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IV. roèníka medzinárodného festivalu chrámových
zborov v Pezinku AD UNA CORDA
2. máj 2002  tvrtok
19.00

OTVÁRACÍ KONCERT (Dolný kostol, Pezinok)  AD UNA CORDA
 PUERI NOVI

3. máj 2002  piatok
19.00
21.00

CHRÁMOVÉ KONCERTY  BLAGOVEST (Dolný kostol, Pezinok)
 BONI PUERI (Farský kostol, Modra)
 AD UNA CORDA (Farský kostol, Sv. Jur)
A CAPPELLA LIGHT  CLOSE HARMONY FRIENDS (Mestská pivnica, Pezinok)

4. máj 2002  sobota
11.00
16.00
19.00

KONCERT NA ZÁMKU v priestoroch zámku Èervený Kameò
GOSPELOVÝ KONCERT (KC,Pezinok)  THE HOPE GOSPEL CHOIR AND BAND
GALAKONCERT (Dolný kostol,Pezinok)  AD UNA CORDA
 CONTINENTAL SINGRES
 BLAGOVEST
 CLOSE HARMONY FRIENDS
 PUERI NOVI

5. máj 2002  nede¾a
11.00
12.00

SLÁVNOSTNÁ BOHOSLUBA (Dolný kostol, Pezinok)  PUERI NOVI
 BLAGOVEST
 AD UNA CORDA
ukonèenie festivalu

JOHANN SEBASTIAN BACH
Suity pre sólové violonèelo BWV 1007-1012
JOZEF LUPTÁK  violonèelo/cello
Nahrávka sólových violonèelových suít Johanna Sebastiana Bacha v interpretácii Jozefa Luptáka, je prvou kompletnou nahrávkou týchto diel v interpretácii slovenského violonèelistu v histórii dostupných na naom trhu.
Suity pre sólové violonèelo (BWV 1007-1012) boli napísané poèas Bachovho pôsobenia v nemeckom Cöthene
v rokoch 1717-1723. Kadá zo suít ma rovnakú formu  úvodné prelúdium za ktorým nasledujú tyri dobové tance
(allemande, courante, sarabande, gigue). Pred poslednou gigue Bach do kadej suity vloil pár dobovo moderných
 galantných tancov (Menuett, Bourreé alebo Gavotte).
Violonèelista Jozef Lupták venoval Bachovým suitám dlhoroèné úsilie u poèas túdií na Vysokej kole múzických
umení v Bratislave, na Royal Academy of Music v Londýne a v Banff Centre for the Arts v Kanade. Jeho poèetné
koncertné vystúpenia s Bachovými suitami a ich nieko¾koroèné túdium vyústili do realizácie tejto CD nahrávky.
2CD: cena 850,-Sk, èas: 138 min.

2CD si môete objedna na adrese:
Vydavate¾stvo Porta libri, Liptovská 10, 821 09 Bratislava 2,
Tel: 02  53 41 68 61, fax: 02  53 41 62 88,
e-mail: porta@citygate.org, web: www.porta.sk
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Váení èitatelia,

a znova sa minuli jedny sviatky. Mono ste ich aj Vy
vnímali o èosi intenzívnejie. Ich vôòu, atmosféru,
zmysel. Tých pár slnkom preiarených teplých dní
zodvihlo závoru zeleni, svetlu... Znova nám v mysli a dui
defilovali príbehy, legendy, postavy... Èítali sme paie.
Èítali sme pozorne to, èo je v nás? Aj med, aj jed
a zvlátnu ochotu... ublíi. Kulisy sa menia a ¾udia sú
stále rovnakí. Pouèení v schopnosti napredova. Láma
nezlomite¾né, skúma nepreskúmané, nestrác invenciu
Judáovho znamenia.
Aprílové èíslo ponúka priestor dvom významným
podujatiam. Tvorba Wolfganga Amadea Mozarta
nestráca, a v budúcich èasoch nestratí niè na
poslucháèskej atraktívnosti. Bratislavský festival nie je
v histórii a nato¾ko etablovaný, ako ten autentický
salzburský, rovnako sa vak teí záujmu verejnosti, a dá
za pravdu kadému, kto prisahá na ve¾kos tohto génia
klasicizmu. Krásneho ivotného jubilea sa doila stálica
opernej scény, pani Zita Freová-Hudcová. Z jej
spomienok zavanie aróma dôb, v ktorých sa na naich
divadelných scénach zaèínal tvarova urèujúci rozmer
operného diania.
Mono Vás iniciuje k návteve SND poh¾ad na
novopostavenú inscenáciu operného hitu, Bizetovej
Carmen, alebo koického uvedenia Verdiho Trubadúra...
a azda aj príbehy a svedectvá o ivote a tvorbe takmer
nepoznaných súèasníkov ve¾kého mága opery Verdiho,
nám rozíria horizont o nové dimenzie.
Medzinárodný hudobný ve¾trh Midem v Cannes má
nieko¾kodesaroènú tradíciu. Je exkluzívnou obrazovkou
európskeho hudobného priemyslu. Po vye desiatich
rokoch sa na tomto fóre zúèastnilo so svojou produkciou
aj Slovensko...
Keï dvaja robia (hrajú) to isté, nemusí to by to isté...
recenzie, informácie, ponuky.
Aj o tom je tvrté tohtoroèné èíslo H.
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Uchádzaèi si môu vyiada pecifikáciu zadania elektronickou potou na adrese slovedit & hc.sk, telefonicky na
èísle (02) 5920 4845 alebo faxom na èísle (02) 54430366.
Termín predloenia návrhov: 30. apríl 2002.
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Milý Vlado,
ako sa blíilo Tvoje jubileum, zaèali sa mi
vynára v pamäti tie poèetné oslavy, na ktorých sme sa spoloène zúèastòovali ete ako
poslucháèi na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Z tých, ktoré sme absolvovali, sa v spomienkach najradej vraciam k oslavám Jozefa. Z iniciatívy nezabudnute¾nej pani doktorky
Viery edivej, boli to oslavy menín pána
profesora Kresánka, v tom èase náho vedúceho katedry. Mylienka to bola krásna
a zároveò inpiratívna, o èom presvedèil
fakt, e ak pôvodne ilo len o stretnutie poslucháèov práve tudujúcich hudobné vedy, zloenie úèastníkov sa postupne rozirovalo aj o naich vrstovníkov, budúcich významných slovenských skladate¾ov. Typická
tudentská prirodzenos vzahov, rovnako
ako aj úcta k pedagógom, ale bez akejko¾vek formálnosti èi viazanosti k práve daným
direktívam. Tým sa tieto
stretnutia stali nezabudnute¾né a, priznajme, aj
neopakovate¾né.
Po skonèení túdií, potom ako si v rokoch 195966 bol pedagogickým pracovníkom a korepetítorom
v bratislavskom Dome pionierov a mládee, sme sa
opä stretli. Tentoraz v novozaloenom Hudobnom
oddelení Slovenského národného múzea, striedavo vo funkciách vedúci a pracovník. Boli to ve¾mi pekné
roky, zároveò nie menej nároèné. Ilo toti
o celkom nový typ pracoviska, zaloeného,
azda mono poveda, na zelenej lúke, ktorého ciele si vyadovali zvláda viacero profesií ( múzejník, archivár....), prièom najdôleitejie a mono aj najaie bolo neustále
si pripomína, e ide o hudbu, o hudobné
múzeum. Aj z tohto h¾adiska si nielen zúroèil svoje túdiá na bratislavskom Konzervatóriu, kde si v rokoch 1951-54 bol iakom
Anny Kafendovej, ale potom, po roku 1983,
si sa ïalej vzdelával ako súkromný iak
u Silvii a Rudolfa Macudzinských, Valérie
Kameníkovej a Evy Fischerovej-Martvoòovej. Tieto vedomosti si odovzdával ïalej èi
u ako pedagóg najmladej generácii, alebo
korepetítor a napokon dodnes prezentuje
na svojich koncertných vystúpeniach.
Neprestával si sa ïalej vzdeláva aj v odbore, ktorý si tudoval na vysokej kole.
Roku 1969 si získal titul PhDr. a 1993 titul
kandidáta vied.
Priznám sa, e spoèiatku som sa iba ako zmierovala s Tvojou èinnosou kritika.
Mono aj preto, e moje prvé pokusy v tom-
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V YC H Á D Z A M E S AÈ N E V H U D O B N O M C E N T R E ,
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to smere (vyplynuli, tuím, len ako povinnos z nejakého seminára) boli ve¾mi negatívne, po skonèení koncertu som zistila, e
sledovaním detailov mi vlastný záitok unikol... A Ty si sedel, poèúval, písal si si poznámky, ponáh¾al sa domov a skoro ráno si
u utekal do redakcie s hotovou kritikou. To
som u na jednej strane obdivovala, ale predsa... A teraz, keï mám u dlhoroèné skúsenosti z oblasti hudobnej historiografie, viem
oceni túto ne¾ahkú úlohu tých, ktorí aj pre
nasledujúce generácie vytvárajú obraz
o hudobnom dianí svojej doby. Prirodzene,
môe nasta chví¾a, kedy sa názor zmení...
dôleité vak je, e autor kritiky vtedy 
a pripomeòme, e v èasovej tiesni  poloil
na papier svoj záitok, svoj názor, zverejnil
a podpísal ho. A to dnes u ve¾mi oceòujem.
Vo svojom ivotopise uvádza, e v rokoch 1966-92 si bol odborným pracovníkom
Hudobného múzea SNM ako dokumentarista slovenského hudobného ivota mladích dejín. Treba vari doplni, e urèité obdobie si toto pracovisko aj viedol, èo je vak
ete dôleitejie, v skutoènosti si vytváral túto oblas
dokumentaristiky, pritom
nielen získaval a sústreïoval si dokumenty a muzeálne predmety, ale tieto
ïalej odborne spracúval,
vytváral katalógy, dokumentáciu. Nemôem odola (nie iba preto, e má
jubileum) a neprizna, e
v poète vyrobených katalogizaèných lístkov si bol
neprekonate¾ný.
Je obdivuhodné, e popri tom si stihol
ve¾mi významne prispie aj do najnároènejej oblasti v múzejnej praxi  ako scenárista a komisár  mnohými výstavami, z ktorých spomeniem: Béla Bartók a Slovensko
(1969), Frico Kafenda (1973), Eugen Suchoò
(1988), Leo Janáèek a Slovensko (1979).
Hneï pri prvej si pochopil pecifiku hudobných výstav, jej súèasou bola malá
koncertná sieò, v ktorej klavír skutoène
znel. Viacerými publikáciami (Slovenskí koncertní umeIci I. a II., Slovenskí dirigenti a zbormajstri) si prezentoval írku dokumentaènej èinnosti v oblasti súèasného hudobného ivota. Hovorí sa, e nikto nie je doma
prorokom, preto som sa naozaj úprimne poteila, keï som sa hlavne v zahranièí stretla
so záujmom o monografiu Bartók´s Briefe in
die Slowakei, ktorá vyla v Bratislave roku
1971. Nako¾ko viem, e toto vydanie je u
dávno rozpredané, k elaniu zdravia, spokojnosti a tvorivých síl by som rada pridala ete
jedno: aby táto Tvoja kniha vyla v druhom
vydaní a aj v slovenskom preklade.
AD MULTOS ANNOS
¼ U B I C A B A L LO V Á
FOTO

BLAHOELÁME
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OSOBNOSTI  UDALOSTI

FOTO

18. marca zomrel v Brne dirigent Viktor
Málek. Rodák z Ve¾kej Po¾any v okrese Humenné tudoval v rokoch 1941  1946 na
tátnom konzervatóriu v Prahe dirigovanie
u Zdeòka Chalabalu, zborové dirigovanie
u V. B. Aima a sólový spev u Bìly Chalabalovej. Táto orientácia ho predurèovala na
prácu v opere, hoci vo svojej umeleckej práci
sa venoval aj koncertnému dirigovaniu.
Zaèínal ako asitent dirigenta v Ostrave, trnás rokov pôsobil ako dirigent v Ústí nad
Labem a od roku 1962 a do svojho penzionovania na zaèiatku 90. rokov v opernom
súbore SND, v rokoch 1976  1984 ako éfdirigent. V rokoch 1977  1981 bol stálym
hosujúcim dirigentom viedenskej Volksoper. Pôsobil pedagogicky na VMU, kde
vyuèoval operné dirigovanie a túdium
operného repertoáru.
Operná èinnos Viktora Málka má svoje
dominanty: dirigoval ve¾ký, reprezentatívny výber zo svetového repertoáru, no natudoval aj dnes u menej frekventované tituly. Jeho umelecký rukopis sa vyznaèoval, historicky a týlovo príkladnou
interpretáciou Mozartových opier ako aj
iných diel klasicizmu (Telemann, Paisiello,
Benda...).
Málek siahol aj do oblasti èeskej opernej tvorby, dirigoval a tudoval klasiku
(Smetana, Dvoøák, Fibich, Janáèek), na zaèiatku 60. rokov pomáhal etablova na naom javisku diela Bohuslava Martinù (en-
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ZA V IKTOROM M ÁLKOM

ba, 1963; Veselohra na moste, 1963; Grécke paie, 1969).
Viktor Málek patril ku generácii, ktorá
mala astie konfrontova sa so slovenskou
opernou tvorbou. tudoval diela klasikov
slovenskej opery (Cikker, skladatelia mladej generácie J. Zimmer, J. Hatrík, I. Dibák
a ï.) Nezabudnute¾né boli jeho kreácie Beneových opier Cisárove nové aty (1969)
a Hostina (1984). S poiadavkami truktu-

rálne i výrazovo nároèných partitúr sa vyrovnal so sebe vlastnou precíznosou.
V Málkovi sa spájali prvky starej dirigentskej koly s èrtami modernej dirigentskej osobnosti. Interpretoval s nadh¾adom,
jeho kreácie sa vyznaèovali vnútorným pokojom. Niè mu nebolo vzdialenejie ne dirigentské trhanie kulís a faloný pátos.
Mal vyhranené týlové cítenie, ktoré vdy
ilo ruka v ruke s presnosou súhry a technickou perfekciou. Viac ne zvukové efekty
ho pri interpretácii zaujímala trukturálna
stránka hudby a jej adekvátne rozkrytie.
Detailne rozumel speváckej problematike
a jeho kontakt so spevákom bol inpirujúci. Mladým spevákom bol vdy ochotný
poradi a pomôc.
Paralelne s prácou operného dirigenta sa
venoval aj koncertnému dirigovaniu. Roku
1969 zaloil pri SND súbor Camerata slovaca, v ktorom pôsobil ako dirigent, umelecký vedúci a dramaturg. Dominantou jeho repertoárového spektra bola hudba klasicizmu a hudba 20. storoèia, premiérovo
uviedol mnohé diela súèasných slovenských skladate¾ov. V 90. rokoch stál pri zrode Symfonického orchestra VMU, s ktorým koncertoval aj nahrával. Jeho umenie
zachytáva rad nahrávok v rozhlase, televízii, na zvukových nosièoch. Slovenskú hudobnú kultúru reprezentoval na mnohých
zahranièných zájazdoch.
Vo Viktorovi Málkovi odila výrazná
umelecká osobnos, ktorá pomáhala formova slovenské dirigentské umenie, operu
i slovenskú vokálnu kultúru.
M I LO S L A V B L A H Y N K A

Profesor Jan Wicha, bývalý absolvent bratislavského Konzervatória z triedy profesora
Albína Vrte¾a, sa nám u po dlhé roky pravidelne ozýva zo zahranièia a referuje o svojich osudoch i umeleckých èi pedagogických úspechoch. Pred èasom nám poslal
kópiu Jubilejnej ceny za zásluhy, ktorú získal od asociácie kanadských pedagógov, ako
aj pozdravný list predsedníèky asociácie
pani Barbary Grahamovej.
Je to ve¾ké uznanie za významný vklad
do hudobnej výchovy celej Kanady. Profesor Wicha aj so svojou rozvetvenou rodinou ije u roky v Halifaxe, kde si zaloil aj
vlastnú kolu a vlastný mládenícky orchester, s ktorým v priebehu viacerých rokov
vyhral zlaté medaily na medzinárodnej súai v Londýne, ïalej v Toronte, Winnipegu, Ottawe a iných mestách.
Teíme sa z významných úspechov náho verného absolventa Jána Wichu a srdeène mu blahoeláme.
J.V.
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002
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HOMMAGE

À

CARL CZERNY

K ONCERTNÁ

PREHLIADKA MLADÝCH

Asociácia uèite¾ov hudby Slovenska (AUHS)
v spolupráci s EMCY Slovakia (Európska
asociácia hudobných súaí mladých) usporiadala 12. marca v bratislavskom Zichyho
paláci významné podujatie na poctu pedagóga, klaviristu a skladate¾a Carla Czerného Hommage à Czerny (1791  1857). Iniciátorkou mylienky bola Milica Kailingová.
Podnetom na usporiadanie prehliadky boli
koncerty, ktoré sa uskutoènili minulý rok
v Prahe pri príleitosti 210. výroèia narodenia Carla Czerného, na ktorých úèinkovali
mladí hudobníci z Èiech a Moravy. Iniciatíva Milice Kailingovej sa na Slovensku
stretla s pozitívnym ohlasom: z desiatich
oslovených bratislavských ZU na prehliadke participovalo osem, ïalej ZU Pezinok
a bratislavské Konzervatórium. Z hostí sme
na podujatí privítali osobnosti slovenskej
klavírnej pedagogiky  Evu FischerovúMartvoòovú a Idu Èerneckú, ktorá bola aj
odbornou gestorkou podujatia. V súvislosti
s osobnosou Carla Czerného vyjadrila názor, vychádzajúci z osobných skúseností.
Zdôraznila jeho stále aktuálny význam
v klavírnej pedagogike. V 20. storoèí panovali rôzne názory na intruktívnu literatúru, ktoré zaznávali etudy Czerného, Cramera, Clementiho, avak jednostrannos
v pedagogickej praxi nepriniesla iadané výsledky. Intruktívne cvièenia a etudy povauje Èernecká za neodmyslite¾nú súèas
výuky.

IDA ÈERNECKÁ
S ÚÈASTNÍKMI
PODUJATIA

V programe podujatia vystúpili klaviristi vo vekovom rozpätí 8 a 17 rokov. Zaèiatok a záver koncertu rámcovali zaujímavé
skladby Czerného kótska pieseò, Haydnova
téma a Variácie na ob¾úbený viedenský valèík, op.
15, ktoré na záver efektne a brilantne predviedol u známy tudent bratislavského
Konzervatória Peter andor. Výkony mladých interpretov mono hodnoti ako výborné, v niektorých prípadoch vynikajúce
(Richard Csino, Ernest Vizváry, Boris Oláh,
Adam Hudec, Zuzana Jurèacková, Dominika Fáberová).

REAGUJETE
GODÁR, V.: IN HUDOBNÝ

IVOT,

Ad: ...význam pamäti pre étos a dynamiku spoloènosti...; ...staèí popusti uzdu táraciemu pudu. (V. Godár)
Ladislav Kupkoviè, bývalý èlen KAF
tria, 27. marca 2002 písomne reagoval
na kontatovania Vladimíra Godára.
Z listu vyberáme:
...S triom KAF (Kupkoviè  Albrecht 
Filip) je to jednoduchá vec: naa kariéra
bola pomerne krátka, asi tak dva roky, na
vine rozpadu bol vlastne Mirko, ktorý sa po
svojej ináè celkom peknej dráhe ako violonèelista chcel naplno vráti k hudobnej
vede a odbúraval vetky ostatné, preòho
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34, 2002, È. 3, S. 32
zbytoènejie aktivity (dajme mu za pravdu; hudobný nástroj treba, bohuia¾, denne cvièi a kto to robí, má málo èasu na iné
veci, to vedia vetci, èo to raz robili).... Keï
Filip z tria vystúpil, ani ja som u nemal
ve¾kú chu do ïalej práce... Ja som okrem
toho mal vtedy u vlastné plány a jednoducho som tie nemal èas na intenzívne
túdium komornej hudby. ...
...Tak zostala èinnos KAF tria malá
a chutná epizóda ako v mojom ivote, tak
aj v slovenskej hudbe a pokladám trochu za
nechutné, keï teraz naa vtedajia èinnos
je pre niekoho podklad k mne nepochopite¾ným sporom. Samozrejme, e sme We-

Pre poslucháèov toto podujatie prinieslo nevedný, pôsobivý záitok, pre pedagógov bolo povzbudením a stimulom do ich
nároènej práce. Srdeèným aplauzom ocenili úspenú reprezentáciu naej vyrastajúcej klavírnej populácie na kolách. Úèinkujúci boli odmenení Èestným diplomom
AUHS s portrétom Carla Czerného a hodnotnými notovými a muzikologickými publikáciami, ktoré sponzoroval Hudobný fond.
Bola to skutoène dôstojná pocta Carlovi
Czernému.
BOENA DLHÁÒOVÁ

berna verejne nehrali, neviem ani kto, kde
zistil opak. My sme jednoducho neboli také
teleso, ako sú napríklad Moyzesovci, ktoré
za vye 25 rokov èinnosti skoro vetko hrali, èo pre kvarteto je napísané.
Ak to natudovali tri ete mladé dievèatá, tak treba tento výkon ve¾mi oceni; rytmické problémy tohto dielka sú neuverite¾né a hra to ozaj nie je lízanie medu (kto
mi neverí, nech sa ich spýta).
...Nakoniec nieèo celkom iného: UNESCO vyhlásila za Knihu roka 2001 (= najkrajia kniha na svete) v týchto dòoch práve slovenskú knihu Kniha anonymného notára krá¾a Bela, je to obrovská pocta
a kultúrna senzácia prvej triedy. Takéto aktuality si treba víma a nie sa háda, e kto
hral prvý Weberna.
S R D E È N E L A C O K U P KO V I È
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002
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TALENT

ROKU

Ako mono porovnáva neporovnate¾né?...
pod¾a akého k¾úèa mono hodnoti?... dá
sa objektívne posudzova úroveò interpretácie na rôznych nástrojoch?... tak a podobne znejú otázky a poznámky vyslovované na margo koncepcie dnes u etablovanej interpretaènej súae TALENT ROKU.
Treba pripomenú, e tento malý zázrak,
podujatie urèené mladým èeským a slovenským adeptom koncertného umenia (ich
profesionálne kolenie nie je tatutárnou
podmienkou), uviedol do ivota pred tyrmi rokmi, povolaním síce nie hudobník,
o to vak väèí entuziast a oddaný milovník muzikantskej múzy, Anglièan Adam
Bager, permanentný prezident podujatia.
(Rozhovor s ním sme uverejnili v minulom
èísle H.) Tak teda u po tvrtýkrát stáli
ved¾a seba klaviristi, huslisti, kontrabasisti, klarinetisti, trombonisti... a hrali o cenu
víaza Talentu roku 2002.
Nezávideniahodná a nároèná je práca
odbornej poroty: z pestrej intrumentálnej
zmesi vyabstrahova vrcholovú kvalitu, zo
irích výberových kôl urèi semifinalistov,
napokon finalistov a absolútneho víaza.
Z priebehu podujatia mono odvinú rieenie  odpoveï na obsedantné otázky
a poznámky týkajúce sa porovnávania neporovnate¾ného. Jediným kritériom i k¾úèom je talent. Schopnos prehovori osobitým, prierazným muzikantským jazykom.
Finále súae sa aj tento rok uskutoènilo v Smetanovej sieni Obecného domu
v Prahe (21.marca). So sprievodom Symfo-
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nického orchestra Èeského rozhlasu,
vedeného Leoom Svárovským, sa na
pódiu vystriedali traja mladí èeskí interpreti: kontrabasista Petr Ries, fagotista Václav Vonáek, tubista Marek Filla a ná
klavirista Ladislav Fanèoviè.
Práve v tomto bode súae má porota,
akoko¾vek pozostávajúca zo skúsených
a prominentných odborníkov (Jill White,
Janet Ritterman z Ve¾kej Británie, z Èeska
Libor Peek, Ivan Klánsky, Zdenìk Pulec,
Milan kampa a ná Milo Jurkoviè), skutoène nezávideniahodnú úlohu. Z vyrovnanej tvorice vytipova ivý superlatív...
Atmosféru v solídne zaplnenej sále charakterizovali citlivé ohlasy a spontánne reakcie na kadé vystúpenie finálového veèera.
Kontrabasista Petr Ries celkom suverénne zvládol kontúry Kusevického Koncertu fis mol op.3, vkusne a inteligentne komentoval autorove romantizujúce hudobné ví-

zie, presvedèil u¾achtilým tónom, istotou
v hudobnom teréne poslucháèsky vïaènej,
no nástrojovo  technicky viac ne dos
nároènej kompozície.
Ná klavirista nemal ¾ahkú pozíciu. U
nielen preto, e si zvolil Èajkovského láger, 1. koncert b mol. Ten je síce populárny
a verejnosou (vraj) dobre poznaný (iste,
zopár úvodných taktov...), v skutoènosti je
vak tento 20-minútový pianistický monument nesmierne nároèný. Fanèoviè bodoval. Vo svojich 22 rokoch podal na hudobnej ploche koncertu obdivuhodne zrelý výkon. Pri jeho skvelej interpretácii sme mohli
vychutnáva mnostvo objavovaných klaviristických a muzikantských delikates,
pociova hrdos, ale aj údiv, akým tempom
sa uberá progres súèasného koncertného
umenia.
Absolútnym víazom Talentu roku sa stal
fagotista Václav Vonáek. Spomedzi vetkých finalistov mal výhodu vo výbere vïaèného prezentaèného èísla, Hummelovho
Grand Concerta pre fagot a orchester F dur, èo
vak nie je prvoplánová, po¾ahèujúca
okolnos. Vonáek oslovil krásne tvoreným
tónom, noblesou, kultúrou fráz, mladíckym
a muzikantským espritom.
Hráè na tube (pre nainca nevídané a neslýchané), Marek Filla, podobne ako jeho
koncertní kolegovia, oèaril. Demontroval
malý atraktívny výlet do krajiny poznania:
onen kolos, v naich predstavách fixovaný
ako intrumentaène akopádny, znel excelentne, mäkko, podmaòujúco... koda
len, e Koncert pre basovú tubu a orchester f mol
Ralpha Vaughana Williamsa sa vo svojej
expresívnosti neuskromnil a neumonil
väèie uplatnenie sólovým kreáciám.
L Ý D I A D O H N A LO V Á

CENTRUM SÚÈASNÉHO UMENIA
SÚÈASNÉ HUDOBNÉ UMENIE
a) grant je urèený na premiérové uvedenia pôvodných hudobných diel
slovenských autorov
b) program v oblasti súèasnej hudby je urèený na realizáciu nahrávok:*
 pôvodných diel súèasných slovenských autorov
 a slovenských interpretov súèasnej slovenskej hudby.
(*program nie je urèený na krytie nákladov súvisiacich s mechanickou
výrobou zvukových nosièov)
VZDELÁVACÍ GRANT V OBLASTI SÚÈASNÉHO
DIVADLA, TANCA A HUDBY
Grant je zameraný na oblas manamentu, umeleckého tréningu a vzdelávania v oblasti súèasného divadelného, taneèného a hudobného umenia.
Finanèné prostriedky sú urèené predovetkým na:
1. Organizovanie vzdelávacích programov a podujatí na národnej i
medzinárodnej úrovni (semináre, dielne, kurzy, workshopy, prednáky,
výmeny lektorov a pod.)
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

2. Zabezpeèenie úèasti na krátkodobých (maximum 3 mesiace) vzdelávacích programoch a podujatiach organizovaných v zahranièí (semináre, dielne, kurzy, workshopy, prednáky a pod.) (V oblasti hudby sa program vzahuje len na hudobný manament a teoretickú
reflexiu v oblasti súèasnej hudobnej tvorby.)
iadate¾om grantu môe by právnická alebo fyzická osoba so tátnym
obèianstvom SR nad 18 rokov. Uvedený program je urèený profesionálnym umelcom, teoretikom a pedagógom v daných umeleckých oblastiach a tudentom odborných umeleckých kôl v odbore divadelného,
taneèného a hudobného umenia. Granty sú urèené na podporu aktivít
výluène nekomerèného charakteru.
Tlaèivo iadosti o udelenie grantu si môete vyiada písomne, alebo
vyzdvihnú osobne (Po-Str od 9.00-17.00) na adrese: Nadácia  Centrum súèasného umenia, Batová 5, 811 03 Bratislava 1, tel: 5441 33
16, 5441 66 62, Kontaktná osoba: Bohdana Spruanská, e-mail: bohdana@scca.sk alebo vyh¾ada na www.scca.sk.
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S LOVO M Á . . .
MIROSLAV MÍD

LÚÈNICA
Miroslav míd (19. 4. 1932 Zlín) stál pri
zrode Lúènice, preil tu svoj umelecký rast
a vzlet a k výinám najväèieho uznania
súboru. Orchester Lúènice pod jeho vedením pozostával z mladých hráèov, tudentov konzervatória, VMU a iných kôl. Spevácky zbor a taneènú zloku súboru tvorili
bratislavskí vysokokoláci z celého Slovenska. Vznik a ivot Lúènice sa spája s celoivotnými plánmi, umeleckou èinnosou
a úspechmi Miroslava mída. Tvorcami
a realizátormi nových programov scénického typu sa stali na dlhé obdobie choreograf
tefan Nosá¾, zbormajster tefan Klimo
a orchestrálny dirigent Miroslav míd. Ná
rozhovor nemohol zaèína o inom, ako
o mieste Lúènice v ivotnej a umeleckej dráhe jubilanta.
= Èo iniciovalo tvoj príchod do Brati-

slavy z moravského Zlína?
Do Bratislavy ma pritiahla osobnos svetoznámeho dirigenta Václava Talicha. Záujem o hudbu pestoval vo mne od malièka
otec, dirigent speváckych zborov, uèite¾
a kantor, predstavy o zvukovom ideále speváckeho zboru a dirigentskom umení som
získal kontaktom s Pìveckým sdruením
moravských uèitelù pod vedením profesora Jana oupala. Moje dirigentské pokusy
zaèali na gymnáziu v Zlíne. Prvé roky túdia na VMU sa spájali s vedením Vysokokolského umeleckého súboru, po krátkom
èase som preiel do Lúènice. Kým v prvom
súbore sa pestovala viac klasická hudba,
Lúènica bola zameraná výhradne na folklórnu hudbu. Základnú orientáciu v tomto
ánri som získaval od choreografa tefana
Nosá¾a, skladate¾ov Jána Cikkera, Alexandra Moyzesa, Tibora Andraovana a iných,
s ktorými Lúènica spolupracovala. túdium
dirigovania dopåòali neodmyslite¾né návtevy koncertov, a najmä predstavení Slovenského národného divadla, kde vtedy
dirigoval Zdenìk Chalabala.
=V Lúènici si pôsobil v rokoch, keï sa
etablovala a profilovala. Ktorí tvorcovia prispeli zásadným dielom?
Umeleckým vkladom boli najmä skladby
Alexandra Moyzesa a Jána Cikkera. Boli to
ukáky nároènej tylizácie slovenského fol-
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klóru. Úspech mali aj Suchoòove kompozície, ïalej ob¾úbené Andraovanove skladby,
Burlasove a Urbancove úpravy. Po prvej vlne
úspechov prichádza druhé obdobie v ivote
Lúènice, charakteristické dominovaním
tvorby Svetozára Straèinu, autora, ktorého
kompozièná orientácia zásadne ovplyvnila
práve tento súbor. Jeho prvé skladby neboli
folklórneho zamerania. Pamätám sa na jeho
spoluprácu s pantomimickou scénou Milana Sládka, prvé taneèné kompozície v Lúènici tie neboli výhradne folklórne. Znaèný
vplyv na jeho prácu mal tefan Nosá¾, a nemono bagatelizova ani skutoènos, e pochádzal z Banskej Bystrice. Poiadavky na
vytváranie programových èísel z folklórnych
regiónov Slovenska pre Lúènicu inpirovali
Straèinu k zberate¾skej práci v teréne. Neuspokojoval sa preberaním hotových zápisov piesní zo zbierok ¾udových piesní, stal
sa skladate¾om typu personálnej únie: postupoval od poznávania pôvodných folklórnych zdrojov, a k ich uplatneniu a vyuívaniu vo vlastnej kompoziènej práci. Z jeho
zberate¾ských ciest zostal obrovský archív
hudobných nahrávok, hoci ve¾kú èas znièil
noèný poiar v jeho byte.
= Aká je situácia v spracovávaní hudobného folklóru dnes?
Symfonická podoba spracovávania hudobného folklóru v programoch folklórnych súborov preila svoju dobu. Väèina programov
sa vrátila k mením komorným zoskupeniam typu tradiènej cimbalovej ¾udovej hudby. Èas súborov vyuíva vo svojom programe rozhlasové nahrávky, zvukové nosièe.
Hudobný sprievod k tancom má teraz ochudobnené výrazové monosti oproti symfonickému zvuku orchestra typu Lúènice. Hudobný folklór v programoch súborov má svoje perspektívy aj napriek týmto zmenám.
Dnes máme na Slovensku mnostvo dobrých
amatérskych folklórnych súborov.
=Lúènicu striedala tátna opera v Banskej Bystrici, nie vak definitívne, ako
vieme pracoval si naïalej s Lúènicou.
Predsa vak lo o úplne iné umelecké
prostredie.
Dirigova za operným pultom bol môj dávny sen. Tu som mohol narába s ve¾kým
aparátom umelcov pri tudovaní a uvádzaní

operných, muzikálových a operetných titulov. Na tomto mieste som sa stretol s jedným, pre mòa blízkym skladate¾om, Bartolomejom Urbancom. Natudoval som
jeho operu Majster Pavol. Mala ve¾ký úspech
a udrala sa na javisku pri vye tyridsiatich reprízach.
=Aký je dirigentov podiel pri stváròovaní umeleckého diela?
Je to otázka tvorivej spolupráce na predstavení. Dirigent pracuje so ivými ¾uïmi,
gestami a výrazom ich musí presvedèi, e
pracujú na spoloènom umeleckom tvare, e
sú na jednej lodi a výkon smeruje k ich
spoloènému úspechu. Dirigent musí úèinkujúcich strhnú k vrcholnému výkonu. Ak
diváka a poslucháèa niè neosloví na predstavení, je to spoloèná vina. Skladate¾, interpret a divák sú spojené nádoby, rovnocenní partneri.
=Aké vlastnosti robia dirigenta úspeným?
Dirigent v prvom rade musí ovláda partitúru, ktorú spolu s umeleckým telesom interpretáciou oivuje. Dirigentovi staèia aj minimálne gestá, ale tvár a pohyb rúk, to je partitúra, z ktorej orchester a celá scéna èíta.
=Ktoré sú najcharakteristickejie vlastnosti dirigenta? V èom je dirigent dirigentom?
Dirigentom sa stáva jedinec  hudobník vtedy, keï vie ovládnu ¾udí, keï im dokáe
vysvetli svoje predstavy. Okrem technického vybavenia musí ma zmysel pre proporcie, stavbu, musí si vái a repektova sólistov a ostatných úèinkujúcich. Dirigent musí
by v takej kondícii, aby z neho vyarovala
sila, ktorú dokáe prenies na interpretov.
Mojou ve¾kou kolou bola práve Lúènica.
= Bol si dvorný dirigent Lúènice...
... a zaujatý interpret väèiny skladieb Svetozára Straèinu. Poznal som detailne jeho
rukopis a skladate¾ské zámery. Okrem skladieb v programoch súboru Lúènica som nahral s FISYO jeho hudbu najmenej k osemdesiatim filmom, nahrávky pre rozhlas,
súané diela, zvuèky.
= Èo by si poradil nastupujúcim dirigentom?
Postavi sa pred umelecké teleso vyaduje
nielen odvahu, ale aj bohaté znalosti, schopnos zauja poiadavkami aj predstavami.
Netreba zaèa pracova ihneï s profesionálnymi orchestrami. Dôleité je dokáza
akéko¾vek hudobné teleso presvedèi, musia sa prejavi takou umeleckou formou práce, ktorá vie zarezonova a reflektova na ich
výkonoch. Dirigentské umenie je ve¾mi zloité a úspech je výsledok tej najlepej spolupráce medzi dirigentom a telesom.
Stále mladému dirigentovi Mirkovi
mídovi  Mnoga ljeta Miroslave...
PRIPRAVIL ALEXANDER MÓI
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002
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MAGDALÉNA DIANOVSKÁ














