou. 

Pri pn1ežitosti 5. výročia svojho vzniku predstavilo Centrum svoj projekt 
podpory mediálneho umenia s názvom stor_project - the media art 
oword. Motiváciou tohto projektu v oblasti nových médií bal mimoriadny 
záujem Herberta von Kora jana o vývoj technických vymožeností vo vzťahu 
hudba/zvuk o techniko/optika. Prvú cenu, ktorú bude Centrum udeľovať 
v dvojročných intervaloch, vyhlásia v júni t. r.; súčasťou odovzdávania cien 
bude oj výstavo prác uchádzačov. 

O edukačnom projekte v spolupráci s viedenskou Štátnou operou OPE
RA VIVA sme už informovali. K nemu pristupuje projekt Play Opera pre de
ti vo veku 5-14 rokov. Ide a 4-6-dňové kurzy, v rámci ktorých majú mladí 
frekventanti prOežitasť aktívne o hlbšie preniknúť do niektorého operného 
či baletného dielo: vo februári o marci t. r. to budú Lahengrin, Madame 
Butterfly a Šípková Ruženka. Pre deti 3-6-ročné prebieha séria ,Hudobné 
ihrisko' (Spielwiese Musik), pre deti 5-10.ročné zasa projekt ,Cas tanca -
čarovný svet renesancie', kde účastníci hravo preniknú do obyčajov, archi
tektúry, módy, hudby o tanca 16. o 17. storočia. 

K ďalším projektom Centro patria prednášky, diskusie no rôzne témy: 
hudba o literatúro, skladatelia no dotyk, otcovia o synovia v opernej litera
túre, verejné predspievonio o ď. 

01'EIINÚ ŠKOlU PliE Dm VO VIEDENSKEJ ŠTÁTNEJ OI'ERE priprawje viedenská 
Štátno operu od septembra t r. Ide o niekol'koročný kurz hudobnej 
výchovy detí vo veku 8- 9rokov, ktorý zahŕňa hlasovú výchovu, zborový 
spev, sálový spev, sluchovú výchovu, hereckú výchova o pohyb. Po 
2. roku štúdio (týždenne trikrát po 2 hodiny) budú deti spoluúčinkovať 
v javiskových produkciách Štátnej opery. Výchovu zabezpečia členovia 
Štátnej opery, resp. pedagógovia Hudobného gymnázia vo Viedni. Prijí
macie pohovory (predspievonie detskej piesne, rytmické testy, 
pohyb) so uskutočnia od 23. - 27. opn1o l r. Poplatok zo kurzy činí 
200,- ATS mesačne. Pre záujemcov (rodičov) so 27. o 29. marco zakaž
dým o 18.00 h konajú v budove Štátnej opery vo VIedni informačné po
dujatia. Tel. +43 1 51444-2280. 

GERARD MoRTlER, ktorý po ukončení tohtoročného Salzburského festivalu 
odchádza z funkcie jeho umeleckého šéfa, nastupuje no obdobie od 1. ok
tóbra t. r. do 31. marco 2002 no pozvanie Vedeckého kolégia oko .fellow' 
tohto významného inštitútu v Berlíne. ,Wissenschoftskolleg' v Berlíne je 
tzv. Institute of Advonced Study, ktorý renomovaným i sľubným mladým 
vedcom, oko oj osobnostiam duchovného života poskytuje možnosť realizo
vať pracovné zámery podľa vlastného výberu. Fellows tohto Vedeckého ko
légia boli v minulosti o. i. Gyorgy Ligeti, Ivan Nogel, Hans Werner Henze, 
Michael Gielen o Péter Esterházy. Spolu s Gerordom Mortierom nastúpi 
oko fellow Vedeckého kolégia oj skladateľ Helmut Lochenmonn. 

Novú ZMLUW uzavrelo designovoné vedenie Salzburského festivalu 
s Viedenskými filhormonikmi no obdobie rokov 2002- 2006. Od jesene 
nastupujúci nový intendant letného festivalu v Salzburgu, nemecký 
sklodoter o manažér Peter Ruzicko ešte pred prevzatím funkcie uspo
riadal vzťahy s viedenským elitným orchestrom, ktoré boli počas tohto 
roku so končiacej Mortierovej intendantúry vystavené viacerým napä
tiam. Nová zmluvo zahŕňa organizačné o finančné podmienky práce 
orchestra v rámci festivalu, pričom došlo k jednoznačnej dohode 
o tom, že Viedenskí filharmonici budú od roku 2002 prvým o nojzó
važnejším orchestrom letného Salzburského festivalu. (Fakticky ním 
boli počas celého obdobia dlhotrvojúcej histórie letného festivalu, 
no rozdiel od salzburského Vel'konočného festivalu, kde nositel'om 
programu je Berlínsky filharmonický orchester.) 

Podobnú zmluw chystá desig_novoné Yedenie festivalu oj s Koncert
ným spolkom Zboru viedenskej Státnej opery. 
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MUSICALIA DANUBIÄNA 
László Dobszay 

Podmienkou hudobného výskumu je disponovanie spoľahlými prameňmi. Pramene však neslúžia iba na 
spoznanie diel, ale poskytujú aj správu o hudobnom živote. O hudobnej praxi nás informujú denníky, popisy, 
spomienky, dobové novinové články alebo záznamy o výplatách, no to všetko je bez zbierok hudobnín málo. 
Zbierka hudobnín ukáže, čo miestni hudobníci poznali, čo ich zaujímalo, čo hrali, aký veľký bol ich súbor, či 

robia; zmeny v dielach; ba dokonca do nôt zaznačili aj, kedy z nich hrali a kto dirigoval. 

Maďarská hudobnä historiografia sa spočiatku málo zaujímala o 
pramene. Príčinou bola skutočnosť. že v 19. storočí, ba ešte aj na 
začiatku 20. storočia, bádatelia hľadali predovšetkým to, 
v čom dúfali nájsť národné osobitosti: diela uhorských sklada
teľov, diela s uhorskými štýlovými znakmi, vokálne diela s ma
ďarským textom. Pritom v minulých storočiach všade, no najmä 
v strednej Európe, prebiehala veľká hudobná migrácia. Diela 
väčšinou vznikali v internacionálnom štýle, často na latinský. 
prípadne francúzsky, taliansky či nemecký text. Národný charak
ter je pre nás oprávnene príťažlivý, ale autor i dielo môžu byť za
ujímaví aj pri absencii národných špecifík, pretože rovnako pri
spievajú k charakteristike hudobného života doby. 
Keď sa pred 30-40 rokmi začali práce na novom hudobnohisto

rickom výskume, čoskoro vyšla najavo naša nedostatočná znalosť 
prameňov. Síce niektoré moderné edíde jednohlasných spevov 
s maďarským textom zo 16. a 17. storočia boli už vydané, no nič 
podobné nevyšlo z pamiatok stredovekých a renesančných. Viac
hlasnú umeleckú hudbu l 7. a 18. storočia sme si zväčša mohli iba 
predstaviť na základe ústnej tradície, a zo začiatku 19. storočia bo
li prístupné iba ukážky z dobovej modernej tanečnej hudby. 

Preto som roku l 980 inicioval hudobnohistorickú pramennú 
edídu s názvom Musica/ia Danubiana. Pri jej plánovaní boli jasné 
dve skutočnosú. Po prvé, že nemožno brať vážne ani súčasné, ani 
minulé štátne hranice. V domácich hudobných archívoch možno 
nájsť množstvo diel zahraničných skladateľov a aj v archívoch su
sedných štátov sa nachádza veľa diel uhorského pôvodu, resp. 
kontextov. A čo si máme myslieť o dielach, ktoré sme zdedili od 
skladateľov putujúcich z krajiny do krajiny? Napnldad rané diela 
Alexandra Raucha, ktorý pôsobil v prvej polovici 17. storočia, 
vznikli v Rakúsku, tie neskoršie v Soproni, z nich viaceré s miest
nymi kontextmi, ale ani jedno s maďarským textom. Musíme roz
mýšľať v kontexte regiónov, nie štátov, a to napriek tomu, že náš 
výber má predovšetkým charakterizova( uhorský hudobný život. 

Po druhé, skúsenosti nás naučili, že moderné notové vydanie 
je len záverečným aktom dlhšej série predchádzajúcich príprav
ných vedeckých snažení. Má ďalekosiahly význam, pretože po
skytuje údaje pre štúdium dejín hudby. Prvým krokom je prehiad 
o zbierkach, na ktorom už skôr začali pracova( Kornél Bárdos, 
Veronika Vavrineczová, Róben Murányi. Táto práca poskytuje 
obraz o intenzite a smerovaní hudobného života toho-ktorého 
mesta alebo inštitúcie, o dobových zmenách, o dobových súbo
roch. Celkový prieskum je potrebný aj pre získanie prehľadu, 
ktorý umožní výber diel vhodných na vydanie, resp. určí výcho
diskový prameň, ak niektoré dielo je obsiahnuté vo viacerých pa
miatkach. Úplný prehľad stredovekých prameňov urobila Janka 
Szendreiová. Ňou vydaný katalóg zaregistroval okolo l 30 kóde
xov a takmer 700 vzácnych fragmentov. Súpisom renesančných 
polyfonických pramei)ov sa zaoberali Ilona Ferene1iová a Árpád 
Murányi. Pramene prudko sa rozvíjajúcej mestskej hudobnej 
kultúry v l 8. storočí spracovala Veronika Vavrineczová; aby sme 
získali predstavu o rozsahu tejto práce, spomeniem, že v cirkev
ných knižniciach jednotlivých miest mohla katalogizovať zakaž
dým 800-1000 alebo viac hudobnín zväčša z 18. storočia. V diel
ni Musicalia Danubiana sme takto pripravené katalógy zoradili 
do jednotného systému a doplnili o lokálne štúdie. 

Nebola to však práca jednoduchá. Diela stredoveku, renesan
cie a raného baroka čakali na prepisy. Diela 18. storočia sa v hu-

dobných knižniciach zachovali v podobe hlasov, ktoré len po 
spa nova ní podali obraz o kompozícii. Prepísali sme tisíce melódií 
zo stredovekých kódexov, no urobiť to isté s polyfonickou hudbou 
nasledujúdch období, vyhotovi( použiteľné partitúry z hlasových 
zošitov by bolo bývalo beznádejné. Logickým druhým krokom 
bolo teda pripraviť z obrovského množstva notového materiálu na 
základe rôznych indídí výber a prepis diel najzaujímavejších 
z hľadiska domácej i stredoeurópskej hudobnej histórie. Tak vzni
kala stredoveká zbierka melódií a séria partitúr Musicalia Danu
biana, ktorá poslúžila aj ako predvýber na vydanie tlačou. Tým sa 
nám naskytla možnos( prečítať, zahrať. resp. zaspievať si diela, 
ktorých vydanie bolo najaktuálnejšie, a na základe toho vybrať 
tie, ktoré mohli rátať s najširším všeobecným záujmom. 
Veď to všetko nemalo len vedecký význam. V týchto desaťro

čiach vzrástol aj záujem výkonných hudobníkov o hudobnohisto
rické objavy. Ci už išlo o osvie7enie repertoára pozostávajúceho zo 
slávnych diel. ako aj o obohatenie ponuky zvukových nosičov, 
alebo o odhalenie národnej hudobnej minulosti- speváci aj inš
trumentalisti čakali na čitatclné, primerane upravené noty. Edída 
Musicalia Danubiana by sa bola čoskoro uzavrela, keby bola 
spfňala výlučne vedecké úlohy. Tajomstvo jej úspechu spočívalo 
v tom, že zároveň poskytla vede pomocný materiál výskumu, hu
dobníkom okamžite hratel'né diela, obecenstvu zážitky a hudob
nej pedagogike nové, zväčša ľahko hra teľné skladby. Samozrejme. 
každý zväzok napfňa aj vedecké očakávania: úvod poskytuje pre
hľad vzniku daného prameňa, jeho vzťahu k hudobnému pro
strediu, jeho obsahu a charakteristických čŕt. Jadro jednotlivých 
zväzkov tvoria noty, k nim je priradený kritický aparát a index. 

Za to, že v rokoch l 982-2000 mohlo v tejto sérii vyjsť 17 zväz
kov, možno vďačiť niekoľkým nadšeným odborníkom pracujú
cim v tejto dielni. Oni nielen riadili, ale väčšinou aj vykonávali 
práce týkajúce sa kritickej edície, ba dohliadali aj na notovú gra
fiku, prevzali aj typografickú redakciu a korektúry kníh. Prvý 
diel vyšiel roku l 982, a považujeme za symbolické, že úvod edí
cie tvorila jedna z najkrajších pamiatok uhorskej hudobnej kul
túry, Ostrihomský notovaný misál, ktorý vznikol pred rokom 134 l 
a je uchovaný v Bratislave. 

O ďalších zväzkoch edície sa zmienim podľa ich tematického 
wskupenia. 

Ako hudobnohistorický výskum ukázal. gregoriánsky spev 
v stredoveku nebol iba najdôle7itejším predmetom hudobnej 
kultúry a pedagogiky, ale žil v Uhorsku v osobitných melodic
kých variantoch, bol doplnený vlastnými lokálnymi kompozícia
mi a šíril sa špeciálne vyvinutou notáciou. Hlavným nositeľom 
uhorského gregoriánu bola ostrihomská tradícia. Tri z jej hlav
ných prameňov vyšli v edícii Musicalia Danubiana: ostrihomský 
notovaný breviár a misál z prelomu l 3. a 14. storočia ako faksi
mile, aj ako transkripcia (pravda, s faksimile ilustráciami) boha
to ozdobovaného graduálu z konca stredoveku, akoby sumarizu
júceho všetky aspekty ostrihomskej tradície. Nedávno vyšiel 
ďalšÍ zväzok s podobným predmetom, no nie v edícii Musicalia 
Darfubiana: iluminovaný antifonár zo l 4. storočia, objavený v Is
tanbule. Táto kompletná chorálová kniha, zahŕňajúca spevy ce
lého liwrgického róka, vyšla ako farebné faksimile. 

Prax uhorského gregoriánu zanikla roku l 630. Ale od l 6. sto
ročia už žil vo veľmi zvláštnej podobe: protestantské cirkvi vybe
rali stovky stredovekých gregoriánskych spevov, prelo7Jii ich do 
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materinského jazyka a sčasti tvorivo prepracovali z hl'adiska po
trieb cirkvi i jazyka. V nemeckých a maďarských jazykových ob
lastiach sa latinské slovo .graduale" zmenilo na .graduál" a takto 
dodnes označujeme typ kníh, v ktorých sú zbierky tohto reper
toára. Z takmer 20 zachovaných graduálov vydala Musicalia Da
nubiana dva zväzky: Rádayov graduál, ktorý vznikol na prelome 
16. a l 7. storočia a ktorý možno na zv a( priam vzorovou knihou, 
ako aj na Slovensku uložený maďarský Prešovský graduál, ktorý 
vznikol roku 1635 pre maďarskú evanjelickú obec v Prešove. Po
pri vel'kom počte maďarských gregQriánskych chorálov obsahuje 
aj veršované l'udové piesne a homofónne úpravy. 

Uhorsko sa roku 1526 dostalo na l 50 rokov pod tureckú nad
vládu a toto obdobie nežičilo vývoju umeleckej hudby. Vel'ká ča
s( krajiny sa musela uspokoji( s jednoduchým, priam l'udovým 
jednohlasom. TietO pamiatky už dávnejšie vydali Bence Szabol
csi. Kálmán Csomasz Tóth a Géza Papp a niekol'ko prameňov vy
šlo aj vo faksimilových vydaniach v edícii literárnych histOrikov. 
Viachlasná hudba sa utiahla na niekol'ko neokupovaných ma
lých teritórií. Tri nami vydané pramene sa viažu práve na ne. 
Prvé je západné Maďarsko. ktOré sa dostalo pod vládu Habsbur
govcov, s prekvitajúcim mestom Sopron. 
Takmer 40 rokov tu pôsobil vynikajúci 
organista Andreas Rauch. Jedna z jeho 
raných zbierok svetských piesní s náz-
vom Musicalisches Stammbiichlein ( 1627). 
pôvodne vydaná v Rakúsku. je súčasťou 
našej série. Ďalšou oblasťou je východ ll 
dnešného Slovenska, severovýchod nie
kdajšieho Uhorska s niekol'kým mesta-
mi s prekvitajúcou kultúrou. V jednom 
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Hudobná veda splatila starý dlh a splnila mnohé očakávania 
vydaním a modernou edíciou tlače Hannonia Caelestis pod me
nom Pála Esterházyho z prelomu 17. a I 8. stOročia, ilustrujúcej 
prechodné štýlové obdobie. Túto zbierku obsahujúcu 55 jedno
a dvojhlasných cirkevných piesní s inštrumentálnym sprievodom 
a niekol'ko rozsiahlejších skladieb pre väčšie obsadenie, sme dlho 
považovali za dielo tohto palatína. Agnes Sassová počas prípravy 
publikácie upresnila, že tento vkusný zväzok obsahuje skôr zbe
ratel'skú. usporadujúcu a azda aj kompozičnú prácu palatínových 
hudobníkov, ale aj tak oprávnene nesie meno hudbumilujúceho 
a praktizujúceho patróna a podporovateľa. 

V 18. storočí. po odchode Turkov, hudobný život v Uhorsku 
opäť ožil. Prekračujúc uplynulé štýly. diela neskorého baroka 
a klasicizmu zneli v kostoloch a palácoch, slúžiac ako vzory pre 
skladatel'ov pôsobiacich v Uhorsku alebo aj tu narodených. Pra
menný materiál je tu už rozsiahly: najväčším problémom bol vý
ber. Potešili nás aj viaceré milé prekvapenia: popri korektne 
komponovaných úžitkových skladbách mohli sme uverejniť 
a neskôr nahrať skladby niekol'kých neznámych nadaných skla
dateľov. Z prameňov tohto stOročia vyšlo 6 zväzkov, ale niekoľ-

konásobok by si zaslúžil pozornosť. Pre
dovšetkým musíme vyzdvihnú( diela 
gyórskeho skadateľa Benedeka Instván
ffyho: v 3. zväzku Musicalia Danubiana 
vyšli jeho menšie cirkevné diela, v I 3. 
zväzku jeho vel'ká inštrumentálna omša. 

~ Z cirkevných skladieb jeho rovesníka. 
pécsskeho dirigenta Valentina Deppischa 
sa do série vmestil len malý výber: Te 
Deum. Magnificat a jedny Nešpory. 

z nich, v Bardejove, pôsobil organista
skladatel' Zachariáš Zarewutius, ktorého 
latinské a nemecké zbory obsahuje náš 

':.l"t. 1"- ~. 4--;.;.. -
Miestom svetskej hudby tohto obdo

bia je spočiatku šľachtický palác. V druhej 
polovici sto ročia však ponúka bohatý 
priestor najmä komornej hudbe aj nieko
l'ko miest, a to v hudobných školách 
a koncertných sieňach. Ilustruje to peš
tiansky sklada tel' József Bengráf so šiesti
mi skromnými, no vkusne napísanými 
sláčikovými kvartetami, bratislavský 
skladatel' Anton Zimmermann s 12 sláči
kovými kvintetami, ako aj plodný Georg 

8. zväzok. Tretie teritórium. ktoré neob
sadili Turci. je Sedmohradsko v dneš-

Druschetzky s IO dychovými partitami. 
Na konci l 8. storočia však prichádzajú 

nové módy. Popri štýlovo medzinárod
nej komornej hudbe možno vystopovať 

nom Rumunsku. Ján Kájoni. vynikajúca 
osobnos( 17. storočia z radov sedme
hradských františkánov, zanechal vo 
svojich knihách a notách stopy svojho 
rozsiahleho vzdelania a širokých hudob
ných zájmov. Jemu vďačíme za náš naj
obsiahlejší spevník, žiaľ bez nôt zacho
vaný Kancionál. V Kájoniho odpisoch vy
šlo aj viacero tabulatúrnych kníh, sčasti 
s odpismi a transkripciami vypovedajú
dmi o jeho vlastných záujmoch a o po
trebách jeho prostredia, sčasti s vlastný-
mi kompozíciami. Spomedzi nich je naj
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prvý prejav uhorského národného cha
rakteru v tancoch (či už v pravých, ale
bo v štylizovaných tancoch určených na 

zaujímavejší tzv. Kájoniho kódex. Tento rukopis poskytuje 
vynikajúci prehl'ad talianskeho a nemeckého viachlasu používa
ného v Sedmohradsku, ako aj každodenne používaných jedno
duchších latinských alebo maďarských cirkevných skladieb s or
ganovým sprievodom. Ale Kájoni si pre vlastné potreby v noto
vom zošite zamamenával aj dobové tance, svetské piesne, ba 
dokonca aj l'udovú hudbu. Ešte niekol'ko desaťročí po druhej sve
tovej vojne sme tento rukopis považovali za stratený. A jeho vy
danie, ba aj mo7nosť nahliadnutia doň, sa zdali beznádejné aj po
tom, čo ho roku 1988 objavili v múre. Iba po dlhotrvajúcom dip
lomatickom úsilí sa podarilo roku 1993 realizovať jeho vydanie 
v troch zväzkoch Ueden faksimilový a dva s transkripciou nôt). 

Výsledkom medzinárodnej spolupráce boli podobne aj vydania 
v Bratislave uchovaného Ostrihomského misála a v Budapešti 
uchovanej, aj slovenské kontexty obsahujúcej Vietorisovej tabula
túry. Táto zbierka, pochádzajúca z pera jednoduchého hudobníka 
a obsahujúca cirkevné a svetské piesne ako aj tance a ich jedno
duché sprievody, poskytuje pohl'ad na každodennú hudobnú 
prax 17. storočia a okrem toho je dôležitým svedectvom o hu
dobných kontaktoch pol'ských, slovenských, českých, maďar
ských a nemeckých obyvatel'ov tohto regiónu. 

la HUDOBNÝ ŽIVOT) 2 )2001 

počúvanie) . Vieme, že západní skladatelia, medzi nimi aj traja 
vel'kí viedenskí klasici. venovali tomuto koloritu pozornosť. Ale 
ako sa k nim dostal? Ako znela tanečná hudba, ktorú na konci 
18. S1oročia považovali za uhorskú? Uhorské tance z rokov 1784-
181 O, ktoré zozbieral a vydal Géza Papp, umožňujú dobrý pohľad 
na zrod tohto štýlu, ktorý možno sledova( až k Lisztovi alebo 
k Brahmsovi. 

Sumarizujúc doteraz uvedené: zo l 7 zväzkov edície Musicalia 
Danubia na reflektujú 3 zväzky stredovekú gregoriánsku tradíciu, 
2 zväzky jej pokračovanie v protcstantizme, 3 zväzky mestskú 
umeleckú hudbu 17. storočia, l zväzok úžitkovú hudbu 17. sto
ročia, l zväzok hudobný život šľachty, 6 zväzkov západný štýl 
cirkevnej a svetskej hudby a l zväzok je venovaný zrodu tzv. ver
bunkovéhu/uhorského štýlu. 

úvodné štúdie nie sú a ani nemôžu byť posledným slovom 
o uverejnených kompozíciách. Na to je potrebné, aby ich hu
dobní historici porovnali s inými dobovými dielami. Podmienkou 
pre to sú však podobné edície uverejň ujúce materiály hudob
ných archívov, i to, aby sme my sami pokračovali vo výskume 
maďarských archívov a vo vydávaní prameňov. la 
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JÁN ŠTRASSER 
básnik, publicista 

Nepoznám noty, ne# m hrať na nijakom hudobnom nástroji, do
konca neviem ani tri základné gitarové akordy, čo sa odrazilo aj na 
mojom mierne on~korenom erotickom dozrievaní, skrátka, nebo
lo ärn upútať krajšiu časť l'udsrva. Môj totálny hudobný diletantiz
mus zrejme ostal pred milou pani šéfredaktorkou tejto váženej hu
dobnej revue utajený, inak by mi asi neponúkla priestor v tejto 
prestížnej rubrike. Už sa stalo, a ako vraví klasik- ak som nevhod 
prišiel, nevhod zostanem. 

Môj handicap mi však vôbec neprekáža ma( k hudbe ten najle
pší vzťah. Naopak, je mojou výhodou - nemusím vedie(, prečo ju 
mám rád. Ani to neviem. 
Mať rád hudbu ma naučil môj otec. V rodine sa tradovalo, že 

v mladosti hral výborne na klavíri. Nečudujem sa, bol ročník 1906, 
pochádzal z Budapešti a vyrastal v slušnej meštianskej rodine. To ja, 
ročník 19%, som už vyrastal v rodine sodalistického úradníka. Na 
klavír sme nemali, tak mi z druhej ruky kúpili husle a poslali ma do 
miestnej hudobnej školy, kde ma miestny hudobný učiteľ bil sláči
kom po prstoch. Po druhej lekdi som si prísunu! stoličku k je
dálenskému príborníku a vyložil 
som husle hore do prachu. Ktovie, 
kde je dnes ten pnôorník, ale tie 
husle sú určite tam. 

Môj vzťah k hudbe sa rozvíjal skôr 
verbálne než akusticky. Otec so 
mnou chodieval na prechádzky 
a rozprával mi obsahy opier. (Zabu
dol som dodať, že otec v detstve 
účinkoval v peštianskej opere, na čo 
bol obzvlášť pyšný. Vrcholom jeho 
kariéry bola rola jedného z dvanás
tich detských vojačikov, čo asistujú 
pri výmene stráže v úvode Bizetovej 
Carmen.) Takže Faust bol pre mňa 
najskôr Gounod, až oveľa neskôr 
Goethe, Eugen Onegin bol Cajkov
skij, až dodatočne Puškin, Otello nebol Shakespeare, ale Verdi. Keď 
som mal pätnásť, videl/počul som v Košidach svoju prvú operu -
Verdiho Rigoletta. A odvtedy som fanúšikom talianskej opery. 
Vzhľadom na svoje hudobné (ne)vzdelanie by som mal zrejme skôr 
patriť k tej odnoži milovníkov talianskej opery, čo sa tak úspešne 
vyvraždia v mojom obl'úbenom filme Niekto to rád horúce, ale nie 
je to tak - mne celkom stačia vraždy na opernom javisku. Lebo čo 
by to bolo za taliansku operu, v ktorej by sa nevraždilo či inak ne
umieralo. Existuje vôbec taká? (Samozrejme, okrem komických.) 

Nech už je akokol'vek, prepadol som láske k talianskej, presnej
šie- k romantickej opere (inak by som k talianskej opere musel za
radiť aj Gounoda, Bizeta či Cajkovského) a ako študent som vi
del/počul všetko, čo bolo na repenoári bratislavskej a košickej oper
nej scény, a to niekol'kokrát. V mojich rodných Košidach sme 
s kamarátom Igorom už boli takí fajnšmekri, že keď sme sa večer 
stretli na korze, odskočili sme si do divadla len tak, na jedno dejsrvo 
Traviary či Tosky, dokonca len na jednu áriu. 

S iným kamarátom z vysokej školy sme sa rozhodli, že navštívi
me všetky významné európske operné domy, vypracovali sme do
konca podrobný itinerár našej vel'kej výpravy. Ostalo pri tom itine
rári, Žt!Iezná opona nepustila a bez Scaly či Covent Garden by to ne
bolo ono. Dnes už železná opona pustí, ale ... čo ja viem ... nemám 
už tú energiu. Ešte tak vložiť CD do prehrávača ... 

Predvlani v lete mi však v tomto smere predsa len čosi vyšlo. Na 

dovolenke v Taliansku sme sa so ženou zatúlali do Verony. Samo
zrejme, že sme si nedali ujsť prehliadku slávnej Arény. Len tak, cez 
deň, mimo prevádzky. Z jednej strany bola obstavaná lešením 
a ohradou z vlnitého plechu. Dvierkami v ohrade vstúpili dnu dva
ja japonskí turisti a my sme šli bez vel'kého rozmýšlania za nimi. 
Zdalo sa mi, že je to trochu zvláštny vstup dovnútra takej vel'kole
pej stavby, no kým sme sa stihli spamätať, boli sme v Aréne, ale -
na javisku! Povedal som si: Chlapče, taká príležitosť sa ti už nikdy 
v živote nenaskytne! Postavil som sa do patričnej pózy a spustil 
som: .Conigiani, vil razza ... • a tak ďalej, milovníd talianskej opery 
vedia, o čom je reč. Skvelý zážitok! Zúžjtkoval som ho o pár týž
dňov neskôr, keď som v Bratislave stretol popredného sólistu Ope
ry SND. Dali sme sa do reči a ja som viedol rozhovor tak, aby moh
la padnúť moja otázka: .A spieval si vo veronskej Aréne?" On: 
.Nie.· Ja: .No vidíš, ja áno!" 

Tridsaťpäť rokov píšem texty piesní a mojím životným snom vž
dy bolo prebásňovať do slovenčiny operné libretá (nielen operetné 
a muzikálové- tých sa mi ušlo viacero). V osemdesiatych rokoch 

som prebásnil dve moderné opery -
Ju lienu Bohuslava Martinu pre SND 
a Zneuctenie Lukrécie Benjamina 
Briuena pre Komornú operu -, ku 
klasike som sa však nikdy nedostal. 
Tú mali v celoživotnej i posmnnej 
agende rôzni dirigenti, dramaturgo
via, režiséri, akiste kompetentní 
v dirigovaní, dramaturgovaní či reží
rovaní opery, no skrz-naskrz dile
tanti (česť zriedkavým výnimkám) 
v oblasti prekladu spievaného slova. 
Kým sa aj na slovenských operných 
scénach nezačali - zaplaťpánboh! -
uvádzať opery v jazyku originálu, 
slová, čo vychádzali z hrdla sloven
skej Yioleu y, Mimi či Tosky, respek

tíve ich slovenských pannerov Alfréda, Rudolfa či Cavaradossiho, 
boli jednoducho pn'šerné. Ale nikomu to neprekážalo, zrejme aj tie 
škandalózne poprekladané libretá patrili k operným konvendám. 

Celá opera je jedna vel'ká konvenda. Keby to tak nebolo, muse
li by sme si pri jej sledovaní klásť všelijaké zlomyselhé otázky súvi
siace s elementárnou logikou. Pre mladého ďoveka zaänajúceho sa 
21. storočia, odchovaného mobilom, internetom a seriálom Priate
lia, nie je jednoduché zmieriť sa s faktom, že dvaja l'udia si na scé
ne čosi hovoria tým, že si to navzájom a dlho spievajú. (A čo ešte 
balet!) Jednou zo základných konvendí operného predstavenia je, 
že po určitých spevných äslach sa tJieska. (Niekedy z úľavy, že spe
vák konečne dospieval) Raz som po dlhom prehovára ní dostal do 
opery svojho priateľa Petra, rozhl'adeného vo filozofii, v literatúre, 
vo výtvarnom umení, akurát hudba ho akosi obišla. Na návštevu 
opery som ho teoreticky pripravil a vysvetJil som mu aj prináp 
tlieskania. Trochu sa obával, či to zvládne, no upokojil som ho, po
vedal som mu, aby ma sledoval- keď začnem po árii tlieskať, nech 
sa ptidá. Keď doznela ária, po ktorej sa vo všetkých slušných oper
ný<f1 domoch sveta tlieska, začal som ťapkať. Priateľ sa pridal, no 
stal sa malér- v ten večer v hľadisku bratislavskej opery na tom do
slova povinnom tJiéskacom mieste netlieskal okrem nás dvoch ni
kto. Tým som sa ako milovník opery blamoval a dodnes nemôžem 
Petra presvedčiť, že už len v nedalekej Viedni by sa to nestalo. Le
bo slušný svet stojí na konvendách. b 
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NEDÁVNO SA ŠŤASTNOU ZHODOU OKOLNO

STÍ DOČKAL SVOJHO PRVÉHO SÓLOVÉHO 

CD JEDEN z NAJVYHĽADÁVANEJŠÍCH KON

TRABASISTOV A BASGITARISTOV NA SLOVEN

SKEJ JAZZOVEJ SCÉNE. NADANÝ A VŠESTRAN

NÝ JURAJ GRIGLÁK BY SA RAZ CHCEL NAUČIŤ 
PORIADNE HRAŤ JAZZ ... Nuž: TÍ NAJLEPŠÍ 

VRAJ ČASTO BÝVAJÚ ZÁROVEŇ TÝMI NAJ

SKROMNEJŠÍMI. 

moduJácie 
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JAZZ] WORLD MUSIC] COUNTRY] • • . 