Konzervatórium v Bratislave (1985-1990,
mimoriadne túdium, P. Èerman, 19901994, E. Pappová), HTF VMU (1994-2001,
s preruením túdia na 2 roky, D. Varínska
 1 semester, C. Dianovský  4 roky, I. Èernecká  diplomový roèník; Cena rektora za
vynikajúce tudijné výsledky a umeleckú
èinnos poèas túdia), od roku 2001 interné doktorandské túdium na HTF
VMU (I. Èernecká)
súae: Medzinárodná klavírna súa Virtuosi per Musica di Pianoforte v Ústí nad
Labem (1985, 2. cena, Cena najlepieho
èeskoslovenského úèastníka a Cena Èeského hudebního fondu, 1986, 2. cena), Interpretaèná súa Ministerstva kolstva
SSR (1987, 1. cena), Súa tudentov konzervatórií SR (1992, 1. cena), Medzinárodná súa mladých klaviristov pamiatke V.
Horowitza v Kyjeve (1997, semifinalistka)
tipendium Yamaha Music Foundation of
Europe (1996), pozvanie na tudijný pobyt u Viktora Derevianka na Samuel Rubin Academy of Music v Tel Avive (2000,
krátko po nástupe preruený)
reprezentaèné koncerty VMU doma i v zahranièí, bohatá sólistická èinnos na Slovensku, spolupráca s orchestrami Cappella Istropolitana a SOSR
úèinkovanie na festivaloch Týdeò novej
slovenskej hudobnej tvorby (1986), BHS
(1988), tudentský festival súèasnej hudby Orfeus (2001)
úèinkovanie v klavírnom duu s manelom
C. Dianovským, realizácia experimentálnych programov so slovom interpreta
premiéry diel slovenských skladate¾ov:
J. Hatrík: Melancholická suita, I. Zeljenka:
Malá suita, Aforizmy (s venovaním autora),
3 prelúdiá (s v. a.), Rozprávky o hudbe (s v.
a.), 9. sonáta (s v. a.); dosia¾ nepremiérované skladby I. Zeljenku s osobným venovaním: 11. sonáta, 3 etudy, Sonáta pre 4 ruky (venovaná manelom Dianovským)
nahrávky pre SRo, STV

=Keï sme sa prvýkrát stretli na konzervatóriu, rada si hrávala Chopina.
Dnes si známa predovetkým ako interpretka súèasnej hudby. Akým vývojom si prela? Pochádza z muzikantskej rodiny?
Nepochádzam, ale moja staria sestra je tie
klaviristka. Ako 5-roèná som raz ila s mamou vyzdvihnú sestru z hodiny klavíra,
a úplne spontánne som si tam sadla za klavír a vybrnkala zopár pesnièiek. Potom sa
zistilo, e mám absolútny sluch a tak sa to
celé rozbehlo ve¾mi rýchlo. Ete na ¼U som
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

si vyslúila urèitú nálepku. Môj repertoár
od detstva, vrátane túdia na konzervatóriu, tvorili predovetkým miniatúrne skladby. Bola som jednoducho poetický typ,
ktorý vedel stváròova Nokturná, Piesne bez
slov, pomalé èasti sonát a podobne, len nie
ve¾kú formu, lebo na to som bola príli
útla a krehká. To malo negatívne dôsledky, príli rýchlo som sa zakatu¾kovala a nevyvíjala viacerými smermi. Mne sa
táto katu¾ka potom v istom období vývinu prestala vnútorne páèi. Tým, e som
celé roky hrala miniatúry, istú klavírnu vybavenos na väèie formy a ve¾ké diela som
prirodzene ani nemala. Moja vnútorná re-

tov, vyslaných na centrálne hudobné koly,
ktorí pripravovali diea u akoby s víziou, e
neskôr príde k urèitému pedagógovi, a ten
ho bude vies ïalej. Na druhej strane, keï
sa tudoval napríklad Beethoven alebo Bach,
samotný pedagóg povedal: Ja na toto nie
som pecialista, choïte k Tatiane Nikolajevovej. Alebo: Hráte Chopina, zájdite
k Stasikovi Neuhausovi, zahrajte mu. U nás
je kadý nútený by odborník na vetko, èo
zákonite nie je moné. Bolo by úasné, keby
sa medzi pedagógmi podarilo vytvori vzájomnú dôveru a spoluprácu.
=Keï a poèujem hra, mám pocit, e
interpretovanej skladbe po kadej
stránke ve¾mi dobre rozumie. Tvoj
manel sa venuje
aj teoretickej reflexii klavírnej
hry, nemá takúto potrebu?
Potreba integrovaného poh¾adu na
dielo prebieha iba
vo mne samotnej
ako v osobe interpreta. Zluèovanie
vetkých zloiek,
vrátane tzv. intelektuálneho poh¾adu,
sa priamo odrazí aj
na interpretácii.
S manelom sme robili pokusy, keï sme sa
jednotlivé skladby programu snaili publiku viac priblíi formou písaného komentára, poézie èi prózy. Mali sme pocit, e treba skúsi vystúpi z anonymity interpreta,
ktorý príde, pokloní sa, odíde, a poslucháè
je odkázaný iba na jeho hru, bez poznania jeho mylienok. Niekedy to nestaèí.
Nieko¾kokrát sme si overili, e keï ¾udia dostanú zasvätené slovo, chtiac-nechtiac poèúvajú pozornejie. Lepie si uvedomia, o èo
interpretovi ide. Stálo by ma to vak príli
ve¾a síl, aby som v tomto experimentovaní
pokraèovala, i keï sa stretlo s úspechom.
= Vráme sa k súèasnej hudbe. Významní slovenskí skladatelia ti diela
priamo venovali, mono boli ovplyvnení aj tvojimi názormi v procese ich
vzniku. V èom vníma najmarkantnejí rozdiel, keï hrá tieto skladby, alebo keï hrá skladby, ktoré neboli
skomponované pre teba?
Za ve¾a vïaèím Iljovi Zeljenkovi (bez toho,
aby on o tom vedel). Tým, e mnohé z nôt
priamo z jeho dielne putovali na môj pult,
vznikalo èosi ve¾mi zvlátne, pecifické.
P. KASTL

 narodená 1976 v Pieanoch
 túdium: ¼U Pieany (M. Pavláková),

 KLAVÍR
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volta rástla v dobe, keï som sa na VMU
dostala tudova k môjmu terajiemu manelovi Cyrilovi Dianovskému, ktorý si to
myslel tie a ako prvý sa snail moju katu¾ku odstráni a obzory rozíri.
=Ako si sa dostala k súèasnej hudbe?
Korene tohto môjho vzahu siahajú do obdobia útleho detstva. Zaèalo to Hatríkovou Melancholickou suitou. Ani v tom veku som nerozliovala medzi Chopinom, Bachom a súèasnou hudbou. Pre mòa bola hudba ako
hudba. Úplne rovnaká, dobrá alebo zlá. Nikdy, ani dnes súèasnú hudbu nevyèleòujem.
Preto sa chcem troku ohradi voèi charakteristike, e teraz inklinujem k súèasnej hudbe. Odmietam akéko¾vek katu¾kovanie.
= Na VMU si tudovala u troch pedagógov. H¾adala si toho najvhodnejieho?
Bola som ten neastný typ tudenta, ktorý
mal potrebu meni pedagógov. Nedá sa to
zoveobecni, je to prísne individuálne, sú
iaci, ktorí potrebujú nad sebou jednu pevnú ruku od detstva a do dospelosti. Závisí
to aj od povahy. V bývalom Sovietskom zväze fungoval systém, e ve¾kí slávni pedagógovia na konzervatóriu mali svojich asisten-
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OSOBNOSTI  UDALOSTI
Ve¾a sme pracovali spolu pri klavíri na jeho
dielach. Niekedy mi je ¾úto, e èosi podobné nemono zai so skladate¾mi, ktorí u
nie sú medzi nami. Zo stretnutí so ijúcimi
skladate¾mi sa snaím do seba vstrebáva
maximum. V prípade neijúceho autora
vzniká ve¾mi ve¾a dohadov o tom, ako ho
interpretova. Nehovoriac o skladate¾ovi
spred nieko¾kých storoèí; tradovaním, ústnym podávaním vzniká nejaká predstava
o týlovom predvedení jeho diel  èasto
hybridná. Ak napríklad mal Chopin pripomienku ku svojej skladbe, reagoval tak na
hru konkrétneho iaka, opravoval j eh o nedostatok. Keï tudent po Chopinovej smrti uviedol túto pripomienku ako veobecne záväznú, bez kontextu situácie, a tá
prela tradovaním cez nieko¾ko generácií,
vznikol z toho vlastne nezmysel. Zaujímavé
je, e tento proces sledujem u aj u Zeljenku,
ktorý povedal napríklad pred desiatimi rokmi niekomu svoju pripomienku a u sa
z toho stihla vytvori i za tak krátky èas dogma. Keï mu potom referujem, ako treba hra
jeho diela, odpovedá mi: Toto som v ivote
nepovedal! Èo z toho bude o sto rokov, neviem si predstavi... Take aj so vetkým, èo
mi on hovorí ku svojim dielam, sa snaím
narába ve¾mi opatrne, snaím sa vyhnú
tomu, aby som sa stala odborníèkou na
týlové predvedenie Zeljenku.
= Ako vníma úèinkovanie na ostatnom roèníku tudentského festivalu
súèasnej hudby ORFEUS, kde si zaiarila ako hviezda?
Orfeus sa tentokrát naozaj vydaril, a to nehovorím preto, e som na òom úèinkovala. Som za to organizátorom ve¾mi vïaèná, pretoe neviem, kedy by som sa dostala k Schönbergovej Klavírnej suite op. 25,
Bergerovej Sonáte alebo k Webernovým
Variáciám op. 27. Najväèí záitok som
mala zo Schönberga, ktorý bol pre mòa
objavným okom: pod obávanou dodekafonickou rúkou  plnokrvná, mimoriadne pikantná hudba! Bolo nesmierne aké
pracova na jeho Klavírnej suite, ale získala
som to¾ko, e budem z toho èerpa ete
ve¾mi, ve¾mi dlho.
= Hráva niekedy aj populárnu hudbu? Vie improvizova? Skúala si
komponova?
Priznám sa, e populárna hudba predstavuje pre mòa svet istého intelektuálneho
odpoèinku. Rada si ju vypoèujem, ale neláka ma ju integrova do svojej hry. Improvizova vôbec neviem, ani v rámci klasickej
klavírnej hry. Jednoducho, nemám na to
bunky. Takisto komponova ma nikdy nelákalo. Úloha interpreta mi vdy staèila,
prináala mi to¾ko podnetov, e som sa nepotrebovala vyjadrova inými spôsobmi.
=Ako vyzerá rozvrh tvojho pracovného dòa? Cvièí systematicky?
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Hnevám sa na seba u roky, e neviem pracova systematicky. Keï nechcem pracova,
tak nepracujem. Mám obdobia, e nehrám
aj nieko¾ko týdòov  vtedy väèinou analyzujem nahrávky a èítam knihy. Hodne èítam, robím si výpisky, vtedy sa mi tam klavír jednoducho nezmestí. Nepotrebujem ho,
nechcem ho. A potom sa jedno ráno prebudím, a zaènem cvièi celé dni. Mávam
teda obdobia návalov.
= Ako presne postupuje pri cvièení?
Mnoho klaviristov dopláca na to, e nevie, ako majú cvièi.
Postupujem ve¾mi rýchlo. Nedokáem odpoji stránku inpirácie, ktorá sa mi zapája
úplne od samého zaèiatku hrania. Nejestvuje problém, ktorý by som povaovala za
netvorivý. Vízia koneènej podoby diela mi
ponúka spôsoby, ako v nej uplatni techniku. Odde¾ovanie technickej a tvorivej zloky sa mi nikdy nevyplácalo.
= Má nejakú peciálnu metodiku,
ktorou postupuje pri túdiu skladieb?
Na klavíri mám poloený denník  mám u
nieko¾ko zoitov  kde si píem o vetkom,
èo rieim. Neviem, èi mi to vydrí aj v budúcnosti, mono to súvisí práve s tým, e
som prela ve¾mi búrlivým klavírnym vývojom. Zatia¾ mi to nesmierne pomáha
a radím to kadému tudujúcemu klaviristovi. Uetrí tým ve¾mi ve¾a èasu. Nae mylienky majú èasto iba neforemnú podobu
tuenia, a a keï sme nútení presnými slovami vyjadri, nad èím rozmý¾ame a pracujeme, dostane to konkrétny tvar. Vtedy
èlovek zistí, e vie, alebo e nevie, na èom
pracuje. Cibrí si teda mylienky o vlastnej
práci, a neplynú mu zbytoèné hodiny, poèas ktorých len tak preberá prstami. Ïalou výhodou je, e keï tieto zápisky na druhý deò, alebo o dva týdne otvorí, presne
vie, kde si prestal, aké problémy si rieil
a môe si overi, èi si ich vyrieil. K písaniu
denníka ma inpirovala publikácia Nikolaja Medtnera: Kadodenná práca klaviristu
a dirigenta. Prekladali sme ju s manelom do
slovenèiny pre vlastné vnútorné potreby.
=Akú znaèku nástroja uprednostòuje?
Jednoznaène Steinway. Povaujem ho za
neprekonate¾ný. Absolútne niè neodpustí,
urobí len to, èo urobí ty, neprepáèi iadny
mír. A keï si voèi nemu poctivý, vráti ti
to vrchovate. Keï pracuje na Steinwayi, potom sa ti väèinou darí na akomko¾vek nástroji, ale je to, samozrejme, individuálne.
=V hluchých obdobiach, keï necvièí, zrejme ani nekoncertuje.
Samozrejme, i keï vtedy mi ve¾mi dobre
padne, keï príde nejaký termín, ktorý je
vynikajúcou inpiráciou. Pod tlakom termínu pracujem ve¾mi rýchlo, efektívne a ïaleko lepie, ako keï si naplánujem na pol roka
systematicky natudova nejaký väèí repertoár.

= Ku ktorým skladate¾om má blií

vzah (aj keï si povedala, e sa nechce katu¾kova)?
Najviac som doteraz vystupovala s romantickým repertoárom a súèasnou hudbou.
Najblií mi je asi Rachmaninov, ktorý je
mojím neuralgickým bodom. Písala som
o òom diplomovú prácu a chystám sa aj
doktorandskú.
=Nie je na teba predsa len príli muský?
Interpret alebo umelec je práve preto umelec, e v sebe spája enský aj muský prvok. Tým sme, myslím, odliní od ostatných
¾udí. Nedelila by som umelcov na muov
a eny. Myslím, e nálepka kto sa na èo
hodí a kto je na koho príli, by sa mala
dáva ve¾mi opatrne a a a posteriori, niekedy a ku koncu túdií. Dovtedy by bolo
dobré skúa úplne vetko, aby sa to vykrytalizovalo samé. Chopinovi vytýkali, e hrá
príli zentilo. Naopak, Marii Judine nikto
nemôe poveda, e nehrá dostatoène mune. To sú, samozrejme, ve¾ké prípady, ale
princíp platí.
=Preila si nejakú vánu krízu vo svojej klavírnej dráhe?
Áno, bolo to roku 1997, v období poèas túdia na VMU, kedy som sa vybrala na Horowitzovu súa do Kyjeva. A dovtedy som
rástla urèitým spôsobom, po spomínanej
jednej línii uprednostòovania výrazových
diel. Prila som do Kyjeva, ktorý je dnes jedným z najrozkvitnutejích miest z h¾adiska
klavírnej hry. Po prvom kole som údajne
bola umiestnená na ve¾mi peknom mieste,
take sa èakalo, èo sa stane v druhom kole.
V druhom kole som mala program, v rámci
ktorého bola aj Lisztova Etuda Gnomenreigen, ktorú som zahrala tak, ako som vedela  hovorila som si, e moje silné stránky
sú predsa niekde inde, ako v banálnej virtuozite. Dostala som vak riadnu facku.
Bolo mi povedané: S takým talentom sa
takto hra nemôe. Touto vetou mi chceli
da porotcovia najavo, e nikto nie je zvedavý na moju osobnos, pokia¾ nezvládnem
elementárne (pre nich) veci, ktoré tam
predvádzali malé deti. Tie hrali ve¾mi virtuózne, hoci uniformne. Hranie, zaloené
jednostranne na výraze, porotcovia nazvali
provinèným muzicírovaním.
=Vetci poznáme dokonalos ruských
umelcov, portovcov, a prive¾mi sa nad
tým nezamý¾ame, preèo to oni vedia,
a my nie...
Áno, veï do Kyjeva som aj ila s tým, e
oni sú cvièené opice a ja som osobnos,
e si to urèite vimnú. Ale oni mi povedali,
e osobnos môem by a potom, ako
budem dokonalá opica, e jedno druhým
nenahradím. Nebolo mi vetko jedno... ale
potom sa vo mne èosi zlomilo, a povedala
som si, e to musím zdola.
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

➤

JUBILEUM KOLY
V týchto dòoch si ZU Jána Cikkera v Banskej Bystrici pripomína 60. rokov svojej existencie. Sú to roky, ktoré predstavujú prácu
mnohých pedagógov, ich obetavos, zanietenos a lásku k umeniu.
V kontexte histórie je esdesiatka koly
len istým èasovým úsekom. Èo predchádzalo jej vzniku? Kde h¾ada poèiatky snáh
a pokusov o formovanie hudobného kolstva v Banskej Bystrici?
Listina Belu IV. z roku 1255 je prvá, ktorá sa zmieòuje o kolstve. Popri èítaní a písaní sa vyuèoval aj cirkevný spev a hudba.
V 17.-18. storoèí u malo mesto platených
trubaèov a hudobníkov. Z nich najznámejí bol Anton Július Hiray. V 19. storoèí bola
významná pedagogická a skladate¾ská èinnos Jána Egryho, na rozvoj hudobnej kultúry mesta mala výrazný vplyv osobnos
Jána Levoslava Bellu.
Roku 1857 bol v Banskej Bystrici zaloený Mestský hudobný spolok, ktorý organizoval vyuèovanie hry na rôznych hudobných nástrojoch. V meste pôsobili viacerí
dobrí hudobní pedagógovia: Rudolf Adámy,
Viliam Figu  Bystrý, Jakub Schneiberger,
Mária Cikkerová, Mária Kmoníèková.
Ve¾kým prínosom pre vyuèovanie hudby
bolo zriadenie Uèite¾ského ústavu roku 1921,

kde pedagógovia V. Figu-Bystrý a K. tika
podchytili talenty mladých adeptov:
A. Oèenáa, . Jurovského, T. Andraovana,
Z. Mikulu, L. Hrdinu, P. Tonkovièa.
Roku 1932 prichádzajú do Banskej Bystrice manelia Hýroovci, ktorí sa snaili
zaloi hudobnú kolu, dlhí èas sa nestretli
s pochopením. A na tlak verejnosti mestská rada poiadala vtedajie Ministerstvo
kolstva a národnej osvety o povolenie zriadenia Mestskej hudobnej koly. 24. marca
1942 bol jej vznik schválený a tak sa zaèala
písa história dnenej Základnej umeleckej
koly Jána Cikkera.
Zaèiatky boli skromné  s prvým riadite¾om, Jánom Gajdoom, dvoma uèite¾mi
a 60 iakmi. K pôvodnému hudobnému odboru postupne pribudli výtvarný, taneèný
a napokon literárno  dramatický odbor.
Dnes má kola 54 interných, 18 externých
uèite¾ov a 1767 iakov.
Za esdesiat rokov vychovala ZU rad
absolventov, mnohí sa vypracovali na tvorivé osobnosti, umenie ktorých reprezentuje hudobnú kultúru doma i v zahranièí.
ZU Jána Cikkera predstavila slovenské
hudobné kolstvo na mnohých zahranièných
zájazdoch. Najlepím iakom hudobného
odboru, speváckym zborom a taneèníkom

=Vybrala si sa teda akou, ale pocti-

Nae duo vzniklo ve¾mi náhodne. Dá sa poveda, e na objednávku nebohého dr. Ladislava Mokrého, ktorý jednoducho jedného dòa povedal: Vy by ste mali spolu hra.
Ostali sme prekvapení, pretoe nás to dovtedy nenapadlo. Udialo sa to práve v schubertovskom roku, kedy sa konal rad podujatí, venovaných Schubertovi, a tak sme si
povedali, e to skúsime.
= Roku 2000 si nastúpila na tudijný
pobyt v Tel Avive, ktorý si o pár dní
preruila a nedokonèila. Èo sa stalo?
Môj pobyt v Tel Avive sa ani nedá nazva pobytom. Aj keï som mala pozvanie od prof.
Viktora Derevianka, iaka Heinricha Neuhausa, ktorého klavírna kola je uznávaná
a pre mòa mimoriadne inpiratívna, bezpeènostná situácia v Izraeli sa vyvinula tak, e
som nebola schopná v daných podmienkach
zosta tam a sústredi sa na prácu. Napriek
tomu mal pobyt pre mòa obrovský význam,
pretoe som si uvedomila, e pred sebou
neujdem nikam, èi som v Tel Avive alebo
v Bratislave. Zrazu som pochopila, e nie je
nutné ís niekam, e isté univerzálne umelecké princípy, ktoré sa mi ete stále nepo-

vou cestou...
Bolo to ve¾mi aké rozhodnutie, pretoe
som mala u 20 rokov, èo bol trochu vysoký
vek na prebudovávanie sa od základov. Preruila som túdium na 2 roky. Dala som sa
do krvopotnej práce, tam sa zaèalo aj písanie môjho denníku. Spôsob, ako na to, ma
nikto nemohol nauèi. Paradoxne, ani môj
manel, ktorý preiel èímsi podobným
v Moskve. Tou tortúrou musí kadý v zásade prejs sám. Ilo v podstate o nájdenie
spôsobu, ako si podrobi matériu nástroja,
ako zabezpeèi, aby mi slúila. Dovtedy ma
stále bolievali ruky, a a v Kyjeve som zistila, e príèina netkvie v mojom výrazovom
hraní, èi enskej ruke, ale v zlom vyuívaní tela a energie. Zaèala som hra ve¾ké
formy a Rachmaninova, pre mòa dovtedy
nedostupného. Disproporciu medzi technikou a výrazom budem zrejme vyrovnáva
a do konca ivota, keïe som s tým zaèala
tak neskoro. Ale u mám pocit, e si s tým
viem poradi.
=Známe klavírne duo s manelom vzniklo tie roku 1997. Koho to bol nápad?
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

tlieskalo publikum v Po¾sku, Maïarsku, Èesku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, Nórsku, Holandsku. Rovnako zaujímavý je výpoèet úspechov iakov hudobného odboru
na medzinárodných interpretaèných súaiach, o kvalite a vysokej úrovni výtvarného
odboru svedèia ocenenia z prestínych medzinárodných súaí a prehliadok detskej
tvorby. Taneèný odbor pravidelne poriada
reprezentatívne vystúpenia v tátnej opere,
udriava spoluprácu aj s Konzervatóriom J.
L. Bellu a túdiom tanca.
Malé jubileum  desiate výroèie oslavuje
aj Detský hudobný festival Jána Cikkera, ktorý vstúpil do povedomia hudobnej
verejnosti a kadoroène priláka do Banskej
Bystrice muzikantov z celého Slovenska. So
tvorroènou periodicitou sa na pôde koly
striedajú intrumentalisti rôzneho veku,
kadý roèník festivalu zdobia umelecké vystúpenia renomovaných umelcov.
Oslavy 60. výroèia zaloenia koly sprevádzali tri slávnostné koncerty. Na prvom
sa predstavili najlepí iaci koly, druhý patril bývalým absolventom, dnes poslucháèom vyích hudobných kôl, konzervatórií a vysokých kôl. Oslavy vyvrcholili koncertom profesionálnych umelcov, odchovancov koly. Výtvarný odbor pripravil k výroèiu reprezentatívnu výstavu prác svojich
iakov. Vetkých pedagógov napåòali tieto
slávnostné okamihy pocitom astia a uspokojenia. Potvrdili zmysel ich snáh, trpezlivej a cie¾avedomej práce.
RT

darilo zvládnu, môem celkom dobre h¾ada aj v Bratislave. Pre mòa je najdôleitejia cesta dovnútra seba. Sú samozrejme typy
tudentov, ktoré nesmierne potrebujú vplyv
prostredia, a práve preto musia odís  ani
nie tak kvôli mimoriadne kvalifikovanému
pedagógovi. Za tých pár dní som si overila,
e to nepotrebujem, a e by ma to stálo strane ve¾a zbytoèných síl. Bolo to pre mòa mimoriadne dôleité poznanie.
= Plány do budúcnosti?
S plánmi nie som zadobre, tu som troku
opatrná. Budem nahráva Zeljenkove diela
v Slovenskom rozhlase, teím sa na obnovenie spolupráce s Jurajom Hatríkom, chystám doktorandský recitál z diel Chopina
a Rachmaninova. To sú vetko takpovediac
ved¾ajie produkty, to hlavné sa deje
niekde inde. Boris Pasternak jednu svoju
báseò konèí slovami: By ivý, a to staèí. /
Do smrti ivý  to je dos. To by ivý
v mojom prípade znamená pracova, nespúa krídla, by v kontakte so sebou. To
ostatné príde, len treba by pripravený na
príleitos.
PRIPRAVIL PAVOL UKA
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JUBILEUM

MOZARTOVHO
TÝDÒA
Jeden z najmladích hudobných festivalov
na Slovensku  Mozartov týdeò  oslávil
v tomto roku svoje prvé, malé jubileum:
v dòoch 6.  18. marca 2002 sa v Bratislave
uskutoènil u jeho piaty roèník. Aj tento fakt
dokazuje ivotaschopnos festivalu a potvrdzuje zmysluplnos i pevné miesto podujatia v truktúre hudobného ivota hlavného
mesta SR. Ostatne, zátitu nad Mozartovým
týdòom 2002 prevzal opä primátor Bratislavy Jozef Moravèík. Organizácie sa ujala
nová agentúra Ita music, ktorá v spolupráci
so Slovenskou filharmóniou, Operou SND,
HTF VMU a s aktívnou podporou sponzorov, kultúrnych centier zastupite¾ských úradov Rakúska, Francúzska, Maïarska a Èeskej republiky pripravila nielen bohatý program, ale aj graficky inovovaný bulletin a tentoraz aj plagát, èo sa iste prejavilo na dobrej
návtevnosti väèiny podujatí. Pravda, najpodstatnejia je obsahová náplò kadého festivalu, dramaturgia a úroveò jednotlivých
koncertov. Dramaturgiu drí pevne v rukách
dr. Pavol Polák, predseda Mozartovej obce,
Bratislava, a tak sa aj tohto roku v duchu jeho
dlhodobej koncepcie objavili na programe
popri osvedèených opusoch viaceré zaujímavé, málo hrané, ba niekedy u nás takmer neznáme diela salzburského génia, a to tradiène v konfrontácii s hudbou jeho súèasníkov
poènúc tým najvýznamnejím  J. Haydnom.
Na otváracom koncerte sa predstavili
Komorní sólisti Bratislava s dirigentom
Wolfdieterom Maurerom a sólistom 
francúzskym klaviristom Françoisom
Weigelom. V úvodnej ranej Mozartovej Symfónii F dur, KV 112, mladíckom diele, s typickými znakmi talianskeho týlu, dravosou a výbunosou, sa iadala väèia transparentnos, jasnos i presnos, èo ide viac
na vrub dirigenta ne mladých, nepochybne výborných a prispôsobivých hudobníkov,
z ktorých mohol dirigent dosta výrazovo
ove¾a viac. Nielen trio z menuetu, ale celá
raná Mozartova skladba vyaduje toti viac
gracióznosti a ¾ahkosti. Ove¾a lepí výsledok priniesla spolupráca dirigenta a orchestra v závereènom Divertimente D dur, KV 251
(Nannerl-Septett), plnom kontrastov, zvratov, neoèakávaných nápadov, iste vyplýva-
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júcich o. i. z konkrétnej situácie, v ktorej
táto rozmarná skladba vznikla (Amadé venoval skladbu svojej sestre k 25. narodeninám, teda je tu mono viacej ako rozlútite¾ných konkrétnych hudobných detailov,
ktorým do dôsledkov rozumeli len oni dvaja). Rýchle èasti mali v podaní W. Maurera
a Komorných sólistov vih i potrebnú presnos, menuety boli charakterovo odlíené,
zvlá dobre sa vynímal ten druhý, ¾udový  téma s variáciami. Nannerl-Septett
bolo vhodným záverom koncertu a iste
u mnohých napravilo dojem z Koncertu pre
klavír a orchester B dur, KV 450, ktorý odznel
pred prestávkou. Priznám sa, e zastaranému, v negatívnom zmysle slova romantickému prístupu sólistu k Mozartovi dobre
nerozumiem. Hrá na efekt, mnostvo pedálom zmazaných behov, nejasností, nevyrovnanosti v klavírnom parte, myslím si,
mnohých poslucháèov negatívne prekvapili
(aj ohlas bratislavského publika bol viac ne
vlaný a mono sa len èudova, ak si niekto
ete stále myslí, e sa dá oklama). Konkrétne, napríklad tvorba tónu na klavíri v kadom prípade zaèína na klávesnici, tón by
nemal by èosi nejasné, neuchopite¾né, èo
vzniká akýmsi zázraèným spolupôsobením
vetkých zloiek klavírnej techniky za úèinnej pomoci pedála... Medzi mladými francúzskymi umelcami sa iste nájde mnoho lepích klaviristov. Weigelov krajan F. Boffard,
ktorý sa predstavil na jednom z minulých
roèníkov Mozartovho týdòa, bol aspoò o
triedu lepí.
Ve¾mi pozitívnou èrtou Mozartovho týdòa je fakt, e jeho tradiènou súèasou sa
stala sv. oma s Mozartovou hudbou v kostole sv. Jána z Mathy (trinitárov, ¾udovo
nazývaný Trojièný). Cirkevný spevokol
kostola dokonca pod vedením dirigenta
Petra Èaèku a s výdatnou spoluprácou
organistu Alojza Rosu natudoval ïaliu
Mozartovu omu  Missu brevis, KV 194, hoci
v repertoári má u pä omí tohto skladate¾a. Zbor, pozostávajúci tak z profesionálov
ako aj z amatérov, podal v nároènej skladbe (v pôstnom odbobí odznela, samozrejme, bez Gloria) ve¾mi pekný výkon, v sólach i v nároèných zborových úsekoch. Vý-

borne, s kultúrou vokálneho zborového prejavu predviedol aj skladbu In monte Oliveti
Mikuláa Schneidera-Trnavského, ktorý
tentoraz zastupoval na festivale slovenskú
hudbu. Trochu sporným sa javí zaradenie
Tovaèovského Staroslovienskeho otèenáa do
latinskej liturgie (namiesto gregoriánskeho, inak, aj táto skladba bola vzorne predvedená). Z takéhoto podujatia v rámci Mozartovho týdòa vak mohli ma vetci
úèastníci v preplnenom kostole trinitárov
rados, veï o. i. ukazuje, e tzv. figurálna
hudba minulých storoèí sa môe tie sta
vhodným nástrojom evanjelizácie. Mimochodom (ale to je pre postoj k hudbe v tejto
farnosti typické), hlavný celebrant, správca
farnosti vdp. Adamus zahrnul Mozarta do
spoloènej modlitby zhromadenia veriacich.
Nelo teda o iadny koncert v kostole, ako
sa uvádzanie figurálnej hudby poèas bohosluby snaia interpretova urèité kruhy.
Predchádzajúce dva roèníky festivalu
ozdobili vynikajúce osobnosti európskeho
interpretaèného umenia  klarinetista E.
Hoeprich a hráè na lesnom rohu R. Vlatkoviè. V tomto roku sa neobjavil podobný
sólista pièkovej úrovne, ale zaznamenali
sme ïaliu novinku  komorný súbor hrajúci na starých nástrojoch: Festeticsovo
kvarteto je jedným z mála telies tohto typu,
ktoré sa odváili v mimoriadne háklivom
ánri vyda na komplikovanú a tànistú cestu h¾adania èo najvernejieho obrazu diel
majstrov klasicizmu, zvukovým poèínajúc
a technickými detailami konèiac. Primárius
István Kertész je v tomto smere naozaj
priekopníkom, u dlhé roky vedie majstrovské kurzy v Maïarsku i v zahranièí so zameraním na hudbu 18. storoèia (v Bratislave
hral kedysi Dittersdorfov hus¾ový koncert).
Dobrým partnerom je mu nielen jeho dlhoroèný skúsený spolupracovník, violonèelista Reszõ Pertorini, ale aj huslistka Erika
Petõfiová a violista Péter Ligeti. Dramaturgia tohto koncertu bola priam vzorová:
po ranom Mozartovom Sláèikovom kvartete D
dur, KV 155 odzneli vrcholné opusy J. Haydna  Sláèikové kvarteto D dur, Hob.III:79 (5.
Erdödyho) a W. A. Mozarta  Sláèikové kvarteto D dur, KV 575 (1. Pruské). Rovnako zau= HUDOBNÝ IVOT  4  2002
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ne nevhodné palièky tympanistu. Hoci ide
o plenérovú hudbu, tympany u Mozarta nemôu by také zahuhòané, nejasné, spôsobujúce v podstate najmä buchot a hluk.
Orchester, podobne ako pred dvoma rokmi,
pod¾ahol trochu ilúzii výbornej akustiky Zrkadlovej siene pre hudbu klasicizmu. Tento
priestor je vak v podstate komorný. V ïalích troch skladbách sa táto skutoènos prejavovala postupne menej a menej, take Symfónia B dur Josefa Mysliveèka po prestávke
a závereèná malá Symfónia g mol, KV 183
boli po tejto stránke u ideálne. Koncert D dur
pre hoboj, husle, violonèelo a orchester Antonia
Salieriho je ve¾mi netradiènou skladbou, a to
nielen z h¾adiska obsadenia (zaèína napríklad sólami, tretia èas je téma s variáciami
a pod.). Z trojice sólistov  Silvie Hessová
(husle), Igor Fábera (hoboj) a Eugen Prochác (violonèelo)  upútali ove¾a viacej
mui. S. Hessová hrala miestami trochu
hrubo, od eny by sme èakali spevnejí,
Mozartovej hudbe adekvátnejí a uchu lahodnejí tón. Výborne ho demontroval, najmä v pomalej èasti I. Fábera, ale i E.
Prochác, ktorého v originálnej violonèelovej variácii závereènej èasti
orchester tentoraz dostatoène nepodporil, sprievod con legno bol toti sotva poèute¾ný a harmonické
súvislosti sa takmer stratili. V Mysliveèkovej symfónii sa blysol hus¾ovým sólom umelecký vedúci, táto
skladba bola aj zvukovo najvyrovanejia, kým v závereènej Mozartovej symfónii bola úvodná téma prvej èasti dos hrubá a v druhej èasti
zasa prekrýval sprievod melódiu 1.
huslí. Koncert Virtuosi di Praga bol
vak dobrým finále festivalu a orchester odmenil vïaèné publikum dvoma
prídavkami.
V rámci festivalu sa uskutoènilo aj predstavenie opery Don Giovanni, projekcia filmu
M. Luthera Zabudnite na Mozarta a dve podujatia, ktoré pripravilo Rakúske kultúrne fórum: prezentácia knihy H. Hoffmanna Mozart  geniálny otec, zabudnutí synovia a èítanie
s hudbou Mozart na ceste do Bratislavy. Tieto
dve akcie boli zrejme urèené iriemu publiku, no ich úroveò nebola vysoká. Kniha pod¾a preèítaných úryvkov (spestrených kvartetom poslucháèov VMU) zrejme neve¾mi
obohacuje mozartovskú literatúru (ako poveda, èi ide o román, literatúru faktu alebo
èosi iné), kým èítanie s hudbou úplne znehodnotil amatérsky výkon klaviristky. No ani
známa hereèka Lotte Ledlová sa nevyhla poèetným prerieknutiam, ba dokonca raz zaèala èíta u prednesený text.
Mozartov týdeò 2002 mal bohatú obsahovú náplò a väèina podujatí aj náleitú úroveò. Treba si len ela, aby sa tento
festival, ktorý si naiel v krátkom èase stabilné miesto v kultúrnom ivote Bratislavy,
stal jeho trvalou súèasou.
LADISLAV KAÈIC
FOTO