FUNKY 
fi lharmonik 
la Čo bola na začiatku? 
Odma la som vyrasta l v hudbymilovnom prostredí - otec bol kla ri
netistom v SOSR a mama spievala v SĽUK-u. Aj moji ka maráti ma li 
zhodou okolností vzťah k hudbe, už na základnej škole sme si zalo
žili kapelu, v ktorej sme hrali najmä repertoár Beatles. Ja sam v nej 
hral na bicie nástroje. Počas základnej školy som chod il do ĽSU na 
klavír, no nemal som vôbec predstavu a konkrétnej strednej škole. 
Otec mi poradil kontrabas a vybavil súkromné hodiny u kolegu z or
chestra - dnes už nebohého pána Jaroslava Vóšu. Pa roku prípravy 
sam sa nakoniec dosta l na konzervatórium. 
la Neprekážal vám prechod ad akardické ha klavíra k .menej 
samostatnému" kontrabasu? 
Vôbec nie. Od detstva ma tot iž v pop-music fasci novali práve baso
vé nástroje. 
la Predstavovali ste si už v čase konzervatoriólnych štúdií svoju 
budúcnosť mimo sféry vážnej hudby? 
Vždy som viac inklinova l k populárnej hudbe a jazzu. Aj ked' som ad
ma la chodil na otcove koncerty, na konzervatóriu sam študoval kla
sický repertoár a po skončení vysokej školy som sa stal členom Slo
venskej filharmónie. 
la Vá š kolega, klávesista Juraj Tatár sa na žilinskom Konzerva
tóriu v súvislosti sa svojimi mimoškols kými jazzovými aktivitami 
stretal s nevôľou mnohých pedagógov. Akú atmosféru ste zaži
li vy v Bratislave? 
Práve v čase, ked' som študoval na konzervatóriu, 
vznikal školský big band pod vedením pána Trneč
ku a bolo to v tomto zmysle prelomové obdobie . 
Takže pokiaľ študent nezaostáva l v hlavných pred
metoch, nemal žiadne problémy. 
la Na konzervatóriu ste sa stali členom funke
vej formácie, dnes hrávate v Bee Cannection 
a aj na vašom sólovom CD Boss Friends je fun k 
evide ntne prítomný. Nedávna vyš la CD novej 
funkovej skupine Love 4 Money, ktorá pochádza 
tiež z prostredia bratislavské ho Konzervatória. 
Prečo je podľa vás funk taký príťažlivý pre hu
dobníkov s konze rvatoriálnym vzdelaním? 
Pre mňa ako basistu je funk svetom príťažlivých, 

,rajcovných" basových groavov. Funk je asi pre 
študentov a lternatívou voči klasike, ktorá sa štu
duje na konzervatóriu a nie je zase až taký nároč
ný ako jazz. Vyžaduje určitú dávku vedomostí 
a muzika ntskej zručnosti - nemôže ho hrať hoci
kto - záraveň je však aj .zábavný". 
la Je prechod z vertikálne ho kontrabasu na ho
rizontálnu basovú gitaru obtiažny? 
Prvú basgitaru som si kúpil už v prvom ročníku na 

konzervatóriu - za peniaze z brigády - a ten prechod bol v podstate 
veľm i jednoduchý. Basgitara má to isté ladenie, ale menšiu menzúru 
a pražce - takže sa na nej ľahšie intonuje. Oproti kontrabasu to bo
lo také ,špáradlo" a zdalo sa mi, že sa mi hrá všetko oveľa ľahšie. 
la Ste všestranným basistom - hráte na kontrabase, pražcovej 
i bezpražcovej basgitare. Ktorý z týchto nás trojov vám najviac 
vyhovuje? 
Z hľadiska výrazových prostriedkov mi je najbližšia štvorstrunová praž
covó basgitara, pretože rád využívam slapovú techniku, ktorá na bez
pražcovej base nevyznie. Kontrabas som študoval aj na vysokej škole 
a hrám na ňom nielen va filharmónii - kontrabas patrí da jazzu, basg~ 
toro zase do fun ku, fusion. Od basgitary sa kontrabas líši nielen fareb
ne ale aj ,energeticky" - veľký nástroj od interpreta vyžaduje viac ener
gie, jednoducho, treba sa doň ,oprieť". Vložená energia sa však vzápä
tí prejaví vo zvuku - va väčšom drive, najmä v spojení s bicími nástrojmi. 
Basgitara mi ale viac konvenuje kvôli technickým možnostiam, ktoré po
núka. A napokon - nemusím na nej cvičiť toľko a ko na kontrabase ... 
la Čo vám - okrem finančnej istoty - dáva hranie v symfonic
kom orchestri? 
Hrám v najlepšom slovenskom symfonickom orchestri a je ta pre 
mňa obrovská životná skúsenosť. Každý týždeň mám na pulte nový 
repertoár a núti ma to byť stále v kondícii. Jednak sa stále cvičím 

v hre z listu - čo sa mi zúročuje pri práci v Big Bande Gustava Bro
ma, kde je nevyhnutná pohotová hra z listu - jednak je ta prirodze
ný mechanizmus, ako byť nútený pravidelne cvičiť. A ja to potrebu
jem - som dosť lenivý ... 
la Kto je vaším najväčším vzorom? 
Jednoznačne Joea Pastarius. Vyrástol som na jeho na hrávkach, kto
ré som veľmi detailne študova l, častokrát sam jednému sólu a jeho 
čo najvernejšiemu napadobeniu venoval aj tri mesiace. Táto metó
da si vyžaduje húževnatosť, no vrelo ju odporúčam, je to tá najlep
šia škola - tie najjemnejšie nuansy, rytmické milisekundy sa totiž aj 
tak nikdy nedajú zachytiť zápisom, len odpočúvaním . 
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ra Vydaniu vášho prvého sálového CD Boss Friends predchá 
dzal dlhý a zaujímavý príbeh ... 
To Je pravda. Pred niekoľkým i rokmi som JurO JOVI Tatárovi poslal svo
je basové podklady o on k nim vymyslel melódie o kompletné 
aranžmán. Tým, čo z mojich basových groovov vyťaži l , som bol na
dšený. Materiál v tomto štádiu som poslal do New Yorku výrobcovi 
môjho nástrojo Rogerovi Sodowskemu. K nahrávke so dostal bicisto 
Andrea Volentini, ktorý prejavil záujem zúčastniť so no nahrávaní 
CD. Dohodli sme so !W termíne o prišiel do Bratislavy. Ďalšou šťast
nou náhodou bolo strlf!tnutie mojej švagrinej, huslistky Zuzany Uško
vitšovej, ktorá dočo:i{le žilo v New Yorku, s gitaristom Ronom Affifom. 
Jedného dňo mi ráno o šiestej zazvonil telefón o Affif mi oznámil, že 
počul nahrávky o rád by no nich tiež hral. Poslal som mu nopálené 
CD o on v štúdiu doplnil svoje party. Zo začiatku som nahrávanie fi. 
noncovol sám, neskôr do hry vstúpilo vydavateľstvo Hudobného fon· 
du, ktorému môj projekt odporučilo Slovenská jazzová spoločnosť. 

ra Váš finančný vklad bol značný oj po tom, čo do procesu vstú
pil Hudobný fond ... 
Je to tok, no, oj keď so mi moje prostriedky nevrátia, pretože z pre
doje CD mi neprináležio žiadne percentá, tok neľutujem nahral 
som sólové CD, s ktorým som veľmi spokojný o môžem so ním pre
zentovať. Išlo o veľkorysý projekt s deviatimi hudobníkmi, s ktorými 
som strávil v nohrávocích štúdiách 300 hodín o samému by so mi 
ho nikdy nepodarilo realizovať. 
ra Ron Affif vraj na nahrávke participoval bez nároku no hono
rár, len za .recipročné• sprostredkovanie koncertnej š núry no 
Slovensku (vystúpil oj no BJD 2000) o Andrea Volentini zo sym
bolický honorár. Stretli ste so už v slovenských podmienkach 
s podobným nadšeným prístupom amerických hudobníkov? 
Neviem o podobnom prípade. Myslím, že to bolo čosi výnimočné. 

ra CD je typickým š túdiovým výtvorom - jednotlivé nahrávky 
vznikli postupným vrstvením partov. Ak si predstavíme ideálnu s i
tuáciu, ked' by ste nemuseli kalkulovať s voľným časom ťažko do
stupných Američanov, a mohli by ste mať všetkých hudobníkov no
raz v štúdiu - volili by ste tiež túto formu postupného vrstvenia? 
Ťažko povedať. Každý z týchto postupov má svoje výhody i nevýho
dy. Mol som presne vymyslené o vypísané party, podobne oko vo 
vážnej hudbe, preto sme so mohli sústrediť no určitý perfekcioniz
mus, ktorý by sme osi nedosiahli so všetkými hudobníkmi naraz. Ale 
možno by som sa predsa len rozhodol pre verziu so všetkými hu
dobníkmi v štúdiu o tešil by som so z toho, ako no seba vzájomne 
rea gujeme o čo z toho vychádza. Každopádne, som veľmi spokojný 
s tým, oko so nám nahrávka vydarilo. 
ra Nerozmýšľate nad koncertným uvádzaním repertoáru CD 
Boss Friends? 
To by bol dobrý nápad, oj keď by muselo ísť o zjednodušenú podo
bu mnohých skladieb - napríklad určite bez kompletnej dychovej zo
stavy, pretože finančne by to bolo nereálne. Každým koncertom by 
so skladby svojím spôsobom vyvijoli, ovplyvnené momentálnou si
tuáciou, náladou o reakciami hudobníkov. Napríklad Marcus Miller 
vydal CD Live & More, pretože so jeho skladby počas 4-ročného tur
né zmenili natoľko, že stálo zo to ich druhýkrát nohroť. 

ra Akú hudbu - okrem funku - máte rád? 
Mám rád nopn1dod kva litný moinstreomový jazz o v orchestri hrám 
rád najmä ruských autorov: Čajkovského, Prokofieva, Stravin
ského ... Ale oj impresionistov, hudbu z prelomu minulých storočí. 

Priznám so, že neznášam otonálnu hudbu. 
ra Ako sa pozeráte na úroveň slovenskej jozzovej scény? 
Privíta l by som viac hudobníkov, pn1ežitostí o tým i viac konkurencie, 
ktorá by nás hnalo vpred. 
ra Nerozmýšľali s te nad odchodom do zahraničia? 

Rela tívne mladý som si založil rodinu o môj život nabral úplne iný ,smer". 
ra Čo je pre jazzové ho hudobníka najdôležitejš ie? 
Štýlová otvorenosť o nedogmotickosť. 
ra Čo by ste chceli v živote dokázať? 
Naučiť so poriadne hrať to, čo so nazýva jazz. 

PRIPRAVILA ANDREA SE REČ I NOVÁ 

JURAJ GRIGLÁK (1963) 
absolvent bratislavského Konzervatória a VŠMU (hra na kontra
base) 

- V BO. rokoch pôsobil v skupinách Tomis, Togore, Esprit, W Sys
tém Vlado Valoviča, Jazz Q Martino Krotochvna, bol členom Ta
nečného orchestra Československého rozhlasu o Tanečného or
chestra Československej televízie. 

- 1983 - 1991 člen skupiny Stop Time 

1985 lege ndárny jom so Stanley Clarkom no 8JD 

19B8 člen Mládežníckeho orchestra Gustava Mahlera (dir. C. 
Abbodo) 

V 90. rokoch pôsobí vo formáciách: The Quartet, Esh Bond, Jazz 
Face Štepáno Markoviča, Matúš Jakabčic Tentet, Modre, hrá 
v Gustav Brom Big Bond ... 

Od r. 1996 je členom skupiny Bee Connection o od r. 1991 členom 
kontrobosovej sekcie Slovenskej filharmónie. 

DISKOGRAFIA 

19B6 LP CD Hommage to Beatles (J. Zsa pka, Opus) 

1990 LP Stop Time (Stop Time, Opus) 

1992 CD Alice in Jozzlond (The Quartet, Opus - Dovoy) 

1993 CD Songy o nálady (M. Kubišová, Popron Music) 

1993 CD Labutie piesne (Hammel - Hladík Varga, Monitor) 

1993 CD Nevergreens (J. Bartoš, Bratislava Hot Serenaders, HTC) 

1994 CD Modre (Modre, Relax) 

1994 CD Naspäť no stromy (P. Lipa, EWP) 

1995 CD The Time (Š. Markovič, BMG) 

1995 CD Pavol Hammel Unplugged (BMG) 

1995 CD Larry Smith a nd Company Live ot Slovak Philharmonie 
(A.LI. Rec.) 

1996 CD Legenda (Gustav Brom Big Bond, Musica) 

1996 CD Čekám svúj den (1. Bartošová, Bonton) 

1997 CD Život Je... (P. Hammel, BMG) 

1997 CD Gustav Brom Big Bond (Gustav Brom Big Bond, Opus) 

199B CD Matúš Jakabčic Tentet, Feoturing Specia l Guest Greg 
Hopkins (Hudobný 
fond) 

1999 CD Hallo, Frankie 
Boy (B. Ba logh, 
Gusta v Brom Big 
Bond, Radio Broti· 
slovo) 

1999 CD Mon k· s Tatro 
Drea m (J. Hojno!, 
Hudobný fond) 

1999 CD Mullenium Live 
(R. Muller, Mercury 
Records) 

2000 CD Mod House 
(Watt) 

2000 CD Peter Cordorel
li ' s Brot1slovo Blue 
(EWP) 

2~00 CD Bee Connec
tion (Tomba) 

2000 CD Boss Friends 
(Juraj Griglák, 
Hudobný fond) 

modulácie 
40 
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Greg Osby: altsaxofónový profesor 
GREG OSBY V PRIEBEHU go. ROKOV POSTUPNE PREVZAL FUNKCIU JAZZOVÉHO VYCHOVÁVATEĽA ZAČÍNAJÚCICH PROFESIO-

::::C:: NÁLOV, KTORÚ PRED NÍM OD ZAČIATKU 50. />Ž DO Bo. ROKOV VYKONÁVAL ART BLAKEY. OSBY PREUKAZUJE PODOBNÝ CIT 

0 PRE ROZPOZNANIE TALENTOV, JEHO PRÍSTUP K HUDBE CHARAKTERIZUJE NEDOGMATICKÁ OTVORENOSŤ RÔZNORODÝM PRÍ-

0: STUPOM A ZÁROVEŇ ÚPORNÁ SN,AHA O NEKOMPROMISNÝ VLASTNÝ VÝRAZ. SÚČASNÁ PODOBA 0SBYHO HUDBY PREDSTAVU-

JE JEDNU Z CHARAKTERISTICKÝCH POLÔH JAZZOVÉHO MAINSTREAMU, KTORÝ SA VEDOME ODLIŠUJE OD NEOKONZERVATIVIZ

MU Bo. ROKOV (s HUDBOU A NÁZORMI JEHO PREDSTAVITEĽOV OSBY ČASTO POLEMIZUJE) A KU KTORÉMU DOSPEL PO 

0 DLHOM EXPERIMENTÁTORSKOM OBDOBÍ. OSBY JE AJ ZAUJÍMAVÝM PUBLICISTOM: VÄČŠINOU Sl SÁM PÍŠE SPRIEVODNÉ TEXTY 

0\ K ALBUMOM, RÁD POSKYTUJE NEZVYKLE FORMULOVANÉ ROZHOVORY A PRÍLEŽITOSTNE PUBLIKUJE ČLÁNKY V ODBORNÝCH 

PERIODIKÁCH. 

>-
OSOBNÁ REMINISCENCIA z 
,Naživo" som mol možnosť Osbyho hudbu zažiť dvakrát, o to 

koncom 80. rokov o no konci uplynulej dekády. Prvýkrát to boli 
~ Bratislavské jazzové dni, kde účinkoval oko mólo známy člen 

kvarteto Herbieho Honcocko (198B). Ako vieme, BJD majú vyni-
0 kajúcu spoločenskú atmosféru, ktorá však nežičí dôkladnému 

z počúvaniu hudby (Honcockovo kvarteto so navyše dostalo no 
W rod ož neskoro v noci), o tok si pozornosť uzurpoval predovšet-

kým slávny leader. Mladý saxofonista mi svojou energiou o mo-
U.. tivickým konceptom improvizácie pripomínal Sonnyho Rollinso. 

Spomínam si no rozhovory s viacerými jozzmonmi, ktoré smero
voli k názoru, že noví mladí hudobníci síce vedia veľmi veľa, no 

> dojem z ich hudby nezanecháva onen nezomenitel'ný strhujúci 
O zážitok oko v prípade ich vzorov. Úpl-

ne iný obraz so mi ponúkol pri pomer
N ne nedávnom stretnutí (december 
N 2000) s Osbyho kvartetom v Prahe. 

<( Miestom konania bolo pražská bašta 
world music - Klub Akropolis, v kto-, 
rom bolo - možno oj preto, že jazz tu 
nie je typickým žánrom - len mólo ru

o: d í (myslím, že do klubu Lucerny by ich 
no ten istý koncert prišlo viac). Pre 

W sústredené vnímanie hudby vznikli 
~ priam ideálne podmienky: namiesto 

0: toncujúcich exhibicionistov, ktorí spra-
vidla v Lucerne nechýbajú, so tu ziš li 

w 
skutoční záujemcovia, obecenstvo hud-

CO bu sledovalo so zatajeným dychom 
0: o reagovalo neskutočne presne o v 

w zhode s mojimi vlastnými pocitmi z vn ímania tejto krásnej hudby. 
O čo vlastne ide? Okrem iného o nič menej než o potvrdenie 

V') 
postulátu, podľa ktorého nijaký závažný trend minulosti nezo-

V') stone bez svojho postmoderného rozvinutia. Z môjho osobného 
<( . pomätníckeho" hľadisko to znamená oj kompenzáciu pocitu ne
:S: spravodlivosti, že podmanivá kultivovaná hudba obdobia coal 

jazzu o west coostu vytrvalo odolávalo rôznorodým postmoder
ným vlnám o ostalo tok uzavretou historickou kategóriou bez 

CC konkrétnej súčasnej paralely. 

o 
~ 

Oo RHYTHM AND BLUES PO N EO-COOL 

Najnovšie vydanie Osbyho kvarteto prezentovalo v Prahe navo
nok racionálne chladnú hudbu, v ktorej pod povrchom však bo
lo cíti ť vášnivé zaujatie o hlboký emotívny náboj. Osbyho rovný 

. coal" tón pripomínal niekdajšieho Lee Konitzo (ten je mimo
chodom ešte oko jedno z mólo osobností 40. o 50. rokov stále 
aktívny o v plnej tvorivej sile) o plynulá, logicky vystavaná melo
dika pripomenulo oj fakt, že Osby často spolupracoval s gitaris
tom Jimom Holiam. Zo spoluhráčov mimoriadne zaujal jeho ob
jav, klavirista Jason Meron (1975), ktorý hrá s Osbym od roku 
1997 Qe to jeho prvé profesionálne angažmán) o ktorý už má no 
svojom konte dva albumy pre Blue Note pod svojím vlastným 
menom (Soundtrack to Humon Motion z roku 1999, kde Meron 
zamestnáva oj svojho leodero o Focing Left z minulého roko, no 
ktorom predstavil vlastné trio). Pre vyslovenie predpokladu, že 

ide o hudobníka, ktorý so stone v nasledujúcich rokoch vedúcou 
osobnosťou jozzového klavíra (vrátane budúceho umiestnenia 

no špici jazzových ankiet), vôbec ne
potrebujeme prorocké vízie. Morane
vo prekvapivo vyzretá hudba nesie sto
py dôkladnej znalosti predovšetkým ly
rickej línie jozzového klavíra. No um 
prichádzajú mená od Billa Evonso ož 

po Keitha Jorretto (.štondordové" trio) 
o sám uvádza oko najdôležitejší zdroj 
inšpirácie svojho učiteľo Jokiho Byordo. 

Nepredbiehajme však udalosti 
o vráťme so k Osbymu o k jeho za
čiatkom . Je zaujímavé, oko miesto na
rodenia o prvé hudobné vplyvy často 
predznamenajú ďalšie hudobné osudy 
tej-ktorej osobnosti. V prípade Grega 
Osbyho je to len čiastočne pravda. Je
ho prvé skúsenosti s rhythm and blues 

o s hudbou ulíc vel'komesto postupne viedli k zaujímavým poku
som o syntézy, ož dospel k súčasnému výrazu, ktorý je antitézou 
jeho pôvodných východísk. 

Greg Osby pochádza zo St. Louis (nar. 3. augusto 1960), kde 
v detstve no tamojších uliciach predvádzal breokdonce pre svo
je potešenie i pre skromný zárobok. Jeho učiteľ no strednej ško
le čoskoro rozpoznal Osbyho hudobné dispozície o zaobstaral 
mu klarinet, ktorý so stol jeho prvým hudobným nástrojom. Po
čas stredoškolských štúdií (high school o college) v období 

1974- 1978 už bol Osby-saxofonista vyhl'odávoným členom čer
nošských skupín v oblasti soul, funk o v duchu miestnych tradí
cií - predovšetkým rhythm and blues. Práve v tejto sfére čosko

ro vynikol o dlho bol najmladším členom rôznych poloprofesio
nálnych formácií. 
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O jazz so Greg Osby začal dôkladnejšie zaujímať ož roku 

197B (treba pripomenúť, že táto hudba má v černošských ker 
munitách veľmi slabú pozíciu), o to počas štúdií no Howard 
University vo Washingtone. Tu so spriatelil s už vtedy vynikajú
cimi o neskôr slávnymi jozzmonmi, z ktorých moli no jeho vývoj 
vplyv najmä klaviristka Geri Allenová o trubkár Wolloce Roney. 
Po dvoch rokoch so rozhodol naplno venovať jazzu, štúdiá no 
univerzite nedokončil o získal štipendium no Berklee College 
v Bostone, kde so nlmovolo nová výrazná generácia hudobní
kov. Osby už no ijerklee začal hrať s osobnosťami, s ktorými 
z času no čas stále spolupracuje, oko napríklad Bronford Mor

salis, Kevin Eubonks, Terri Lyne Corringtonová, Jeff ,Toin" 
Watts o ď. 

NEW YORK A MAKRO BÁZA 
Začiatkom roku 19B3 Greg Osby prestal byť študentom o usú
dil, že ďalšie rozvinutie jeho talentu o vízií umožňuje New York, 
v ktorom pôsobí doteraz. Je zaujímavé, oko metodicky o cieľo

vedome Osby rozvíjal svoju osobnosť. Prvý rok bol v meste zná
my len medzi niekoľkými spolužiak-

sion - oj keď toto slovo neuznávali - 70. rokov, ole zvukovo v dia

metrálne odlišnej podobe. Ak no jednej strane nemali rodi ,bie
le" fusion typu Weother Report alebo Mohovishnu Orchestra, 

tok so oko k svojmu predchodcovi okrem iných inšpiračných 
zdrojov hlásili k tzv. hormolodickému free funk konceptu Ornet
to Colemono o jeho skupiny Prime Time. M Bose obnovil v ncr 
vých podmienkach zanikajúce jom sessions, členovia so schá

dzali k diskusiám o umeleckých i obchodných aspektoch hudby 
o k jeho základným členom okrem oboch saxofonistov patrili 

speváčka Cossondro Wilsonová, klaviristka Geri Allenová, trom
bonista Robin Eubonks, gitaristi Kevin Eubonks, Vernon Reid, 
bicisti Marvin .Smitty" Smith, Terri Lyne Corrington o mnohí iní 
(príležitostne so no aktivitách skupiny M Bose zúčastňovali oj 
starší .klasici", oko napríklad Dave Holland či Tommy Flanc
gan). Združenie M Bose bolo najaktívnejšie koncom BO. rokov. 
Počas 90. rokov už moli jeho členovia stále náročnejšie vlastné 
kariéry o tok so M Bose prezentovalo čoraz zriedkavejšie, oj keď, 
paradoxne, práve vtedy vznikli najúspešnejšie albumy zoskupe

nia (napríklad účinkovanie Osbyho no azda najznámejšom 
albume M Bose Anatomy Of 

mi o rozhodol so, že ešte nie je pri
pravený zostaviť vlastnú skupinu. 
Popritom si uvedomil, že by nebolo 
správne doť so do ,služieb" niekto

rému zo svojich rovesníkov. Celý 
rok so snažil - o to veľmi často oj 
bez nároku no honorár - hrať čo 

najviac s vel'kými menami (z jeho 
hľadisko veteránmi) jozzovej histó
rie. A tok si zo tento prvý newyor
ský rok no konto pripísal nielen 
príležitostné klubové vystúpenia, 
ole oj niekoľkotýždňové angažmán 
so slávnymi osobnosťami. Prvú 
príležitosť mu poskytol Jon Foddis, 
potom nasledovali Dizzy Gillespie, 
Woody Show, McCoy Tyner, Lester 

Bowie, The World Soxophone 
Quartet o ďalší. Osbyho príchod 

OsBY O NEOKLASICIZME: 
Groove, Sony 1992). 

,V 80. ROKOCH SA ROZSIRILO HNUTIE MLADÝCH 

STARCOV. SÚČASŤOU PROBLÉMU JE TO, ČO NAZÝVAM 

MARSALISOVSKÁ MÁNIA, A MOŽNO ANI NIE JE ON 

NA VINE, LEBO WYNTON JE NESMIERNE NADANÝ. 

GRAMOFÓNOVÉ FIRMY VŠAK TLAČILI TÝMTO SME-

ROM NOVÝCH HUDOBNÍKOV V SNAHE NÁJsT SVOJU 

HUS ZNÁŠAJÚCU ZLATÉ VAJÍČKA. A TAK MLÁDENCI, 

NAZÝVANÍ MLADÉ LEVY (YOUNG LIONS), ČO JE TER-

MÍN, KTORÝ NENÁVIDÍM, SA STALI HVIEZDAMI SKÔR, 

NEŽ ZAPLATILI ŠKOLNÉ. NAHRÁVALI PLATNE JEDEN 

S DRUHÝM A TAK SLEPEC VIEDOL SLEPCA. SKONČILO 

SA TO TÝM, ŽE HRALI HUDBU SUŠENÝCH FÍG .* SAMI 

UMELO ZASTAVILI SVOJ PRIRODZENÝ POTENCIÁL 

PROGRESU_« 

(Joel Roberts: Greg Osby. Jazz Moverick; 
www.gregosby.com) 

ZRODENIE LEADERA 
Popri spolupráci s okruhom M 
Bose dostal Osby roku 19B6 .po
nuku, ktorá so neodmieta", o to 
angažmán v skupine Special Edi
tion fenomenálneho bubeníka 
Jacko DeJohnetto. Ten mu dol 

možnosť nahrávať s touto skupi
nou oj vlastné skladby .• Moje hu
dobné myslenie oko interpreta 
i skladateľa pokročilo vpred 
o svetel'né roky. Jack mi v mno
hom otvoril komnaty pre mňa za

kliate, bol nesmierne nezištný 
o povzbudzujúci. Najviac som 
mu vďačný zo to, že mo udržia
vol v permanentnom hľadaní 

do New Yorku so časovo zhodoval o experimentovaní." Angažmán 
u DeJohnetto zároveň znamenolo pre Osbyho vstupenku no 
jozzový Olymp o jeho hudba so okamžite presunulo z okrojo
vosti do stredobodu pozornosti. Prvý album so Special Edition 
vznikol roku 19B7 (lrresistib/e Forces, lmpulse) o Osby do roku 

1992 nahral s touto DeJohnettovou skupinou štyri albumy. 

s vlnou neokonzervotivizmu tzv. mladých levov, voči ktorej so per 
stavil do opozície o do súčasnosti v rôznych rozhovoroch nevy
nechá príležitosť vyjadriť s ním svoj nesúhlas. 

Po roku Osby cítil potrebu prerušiť svoje samostatné putova
nie po rôznych formáciách o rozhodol so pripojiť k rovnako cí
tiacim rovesníkom. Roku 19B4 založil spolu s kolegom oltsoxcr 
fonistom Stevom Colemonom (r. 19BB účinkoval no BJD so svo
jou skupinou Five Ele.ments) o s ďalšími spriaznenými dušami 
voľné združenie prevažne (ole nie výlučne) černošských hudob
níkov nazvané M Bose: M v názve je od slovo mocro, čím chceli 
naznačiť, že ide o širokú, všeobjímajúcu platformu. V praxi však 
bol ich zámer užšie vymedzený. Išlo im o nachádzanie východísk 
prepojenia rôznorodej hudby mestskej černošskej hudby (funky, 

soul, rap, hiphop) s jozzom, ktorý mol pre väčšinu zúčastnených 
primárnu dôležitosť. Výsledok často znamenal pokračovanie fu-

Roku 19B7 podpísal Osby svoj prvý nohrávocí kontrakt oko 
leader, o to pre menej známu nemeckú značku JMT (Jazz Music 
Today), pre ktorú pod svojím menom v rozpätí rokov 19B7 - 1990 

nahral tri CD. Z nich nojortodoxnejším jozzovým albumom je de
butový Sound Theatre (19B7), o to oj napriek tomu, že v niekto
rých nahrávkach experimentuje so spájaním jazzu s japonskou 
hudbou o poéziou. Ďalšie Osbyho tituly prinášajú rôznorodé va
rianty hudobného smerovania okruhu M Bose o spravidla do 
nich angažoval osobnosti z tohto zoskupenia. Vzrastajúca per 
pu~rito Grega Osbyho viedlo roku 1990 k zmluve s väčšou, pre-

•(Poznámka: ide o termín z jozzovej histórie ,mol dy fig' - ktorým v 40. o 50. rokoch označovali ultrakonzervotívnych odporcov bebopu i komerčného 
swingu .• Sušené figy• hlásali návrat k čistému, pôvodnému, komerciou neskazenému jazzu. Tým podľa nich bolo predovšetkým hudba New Orlean· 
su do konca 1. svetovej vojny, oko aj ranný swing). 

modulácie 
42 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llll HUDOBNÝ ŽIVOT) 2 ) 2001 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
stížnou firmou Blue Note Oe jej 
verný do súčasnosti), pod kto

rou plynule pokračoval v pred
chádzajúcich snaženiach. Ich 
vyvrcholenie predstavuje techni
cisticky nazvaný album 3-0 
Lifestyles (1993), teda trojdi
menzionálny životný štýl. Ide tu 

o zvláštny tvor, ktorý so dostal 
dosť ďaleko od hraníc jazzu. 
V tlači so pre jeho označenie 
objavili nové termíny oko: robo
cop funk, now school ropping, 
jazz and hiphop o pod. Samot
ný Osby preferuje termín street 
jazz Qozz ulice). Background tej
to hudby, nad ktorým so reali

zujú ropoví vokolisti, tvoria no
miesto rytmiky alebo spolu 
s ňou somplovoné o progromo
voné plochy. Jozzovú stránku 
projektu ,zabezpečujú• dvojo 
klávesisti (Dorrell Grant o Geri 

Allenová), speváčka Cossondro 
Wilsonová o samozrejme nechý-

OSBY O ZMENÁCH V ROKU 1995: 
recenzie. Down Beat (John 
Ephlond, May 2000) udelil 
platni maximálny počet hviez
dičiek o zarodil ju tok medzi 
najvýznamnejšie projekty mi
nulého roko. Vyzdvihujú so tu 
intelektuálne kvality .umne 
o zároveň so zanietením kon
štruovanej hudby, ktorá čerpá 
z tradície o ukazuje vpred, o to 
v polohe, ktorá súčasnej scéne 
chýba". No druhej strane re
cenzent nezávislého neko

merčného internetového ser
visu (www.olloboutjozz.com) 

Mark Corroto je vo svojich sú
doch zdržanlivý o konštatuje, 
že Osby vymenil emócie zo 
kalkuláciu. 

.K STREET JAZZU MA DOVIEDLA INŠPIRÁCIA STEVA CeLE

MANA, STÁLE OBDIVUJEM JEHO RADIKÁLNE NÁZORY. ALE 

TERAZ MÁM VNÚTORNÚ POTREBU VRÁTIŤ SA K AKUSTICKÉ-

MU JAZZU A CHCEM, ABY Sl OBECENSTVO UVEDOMILO, ŽE 

SA V TOMTO PROSTREDÍ CÍTIM PRIRODZENE. JAZZOVÉ AKUS-

TICKÉ NAHRÁVKY SOM REALIZOVAL POD MENAMI INÝCH 

WDÍ (GERI ALLENOVÁ, ÚSSANDRA WILSONOVÁ, AN

DREW HILL) A OD SVOJEJ ALBUMOVEJ PRVOTINY SOUND 

THEATER SOM NENAHRAL VLASTNÚ TAKTO ZAMERANÚ 

HUDBU. TAKŽE AKUSTICKÉ PROSTREDIE JE PRE MŇA VÍTA-

NÝM NÁVRATOM, O. l. AJ K MOJIM PÔVODNÝM VZOROM. 

V ŠKOLE (COLLEGE) SOM POČÚVAL PLATNE AKO SPEAK Ll
KE A CHILD HERBIEHO HANCOCKA, AH UM CHARLIEHO 

MINGUSA ALEBO MILES AHEAD DAVISA A GILA EVANSA. 

To SÚ NAHRÁVKY, KTORÉ MALI ÚSTREDNÝ VÝZNAM V Mo

JOM VÝVOJI. A EŠTE NIEČO: NECHCEM HRAŤ TIE ISTÉ 

SKLADBY A TIE ISTÉ HARMONICKÉ POSTUPY S TÝMI ISTÝMI 

HUDOBNÍKMI TAK DLHO, AŽ BUDEME VEDIEŤ ANTICIPOVAŤ 
HUDOBNÉ MYSLENIE JEDEN DRUHÉHO. CHCEM BYŤ ŠO-

Každopádne, The lnvisible 
Hand je v Osbyho kariére 
ďalšou zmenou. Jeho predchá

dzajúce platne (1998- 1999) 
naozaj inklinovali skôr k spon

tánnejšiemu výrazu. Veľm i 

KOVANÝ, ZAHNANÝ DO KÚTA A PREBÍJAŤ SA Z PASCE.• 

(Joel Roberts: Greg Osby. Jazz Maverick; 
www.gregosby.com) 

bajú saxofónové behy leodero, 
pripomínajúce Ornetto Colemono. Album vzbudil veľkú po
zornosť, priniesol rôznorodé recenzie (úspech om sú napríklad 
4 hviezdičky recenzenta Down Beatu v júli 1993), no Osby so 
zrazu ocitol v krajine nikoho. Pre jazzové obecenstvo bolo to

ká veľká porcia hiphopu už priveľa o fanúškov ropu naopak 
rušili jazzové elementy. Zmeno teda prišlo vedome o konzek-

ventne. 

NEVIDITEĽNÁ RUKA 
Postcoolový lyrizmus Grega Osbyho vznikol pod výrazným 

vplyvom pomerne málo známeho klasika jozzového klavíra, 
ktorým je Andrew Hill (nar. 1937). Tento zvláštny človek (štu
doval kompozíciu u Paulo Hindemitho) nahral niekoľko albu
mov, z ktorých vyniká Point of Departure (1964), kde kombi
noval hard bop s free jozzom (spolu tu účinkovali konzervatív
ny trubkár Kenny Dorhom o novátor Eric Dolphy), čo bolo 
vtedy nezvyklé. Potom so Hill no ďalšie dve desaťročia vytratil 

zo scény (učil no školách o sporadicky nahrával pre malé fir
my). Osby jeho meditatívnu, kategórie prekročujúcu melan
cholickú hudbu obdivoval oko jeden zo svojich základných vzo
rov. Preto bol veľmi prekvapený, keď si ho Hill vybral no platňu 

Eternol Spirit (Blue Note 1989), ktorá pre tohto klaviristu zna
menolo návrat do New Yorku o celkový comeback. K priame
mu Hillovmu vplyvu so pridružil vplyv plynulej westcoostovej 
melodiky Jima Hallo, ktorý často pozýval Osbyho do svojich 
formácií (napríklad Panorama, Telorc 1997, By Arrangment, 
Telorc 1998). Spolupráca so zmienenými jozzovými veteránmi 
vyvrcholilo no doteraz poslednom albume Grega Osbyho The 
lnvisible Hand, kde prizval Hillo i Jima Hallo o svojich gene
ročných druhov z predchádzajúcich rokov. Zaujímavé je, že Hill 

o Hall spolu nikdy predtým nehrali, navyše obaja sú leadrami 
o len výnimočne sú ochodní akceptovať úlohu sidemonov. 
Album vzbudil nezvyčajne zanietené o kontrastne vyznievojúce 

úspešným v tomto smere bol je

ho saxofónový súboj s Joe Lovonom (Friendly Fire). Intenzívne so 
venoval svojmu kvartetu, ktoré prezentoval v naživo nohrotom 
albume Bonned In New York (bolestínsky názov, ktorý naznaču
je, že vo svojom meste nemá dostatok možností uplatniť so mi 

osobne nepáči). 
Hlavnou líniou Osbyho pôsobenia v posledných rokoch sú 

kontakty s nostupujúcou generáciou. Medzi hudobníkmi mla
dšími o 10-20 rokov má prirodzenú autoritu o prevzal úlohu 
staršieho, smer určujúceho vodcu. Okrem stáleho klaviristu Jo
sono Morana patria v tomto smere k jeho okruhu nevšedný 
vibrofonový talent Stefan Harris, tenorsoxofonisto Mark Shim 
o ďalší. S okruhom ,svojich• hudobníkov so Osby schádza no 
jom sessions, pozýva ich no svoje nahrávania o hosťuje no ich 

projektoch. Nojucelenejším bolo zostavenie príležitostne so 
schádzojúcej skupiny New Directions, s ktorou v priebehu roko 

1999 účinkoval no turné o nahral rovnomenné CD pre Blue 
Note. Pri počúvaní albumu som si spomenul no Ladislava Ger
hordto, ktorý svojho času vychádzal presne z hudobného okru
hu, ktoré New Directions vynachádzavo reinterpretuje. Ide tu 

totiž o nový pohľad no osobnosti zo začiatku 60. rokov, oko sú 
Horoce Silver, McCoy Tyner, Bobby Timmons, ranný Honcock 
o pod. Mladíci zoskupení okolo štyridsaťročného .veterána• 
Osbyho ich témy rozvíjajú o inovujú so zanietením o veľkou vy
naliezavosťou. 