dynamikou). Pravda, otázne v takýchto príjímavá vak bola aj interpretácia. Prejav Fespadoch zostávajú moderné kadencie, ktoré
teticsovho kvarteta charakterizuje, podobsú èasto na hranici týlovej akceptovate¾ne ako u výborných tradièných sláèikonosti, na druhej strane, kadý interpret chce
vých kvartet, hrajúcich na moderných nádokáza èo najviac svoje technické majstrojoch, vynikajúca súhra a ve¾mi kompaktstrovstvo (dvojitý jazyk a pod.). Známy
ný zvuk, ktorý je vak pri starých nástrojoch
Mozartov Koncert pre dva klavíry Es dur, KV
subtílny a krehký. Nemá tú prieraznos, kto365 so sólistami Tomislavom Baynovom
rá charakterizuje moderné nástroje (i vo výa Zuzanou Suchánovou zasa utrpel exbornej akustike Primaciálneho paláca bol
trémnymi tempami rýchlych èastí (predopravdepodobne u mnohých poslucháèov
vetkým závereèného Ronda, ktoré je oznapotrebný urèitý èas na prispôsobenie sa), no
èené ako obyèajné allegro...), vygradovaje to zároveò zvuk a neobyèajne farebný.
nými a na hranicu únosnosti. Obaja interUkázalo sa to predovetkým v spomínaných
preti sú nepochybne technicky ve¾mi zdatdvoch vrcholných opusoch kvartetovej litení, výborne zohraní, no najmä v prvom
ratúry, kým v úvodnej Mozartovej skladbe
klavíri sa v takých tempách strácala jasnos
exponovaný part 1. huslí umoòoval predodikcie. Nie, nebolo poèu iadne mazanie,
vetkým vyniknú hráèskej zruènosti I. Kervetky tóny boli tam, kde mali by, ale v tatésza. Zostávajúce skladby ponúkali rovnokom maximálnom tempe sa u strácajú súcenné monosti aj ostatným hráèom a vetci
vislosti a ich vnímate¾nos. V druhom klademontrovali, e sú naozaj výborní intruvíri to bolo ove¾a menej ruivé, Z. Suchánomentalisti. Súbor dokázal vynikajúco odlívá ukázala popritom aj krají, spevnejí tón.
i aj pecifiky Haydnovho a Mozartovho
Orchestru, ktorý sa pod vedením E. Danela
kvartetového týlu. Haydn bol zemitejí,
dostáva do starej formy, tie maximálne temnajmä závereèné Finale, silno ovplyvnené ¾udovou hudbou, Largu zasa nechýbal typický haydnovský disciplinovaný pátos. Rovnocenné monosti
poskytovalo hráèom aj závereèné
Mozartovo kvarteto, prièom sa zamerali na väèie línie a celok, na èo
najlepie vystihnutie vetkých kompozièných fines Mozartovho spracovania tematického materiálu.
U¾achtilý zvukový obraz tohto diela dokonalých klasických proporcií
bol rovnako presvedèivý ako v prípade Haydna.
Festeticsovo kvarteto malo naFESTETICSOVO KVARTETO
vye interpretaèný majstrovský
kurz na HTF VMU. Hráèi (na prpá zrejme vyhovujú (ostatne, súhra s orvom mieste primárius), absolútne nezaachestrom nijako nekrípala). Toti aj kmeení predsudkami typu moderné nástroòové èíslo Warchalovcov  Mannheimská
je alebo staré nástroje, mali nepochybsymfónia G dur Jana Václava Stamica  mane èo odovzda mladým ¾uïom zo svojich
la takéto tempá v rýchlych èastiach a azda
bohatých skúseností a je len na tudentoch,
ete výraznejí beat, väèiu tvrdos ne
èi a ako ich vyuijú (hoci jeden krátky kurz,
za starých èias pod vedením zakladate¾a
samozrejme, nespraví u interpreta ete
orchestra. Je vak otázne, èi takéto tempá
iadne zázraky).
sú týlovo priliehavé. e kmeòové teleso SF
Slovenská filharmónia prispela do Moby sa mohlo ubera aj trochu iným smerom,
zartovho týdòa 2002 dvojicou abonentnaznaèila závereèná, takmer neznáma Moných koncertov (14., resp. 15. marca, recenzartova Symfónia D dur, KV 202. E. Danel spozovaný je tvrtkový koncert). Slovenský
lu so svojimi mladými oveèkami predviekomorný orchester Bohdana Warchadol túto skladbu, plnú prudkých kontrastov,
la so svojím umeleckým vedúcim Ewalale aj geniálnych nápadov a u¾achtilej huddom Danelom a sólistami predviedol
by v Andantine èi v Menuete, strhujúco mlaprogram, ktorý by bolo moné nazva Modícky, a samozrejme, aj ve¾mi presne a muzizart a èeská hudba 18. storoèia. Koncert Es
kantsky plnokrvne, ako to zodpovedá chadur pre trúbku a sláèikový orchester (netradièrakteru skladby.
ne s tympánmi!) Jana Køtitela Nerudu sa
Závereèný koncert festivalu patril po roètýlovo trochu vymykal z dramaturgie. Ide
nej prestávke praskému orchestru Virtuopredsa len o dielo, ktoré patrí bezo zvyku
si di Praga, ktorý striedavo viedol od huslí,
ete talianskemu, veobecne platnému týresp. s taktovkou Oldøich Vlèek. Ide o oslu 1. polovice 18. storoèia. Sólista Rastitrie¾aný súbor, ktorý má za sebou bohatú
slav Suchán ukázal na modernom nástroji
umeleckú dráhu. Úvodnej Serenate notturne
pekný, spevný tón, no vzh¾adom na moD dur, KV 239 W. A. Mozarta chýbala trochu
nosti, ktoré takýto nástroj poskytuje, mo¾ahkos, arm, a nezapríèinili to iba absolúthol predsa len diferencova viacej (poènúc
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ho a dynamického arzenálu na tomto nevïaènom nástroji a Straussov koncert zahral
brilantne, temperamentne a sugestívne.
Fakt, e ako prídavok si zvolil práve Messiaena  kde okrem iného manifestoval irokú kálu tónotvorných moností lesného
rohu, vrátane tých najrafinovanejích a najnezvyklejích  svedèí o univerzálnom umeleckom rozmere a zábere tohto virtuóza.
Po prestávke En Shao a Slovenská filharmónia dopriali poslucháèom necelú hodinu vzneenej (?) nudy. Takýto interpretaèný prístup doslova uspáva, ak nemá bolie. V Schubertovej ve¾kej C durovej
symfónii tentoraz nebolo cíti a poèu ani
oslobodený èas, ani nekoneèné éterické prúdenie, ani intimitu, tichú clivos a nené
útechy  slovom niè, èo robí vrcholného
Schuberta a peciálne túto symfóniu vr-

cholným Schubertom. Tu naozaj nestaèí
dobré ovládanie dirigentskej techniky, remeselná zdatnos, základný vkus, obvyklé
frázovanie a pod., ak pritom chýbajú fantázia, inpirácia, potrebný nadh¾ad pre prácu s ve¾kými plochami, alebo aspoò schopnos spontánne, detsky sa nadchnú. Nad
takto okypteným, alebo lepie povedané
rozsekaným a znivelizovaným Schubertom sa v Redute po celý èas vznáal fenomén priemeru. Ten niekedy irituje viac, ne
skôr ospravedlnite¾ná neschopnos. Alebo
to tkvie v odliných kultúrnych východiskách, vo ve¾mi nedostatoènej identifikovanosti èínskeho umelca so subtílnym, tak
pecificky viedenským, hoci zároveò európskym hudobným svetom Franza Schuberta?
T O M Á  H O R K AY

To sú teda paradoxy! Slovenská filharmónia sa poèas éfdirigentského vákua javí
(aspoò mne) v solídnom svetle. A to napriek tomu, e momentálne na èele orchestra nestojí osobnos, ktorá by svojím múdrym a skúseným rozh¾adom systematicky
vylepovala profil filharmonikov, formovala ich zvuk a výkony. Pravda, kadý koncert
dopadne pod¾a toho, do akej miery sa orchester a práve hosujúci dirigent vzájomne poznajú a vyhovujú si. Na koncerte
7. marca, ktorý zabezpeèoval dlhoroèný
éfdirigent KO ilina Leo Svárovský,
som z tohto h¾adiska získal ten najlepí
dojem.
Slovanský veèer odtartovalo Fantastické
scherzo op.25 od Josefa Suka z roku 1903,
no celkom v znamení dvoøákovského romantizmu. Vïaènú, do uka lezúcu, ale
nie príli výreènú skladbièku (pouitý hudobný materiál by sa azda lepie uplatnil
na ploche polovièného rozsahu) filharmonici zahrali s citom a vkusne, Svárovský jej
dodal jasnú klenbu a výrazné frázovanie.
Slabím bodom koncertu bola Sonata da camera pre violonèelo a komorný orchester H.283
od èeského prívrenca neoklasicistických
tendencií, Bohuslava Martinù. Ani samotná kompozícia ma nijako zvlá nezaujala,
tá sa pohybovala v obvyklých a osvedèených mantineloch svojho tvorcu, ale invenciou príli neoplývala. A hádam ani sólista
veèera, prvý violonèelista SF Peter Baran
nebol s touto skladbou rovno zrastený.
Svoju úlohu zvládol spo¾ahlivo, technicky

na úrovni, dbal na rovnováhu výrazových
zloiek, na èistotu zvuku. Ale jeho interpretaèná výpoveï sa mi zdala trochu vlaná,
náladové a dynamické kontrasty poslabie.
Ani dialóg violonèela s orchestrom nemo-

op.100 od Sergeja Prokofieva, ve¾kého
ruského skladate¾a s univerzálnym dosahom. Pod¾a vlastných slov chcel v nej vyspieva slobodného a astného èloveka,
jeho mocnú silu, u¾achtilos, duchovnú
èistotu. Podarilo sa mu to mierou vrchovatou. A Slovenská filharmónia spolu s Leoom Svárovským túto komplexnú, zloitú,
emotívnou a mylienkovou håbkou a vrúcnosou nabitú symfóniu, dokonèenú vo
vojnovom roku 1944, dôstojne, ak nie vzorovo pretlmoèila. Nie je to planá chvála: ide
o komplikovanú, nároènú kompozíciu, popretkávanú rafinovanými polyrytmickými
a polyfonickými truktúrami, kde u technická realizácia vyaduje vysokú profesionalitu. A to sme ete nehovorili o muzikálnej spontánnosti, vitalite a oduevnenosti,
èo Svárovský z hráèov vytiahol a vïaka
èomu sme mohli poèu pravého, lyrickysarkasticky-tokkátovo sa prelínajúceho Prokofieva. Alebo o dôslednosti a priamoèiarosti výstavby, o perfektnom tvarovaní mikrotruktúry, o skvelých individuálnych
výkonoch. koda, e túto výnimoènú hudobnú produkciu mohla poèu iba z polovice naplnená Reduta. Tá vak svoj orchester a Leoa Svárovského odmenila intenzívnym, dlhým aplauzom. (Predsa len to nie
je tak, e u nás sa vetkému tlieska rovnako...)
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Zase koncert, na ktorom recenzent musí
odoláva nemilosrdnej hrozbe spánku. Reè
je o filharmonických koncertoch 21. a 22.
februára. Zavinil to najmä èínsky dirigent
En Shao a vo¾ba repertoáru, Strauss kontra Schubert. Pritom spoluvinníkom je aj
moja osobná nevô¾a k prepiatemu symfonizmu Richarda Straussa; no symfonická
báseò Don Juan patrí ete k tým lepie strávite¾ným dielam autora. En Shao v nej
predznamenal priebeh celého koncertu:
plytkos, monotónnos a priemernosou
okorenený akademický prístup. Zaznamenali sme vak vyboèenie vïaka famóznemu hráèovi na lesný roh z Chorvátska,
Radovanovi Vlatkovièovi, ktorý sa predstavil v druhom Straussovom Koncerte pre
lesný roh a orchester Es dur. Vlatkoviè demontroval úctyhodný rozsah svojho výrazové-

LEO SVÁROVSKÝ

no oznaèi za optimálny, hoci orchestrálny
sprievod Svárovský vypracoval znamenite.
Po kadej stránke najvydarenejím èíslom koncertu bola Piata symfónia B dur

T O M Á  H O R K AY
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FAGOT
a KVARTETO
Moyzesovo kvarteto u roky (desaroèia)
systematicky kráèa pod svojou umeleckou
tandardou. Pri tom pohybe je sympatická
najmä oná exteriérovo pôsobiaca harmónia, ktorá so samozrejmosou a pokojom
vyaruje do okolia, názorový synchrón
a najmä invenènos, s ktorou súbor dokáe  neraz objavne  snova dramaturgiu
svojich abonentných programov. Ako rodový prísluník Slovenskej filharmónie napåòa riadky sezón vlastnými cyklami. Po zlatom fonde, ktorý tvorí klasická kvartetová
litertúra, Moyzesovci èoraz väèmi uvo¾òujú
opraty a obzerajú sa po netypických, menej frekventovných tituloch a nevedných
spoluhráèoch. Minulý mesiac prilákali do
Reduty davy s ohláseným programom,
v ktorom kra¾ovala populárna Iva Bittová,
naposledy (5. marca) nevsadili na efektné
trháky, o to dôslednejie skoncipovali a sfarbili programovú ponuku.
V prvej èasti si na spoluúèinkovanie Moyzesovci prizvali fagotistu Petra Hanzela, èo

Ve¾konoèný
KONCERT
POD PYRAMÍDOU

Dva týdne pred ve¾konoèným pondelkom,
druhým najvýznamnejím cirkevným sviatkom v roku, sa milovníkom romantickej
duchovnej hudby v hlavnom meste dostalo predèasného, ve¾kolepého sviatku. Stalo
sa tak vïaka dramaturgickej ikovnosti
SOSR, vïaka vzácnemu hosovi, vïaka
skvelým výkonom vetkých zúèastnených.
Hoci napríklad Verdiho Quatri pezzi sacri
sa v Bratislave relatívne èasto hrávajú, asi nie
vdy tak precízne, precítene a poctivo, ako
som toho bol svedkom 18.marca v Koncertnej sieni Slovenského rozhlasu. Vzácny
hos, Európska zborová akadémia, je projektom mnohých vysokých kôl po celej Európe  v naom prípade univerzít v Mainzi,
Brémach, Krakove, Rige a Oviedu  pod
umeleckým vedením nadenca zborovo-intrumentálnej symbiózy, dirigenta Josharda Dausa, ktorý riadil aj pondelkové hudobné predstavenie. Mladé eny a mui, prevane tudenti vysokých kôl, si predvádzané diela natudujú vo svojich materských
zboroch a spoloèné sústredenie akadémie
trvá potom ete týdeò. Zborová akadémia
spieva intonaène èisto, so spontánnosou
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

nebola samoúèelná vo¾ba. Patrí toti k umelcom, ktorí si ako motto nevolia ve¾kolepé
gestá. Hanzel sa krok za krokom posúva po
dráhe interpretaèného umenia, obsiahnuc
takmer vetky pozície  ako orchestrálny, komorný, sólový hráè, siahajúci k rozlièným
týlom a obdobiam, vrátane priamych inpiracií na teréne pôvodnej tvorby.
Neobyèajný exkurz uèinili interpreti
v prípade prvých dvoch skladieb  Kvarteta
pre fagot, husle, violu a violonèelo è. 1 Es dur
a è. 3 F dur (pri hus¾ovom pulte S. Muchu
striedal F. Török) od Josefa Fialu. Obe skladby s vizáou rodných sestier zneli lichotivo, dôverne blízko mozartovským hudobným zátiiam (obaja, viedenský a pôvodom
èeský klasicista si údajne boli umelecky aj
¾udsky blízki), plné espritu aj ¾úbivej noblesy, zave vak so zábleskom redundantných tematických epizód. Na ploche oboch
skladieb, podporený partnermi, Hanzel
priebene obhájil svoje kvality  u¾achtilý,
plastický tón, ktorý dokáe v drobných valéroch adekvátne tvarova, presnos, cit pre
frázu, detail, muzikalitu i úctu k hudbe,
ktorej je prostredníkom  tlmoèite¾om.
Po akoko¾vek pôvabnom, no predsa len
akademickom strihu klasicistických kompozícií, zapôsobila svieo premiéra skladby
Milana Dubovského Concertino per fagotto e

quartetto darchi. Skladba, dedikovaná Petrovi Hanzelovi, je muzikantsky nasýtená,
logická, formovo kompaktná, interpretaène zjavne vïaèná a pre poslucháèa príjemná. Èo si viac treba pria?
Ve¾a sme u popísali na tému bulletinových textov a tak sa k téme (celkom neoriginálne) vrátim aj v prípade verbálneho tlaèeného koncertného sprievodcu. Kuriozita:
úèinkujú dvja sólisti. Prvý je v skromnosti
vybavený veobecnými vetami. Druhého
sprevádzajú tirády, opisy, popisy, epitetá...
(A napokon sa ukáe, e aj doma mono
by prorokom.)
Speváèka Marietta Lenzová predstúpila pred bratislavské publikum s ponukou
dvoch romantických opusov  Schubertovou Mignon (úprava pre soprán a sláèikové
kvarteto A. Reimann) a Sechs Gesänge op. 107
od Roberta Schumanna. Speváèka má príjemnú, prirodzenú farbu hlasu, solídnu
techniku i fond, ktorý vak nedokázala patriène ustrái, nielen vzh¾adom na akustické danosti priestoru (foyer Reduty), ale
najmä pri hierarchizácii a dávkovaní odtieòov komorného výrazu krehkých kontúr
vokálnych skladieb. Zrejme jej lepie sluí
svet dramatických kompozícií èi operných
postáv, v ktorých sa úspene realizuje...
L Ý D I A D O H N A LO V Á

(ete) neprofesionálov a s technickou spo¾ahlivosou vynikajúcich tudentov. Dramatické fresky talianskeho génia zneli v ich
podaní priezraène a preduchovnelo, mohutne, sugestívne a étericky zároveò. Nezabudnime, e ide o sloh väèinou a capella, bez
sprievodu, o harmonicky nároènú akordickú faktúru, nabitú mnostvom modulácií.
Joshard Daus je majstrom svojho remesla
par excellence. Detailne a poctivo frázuje,
tieòuje, buduje oblúky hudobnej stavby. Verdiho operno-monumentálnym sakrálnym
výjavom pod Dausovou taktovkou nechýbali
ostré kontrasty, bolestné konflikty, ale ani
poetická neha a religiózna èistota. Cez fermáty po burácajúcich fortissimách sa nikto
neodváil (a nemohol) ani len dýcha. Nie
tak na zaèiatku koncertu, keï mobilné telefóny niektorých zábudlivcov zvlá markantne pripomenuli, èo dnes svetom hýbe. Napríklad Brahmsov Piaty uhorský tanec. Na
margo vak treba spomenú aj niektoré, skôr
drobné nepresnosti v súhre medzi orchestrom a zborom, ako aj nie celkom optimálnu homogenitu zborových hlasov, miestami
neisté vysoké polohy sopránu. Sú to vak
skôr drobnosti, ktoré èistotu a autentickos
hudobného záitku podstatne nenaruili.
Po prestávke sa pokraèovalo v podobných
intenciách. Pravda, Rossiniho Stabat mater je
na naich koncertných pódiách o èosi vzácnejia. Tragické pocity smútiacej matky nad
ukriovaným synom v òom popri zbore a orchestri vyspieva aj tvorica vokálnych sólis-

tov. Atmosféru preduchovnenej slávnosti
vak niè nenaruilo, hoci niektoré zo sólistických partov nezaprú celkom bufonistický
pôvod svojho tvorcu. Joshard Daus vak aktérov veèera stmelil do jednotného hudobného telesa, v ktorom nebolo miesta pre
virtuózne operné maniere. Vetci tyria sólisti odviedli svedomitý a oduevnený výkon,
technicky sebaisto a pokorne slúiac posolstvu diela. Najviac sa mi páèila mezzosopranistka Daniela Sindramová, so sýto sfarbeným a registrovo vyrovnaným hlasom a so
schopnosou výrazovo bohato diferencova;
naopak, prejav sopranistky Andrey Maronnovej sa mi zdal skôr dramaticko-akopádny, vokálne a dynamicky menej pruný.
I tenorista Reginaldo Pineheiro a basista
Simon Yang mali na produkcii svoj významný a pozitívny podiel. Pochváli vak
tento veèer treba ozaj vetkých, vrátane disciplinovaného a delikátne prepracovaného
orchestrálneho sprievodu v podaní SOSR.
Jediné, èo by sa Dausovi mohlo vyèíta, je
príliná jednostrannos pri tvarovaní hudobného èasu, vo¾ba skôr pomalých temp. Aj
keï motívom mohla by snaha vyvarova sa
akýchko¾vek náznakov bufóznosti a posilnenie záitku z kontemplácie, makrotruktúra Stabat mater sa takto vnímala nároènejie,
oslabovali sa kontrasty a hudba napredovala miestami rozvláènejie. Napriek tomu
návtevník koncertného cyklu Slovenského
rozhlasu mohol odchádza domov opä o èosi
bohatí.
T O M Á  H O R K AY
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HOMMAGE
à

Oratórium Josepha Haydna Sedem posledných slov náho Spasite¾a na kríi v podaní
Cappelly Istropolitany s dirigentom Wolfgangom Seeligerom, so Slovenským filharmonickým zborom a viacerými poprednými sólistami odznelo vo Ve¾kom
kostole evanjelickej cirkvi a.v. na Panenskej ul. v Bratislave 24. marca. O posledných slovách Krista medzi èasami oratória rozjímali osobnosti, reprezentujúce
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Sú umelci, ktorí zavàením poslednej kapitoly svojho ivota ukonèia aj svoju hviezdnu
dráhu. V prípade Lucie Poppovej (12. 11.
1939 Záhorská Ves  16. 11. 1993 Mníchov)
je to naopak. Jej osobnos sa nám pripomína na kadoroèných koncertoch Hommage à Lucia Popp, organizovaných vïaka
Cappelle Istropolitane a jej neúnavnému intendantovi Karolovi Kopernickému. Len èo
zaznie v úvode koncertu sladký soprán svetoznámej umelkyne v Pucciniho árii O mio
bambino caro, poslucháèov opantá èarokrásny hlas a súèasne nostalgia spomienok na
zopár koncertných stretnutí s Luciou Poppovou.
Od roku 1963 do roku 1990 táto hviezda
svetových operných scén nebola prítomná
v naom hudobnom ivote pre nezmyselné
pravidlá ivota za eleznou oponou; plných dvadsasedem rokov absentovala na
javisku SND èi na koncertnom pódiu Slovenskej filharmónie. No o ve¾kosti osobnosti Lucie Poppovej svedèí fakt, e nezanevrela. Slovensko reprezentovala hneï po zbúraní oficiálnych zákazov a múrov: v apríli
1990 spievala na koncerte sólistov opery
SND vo viedenskom Konzerthause, v júni
1990 úèinkovala na Koncerte bez opony
v Slovenskej filharmónii (spolu s huslistom
Gidonom Kremerom a klaviristom Alexisom Weissenbergom), na BHS 90 v bratislavskej Redute s Bamberskými symfonikmi majstrovsky predviedla svoju labutiu
pieseò: Straussove tyri posledné piesne.
Kammersängerin tátnej opery vo Viedni i v Mníchove, nosite¾ka Striebornej rue
Viedenských filharmonikov, ena plná armu, temperamentu a elegancie v ¾udskom
prejave, nehy a brilancie v speve. To bola 
a pre svet operného umenia i zostala  nezabudnute¾ná Lucia Poppová. Slovenka,
ktorá sa stala naou prvou neoficiálnou

ARCHÍV

Lucia Popp

LUCIA POPPOVÁ
vyslankyòou umenia, pretoe nikdy nezaprela svoj pôvod a rodisko.
Prvý spomienkový koncert Lucie
Poppovej sa uskutoènil v roku 1995.
Tohto roku  opä pred preplneným auditóriom Koncertnej siene Slovenskej
filharmónie  bol v poradí ôsmy. ia¾,
po prvý raz sa tejto krásnej udalosti nezúèastnil otecko Lucie  Ing. Rudolf
Popp, ktorý ije v Malackách v poehnanom veku. Koncert sa vdy koná pod
zátitou primátora hl. mesta SR Bratislavy, tentoraz Jozefa Moravèíka. S radosou sa na òom zúèastòujú aj oficiálne osobnosti Slovenska, urèite aj preto, lebo ich u tradiène pozýva obetavý
organizátor a umelecký garant podujatia Karol Kopernický. I tu sa ukazuje,
ako je dôleité, aby isté akcie mali tradíciu a od zaèiatku patrièné renomé
zaèiatok demokratickej politiky bývalého východného bloku, exprezidenti Emil
Constantinescu, Arpád Göncz, elju elev, Michal Kováè, ïalej prvý porevoluèný kancelár prezidenta Havla Karel
Schwarzenberg, chartista a moderátor
praských novembrových mítingov, katolícky biskup Václav Malý a hlava slovenskej evanjelickej cirkvi, biskup Július
Filo.
R.

medzi skutoènou èi imaginárnou pièkou záujemcov. Lebo mnohé koncerty
majú (zaslúene) okrem umeleckej hodnoty aj významný spoloèenský kredit.
10. marca bol teda ïalí podveèer venovaný spomienke na Luciu Poppovú. Tentokrát  vïaka idei, e na kadom koncerte
tohto druhu majú zaznie diela , ktoré sa
nejakým spôsobom viau na interpretaèné
majstrovstvo svetoznámej divy  uviedla
Cappela Istropolitana Mozartovo Rekviem d
mol pre sóla, zbor a orchester, KV 626. Okrem
toho v úvode koncertu zaznela Haydnova
Symfónia è. 104 D dur Hob.I:104.
Dirigentom koncertu bol Enoch zu
Guttenberg, s ktorým od r. 1998 orchester Cappella Istropolitana uskutoènil rad úspených koncertov. Je to dirigent dynamický, plný energie, ktorý má v sebe muzikantskú iskru a nosnú ideu, e hudba minulosti sa má hra tak, aby zaujala ¾udí súèasnosti. A tak od prvých tónov Haydnovej
neskorej symfónie nás ovládol pocit espritu, niekedy a vnútornej váne, ktorá do
haydnovského toku hudby vniesla beethovenovské prvky. Podstatnejie je, e Guttenberg dirigoval maximálne sústredený nielen na celok, ale aj na detaily a súhru rozíreného orchestra CI. Jeho gesto je elegantné a súèasne presné.
Na Mozartovom Rekviem sa podie¾ali
Slovenský filharmonický zbor a kvarteto sólistov: sopranistka Ludmila Vernerová z Prahy, Eva Garajová  slovenská
mezzosopranistka, ktorá ne úspechy v tátnej opere Praha, slovenský tenorista Marian Pavloviè a praský basbarytonista Roman Vocel. Vetko mladí ¾udia, ktorí osvieili stereotyp obsadzovania sólistických
partov v omiach a oratóriách na pódiu
Reduty. Ich hlasy zneli vyrovnane a v sólach
zaujímavo  oplatí sa ich pozva do niektorého budúceho projektu. Nezabudnute¾né
bolo napríklad kontemplatívne vyznievajúce sólistické kvarteto v Recordare.
Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jan Rozehnal) bol nádherný najmä tam, kde zaiarila jeho absolútna istota
a farebný zvuk aj v najzloitejích úsekoch
(fúga v Kyrie, úseky v Dies irae, mohutný
nástup v Confutatis a v Sanctus, ale aj iné).
Dirigent Enoch zu Guttenberg v Rekviem opä demontroval dynamickú aktualizáciu diela s romantizujúcou dynamikou
a agogikou  zvlá v zborových partoch.
Staval na výrazných kontrastoch ako úèinnom stavebnom materiáli. Niekedy si èlovek zapamätá z koncertov celkom neèakané detaily: tak budem spomína na dirigentom efektne vyuitý vláèny záver v èasti
Rex tremendae majestatis  po zborovom fortissime. Celkove dostalo Mozartovo Rekviem
pod rukami nemeckého dirigenta viac èàt
majestátnosti ne preduchovnenosti. Kadopádne bolo struhujúcim záitkom v predve¾konoènom èase.
T E R É Z I A U R S Í N YO V Á
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O prienik hudby Georga Bizeta k poslucháèom sa snaila aj dramaturgia F Koice,
keï do programu koncertu zaradila jeho
Symfóniu C dur a Suitu z baletu Carmen,
v úprave a intrumentácii Rodiona èedrina. Predpokladal som, e tento zaujímavý
a prístupný projekt, s príalivou a známou
hudbou, zaujme iroký okruh návtevníkov.
Nestalo sa.
Aj keï v Symfónii C dur G. Bizeta je badate¾ný vplyv hudby klasicizmu a romantizmu,
prevláda v nej pôvodná, folklórne sfarbená
hudba. Zaujímavá je jej výsledná zvuková
stránka, plná farieb a bezprostrednosti. Symfónia vyaduje modernú interpretáciu; Tomá Koutník ju predstavil s inpirujúcou
silou, ktorá vlieva orchestru vô¾u, vzruenie
a predstavu. Hráèi orchestra vyhoveli dirigentovej koncepcii a preniesli ju do zvukovej podoby, ktorej k absolútnej dopracovanosti v rýchlych èastiach chýbal ete nejaký èas nácviku. Rodion èedrin Suitu z Carmen
preintrumentoval do intrumentára sláèikových nástrojov, doplnených o skupinu bicích nástrojov. Dirigentovo stvárnenie bolo
dôkazom pochopenia mylienkovej håbky
diela, aj jeho majstrovstva.
Dve koncertné vystúpenia Petra Breinera poukázali na jeho umeleckú vestrannos ako klaviristu, improvizátora, dirigen-

PETER BREINER

FOTO P. ERDZIAK

Z KONCERTOV FK

ta a skladate¾a. V programe klavírneho recitálu Tango upútal suverénnou klavírnou
hrou, nevedným improvizaèným umením,
ale aj schopnosou pohotovej reakcie, pri
ktorej známe melódie menili svoj vzh¾ad,
harmonicko-rytmickú hladinu. Jednoducho: bol to podmanivý záitok.