Osbyho spolupráca dvoma smermi (s klosikmi minulosti 
o s nádejami pre budúcnosť) naznačuje, že ide o osobnosť, 

ktorá by mohlo v budúcnosti získať ešte výraznejší vplyv. 
Jeho schopnosti prepojiť staré o nové (v personálnom i v hu
dobnom zmysle), jeho inteligencia (opäť - hudobná i ľudská) 
o najmä schopnosť inšpiratívne výchovne pôsobiť, sú nielen 
podkladom pre optimistickú prognózu vývojo jeho kariéry, ole 
zároveň oj zdrojom optimizmu pri predstave o ďalších osu

doch jazzu. 
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G REG 0 S BY 
DISKOGRAFIA 
(úplná ako leader a výberová ako co-leader, resp. účastník kolektívnych zoskupen0 

la 1987 
Sound Theate r (JMT) 

Prvotina (okustick~, kde v niektorých nahrávkach ide o spoje
nie jazzu s japoll;ikou hudbou a poéziou. 

Obsadenie: G. Osby os., ss., Michel Rosewoman p., Kevin 
McNeal - g., Lonnie Plaxico - b., Terri Lyne Carrington - dr., 
Paul Samuels - perc., Ha ruka Nora - recitácia, Fusako Yoshida 
- kota. 

la 1988 

Mindgames (JMT) 

Obsadenie: G. Osby - as., ss., Geri Allen - p., Edward Simon 
p., Kevin McNeal g., Lonnie Plaxico - b., Paul Samuels - dr. 

la 1989 

Season Of Renewal (JMT) 

Obsadenie: G. Osby as., ss., Cassandra Wilson, Amina Clau
dine Myers voc., Kevin Eubanks, Kevin McNeal - g., Edward 
Simon - p., Renee Rosnes - keyb., Lonnie Plaxico - b., Paul Sa
muels - dr., Steve Thornton - perc. 

la 1991 

Man-Talk For Moderns (Blue Note) 

Obsadenie. G.Osby - os., ss., Steve Coleman - as., Gary Tho
mas - ts., David Gilmore, Chon Johnson - g., Edward Simon -
p., Michael Cain - keyb., Lonnie Plaxico - b., Billy Kilson dr., 
Steve Mass - perc. 

la 1992 

Anatomy Of A Groove (Sony) 

Kolektívna prezentácia zoskupenia M Base. 

la 1993 

3-D Lifestyles (Blue Note) 

Obsadenie: G.Osby - as., David Gilmore - g., Geri Allen, David 
Grant - p., Lonnie Plaxico - b., Bill McCiellan - dr., Bad Newz, 
Mal Blok, Lamar Supreme - rap, Cossandra Wilson - voc. 
(a tiež viacerí ďalší recitátori, vokalisti a raperi). 

la 1995 

Black Book (Blue Note) 

Nahrávky vydané po troch rokoch (vznili 1992) prinášajú .ko-

lekciu lyrických esejí • (podtitul platne: a collection of lyrical 
essays). 

Obsadenie: G. Osby as., keyb., Mulgrew Miller - p., DJ Ghet
to - diskotékové efekty (scratching, sampler), Calvin Jones - b., 
Bill McCiellan - dr., Sha Key - rap, The Betmix - beatová poé
zia, Markita Morris, Riva Parker, Bernard Collins a i. vokalisti 
a recitátori. 

la 1996 

Art Forum (Blue Note) 

Po experimentoch návrat k jazzu. 
Obsadenie: G.Osby - as., James Williams - p., Lonnie Plaxico -
b., Jeff ,Toin" Watts dr., Bryan Carrott - vib., Robin Eubanks 
- tb., Cleave Guyton - fi., a i. 

la 1997 

Further Ado (Blue Note) 
Obsadenie: G. Osby as., Cleave Guyton - fi., cl., Mark Shim -
ts., Tim Hagans - tp., Jason Maran p., Lonnie Plaxico, Calvin 
Jones - b., Eric Horia nd - dr., Jeff Haynes - perc. 

la 1998 
Ze ro (Blue Note) 

Obsadenie: G. Osby - as., Jason Maran -p., organ, Kevin Mc
Nea! - g., Lonnie Plaxico -b., Rodney Green - dr. 
Banned In New York (Blue Note) 

Obsadenie: G. Osby os., Jason Maran - p., Azshi Osadi - b., 
Rodney Green - dr. 

la 1999 

Friendly Fire (Blue Note) 

Joe Lova no - ts., ss., G. Osby - as., Jason Maran - p., Cameron 
Brown - b., ldris Muhammad - dr. 

New Directions (Blue Note) 

Obsadenie: G. Osby- as., Mark Shim - ts., Stefan Harris - vib., 
Jason Maran - p., Torus Mateen - b., Nasheet Waits - dr. 

la 2000 
The lnvisible Ha nd (Blue Note) 
Obsadenie: G. Osby - as., Andrew Hill - p., Jim Hall - g., 
Terri Lyne Carrington - dr., Gory Thomas - fi. , cl., Scott 
Coley - b. 
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MY ONE AND ONLY LOVE 
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JAZZOVÉ SÓLA] JAZZOVÉ SÓLA] JAZZOVÉ SÓLA] 
~ My One And Only Love 

(Wood-Mellin) 

SÓLO: MIKE STERN, GITARA 
ANALÝ2A NOTOVÉHO ZÁPISU SÓLA, KTORÉ ODZN ELO NA BJD 1987 
V RÁMCI MICHAEL BRECKER BAND. 

V nasledujúcich trC/11 číslach HŽ so budem postupne zaoberať 
analýzou skvelých sól troch jazzových legiend, ktoré sme moli 
možnosť počuť nä jednom z najkvalitnejších koncertov Brati
slavských jazzových dní (BJD 1987). Ide o sólo Miko Sterna, 
Michaela Breckero o Jeffo Andrewso v čarovnom jozzovom 
štandarde My One And Only Love. Títo hudobnÍCI u nás vystú
pili spoločne oko Michael Brecker Bond (Brecker-ts, Stern-g, Joey 
Colderozo-p, Andrews-b, Adam Nussboum-dr). Koncert zazna
menalo STV. 

(Tento štandard si môžete vypočuť- oj keď v inom obsadení: 
Brecker, Pot Metheny-g, Kenny Kirklond-p, Charlie Hoden-b, 
Jack De Johnette-dr - no CD Michael Brecker, lmpulse 1987, 
GRP 01 132). 

Formo štandardu 
Kompozícia My One And Only Love je jazzovou baladou v 4/ 4 
metre. Ide o pomalú skladbu (tempo osi 60 dôb/ min) v 32-tok
tovej piesňovej forme AABA, ktorá so v jozze používa často. 

Diely A moj ú zhodnú harmonickú štruktúru. Odlišujú so od se
bo iba rozdielnou záverečnou kadenciou (prima, secundo volto). 
Originálnu verziu, ktorá je napísaná v C dur nájdete v ktorom
koľvek Real Book. Michael Brecker Bond však tento štandard in
terpretuje v Es dur. 

B diel nazývaný oj bridge (angl.= most, spojovacia časť) býva 
harmonickým i melodickým kontrastom k A dielu. To platí oj pre 
teno štandard, ktorý má bridge v kontrastnej g mol. 

Gitarové sólo Miko Sterna má 32 taktov, teda rozsah celej 
AABA formy. 

Dramaturgia sólo 
Notový zápis sólo už no prvý pohľad v1zuólne prezrádza mnohé 
o jeho charaktere. 

Výstavba sólo je v súlade so všeobecnými zákonitosťami hu
dobnej dramaturgie, to znamená, že hlavnú gradáciu tvoria via
ceré menšie .oblúky", dynamicky o výrazovo kulminujúce v hlav
nom vrchole, nachádzajúcom so približne v druhej tretine, mies
te pomyselného zlotého rezu. Takty 1- 6 v úvode sú akýmsi 
,rozbehom•. Využívajú motivickú sekvenciu v šestnástinových 
triolóch, prerývonú notami s väčšími rytmickými hodnotami 
o pomlčkomi. Po úvodnej gradácii prichádza prvý vrchol v 7. 
o 8. takte, v mieste záverečnej kadencie prvého A dielu. Rytmic
ky dynamická časť s použitím 32-tinových nôt pokračuje v tak
toch 9- 12. Po nej nasleduje upokojenie (takty 13 15). Takt 15 je 
súčasne reminiscenciou témy. Kodenčným 16. taktom so antici
puje dynamický stred (bridge), ktorý je prevažne v 32-tinových 
hodnotách. Jediné, čo možno vytknúť sólu v rozsahu taktov 
1- 24 je mo lá rytmická variabilita s výnimkou 21. taktu, ktorý pri
náša upokojujúcu hudobnú myšlienku. Celý bridge pôsobí oko 
druhý vrchol sólo. Po ňom nasleduje uvoľnenie vo vkusnom zá
verečnom A diely s výraznejšou citáciou motívov melódie (27., 
28. takt o 31., 32. takt). 

Harmónia . Skladba nebolo zásadne rehormonizovonó v porov
nani s originálnou harmóniu zachytenou v Real Book. Jedným 
z výrazných harmonických oživení je substitúcia primárnej do
minanty Bb l v kadencii ukončujúcej diel B (takt 24). Akord so no-

hrádza ll - V spojom Bmi7-E7. Konkrétne ide o 24., 25. takt: 
originál // F mi?/ Bb7 /ll EbMoj7 Cmi7 1 f'; 
rehormonizócio /l F mi? l Bmi7 E7 l EbMoj7 l Cmi7 l ll 

Druhým oživením je záverečný E Maj l v 32. takte. 

Ste rnovo me lodika 
Z hľadisko melodicko-hormonickej analýzy sú pozoruhodné nie
ktoré úseky. V mieste sekundárnej dominanty Fl v 6. takte (Vl/ 
V) sú zdôrazňované tenzie T9, Tlf11, T13, čo naznačuje, že Stern 
uvažoval v G kvintokordovej nadstavbe zloženého akordu G/ Fl. 
Vyznačený úsek v 7. takte je zložený z tónov kompletnej Bb do

minantnej zmenšenej stupnice. Je zaujímavé, že zmenšená stup
nica je anticipovaná už v predchádzajúcom Fmil akorde. 

V 9. - 12. takte vidíme mólo posuviek, z čoho so dá predpo
kladať, že so Stern pohybuje v doškólnych harmonických funk
ciách o hrá takzvane ,in". 

13, 14 o 15. takt sú mimoriadne peknou časťou sólo o sú tiež 
výrazovým upokojením po prvom vrchole. 

Šestnásty to kt je zaujímavý posuvom harmónie, ktorý dodávo 
miestu mierny .ouť charakter. O dominantná zmenšená stup
nica je posunutá k akordu Amil(bS) o v mieste Dl so vyskytuje 
už melodika g mal z nasledujúceho taktu. V 18. takte so znova 
vyskytne materiál dominantnej zmenšenej stupnice. V 20. takte 
je zaujímavá chromatika. Z harmonického hľadisko sú najzaují
mavejšími toktmi celého sólo takty 23 o 24. 23 .tokt so vy
značuje zaujímavou, veľmi efektívne znejúcou melodickou re
harmonizáciou. V mieste akordu Cl zaznie výrazne .ouť melo
dika fis mol, ktorá so vzápätí vráti o 112 tóno nižšie do f mol. 

V 24. takte je už vyššie spomínaná, pre ucho veľmi osviežujú
co, rehormonizócio F mil-Bmi-El-Ebfvfajl. ra 

PAVOL BODNÁR 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

,Bump o a lbum pred ním, A Go Go, boli veľmi funkové. Šlo 
v nich však o niečo iné oko no albume Works For Me. Tu bolo 
zámerom vytvoriť ol bum, orientovaný no stroight-oheod jazz 
o pre ten som si nemohol želať vhodnejších hudobníkov, • 

predstavuje John Scofield svoj najnovší album vo vydavateľ
stve Verve. Works For Me vyšiel no prelome januáro o februá
ro o no jeho nahrávaní so podieľal Scofieldov nový .dream
bond", prnežitostne zostavený z popredných hudobníkov 
stroight-oheod jazzu: Kennyho Gorretto (alt saxofón), Brada 
Mehldouo (klavír), Christiana McBrido (kontrabas) o Billyho 
Higginso (bicie nástroje). 

Podľa Recording Industry Association sa legendárna na

hrávka Johna Coltrana A Love Supreme z roku 1965 
vyšplhala v rebríčku predajnosti na úroveň zlotej platne. 
Znamená to, že sa jej predalo viac ako SOO 000 výtlačkov. 
A Love Supreme sa tak stala prvou nahrávkou vplyvného 

jazzového saxofonistu, ktorá dosiahla takéto ocenenie. 
.Načasovanie tejto vel'kej udalosti nemohlo byť lepšie -
práve otvárame sériu reedícií Coltranových nahrávok k vý
ročiu jeho nedožitých 75. narodenín., hovorí Ron Goldste
in, prezident spoločnosti Verve Music Group .• A bezpro
llltredne po nedávnom platinovom ocenení 
Diany Krallovej a obrovskom ohlase CD-baxu Ken Bums 
Jazz je to ďalš( dôkaz toho, že jazz je stále živý. • 
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Fenomén 
APOCALYPTICA 

PAAVO Li:iTJONEN 

Fínsko skupino Apocalyptica je pozoruhodným hudobno-socio
logickým fenoménom, ktorý už niekoľko rokov vzbudzuje stále 
väčšiu pozornosť svetovej poslucháčskej verejnosti. Kontroverz
né reakcie no jej hudbu spôsobuje najmä netradičné nástrojové 
obsadenie - skupinu tvoria totiž len štyria violončelisti, ktorí 
hrajú no týchto nástrojoch, typických pre vážnu hudbu, heovy
metolový repertoár legendárnych kapiel (hlavne skupiny 
Metallica) vo vlastných inštrumentálnych úpravách. No tom by 
však nebolo pri dnešnej štýlovej tolerancii nič také zvláštne, sú
borov s podobným princípom kombinovania zdanlivo nezlučiteľ
ného nájdeme najmä v oblasti world music dosť, Apocalyptica 
je však výnimočná v tom, že so stáva čoraz populárnejšou 
v hlavnom masovom prúde pop music, keď boduje v rebríčkoch 
Top 10 v rôznych krajinách. A čo je ešte zaujímavejšie, o jej hud
bu javia záujem rôzne, bo ož protikladné poslucháčske vrstvy -
no koncerte Apocolypticy stretnete popri skondujúcich metolis
toch o popových teenogerských .fanynkách" aj seriózne so tvá
riocich mladších či starších poslucháčov, ktorí domo počúvajú 
evidentne iné, ,náročnejšie" hudobné žánre. Zaujímavý je sa
motný fakt, že priaznivci hudby heavy metal, ktorá v podstate 
nie je zložitá, skôr agresívno a náročná no inštrumentálnu vír· 
tuozitu, dokážu v takom širokom meradle prijímať hudbu Apo
calypticy, kde nie sú bicie nástroje, spev oni elektrické gitary, len 
štyri efektmi upravené violončelá - táto hudba si teda určite vy-

žoduje vzhľadom no žáner heavy metal omnoho väčšiu perce
pčnú pripravenosť. Pritom Apocalyptica nehrá iba známe pies
ne heavymetalových kapiel, s ktorými by so mohli títo poslu
cháči stotožniť, ole čoraz častejšie uvádza i vlastné kompozície 
Eicca Toppineno. Dokonca jedno skladba v ich repertoári je 
úpravou témy z Griegovej hudby k Peerovi Gyntovi {Hall of the 
Mountain King) o v ďalších skladbách nájdeme úseky harmóni
ou o kontropunktickou sadzbou pripomínajúce barokovú hudbu. 
Že by toto bolo cesto populorizócie vážnej hudby medzi priaz
nivcami heavy metolu? Títo fanúšikovia so no koncerte Apoco
lypticy dokážu jednak typicky vyblázniť, jednak jednoducho len 
tok počúvať - hudba Apocolypticy je pre nich akousi vážnou 
hudbou. K takémuto javu pritom no bežných rockových koncer
toch nedochádza. Každopádne podľa prieskumov albumy Apo
colypticy kupujú v hojnom počte i hudobne ,vzdelaní" poslu
cháči, bo dokonca hudobníci vážnej hudby (že by len zo zaují
mavosti?), u ktorých by to znamenolo pozoruhodný pokles 
k .nízkym•, ,nekultúrnym• žánrom. Majú si vstupovať do svedo
mia? Myslím, že nie. Práve rozporuplný pohľad no fenomén Apo
calyptica z jednej oj druhej strany upozorňuje no možnosť exis
tencie syntézy i medzi vel' mi vzdialenými hudobnými svetmi, kto
rá môže slúžiť oj oko platforma pre všeobecné názorové 
pochopenie. A práve v tom si Apocalyptica zaslúži pozornosť 
o obdiv. 
Načrime teraz trochu do histórie Apocolypticy. Skupino 

vzniklo roku 1993, keď so štyria čerství absolventi Sibeliovej 
Hudobnej akadémie v Helsinkách v odbore hra no violončele 
Eicco Toppinen, Max Lilja, Paavo Lätjänen o Perttu Kivi
lookso, inak priaznivci hudby hard rock o heavy metal, roz
hodli zaranžovať o zohrať si zopár piesní od skupín Metollica 
o Sepulturo len tok pre radosť svoju o svojich priotel'ov. Tieto 
vystúpenia však moli taký veľký úspech, že v decembri roku 
1995 dostalo skupino ponuku hrať v heovymetolovom klube 
Teatro v Helsinkách, kde im nezávislá miestno firma Zen Gar
den Records ponúklo nahrať o vydať debutový album. Roku 
1996 teda vychádza prvý album Plays Metallica by Four Cel
los, no ktorom sú i bo piesne od Metollicy. Jeho domáci úspech 
však zabezpečil skupine vystúpenia no viacerých európskych 
festivaloch. Nasledovalo vydanie druhého albumu lnquisition 
Symphony roku 1998 v tej istej firme, popredné umiestnenia 
vo fínskej Top 10 o úspešné ohlasy v európskych médiách, no 
čo nadväzovalo turné po celej Európe o Mexiku. No lnquisition 
Symphony so Apocalyptica už posunulo k širšiemu repertoá
rovému záberu - popri Metollice tu nájdeme piesne od skupín 
Sepulturo, Faith No More, Pantera o konečne oj tri pôvodné 
skladby od Eicco Toppineno, ktorý je zároveň aranžérom väčši-
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ny prevzotých piesní. Z prvého albumu so no celom svete do
dnes predalo okolo 350 000, z druhého 250 000 kusov o no 
tento úspech stočili Apocolyptice dovtedy len tri pôvodné, ne
prevzaté piesne! To nie Je zlý výsledok pre skupinu, ktorá si zo 
začiatku len tok pre radosť hralo piesne Metollicy no violo
nčelách! 

V tejto súvislosti so vynára ďalší zaujímavý problém, ktorý 
Apocalyptica poodhaľuje, o tým je uplatňovanie cover verzií 
v populárnej hudbe.~iže preberanie úspešných skladieb od 
iných skupín do svojbo repertoáru o ich upravovanie, ktoré býva 
často považované len zo obchodný artikel. Vo vážnej hudbe sú 
známe podobné prípady založené no slobodnQm narábaní 
s materiálom iného skladateľa, ktoré vyústili do ~niku hodnot
ných diel (nopn1dod v 20. storočí BochjWebern: Fuga ricercata 
a 6), preto by bolo neprirodzené, keby rovnaký postup nebol mo
žný oj v populárnej hudbe. Dôrazne však treba ro~lišovoť medzi 
lacným preoronžovoním piesne do predojnejšej podoby o inve
nčným uchopením pôvodného materiálu o jeho premenou no 
nový výraz podľa vlastného pohľadu. Tento druhý prístup, ktorý 
prevažuje oj u Apocolypticy, určite môže prin i esť umelecké 
hodnoty. 

V októbri roku 2000 vyšiel skupine zatial' posledný album 
Cult, tentoraz už pod hlavičkou nemeckej firmy Mercury 
Records. Album znamená výrazný posun, pretožte okrem troch 
prevzotých skla dieb (z toho jedno no spomínoni(J Griegovu té
mu) sú všetky už pôvodné od Eicco Toppineno. Skupino so z toh
to titulu vydalo no ďalšie (stále ešte trvajúce) celoeurópske tur
né, plánované sú však i koncerty v Rusku, Joponsk.u, Južnej Ame
rike o USA. V rámci tohto turné Apocalyptica vy·stúpilo 30. 11. 
2000 oj v Bratislave v plnej Športovej hole Posienkc.y. (Konečne so 
aktuálne dianie svetovej scény populárnej hudby častejšie dotý
ka oj Slovensko.) 

No koncert som so vybral s veľkou zvedovosťoLJ, i keď viac oko 
samotná hudba mo lákal spomínaný hudobno-S;ociologický as
pekt. Koncert so mol pôvodne uskutočniť v B-kiLJbe - organizá
tori zrejme nepočítali s veľkou návštevnosťou. Avšak záujem 
o Apocolypticu bol taký veľký, že koncert musel byť presunutý 
najprv do Starej tržnice o nakoniec do Športovej haly no Pa
sienkoch (!). 

Apocalyptica predviedla profesionálny výkon .. S plným nasa
dením odohralo heovymetolovú show v takmer dvojhodinovom 
programe s krátkou prestávkou. No koncerte• zazneli piesne 
z celého repertoáru skupiny s dôrazom no nojn10vší album Cult. 
Všetky skladby boli zohraté naživo no violončelách, s výnimkou 
krátkych prelínočiek, zvukových efektov o zopéSr jednoduchých 
bicích loopov zo záznamu. Jeden z hráčov občo:s vyludzoval svo
jimi hlasivkami chrapľavé zvuky o tok so post10rol o .vokálnu• 
stránku inak inštrumentálneho projektu. ŠpeciFickosť zvuku vio
lončiel prehnoných cez efekty so prejavovalo v krásne znejúcich 
kantilénach i v rýchlom pohybe dvojhmotov o melodických vir
tuóznych pasáží, hlavne vo vysokých polohóclh, ktoré pripomí
nali hru no elektrickej gitare: podľa vyjodrenio1 členov kapely je 
takéto .metolové" hranie no violončele v typick~ých rýchlych tem
pách veľmi ťažké, klasická techniko vraj nesto•čí. Celkovo so mi 
však violončelo javí oko zvukovo vhodný o priro•dzený nástroj pre 
tvrdú rockovú hudbu - sláčiky dokážu hrať ni•elen tvrdo, ole oj 
veľmi jemne o citlivo, čo sterilnejšej elektriclkej gitare chýba. 
Apocalyptica si v rámci svojej show neodpustillo oni typické kús
ky, aké vidieť no heavymetalových koncertoclh s gitarami - ku 
koncu programu jeden z hráčov takmer rozrmlótil svoje violo
nčelo o zem - potom mu, samozrejme, dlho tr-volo, kým ho zna-

vu nalodil. Pódiová prezentácia skupiny bolo naozaj typicky str
huJÚCo o zohratá vrátane synchronizovoneho nodhodzovonio 
o točenia dlhovlasými hlavami. l keď so občas vyskytli oj chy
bičky v rytmickej súhre, hudba malo šťavu , čo je to najpodstat
nejšie. Obrovská energia z pódia so prenášalo i no publikum, 
ktoré skandovalo o tancovalo, alebo miestom1 len tok počúvalo, 
vždy však odmenilo účinkujúcich nodšenym potleskom. Nájsť ste 
tu mohli naozaj všetky rôznorodé posluchóčske vrstvy. No záver 
si ľudia vyžiadali tri prídavky o bolo vidieť, že oj kapela bolo veľ
mi milo prekvapená o tom nakoniec svedčí i záznam o brati
slavskom koncerte v denníku, ktorý si Apocalyptica vedie od za
čiatku turné no web-stránke www.opocolyptico.com· .Aké 
ohromné stretnutie! V športovej hole, kde bolo okolo 3500 l'udí, 
sme odohrali osi najlepšiu show v histó rii Apocolypticy. Publi
kum bolo znamenité, atmosféro skvelá! Predtým sme zjedli ne
jakú čínu o stretli sme so s ľuďmi z nahrávacej spoločnosti. Jed
noducho večer plný zážitkov!" 

Apocolypticu zrejme čaká sľubná budúcnosť, ktorá však osi 
bude závisieť oj od toho, či so skupino posunie vo vývoji ešte ďa

lej k vlastnej tvorbe. Svojou originalitou by mohlo byť inšpiráci
ou oj pre slovenské kapely, ktoré zrejme bez nejakej super-zvlášt
nosti nikdy nebudú mať šancu preraziť no svetovú scénu popu
lárnej hudby. tli PAVOL ŠUŠKA 

KALEIDOSKOP] K ALEIDOSKOP] 

Legenda ha mmond organa Jimmy Smith prichádza po 
päťročnej prestávke s bluesovým albumom Dot Cam Blues, 
nedá vn o vyda ným pod značkou Blue Thumb Records (člen 
spoločnosti Verve Music Group). Bluesový chara kter a lbu
mu podtrhuje oj all-stor team hosťujúcich speváckych 
hviezd zosta vený producentom Johnom Potterom o prezi
dentom Verve Music Group Ronom Goldsteinom, v ktorom 
sú na príkla d B. B. King, Dr. John, Etto James, Keb ' Mo' 
o Toj Mohol. 

Popredná americká nezavislá spoločnosť Rounder 
Records slávi 30. výročie svojej existencie. Pri tejto 
príležitosti vychádza pod hlavičkou Heritage Series rad 
tridsiatich CD, mapujúcich históriu spoločnosti a jej na
hrávacích aktivít na poli tzv. roots music. Tento term ín 
zastrešuje balík pôvodných amerických žánrov, oko sú 
domáci folk, bluegrass, cajun, zydeco, hudba New Orle
ansu, blues, klezmer a pod. Heritage Series je venovaná 
najreprezentatívnejším nahrávkam z vyše 3000 titulov ka
talógu Rounder Records. Obsah každého albumu série 
bol úzkostlivo vyberaný, kompilovaný a remastrovaný 
z originálnych nahrávok a vychádza s novými sprievodný
mi textami i detailnými informáciami z nahrávania . Popri 
svetoznámych menách, ako sú Champion Jack Dupree, 
skupina Roomful of Blues, Johnson Mountain Boys a lebo 
Del McCoury, sa tu objavia i mená hudobníkov síce me
nej známych, avšak významne sa podieľajúcich na for
movaní americkej scény roots music v priebehu celého 
min~lého storočia. Podstatnú časť série tvoria tiež výbe
rovt albumy tematicky zamerané vždy na určitú žánrovo
š týfovú oblast, ako napr. Mardi Gross in New Orleans, 
Blues Piano, Cowboy Songs, alebo The Art of Traditional 
Fiddle Music. 
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~Emll!ll········· k jeho pomalej kadencii reči. 
1----------------ik hľadaniu tých správnych \lov. 

Kančeli teda Rostropovichovi 
ponúkol len a len ~amťho \eba 

GtJA KANČ ELI 
StM!. NERADOSTNÉ 

MYŠLIENKY PRE VIOLONČELO 
A ORCHESTER (1995), 
MAGNUM IGNOTUM PRE 

DYCHOVÝ SÚBOR, KONTRABAS 

A MG PÁS (1994) 
M. Rostropoviclt, Reyal Fla11ders 
Pltilllarmollic Orchestra l D. Kacltidze 
ECM New Semos 2000, 1669 462 7/3-2 
distribucia O/VYD 

Kančeli u/ štrnásť rokov nenapí
sal/.iadnu symfóniu, no na Slo
vensku ho návštevníci koncer
lOV po?najú ako symfonika. Niet 
divu, naše orchestre jeho teraj
šiu tvorbu ignorujú; naposledy 
v Bratislave zaznela jeho 6. sym-

na BHS 2000. Kančeli v de
väťdesiatych rokoch písal naj
mä pre sólové nástroje s orches
trálnym sprievodom. no ťažko 
hovoriť o žánri inštrumentálne
ho koncenu, ten je akousi anti
tézou skladatefovho asketického 
štýlu. Další krok ( 1992), Bez krí
diel ( 1993 ), Trauerfarbenes Land 
( 1994), ... a la Duduki (1995), 
Lamentácia. Smútočná hudba na 
pamiatku Luigiho Nona ( 1995), 
Va/se Boston ( 1996), Diplipito 
( 1997), And Farewell Goes Out 
Sigit ing ( 1999), Rokwa ( 1999), 
Styx ( 1999) - to je výsledok mi
moriadneho 7áujmu svetovej 
verejnosti o Kančeliho hudbu 
a početných objednávok od tý ch 
najznámejších orchestrov a fes
tivalov. Skladba Simi (v gruzínči
ne wto slovo znamená .struna") 
vznikla na objednávku Flámskej 
král'ovskej filharmónie a pre 
Kančeliho znamenala výzvu vy
rovnať sa ' napísaním takého 
sólového partu, ktorý by posky
tol legendárnemu interpretovi 
zodpovedajúci priestor. Sklada
teľ sa prima l k obavám, kwré 
pociťoval pred komponovaním. 
Výsledok Rostropovicha sprvoti 
zaskočil; reagoval otázkou: 
• A prečo tu ja tak málo hrám?" 

l Dnes ju om a čuje za .vel'mi 
osobné. úprimné. ozajstné die
Jo•. Kančeliho hudba má veľa 
spoločného s jeho spôsobom vy
jadrovania sa. Veľa ticha, krátke 
frázy, zastavenia sú paralelami 
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v skladbe. ktorá prť7rádza svoj
ho auwra hneď po prvých frá
zach. A pre7rád7ajú ho naprí
klad maximálny dynamid.ý 
kontrast, takmer idiomatické 
používanie in'itrumentácie. har
monický pohyb v rámci molovej 
tóniny, otvorené harmonické 
kadencie končiace dominantou 
atď. Kritika Kančelimu vyčíta, 
7e vo svojich skladbách .delimi
tuje svet obrazov·, 1. j. le jeho 
skladby evokujú stále ten istý, 
úzko vymedzený svel. Cloveku 
sa chce pritakať: niečo na tom 
naozaj je. Nie je to však unáhle
né hodnotenie? Nepísali vari aj 
Cajkovskij, Schubert či Haydn 
skladby rovnakého charakteru, 
.lllctové" skladby, aby potom 
prišli so skladbou-drahokamom? 

S objednávkou spoločnosti 
Westdeutscher Rundfunk na 
napísanie skladby obsahujúcej 
gruzínske ľudové piesne mal 
Kančeli tiež problémy. Nikdy 
nemal ambíciu hudobne spraco
vávať folklór, pre10 sa rozhodol 
použiť magnetofónový pás s na
hrávkami gruzínskej hudby 
kňaza čítajúceho evanjelium. 

Skladba Magnum ignolllm (Veľká 
neznáma) pre flautu, dva hobo

dva fagoty, dva lesné rohy, 
kontrabas a mg pás je uká7kou 
veľmi citlivej práce s nástrojový
mi farbami, s prirodzenými 
kombináciami drevených a ple
chových dychových nástrojov. 
Opäť sú v nej enigmatické odml
ky, ťaživé pulzácie a vera žial'u. 
Hádam ani netreba dodávať. 7e 
po interpretačnej stránke ide 
o nahrávky tej najvyššej kvality, 
nahrávky, podl'a kwrých sa zrej
me budú posudzovať všetky 
ďalšie interpretácie týchto diel. 
Kompaktný disk obsahuje aj 
vzáme vyznanie skladateľa k sú
vislostiam jeho tvorby~ hudbou 
20. storočia, k jeho vlastnej poe
tike a k námietkam kritikov. 