Literárno-hudobné

veèery v KOICIACH
Predovetkým zmysel: Nikolaj Berïajev tvrdí, e v kadom akte lásky, milosrdenstva,
obete, v okamihoch rozjímania, meditácie
 nadchádza koniec tohto sveta, v ktorom
panuje nenávis, krutos, chamtivos, nutnos, tieseò a vzniká svet nový  svet iný.
Do èasu preniká veènos. Snáï môeme
rozíri túto mylienku aj o kadý tvorivý
umelecký èin. Samozrejme, nedochádza
k reálnej premene  umenie je len akousi
predzvesou, ale práve v tomto zvestovaní
premeny sveta a oslobodenia od hrôzy a aoby skutoènosti vidím (inpirovaná Berïajevom) jeho zmysel. Práve v týchto intenciách  s úmyslom nie pobavi, ale povýi, otvára nové svety  sme zaèali v tátnej filharmónii Koice pred tromi rokmi
organizova Literárno-hudobné veèery
(LHV). Tieto mylienky podnietili aj výber
autorov, ktorých texty sa v rámci LHV èíta= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

li: o.i. to boli eseje A.Schweitzera, Exupéryho Citadela, Príli hluèná samota B. Hrabala, Gibranov Prorok, poézia Whitmana,
Novalisa, Goetheho, Baudelaira .... Dôleitou súèasou LHV je hudba  tá pripravuje
slovu priestor, uvádza ho, ale aj zavruje.
Mnohokrát rozvinie, dopovie, prehåbi to, èo
slovo naznaèilo. Baudelairovu poéziu dopåòali Fantazijné kusy R. Schumanna (Z.
Zamborská), Sonáty a partity pre husle J.
S. Bacha (J. Èimaroviè) potvrdzovali výstinos Schweitzerových esejí, Hrabalov radostný smútok rezonoval s Mozartovým
smutne-radostnými Sonátami pre klavír
(M. Nemcová), Exupéryho mylienky sa
striedali s barokovým èembalom (M. Dravecká), jemnos Gibranových viet by snáï
ani nezniesla iný nástroj ako harfu (I. Boggerová). Dobrou vo¾bou boli azda aj Prelúdiá C. Debussyho (M. Gazsiová), ktoré spre-

V programe druhého koncertu figuroval
Breiner ako dirigent a skladate¾. Vo vetkých ním interpretovaných skladbách bol
badate¾ný úprimný vzah a úcta k tvorcom
(Gershwin, Bernstein). Vo výbere z muzikálu West Side Story od L. Bernsteina autorsky
zasiahol do výberu, intrumentácie a suitového zoradenia a upútal najmä citlivou intrumentáciou, doplnenou medzivetnými
úsekmi. Breinerovým ideálom je zvuková
vyváenos orchestra, pri ktorej repektuje
aj individuálne kvality hráèov, ktorým poskytuje dostatok priestoru. V Gershwinovom Amerièanovi v Paríi sa mu podarilo skåbi tematicko-tempovú kontrastnos do jednoliato plynúceho toku hudby. Premiéra
vlastného Koncertu pre violonèelo, klavír
a orchester There must be something... nala
v preplnenej sále rezonanciu a mala zaslúený úspech. Breiner mal pravdepodobne
na mysli vo forme metafory zobrazenie ¾udského údelu. Pouil na to èiastkové obrazové transmisie z rôznych druhov umenia do
sveta hudby. Podarila sa mu detailná motivicko-tematická práca aj evoluèné rozvíjanie melodického materiálu. Sólisti vajèiarskeho Tria animae (J. Ch. Gawrysiak 
husle, D. Hilpert  violonèelo, T. Dratva 
klavír) a orchester FK vyhoveli dirigentovým poiadavkám a jeho koncepciu preniesli do zvukovej podoby so suverénnou
brilantnosou.
POKRAÈOVANIE NA STR.
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vádzali poéziu W. Whitmana a E. A. Poa,
tie sólové violonèelo (J. Lupták), ako súèas LHV s témou Novalis a Goethe.
V prípravnom tádiu LHV je najväèím
problémom výber interpreta textu  toho
èloveka, ktorý bude z tej-ktorej kniky èíta. Kritérium je jediné  povedané priamo
 aby to, èo èíta, bolo v jeho podaní aspoò
trocha uverite¾né. Povedané inak: mylienky Saint-Exupéryho alebo A. Schweitzera nemôe èíta niekto, koho hlas poèujeme denno-denne v reklamách, argentínskych seriáloch, telenovelách atï. Je skutoènosou, e na Slovensku je takýchto
osobností málo. Preto kritérium uverite¾nosti  nie autenticity. To sa podarilo splni
takmer vetkým, ktorí sa na LHV predstavili: M. Geiberg (Baudelaire), Frantiek Kovár (Schweitzer, Novalis, Goethe), M. Kòako (Exupéry), J. Dado-Nagy (Marquéz), B.
Farka (Gibran), S. Tobias (Whitman, Poe).
Z nich Frantiek Kovár je asi tým, ktorý nie
je len uverite¾ný, ale aj autentický.
LHV majú v Koiciach dobrú odozvu 
väèinou príde na kadé podujatie okolo 80100 ¾udí. V zmysle úvodných slov sa vak
domnievam, e to nie je rozhodujúce.
M Á R I A K O R N U C Í KO V Á
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Z mirbachovských

MATINÉ
Vydarené nede¾né matiné v Mirbachovom
paláci dávajú svojim návtevníkom vetko,
èo má poskytnú dobré predjedlo. Povzbudia chu, cibria vkus, ostria zmysly a neutlmia túby po pokraèovaní.
24. februára sme si vychutnali lahôdku. Podávali ju Daniela Varínska (klavír)
a Ján Slávik (violonèelo). Rozpálili atmosféru do erava, po skonèení koncertu z nich
tiekol pot. Z programu sa síce nikto nedozvedel, preèo boli zaradené práve tieto
skladby, práve v takomto poradí, èo v nich
stojí za povimnutie (názvy skladieb neboli preloené dôsledne, prípadne vôbec), zaujatie umelcov vak dokázalo strhnú aj prípadné menej informované publikum (vo¾ných ostalo 7 miest).
Na jedálnom lístku bol Robert Schumann, striedaný premiérovým Ladislavom
Kupkovièom (Téma s variáciami pre violonèelo a klavír) a holandským skladate¾om Martinom Voorveltom (Who´s pushing the pedals
on the season cycle? pre sólové violonèelo). Ak
náhodný poslucháè poèul Schumanna po
prvý raz, zrejme by nikdy neuveril, e ilo
o rozpoltenú osobnos s depresívnymi
sklonmi. Vetky tri jeho «èísla» (Adagio
a Allegro As dur op. 70, Fantasiestûcke op. 73
pre klarinet a klavír v úprave pre violonèelo a klavír, Stûcke in Volkston op. 102 pre violonèelo a klavír) konèili svorne «Rázne a ohnivo» (Rasch und feurig). Celok pôsobil ve¾-

mi temperamentne, k èomu len prispela
známa pecifická akustika Mirbachu, kde
klavír nedokáe znie piano, ba vôbec celá
nízka dynamika je objektívnymi podmienkami akosi znevýhodnená. Treba oceni
fakt, e interpreti vybrali pre tento koncert
diela, ktoré sa vedia vhodne odrazi práve
od týchto podmienok.
Puntièkár by mono upozornil na moment, keï sa èelista nechal na zaèiatku koncertu tak strhnú, e klavíru (len pár taktov)
neostávalo iné, ako poèka, kým sa violonèelo «vráti». Ilo vak o detail, ktorý bol zaznamenate¾ný len vïaka kontrastu oproti ostatnej, precíznej produkcii oboch umelcov.
Schumann ako stabilná opora (sic) hneï
na zaèiatku umonil poslucháèom vniknú
do vzájomných odoziev interpretov, ktorí
tak získali cennú platformu pre Kupkovièa. Prekvapivo konzervatívne dielo (nie
vzh¾adom na Schumanna, ale na povestnú
autorovu avantgardnú minulos) príjemne
kontrastovalo s tradiènou romantickou
spevnosou. ¼ahký eklekticizmus naèrtol
èosi zo serióznych minulých storoèí, najzaujímavejou sa vak javila 3. variácia so zjavne jazzovou synkopovanou faktúrou a prudkým tempovým zlomom do blues. Tento
rozmer vak ostal zvukovo utajený a umelci
sa pridàali konvenènejieho rámca, èo vak
na druhej strane mono pomohlo vnútornej jednote skladby.

Druhý Schumann bol ¾ahuèký a vtipný,
s neprehnanými tempami. Podobne ako
v ostaných predvedených skladbách, ani tu
interpreti nezaváhali tak v charaktere, ako
v dåke výberu.
Poslucháèi sediaci vo vzdialenejích radoch sa mohli cíti trochu zmätení pri zaèiatkoch skladieb, keï umelci v súlade
s temperamentom im vlastným «odpichli»
skladby takmer okamite po dolaïovaní.
Úsmevné sekundy tak znejasnili najmä zaèiatok ve¾mi súèasnej skladby Martina Voorvelta, kedy chví¾ku nebolo jasné, èi èelista ete dolaïuje alebo u hrá. Samozrejme,
v nasledujúcich chví¾ach sa ukázala najmä
technická nároènos skladby, ktorá snáï pri
inom poèúvaní mohla pôsobi trochu ako
hudba k dobrému animovanému filmu 
nepreloený názov je vlastne slovná hraèka
o tom, kto krúti pedálmi roèného obdobia
(cycle), kde «cycle» je aj skratka bicykla.
Závereèné kúsky v ¾udovom tóne tie
zapôsobili vhodne, mono im len z¾ahka
«nevoòal» zmienený objektívne zdôvodnený nedostatok dynamických kontrastov.
Zaujímavé bolo finále koncertu, kedy sa
posledná èas «Stark und Markiert» odohrávala v mol, prièom nepôsobila ani búrkovo,
ani pochmúrne. Dovolila tak umelcom so
zmyslom pre mieru zakonèi príjemné matiné pocitom, ktorý bol aj u poslucháèov
viac ne zadosuèinením.
Ak by sa darilo udriava takúto úroveò
Mirbachovských matiné, bolo by snáï
vhodné zmeni týl vytlaèených programov,
prípadne prida pred zaèiatkom nie príli
nezáivný komentár k oèakávaným dielam.
Mono by sa tak tieto koncerty stali pre
dnené deti i dospelých ve¾mi dostupným
predjedlom k bohatému stolu hudobného
umenia.
BARBORA VAJNEROVÁ

Hudební nakladatelství Editio Bärenreiter Praha, spol. s r. o.
si Vám dovoluje nabídnout novinku:
Vladimír Hudec: Zdenìk Fibich. Tematický katalog
H 7843, 854 stran, cena: 850 Kè
První vydání více ne tøicet let pøipravovaného základního díla fibichovské literatury z ruky mezinárodnì uznávaného
znalce Vladimíra Hudce. Kniha obsahuje dosud nejrozsáhlejí soupis kompozic Zdeòka Fibicha, vèetnì skladeb
nedokonèených a nejistých, autorových klavírních výtahù vlastních dìl i úprav skladeb cizích, k jejich snazí identifikaci
slouí notové incipity. Velkoryse koncipovaná èesko-nìmecko-anglická publikace je opatøena biografickou studií,
øadou pøehledných rejstøíkù a rozsáhlou bibliografií. Pro irokou odbornou i laickou veøejnost se kniha zcela jistì
stane nepostradatelným zdrojem informací o této skladatelské osobnosti.
Kniha vyla s finanèním pøispìním Ministerstva kultury Èeské republiky.
Publikaci mùete zakoupit u naich distributorù na Slovensku:
HUDOBNINY AMADEO
Komenského 6
040 01 Koice
tel.: 055/ 622 97 14
tel. 055/ 633 68 34
amadeo@dodo.sk
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Opä koncert (10. marca), z ktorého som
odchádzala s rozpakmi. Písa vlastne o tom
istom... O interpretaène  autorskej zostave ainovci, Kupkoviè, Zeljenka, Hatrík...
Jediný inovaèný prvok bol skladate¾ Miloslav Linha. Nepoznaný, nepoèutý. Pod¾a
slovných údajov pôvodom z èeskej muzikantskej rodiny (súrodenecké väzby s populárnym súborom Linha Singers), usadený
na východnom Slovensku ako èlen (z textu
bliie neurèenej intrumentálnej orientácie) tátnej filharmónie Koice a i. Tie inpirovaný umením Radoslava ainu skomponoval Sonátu  fantáziu pre kontrabas
a klavír. Hudba, ktorá v dobrom prekvapila: muzikantskou osnovou, z ktorej sa odvíjajú nie vdy predvídate¾né, no napospol
presvedèivé epizódy. Linhova hudba je zaujímavá (tak sa pauálne oznaèujú ako
verbalizovate¾né rébusy). Zaujímavá spôsobom inteligentného spájania hudobníckej
pouèenosti so schopnosou artikulova
vlastné imaginácie. Taká hudba poteí...
Sonata per contrabasso e pianoforte in memoriam R. M. Rilke anche E. Meister od Juraja
Hatríka. Autor, opantaný mnostvom vedomostí aj archou vlastného intelektu,
snaí sa roky nájs vo svojom kompoziènom
výraze oslobodzujúcu ¾ahkos v jednoduchosti. Zvlátne (alebo psychologicky zákonite) ju zvyèajne objavuje v optimálnom
skupenstve hranièných a fatálnych ivotných situácií. V jednej z nich, roku 1999,
skladba aj vznikla. Na pôdoryse (benevolentnej) sonátovej formy prebieha zmysluplný dej s hustou sadzbou mylienok, ich
sukcesií. Nie, neopúa svoje estetické brehy. Mono ich viac èíri, spreh¾adòuje. S daòou smútku a elegickosti...

Vlastne celý koncert zaèal na trúchlivú
nôtu: Laco Kupkoviè so spomienkou na rumunského kontrabasistu Ovidiu Badila
skomponoval Sonátu  smútoènú hudbu. Evoluène prevtelený avantgardista opä nesklamal. Zameditovali sme si s ním v rozpätí
klasicisticko  romantických rozkmitov. Pookriali v prostredí peknej hudby. A tá, noblesne adjustovaná, zväèa nepobúri. Napokon, umenie svojou podstatou môe len
a len tonizova.
Manelia ainovci, ak zopakujem u
ve¾akrát povedané, neustále tvorivo aktivizujú svoje okolie. Od ich (nedávneho) koncertu pribudlo nieko¾ko opusov. Obojstranné umelecké väzby skutoène nepýtajú ko-

3. marca sa v Mirbachu predstavil mladý
klavirista,vlaòají absolvent, v súèasnosti 
opä pod vedením Idy Èerneckej  interný
doktorand na VMU, Kamil Mihalov. V momentálnej etape vývinu si obohacuje repertoár, stavia pred seba závané interpretaèné méty. Nemono poveda, e by svojím
zaloením a predpokladmi smeroval k istej
pecializácii. Do programu matiné zaradil
ve¾mi nároèné  z h¾adiska obsahu i klavírnej sadzby  odliné opusy.
Úvodné Bagately op. 126 Ludwiga van
Beethovena, cyklus iestich miniatúr, sú
ne¾ahkým interpretaèným oriekom. Práve z tohto dôvodu bývajú niekedy povinnými skladbami na súaiach. Kada z èastí
predstavuje iný náladový svet a treba v nich
zoh¾adni klasickú disciplínu, èie kladú na
interpreta nároky pri dosahovaní rovnováhy medzi citom a ratiom na miniatúrnej
ploche. Mihalov upútal pri kresbe línií dôslednou minucióznou prácou, vrátane rytmického èlenenia, dávkou zvukovej kultú-

ry, hoci dynamické odtiene mohli by o jeden a dva stupne krehkejie. ako vak
mono formova dynamický priebeh v uzavretom minipriestore na ve¾kom klavíri! Vyzdvihnú mono aj disciplinovaný prístup
k agogike. Pri vystihnutí výrazu neprekroèil tandard svojej vekovej kategórie, má
vak predpoklady preniknú viac do håbky
a odpúta sa od èiastkových problémov. Pri
interpretácii tohto opusu zaiste nepovedal
posledné slovo...
Opaèný prístup k výstavbe vyaduje
Brahmsova Sonáta è. 3 f mol op. 5  jeden
z vrcholných romantických opusov. Výrazovou mnohorakosou, ve¾korysými líniami,
formovou ucelenosou nasto¾uje rad problémov. irokoploché akordy, oktávové postupy vyadujú ve¾ké rozpätie ruky a technický fond. Mihalov pristupoval k Sonáte
s dravým mladíckym elánom, s nástojèivou
energiou, výbuchmi váne. To vak bolo
v súlade s obsahom skladby. koda, e ho
temperament poháòal príli dopredu a nie-
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mentár. Výreèným rezultátom bol aj tento
koncert. Výnimku z dua kontrabas  klavír
tvorila premiéra 7. klavírnej sonáty Ilju Zeljenku. Zákonite neprekvapila. Priam nadchla. Aj interpretaènou dikciou, ktorú obdivuhodne formulovala Dana ainová.
Rovnako slovnou charakteristikou ...Vadeprítomný pulzujúci rytmus, ktorý akoby
bol prahmotou jeho hudobnej reèi. Niekedy ivé charakteristické modely, inokedy
nehybné ostinátne odmeriavanie èasu, preruované pomalými filozofickými zamysleniami. Miestami dravá sila, vzápätí nené
poetické rozjímanie. To vetko v logicky plynúcich a vzájomne na seba nadväzujúcich
úsekoch, tvoriacich vyváený celok. Hudba,
ktorá je nezamenite¾ná so iadnou inou,
hudba, ktorá má svoju typickú tvár  hudba
Ilju Zeljenku...
L Ý D I A D O H N A LO V Á

FOTO

ARCHÍV

MANELIA AINOVCI

kedy, napríklad v Scherze, i na úkor rytmickej kresby (najmä v bodkovaných rytmoch
sa dlhie tóny skracovali o zlomok sekundy). Mihalov vak akoby vôbec nerepektoval obmedzené akustické monosti priestoru. Z h¾adiska výrazu zaujal viac eruptívnosou, patetickou heroickosou, prièom
by vak temperament mal by dôslednejie
pod kontrolou. Andante espressivo (2. èas)
predstavovalo aj z h¾adiska tempa náladový kontrast, ten vak dosahoval skôr vo formovaní tónu, menej u vo vystihnutí citovej håbky, vrúcnosti. Intermezzo vo výraze
stálo akosi bokom, v Mihalovovej interpretácii predstavovalo akoby spojku k finále,
zakonèenému mohutným chorálom. Aj na
tomto diele bude musie ete pracova, domý¾a, dotvára, najmä v drobnokresbe,
a postupne prenika do dimenzií jeho filozofie.
VLADIMÍR ÈÍIK
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OPÄ

ORGANY

20. januára sa v Koncertom túdiu Slovenského rozhlasu a aj z vysielania opä ozval
zvuk organa. Dramaturgovia tohto ob¾úbeného cyklu sezóny iestich domácich a zahranièných organistov tak skrá¾ujú priaznivcom organovej hudby nede¾né predpoludnia èi u na ivo v rozhlasovej sieni,
alebo priamym vysielaním pri rádioprijímaèoch. Obe podoby prináajú obohacujúce
záitky.
Prvý tohtoroèný recitál patril mladej slovenskej organistke Bernadette uòavskej
(poznámky k jej vystúpeniu sme priniesli
v predchádzajúcom èísle).
Po¾ská organová kola predstavila svojich reprezentantov u vo viacerých organových cykloch. Zväèa sú to rozh¾adení
umelci, ktorých rukopis sa odvíja od brilantnej techniky a inpirovanosti najmä francúzskou kolou. Mladý absolvent Hudobnej akadémie v Krakove, Arkadiusz Bia-

lic, sa predstavil v dielach Johanna Sebastiana Bacha a v hudbe francúzskych
skladate¾ov. Najviac sa mu darilo v Chorále
è. 1 E dur Césara Francka. Bola to hlboká
výpoveï o autorovi, ktorého meditatívnos
a spevnos rezonovali v zvukovo  farebnom
splynutí. Farebná skica Louisa Vierna
a drobnokresba Mauricea Duruflého ete
èakajú na precíznejí výraz a Johann Sebasian Bach na hlbí prienik do jeho håbavej
filozofie. Bialic zapôsobil mladíckym rozletom a bohatou interpretaènou fantáziou 10.
februára v cykle Pod Pyramídou.
Vystúpenie slovenského organistu Petra Reiffersa som poèúvala z vysielania
i z nahrávky. O umeleckých kvalitách organistu, jeho výnimoènej muzikalite a duchovnom precítení som presvedèená u od
jeho tudentských vystúpení. Pri kadom
ïalom iba sledujem jeho aktuálne umelecké smerovanie. V Reiffersovom februá-

KONCERT
JAMU B

TUDENTOV

Po nieko¾kých rokoch sa obnovila tradícia
výmenných koncertov medzi Katedrami
klávesových nástrojov Vysokej koly múzických umení v Bratislave a Janáèkovej akadémie múzických umení v Brne.
Prvý z nich sa konal 26. februára 2002
v koncertnej sieni VMU. V polorecitáloch sa
predstavili poslucháèi JAMU Brno Dagmar
Zámeèníková (5. roèník) z triedy Daniely
Velebovej a Samuel Bánovec (5. roèník)
z triedy Jiøího Skovajsu. Obaja interpreti si
zvolili nároèný program, v ktorom prezento-

RNO

vali svoje interpretaèné kvality zdokona¾ované poèas túdia. V prvej polovici koncertu
v interpretácii Dagmar Zámeèníkovej odznela Sonáta E dur op. 109 od Ludwiga van Beethovena a 2. sonáta d mol op. 14 od Sergeja
Prokofieva. Zámeèníková zaujala publikum
v detailne premyslenej interpretácii, v ktorej
dominovala dôsledne vypracovaná faktúra
a tematická truktúra. Vo svojom ïalom
umeleckom vývoji by sa vak mohla zamera
na vypestovanie bohatej zvukovo-farebnej
kály a hudobno-výrazovej rozmanitosti.

rovom koncerte ma oslovila najskôr dramaturgia, postavená poslucháèsky zaujímavo,
vo farbistom ate troch storoèí. Od Johanna Sebastiana Bacha po súèasnú slovenskú,
èeskú a francúzsku hudbu. Niektoré tituly
som u v jeho interpretácii poznala, tak som
poèúvala, èím ich tentoraz obohatil. I keï
Reiffersov týl je presiaknutý dynamizmom
mladosti, práve v stíených miestach odha¾uje svoj hlboký duchovný ponor do interpretovanej hudby. Jeho gestá sú muné,
skôr uválivé ako efektné. Je typom chrámového organistu, vie èo je liturgia, úcta
k hodnotám. Jeho Franck je skôr slovenský ako francúzsky, Greák a Eben  obaja
zhodní v prenikaní do filozofie súèasníka.
Litaiz bol podobne ako Reiffers chrámový
organista, take podobná orientácia a myslenie podporili organistovo brilantné pointovanie duchovných inpirácií v chorále Veni
creator Spiritus. Peter Reiffers cíti organ
v zmysle spevného chrámového nástroja.
Sám je dirigentom chrámového zboru, regenschorim v katedrále Najsvätejej Trojice v Trnave, ktorú muzikantsky preslávil
Mikulá Schneider-Trnavský.
ETELA ÈÁRSKA

V druhej èasti koncertu odzneli v podaní
Samuela Bánovca Sonáta b mol op. 35 od
Fryderyka Chopina a Mefistovský valèík od
Franza Liszta. Bánovcova interpretácia sa
vyznaèovala muzikalitou, prirodzeným
temperamentom i profesionálnym nadh¾adom. Bravúrna technika a rados zo samotnej hry boli prednosami interpreta. Záver
koncertu oivil Bánovec brilantným dezovým prídavkom. Mladý klavirista má vetky predpoklady pre úspený interpretaèný
rast i keï bude zaujímavé sledova, ktorým
smerom sa vyberie. Uprednostní vánu alebo dezovú hudbu?
Ïalí koncert sa uskutoèní na pôde JAMU
v Brne, kde sa zas predstavia poslucháèi
Katedry klávesových nástrojov VMU Bratislava.
S TA N I S L A V A K O P TÁ KO V Á
MARTINA KOREÒOVÁ

Slovenský rozhlas, Rádio Regina Bratislava
Mýtna 1, P.O.Box 55, 81755 Bratislava, tel.: 5727 3750-9, 5727 3764, fax: 5249 5585

VKV 104,4 MHz
8.00
9.00
9.30
11.30
12.00
13.00
13.30
14.00
14.05
15.00
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SOBOTA
R-MIX
RS
Bratislavská panoráma
Hudba z muzikálov
RS
Hudba (RD)
Dvorana slávy (RD)
správy (RS)
Hudobné pozdravy
túdio Svet (RS)

16.00
16.30
17.00
17.05
17.30

SV 792 kHz

Dychová hudba (RD)
Program Rádia Devín
správy (RS)
Bakalári (RR Ko)
Hudba (RD)

NEDE¼A
9.00 ¼udia z kriovatiek
9.30 Kultúrna revue
12.00 (RS)
13.00 Panoptikum (RR BB)

14.00
14.05
15.05
16.00
17.00
17.30

správy (RS)
Hudobné pozdravy
Bonbónik
Pozvete nás ïalej (RS)
Kalendár
Ozveny dòa

VEDNÉ DNI:
05.00 Rádiobudík
08.00 Rádiotrh práce
09.00 Hudobné pozdravy

RS  Rádio Slovensko
RD  Rádio Devín
RR BB  Rádio Regina Banská Bystrica
RR Ko  Rádio Regina Koice
10.00
10.10
12.00
13.00
14.00
14.05
15.00
15.05
17.30

Miniurnál SRo
Predpoludòajie SPEKTRUM
Rádiournál
Hudba, publicistika
a umelecké relácie
Správy RRB
Reprízové relácie Rádia
Slovensko a R Devín
Správy RS
Popoludòajie Spektrum
OZVENY DÒA
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panielsky
KLAVIRISTA

Bolo by prehnané tvrdi, e hlavné mesto
SR je bohaté na klavírne recitály vysokej
kvality. A takisto by bolo prehnané tvrdi,
e koncert 27-roèného paniela Davida
Gómeza bol výnimkou. Za najzaujímavejí moment jeho recitálu (organizátori:
Mestské kultúrne stredisko a Ve¾vyslanectvo panielskeho krá¾ovstva) povaujem
konfrontáciu panielskej, skôr provinènej
a po¾skej, skôr univerzálnej klavírnej romantiky. No Gómez svoj výkon odtartoval
nieèím tretím, tyrmi klavírnymi tangami
skvelého súèasníka z Argetíny, Astora Piazzollu. Keïe Piazzolla nepíe tylizovaný
folklór, ale artistické útvary syntetického
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Atrakciou pre milovníkov súèasnej hudby na tohtoroènej Praskej jary budú dve
svetové premiéry diel èeských skladate¾ov, ktoré vznikli na objednávku festivalu. 18. mája bude v netradiènom industriálnom prostredí Thámovej továrenskej haly v Karlíne uvedené dielo
Subida od jubilujúceho moravského
skladate¾a Petra Grahama (nar. 1952),
snaiace sa preklenú kontrast medzi
skladbami Seven Johna Cagea a De
Staat Louisa Andriessena. Dielo je pokusom o nové uchopenie spirituality
v hudbe, neviazané k liturgii, ale k pria-
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charakteru s prvkami jazzu, moderny, samozrejme argentínskeho tanga atï., u
v týchto skladbièkách bolo moné zoznámi sa s Gómezovými kladmi i nedostatkami. Bohuia¾, tie druhé bijú do oèí èasto
viac, najmä ak ide o deficit v oblasti zrozumite¾nosti a tónotvorby. panielsky hos
príli etril forte, príli èasto tlmil zvuk a brzdil vpred smerujúce dynamické krivky. ako mono akceptova nesplnenie prednesového kritéria  jasnej poèute¾nosti vetkých,
alebo aspoò ve¾kej väèiny tónov.
Ku Gómezovmu hráèskemu profilu patrí i silná zdranlivos, paradoxne mohutné
pohyby telom, zaujímavé spevácke dokres-
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memu individuálnemu preitku. Bolo inpirované poéziou panielskeho mystika Juana de la Cruze.
Na dvoch chrámových koncertoch v katedrále sv. Víta bude 24. a 25. mája
uvedené rozsiahle 17-èasové oratórium Sylvie Bodorovej (nar. 1954) Juda
Maccabeus. Skladate¾ka na diele pracovala od roku 1999 a do zaèiatku
marca 2002, ako textovú predlohu pouila obe starozákonné knihy makabejské, almy, Knihu múdrosti, Izaiáove
proroctvo a súbor idovských modlitieb,
ale aj autentické texty 20. storoèia.

lenie predvádzaných diel, pôsobiace miestami ruivo a nepochybne intenzívne preívanie, obèas okorenené o vstupy výbuného temperamentu. Súèasou Gómezovej
svojráznej expresie je aj stereotyp v agogike
(rovnako alebo podobne tvarované frázy sú
zahrané s navlas rovnakou krivkou drobného spomalenia a zrýchlenia, prípadne aj
s rovnakou zvukovou vlnou). Toto èloveku
urèite menej prekáa napríklad v panielskych tancoch E.Granadosa, ako v dvoch nokturnách op.posth. a najmä v Andante spianato a Ve¾kej polonéze op. 22 F. Chopina. Najzaujímavejou skladbou domácej proveniencie bola panielska suita mne neznámeho E. Leconu (v bulletine som nenaiel celé
mená ani dáta autorov). David Gómez je
sebaistý virtuóz, èo dokázal najmä v dvoch,
hádam od panielskych skladate¾ov pochádzajúcich prídavkoch, ktoré suverénne odpálil. Zoal napokon znaèný úspech, v neposlednom rade u enskej èasti publika.
T O M Á  H O R K AY

JAZZ TODAY
Poèúvajte relácie dvojice
Vlado midke  Igor Krempaský
kadý piatok o 23.00 h

HVIEZDA FM
100,3 MHz (Bratislava)  88,8
MHz (Nitra)  97,6 MHz (Banská Bystrica)  98,8 MHz
(Liptovský Mikulá)
www.musicmarket.sk
www.divyd.sk
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Zita Freová-Hudcová
27. APRÍLA SI PRIPOMÍNA KRÁSNE IVOTNÉ JUBILEUM (90)STÁLE ARMANTNÁ A SVIEA ZITA FREOVÁ-HUDCOVÁ,
OPERY SND (1934-1962), PEDAGOGIÈKA SPEVU NA KONZERVATÓRIU V ILINE (1962-1969) A HLASOVEJ
(1953-1979), KONCERTNÁ UMELKYÒA, ZÁPALISTÁ PROPAGÁTORKA PÔVODNEJ SLOVENSKEJ TVORBY.

Neviem síce, e jak ena
aký má ver jazýèek,
le d¾a spevu nech je ctená
èo slovenský slávièek.
(Verík Ladislava Hohoa, uverejnený v Slovenskej pravde 2.6.1940, ako reakcia
na výkon v roli Oskara vo Verdiho Makarnom bále.)

= Z troch detí zo Spiského tiavnika sa dve rozhodli pre
aktívnu hudobnícku dráhu. Zita Freová- Hudcová, prísluníèka prvej slovenskej speváckej generácie v SND a Tibor Freo, hudobný skladate¾, dirigent SND. Kde sú
korene váho hudobného nadania?
Asi u otca, uèite¾a a výborného muzikanta. Mal krásny tenor, hral na husle, cimbal, klavír, organ, on podchytil talent, ktorý v nás vybadal. No stredný brat Janko
nebol muzikant, keï mal ís na hodinu
huslí, roztrhla sa mu struna. Na maturitu
sa vak najradej pripravoval pri mne, pri
klavíri.
=Zo tiavnika ste sa sahovali do Kemarku, do Spiskej Belej, odtia¾ ste vy
a o 6 rokov mladí Tibor odili na Hudobnú a dramatickú akadémiu do
Bratislavy. tudovali ste paralelne dva
hlavné predmety, spev u J. Egema
a klavírnu hru u L. Adamcovej-Svobodovej.
V tejto súvislosti si spomínam na humornú
situáciu. Z Prahy prila komisia na hospitáciu. Vypoèuli si moje klavírne vystúpenie
a odili do ved¾ajej miestnosti, kde som
spievala. Egema sa pýtali, èi ide o tú istú
osobu, alebo majú v kole dvojièky.
Pani Svobodová sa snaila získa ma pre klavírnu dráhu, po
absolutóriu  konèila som Symfonickými variáciami C. Franckama chcela posla do Prahy na Majstrovskú kolu, keïe VMU
ete neexistovala. Egem si ju rád kodoradostne doberal: Ona
nikdy bouchaèkáøka nebude! Mal pravdu, vdy som túila spieva.
=No hudobnú fundovanos a skúsenosti ste zúroèili aj poèas speváckej kariéry. Ili ste z role do role, niekedy bolo
kvôli záskoku potrebné rýchlo dotudova part, to by bez
vysokej miery muzikálnosti nebolo reálne.

20

VÝCHOVY NA

VMU

Urèite, znalos partitúry, schopnos natudova postavu bez korepetítora mi ve¾mi u¾ahèovala prácu. A párkrát ma aj zachránila od
trapasu. Poèas predstavenia Turandot (spievala som Liu), L.
Holoubek dirigoval  ako èastokrát  spamäti. Dostala som nástup, no nenastúpila som, to ete nebola moja muzika. Holoubek
sa udivene pozrel, dal nástup znova, opä som nenastúpila. A na
tretíkrát, na správnom mieste, som zaèala spieva. Holoubek pochopil a gentlemansky sa mi od pultu uklonil.
Klavír som vak vyuila nielen ako speváèka. U som uèila na
Konzervatóriu v iline, keï sme s J. Zahradníkom a J. Onièenkom mali koncert v Preove. Oni cestovali z Bratislavy, ja som pristúpila v iline. Klavirista s nami nebol. Neèakal nás ani v Preove
a keï nepriiel do zaèiatku koncertu, vedeli sme, e je zle. Sála bola vypredaná, nu
mi neostávalo iné, ako koncert kolegom odkorepetova  z listu.
= Vráme sa ete k rokom túdií. Po
absolvovaní speváckeho odboru na
Hudobnej a dramatickej akadémii u J.
Egema ste boli u ako sólistka SND
v roku 1942 na tudijnom pobyte
v Ríme u R. Stracciariho. Ani on vak
nebol vaím posledným pedagógom.
Kto a ako sa podie¾al na vaom speváckom kolení?
Egem, sám krásny bas, bol pecialista na
poloenie základov, vedel výborne nauèi
techniku dýchania, posadi hlas, zakladal
si na muzikálnosti. Viacerí sme u neho
absolvovali: M. Èesányiová, . Hoza, J.
Gabèová, D. Gabajová,... Vo vyích roèníkoch mal vak tendenciu preexponúva,
ku kadému hlasu pristupova ako k dramatickému. Po skonèení koly som k nemu ete chví¾u chodila, no potom prila
do Bratislavy pani Bellová, dcéra J. L. Bellu, výborná pedagogièka spevu, pri jej talianskej metóde sa mi podarilo od¾ahèi
hlas, bola som lyrický soprán. U Stracciariho som sa sústreïovala viac na túdium rolí, ne na techniku. Natudovala som tam
o. i. Mimi v slovenèine. Mojou poslednou pedagogièkou bola A.
Korínska, ktorá nastúpila do SND ako hlasová poradkyòa. I ona
vyuèovala talianskou metódou, ktorá mi vyhovovala.
= Rímsky pobyt, to urèite nebolo len túdium, ale aj priate¾stvá, príjemne strávené vo¾né chvíle.
V Ríme sme boli spoloène s Tiborom. Bývali sme v malom penzióne, kde som aj cvièila, Tibor komponoval svoju Stabat mater na konzuláte u pána Sidora, aby sme sa vzájomne neruili. Kadý deò
FOTO ARCHÍV