PETER ZAGAR 
~~~~~ 

MUSIC FROM FRIENDS FOR 

FRIENDS 
COTTELI- D l ETH ELM- ll N HA

PODPROCKÝ. SEXTETTE. 
Master Editio11 l O l 

Táto nahrávka nám ponúka Lau
jímavý výber 7 najnovšej tvorby 
slovenských a švajčiarskych 
skladateľov, a zároveň dokumen 
tuje hudobné priateľstvo hráčov 
a tvorcov z Luzernu. Zurichu 
a Košíc. Obsahuje štyri skladby 
so zhodným nástrojovým zlože
ním; ide o sextetá, na ktorých 

participuje sláčikové kvarteto. 
konkrétne hráči Košického 
kvarteta (Milan Kyjovsk}·, Ste
fan Demeter, Juraj Sarišsk}·, Mi
lan Cerveňák). hoboj a klarinet, 
vďaka švajčiarskym hudobní
kom (Renato Bi770tto a Reto 
Wildeisen). Hoboj sa miestami 
strieda s anglickým rohom a mu
sette. klarinet zase s basklarine
tom a Es-klarinetom. 

Výber diel je v znamení .zla
tého stredu" -od kompozícií 
ncmô7eme čaka( :íiadne prevrat
né experimenty alebo novoty, 
no nemožno im vyčítať ani pre
hnanú štylistickú konzervatív
nosť. Caspara Diethelma, jedi
ného už nežijúceho autora 
( 1926--1998) v sextete Ricordanze 
(Spomienky) z roku 1994 cha
rakterizuje príjemná, elegická 
lyrika. Zdá sa by( tiež kompozič
ne-technicky najrôznorodej
ším- často prezentuje princíp 
koncenantnosti, sólistického po
užitia nástrojov, ich farebného 
protipostavenia či zmysel pre 
demonštráciu ich individuality. 
Diethelmove Spomienky SLI para
doxne podstatne meditatívnejšie 
ako Dve meditácie op. 25a ( 1997) 
od Jozefa Podprockého (nar. 
1944), upútajú však azda naj
väčšou tekwnickou sklbenosťou 
a schopnosťou nasýti( plochu 
v trvaní dvakrát štyri minúty 
maximálnym kvantom hudob
ného diania. Podprockého hut
né a ex'Presívne meditácie vznik
li pôvodne pre miešaný zbor; na 
objednávku Košického kvarteta 
ich autor prepracoval a tým pri
spel k vyššej pravdepodobnosti 
ich zamenia, pretože zborové 
predvedenie je zrejme mimo
riadne náročné. Tak Podprocký 
ako Diethelm sa nanajvýš Lmys
luplne a originálne pohybujú 
v sférach rozšírenej tonality. 
Sextero ( 1998) pražského rodáka 
Miloslava Linhu (nar. 1934), 
dlhé roky pôsobiaceho v Koši
ciach je tonálne trochu .drsnej
šie", zároveň však miestami naj
zreteľnejšie pripomína znaky 
klasických formálno-organ i Lač

ných hudobných princípov (ron
do, piesňová forma atď.). Auto
rovým deklarovaným zámerom 
je . reflexia životných pocitov 
a rozhovor s l'uďmi o osobných 
problémoch". Na Slovensku na
rodený, ale v Svajčiarsku pôso
biaci Honora! Cotte li (nar. 1941) 
sa nakoniec postaral o to, aby na
hrávka nezostala bez jazzu, resp. 
jeho syntézy so štylistickými pro
~triedkami hudby minulého sto
ročia, a to v jednočasťovom diele 
Swing Pan For Six ( l 998). 

Pnbeh vzniku nahrávky nie je 
najjednoduchší: hudobné výko-

ny (treba pripomenú(, že zname
nité) boli zachytené v košickom 
štúdiu Slovenského rozhlasu. tlač 
obalu prebiehala v Cechách (b) 
FERMATA a.s. Celákovice), ale 
vydavateľom samotného nosiča 
je Master Edition, Aarau, Svaj
čiarsko. Aj to je dôkazom, aké 
kl'ukaté bývajú cesty súčasnej 
vá7nej hudby na ceste k publiku. 

ToMÁŠ HoRKAY 

JAZZ] WORLD 

ASTOR PtAZZOLLA 

E ROUGH DANCER AND 

THE CYCLICAL NIGHT 
Tmtgo Apasiouado 
Nouesuclt 2000, 755979515 

S hudbou Astora Piazzollu som 
sa zoznámil asi pred desiatimi 
rokmi. Pamätám sa, že som bol 
priam uchvátený tým, ako akor
deón (bandoneón) nádherne fa
rebne ladí s ostatnými nástroj
mi. Dovtedy som podobnú zvu
kovú harn1óniu tohto nástroja 
v komornom zoskupení nepočul 
a musím sa priznať, že ako akor-

deonista som predtým túlO 
domnelú .neschopnosť mimo
akordeónovej komunikácie vní
mal vel'mi citlivo. Po dlhodo
bejšom štúdiu Piazzollovej hry 
som si uvedomil. že Piazzolla 

pre m1'ía objavný aj ako inter
pret a to najmä neuveritel'ne bo
halOu prácou s tónom, plastic
kosťou a originálnym frázova
ním. Piazzolla si vytvoril osobitý 
štýl. ktorý vyplýva jednak z cha
rakteru nástroja, jednak z who. 
že v rámci komorného zoskupe
nia používa bandoneón prevaž
ne jed11ohlasne (ako sólový 
hlas), čo mu umožňuje bohatšiu 
plastickosť. tvarovanie tónu, 
spôsob hry podobný dychovým 
nástrojom. Ak pripočítame 
mimoriadnu invenčnosť. nová
torsku (v zmysle tradície tanga) 
harmóniu, výsledkom je jedna 
z najzaujímavejších hudieb 
20. storočia . 

Po prvom vypočutí tohto CD 
Astora Piazzollu som však mal 
trochu zmiešané podty. Na jednej 
strane opäť nesporná Piavollova 
vinuozita a nápaditosť, na strane 
druhej menej vášne a .nespútanej 
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RECENZIE CD 
muzikálnosti• než akú poznám 
z iných Piauollových nahrá
vok. 

Po prvých troch nádherných 
skladbách prichádza prvé prekva
penie v skladbe Milonga Picares
qut, kde sa objavuje klarinet. 
Skladba s týmto nástgl§om znie 
ako dobrý klezmer. čo je pre 
mňa v tejto hudbe neobyčajné. 
ale páči sa mi to. r>agia skladba, 
Knift Fight však i pri pochopení 
zámeru pôsobí rozpačito. Je málo 
invenčná a najmä interpretačne 
.uhnaná· a nepreázna. To isté si 
myslím o skladbe Bailongo. Do
mnievam sa, že i dve sólové 
skladby (v podstate iba jedna, 

sa o dve verzie tej istej 
skladby) pre bandoneón nedosa
hujú kvality iných PiazzoUových 
sólových kompozídí. Najväčším 
prekvapením pre mňa je však al
tový saxofón, ktorý je použitý vo 
viacerých skladbách, dvakrát vo 
verziách tých istých skladieb. Far
ba tohto nástroja a spôsob jeho 
uplatnenia v tejto hudbe mi vô
bec nesedí. Ako sólový nástroj 
pôsobí nadbytočne a často skôr 
karikuje, a t}m mení zmysel tejto 
hudby. V skladbe Ltonora's Low 
Thtmt znie súbor ako síce dobrá. 
ale predsa len svadobná kapela. 

Zhrnuté a podčiarknuté: ak je 
toto vaše prvé CD s Piazzollom, 
verím, že vás zaujme, pretože 
Piazzolla je mimoriadny zjav 
a ani tu neklesá pod úroveň zá
videniahodnej kvality. Ak však 
poznáte jeho iné nahrávky, toto 
CD vás asi uspokojí iba sčasti. 
Piavolla dokáže viac. Invenčne, 

hlbokým átením a vášňou, kto
rú dokáže prejaviť takto výrazne 
iba máloktorá hudba a málokto
rý hudobník. 

JURAJ GRIG LÁK 
BASS FRIENDS 

BO RIS lE N KO 
ilii!Jtl 

H11dobný fond 2000, sf002925J l 

Záslužnosť práce Hudobného 
fondu pri mapovaní slovenskej 

scény je v domádch 
podmienkach len ťa7ko doceni
teľná. Vydávanie jedného jazzo
vé ho CD ročne síce alarmujúcu 

so 

situádu domáceho janu na CD 
trhu nerieši- pri takomto edič
nom tempe zrejme nehudú 
uspokojení všetd čakatelia na 
autorské CD v . produktívnom· 
veku - ka7dopádne však ako-tak 
prispieva k jej zlepšeniu. PrOe/i
tosť prezentovať svoje schopnos
ti dostal tentoraz Juraj Griglák, 
ktorého hráčsky potenciál je 
všeobecne známy, takže sa zrej
me nájde vera ľudí prijímajúcich 

prvý sólový projekt s ver
kými očakávaniami. Tí, čo oča
kávajú plnokrvnú fusion. s úder
nou rytmikou , s výraznými ba
sovými ostinatami a modalitou, 
umožňujúcou uplatniť primera
nú dávku exhibicionizmu, skla
maní určite nebudú. K tomu 
treba prirátať skutočne imponu
'úce medzinárodné obsadenie. 
Zahraničie reprezentujú dvaja 
americkí hostia, bubeník Andrea 
Valentini a exkluzívna gitaristic
ká posila Ron Affif, zo Sloven
ska sa zase na projekte zúčastni
li: Matúš Jakabčic (gi tara), Juraj 
Banoš (trúbka -sólo, i ako sú
časť dychovej sekde), ďalej Ol
drich Petráš a Martin Va lihora 
(bide) a zvyšok dychovej sekde 
Rudolf Brezina (tenorsaxofón) 
a František Karnok (trombón). 
Chrbtovou kosťou celého pro-

u sa stal Juraj Tatár. ktorý 
zásadne pomamenal celý album 
nielen hráčsky, ale aj ako aran
žér a skladateľ. Jeho príspevok 
tvorí päť skladieb, skomponova
ných na basové podklady doda
né Griglákom. Nájdeme tu od
kazy na neskorodavisovskú fusi
on (skladba G-Groo~·t) alebo 
ohlasy funkových klišé 70. ro
kov (Codjish) s charakteristický
mi gitarovými figúrami (a zvu
kovými efektmi) a .univerzálny
mi• riffmi dychovej sekde, s čím 
si Griglákova obľúbená slapová 
technika alebo pastoriovské osti
nata (Circlt Lint) vefmi dobre ro
zumejú. Neodmysliteľnou súčas
ťou štyroch Tatárom priprave
ných skladieb sú tie7 gitarové 
party, dohrávané Ronom Affi
fom v New Yorku. Jeho sóla sú 
samy osebe zá/itkom, efekt-
né, vždy vkusne vsadené do 
kontextu a originálne riešené. 
Album Bass Fnmds je, samozrej
me. v prvom rade Griglákovým 
defilé, o čom poslucháč určite 
ani na okamih nezapochybuje. 
Griglák rád strieda techniky 
a výrazové polohy a tiež rád 
sóluje. Nikdy však neskfza za 
hranicu zmysluplnosti a sóla má 
v7dy veľmi vkusne a preáme 
vystavané. Blízke sú mu i bala
dy, kde môže naplno rozospievať 
bezpražcovú basgitaru a dať vy
mie( kráse basových flažoletov 

(Mysttry Of Lovt), pričom mu nl'
chýba ani ochota experimento
val s viacnásobným vrstvením 
basových liniek (ich počet 
v skladbe l11.1p1ration si ani netrú
fam zráta() . 

Ako celok je CD Brass FnmdJ 
vyvá/cné repertoárovo i drama
turgicky, jediným problémom je 
azda len bonus track Goralské 
klobásy. ktorý, aj keď chápaný 

recesia, pôsobí trochu ruši
Hudobne sa album tvári 

v určitých momentoch mo7no 
trochu staromódne (predpokla
dám, že zámerne), no i tak pred
stavuje vo svojej kategórii vyso
ký nadpriemer. Cím však na se
ba upozorní pri prvých taktoch, 
to je zvuk Griglákových basgitár, 
ktoré, mám pod!, som na na
hrávke ešte lepšie znieť nepočul. 

A uGUSTÍN R EBRO 
bi!JI!Jill 

Skupina Márt i res del Compás 
má v súčasnej iberskej hudbe 

postavenie. Jej hud
' základe vychádza z flamen
ktoré je však kombinované 

prvkami rocku, jazzu, latinsko
mcrickej hudby a reggae, čo 

je bežné. Pritom všetko je 
namiešané do podoby 

i pre širšie poslucháč
História skupiny sa 

písať začiatkom 90. rokov, 
l spevák Chico Oca iia 

v Seville partiu 
uzikantov s odlišným pôvo-

a skúsenosťami z rôznom
hudobných žánrov. Roku 

998 skupina vydala tri 
prirodzene tvoriace tri-

- všetky sa stretli s veľkým 
poslucháčov. Roku 

vyšiel zatiaľ posledný al-
v ktorom cítiť užšie vä1by 

1nat f t<lm<enc:o- ako hosťa tu náj
v dvoch skladbách aj zná
flamencovéh.o gitaristu 

Rafaela Rodrígueza .El Cabeza·. 
Najnovší album Mordimdo ti 

Dumdt prináša IO piesní. zaují
mavých hlavne prirod1enou 

melodickou invenciou a vkus
nými kombináciami spomína
ných rôznorodých š1ýlov na bá
ze flamenca. Skupina tvorí zom
knutý kolektív, ktorý z odliš
ného pôvodu a minulosti svojich 
hráčov doká/e profitovať: na 
akustických gitarách hrajú býva
lý heavy metalový gilarista (!) 
Julio Revilla . EIInritantc• a bý
valý salsový hráč Manuel Soto 
.El Noli •. pregnantnú rytmickú 
pulzáciu na cajóne (typickom 
flamencovom perkusívnom 
nástroji -debne) vytvára bývalý 
rockový bubeník Manuel Alber
to Álvarez .El Ju di · . za basovou 
gitarou nájdeme pop-rockového 
basistu Jesús Diaz Benjumeau 
. El Enterreitor·. Mráz po chrbte 
mi miestami behal pri počúvaní 
spevu hlavného protagonistu 
Chico Ocaiiu, v ktorom sa spája 
silná expresivita flamencového 

rockového speváka. 
Album prináša paletu rôznych 

piesňových ti! varov - napnldad 
Soltarts dtlcecabri je kompono
vaná ako charakteristická fla
mencová forma solea, kde si ako 
hosť zahral spomínaný gitarista 
Rafael Rodrígue7 . El Cabeza·. 
El1angáo vychádza z plnokrv
ného argentínskeho tanga, Pelu

eros je pop song a la Crosby, 
ills, Nash &- Young. Osobne 

ma najviac zaujala svojou kom
pozičnou výstavbou Paiiutlos 

~o silným ťahom k záve
rečnému refrénu a Rigui Mártir, 
kombinujúra reggae a latinsko
merické rytmy. U oboch piesní. 
le aj v iných piesňach albumu. 

z.aujímavé striedanie rôzneho 
na základe vyššieho spo

rytmického menovate
pritom odpustiť, že tu 

JOCKnamca k určitým tempovým 
lm~on~snostíam. Hudba všetkých 

je spoločným dielom celej 

má miestami silu hitoviek a aj 
po harmonickej stránke átiť skôr 
výber akordov typických pre 
pop-rockové piesne ako pre na
mencovú hudbu. Posledná pie
seň s jazz rockovým ostinámym 
rytmom Por ti cemro obsahuje na 
záver aj dve bonusové ukážky zo 
živého vystúpenia skupiny. 

Najnovší album MártirtS dtl 
Compás bol pre mňa obohacujú
dm prekvapením, ktoré pri kaž
dom ďalšom počúvaní poodhaľu
je viac a viac svoje tajomstvá. Je 
to veľmi schodná cesta sklbenia 
regionálneho cítenia (flamenco) 
s inými hudobnými kultúrami 
do inteligentnej a zároveň širo
koakceptovatefnej podoby. 

PAVOL Š u ŠKA 
ilii!JI!JI!J 
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št 22. 2. G. Verdi: La Traviata 
PI 23. 2. P. l. čajkovskij: Labutie jazero 
So 24. 2. G. Verdi: Otello 
Po 26. 2. V. Patejdl - B. Filan: Snehulienka 

a sedem pretekárov 
Ut 27. 2. G. Donizetti: Nápoj lásky 
št 1. 3. S. Prokofiev: Romeo a Júlia 
PI 2. 3. P. l. čajkovskij: Panna orleánska, 

1. premiéra 
So 3. 3. P. l. čajkovskij: Panna orleánska, 

2. premiéra 
Po 5. 3. P. l. čajkovskij: Luskáčik 
Po 5. 3. G. Verdi: Nabucco 
Ut 6. 3. G. Donizetti: Lucia di Lammermoor 
St 7. 3. R. Leoncavallo: Komedianti 
P. Mascagni: Sedliacka česť 
PI 9. 3. B. Smetana: Predaná nevesta 
So 10. 3. V. Patejdl - B. Filan: Snehulienka 

a sedem pretekárov 
So 10. 3. J. Massenet: Werther 
Po 12. 3. G. Puccini: Bohéma 
Ut 13. 3. G. Puccini: Tosca 
St 14. 3. P. l. čajkovskij: Labutie jazero 
št 15. 3. G. Verdi: Nabucco 

Ne 11. 3. HC v spolupráci so Spolkom 
slovenských skladaterov 

Oto Ferenczy (BO. výročie narodenia) 
Ferenczy, Krák, Hrušovský 
Ne 18. 3. HC v spolupráci so Spolkom 

koncertných umelcov 
B. Lenko, akordeón, O. Buranovský, klavír, 

,S. Palúch, husle, E. Prochác, violončelo, 
J. Krigovský, kontrabas 

Piazolla 
Ne 25. 3. B. Bieniková, klarinet, l. Gajan, 