DLHOROÈNÁ SÓLISTKA
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okolo poludnia som mala hodinu u Stracciariho, potom sme li na
obed a popoludní sme sa chodievali kúpa do Freggiene. Navtevovali sme rímske pamätihodnosti... z divadelných predstavení mi
najsilnejie utkvel v pamäti Mozartov Don Juan. Silný záitok mám
z ome, celebrovanej pápeom Piom XII. Boli to pravidelné ome
pre asi 300 ¾udí, po skonèení ktorých Svätý otec dával na malej
audiencii poehnanie. Nás s Tiborom povaoval za manelov, vysvetlili sme mu, e sme súrodenci zo Slovenska. Bol príjemne prekvapený, cez nás poslal poehnanie celému národu.
=Poèas svojho takmer tridsaroèného pôsobenia v SND ste
vytvorili okolo stovky úloh, od meních rolí
v zaèiatkoch kariéry a po exponované lyricko-koloratúrne a mladodramatické postavy opernej literatúry.
Veru, v niektorých operách som postupne vytvorila aj
3-4 postavy. Napríklad v Dvoøákovej Rusalke. Ete poèas túdia na Akadémii som zaskakovala za chorú
ofku Napravilovú Cudziu kòanú, èo zïaleka nebola rola prislúchajúca môjmu odboru, no u som spomínala Egemovu tendenciu vychováva dramatické
hlasy. Potom som spievala 1. ienku, 2. ienku a nakoniec Rusalku. Tá popri Maøenke z Predanej nevesty
patrila k mojim ob¾úbeným. Dobre mi sedeli i mozartovské party  Zerlinka, Zuzanka, Grófka.
=Na ktorých kolegov z divadla si najradej spomínate?
Samozrejme, sú ¾udia, ktorí sú si viac a menej sympatickí. Aj v SND existovali partie. Mojimi priate¾mi boli Janka Gabèová, Jevgenij Jevtuenko, Frantiek Hájek, Frantiek
V SNEHULIENKE
ubert, ktorý bol ve¾mi priate¾ský,
RÍMSKEHO 
intrigánstvo mu bolo cudzie, na jaKORSAKOVA
visku tvárny, mäkký, prispôsobivý,
ve¾mi rada som s ním spievala.
V divadle bolo tie zvykom dra
patronát nad mladími kolegami,
mojou zverenkyòou bola Boena
Suchánková-Hanáková.
V SND s malými prestávkami
tvrstoroèie pôsobil aj brat Tibor,
s ktorým sme od detstva boli silne
spätí. Bola som jeho prvou a prísnou uèite¾kou klavíra, obèas som
mu dala aj po prstoch. Po rokoch
som pod jeho vedením spievala
Marku v Krútòave. V jednej scéne
som s priate¾kami spievajúc vychádzala zozadu. Vdy som nastúpila
dobre, no Tibor ma odklepal a vrátil. Brat-nebrat, dirigenta treba poslúcha. A na tretíkrát ma pustil
ïalej. Cez pauzu som la za ním:
Tibko, èo si sa zoalel, veï som
bola dobre?! To má za to, e si
ma bila po prstoch!
=Hosovali ste i v zahranièí  v Prahe, Bukureti, Budapeti,
Berlíne, Bruseli.
Mám krásnu spomienku na praské hosovanie v Predanej neveste. Spievali sme s Jankom Blahom Jeníka a Maøenku- celý ansámbel po èesky, my po slovensky. Predstavenie malo ve¾ký úspech
u publika i kritiky, ktorá písala: ...moc krásnì znìla tá zpìvná
sloventina.... S Jankom Blahom sme hosovali i v Bukureti.
Bola som tesne po rímskom pobyte. Tu som natudovala Mimi,
v SND bola toti plánovaná Bohéma. Ná tajomník Latùvka vedel, e ju mám v repertoári, i keï som ju ete na javisku nespievala. Do ponuky pre Bukure ju okrajovo uviedol popri plánovanom Trubadúrovi a Madame Butterfly. O pár dní za mnou pribehol
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celý vydesený, e èo budeme robi, Rumuni si namiesto Trubadúra vybrali Bohému. Nu èo, vzala som si kostým, parochòu a li
sme. Skôr, ne som ju stihla spieva v Bratislave, mala som osobnú premiéru v Bukureti. Tam mala taký úspech, e nasledujúce
predstavenie Madame Butterfly snímal v priamom prenose rozhlas.
Naastie, nai doma náhodou zapli správnu stanicu, aj keï som
ich nemohla upozorni.
=Popri úèinkovaní v SND je významná vaa koncertná èinnos, predovetkým cie¾avedomé propagovanie slovenskej
tvorby. Premiérovali ste Kardoove Piesne o láske, Macudzinského V podvedomí, Moyzesove
Detské pesnièky, Freov Najkrají sen... Archív Slovenského
rozhlasu uchováva vae poèetné nahrávky slovenskej tvorby.
Robila som to ve¾mi rada. Tvorbu
slovenských skladate¾ov som nielen interpretovala, bola som i pri
zrode mnohých cyklov, keïe som
slune spievala z listu. Napríklad
pri komponovaní Suchoòovho Nox
et solitudo, ktorý mám doma v rukopise aj s venovaním. Suchoòovci
i my sme bývali vtedy v Petralke,
Suchoò priiel s tromi hotovými
piesòami za mnou, aby som mu to
skúsila zaspieva. Bol spokojný
a onedlho mi z domu volal, e som
ho inpirovala a má hotovú ïaliu
pieseò, Topole. Tie, keï Tibor nieèo
skomponoval príli vysoko, bránila
som jeho budúcich interpretov...
Piesne netreba hna do vysokých
polôh, nerobili to ani Schubert,
Brahms...
Zväz slovenských skladate¾ov mi
pripravil jednu dojímavú chví¾u.
S manelom, muzikológom Kontantínom Hudcom, sme bývali v dome, kde mal ateliér maliar Krupec.
MARIENKA
Nahováral môjho manela, aby mu
V PREDANEJ
stál ako model, e má zaujímavé
NEVESTE
èrty. Kontantín sa dlho bránil, no
èasom sa nechal prehovori. Hotový obraz sa mu vak nepáèil a odmietol ho prevzia,
tak ostal visie u Krupca. Tesne po manelovej smrti
mal Krupec ma¾ova Suchoòa a ten spolu s priate¾mi
skladate¾mi uvidel Kontov obraz. Jedného dòa, bolo
to asi mesiac po manelovej smrti, zazvonili u mòa
Suchoò, Moyzes, Vanek a Jurovský v slávnostných
èiernych oblekoch: Zitka, ivého Konta ti vráti nemôeme, prijmi od Zväzu skladate¾ov aspoò tento obraz.
= Po odchode z divadla ste pokraèovali vo výchove mladej generácie na Konzervatóriu v iline.
Pôvodne som si dala iados na Konzervatórium v Bratislave, ale
môj kádrový posudok neoslovil vedenie koly, ani sa nenamáhali
da mi odpoveï. Bola som v ne¾ahkej situácii. Ako vdova som
ivila mamu, starú mamu a tri deti. Z penzie by som to nezvládla. Tak som prijala miesto v iline, na tamojom Konzervatóriu
som vyuèovala 7 a pol roka. Kým som nemala izbu, spávala som
v riadite¾ni, cez obednú prestávku som sedávala vonku na lavièke, s tmavými okuliarmi na oèiach, aby okoloidúci nevideli, e
driemem.
= 24 rokov váho ivota sa spája s pedagogickým pôsobením na VMU, kde ste boli prvou pedagogièkou hlasovej
výchovy hercov.
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ROZHLASOVÝ
Z pomerne bohatej ponuky umelecko-publicistických programov Rádia Devín, kde sú
ako hrozienka vo ve¾kom koláèi ukryté aj
hudobno-slovné relácie, som si so záujmom
vybrala HUDBU A VÝTVARNÉ UMENIE
(9. 3. od 15.00). Reláciu pripravilo Koické
rozhlasové túdio. Vzácna téma medzi
veobecne smrte¾ne ványmi ponukami
hudby... Autorkou scenára bola O¾ga Gáborová. Koickej redakcii Slovenského rozhlasu a redaktorke relácie Lýdii Urbanèíkovej patrí vïaka za objavovanie talentov,
ktoré potrebujú prvý impulz, a urèite aj
následné odborné vedenie v rozhlasových
pecifikách práce. O¾ga Gáborová ponúkla
zdanlivo ¾ahký, zábavný poh¾ad na vzah
medzi hudbou a kresleným poh¾adom na
ivot. Okrem citátov (o humore) sa autorka pýtala na názory o vzájomnom prepojení dvoch pecifických oblastí umenia dvoch
povolaných ¾udí: jedným bol hráè na bicie
nástroje tátnej filharmónie Koice Jozef
Hudák, ktorý okrem profesie hudobníka
vo vo¾nom èase kreslí a ïalím hosom relácie bol karikaturista Ladislav Tverïák.
Výpovede oboch umelcov spájala hudba,
ktorá bola nejakým spôsobom (autorsky èi
upravovate¾sky) karikatúrne spracovaná.
Do stredu relácie bola (nezvyèajne) vloená poviedka francúzskeho autora, ktorej
prínosom bola najmä herecká interpretácia a hudobná réia Petra Vilhana, resp.
práca zvukového majstra Gejzu Toperczera. Sklamaním boli laické výpovede Ladislava Tverïáka, ktorý môe by majstrom
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vo svojom odbore, no jeho uvaovanie o hudbe nebolo umelecky, ani mylienkovo na
úrovni. Myslím, e výpovede hostí mali prejs
autorskou prípravou, výberom a azda aj
zvukovo-strihaèskou úpravou. Ove¾a hlbie,
kultivovanejie zapôsobil ako komplexná
osobnos J. Hudák. Nu, idea relácie nebola zlá, ale autorka si bude musie pozornejie vybera partnerov na posolstvá o umení.
Na Rádiu Slovensko sme si vypoèuli
(16. 3. od 17.30) pomerne málo frekventovanú dlhoroènú stálicu operného neba  tenoristu Jozefa Kundláka v relácii HUDBA, KTORÚ MÁM RÁD. Redaktor Vlado
Franc u priviedol pred mikrofón tejto relácie ve¾a osobností hudobného ivota.
Okrem seba majú v polhodinovke rozprávania a hudby predstavi najmä populárne
ukáky. A tak aj tentokrát zaznel èasto frekventovaný Sting, Armstrong, Fitzgeraldová, Elton John... Ale èo zaujalo najviac, to
bolo inteligentné rozprávanie Jozefa Kundláka. Hovoril o svojom ivote  v súkromí
i na opernom javisku, doma i v zahranièí.
ia¾, tento skromný spevák, ktorý má na
svojom konte rad významných ocenení
a hosovaní v najvýznamnejích operných
domoch, nie je v centre pozornosti médií.
A tak padlo dobre, dozvedie sa o jeho názoroch na ivot a umenie. Bolo to nanajvý
zaujímavé poèúvanie...
STRETNUTIE NAD PARTITÚROU z dielne redaktorky a autorky Melánie Pukáovej (16. 3. od 15.00) predznamenalo ve¾konoèné sviatky. V relácii zazneli toti uká-

ky nového slovenského diela  Evanjelia pod¾a Lukáa od Víazoslava Kubièku (repríza relácie 29. 3.), ktoré autor nazval opera. Libretistom diela je Ondrej Odokienko, vychádzajúci, samozrejme, z textov
prísluného evanjelia Nového zákona. Hosami autorky v túdiu boli Víazoslav Kubièka a dirigent Marián Vach. Oboznámili
nás s genézou a interpretaènými problémami skladby, ktorá má skôr charakter oratória ne opery  pokia¾ pod týmto pojmom
nechápe autor dielo ako také. O dramatickom javiskovom rieení diela sa, ia¾,
nehovorilo. Pravda, ivé predvedenie 140.
opusu skladate¾a (21.3. v Moyzesovej sieni) premiérovým poslucháèom lepie dokumentovalo, o èo ide. V rozhlase  s pracovnými zvukovými ukákami z generálok 
zaujalo nielen hudobno- umelecké rieenie
diela, ale aj úprimnos vyznania skladate¾a. Podobné kréda  mono na kodu vytvárania osobného vzahu poslucháèov
k umelcovi  hovoria dnes umelci pred mikrofónom málokedy...
Relácie Melánie Pukáovej, ktoré
v stretnutiach nad partitúrou nielen popularizujú súèasnú slovenskú hudbu, ale prenikajú aj pod prvú vrstvu komunikácie,
patria dlhodobo k rozhlasovo najzaujímavejím. Tentoraz mi v nich prekáali barlièky citátov z Esejí o umení od Jána Albrechta a neustále vyuívaný Milan Rúfus
 namiesto irieho, hlbieho a analytickejieho poh¾adu na partitúru nového diela.
Azda nabudúce...
T E R É Z I A U R S Í N YO V Á

K
POKRAÈOVANIE ZO STRANY
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Na VMU som zaèala uèi tudentov herectva spev. Raz priiel za mnou Viliam Záborský,
èi by som ich nechcela uèi hlasovú výchovu. Na otázku, èo to je, som dostala odpoveï , e
im treba dosta hlasy do rezonancie. Doma som uvaovala nad vhodnou technikou a prila
som na jediné rieenie  to sa dá len spevom. Ponuku som prijala. Moja metóda spoèívala
v plynulom striedaní spevu a hovoreného slova bez prechodov, vo výuke správneho dýchania, v posadení hlasu do masky, aby sa nezaaoval krk. tudentov som tak troku
vrátila do detských liet, jedným zo základných textov bola Smrekova abeceda Adam v kole
nesedel... Mojimi rukami preli mnohí  M. Geiberg, M. Kòako, M. Doèolomanský, S.
Danèiak, J. Kukura, B. Turzonovová, E. Vááryová...
=Operné umenie nie je len spievanie, ale aj herectvo, tvorivé stvárnenie postáv.
Ako ste pristupovali k svojim úlohám?
Role, ktoré som spievala, boli väèinou ako ité na mòa. Nepotrebovala som ich hra,
staèilo ich preíva. Len raz, keï Mimi Kionová nemohla spieva, zaskakovala som Musettu. Bola som z toho celá chorá, tu som sa nedokázala vi, Musetta mi bola cudzia.
Veobecne bolo mojou snahou neafektova, èo som cítila, to som hrala. Keï bolo treba
plaka, plakala som, keï sa bolo treba smia, smiala som sa.
PRIPRAVILA MICHAELA MOJIOVÁ
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Súèasou tohtoroèného 57. Medzinárodného hudobného festivalu Praská jar bude
aj recitál tureckého klaviristu Fazila Saya
28. mája v Rudolfíne, na ktorom uvedie
tvorruènú verziu Stravinského Svätenia jari
sám pomocou peciálneho klavíru, ktorý
pre umelca pripravila viedenská firma Bösendorfer. Fazil Say prvýkrát naivo predviedol túto verziu na mieste pôvodnej pamätnej premiéry Stravinského diela v Theâtre des Champs-Elysées v Paríi v marci
2001. Vzápätí nasledovalo uvedenie
v newyorskom Metropolitnom múzeu. ivému predvedeniu unikátnej verzie Stravinského Svätenia predchádzala realizácia nahrávky multirecordingovou technikou
pre vydavate¾stvo Teldec vo februári 1999.
Klavirista pôvodne dielo natudoval a hral
tvorruène koncom 80-tich rokov so svojim uèite¾om Davidom Levinom, chorým na
AIDS, tesne pred jeho smrou, ktorá ním
hlboko otriasla.
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

HUDOBNÉ DIVADLO

Carmen

novinka na scéne Opery SND

= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

s pieskom, v úvode predstavujúcim spomienku na detstvo, v závere
samotného býka. Viac nápaditosti v aranovaní masových scén
chýbalo vo finále 2. dejstva, no hlavným problémom bolo 3. dejstvo, výtvarne a dramaticky úplne statické. Hoci obe hlavné predstavite¾ky si priniesli do roly znaèné herecké a najmä pohybové
nasadenie, vo vzahu k partnerom, èi v kreovaní situácií sme ve¾a
nového nevideli. Pozoruhodný nápad priniesol Marián Chudovský
v závereènom obraze, kde toèiaca sa scéna umoòovala simultánne exponova oba hracie plány  dramatické rozuzlenie vzahu
Carmen a Dona Josého pred arénou a víazný boj Escamilla s býkom
v jej útrobách.
Pod hudobné natudovanie sa podpísal Duan tefánek, druhú premiéru dirigoval Rastislav túr. Hrá sa verzia s dokomponovanými Guiraudovými recitatívmi, nahrádzajúcimi Bizetom pôvodne zamý¾anú prózu. Po prvýkrát v histórii SND ide o jazykový
originál, doplnený slovenskými
titulkami. Premiérový veèer bol
po hudobnej stránke sklamaním.
O to väèím, e nejde o neznámu
partitúru, ktorá len v minulej inscenácii (do roku 1997) bola vye
stokrát reprízovaná, odhliadnuc
od nepatrného mnostva otvorených krtov. Navye, nejde o predlohu mimoriadne nároènú. tefánkovmu poòatiu chýbalo viac
zvukovej fantázie, nápaditosti
v kontrastoch, ale aj silnejia dávka ohòa a váne. Dávno som nepoèul v orchestri to¾ko elementárnych technických chýb a nepresností v súhre, ako tomu bolo
na prvej premiére. Druhý veèer sa
niesol v pokojnejej atmosfére,
Rastislav túr inpiroval orchester k sústredenejej hre i k dramatickejiemu ahu. Ako celok
vak hudobná produkcia Carmen
nepatrí k pozitívam bratislavskej opery. Zbor tie neprekroèil tandardnú úroveò.
Jitka Sapara-Fischerová si do titulnej roly priniesla svoj vlastný, výrazovo prepracovaný, predsa len skôr o tradíciu opretý interpretaèný názor. V 1. dejstve sa herecky obèas dotýka hraníc vkusu
a vokálne pôsobí trocha afektovane. Silnejou stránkou jej Carmen
je dramatická dimenzia postavy, má pre òu potrebnú tmavú farbu
a tónovú pevnos håbok i prieraznos vysokej polohy, kde sa vak
zave objaví istá rozkolísanos. Výkon graduje v závereènej scéne.
Carmen Jolany Fogaovej je typovo jemnejia, v lyrike rafinovanejia, viacvrstvová a timbrovo zmyselnejia. Lepie jej vyhovovali
prvé dve dejstvá, zatia¾ èo tzv. kartová ária si vyaduje sýtejí
a v spodnom registri temnejí odtieò. Záver bol odspievaný korektne, výrazovo vak ete potrebuje prehåbi dramatický úèinok. Ivan
Choupenitch po tom, èo odstúpili dva avizované tromfy (Peter DvorFOTO A. SLÁDEK

Netreba dlho pekulova nad pohnútkami, ktoré viedli dramaturgiu Opery SND k tomu, aby po päroènej prestávke od derniéry ostatnej inscenácie opätovne oivila Bizetovu Carmen. Ide skrátka o kasovú istotu, ponuku do slnka i daïa, nezlyhávajúci magnet pre
operné i neoperné divácke vrstvy. Niet sporu, e podobné tituly 
a nechcem tým spochybni kvalitu partitúry  do výbavy reprezentaèných scén patria, záleí len, ako sa s dvojseènou zbraòou vyrovná samotný súbor. Operný hit toti vie nielen prinies finanèný
efekt, ale tie nebezpeène zaútoèi. To vtedy, ak v hierarchii hodnôt
prebijú komercia a popularita umeleckú kvalitu. Koniec koncov, ani
éfdramaturg Pavol Smolík pred premiérou nezatajil, e predajnos titulu bola jedným z ústredných motívov jeho uvedenia. Úprimnos hodno oceni, no zároveò nemono zamlèa, e podobný argument zaznieva z úst predstavite¾ov SND akosi prièasto. Skúsme sa
teda zamyslie nad novou bratislavskou Carmen aj cez túto prizmu.
Zhostil sa jej tím inscenátorov na èele s Mariánom Chudovským, reisérom, ktorý sa
spravidla neuspokojí s povrchným aranovaním a kopírovaním
vitých postupov. Rád narúa veobecné klié, no menej ochotne
sa lúèi s vlastným klié, najmä
pokia¾ ide o vizuálnu stránku.
Spolupracuje so stabilnými výtvarníkmi, a mono aj preto je
Carmen do istej miery variáciou u
poznaného scénografického modelu. Koncepène posúva dej
o storoèie dopredu, h¾adajúc paralelu Meriméeho predlohy s duchom faistického frankistického
panielska. Teda je tu úmysel predostrie kontrapunkt motívov
neviazanej vo¾nosti na jednej
strane a neslobody policajného
CARMEN  JOLANA FOGAOVÁ
tátu na strane opaènej. Ïalím
inscenaèným zámerom, a zrejme
tým podstatným, je úsilie zbavi interpretáciu romantizujúcich nánosov a vypreparova v nej silnú drámu postáv. Inými slovami, by
na pulze verizmu, ktorý partitúra Carmen predznamenáva. Naplni tento plán sa Mariánovi Chudovskému nepodarilo bezo zvyku,
prièom ako invenène bohatie mu vyli okrajové, ne vnútorné
dejstvá. Rozohratie príbehu je zaujímavé a výtvarne prekvapujúce, keï scéna Jána Cillera opúa popisné detaily a u v l. dejstve
prináa jedinú viacúèelovú kontrukciu. Otáèaním tejto arény, pri
stále obnaenom povrazisku, sa konkretizujú hracie priestory, prièom je zachovaná jednotná symbolika. Reisér ju zakódoval do
metafory motívu koridy, na pozadí ktorej chcel zvýrazni postavenie dvoch nerovných súperov, prenesene, dvoch protagonistov opery
a ich nezluèite¾ných svetov. Zatia¾ èo èasové a miestne zakotvenie
prinieslo iba vonkajkový politický lem, v rukopise vnútorného konfliktu bolo moné vystopova prácu so symbolmi. Napríklad
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Chrobáèikovia

opä na scéne SND

➤

ský a Sergej Larin), vyuil premiérovú ancu a snail sa da Donovi
Josému tónový objem i dramatickú prieraznos. Pre znaèné vibrato
pôsobil intonaène trocha pribline a hoci technicky vyspieval prakticky vetky polohy partu, leskom a eleganciou hlasu zvlá neoslnil.
Gurgen Ovsepjan sa èiastoène rehabilitoval po fiasku v Luise Miller,
avak technicky s vyrovnanosou registrov stále zvádza osobný zápas. Martin Malachovský má pre Escamilla výhodu v basbarytónovom timbri, populárnu áriu odspieval solídne, no pre lyrický rozmer partu mu chýba tónový lesk a noblesa. Martin Babjak ponúkol
ve¾mi matnú áriu, objem jeho hlasu sa zmenil, stratilo sa kovové
jadro a pièka. V lyrickejích miestach bol vak oproti Malachovskému mäkí a farebnejí. V Micaele sa Klaudia Dernerová stretla
s rolou, ktorá jej impulzívnejiemu naturelu príli nevyhovuje, navy-
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e ju posunula do príli pasívnej a lyrickej polohy. Nevyhla sa ani intonaèným akostiam vyplývajúcim z technických dispozícií. Z meních
rolí spomeniem Pavla Remenára (Morales a v 2. obsadení Dancairo) a Alea Jenisa (Morales), hlasy oboch barytonistov zneli s¾ubne, Jána Gallu a Mikuláa Doboa v úlohe Zunigu a zo enských
epizódnych postáv Janu Juríèkovú a Nao Higano (Frasquita),
Moniku Fabianovú a Denisu Hamarovú (Mercedes).
Je mi ¾úto, no opä musím poukáza na kvalitu bulletinu. Zarazilo
ma, e v òom chýbal èo len jeden pôvodný materiál, zmienka o slovenskej interpretaènej tradícii, nehovoriac o domácej fotodokumentácii, ktorá je iste zaujímavejia, ne portréty Dominga a Bumbryovej, ktorých sme na naom javisku  ia¾  nikdy neprivítali.
PAVEL UNGER
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

FOTO

C. BACHRATÝ

skladieb aj úspený operný opus Martin a slnko). Fakt, e skladate¾
Skladate¾ Tibor Freo siahol po známej a populárnej detskej knidetskému recipientovi rozumel potvrdzuje aj balet Chrobáèikovia,
ke Jana Karafiáta Brouèci a na jej námety skomponoval v rokoch
v ktorom Freo zámerne ail z jednoduchej hudobnej reèi. Kom1978  79 poetický dvojdejstvový balet Chrobáèikovia. Na bratislavpozièný zámer vytvori prístupné a komunikatívne dielo pre deti
skú scénu sa po prvýkrát dostal po ostravskej premiére roku 1985,
sa mu vydaril vïaka jeho príznaènej melodickej invencii, zmyslu
s odstupon èasu sa na naej profesionálnej baletnej scéne objavil
pre farebnú intrumentáciu a imagináciu. Skladate¾ volil komoropä minulý rok (premiéra 22. júna).
nejie obsadenie orchestra s uplatnením viacerých sólistických
Aj 22. februára napoludnie oilo h¾adisko SND demi, rodièmi
vstupov. týlovo sa pohyboval na báze romantizmu, s prvkami ima pedagógmi, prièom najmä malí diváci so zaujatím oèakávali odpresionizmu, vyuívajúc folklórne inpirácie.
víjanie príbehu zo ivota malých chrobáèikov. Spolupráca reiséra
Dirigent (P. Selecký) sa svojej úlohy zhostil na zodpovedajúcej
(I. Holováè), upravovate¾a libreta (N. I. Slovák) a dirigenta (P.
úrovni, nebolo by vak na kodu dynamickejie kreova dramaticSelecký) priniesla ovocie v podobe príalivého javiskového diela,
ky vypäté miesta a zvýrazni gradaèný vrchol kompozície.
ktoré akcentuje predovetkým etické aspekty: lásku, jej hodnotu
Rozsah baletu Chrobáèikovia neprekraèuje zauívaný rámec jaa význam v ¾udskom ivote.
viskových diel pre deti (60  80 minút). Napriek tomu pozornos
V balete Chrobáèikovia sa výrazne uplatòuje forma melodramamalých divákov v závere mierne klesala, zrejme aj zásluhou istej
tických vsuviek (hovorené slovo). Postava ochrancu lesov  Pepeho
scénickej statickosti. Závereèné aplaudovanie vak nenechlo nikoplní nielen úlohu rozprávaèa (R. Stanke), ale i motivujúceho èiniho na pochybách, e súèasné natudovanie baletu detských diváte¾a, ktorý deti nabáda k aktivizácii a verbálnej komunikácii s ním.
kov oslovilo a otvorilo im cestu k nároènejím hudobným ánrom.
Nadovetko vak deti upúta pôsobivá, zrozumite¾ná hudba Tibora
P. S. Mono ¾utova, e podobné podujatia nemôu navtevova deti
Freu a najmä taneèné výkony baletných umelcov. Sólisti, ansámz meních miest. Zaiste by bolo vhodné pouvaova napríklad o videobly i zborové výstupy oslovili pohybovým umením i mimickou prenahrávke baletu...
svedèivosou detské publikum: k pôvabným výstupom patrili tance
J A N A K U P KO V Á
chrobáèikov s lampáikmi, tanec Lienky (A. Krková) s jej partnerom Lienikom (D. Slabý) a ïalí. Hlavní protagonisti príbehu Svätojanko (J. Èernuka)
a Svetluka (E. Petráková) zaujali nielen prirodzenosou, ale najmä vnútorne precíteným
taneèným výrazom. Deti s napätím preívali
osudy hlavného hrdinu, báli sa oòho, keï ho
ohrozoval pavúk (J. Vasilenko), svoju empatiu prejavovli i pri jeho napadnutí sokom
v láske a jeho násilníckou druinou.
Vizuálny dojem z baletu umocòovala jednoduchá, no farebne výstiná scéna (M. Ferenèík), ktorá vytvárala ilúziu lesného
prostredia. Kostýmy (J. Jelínek), zväèa
v pastelových farbách (s výnimkou hrobárikov, pavúka a mravcov v èiernom), lahodili oku a vystihovali charakteristiku úèinkujúcich postáv (muky, lienky, motýle,
vèielky...). V skladate¾ovom odkaze má tvorba pre deti pevné miesto (okrem komorných
ZÁBER Z INSCENÁCIE CHROBÁÈIKOV
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Trubadúr

v Koiciach po dvadsiatich rokoch
Giuseppe Verdi: Il Trovatore. Libreto: Salvatore Cammarano a Leone Emanuele Bardare pod¾a drámy Garciu Gutierreza.
Inscenáciu pripravila opera tátneho divadla v Koiciach. Prvá premiéra 1. 3. 2002.

z toho a fanatického rozmeru postavy sa dostalo do výrazového
Na budúci rok uplynie 200 rokov (19. 1. 2003) od prvého triumfálpradiva tejto skvelej speváèky. V úlohe Leonóry vystúpila mladá
neho uvedenia opery G. Verdiho Trubadúr v Teatro Apollo v Ríme.
Alla Pryharaová a.h. Jej výkon bol ucelený, spevácky vypracovaV priebehu ïalích dvoch rokov opera u ala úspechy vo Viedni,
ný, ale do dramatickej polohy svojej postavy sa musela ete ve¾mi
Paríi, Londýne a v Sanktpeterburgu. Najmä libreto tejto ve¾mi
tylizova. Najmä spodným polohám jej hlasu chýbalo tmavie sfarkoncíznej opery, ktoré po neèakanej smrti S. Cammarana dokonèil
benie, ale aj dramatická prieraznos. Negatívnu postavu Grófa Lunu
iný neapolský libretista, mladuèký L. E. Bardare, bolo terèom útospo¾ahlivo kreoval Michail Adamenko. Bezchybnou basovou kankov mnohých kritikov ako príbehovo nezrozumite¾né, zahmlené.
tilénou spieval Ferranda hosujúci Viktor Dudarev. Obraz dobZvykne sa citova aj výrok Lea Slezaka, najslávnejieho Manrica
rých speváckych výkonov dotvárala
z prelomu 19. a 20. storoèia, e nemá
domáca Michaela Hausová (Ines).
ani potuchy o tom, èo sa vlastne
Ve¾mi priaznivo sa uviedol mladý
v opere deje. Súèasná verdiovská teazbormajster Ján Mazák ml. Zbory
trológia u tieto názory poopravila 
v jeho natudovaní zneli vyrovnane,
dramatickos a logiku libreta nala
výrazovo úèinne.
v konaní jednotlivých postáv zmietaCie¾om reisérky inscenácie Karných pomstou, váòou, iarlivosou
ly taubertovej-Sturm a.h., bolo,
a sebaznièením. Tieto zásadné draako to vyplýva z uverejneného rozhomatické konflikty boli dostatoèné,
voru v bulletine, oèisti túto operu od
aby vyprovokovali vtedy 40-roèného
zauívaných praktík inscenaènej praskladate¾a k skomponovaniu opery,
xe a naplni ju pocitmi blízkymi
nabitej dramatickou energiou árií,
dneným ¾uïom. Táto snaha ju nieansámblov, duet i zborov.
kedy viedla a k prílinému detailiOpera D v Koiciach natudovazovaniu v hereckej práci sólistov.
la Trubadúra po tvrtý raz. Novinkou
Dosiahla, e vzahy postáv a ich
oproti predchádzajúcim inscenáciám
konania boli ivé, ale na druhej strabolo, e takmer vetky postavy spiene detailizovanie hereckého prejavu
vali hosujúci umelci. Tí vniesli do
malo aj svoj rub. V niektorých vypäinscenácie umelecké podnety a nový
tých áriách sa sólisti museli venova
osobnostný rozmer, ale inscenácia
viac hereckému ne speváckemu prenepriamo nastolila aj otázku o nejavu. Tak tomu bolo v slávnej Manridostatoènom a nerovnomernom zacovej strette (odspieval ju na kolestúpení jednotlivých hlasových
nách), alebo v milostnej scéne 2. dejodborov v domácom sólistickom sústva, keï Manrico poèas árie prekobore.
nával a tri fyzické polohy (stojmo,
Operu hudobne natudoval dirik¾aèmo, lemo).
gent Igor Dohoviè. Jeho koncepcia
Reisérka inscenáciu sústredila
mala hudobnú logiku aj dramatický
najmä do prednej èasti javiska  moah, podporený tie dobrým výkonom
no kvôli intenzívnejiemu kontaktu
orchestra. Ostali vak ete hudobne
s divákom. Tento priestor pohyblivýnedopovedané úseky v ponímaní,
mi panelmi ohranièil a sfunkènil scérespektíve realizovaní tempových
M. LEHOTSKÝ  MANRICO, ¼. SAVÈUKOVÁ  LEONÓRA
nograf Ján Zavarský a.h. Panely vypremien v áriách a cabalettách tak
súvaním a zasúvaním odkrývali pôve¾mi vitalizujúcich Verdiho hudbu.
dorys ïalích scén, umiestnených aj hlbie na javisku (klátor,
V úlohe Manrica zaiaril hosujúci Michal Lehotský. Jeho
väzenie), ktorým dodávali pompéznos najmä nieko¾konásobné
Manrico bol spevácky sebaistý, ¾ahko a bez zaváhania zvládal spezväèeniny reprodukcií obrazov, napríklad Dvorné dámy (Las Menivácke finesy postavy, v ktorej zrozumite¾ne diferencoval jej chanas) od Velázqueza a i. Elegantné kostýmy Eriky Gaduovej a.h.
rakteristické polohy: lyrickú (trubadúr), dramatickú (vodca poboli bezprostredným odrazom historického pozadia opernej drávstaleckého vojska), ku ktorým sa druí ete poloha milujúceho
my. Trubadúra natudoval operný súbor v origináli  v talianèine.
syna, ale aj milenca. Lehotského výky mali razanciu a jeho hlas
koda, e avizované titulkovacie zariadenie na slovenský preklad
znel vo vetkých polohách vyrovnane. Hosujúca Jitka Zerhauonebolo na premiére funkèné.
vá  majite¾ka sýto sfarbeného mezzosopránu  vystúpila v úlohe
Azuceny. Postava patrí k najkomplikovanejím  je zmietaná neD I TA M A R E N È I N O V Á
návisou, ale aj ovládaná vrúcnym citom milujúcej matky. Málo
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002
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ZAHRANIÈIE
Mozartov týdeò Salzburg 2002
25. január  3. február
Tradiène, v èase výroèia narodenia W.A.
Mozarta (27. januára 1756), koná sa v jeho
rodisku festival Mozartov týdeò Salzburg. Na
programe 47. roèníka odznelo na 26 koncertoch vye pol stovky Mozartových diel
a 18 skladieb jeho súèasníkov, ale i skladieb
autorov 20. storoèia (L. Janáèek, A. Schnittke, Gy. Kurtág, H. Eder). Kadý roèník venuje niektorému z Mozartových súèasníkov
zvýenú pozornos. Tohto roku, okrem kontante zastúpenému J.Haydnovi, sa jej ulo
védskemu Mozartovi Martinovi Krausovi a viedenskému sokovi Antoniovi Salierimu.
Aj v Salzburgu sa prikroèilo k zjavným
úsporným opatreniam a k etreniu. Nevzahuje sa to, pravda, na vysoké ceny vstupeniek. Napriek tomu boli väèinou vetky
koncerty vypredané, prièom drvivú väèinu návtevníkov tvorili cudzinci, ktorí kadoroène putujú do mozartovskej Mekky,
aby si vypoèuli vzorné, z dneného aspektu týlovo adekvátne produkcie.
Pozornos tohto roku vzbudilo nieko¾ko
umeleckých udalostí. Uveïme koncertné
predvedenie dvoch jednoaktoviek, ktoré na
objednávku Jozefa II. prvýkrát spolu zazneli
roku 1786 vo Viedni: Mozartov Der Schauspieldirektor a Salieriho Prima la musica e poi
le parole. Próza  texty boli vydareným spôsobom aktualizované.
Ako kadý rok, pilierom festivalu boli tri
vystúpenia mozartovsky pecializovaných
domácich orchestrov  Mozarteum Orchester Salzburg a Camerata Salzburg.
Na programoch ïalej figurovali cez nieko¾ko roèníkov prechádzajúce seriály: na prvom mieste András Schiff so súborným
predvedením vetkých Mozartových klavírnych koncertov so svojím exkluzívnym
orchestrom Andra Barca, ïalej sláèikové
kvintetá a najnovie rané kvartetá majstra.
Tradiène vystúpila Salzburská dvorná
hudba s prevahou lokálnej barokovej tvorby na dobových nástrojoch. K tomu pristúpili prominentné komorné súbory, vokálni
a intrumentálni sólisti. Tradiènú zahraniènú reprezentáciu toho roku predstavoval
Orchester védskeho rozhlasu. Festival
dopåòajú ïalie akcie: moderované rozhovory s prominentnými umelcami  zúèastnil som sa na mimoriadne podnetnom vystúpení s Nikolausom Harnoncourtom  filmové produkcie, Mozartova duchovná
hudba v rámci bohosluieb a i.
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***
Zúèastnil som sa èasti druhej polovice
festivalu. Z najvychytenejích podujatí to
boli predovetkým dve vystúpenia Viedenských filharmonikov. Za pultom (imaginárnym, lebo dirigoval spamäti) jedného
z nich stál dezignovaný éf berlínskych filharmonikov Sir Simon Rattle, ktorého u
roky povaujem za jedného z najvestrannejích a najvzruujúcejích dirigentov naej doby. Rattle má vzácnu danos obnai
truktúry interpretovaného diela, prièom

mu vak nejde o analytický poh¾ad, naopak,
jeho koncepcie sú preiarené bezprostredným, fascinujúcim nábojom. Úvodom zaznela Pavane pre orchester od Gabriela Faurého. Túto krehkú, vzdunú orchestrálnu
miniatúru v pastelových farbách, s pekným
flautovým sólom, ozvuèil v jemnej pastorálnej nálade. Hlavnou atrakciou programu bol Klavírny koncert C dur KV 503 od W.
A. Mozarta, so sólistom, legendárnym Alfredom Brendelom. Tento slávnostný, majestátny koncert je svojou kompoziènou
koncepciou symfonického charakteru,
s bohatým obsadením dychových nástrojov,
jedným z najkrajích svojho druhu. Pod¾a
hodnovernej správy, Mozart ako sólista premiéroval tento koncert z podivuhodného
klavírneho partu, ktorý obsahoval iba èíslovaný bas, nad ktorým boli naèrtnuté iba
hlavné idey, kým figurácie, pasáe, truk-

turálne priebehy boli len naznaèené. Je to
jeden z dokladov jeho geniálnych schopností a kompoziènej pohotovosti. Sólista oivil
klavírny part nenapodobite¾ne lahodným,
mäkkým, transparentným, zvonivým a kultivovaným úderom, so subtílnymi nuansami, vzdunou, prieh¾adnou artikuláciou,
technickou brilanciou a ¾ahkosou. Brendel,
ktorého som u viackrát poèul, sa mi javil
ako umelec na zenite svojich tvorivých síl.
Osobitnú zmienku si zasluhuje kadencia
a viaceré vstupy, ktoré skomponoval sólista. Organicky vychádzajú z ústrojenstva
skladby a vo virtuóznom spracovaní tematického materiálu skladby v mozartovskom
duchu poukazujú na fantáziu umelca. Orchester bol v kadom oh¾ade ekvivalentným partnerom sólistu. Závereèná ve¾ká
Symfónia C dur D 944 Franza Schuberta,
s pomerne malým obsadením, bola vzornou
ukákou Rattleových schopností dosta na
povrch håbku a psychické rozpoloenie
skladate¾a, ktorého výnimoèné dielo nebolo poèas jeho ivota predvedené.
Alfred Brendel vystúpil ete raz v rámci
komorného koncertu, na ktorom predviedol obe Mozartove klavírne Kvartetá Es dur
KV 493 a g mol KV 478, spolu s Katharinou
Gowersovou (husle), Douglasom Patersonom (viola) a Adrianom Brendelom
(violonèelo). Kým traja hráèi na sláèikových
nástrojoch nenechali iadne prianie nesplnené, prekvapením, pravda, nie ve¾mi príjemným, bolo vystúpenie Alfreda Brendela
sotva dva dni po jeho fenomenálnom výkone. Jeho hra bola strnulá, nesústredená.
Ale tak to u raz býva  aj umelec je len
èlovek a nie vdy má svoj deò. V druhej
èasti veèera predniesol Mozartov Klavírny
koncert A dur KV 414. Mozart síce sám pripravil verziu, kde vynechal dychové nástroje
z orchestra, restringova vak sláèikový orchester na minimalistické obsadenie sláèikového kvarteta (súbor doplnila huslistka
Lucy Jealová) je dramaturgickým omylom, odhliadnuc od toho, e komorný týl
klavírnych kvartet nekorepondoval s orchestrálnou faktúrou v koncerte. Naproti
tomu ïalí komorný koncert bol pozoruhodný práve svojou dramaturgiou. Patril do
nieko¾koroèného cyklu Mozartových sláèikových kvintet v podaní èlenov Viedenského sláèikového sexteta. Na programe
bola najskôr transkripcia Mozartovej Fantázie f mol KV 608 pre organový valec. Táto
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drsný zvuk, èím sa líi od Capomerne krátka, ale umelecky
predvádzacej praxe, ktorý vak v posledných
meraty. V programe odznela
vzácna skladba existuje vo viarokoch diriguje hudbu vetkých období, aj
Mozartova Symfónia D dur KV
cerých verziách. Predvedená
s modernými zvukovými telesami. Je to
181 a Symfónia C dur KV 338,
poukázala na vzácne hodnoty.
rozh¾adený umelec, jeho vystúpenia vdy
prominentnou protagonistkou
Nasledovali sláèikové Kvintetá
signalizujú mimoriadnu hudobnú udalos.
veèera  i celého festivalu 
D dur KV 593 a C dur KV 515,
Sólistom bol známy americký muzikológ
vak bola naa, v zahranièí pômedzi ktoré bol vsunutý fraga pianista Robert D. Levin. Koncert otvosobiaca
sopranistka
¼uba
Orment èasti pre toto obsadenie,
rila Symfónia D dur od panielskeho postmoSIR J. E. GARDINER
gonáová. V jej
v doplnení Franzom Beyerom
zartovského skladate¾a Juana Crisostomo
podaní odznela
KV 515c. Korektne a bezchybArriaga. Vyjadrujem poèudovanie nad zaraLEONIDAS KAVAKOS
ária pre soprán
ne pripravené podujatie vak vo mne nezadením tohto fádneho, bezvýrazného diela do
a orchester Chi sa
nechalo hlbie stopy, akosi chýbali výrazprogramu festivalu takejto úrovne. Chef
qual sia KV 582
nejie akcenty.
doeuvre veèera bol Klavírny koncert c mol KV
a moteto pre sopZ domácich produkcií upútal súbor Ca491 W. A. Mozarta. Sólista predniesol svoj
rán, orchester
merata Salzburg so sólistom a dirigentom
part ve¾mi subtílne, zvukovo tíhlym, delia organ Exultate
v jednej osobe, gréckym huslistom Leonikátnym, brilantným spôsobom. Levinov príjubilate KV 165 od
dasom Kavakosom, ktorý je od minulého
stup je s Mozartovým hudobným svetom
Mozarta. Orgoroku prvým hosujúcim umelcom Cameve¾mi spriaznený a blízky. Jeho pomerne
raty. Kavakos, ktorý má osobitnú afinitu
èasté, z mozartovskej truktúry vyrastajúce
náová je priam
k Mozartovi, predviedol brilantne jeho Husa odvodené drobné a krátke ozdoby sú, poideálne predurèe¾ový koncert A dur KV 219 so týlovo prikomdobne ako kadencie a rozmernejie sólové
ná pre Mozarta
ponovanými kadenciami a vstupmi. Kavavstupy, vo chvíli predvedenia improvizovaa jeho pecifické
kos, ktorého meno je u nás v podstate nené a na nerozoznanie totoné s Mozartovým
poiadavky. Disznáme (hoci patrí k najiadanejím huslishudobným myslením.
ponuje krásnym,
tom vo svete), je aj suverénnym, rezolútnym,
Záver koncertu tvorila Symfónia C dur
vo vetkých polomladíckym elánom nabitým presvedèivým
Hob. I:97 (Prvá londýnska)od Josepha Haydhách vyrovnamozartovským dirigentom. Pod jeho vedena. Tento skladate¾ má v Anglicku dávnu
SIR SIMON RATTLE
ným, sýtym, pasním v plnom lesku a napätí zaiarili Symfótradíciu a Gardiner patrí k jeho prominenttóznym tónom
nia B dur KV 182 a Serenáda D dur KV 203
ným a kompetentným tlmoèis bohatým vibrátom. Jej prejav
s Pochodom D dur KV 237 mladého Mozarta.
te¾om a tak aj túto symfóniu
je ivý a spontánny, krkolomDruhý domáci súbor, Mozarteum Orprezentoval ivým, bezprosné pasáe hravo zvládne a svoj
chester Salzburg, pod vedením známeho
tredným spôsobom.
part stváròuje presvedèivo.
holandského èembalistu a organistu Tona
Salzburské Mozartove týDruhý ve¾ký koncert VieKoopmana, uviedol pozoruhodný program.
dne sú náleziskom autentickédenských filharmonikov diKoopmanov dirigentský prejav je mimoriadho, aktuálneho oivenia Morigoval prominentný britský dine ivý, kadý i najmení jeho pohyb strházartovej hudby a jeho súèasnírigent Sir John Eliot Gardiva súbor k maximálnemu výkonu. Mozartekov v dnenej dobe.
ROBERT LEVIN
ner, známy pionier historickej
um Orchester má osobitý, plnozvuèný, a
PAVOL POLÁK

Z KONCERTOV FK

Pre nasledujúci koncert orchestra FK bola príznaèná dramaturgická atraktívnos a vynikajúca spolupráca dirigenta s orchestrom. Na poslednú chví¾u
zaskakujúci Ondrej Lenárd
(bez zmeny programu) v plnej
írke rozvinul svoje majstrovstvo, cit pre úseky lyrické a dramaticky vypäté, prièom dokonale odhadol schopnosti orchestra,
ktorého výkon bol mimoriadne
koncentrovaný. Symfóniu è. 41 C
dur Jupiterskú od W. A. Mozarta predstavil s inpirujúcou silou, neobyèajne presvedèivo. Lenárd jej natudovaniu venoval
ve¾kú pozornos, dielu dal patriènú mieru plastickosti s farebným zvýraznením orchestrálnych hlasov. Vo Faustovskej symfónii F. Liszt buduje prostredníctvom tónov duchovné portréty
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troch postáv (Faust, Margaréta, Mefisto).
Lenárd dokázal vymodelova charakterovo
rôzne, aj keï èiastoène motivicky príbuzné
témy do jednoliateho prúdu. Na koncertné
pódium dolo s Lisztom aj nieèo nové  dramatický náboj predlohy tu dostal nový profil. Dirigent akceptoval melodické línie, vypointoval ich a pri faustovsky dramatickom
vyostrení konfliktov poukázal aj na lyriku,
stal sa tlmoèníkom sveta podmanivej hudby, ktorej dal vzlet a umeleckú pôsobivos.
Orchester FK citlivo reagoval, spolupracoval s dirigentom a splnil vetky nároky
inpirujúcej partitúry.
Spoluúèinkujúci americkí umelci Mariusz Smolij (dirigent) a Joshua Pierce
(klavír) sa v Koiciach stretli s priaznivým
ohlasom. Program koncertu, pravdepodobne prispôsobený poiadavkám hostí, dal
príleitos hudbe populárno-jazzovej (L.
Bernstein: Candide, predohra; G. Gershwin:
Uspávanka pre sláèiky, Rapsódia v modrom pre
klavír a orchester) a osobnosti èeskej národ-

nej hudby (A. Dvoøák: Symfónia è. 9 e mol
op. 95 Z nového sveta). Skladby odzneli
v precíznom natudovaní, zvýraznili
a obohatili program koncertov sezóny.
Rapsódia v modrom so sólistom J. Piercom
triumfovala. Klavirista, ve¾mi dobre spolupracujúci s dirigentom aj orchestrom,
preiaril skladbu svietivou zvukovosou,
poéziou a hráèskou kultúrou. Sólistov výkon gradoval, hral technicky suverénne
a pritom uvo¾nene a zrete¾ne dal najavo,
e part skladby má dokonale vypracovaný a zaitý. S pôitkom som sledoval jeho
technicky a výrazovo znamenitú spoluprácu s orchestrom. Pre hosujúceho dirigenta po¾ského pôvodu bolo uvedenie
Dvoøákovej symfónie pomerne nevïaènou, no zodpovednou úlohou. Svojím poòatím chcel poslucháèovi odkry zrod ve¾kého plátna, v ktorom by notový zápis oíval a prihováral sa jasne a zrozumite¾ne.
Dirigent èas hudobnej krásy odhalil, no
na viacero detailov akosi pozabudol, èím
v tejto dokonalej hudobnej architektúre
neodhalil absolútnu celistvos Pritom výkonu orchestra nemono niè vyèíta  hral
s nadením a plným zaujatím.
 T E FA N È U R I L L A
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FIGAROVA
SVADBA

V PRASKOM NÁRODNOM DIVADLE

tandardnej úrovni. Martin Malachovský
ako Figaro zúroèil svoje skúsenosti s interpretáciou komických operných postáv prelomu 18. a 19. storoèia. Jeho vokálny prejav staval na sýtom tóne, schopnosti hlasovo doda postave urèitú dávku komiky a na
snahe priblíi sa mozartovskej expresivite
a týlovosti. Martin Babjak ako Gróf stvárnil rokokového zvodcu, ktorý sa strápni
v trocha menej aristokratickej dimenzii:
akoby sa sem-tam chcel priblíi postave
z ¾udu. Spevácky dal Grófovi plasticitu a výrazovos fráz. Zuzanka Simony Houdovej-
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Figarova svadba patrí k najnároènejím operám  a to tak z h¾adiska hudobnej interpretácie ako aj inscenaèného výkladu diela. Reisér by mal vystihnú jej komický
i jemne erotický pulz, mal by jednotlivým
humorným polohám da zmysel i pôvab. Dirigent by zasa mal da tejto opere týlovos,
napätie, ktoré by nenarúali mozartovskú
hudobnú gracióznos. Postavy Figarovej svadby nie sú rokokové figúrky, ani klasicistickí
drieèni a mramoroví hrdinovia. Sú to plnokrvní ¾udia, hudobne vykreslení neobyèajne plasticky, v dramaturgii opery ako celku
má kadá z postáv svoju pecifickú funkciu. Mozart s da Pontem vykreslujú vo Figarovej svadbe rôzne podoby lásky a túby.
Úlohou reiséra a aktérov je, aby týmto podobám lásky, vernosti, dvorenia, zvádzania,
erotického napätia medzi postavami dali
adekvátnu podobu, ktorá by ostala v medziach pôvabu, hravosti, humoru a zároveò
by viedla k tlmoèeniu posolstva opery zakotvenom v mylienke, e nad sférou erotickej hravosti je sila morálky a èistoty medzi¾udských vzahov.
V Prahe Figarovu svadbu prvýkrát uviedli
roku 1786. Mozartov výrok moji Praania
mi rozumejú nepriamo hovorí o kvalite
vtedajieho natudovania a pozitívnom prijatí diela. Dnená inscenácia, ktorá sa hrá
v mieste vôbec prvého uvedenia  v Stavovskom (vtedy Nosticovom) divadle  je v Prahe v poradí dvadsiata deviata. Výrazným
podielom na nej participovali slovenskí
umelci.
Dirigent Peter Feranec má s operou u
skúsenosti. V Bratislave dirigoval pred svojím odchodom do moskovského Bo¾ovo teatra Sládkovu bábkovú inscenáciu Figarovej svadby. Pre Prahu pripravil orchester
v korektných dimenziách, s pochopením
dôleitosti prepojenia vzahu medzi hudbou a slovom a správnych temp. Orchester

O. PERNICA

Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba.
Hudobné natudovanie Peter Feranec. Réia
Josef Prùdek. Scéna Ján Zavarský. Kostýmy
Eva Záleáková-Farkaová. Národné divadlo
Praha. Premiéra 9. februára v Stavovskom divadle.

MARTIN MALACHOVSKÝ, SIMONA HOUDOVÁ-ATUROVÁ

A

YVETA JIØÍKOVÁ

viedol k plnokrvnému výrazu, ale aj k zvukovej vyváenosti. koda, e v dychovej sekcii sa vyskytovali nepresnosti a intonaèné
zakolísania.
Réia Josefa Prùdka je poslednou
opernou réiou pripravenou ete vo funkcii éfa opery ND Praha. Namiesto budovania mizanscén, ktoré by kreovali delikátnos a pikantnos vzahov medzi postavami, vrátane ich túobného erotického
rozmeru, prichádza skôr s aktualizáciou
a artíkmi. Zvlátne pôsobilo, ako herci
z rokokovo delikátnych galantných gest
prechádzali do kàèa, symbolizujúceho nervozitu, nedoèkavos a neurasténiu, príznaèné pre posledné storoèia. Táto oscilácia nepôsobila v inscenácii ako produktívny prvok, skôr ako umelecká nedotiahnutos. Scénografické rieenie Jána Zavarského vychádzalo z bázy tvarovosti
klasicizmu, do ktorého vniesol prvky súèasnosti (golfové ihrisko, moderný prútený nábytok, sifónová f¾aa a pod.). Kostýmy pripravila Eva Záleáková-Farkaová, takisto v kombinácii starého a nového.
Spevácky a herecký prínos predstavite¾ov hlavných úloh sa pohyboval na vcelku

aturovej, èerstvej nosite¾ky Ceny Thálie,
mala relatívne uiu paletu výrazu i hlasovej farby, Helena Kaupová interpretovala
Grófku s náznakom romantizujúceho prístupu. Jana tefáèková ako Cherubín síce
ovláda presvedèivo chlapèenské pohyby,
gestá i mimiku, má aj pekne zafarbený
mezzosoprán, rezervy sú v zrozumite¾nosti
spievaného slova. Ïalie úlohy stvárnili
Ludìk Vele (Bartolo), Bohuslav Marík
(Antonio), Yvona kvárová (Marcelina),
Jaroslav Bøezina (Basilio), Tereza Mátlová (Barbarina), Jiøí Ceé (Curzio). Operu uviedli s benými krtmi (árie Marceliny, Dona Basilia a pod.).
Nová inscenácia Figarovej svadby sa oproti
dramaturgicky aj inscenaène zaujímavým titulom z poslednej doby (Èertova stena, Dalibor, Wozzeck) radí skôr do oblasti opernej konvencie. Jej reisér, Josef Prùdek, sa do dejín
Národného divadla pravdepodobe zapíe viac
dramaturgickou koncepciou otvorenou na
jednej strane opere 20. storoèia a na druhej
strane posúvajúcou inscenaènými èinmi èeskú klasiku 19. storoèia (Smetana, Fibich,
Dvoøák) bliie k svetu dneka.
M I LO S L A V B L A H Y N K A
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OD DIELA K DIELU

100 ROKOV HUDBY NA SLOVENSKU

Jozef Malovec
Orthogenesis
¼ubomír Chalupka
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nice. Nápadným sa pritom javilo prepájanie kontrastných typov
trukturácie celku a polôh expresie (tonalita  atonalita, motivická celistvos  punktuálna rozptýlenos, simplifikácia  zloitos,
asketickos zvuku  farebná pestros, banálnos  vános, hravos
 meditatívnos). V skladbe Kryptogram I pre basklarinet a skupinu
neladených bicích (1965) a etudovo názorným spôsobom, zaujímavo anticipujúcim idey minimal music, aplikoval techniku prísnej rotácie jednoduchého rytmického modelu na pôdoryse preh¾adnej a symetrickej rondovej formy. Zároveò v podmienkach Zvukového pracoviska v televízii vytvoril hudbu k hranému filmu Výhybka
(1963).
Roku 1965 v priestore avantgardných aktivít dozrel èas aj pre vznik pecializovaného pracoviska  na pôde Slovenského rozhlasu v Bratislave sa vytvorilo Experimentálne túdio, kde
mohli mladí skladatelia nadviaza na
predchádzajúce skúsenosti, získané na
pôde televízie v spolupráci s technikmi
Ivanom Stadtruckerom a Jánom Rúèkom i na priaznivý ohlas, ktorý získala
formujúca sa slovenská elektroakustická kola na 1. seminári elektronickej
hudby v Plzni (1964). Internými pracovníkmi nového túdia sa stali skladatelia Peter Kolman (vedúci) a Jozef
Malovec, ktorí s dvojicou technikov
Peter Janík, Ján Backstuber vytvorili
tvorivý tím, zacielený v priaznivejích
technických podmienkach na nároènejie výstupy. U v roku zaloenia
tohto rozhlasového pracoviska Malovec tu vytvoril hudbu k verom Nezvalovej poémy Edison, hudbu jemnú a sústredenú. Svoj spontánne
otvorený vzah k monostiam, ktoré poskytoval elektrogénne tvarovaný materiál, náklonnos a improvizaène uvo¾nenej hre so získavanými zvukovými objektmi zaèal  jednak v kontakte s hlbokými mylienkami èeského básnika, ale i ïalími podnetmi  transformova do podoby vánejích kompozièných projektov. Roku 1966
vytvoril v túdiu hudbu k pásmu poézie z tvorby svetových básnikov. Podstatná èas takto získaného materiálu sa stala základom
pre vznik skladby Orthogenesis  autonómneho opusu, prvého svojho druhu v slovenskej hudobnej tvorbe.
Pre Malovca, èloveka hlboko veriaceho, sa stalo mimoriadne
inpiratívnym stretnutie s mylienkami francúzskeho kresanského
filozofa Pierra Teilharda de Chardina (1881-1955), vzdelanca univerzálneho rozmeru (pôvodne bol paleontológom). Vo svojich spisoch projektoval na novom modele vzahu viery a vedy aktívnu
FOTO

Pre avantgardne zamerané tvorivé ambície skupiny mladých skladate¾ov, nastupujúcich do slovenského hudobného ivota koncom
50. a v priebehu 60. rokov, bolo prirodzené kontaktova sa s takými
podnetmi, ktoré voèi domácim skúsenostiam pôsobili novo. Popri
individuálnom osvojovaní si seriálnej techniky a jej kombinovaní
s metódou aleatoriky, bolo aktuálne vyrovnáva sa aj s tými monosami rozirovania zvukového ideálu, ktoré ponúkali prvé výsledky èinnosti technických túdií v Paríi a Kolíne. Keï sa Ilja Zeljenka, Peter Kolman, Ladislav Kupkoviè, Roman Berger, teoretik
Peter Faltin a ïalí záujemcovia v roku 1959 stretávali na samovzdelávacej pôde Seminárov hudby 20.
storoèia s informáciami zo sveta o vtedy neprístupnej a domácimi ideológmi
odsudzovanej tvorbe, spoznávali pritom aj prvé nahrávky z elektroakustickej tvorby nemeckého skladate¾a Karlheinza Stockhausena a na stránkach
z Viedne získaných èasopisov (Die Reihe, Darmstädter Beiträge zur Neuen
Musik) èítali jeho príspevky. Návteva
skladate¾a Luigiho Nona a neskôr aj Jozefa Patkowského z Varavy sa v Bratislave uskutoènila, keï u Zeljenka, Berger a ïalí mali za sebou spontánne
h¾adaèstvo a produkovanie zvukových
kombinácií v primitívnych podmienkach a od roku 1961, vïaka konpiratívnej èinnosti v Zvukovom pracovisku
bratislavskej televízie, aj prvé cie¾avedomé výsledky (filmové hudby I. Zeljenku). K týmto nadencom sa roku
1962 pripojil Jozef Malovec (19331998), ktorý následne výrazne profiloval osudy a poetiku slovenskej elektroakustickej tvorby ako nového a autonómneho ánru.
Malovec bol prvým slovenským skladate¾om, ktorému nevyhovovalo akademické prostredie kompozièných tried na bratislavskej
VMU, a preto odiiel do Prahy na AMU, kde pod vedením Jaroslava Øídkeho a Vladimíra Sommera absolvoval roku 1957 Predohrou pre orchester. U v tejto skladbe sa zraèí autorský genotyp
otvorený kontruktívnej hravosti s hudobnými tvarmi, ktorý prekraèuje prvotné neoklasicistické motivácie. V rade intrumentálnych skladieb  Bagately pre sláèikové kvarteto (1962), Dve èasti pre
komorný orchester (1963), Malá komorná hudba (1964)  Malovec
svoj genotyp rozvinul do podoby racionálne kontrolovaného
a nekonvenèného vzahu k dodekafonickej technike (symetria retrográdnych a inverzných postupov, nápady vyuívajúce elementy
tonálne organizovanej hudby), dosahujúc zvukovo sviee výsled-
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úlohu èloveka, postupne sa v transcendentálnom priestore kozmogenézy oslobodzujúceho od materiálneho základu a prenikaného duchom v záujme priblíenia sa k cie¾u  bodu Omega,
stelesnenému Bohom-Kristom. Teória podielu úèasti èloveka na
evolúcii ducha, ako podstatnej súèasti ¾udskej existencie a kreativity, mohla kolidova s konzervatívnymi názormi katolíckych teológov. Preto sa Teilhardove spisy mohli íri a po jeho smrti  v prvej
polovici 60. rokov vyiel výber z jeho prác v po¾tine, ku ktorým mohol
ma Malovec prístup (roku 1967 v Prahe vyiel titul Místo èlovìka
v pøírodì a Revue svetovej literatúry predstavila Teilhardov profil
a výber z jeho mylienok). Pod ortogenézou rozumie francúzsky
filozof spôsob riadenia evolúcie duchovna tým základným prúdom,
ktorého úèinky mono spozorova v prechode kozmickej látky ku
komplexnejím korpuskulárnym stavom, èoraz viac zvnútornených
po stránke psychickej. (Malá antológia z diel filozofov II, Bratislava
1998). Malovec v zanietení pre Teilhardov výklad existenèného
priestoru èloveka vytvoril zvukovo-hudobnú rezonanciu tohto výkladu  sedem a pol minút trvajúci opus Orthogenesis.
Príklad

isérsku invenènos, povyujúcu slovenskú tvorbu v tejto oblasti
na profesionálne zrelú európsku úroveò. Kvadrofónna verzia z roku
1968 dosiahla významné ocenenie v zámorí  na súai v USA na
pôde Darmouth College získal Orthogenesis 3. miesto, s následným
záznamom na gramoplatni firmy Turnabout.
Malovec svoju poetiku sugestívneho modelovania elektrogénneho materiálu rozvíjal v ïalích kompozíciách. Punctum alfa
(1967), najdlhia Malovcova skladba (trvá bezmála 24 minút), je
podobne ako Orthogenesis inpirovaná dielom Teilharda de Chardina (bod alfa predstavuje moment transformácie kozmogenézy,
kedy sa hmotná substancia oiví duchom) a takisto vyuíva èistý elektrogénny materiál, získaný technickou manipuláciou len
s prístrojovo generovanými zvukmi. Skladate¾  zamý¾ajúci sa nad
osudmi ¾udskej existencie  vyuil aj nové prostriedky tvarovania
a expresie obnaením princípu koláe heterogénnych zdrojov. Tmel
(1968) èerpá zo vzahov elektrogénnych a konkrétnych zvukov
(verklíková melódia, ¾udské hlasy, vzdychy a nárek, zvonkohra,
úryvky z beatovej hudby), i z monosti prepoji tieto nahrané fragmenty s akciou reálnych interpretov (dychové trio). Stme¾ovanie kontrastných elementov sprostredkuje dynamickejí a otvorenejí priebeh hudby. Podobne s dosahovaním nových významových úèinkov pôsobí enský hlas v skladbe Tabu (1970), bez
predchádzajúcich afektívnych polôh triezvo deklamuje otázky
o zmysle existencie èloveka. Theoréma (1971), inpirovaná Pasoliniho filmom, nastolila konfrontáciu snovej a konkrétnej reality,
fragmenty asociujúce náhodné spomienky (tóny klavíra, smiech,
úryvok z banálnej melódie hranej na verklíku) sa zaraïujú do kompaktnejieho zvukového priebehu. Výsledku, popri celkovej vánosti, nechýbajú èrty vtipu a irónie. Táto skladba vak u vznikala
na zaèiatku obdobia tzv. normalizácie, ktorého súèasou bola
z oficiálnych miest aj podozrievavos a útoky voèi tak autentickej,
spontánnej a na Slovensku autorsky u pozoruhodne bohato profilovanej tvorbe, akú predstavovala elektroakustická kompozícia.
V dôsledku toho sa aj Malovec, protagonista nového ánru v slovenskej hudbe, musel na dlhí èas odmlèa.
Pramene:
MALOVEC, J.: Orthogenesis. CD EM 001 Elektroakustická hudba, CECM
Radio Bratislava 1992

Tak, ako bola striedmou hudba k Edisonovi, podobne skladate¾
vyberal z ve¾kej dispoziènej ponuky elektroakustického túdia 
model vesmíru, resp. kozmogenézy nemal by monumentálny, ve¾kolepý priestorovosou èi dramatický, ale introvertný a sústredený.
Túto koncepciu priebene spresòoval pri transformovaní èisto elektrogénne získavaného materiálu, jeho porovnávaním, selekciou,
úpravami, ïalou moduláciou a kombináciou moností, ich montáou a mixáou v záujme adekvátneho výsledku. Tento tvorivý
postup nemono zachyti tradiènou partitúrou, ale iba názorne,
v podobe algoritmu. (Pr.) Adekvátny výsledok je stelesnený homogénne pôsobiacim zvukovým prúdom, zaloeným na postupnom vynáraní sa izolovaných impulzov zo umového základu. Technickými zásahmi, èo umoòovalo prístrojové vybavenie  frekvenèná modulácia, filtrácia a transpozícia  Malovec modeloval získavanú zvukovú výslednicu tak, e dosiahol vo¾ne evoluène rozvíjanú stavbu celku, z izolovaných fragmentov postupne budované
homogénne bloky (sugerujúce tradiènú trojdielnu formu), koncentrované relatívne stabilnou dynamikou a vedomím vzájomných
súvislostí zvukových objektov.
Prvá verzia skladby z konca roku 1966 bola monourálna (jednokanálová) a jednotlivé fragmenty boli spracovávané ruène,
lebo túdio v tom èase ete nevlastnilo syntezátor. Neskôr (1967)
pribudla stereofonická verzia  za òu získal Malovec Cenu ès. kritiky. Premiérové uvedenie sa realizovalo v rámci 1. roèníka smolenických seminárov pre súèasnú hudbu v apríli 1968 (medzi aktívnymi úèastníkmi podujatia boli o.i. aj takí prominentní hudobníci
ako skladate¾ K. Stockhausen a muzikológovia C. Dahlhaus a H.P.
Reinecke). Ohlasy vyzdvihovali Malovcovu muzikalitu a jeho re-
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OZVENY Z HISTÓRIE

V tieni

GÉNIA
(Neznámi súèasníci Verdiho)

Nedávna verdiovská storoènica dala podnet na zamyslenie sa nad skladate¾ovým
dielom v irích súvislostiach. Jednou
z vïaèných tém sa javilo h¾adanie Verdiho
miesta v kontexte talianskej opery ottocenta. Polovica skladate¾ovej tvorby vznikla pred rokom 1850, v poslednej dekáde viac
ne tvrstoroènej konjunktúry talianskej
romantickej opery. Pravda, v 40. rokoch
mladý Verdi predstavuje iba jednu, hoci
u najvýraznejiu farbu palety. Od priamych
predchodcov a súèasníkov sa odliuje nielen formou, ale aj kvalitou a vlasteneckým
nábojom svojich diel.
Európou sa prehnala revolúcia a Verdi
zrazu stojí na talianskom javisku osamelý,
hoci len obrazne. Zomiera Donizetti, ktorého série Maria di Rohan, Caterina Cornaro,
Don Sebastien, buffa Don Pasquale a melodráma Linda di Chamounix prili a po triumfe
Nabucca. Doznieva tvorba Mercadanteho,
Paciniho aj bratov Ricciovcov. Invenènejí
Luigi zomiera koncom 50. rokov v praskom
blázninci a remeselne erudovanejí Federico venuje sa pedagogickej èinnosti v Sanktpeterburgu. Z poh¾adu èasto náhodného
a dobovo determinovaného historického
sita nastáva v talianskej opere po roku
1850 akési vákuum, v ktorom sa Verdiho
génius týèi ako osamelý maják. Tri nasledujúce desaroèia sa nesú v znamení anachronických romantických reminiscencií, v h¾adaní, ale bez konkrétnejích východísk, aj
nekritického oèarenia Wagnerom. Svetielko
nádeje pre dramma lirico znamenajú iba
estétsky vybrúsené a teoreticky zdôvodnené Boitove snaenia a pokus o návrat
k domácej opernej tradícii s prispením prvkov francúzskej Ve¾kej opery (Ponchielli). A
v polovici 80. rokov prichádza ivotodarná
injekcia  nástup tzv. Mladej talianskej koly a s òou aj operný verizmus. Premiérujú sa
prvé opery Catalaniho, Smaregliu, Pucciniho. Svetoznáme dvojièky CAV + PAG
 akýsi oficiálny tart nového smeru  sú ete
hlboko pod obzorom. A práve vtedy, po vye
pätnásroènom mlèaní, prichádza Verdi
s prvým zo svojich dvoch geniálnych shakespearovských pretlmoèení.
Summa summarum: v talianskej opere
rokov 1850-1880 nebolo naozaj celkom niè
okrem tvorby giganta, okrem osamelého
Ponchielliho a kontroverzného Boitovho
Mefistofela? Boito a Ponchielli sú u nás ako= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

tak známi, hoci skôr z literatúry ne z divadelnej praxe. Veï tá za osemdesiat rokov
existencie slovenského operného divadla
registruje jediné uvedenie Mefistofela (SND
1996) a rovnako jedinú inscenáciu Giocondy (Banská Bystrica 1971). Dramaturgické
h¾adania v západoeurópskych divadlách,
osobitne v Taliansku, odkrývajú vak v posledných rokoch ïalie väèie-menie hodFILIPPO
MARCHETTI

noty. Neby verdiovského monumentu, vari
dodnes by figurovali v operných sprievodcoch, ba aj na divadelnom plagáte.
***
V roku premiéry Rigoletta (1851) patrila
k hitom talianskej opernej staggiony opera
Ermelinda od Vincenza Battistu (1823).
Autorom libreta pod¾a románu Victora Huga
Notre Dame de Paris bol Salvatore Cammarano. O rok neskôr debutoval Pierro Platania (1827) a jeho Matilde Bentivoglio dostalo
sa vysokého ocenenia od Rossiniho i Verdiho.
Dlhodobejí úspech mal autor ványch opier
s historickou tematikou Teodulo Mabellini (1817), kým Rossiniho iak Francesco
Cortesi (1826) bol úspený predovetkým
v ánri buffy a rok pred Verdim v Terste premiéroval svojho Il Trovatore. Roku 1855, keï
Verdi venoval Paríu Les Vêpres siciliennes,
uiel sa nezanedbate¾ný, hoci krátkodobý
úspech Emiliovi Cianchimu (1833) a jeho
dielu La gioventu di Salvator Rosa. Súperil s ním

Giuseppe Apolloni (1822) s operou Lebreo,
ktorá pred pár rokmi oila v talianskej provincii. Plodným autorom bol Carlo Pedrotti
(1817). Prenikol do Paría i Viedne svojou
buffou Tutti in maschera (1856), spracúvajúcou goldoniovský námet a v 60. rokoch sa
pokúsil aj o taliansku podobu Mazepu. Bol
remeselne zruèný aj dostatoène invenèný 
a predsa eklektik, ktorý viac originálneho
priniesol v tituloch buffy (inpirovanej Rossinim a Donizettim) ne série (kopírujúcej
Verdiho). Ako dirigent sa zaslúil o to, e turínske Teatro Regio sa na istý èas stalo najväèím konkurentom Scaly. Dve desaroèia
stál na èele milánskeho konzervatória rodák
z Maceraty Lauro Rossi (1810). Trom desiatkam jeho opier vyèítala konvenènos u
dobová kritika. Tvoril v týle svojho patróna
Donizettiho, a posledné dielo Biorn, ktoré
premiéroval roku 1877 v londýnskom Krá¾ovskom divadle, je vlastne macbethovským
príbehom, situovaným do Nórska. Po talianskych javiskách sa na zaèiatku druhej
polovice 19. storoèia nepromenovala iba
garda viac èi menej originálnych a talentovaných epigónov ve¾majstra a majstrov nedávnej slávnej minulosti: v neapolskom
Teatro nuovo roku 1860 premiéroval Francesco Ruggi operu I due Ciabattini a v jednom z jej vokálnych èísiel parodoval slávne Violettino Addio del passato z posledného dejstva Traviaty.
***
Keï sa Verdi po Aide (1871)  mnohí sa
nazdávali, e nadobro  odmlèal, akoby tie
najväèie talenty spomedzi prísluníkov
mladej generácie chytili nový vietor do plachát. Boito prepracúva Mefistofela a doèká sa
jeho ozajstnej rehabilitácie v Bologni (1875),
o rok neskôr na celej èiare víazí Ponchielli
s Giocondou v milánskej Scale. Osme¾uje sa
Verdiho priate¾, verdiovský dirigent a virtuóz na kontrabas Giovanni Bottesini
(1821) a na Boitovo libreto píe operu Ero e
Leandro, v ktorej síce cíti inpiráciu reèou
ve¾kého priate¾a, ale je tam aj ve¾a poctivej
muziky a svieej invencie.
Wagnerovský oia¾, ktorý vrcholí v 70.
rokoch odmietaním vlastnej tradície a ve¾kými talianskymi wagnerovskými premiérami (najmä v bolonskom Teatro Comunale) a ktorého doznievanie nachádzame aspoò v niektorých zlokách (orchestrálny
symfonizmus) ete v hudobnom kréde veristov, zaèína sa infiltrova do talianskej hudby u v 60. rokoch. Nielen pokusom o jeho
tvorivé pretavenie v Boitovom Mefistofelovi, nielen neúspeným Amletom jeho priate¾a Franca Faccia (1840), z ktorého vyrástol ve¾ký verdiovský dirigent a spolutvorca
Otella, ale aj operami Antonia Cagnoniho
(1828). Ako 19-roèný tudent milánskeho
konzervatória upútal svojou prvotinou Don
Bucefalo v duchu domácej tradície, ale poènúc
operou Michele Perrin (1864) silnejú v jeho
diele wagnerovské vplyvy, ktoré vrcholia vo
Francesce da Rimini (1878), charakteristickej