klavír, Sláčikové kvarteto ŠKO Žilina, 
F. Figura 1. husle, E. Patkoló 2. husle, 
Z. Baláž, viola, P. Šimčík, violončelo 

Mozart, Beethoven, Prokofiev 

Ne 4. 3. Koncertné štúdio SRo, 10.30 h 
Organové koncerty pod Pyramídou 
Zuzana Fe~enčíková, organ 
Händel, Bach, Franck, Guil/ou 
št 8. 3. Koncertné štúdio SRo, 19.30 h 
Francúzsky koncert 
SOSR, A. Paris, dirigen~ T. Jánošík, flauta 
Berlioz, Feld, Franck, Roussel 
15. 3. Slovenský rozhlas - Štúdio 2, 18.00 h 
Jarný koncert v rámci cyklu Ol:uN a jeho 

1. 3. G. Verdi: Ernani 
3. 3. F. Loewe - A. J. Lerner. My fair lady 
7. 3. J. Pauer. Ferdo Mravec 
8. 3. L Janáček: Její pastorkyňa 
13. 3. G. Puccini: Tosca 
14. 3. M. de Falla: čarodejná láska 

Krvavá svadba, hud. koláž 
G. Gershwin: Američan v Paríži 

----. hostia 

15. 3. E. Kálmán: Grófka Marica 
Ut 20. 3. P. Mascagni: Sedliacka česť 
R. Leoncavallo: Komedianti 

St 28. 2. Hamlet 
št 1. 3., PI 2. 3., So 3. 3., Ne 4. 3. Hamlet 
Po 5. 3., Ut 6. 3. Niekto to rád horúce 
št 8. 3. Beatles 
Pl9. 3. Kubo 
Ut 13. 3., St 14. 3. Niekto to rád horúce 
št 15. 3. Strom - sruK 

Ut 20. 2. Klarisky, 19.00 h 
Vokálny koncert poslucháčov VŠMU 
E. Jakabová, G. Hubnerová, S. Stenchláková, 

P. Veberová, K. Varkondová, l. Jiiíková 
St 28. 2. Zrkadlová sieň Primaciálneho 

paláca, 19.00 h 

8. 3. Dom umenia Fatra, 19.00 h 
Th. Wolters, dirigen~ V. Martinka, klavír 

šostakovič, Haydn, Schubert 
Diplomový koncert poslucháčov VŠMU 

• lal!l!!lllll!ll!!l!ll!l •• K. Varkondová, l. Jiiíková, spev, V. Kunzová, 
klavír 

3. Dom umenia Fatra, 19.00 h 
K. Kevický, dirigent, A. Jordao, klavír, 

B. Bieniková, klarinet 
Gašparilr, Franck, Bizet 

So 24. 2. Koncertná sieň SF 
Slovenské filharmonické okteto 
J. Luptáčik, umel. vedúci 
Rosetti, Haydn, Mozart, Kramáŕ, Mysliveček, 

Beethoven 
St 28. 2. Koncertná sieň SF 
SF, O. Lenárd, dirigen~ E. Danel, husle 
Rimskij-Korsakov, Kreisler, Pucdní, čajkovskij 
št 1. 3., Pi 2. 3. Koncertná sieň SF 
Slovenský komorný orchester Bohdana 

Warchala, E. Danel, umel. vedúci, 
M. Fajčáková, husle 

Gatuppi, Respighi, Vita/i, Martinu 
Ut 6. 3. Foyer SF 
Musica aeterna, P. Zajíček, umel. vedúci 
Viva/di, Albinoni 
št 8. 3., PI 9. 3. Koncertná sieň SF 
SF, SFZ, A. Dmitriev, dirigen~ B. Juhaňáková, 

zbonn., R. Cohen, violonč., A. Kohútková, 
G. Ovsepian, S. Tolstov, spev 

Bloch, Korngotd, Rachmaninov 
14. 3. Koncertná sieň SF 
Státní filhannonie Brno, L Svárovský, 

dirigen~ M. Fukačová, violončelo 
Rossini, Saint-Saens, Honegger 
št 15. 3., PI 16. 3. Koncertná sieň SF 
SF, R. Paternostra, dirigen~ H. Shaham, 

husle 
Sibetius, Bloch, Barták, R. Strauss 

HUDOBNÉ CENTRUM 

Mirbachov palác - Začiatok 10.30 h 
Ne 4. 3. Matej Arendárik, klavír 
Scarlatti, Bach, Zeljenka, Skriabin, Uszt 
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Bellini, Verdi, R. Strauss, Wagner. Suchoň "!lfl!l!lflll······· ŠKÔ29. 3. Dom umenia Fatra, 19.00 h ~ a poslucháči VŠMU v Bratislave 
a Konzervatória v Žiline Po 19. 3. Zrkadlová sieň PP, 19.00 h 

Viedeň Bratislave 
Collegium Viennense 
Hummel, Pleyel, Soter. Mozart 

Ne 25. 2. CC Centrum, 16.00 h 
Momentum musicum 
Tahiti Quartet 
Schubert, Beethoven, Smetana 

ALIGÁTOR 

Bluesové štvrtky v Aligátore 
Št 22. 2. 20.00 h 
Bluesweiser 
Trnavsko-bratislavský bluesfunkový stroj 

K O Š l C E 

ŠTATNE DIVADLO 

PI 9. 3. Rigoletto, premiéra 
So 10. 3. Rigoletto 
St 14. 3. Rigoletto 
Pi 16. 3. Eugen Onegin 
Ut 20. 3. Pink Royd, V rytme 

Apolín, dirigen~ D. Melichárek, hoboj, 
P. Jurčenko, kontrabas, P. Kižňanský, 
lesný roh, Z. Pohunková, klavír 

Mozart, Kramáŕ, Bottesini, Rosetti, Grieg 

Ut 20. 2. 
9.15 Z tvorby Josepha Haydna 
10.15 Operné matiné (Verdi, Gounod, 

Puccini, Borodin) 
13.35 Organová hudba 20. stor. (Podprocký, 

Eben, Suchoň) 
15.10 Spieva Franco Corelli 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti (Vivaldi, 

Bach, Telemann) 
St 21. 2. 
9.15 Z tvorby P. l. čajkovského 
št 22. 2. 
00.00 Musica Slovaca (Domanský, Dibák, 

Hochel, Bokes) 
10.20 Operné matiné (Vivaldi) 
19.35 Z tvorby anglických a amerických 

skladaterov (Gershwin, Britten, Elgar, 
Walton) 

23.30 Hudba v 20. storočí (Medziná-

IJIII!IIIIPJI!IamiPJ•••• rodná tribúna skladaterov Paríž 2000) 
li: Pl23. 2. 
Po 5. 3. Dom umenia, 19.00 h 
Gabriel García Márquez - 100 rokov samoty 

10.20 Symfonické matiné {Giinka, Glazunov, 
Svendsen) 

16.00 Hviezdy konc. pódií (l. Perlmann) 
19. 35 Skladatelia, diela, interpreti 

(R. Strauss, Beethoven, Sibelius) 
23.05 Musica Slovaca (Zeljenka, Hatn'k, 

Berger, Beneš) 
So 24. 2. 
00.30 Z tvorby Jozefa Sixtu 
10.05 Symfonické matiné (Mozart, 

šostakovič) 
13.05 Dotyky s operou 
14.05 Akcenty, rezonancie 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti (Dvorák, 

Wagner, Saint-Saens 
Ne 25. 2. 
10.05 l. Pogorelič hrá J. Haydna 
13.05 Z hudobnej ponuky EBU (Symf. 

orchester Pražského rozhlasu diriguje 
J. P. Penin) 

19.05 Dialóg,- s hudbou (Prokofiev) 
20.00 V presahu času 
21.00 W. A. Mozart: Don Giovanni 
Po 26. 2. 
9.15 Z tvorby majstrov (Hummel, Boccherini) 
16.35 Slovenská zborová tvorba (L Burlas, 

Hrušovský, Salva) 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti 

(Webern, Bach, Haydn, Mozart) 
23.05 Musica Slovaca (Godár, l. Burlas) 
Ut 27. 2. 
00.30 Z tvorby Juraja Hatn'ka 
10.15 Operné matiné (ruskí autori) 
13.35 Organová hudba so slov. interpretmi 

(Walther, U~ Reger) 
16.10 Svetová klavírna hudba (Prokofiev) 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti 

(Honegger, Prokofiev, Brahms) 
23.05 Musica Slovaca (Cikker, Hatn'k) 
St 28. 2 . 
9.15 The New York Vocal Ensemble 

(Brahms) 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti (Dvoiák, 

Rubinštejn, Glazunov) 
23.05 Musica Slovaca (Rusó, Cón, Krák, 

Breiner, M. Burlas) 
št 1. 3. 
00.30 Z tvorby Ivana Paríka 
9.15 Z tvorby A. Grečaninova 
10.20 Operné matiné (Spontini, Verdi, 

Puccini, Wagner) 
13.35 Svetová komorná tvorba (Williams, 

Janáček) 
19.35 Anglický komorný orchester dirig. 

M. Vengerov 
23.30 Hudba v 20. stor. (Berger, Pan'k) 
Pi 2. 3. 
16.00 Hviezdy koncertných pódií

J. Ferencsik 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti (Mahler, 

Bruckner) 
23.05 Musica Slovaca (Krajči, P. Malovec, 

Zagar, l. Burlas) 

So 3. 3. 
10.05 Spomienka na R. Stankovského 
11.30 Musica Slovaca (Grešák, Pan'k, 

Salva, Zeljenka) 
13.05 Operný magazín 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti (Baird, 

Rachmaninov, Pärt) 
Ne 4. 3. 

Priamy prenos organ. koncertu 
(Z. Fe~enčíková) 

13.05 Hrá česká filharmónia (Fišer, 
Lutoslawski, Beethoven) 
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19.05 Dialó~ s hudbou (ŠOStakovič) 
20.00 čo nOYé vo svete hudby 
21.00 G. Verdi: Jeden deň krárom 
Po S. 3. 
00.30 JuraJ Beneš: Sonáta pre klavír č. 5 
9.15 Z tvorby M. Ravela a K. Szymanow· 

ského 
10.15 Symfomcké matiné (#Novák, 

Hindemith) 
16.35 Slov. zborová tvorba (Hatnl<, Panl<, 

Procházka, Domanský) 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti 

(Brahms, Rimskij-Korsakov) 
Ut 6. 3. 
9.15 z tvorby Antonína Dvoráka 
10.15 Operné matiné (Mozart, Gounod, 

Wagner, Janáček) 
13.35 Slov. organOYá hudba (Bella, 

J. Malovec, Panl<, Podprocky) 
15.10 Spieva Galina Gorčakovova 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti 

(čajkovskij, Bruckner) 
St 7. 3. 
9.15 O duŠI na konci bsícročia (Mahler, 

A. Moyzes) 
19.35 Skladatelia, diela, mterpreti 

(Beethoven, Schumann) 
23.05 Musica SIOYaca (Tandler, Pospíšil, 

HrušoYský, L Burtas) 

ŠtB. 3. 
00.30 Z tvorby Jozefa Kresánka 
9.15 Z tvorby D. Milhauda 
10.20 Operné mabné (Wagner) 
16.00 Z repertoáru SOSR (Saint-Saens, 

Respighi, Rimskij-Korsakov) 
19.30 Pnamy prenos SOSR .Francúzsky 

koncert" 
23.30 Hudba v 20. storočí 
Pi 9. 3. 
9.15 Z tvorby E. Gňega 
16.00 Hviezdy koncertných pódií -

A. Brendel 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti 

(R\JbillŠtejn, Taktakišvili, Rimskij-KorsakoY) 
23.05 Musica Slovaca (Matej, Belko, Ru-

doiO 
So 10.3. 
00.30 Z tvorby ladislava Holoubka 
13.05 Operný koncert (talianski autoň) 
14.05 Akcenty, rezonancie 
19.35 Skladatelia, diela, interpreti 

(Dvoiäk, Mozart, Schubert) 
NeU.3. 
13.35 Z hudobnej ponuky EBU - organový 

recitál M. Menclovej 
20.00 Súčasník Bach - dotyčnice Bachovej 

hudby a súčasnosti 
21.00 G. F. Händel: Semele 

Mesto Komárno o Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1, 
945 01 Komárno 

vyhlasujú no rok 2001 

6. MEDZINÁRODNÚ SPEVÁCKU SÚŤAŽ 

FRANZA LEHÁRA 

v oblasti operetných o muzikálových árií pre soprán o tenor 
Súťaž so uskutoční 23. - 25. opn1o 2001 

Galakoncert 26. oprno 2001 

Bližšie informácie no tel.: +421 819 7713439- p. Anna Vargová 
+421 819 7713438 - Ing. Marta Szoboszloiovo 

+421 819 7713547 - p. Margita Malíková 

Termín uzávierky prihlášok: 20. február 2001. 
Prihlášky zaslané po uvedenom termíne nezoroďujeme do súťaže. 

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

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

VKV 104, 4 MHz SV 792 kHz 

Pondelok - Piatok 

Rádiobudík 5.00 
Rádiotrh práce 8.35 
Hudobné pozdravy 11.05 
Spektrum 15.05 
Ozveny dňo 17.30 
Zo zlotého fondu 20.05 
Nočná galaxia po.-štv. 22.30 
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Sobota 
Športkoktoil 13.00 
Hudobné pozdravy 14.05 
Bratislavská revue 15.05 
Nedeľa 

Nedeľníček 10.00 
Hudobné pozdravy 14.05 
Kultúrno revue 15.00 
Ľudia z križovatiek 17.00 
Ozveny dňo 17.30 

00.30 Z tvorby Miloslava Konnka 
19.35 Skladatelia, diela, mterpreti 

(čaJkovskij, Elgar, Martinú) 
22.05 Hrá SOSR (Auber, Sibelius) 
23.05 Z tvorby J. Kowalského a R. Macu-

dzinského 
Ut 13. 3. 
00.30 Z tvorby Pavta Bagma 
10.15 Operné mahné (Gounod, Puccim, 

Massenet, Bizet, Verdi) 
15.10 Vokálna hudba storočí (Saint-Saens, 

Copland, Stravinskij) 
19.35 Skladatelia, diela, mterpreti (Honeg

ger, Bňtten, Prokofiev, Rangstrom) 
St 14. 3. 
19.35 Skladatelia, diela, mterpreti (Uszt, 

Bartók, Franck) 
23.05 Musica Slovaca (Zimmer, M. Novák, 

Gahér, Konečný) 
št 15. 3. 
00.30 Z tvorby Jozefa Podprockého 
9.15 Z tvorby Georgea Gershwina 
10.15 Operné matiné (Beethoven) 
13.35 Svetová komorná tvorba (Gňeg, 

Glazunov) 
19.35 Zámocký koncert v Mikulove - hrá 

Societa ňgata 
23.30 Hudba v 20. storočí (Suk) 

VOLANIE PO PARTJTÚRACH 

ISCM WORLD MUSIC DAYS 

HoNG-KONG 2002 

tém a: 
Inovácia cez integráciu 

Potreba spájania 

obsadenie : 

- orchester (so sólistom aleba 
sólistami), max. obsadenie 
3.3.3.3-4.3.3.1-3perc,timp-pf, cel, 
ar, org-orchi (16, 14, 12, 10, 8) 

- komorná hudba (1-10 
interpretov), odporučené 
nástroje: fi, cl, perc, pf, vn, ve 
(príp. ab, cr, tr, tn, vis, cb, gui, 
ženský hlas) 

- klavír sóla 
- elektronická a počítačová hudba 

(s 1-2 akust. nástrojmi aleba 
hlasmi, max. štvarkanálový 
systém) 

- mg. pas (DAT, CD), video (DVD, 
VHS NTSC PAL) 

trvanie: do 15 min. 

uzávierka: 28. februára 2001 

port1túry (o nohróvky) osobne ol. 
poštou na adresu 

ISCM-Siovenskó sekcia, Medená 
29, 81102 Bratislava 1 

info: H. Maťašová, 07 54431380, 
hfve!lhfv.sk, www.iscm.nl 

WORLD MUSIC? - JAZZ? 

Počúvajte relácie trojice 

Vlado Šmidke - Igor Kremposký - Koral Novrkol 

k o ž d ý p i o t o k o 23.00 h 

HVIEZDA FM 
100,3 MHz (Bratislava) - 88,8 MHz (Nitra) -

97,6 MHz (Banská Bystrica) - 98,8 MHz 

(Liptovský Mikuláš) 

Di oká 
jazda na 

nedera 18.55 • 1 

BRATISLAVA 97,2/ BANSKÁ BYSTRICA 99,5/ ZVOLEN 92,6 
ZÁPAD 90,8/ ZÁPAD-SEVER 88,0 l JUH-STRED 88,0 MHz 
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NOVÉ KNIHY NA NAŠOM TRHU 

Ferdinand Klinda 

ORGAN 
v kultúre dvoch tisícročí 

Kniha poskytuje v populárno-vedeckej forme súbor 
komplexných informácií o organe. Svojím obsahom 
oslovuje širokú komunitu priaznivcov organa, orga
nistov, študentov, cirkevných činitel'ov a každého, 
kto si chce rozšíri( svoje poznatky o zaujímavom 
a komplikovanom "kráľovi nástrojov". 

V prvej časti sa zaoberá pohnutými dejinami, 
vývojom organa a jeho osudmi v rozličných spolo
čenských podmienkach od jeho antických počiat
kov po súčasnost'. Predstavuje významných organis
tov, skladateľov a ich diela, približuje mnohotvárne 
úlohy organa v náboženskej i svetskej sfére rozlič
ných kultúr celého sveta. 

Druhá čast' je venovaná konštrukcii organov, akus
tickým a stavebno-technickým poznatkom. Obsa
huje popis jednotlivých súčastí organa, zoznam 
registrov, princípy ladenia a údržby, zásady ochrany 
historických nástrojov, koncepciu výstavby nových 
organov a zoznamy (dispozícií organov, mien 
a miest, odborných termínov a kľúčových slov, 
domácej a zahraničnej literatúry o organe). 

Yvetta Kajanová 

The Book of Slovak jazz 
Publikácia (v anglickom jazyku) obsahuje stručný prehľad o histórii sloven
ského jazzu, je zameraná na priekopníkov a ďalšie osobnosti, na vývoj jazzu 
na Slovensku v 80. a 90. rokoch spojený so žánrovo-štýlovou charakteristi
kou a na prehľad literatúry o jazze na Slovensku. Jadrom publikácie sú profi
ly významných jazzových hudobníkov a skupín doplnené fotografickým 
materiálom vrátane základných bibliografických údajov, charakteristiky 
hudobného štýlu, zoznamu diel a diskografie. Nachádzajú sa v nej i základ
né údaje o hudobných inštitúciách zameraných na oblas( jazzu. 

Hudobné centrum, brož.., 93 str. 13,4 x 21 cm, 250,- Sk, 10,- USD 
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