31

OZVENY Z HISTÓRIE
dôslednou leitmotivickou prácou. V posledných opusoch anticipuje Cagnoni hudobný
jazyk Leoncavalla. Javiskovo nerealizovaný
ostáva jeho pokus o Shakespearovho Krá¾a
Leara. Viac astia s námetom ve¾kého albetínca má Luigi Canepa (1848). Jeho kronika Richard III. z roku 1879 sa v 60. rokoch
minulého storoèia doíva vzkriesenia so
skvelým basistom Nicolom Rossim-Lemenim v titulnej úlohe.
Aj v týchto rokoch h¾adania a nachádzania znie talianskymi javiskami aj kopa kapelníckej muziky. Najúspenejí z trojice bratov Coronarovcov, Gaetano (1852), pedagóg
veristu Smaregliu i slávneho dirigenta Serafina, triumfuje roku 1878 v Bologni s operou La Creola. Postupne sa dostáva pod vplyv
Verdiho, Meyerbeera aj Wagnera a roku 1893
premiéruje typické dielo ortodoxného regionálneho verizmu La Festa a Marina.
Viac ne koketovanie s Wagnerom sa talianskej poverdiovskej opere vyplatila inpirácia francúzskou operou. A netýka sa to iba
prísluníkov Mladej talianskej koly, zah¾adených do Masseneta a Bizetovej Carmen, ale
aj o èosi starích skladate¾ov, pokúajúcich
sa u v 60. a 70. rokoch o odpútanie sa od
priam detinsky otrockej závislosti od diela
majstra z Bussetta. Okrem Ponchielliho je to
napríklad Cirro Pinsuti (1829) so svojím
Kupcom benátskym (1873), premiérovaným
v Londýne, a predovetkým dva zjavy, ktoré
v iadnom prípade nemono zavrie do prachu archívnych zásuviek: Filippo Marchetti a Antonio Carlos Gomes.
***
Pre tých, ktorí nemerajú vetko Verdim
a akceptujú rozirovanie dramaturgického
záberu o zabudnuté klasické dielo, hoci kvalitou azda nepatria do prvej kategórie, bolo
uvedenie opery Ruy Blas v Teatro Pergolesi
v Jessi pred troma rokmi príjemným prekvapením a objavom. Jej autor, Filippo Marchetti (1831 Bolognola  1902 Rím), bol iakom maestra ansámblov Saveria Mercadanteho, jednej z vedúcich osobností hlavnej
vlny talianskeho operného romantizmu.
Prvý výraznejí úspech zaznamenal Marchetti operou Romeo e Giulietta (Terst 1865),
ktorá po dos svojvo¾ných adaptáciách Zingarelliho, Vaccaia a Belliniho bola serióznym
a rigoróznym shakespearovským operným
prepisom. Vïaka slávnemu tenoristovi Tiberinimu uspela aj v milánskom Teatro Carcano, nedokázala vak dlhodobo konkurova
Gounodovej opere, uvádzanej v slávnejej
Scale. Hugovský Ruy Blas (1869) vak po premiére v Scale a po triumfe vo Florencii preiel pädesiatkou javísk na polostrove a odtia¾ sa vydal na úspené cesty do Dráïan,
Prahy, New Yorku a Buenos Aires. Keï dielo
v roku 1873 opätovne zaradili na plagát Scaly, s 21 reprízami sa stalo druhým najúspenejím titulom sezóny, hneï po milánskej
premiére Aidy. Studnicou jeho inpirácie sú
francúzska opera lyrique a Verdi. Ale dvojspev O dolce voluzza anticipuje verizmus
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éry  Gayarrého, Tamagna, de Negriho, Zea finále opery, akoby bolo predobrazom finatella. Kostým indiánskeho náèelníka obnále o tridsa rokov mladej Giordanovej Feliekla aj legenda mojich mladých rokov,
dory. Gustavo Vassa (1875) a Don GiovanMario del Monaco, a v roku 1994 na scéne
ni dAustria (1880) boli u ústupom z poopery v Bonne aj Placido Domingo.
zícií.
Sám Gomes si najviac cenil tvordejstvoDelikátna melodika, elegantná harmóvú historickú operu Fosca na libreto Ghisnia, prepracovaný orchester (pripomínajúlanzoniho (Scala 1873). Príbeh ¾úbostného
ci skôr Meyerbeera ne Wagnera), to sú
trojuholníka sa odohráva v Benátkach 10.
devízy skladate¾a, ktorý bol roku 1890 èlestoroèia. Je to typická èíslovaná opera, ale
nom poroty konkurzu Sonzogno, tartovavýrazné uplatnenie spomienkových motívov
cej plochy talianskeho verizmu. Na najlepviedlo v èase premiéry k obvineniam autora
ích Marchettiho dielach dobová kritika
z wagnerianstva, preto dielo neskôr preprahodnotila snahu o pravdivos verdiovských
coval.Ústredným partom je exponovaný dradimenzií 50. rokov; to, e sa snail vyhnú
matický soprán Fosky, bojujúcej o lásku Paokonvenènosti, konjunkturalizmu, triviálla (tenor) s oddanou a nenou Deliou (sopnosti a prázdnemu efektu.
rano leggero). K vrcholným èíslam diela patrí
***
dvojspev sokýò a postava intrigánskej Fosky,
Aj keï námety dvoch svojich profilových
ktorá konèí samovradou, tak trochu pripodiel èerpal z histórie svojej juhoamerickej
mína Verdiho Abigaille.
vlasti, Antonio Carlos Gomes (1836 CamÚspech prvých dvoch Gomesových tapinas  1896 Belém), brazílsky skladate¾
lianskych opier nedosiahol u ani Salvator
portugalského pôvodu, patril talianskej
Rosa (1874), ani Maria Tudor (1879). Roku
a francúzskej opere. Po tom, èo ukonèil kon1880 sa skladate¾ vrátil spä do Brazílie.
zervatórium v Sao Paolo a s úspechom preZ opusov neskorého obdobia mala najväèí
miéroval dve opery a kantátu, pobral sa ako
úspech opera Lo Schiavo (Rio 1889). Opä
28-roèný do Milána, kde ako tipendista
koloniálna téma, plná súcitu s utláèaným
tudoval u Laura Rossiho a Alberta Mazzudomorodým obyvate¾stvom, aj kritickými
cata. Ozajstným triumfom sa stalo uvede¾ahmi voèi cirkvi. Dielo ilo na európskych
nie jeho prvej talianskej opery na javisku
koncertných pódiách vïaka tenorovej árii
Scaly roku 1870. Il Guarany skladate¾ sám
Quando nasceti tu (Gigli), ale nepochybne
oznaèil za operu ballo, èím priznal inpijeho najzaujímavejou paráciu francúzskou Ve¾kou
sáou je introdukcia k pooperou. Dej sa odohráva
slednému dejstvu, intruv prvých rokoch portugalmentálne bravúrne vyskej kolonizácie Brazílie
kreslený východ slnka
a vystupujú v òom conv trópoch.
quistadori, bieli dobrodruGomes a Ponchielli najhovia, ¾udorúti aj ¾achetvýraznejie reprezentujú
ný indiánsky náèelník
pokus o ïalí rozvoj talianPery, za¾úbený do dcéry
skej melodrámy po Donovi
portugalského miestodriCarlosovi a Aide. Èerpajú
te¾a. Príbuznos s Ve¾kou
z odkazu i ¾udovej tradície,
operou naznaèujú nemalé
z francúzskej Ve¾kej opery
inscenaèné nároky  druhé
ANTONIO CARLOS GOMES
aj Opery Lyrique, Wagnedejstvo sa odohráva upro-

stred amazonskej dungle
a v závere, keï za¾úbenci astne ujdú farebným i bielym zloduchom (Pery, samozrejme, medzitým prestúpi na kresanskú
vieru), riei Don Antonio bezvýchodiskovú
situáciu tak, e celý zámok s útoèníkmi
i sebou samým vyhodí do povetria (podobne ako v Meyerbeerovom Prorokovi). Ve¾kej
opere a Verdimu obdobia Dona Carlosa zodpovedajú rozmerné hudobné plochy (exotické tance, zbory) i nároky vokálnych partov. Soprán, tenor a barytón tu majú celý
rad efektných èísiel a mohutné druhé finále
s ve¾kým zborom a piatimi sólovými hlasmi je hodné Hugenotov èi prvého finále Aidy.
A do prvej svetovej vojny patril Il Guarany k repertoárovým operám latinskej kultúrnej sféry. Okrem Talianska ho hrali
v Londýne, Barcelone, Sanktpeterburgu
i na javiskách oboch Amerík a part Peryho
patril k profilovým úlohám legendárnych
tenoristov predcarusovskej a carusovskej

rov prínos doceòujú vo
väèom exponovaní orchestra. Verdi, inak
ve¾mi strohý a odmeraný v hodnotení súèasníkov, oznaèil Gomesa za hudobného
génia a po premiére Guarany prehlásil:
tento mladík zaèína tam, kde som ja skonèil! To, pravda, Verdi ete netuil, do akých
konèín sa dostane s Otellom a Falstaffom!
Gomes sám seba ohodnotil takto: Guarany je opera pre mojich krajanov, Salvator Rosa
pre Talianov, Fosca pre znalcov. Èas predsa
len mnohé zmazal z Gomesových kedysi tak
úspených opier. Zjavný je najmä nedostatok ich charakterizaènej sily a psychologického ponoru do zobrazovaných charakterov. K tomu, aby toto dielo bolo napredovaním a nie slepou ulièkou, prispela aj anachronická divadelná estetika. Vzápätí nastupujúci verizmus priniesol väèiu mieru
aktuálnosti a progresívnejí názor na pravdivos divadelnej skutoènosti.
JAROSLAV BLAHO
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SLOVENSKÝ

NA

MEDZINÁRODNOM HUDOBNOM
MIDEM V CANNES

VE¼TRHU

MIDEM

Národný stánok iniciovalo Hudobné centrum so zámerom prezentova produkty
domáceho hudobného priemyslu, a tým pomôc domácim výrobcom zvukových nosièov nadviaza ivie kontakty so zahranièím. Stánok finanène podporilo Ministerstvo kultúry SR ako aj Sorosovo centrum
súèasného umenia, Francúzsky intitút
v Bratislave a Národná banka Slovenska.
Sponzorsky prispela firma L.D.C.
Osobnou úèasou sa v stánku okrem
Hudobného centra prezentovali Hudobný
fond, vydavate¾stvo WATT a agentúra EastWest Promotion. Sprostredkovane boli zastúpené Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Vydavate¾stvo Radio Bratislava, Slovenské národné divadlo, Zväz autorov a interpretov, Ochranné zdruenie interpretov
Slovenska a Slovenská jazzová spoloènos.
Návrat Slovenska nezostal bez povimnutia novinárov a francúzskeho rozhlasu.
Ale najviac nás teil záujem profesionálov
o CD nosièe vetkých ánrov  od klasiky
po súèasnú hudbu. Mimoriadnu pozornos
vzbudzovali jazzové nahrávky Juraja Grigláka a Jána Hajnala z vydavate¾stva Hudobného fondu, ako aj slovenský folklór z produkcie vydavate¾stva Radio Bratislava.
Po pochybnostiach, s ktorými sme sa pri
príprave stánku u oslovených firiem stretávali, bol pre nás záujem o slovenské produkty ve¾kou satisfakciou a povzbudením.
Ukázalo sa, e vo svete existujú záujemcovia o slovenskú hudbu. Dokonca aj takí,
ktorí naich umelcov a ich nahrávky dobre
poznajú.

NORWAY

STÁNOK

NOW

Cenné kontakty získané na MIDEM môu
postupne vies k dlhodobej spolupráci. Èím
jasnejia predstava o tom, aké výsledky oèakávame, tým lepie. Potom aj príprava úèasti môe ma jasnú koncepciu a stanovenie
priorít. Prítomnos na MIDEM je aj otázkou prestíe, dôkazom schopnosti udra sa
na trhu, serióznosti. Istou zárukou spo¾ahlivosti. Nie nadarmo sa hovorí, e kto nie je
na MIDEM, neexistuje. Je zároveò aj miestom, kde sa dajú získa cenné informácie
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ VE¼TRH MIDEM
CANNES (WWW.MIDEM.COM) MÁ SVOJU TAKMER
40-ROÈNÚ HISTÓRIU. STRETÁVAJÚ SA NA ÒOM
NAHRÁVACIE SPOLOÈNOSTI Z CELÉHO SVETA, AKO AJ
VETCI TÍ, KTORÝCH SA DOTÝKA VÝROBA ZVUKOVÝCH
NOSIÈOV. PRE POPULÁRNU HUDBU JE SPOJENÝ
S ODOVZDÁVANÍM CIEN NRJ, ÈO JE AKÁSI EURÓPSKA
VERZIA GRAMMY. NA TEN ÚÈEL PRICHÁDZAJÚ NA
MIDEM HVIEZDY, VYTVORENÉ KOMERÈNOU
SCÉNOU A MÉDIAMI. JE TO VAK IBA JEDNA TVÁR
VE¼TRHU. TOU DRUHOU, MENEJ KOMERÈNOU JE
MIDEM CLASSIQUE, KTORÝ VZNIKOL PRED DVADSIATIMI
V

ROKMI SO ZÁMEROM VYTVORI VÄÈÍ PRIESTOR PRE
KLASICKÚ A SÚÈASNÚ HUDBU, JAZZ A FOLKLÓR.
DO TEJTO ÈASTI

MIDEM

PRÁVE

SA PO VYE DESIATICH

ROKOCH ABSENCIE VRÁTILO AJ

SLOVENSKO.

o hudobnom priemysle; od výrobcov zvukových nosièov po distribútorov, ale aj
o vývoji nových technológií, autorskom práve, o mladých talentoch, médiách, hudobných èasopisoch èi o programoch Európskej
únie. Mnohým krajinám úèas na MIDEM
u nieko¾ko rokov prináa osoh, preto sú
ochotné do nej investova stále viac. Pod¾a
tradície ve¾trhu organizátori kadý rok vyberú jednu krajinu, ktorej je venovaná mimoriadna pozornos. Tohto roku vo¾ba padla na Nórsko. Nóri si nenechali ujs príleitos ukáza sa pred tisíckami profesionálov z celého sveta v tom najlepom svetle.
Pripravili mnostvo koncertov, na ktorých
sa predstavil celý rad etablovaných i nastupujúcich umelcov vetkých ánrov, vrátane súèasnej hudby. Sloganu Norway now
sa nedalo uniknú. Bol stále na oèiach vo
forme cédeèiek, taiek, plagátov.
Duou nórskej prezentácie bola organizácia MEN  Music Export Norway (www.
musicexportnorway.com), ktorú zaloili
nórski umelci a organizácie s cie¾om získa
úèasou na medzinárodných ve¾trhoch pozornos sveta pre nórsku hudbu. Organizácia vznikla pred dvoma rokmi na podnet
Nórskeho hudobného informaèného centra, ktoré èerpalo inpiráciu z dobre fungujúcich modelov kultúrneho exportu vo
védsku a Francúzsku. Aj napriek tomu, e
MEN existuje ako akciová spoloènos, jej

úèas na MIDEM podporili tri nórske ministerstvá  najvýznamnejou mierou ministerstvo hospodárstva, ale aj ministerstvo
zahranièných vecí a ministerstvo kultúry.
Ako nám povedala riadite¾ka spoloènosti
Inger Dirdal, náklady na Norway now
boli asi pol milióna eúr a tátna podpora
úèasti na MIDEM tvorila takmer polovicu
nákladov.

KONFERENCIE
Témy konferencií sa sústreïovali na hudobný priemysel a s ním súvisiace problémy. Po
prvýkrát sa diskutovalo aj o stave hudobného priemyslu v strednej a východnej Európe. Aj napriek ve¾kým rozdielom v rýchlosti, s akou sa hudobný priemysel v transformujúcich krajinách vyvíja, pretrvávajú
medzi nimi isté podobnosti. Patria k nim
hlavne nízke výdavky na nákupy zvukových
nosièov. V uvedených krajinách si jeden
obyvate¾ kúpi roène 1 CD, kým európsky
priemer je 2,5 CD. V naom regióne je stále
pomerne ve¾ký záujem o MC kazety. V Maïarsku tvoria a 55% trhu. Stále existuje
pirátska výroba CD, ktorá má najmä na Ukrajine a v Rusku masové rozmery. Dôvodom
sú vysoké ceny zahranièných nosièov. Kým
na Ukrajine vyrobené CD stojí 4 USD, za
legálne dovezené zahranièné CD distribútori iadajú a 20 USD. Vo vetkých transformujúcich sa krajinách mono pozorova
vznik nových a nezávislých výrobcov zvukových nosièov a postupný rozvoj distribuènej siete. Nepochybne najväèím z fungujúcich trhov je Po¾sko, kde na jeden album
z oblasti populárnej hudby pripadne a
300 000 predaných nosièov.
Najèastejie skloòovaným slovom, nielen poèas konferencií, ale aj v kuloároch,
bolo slovo kríza. Hudobný priemysel po nieko¾koroènom rozkvete, súvisiacom s masovým rozírením CD ako nosièa, zaznamenal v posledných rokoch pokles. V spojení
s novými formami predaja CD prostredníctvom internetu to spôsobilo rozpad viacerých distribuèných firiem. Hlavne na americkom kontinente. Keïe ten je najväèím
trhom hudobných produktov (Severná
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Amerika: 45,5%, Európa: 33%, Japonsko:
18%, Ázia, Austrália: 12%, Juná Amerika:
6%, Afrika: 0,5%), pociuje sa táto kríza ako
celosvetová.

ORGANIZÁCIE

KOLEKTÍVNEHO

SPRAVOVANIA AUTORSKÝCH PRÁV
Ochranné organizácie sú v súèasnosti pod
ve¾kým tlakom. Zastupovaní autori od nich
iadajú maximálnu transparentnos a minimum byrokracie. Pouívatelia od nich oèakávajú lepie ceny za pouitie diel. Vládni
predstavitelia iadajú dostatoène vidite¾nú
propagáciu zastupovaných autorov. Vydavatelia by radej videli ich zánik, aby sami
mohli vlastni práva autorov. Vývoj nových
technológií ich zase tlaèí do online licencovania, èím sa otvára otázka efektívnosti
nateraz platného modelu teritoriálneho pokrytia. Vymáhaniu poplatkov v rámci národných teritórií sa úspene vyhýbajú viacerí prevádzkovatelia internetových stránok, ktoré môu by uloené kdeko¾vek.
Kým ochranky majú práva len v jednej
krajine, pouívatelia sa neobmedzene pohybujú v svetových vodách internetu. Úèinný zákon o medzinárodnej ochrane zatia¾
neexistuje. Preto sa úvahy o monom vývoji uberajú aj smerom k teritoriálnemu licencovaniu s globálnym dosahom. Aplikáciou tohto rieenia by vznikla súa medzi
ochrannými organizáciami o poskytovanie
sluieb za èo najniie poplatky. Pouívatelia by si potom mohli vybra pre nich tú
najlepiu ochrannú organizáciu bez oh¾adu na krajinu. Úspené organizácie by museli ma úrady aj v zahranièí, ale ich sluby
by boli pre pouívate¾ov bezhranièné. Otvorený obchod v rámci Európskej únie, ako aj
rýchly vývoj nových technológií si pravdepodobne zanedlho vyiadajú aj zmenu systému licencovania.
V mnohých krajinách majú ochranné
organizácie ïaliu významnú úlohu. Stávajú sa jednými z hlavných donátorov projektov nekomerènej hudby, ako aj hudobného vzdelávania. Financie investované do
rozvoja domáceho hudobného priemyslu
a uvádzania hudby zastupovaných autorov
sa im v koneènom dôsledku opä vrátia.
Francúzsky SACEM roène vyèleòuje 8,5 milióna eúr na podporu projektov súèasnej
hudby (40 %), klasickej hudby (40%) a podporu vzdelávacích programov (20%). Takéto rieenie by na Slovensku bolo výraznou
pomocou pre viaceré nezanedbate¾né iniciatívy.

CANNES CLASSICAL AWARDS
Ceny za najlepie nahrávky roka sa na MIDEM ude¾ovali u po ôsme. Kým doteraz
bolo ich odovzdávanie výluènou záleitosou návtevníkov MIDEM, tohto roku bol
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slávnostný ceremoniál prvýkrát prístupný
verejnosti. Na základe nominácií v 27 kategóriách rozhodovala o víazoch porota zostavená zo zástupcov èasopisov Classics
Today.com (USA), Gramofon (Maïarsko),
Klassik Heute (Nemecko), Musica (Taliansko), Repertoire (Francúzsko), Scherzo
(panielsko).
Spoluzakladate¾ tejto ceny a zároveò jeden z dvoch predsedov poroty, Amerièan
David Hurwitz vyjadril rados z toho, e
porota mohla udeli cenu ijúcemu dánskemu skladate¾ovi Paulovi Rudersovi za operu The Handmaids Tale. Pri tejto príleitosti
pripravilo Dánske hudobné informaèné
centrum koncert na poèes autora. Slávnostnú príleitos si nenechal ujs ani dánsky princ Henrik, ktorý sa zúèastnil na ceremoniáli a koncerte ako patrón tohtoroè-

Ivana Moravca bude v programe tohtoroèných Bratislavských hudobných slávností.)

IMZ
Internationales Musikzentrum (www.imz.at)
so sídlom vo Viedni umoòuje svojim èlenom  televíznym spoloènostiam a výrobcom audiovizuálnych hudobných a taneèných programov z celého sveta  úèas na
viacerých medzinárodných projektoch.
Jeho úlohou je podporova medzinárodnú
spoluprácu a výmenu hudobných programov. Nechýbalo ani na MIDEM, kde prezentovalo sériu projekcií najnovích programov jednotlivých èlenských krajín. koda,
e sa Slovensko z tejto medzinárodnej profesijnej organizácie vytratilo.
Medzinárodné partnerstvo umoòuje
nielen stretnutie s profesionálmi z iných
krajín, ale je aj výzvou a inpiráciou pre
tvorbu vysoko kvalitných hudobných programov. Tie sa, ia¾, z obrazovky STV vytrácajú. Zostrih hudobných programov, ktoré
zo svojho archívu STV pre slovenský stánok vyrobila, vzbudil záujem u viacerých
návtevníkov a nali sa aj odberatelia, ktorí by o tieto programy mali záujem. Rezignácia na monosti výroby a vysielania umeleckej hudby v televíznom médiu, ako aj na
uplatnenie týchto programov v zahranièí,
nepomáha ani rozvoju povedomia o hudbe
na Slovensku, ani propagácii náho hudobného umenia v zahranièí.

BUDÚCNOS

SLOVENSKÝ

STÁNOK NA

MIDEM

nej dánskej prezentácie na MIDEM. Vydavate¾stvo Wilhelm Hansen AS pripravilo
reprezentatívny katalóg, v ktorom nechýbali ani 2 CD s Rudersovou tvorbou od firiem Da Capo a Bridge.
Ceny za celoivotné dielo získali traja
umelci. Robert Craft, preslávený priate¾stvom a knihou rozhovorov s Igorom Stravinským, Michael Gielen, klavirista, skladate¾ a dirigent a èeský klavirista Ivan Moravec. Pre hudobný svet ho objavil Arturo
Benedetti Michelangeli roku 1957, keï ho
pozval na majstrovské kurzy do Talianska.
V priebehu rokov získal Moravec viaceré
ocenenia za svoje nahrávky Mozarta, Chopina, Beethovena, Ravela. Jedným z posledných je aj platinová platòa Supraphonu za 250 000 predaných nosièov. (Koncert

NIE JE AKO BÝVALA

Prudký rozvoj nových technológií èoraz viac
ovplyvòuje aj svet hudby. Jej distribúcia sa
orientuje na nové médiá. Formát MP3 síce
vánej hudbe a tak nevyhovuje, no u sa
hovorí o nových formátoch. pecializované
internetové rádiá sa u dnes venujú aj nekomerèným ánrom. Digitálne distribuèné
portály pribúdajú kadý deò. Sú výhodné
hlavne pre nezávislé nahrávacie spoloènosti, ktorých náklad neprevyuje 1000 kusov
na titul. Z 280 000 titulov, ktoré sú v súèasnosti na trhu, tvorí produkcia malých spoloèností asi 80%. Ich výrobky nespåòajú poiadavky ve¾kých distribuèných sietí a tak
si svoju cestu k poslucháèovi h¾adajú inak.
Jedným z najväèích portálov pre klasickú
hudbu je www.ludwigvanweb.com. Okrem
hudby poskytuje aj textové informácie
o skladate¾och, interpretoch, vydavate¾och.
Prináa aktuálne recenzie CD platní a prostredníctvom internetového rádia rozhovory
s umelcami. Kontraktmi s podobnými digitálnymi distribútormi by mohli slovenské
spoloènosti prelomi uzavretos domáceho
prostredia a sprístupni svoje produkty potenciálnym záujemcom na celom svete.
O ¼ G A S M E TA N O V Á
RIADITE¼KA HUDOBNÉHO CENTRA
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NOVÉ

KOMPLETNÉ VYDANIE

BARTÓKA
MÁTÉ HOLLÓS

JE RIADITE¼OM ZNÁMEJ MAÏAR-

HUNGAROTON RECORDS LTD. (WWW.HUNGAROTON.
HU). NECH VÁS POSLEDNÉ DVE SLOVÁ V NÁZVE NEMÝLIA. JE TO TEN STARÝ HUNGAROTON, KTORÝ
MAL PRED ROKOM 1989 MONOPOLNÉ POSTAVENIE
V NAHRÁVACOM PRIEMYSLE V MAÏARSKU. AJ KEÏ
JE DNES ZMENENÝ A PRIVATIZOVANÝ, HUNGAROTON SI DÔSTOJNE OBHAJUJE SVOJEJ POSTAVENIE
NIELEN V NÁROÈNEJ KONKURENCII ROZRASTAJÚCEHO SA DOMÁCEHO PRIEMYSLU, ALE AJ MEDZI SVETOVÝMI VÝROBCAMI ZVUKOVÝCH NOSIÈOV.
SKEJ NAHRÁVACEJ SPOLOÈNOSTI

Kým privatizácia slovenského monopolu,
spoloènosti OPUS, zmietla toto vydavate¾stvo z mapy hudobného priemyslu, produkcia HUNGAROTON-u predstavuje roène
150 titulov (80 klasická hudba, 50 populárna hudba, 20 príleitostné tituly), ktoré
sa distribuujú ïaleko za hranicami Európy.
Posledným úspechom tohto vydavate¾stva
je cena v Cannes Classical Awards za najlepiu peciálnu edíciu, ktorou je kompletné vydanie Bartókových diel. Vydavate¾stvo
tak zavàilo svoj 30-roèný projekt, v rámci
ktorého najprv postupne vydalo diela Bartóka s poprednými maïarskými interpretmi na 38 LP platniach a teraz ju vydalo na
CD reedíciách. V období výraznej celosvetovej recesie nahrávacieho priemyslu je to
odvány a chvályhodný èin.
Chceli sme na zaplavený trh prinies nieèo
zvlátne, povedal Máté Hollós a nebolo pochýb o tom, e to bude Bartók. Zistili sme, e 38
LP sa zmestí na 28 CD a odváili sme sa k tomu
prida ete ïalie CD, ktoré je k dispozícii aj separátne. Sú na òom rané, doteraz nikdy nenahrané diela Bélu Bartóka. Niektoré z nich sú úplne
netypické pre Bartókovu tvorbu. V obave, e by
mohla by pokodená poves skladate¾a, muzikológovia a skladate¾ova rodina s ich nahraním
v minulosti nesúhlasili. Dnes, po mnohých rokoch, je ve¾mi zaujímavé odhali korene Bartókovej tvorby.
Hoci projekt vznikal dlhodobo, rozhodnutie vyda ho na CD nosièoch prinieslo aj
doplnenie o nové nahrávky, ktoré pôvodný
katalóg HUNGAROTON-u neobsahoval.
Zaèiatkom 90. rokov to bolo CD s Bartókovými
piesòami v podaní Julie Hamaryovej. Toto CD
obsahuje cyklus, ktorý bol hrávaný len s klavírom, ale keï sme zistili, e ho Kodály zintru= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

mentoval, rozhodli sme sa orchestrálnu verziu
piesní prida k tej pôvodnej.
O tom, e sa zámer podaril, svedèí aj ve¾ký záujem o edíciu. A to nielen v Maïarsku,
ale hlavne v zahranièí. Pôvodné kompletné
vydanie bolo v zahranièí ve¾mi známe. Licenciu
na LP verziu dokonca kúpili Japonci. Oni nás
vlastne podnietili vyda CD verziu. Na japonskom trhu sme u predali nieko¾ko tisíc kópií.
Darí sa nám tie v USA, Nemecku a vo Francúzsku. Ale aj v iných krajinách.
Ukazuje sa, e opatrné narábanie s desaroèia zhromaïovanými hodnotami sa
vypláca. Na Slovensku sa to nepodarilo. Katalóg bývalého OPUS-u takéto plody neprináa. V Maïarsku si s rovnakým problémom
poradili ove¾a lepie, hoci zaèiatkom 90. rokov
sa zdalo, e HUNGAROTON úplne zanikne. Stratil svoje trhy a mal ve¾ké finanèné akosti. Takmer
z ruín sa nám podarilo zachráni hlavné aktivity
a zvukový archív. Vytvorili sme dve samostatné spoloènosti. Jednu na vydávanie populárnej hudby
a druhú pre klasickú hudbu. Privatizácia prebehla a roku 1995 a bola, naastie, úspená aj preto,
e HUNGAROTON odkúpil maïarský záujemca.
Po nieko¾kých zmenách je dnes vlastníkom firma
FOTEX, najväèia maloobchodná sie v Maïarsku. Nechceli na HUNGAROTON-e rýchlo zarobi, ale dovolili mu, aby sa rozvíjal. Aj napriek
tomu, e dnes pociujeme krízu nahrávacieho priemyslu, nepochybujem o tom, e preijeme.
Ak má nahrávací priemysel v malej krajine prei a zároveò robi aj nekomerèné
projekty, nezaobíde sa bez podpory a dotácií. HUNGAROTON získava takúto podporu
aj od tátu, ale len na peciálne projekty. Na
Bartókovu edíciu sme tátnu podporu nedostali.
Ale od Ministerstva kultúrneho dedièstva sme dostali objednávku na sériu Najlepí maïarskí hudobníci 20. storoèia. Dostávame podporu aj z
Národného kultúrneho fondu, najmä na vydávanie súèasnej hudby. Vïaka tejto podpore môeme
roène vyda 15 a 18 CD so súèasnou hudbou.
Nahrávanie súèasnej hudby má tie svoje
pecifiká. Jedným z nich je u samotný výber autorov a ich diel, èo je iste ne¾ahká úloha, zvlá, ak je vo funkcii riadite¾a nahrávacej spoloènosti skladate¾. Snaíme sa zaraïova vetky ánre a pod¾a monosti èo najviac
skladate¾ov. Ak si pozriete túto sériu za posledných pä rokov, mali by ste získa dokonalý preh¾ad o súèasnej skladate¾skej scéne v Maïarsku.
Aj výber interpretov má svoje zákonitosti. Akoko¾vek vynikajúci, ale zatia¾ neznámi mladí umelci by sa asi mali vzda pred-

stavy, e prerazia svojou verziou nahrávky
klasického repertoáru. Väèie ance majú,
ak sa uvedú zaujímavým, najlepie doteraz
nenahraným dielom. Nikdy by sme neuspeli
napríklad s nahrávkami Chopina. Niekedy sú
interpreti sklamaní, e nemôu nahráva tandardný repertoár. Keby sme na trh ponúkali takýto repertoár, nikdy by sme nahrávku nepredali. Ale keï ponúkame nieèo netandardné, máme
väèie ance to preda a tak dopomôc aj tomu,
aby mladí umelci mohli by objavení mimo Maïarska. Vyh¾adávanie mladých talentov je jedným z naich cie¾ov. A nieko¾kých u máme
v katalógu. Naríklad huslistu Barnabása Kelemena, klaviristu Gergelya Bogányia, víaza Lisztovej súae pred dvoma rokmi, èi klavírne duo
Egri a Pertis.
V poslednom desaroèí vzniklo v Maïarsku nieko¾ko nových nahrávacích spoloèností zastreujúcich rôzne ánre. Ve¾mi úspené
je napríklad FONO Records (vzniklo roku
1996) so svojimi nahrávkami rómskej hudby a klezmer. Aj jazz a súèasná hudba sa
objavujú na CD nosièoch súkromného Budapetianskeho hudobného centra, ktoré
vzniklo asi pred piatimi rokmi. Rozsahom
svojej produkcie vak HUNGAROTON neohrozujú. Pokia¾ ide o klasickú hudbu, sme jednoznaène na prvom mieste. Naím jediným skutoèným rivalom v Maïarsku sú ve¾ké zahranièné
nahrávacie spoloènosti. Na zahranièných trhoch HUNGAROTON-u pomáha tradícia.
Naastie, HUNGAROTON je na svetovom
trhu u etablovaná znaèka. 50 rokov, to je dos na
to, aby sme sa stali známymi a vytvorili dopyt po
naich nahrávkach. To vak neznamená, e sa
nemusíme ïalej snai. Dosahujeme to kvalitou
a originalitou svojej produkcie. Objavovaním nenahraných diel.
Tie si vak do naich konèín cestu nenali. A hoci mal Bartók k Slovensku ve¾mi
blízko, najnovia edícia jeho diel to má so
získavaním slovenského poslucháèa ve¾mi
aké. ia¾, na Slovensku nemáme kontakty.
Je to pre nás bolestné. Nie je to len otázka trhu.
Na Slovensku máte vysokú umeleckú a interpretaènú úroveò. Iste by sa nali znalci, ktorí by
nae snaenie vedeli oceni. Nateraz si vak slovenskí záujemcovia môu zadovái nae nahrávky len tak, e prídu do Maïarska.
Bartókovu edíciu sme získali pre archív
Hudobného centra a jej recenziu prinesieme v niektorom z ïalích èísiel Hudobného ivota.
O ¼ G A S M E TA N O V Á
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KONIEC

ZLATÉHO VEKU NAHRÁVACIEHO PRIEMYSLU?
KEÏ FIRMA HNH INTERNATIONAL LTD., ZALOENÁ PRED TRNÁSTIMI ROKMI V HONGKONGU, VSTÚPILA NA
NAXOS (WWW.NAXOS. COM), NIKTO NEOÈAKÁVAL, E SA O DESAROÈIE NESKÔR STANE JEDNÝM Z NAJSILNEJÍCH SVETOVÝCH VÝROBCOV CD NOSIÈOV.
V SÚÈASNOSTI OBSAHUJE KATALÓG NAXOS 2 100 TITULOV A DO KONCA ROKA BY TOTO ÈÍSLO MALO VZRÁS
NA 2 300. AMBÍCIA PONÚKA KLASICKÝ REPERTOÁR NA CD NOSIÈOCH ZA PRIJATE¼NÉ CENY, POROVNATE¼NÉ
S CENAMI NIEKDAJÍCH LP PLATNÍ, VYNIESLA NAXOS NA PRVÉ MIESTA V PREDAJNOSTI V MNOHÝCH KRAJINÁCH. KÝM OSTATNÉ NAHRÁVACIE SPOLOÈNOSTI DOKÁU ZA TANDARDNÚ CENU PREDA TRI A PÄ TISÍC
KÓPIÍ, NAXOS PREDÁVA DVADSA A TRIDSA TISÍC KÓPIÍ Z KADÉHO TITULU. HOCI POÈIATOÈNÉ TITULY
NEDOSAHOVALI ÚROVEÒ NAHRÁVOK POPREDNÝCH SVETOVÝCH NAHRÁVACÍCH SPOLOÈNOSTÍ, ICH KVALITA SA
POSTUPNE ZVYUJE. SVEDÈÍ O TOM AJ FAKT, E NAXOS MAL V BOJI O TOHTOROÈNÉ CANNES CLASSICAL
AWARDS ZO VETKÝCH SPOLOÈNOSTÍ NAJVIAC ELIEZOK V OHNI. A 5 NOMINÁCIÍ. MEDZI NIMI, V KATEGÓRII
ORCHESTRÁLNEJ HUDBY 18. A 19. STOROÈIA BOLO NOMINOVANÉ AJ CD I. J. PLEYEL  SYMFONIES, KTORÉ
NAHRALA CAPPELLA ISTROPOLITANA. NAKONIEC ZÍSKAL NAXOS DVE CENY. V KATEGÓRII KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV ZA OSTAKOVIÈOVE PRELÚDIÁ A FÚGY S KONSTANTINOM ÈERBAKOVOM A V KATEGÓRII ORCHESTRÁLNEJ HUDBY 20. STOROÈIA ZA MESSIAENOVU SYMFÓNIU TURANGALILA V PODANÍ SYMFONICKÉHO ORCHESTRA
PO¼SKÉHO ROZHLASU POD TAKTOVKOU ANTONIHO WITA (VYSTÚPIA AJ NA TOHTOROÈNÝCH BHS).
KEÏE NA PREBERANÍ CIEN, AKO AJ NA VE¼TRHU MIDEM SA ZÚÈASTNIL RIADITE¼ FIRMY HNH INTERNATIONAL LTD. KLAUS HEYMAN, POIADALI SME HO O ROZHOVOR.
TRH SO ZVUKOVÝMI NOSIÈMI PROSTREDNÍCTVOM ZNAÈKY

=Ako si v súèasnosti vyberáte diela do

váho bohatého katalógu?
Najdôleitejie pri zostavovaní nahrávacieho plánu je doplni to, èo nám v katalógu
ete chýba. Naou ambíciou je pokraèova
vo ve¾kých projektoch, akými sú napríklad
kompletná klavírna tvorba F. Liszta alebo
komplet Vivaldiho koncertov, èi série Americkí alebo Japonskí klasici. Musíme sa stara o to, aby umelci, s ktorými pravidelne
spolupracujeme, mali prácu a boli spokojní. Ak majú zrealizova len jednu nahrávku do roka, nie sú spokojní. A nakoniec je
tu oblas, ktorú nazývame príleitosti.
Väèinou ide o ponuky u hotových projektov ve¾mi dobrej kvality, za ve¾mi nízke ceny,
ktoré príleitostne zaradíme do katalógu.
Toto sú nae hlavné kritériá.
= Popri rôznych sériách a výberoch
z klasickej hudby sa v katológu nachádza pomerne ve¾a klasikov 20. storoèia,
dokonca aj ijúci autori, ako P. Boulez,
K. Penderecki, J. Tavener, A. Sallinen.
Teraz robíme aj sériu z hudby 21. storoèia.
Sú to projekty, ktoré nám navrhujú skladatelia alebo vydavatelia, ktorí ich aj finanène podporia. Preto môeme nahráva aj
súèasnú hudbu. Ale klasikov 20. storoèia,
ako napríklad Weberna alebo Schönberga
nahrávame na doplnenie náho katalógu.
=Pre NAXOS aj vau druhú firmu Marco Polo nahrávajú viacerí slovenskí sólisti, súbory, popredné orchestre. V minulosti to bola aj Slovenská filharmónia, s ktorou sa v posledných rokoch
vaa spolupráca zastavila. Preèo?
Nahrávali sme takmer celú sériu Johanna
Straussa so tátnou filharmóniou Koice,
ve¾a nahrávame s Cappellou Istropolitanou,
so Symfonickým orchestrom Slovenského

36

rozhlasu. Je pravda, e sme zastavili spoluprácu so Slovenskou filharmóniou. Nae
vzahy ochladli. Hudobníci aj éfdirigent O.
Lenárd mali nereálne finanèné poiadavky. Náklady na nahrávanie v západných
krajinách rapídne poklesli. Take bolo lacnejie nahráva v Anglicku, Francúzsku èi
USA, ne v Bratislave.
= Spolupracovníkov si väèinou vyberáte pod¾a vaich potrieb. Prijali by ste
aj návrhy zo strany Hudobného centra?
Bolo by to zaujímavé. Mono o tom uvaova.
=V èase svojho vzniku bol rozdiel medzi
NAXOS a MARCO POLO jasnejí. S postupne narastajúcim katalógom sa stiera. Aký je rozdiel v ich orientácii dnes?
Znaèka MARCO POLO vznikla ako prvá u
roku 1982 so zámerom venova sa klasike
najmä druhej polovice 19. storoèia a zaèiatku 20. storoèia. Realizovali sme niektoré
kompletné nahrávky diel, napríklad Villu
Lobosa, Ginasteru. Na rozdiel od NAXOS,
MARCO POLO je v najvyej cenovej kategórii. Naxos sa pôvodne zameriaval len na
tandardný repertoár. Ale tak, ako sa znaèka vyvíja, postupne rozirujeme katalóg aj
o svetové premiéry nahrávok diel, najmä
18. storoèia. Máme vlastné vydavate¾stvo,
ktoré vydáva diela skladate¾ov 18. storoèia.
Mnohí z nich potom vychádzajú vo svetovej premiére na CD nosièoch. Naxos sa sústreïuje aj na vyí populár. Dnes u máme
vydané celé komplety Straussovcov. Ale aj
klasikov 20. storoèia. Aj symfónie Alexandra Moyzesa sú u kompletné.
= V poslednom období sa ve¾a hovorí
o kríze nahrávacieho priemyslu a distribúcie. Ako sa táto kríza dotkla vaich firiem?

Nerozumiem slovu kríza. Nemyslím si, e
kríza sa týka nahrávania klasiky. To, èomu
sa dnes hovorí kríza, je vlastne návrat do
pôvodného stavu. Uvedenie CD nosièa na
trh bolo boomom pre nahrávací priemysel. Ale podstata nahrávacieho priemyslu 
uvádzanie nových diel a umelcov  je rovnaká, aká bola v rokoch 1985-1986.
Iné to je v maloobchode s nosièmi. Najmä v USA. Tam je skutoène ve¾ká nestabilita. Spôsobujú to aj nové spôsoby nákupov
CD prostredníctvom priameho predaja cez
internet, take obchody nemajú záujem fyzicky skladova CD. Tohto roku zbankrotovali ve¾ké distribuèné spoloènosti. To iste
ovplyvnilo priemysel. Take ide o krízu distribúcie v USA. Aj Japonsko prechádza ekonomickou krízou, no ak máte naozaj dobrú
nahrávku, predáva sa. My sme predali
12 000 kópií zo série Japonskí klasici. To
nemôem nazýva krízou. Take, ak máte
dobrý produkt, ktorý ¾udia naozaj chcú
a zabezpeèíte mu náleitú distribúciu, potom pre vás kríza neexistuje.
=Máte informácie o distribúcii vaich
CD nosièov na Slovensku? Ste s distribúciou spokojný?
Vcelku som spokojný. Na Slovensku sa predá asi 5 000 kusov naich nosièov, èo je
vzh¾adom na poèet obyvate¾ov málo, ale asi
je tam zatia¾ menia kúpna sila.
= Ako sa vám javí úloha nových technológií v budúcnosti nahrávacieho
priemyslu a distribúcie hudby?
Na naej internetovej stránke mono poèúva celý ná katalóg. Myslím, e technológia MP3 pre vánu hudbu vhodná nie je.
Prenos je ete stále pomalý a nekvalitný. Ale
internetové rádiá sú nieèo iné. U dnes
máme na naej stránke 10 kanálov, kde
mono poèúva rôzne druhy hudby. Plánujeme to rozíri na 40 a 50 staníc, pretoe
to povaujeme za dobrý obchodný model.
Myslím, e ve¾kú perspektívu má DVD.
Dnes vedieme na trhu v zavádzaní tohto
nosièa. Patrí nám 75% trhu. Na jedno DVD
mono nahra desa hodín stereo hudby, take plánujeme nahra komplet Mozartových
klavírnych koncertov na DVD, vetky Beethovenove orchestrálne diela, kompletného Johanna Straussa na DVD atï. Tento nosiè
bude pre nahrávací priemysel revolúciou,
pretoe od¾ahèí náklady na distribúciu.
= Posielanie hudby prostredníctvom
mobilných operátorov je tie novým
trendom. Máte u uzavreté dohody
tohto druhu a aké sú vae skúsenosti?
Áno, nieèo u existuje. Momentálne je najväèí záujem o vo¾by vyzváòacích tónov, ktoré sa neustále rozirujú a predstavujú ve¾ký
biznis. Pokia¾ ide o poèúvanie hudby cez
mobilný telefón, to neviem. Mono, keï cestujete vo vlaku, vytoèíte si èíslo naej domovskej stránky, zvolíte jeden z 50 kanálov, na
ktorých okrem hudby ponúkame aj hovorené slovo, poéziu a poèúvate... Preèo nie?
P R I P R A V I L A O ¼ G A S M E TA N O V Á
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

NARAS, 2002, 584705-2

HUDOBNÝ PRIEMYSEL

44.

VÝROÈNÉ CENY

GRAMMY

(Vybrané kategórie)

Nahrávka roka
Walk On (U2, All That You Cant Leave Behind,
Interscope Records)
Album roka
O Brother, Where Art Thou? (Soundtrack, rôzni
interpreti, Lost Highway Records)
Objav roka
Alicia Keys
Najlepí album súèasného jazzu
M² (Marcus Miller, Telarc)

Najlepí album latinského jazzu
Nocturne (Charlie Haden, Verve Records)

tei, Stephen Milling, Sara Mingardo, Kenneth
Tarver; London Sym. Orch., LSO Live)

Najlepí album world music
Full Circle/Carnegie Hall 2000 (Ravi Shankar, Angel Records)

Najlepia zborová interpretácia
Bach: Matúove paie (Nikolaus Harnoncourt;
Bernarda Fink, Matthias Goerne, Dietrich Henschel,
Christoph Prégardien, Dorothea Röschmann, Michael Schade, Christine Schäfer, Markus Schäfer,
Elisabeth von Magnus, Oliver Widmer; Arnold Schoenberg Chor & Wiener Sängerknaben; Concentus
Musicus Wien, Teldec Classics International)

Najlepí album klasickej hudby
Berlioz: Les Troyens (Sir Colin Davis; Michelle
De Young, Ben Heppner, Petra Lang, Peter Mattei, Stephen Milling, Sara Mingardo, Kenneth
Tarver, London Sym. Orch., LSO Live)

Najlepí jazzový vokálny album
The Calling (Dianne Reeves, Blue Note Records)

Najlepí orchestrálny výkon
Boulez Conducts Varèse (Amériques; Arcana;
Déserts; Ionisation; Pierre Boulez; Chicago Sym.
Orch.; Deutsche Grammophon)

Najlepí jazzový intrumentálny album
This Is What I Do (Sonny Rollins, Milestone Records)

Najlepia operná nahrávka
Berlioz: Les Troyens (Sir Colin Davis; Michelle
De Young, Ben Heppner, Petra Lang, Peter Mat-

Najlepia súèasná kompozícia
Christopher Rouse: Concert De Gaudí For
Guitar And Orch. (Sharon Isbin, Muhai Tang;
Gulbenkian Orch.; Concert De Gaudí/Tan Dun:
Con. For Guitar And Orch. , Teldec Classics International)
grammy.aol.com/awards.
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CANNES CLASSICAL AWARDS
Orchester  18. a 19. storoèie
Bruckner: Kompletné symfónie (Stanislaw
Skrowaczewski, Arte Nova 74321 85290 2)

Filmová hudba
Frankel: The Battle of the Bulge (CPO 999
696-2)

Nahrávka roka
Pierne: Cydalise et le Chèvre  pied (David
Shallon, Timpani 1C1059)

Komorné alebo sólové intrumentálne obsadenie  19. storoèie
Ries: Sonáty pre violonèelo (Larisch & Hill.
CPO 999 666)

Archívna a historická nahrávka
Grieg: Klavírny koncert a mol (+ Debussy) (Arturo Benedetti Michelangeli, BBC 4043-3)

Stará hudba
Gesualdo: Quarto Libro de madrigali (La Venexiana, Glossa 920907)

Opera  19. a 20. storoèie
Massenet: Manon (Gheorgiu, Pappano, EMI 5
57005 2)

Zbor  17. a 18. storoèie
J. S. Bach: Motetá BWV 225  229 (Sächsisches
Vokalensemble, Matthias Jung, Tacet 108)

Zbor  19. a 20. storoèie
Sibelius: Kullervo (Vanska, BIS CD 1215)

V rámci Medzinárodného hudobného ve¾trhu
MIDEM boli 20. januára udelené ceny za najlepie nahrávky v roku 2001 Cannes Classical
Awards 2002.

Piesòové a spevácke recitály
Mozart: Árie (Nathalie Dessay, Virgin 5 45447-2)
Klavír
ostakoviè: Prelúdiá a fúgy (Konstantin Scherbakov, Naxos 8. 554 746)
Komorné alebo sólové intrumentálne obsadenie  17. a 18. storoèie
Viviani: Capricci (Gunar Letzbor, Arcana A 302)
Opera  17. a 18. storoèie
Händel: Rinaldo (Christopher Hogwood, Decca 467 087-2)
Sólový nástroj s orchestrom  18. storoèie
C. Ph. E. Bach: Koncerty a symfónie (Akademie für alte Musik, Harmonia Mundi 901 711)
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

Komorné alebo sólové intrumentálne obsadenie  20. storoèie
Britten: Suity pre violonèelo (Mork, Virgin 5
45399-2)
Orchester  20. storoèie
Messiaen: Symfónia Turangalila (Antoni
Wit, Naxos 8554 478-79)
Sólový nástroj s orchestrom  19. a 20. storoèie
Hartmann: Concerto funebre (Faust, Poppen.
ECM 465 779-2)
Reedícia  prvýkrát na CD
Lalo / Ravel / Enescu (Silvestri. Supraphon SU
3514-2)

Mladý umelec
James Ehnes, husle (J. S. Bach: Sonáty a partity,
Analekta 2 3147-8)
ijúci autor
Poul Ruders: The Handmaids Tale (Da Capo
8. 412265. 66)
Najlepia pecializovaná edícia
Bartók: Kompletná edícia (Hungaroton)
Celoivotný prínos
Robert Craft
Michael Gielen
Ivan Moravec
Emile Berliner Memorial Award (cena pre producenta)
Christopher Raeburn
DVD / video  opera
Previn: A Streetcar Named Desire (San Francisco Opera, Arthaus 100 138)
DVD / video  balety, koncerty, dokumenty
Kaguyahime: The Moon Princess (Nederlands
Dans Theater, Jiøí Kylián, Arthaus 100 162)
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Treba zmeni marketing

Rozhovor s Jozefom Krúpom, majite¾om spoloènosti DIVYD
=pecializujete sa na distribúciu a pre-

daj kompaktných diskov a DVD nosièov
s nahrávkami vánej hudby a iných
meninových ánrov. Pod¾a èoho si vyberáte tituly pre svoju ponuku?
Pod¾a toho, o èo je záujem. V podstate zastupujeme urèité nahrávacie spoloènosti,
ktoré sme si vybrali na základe ich kvality
a ob¾úbenosti, teda moností ich umiestnenia na slovenskom trhu. Ide o znaèky
Naxos, Harmonia mundi, Opus 111, ECM,
Telarc; sú to vetko tzv. nezávislé spoloènosti. Výnimoène distribuujeme aj disky iných
spoloèností pod¾a toho, èo si iada slovenský trh. Sme obchodná spoloènos, tovar
teda neobjednávame len pre svoju rados,
ale aj pre obchod.
=Aký je vo veobecnosti na Slovensku
dopyt po diskoch s vánou hudbou?
Ktoré tituly sa najviac predávajú?
Záujem o tzv. vánu hudbu na Slovensku
je, no nedostatok ¾udí, ktorí sa predávaniu
tejto hudby venujú, spôsobuje problém nerovnomernosti predaja, t. j. malý obrat v regiónoch. Vïaka sieti hypermarketov, ktoré
nahrávky vánej hudby ponúkajú, vidíme,
e vána hudba by sa predávala aj v regiónoch. Samozrejme, do hypermarketov dávame lacnejie edície s menej známymi interpretmi (kvalitou výkonu sa vak èasto
vyrovnajú najvyej cenovej kategórii). Drahé disky sa predávajú menej aj preto, lebo
je aké presvedèi obchodníkov, aby ich
drali v predajni. Som presvedèený, e keby
obchodníci drahie disky ponúkali, ¾udia by
si ich kúpili. Samozrejme, nie vo ve¾kých

mnostvách. Dokazujú to ojedinelé prípady, keï sa s obchodníkom dohodneme na
komisionálnom predaji a dodáme mu drahie disky, ktoré sa potom vetky predajú.
= Preèo ich potom obchodníci neponúkajú?
Obchody v meních mestách pracujú iba
s tovarom, ktorý sa rýchlo predáva, ktorý je
mediálne propagovaný. Vetko sa nedá realizova komisionálnym predajom a obchodníci musia za dodaný tovar zaplati
v dohodnutom termíne. Nechcú riskova
a boja sa, e im tovar zostane na pulte.
V naej predajni pracujeme s istou mierou
rizika: keby sme nemali poèiatoèný kapitál,
ktorý nemusí by ani taký ve¾ký, vôbec by sme
do toho neli. Neuspokojili by sme sa s predávaním diskov, ktoré idú rýchlo na odbyt.
= Mono teda poveda, e problém
predajnosti diskov nespoèíva len v malej kúpnej sile obyvate¾stva, ale aj v samotných obchodníkoch?
Áno, má to viac rovín. Samozrejme, nízka
kúpna sila, vzdelanie a vzah k hudbe zohrávajú významnú úlohu. Chýba ale aj pestrejí výber hudobných èasopisov, väèina rozhlasových staníc sa venuje iba komerènej
hudbe, nie sú tu stanice pre vánu hudbu,
jazz. Realita je, ia¾, taká. Výsledkom tohto
stavu je, e obchodníci sa boja túto hudbu
ponúka. Ak sa niekedy rozhodnú predáva
aj nekomerènú hudbu, tak iba formou objednávkového katalógu, èo nie je ideálne,
pretoe ¾udia si niekedy kúpia disk vtedy, keï
ho vidia èi poèujú v obchode a nemusia pritom hudbu na òom vôbec pozna.

VÍAZI AUREL 2001

Ceny IFPI SR (Medzinárodná federácia fonografického priemyslu, Národná skupina Slovenskej
republiky) sú ude¾ované na základe hlasovania èlenov Akadémie populárnej hudby.
enský spevácky výkon
Knechtová Katarína

Album
01 (Müller Richard)

Muský spevácky výkon
Müller Richard

Videoklip
Struhár Vlado  Nahý II (Müller Richard)

Výkon hudobnej skupiny/dua
Free Faces

Obal
Brtáòová Broòa  La Belle Epoque (Free Faces)

Intrumentálny výkon
Burian Juraj

Producentský výkon
Barto Juraj  Ja som optimista
(Lasica Milan & BHS)

Objav
Seven Days to Winter
Pieseò
Tásler Ivan, Müller Richard  Nahý II
(Müller Richard)
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Zvukový záznam
Doek Ján, Machút Ján  01 (Müller Richard)
Celoivotný prínos do hudobnej kultúry
Slovenskej republiky
Filip Jaroslav

=Zdá sa, e fonografický priemysel je
na Slovensku v útlme. Aké sú pod¾a
vás príèiny tohto stavu?
Slovensko zaznamenalo väèí pokles predaja nosièov ne západný svet. Tento pokles vak má nieko¾ko aspektov. V prvom
rade pokles nastal preto, lebo mnohé obchody v posledných rokoch zanikli alebo sa
preorientovali na iný tovar. Ïalími dôvodmi sú stále sa rozirujúca prax napa¾ovania diskov a rast nákladov na prevádzku
predajní, ktorý sa premieta do vyej ceny
disku. Osemsto korún za novinku je v prepoète rovnaká cena ako v Nemecku - nahrávacie spoloènosti by mali prehodnoti
svoju cenovú politiku voèi námu regiónu.
V pomere k platu je to ve¾mi vysoká cena,
èoraz menej ¾udí ju môe a chce zaplati.
=Slovensko malo tohto roku po desaroènej prestávke na MIDEM vlastný stánok. Èo znamená MIDEM pre vás?
Posledné tri roky som MIDEM nenavtívil,
predtým som tam bol viackrát. MIDEM má
dve polohy: je to spoloèenská udalos
a priestor na vytváranie nových obchodných kontaktov. Zhruba do roku 1998 bol
pre mòa MIDEM prínosom, potom to bola
u iba spoloèenská udalos, preto som tam
prestal chodi. Momentálne uvaujem, e
sa tam budúci rok vrátim, hoci neviem, èi
opä neprevái spoloèenský charakter podujatia nad obchodným. Napriek celosvetovému útlmu si myslím, e ak by sa slovenské nahrávacie spoloènosti dokázali zastrei, mohli by na MIDEM získa odbyt pre svoj
tovar, najmä pre folklór èi urèité ánre vánej hudby. Návteva MIDEM dodá èloveku
elán a ponúka mu rieenia, ktoré vak u nás
neplatia. U nás sú iné podmienky.
= V èom sú iné?
Ná marketing sa musí celkom zmeni. Je
umením prís na to, ako to urobi. V Nemecku napríklad staèí posiela novinky do
meních miest a kultúrne vzdelaní obchodníci ich tam zuitkujú. U nás treba osobne
chodi za obchodníkmi, prehráva im hudbu, vysvet¾ova, v èom je zaujímavá. To je
len jedna z ciest. Ako som u povedal, chýba tu práca médií, ktoré by viac pribliovali
meninové ánre ¾uïom.
= Ako by mohol pomôc Hudobný ivot?
Mal by by populárnejí, jednoduchí, aspoò èas èasopisu by mala by taká. Mal by
sa viac venova novinkám, malo by v òom
by viac recenzií, celá èas recenzií. Netreba v nich ís do ve¾kej håbky, musia ma
informaènú hodnotu. To je môj poh¾ad.

PRIPRAVIL PETER ZAGAR
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002
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PODOBY TICHA
Peter Roháè

Akési ticho
doteraz nepoznané,
ma obchádza.
A poèu iba
èe¾uste èasu ohlodáva kos.
MILAN RÚFUS: Uzrozumený

Èí si to, èlovek?
Súèet akých síl?
Kto na tvoju krv èierne hrozno zbiera?
e kamko¾vek si s túbou zamieril,
tam o noc pred tebou
vdy prvé dolo zviera.
MILAN RÚFUS: Hviezdne vojny
M. C. ESCHER: ENCOUNTER (STRETNUTIE)

POÉZIU

SPÁJA S HUDBOU NIEÈO, ÈO

EDGAR ALLAN POE NAZVAL RYTMICKOU TVORBOU KRÁSY. TOK ÈASU JE OD POÈIATKU ZRODU
 A ÈIASTOÈNE AJ POÉZIA  SÚ UMENIAMI, SCHOPNÝMI S ÈASOM MANIPULOVA. TÝM,
E RYTMIZUJÚ ZVUK. ¼UDSKÝ IVOT ZAÈÍNA VÝKRIKOM, JE VYNORENÍM SA Z TICHA. ZVUK TEDA OD NARODENIA TVORÍ PRIRODZENÚ SÚÈAS
PROSTREDIA A NIE JE ZNÁMA SÚÈASNÁ KULTÚRA, V KTOREJ BY NA ISTOM STUPNI JEJ MIKROEVOLÚCIE NEDOLO K RITUALIZOVANEJ POTREBE
TVORI ORGANIZOVANÝ ZVUK. ODKIA¼ TÁTO POTREBA POCHÁDZA A PREÈO SA VÔBEC OBJAVILA, NIE JE ZREJMÉ, TAKISTO AKO NIE JE ZREJMÝ
JEJ VPLYV NA DYNAMIKU NAEJ PÚTE ÈASOM. NAPRIEK TOMU, AJ PO TAKEJ DLHEJ DOBE OD JEJ POSTUPNÉHO VZNIKU SÚ ZJAVNÉ NAJPRV
JEMNÉ A NESKÔR KONTRASTNÉ PRELÍNANIA BARBARSKÉHO IVOÈÍCHA S HVIEZDNYM ÈLOVEKOM.

VESMÍRU A HMOTY NEPRETRITÝ, A SNÁÏ LEN HUDBA

LOVCI

ZVUKOV?

Príroda takmer nepozná ticho a mnohé organizmy prispôsobili svoj
ivot tomuto faktu. Zvuk vnímame spolu s naimi blízkymi príbuznými ako komplex rôznych frekvencií, ktoré sú procesuálne
interpretované v oblasti mozgu, nazývanej auditoriálny kortex. Ide
o heterogénnu truktúru, skladajúcu sa z troch oblastí (core, belt,
parabelt), odliujúcich sa kochleotopickou organizáciou (usporiadaním kochley  èasti vnútorného ucha), funkènými vzahmi
i anatomickou architektúrou. O hierarchickom a funkènom usporiadaní, ako aj o samotnom priebehu analýzy zvukového podnetu,
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

toho ve¾a nevieme, nové prístupy k vyuitiu starích metód vak
otvárajú brány aj pre detailnejie túdium vzahov medzi kortexom a komplexnými prírodnými èi artificiálnymi zvukmi. Funkèné magnetické rezonanèné modelovanie (fMRI), ale i pozitrónová
emisná tomografia (PET) dovo¾ujú nazera do in vivo dejov, súvisiacich s výsostne ¾udskými èinnosami  artikulovaním reèi a tvorením èi poèúvaním hudby. Komparatívne túdie na primátoch
poskytujú mnostvo doteraz nedostupných dát o ich kognitívnych
schopnostiach, ako aj sústredenejí poh¾ad na mieru ich prejavov.
Potreba vníma zvuk je spojená aj s urèením miesta jeho pôvodu i pôvodcu; to, èo dnes z evoluèného h¾adiska u nás stráca vý-
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znam, rozhodovalo v podstatnej miere o pretrvaní jedinca, ale
aj druhu. U primátov, ale i mnohých ïalích ivoèíchov, dolo zrejme k silnému tlaku prirodzeného výberu v smere od pasívneho
registrovania poèute¾ných frekvencií k ich artikulácii  ku pokusu
o komunikáciu v rámci druhu i medzi druhmi na báze zvuku. Starý svet vak nemohol by úplne prekonaný, komunikácia bazálne
prebieha na atomárnej a molekulárnej úrovni, a to nielen u evoluène matuzalemských organizmov, ako sú mikroskopické Prokaryota, alebo vadeprítomná ría hmyzu  Arthropoda. U èloveka sa
vo ve¾mi úzkom spojení s týmto existenèným motívom vyprofilovala unikátna aktivita, ktorá natrvalo zmenila spôsob jeho ivota 
schopnos hovori, artikulova zvuky, verne zdie¾a a prenáa
exaktné informácie. Genéza od prapodivného zvuku k logike jazyka, je do podstatnej miery aj genézou od zvuku k zneniu, k hudbe.
Pozoruhodné je, e spolu s niektorými ostatnými primátmi vykazujeme podobné spracovanie zvukových stimulov v prísluných
mozgových oblastiach. Nakoniec, ná a impanzí genóm sa na základe mnohých indícií povaujú za takmer nerozoznate¾né, èo popri
iných fenoménoch poukazuje skôr na rozliènú funkciu konkrétnych génov zahrnutých v ¾udských èinnostiach, na ich adaptáciu v priebehu ¾udskej evolúcie, ne na ich akúsi kontrukciu de
novo. Radikálny rozdiel v sociopsychologickom správaní sa dnených opíc a èloveka sa z perspektívy vzahov DNA  RNA  proteín
scvrkáva na mikroskopické detaily  o rozdielnom fenotypovom
prejavení sa genetickej informácie èloveka v porovnaní s ostatnými
primátmi pravdepodobne rozhodujú nepatrné zmeny v truktúre,
organizácii a expresii génov. Trochu hrubozrnnejie: zvuk v tejto
situácii neposkytuje dostatoèné odôvodnenie pre antropocentrický narcizmus a pomýlenú korunováciu  vo vnímaní zvuku toti
medzi nami a nimi nejestvuje príli zjavný rozdiel. Spôsob myslenia z predchádzajúcej vety je vak chybný a zvádza na scestie (aj

keï nemá vplyv na pravdivostnú hodnotu záveru); neberie toti
do úvahy súèas znenia  ticho.

ALEBO

ZBERAÈI TICHA...

Tak ako existenciálna blízkos smrti tvaruje a ohranièuje nae bytie,
tak zmysly  a medzi nimi i zvuk  dotvárajú predstavu o òom. Nai
predkovia, iviaci sa plodmi tropických lesov, poznali iba zvuk, pasívnu informáciu, ktorá poskytovala koristi ochranu pred predátormi. Ich potomkovia, koèujúci na èiernom kontinente, nepoznali ete
ticho, poznali len akýsi podivuhodný zvuk, ten zvlátny pocit, tú
sladkos na podnebí, keï sa náhodou ocitli sami uprostred roz¾ahlej
noci v savane a úporne sa snaili chápa odkia¾, kam a kade. A my,
potomkovia ich potomkov, sme u spoznali zvuk, iný zvuk, nieèo na
polceste medzi zvukom a hudbou, a vïaka sebauvedomeniu sme
dospeli aj do kritickej fázy svojho vývinu  zaèali sme vníma ticho...
U sme postrehli rozdiel medzi hlasmi zvonku a prebúdzajúcim sa
hlasom zvnútra. U to nebola len tupá absencia zvuku, u to bol
hlas vlastného vedomia. V osamelom tichu metamorfóza zvera na
èloveka obnauje príkry kontrast medzi jeho podobami. Rúfusova
verovaná skúsenos  s dôrazom na èasovú tieseò jej vyrieknutia 
odkrýva pozoruhodný detail a hovorí o podobnom introspektívnom
záitku: èím bliie sú èe¾uste èasu ku flaute naej kosti, tým viac si
uvedomujeme onú druhú podobu ticha. Do dôsledkov  skúsenos
s hudbou roziruje a zjemòuje vnemy ucha a navdy mení poh¾ad
na ticho. Tak ako vedomie. Tak ako chladný závan léthé. Svet pred
nimi a svet po nich je iným, ohlasujúc poznanie vlastné len námu
druhu. To, èo poèujeme po záitku s hudbou, je iné ticho, tak ako je
zrazu inou náhla osamelos tvora pri poh¾ade na svetielkujúce nebo
nad hlavou a rozbúený pocit v òom.
rohar@fns.uniba.sk

Scriptorium Musicum,
spol. s r. o.

hudobné vydavate¾stvo
sadzba nôt
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JAZZ  WORLD MUSIC  FOLKLÓR  NOVÉ MÉDIÁ  ...

RADIO A ART
SLOVENSKÝ

ROZHLAS U DLHIE MÔETE POÈÚVA

AJ V JEHO VIRTUÁLNOM PRIESTORE NA INTERNETE.

JEDNOU

ZO ZAUJÍMAVÝCH AKTIVÍT V TEJTO OBLASTI

JE AJ INTERAKTÍVNY MULTIMEDIÁLNY PROJEKT RADIOART.

ÏURIOM,
PROJEKTU A MAREKOM OFFAJOM,
SPOLUPRACOVNÍKOM PROJEKTU.

ZHOVÁRAME

SA S JURAJOM

AUTOROM

= Preèo ste sa rozhodli spusti projekt radioART?
J.Ï: Takmer 117 miliónov Európanov, èie pribline tretina obyvate¾ov tohto kontinentu, vyuívala ku koncu roka 2000 internet. Do
= O akú umeleckú platformu konkrétne ide?

konca roku 2004 by sa toto èíslo malo zvýi na 233 miliónov, èo
je takmer 60 percent obyvate¾ov Európy. Aj to bol jeden z dôvodov,
ktoré nás primäli k formulovaniu nového konceptu prezentácie
urèitej umeleckej platformy. A nielen prezentácie, ale i rozvinutia
aktívneho tvorivého priestoru pre umelcov, orientujúcich sa na
hudbu, zvuk v jeho vizuálnom rozvinutí. RadioART je ancou vstúpi do týchto medzinárodných kontextov, aj keï jazyková bariéra
nás stále bude odde¾ova od väèiny, pretoe v rámci projektu
pracujeme aj s rozhlasovými príspevkami a hovoreným slovom.
Pracujeme so slovenèinou, èetinou a angliètinou.

J.Ï: Projekt reflektuje kultúrny priestor na rozhraní Nového umenia a multimédií vo vzahu ku zvuku a rozhlasu, nadväzujúc na
tradície hudobného experimentu na Slovensku, prezentované aktivitami Experimentálneho túdia Slovenského rozhlasu.
= Èo je teda radioART?
J.Ï: RadioART je kreatívnoinformaèný projekt, realizovaný v dvoch
rovinách. Tou prvou je internetová databáza. V nej sa postupne
dokumentujú a archivujú aktivity rôznych foriem aktuálneho umenia, v ktorom zohrávajú významnú úlohu zvuk a hudba. V praxi
to znamená, e v tejto databáze mono nájs a vypoèu si hudobné skladby, no zároveò aj vidie videonahrávky choreografií súèasného tanca, vizuálne intalácie a pod. Druhá rovina je produkèná, organizaèná a metodická. RadioART sa bude spolupodie¾a na organizovaní koncertov, workshopov, na príprave relácií
a realizácii hudobných skladieb, vizuálnych, choreografických
èi divadelných projektov formou akéhosi metodického a informaèného centra. Dôleité je, e nebudujeme len novú formu produkcie, ale aj jej distribúcie.
= S akými konotáciami máme ráta v prípade názvu projektu?
J.Ï: Slovo radio v názve súvisí hlavne s akýmsi predefinovaním
pojmu klasického rádia, resp. rozhlasového vysielania v podmienkach internetového priestoru. Nové médiá prispievajú k formulovaniu nových koncepcií, aktuálnych aj pre tradièné rádio. Nová
doba poskytuje nové variantné rieenia vyuívania rádia  predovetkým v interaktívnej komunikácii. Pripravili sme rádio nového
typu, ktoré funguje prostredníctvom akýchsi kniníc. Tieto kninice
dovo¾ujú vdy nové usporiadanie programov èi informácií  interaktívne, pod¾a momentálneho zadania pouívate¾a. Keïe radioART vznikol na pôde Slovenského rozhlasu ako projekt jeho
siedmeho okruhu, teda internetového Rádia INET, jednou z jeho
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oslovíme na spoluprácu práve preto, e poskytuje jeden z poh¾adov
prirodzených a hlavných ambícíi je aj internetové vysielanie. To
na pojem súèasná koncertná hudba.
znamená, e potenciálny internetový poslucháè má monos nezávisle od vysielacieho èasu nájs si, preèíta a vypoèu informáciu
=Dá sa poveda, e radioART je aj príkladom nových moností existencie elektroakustickej hudby, ktorá má málo prí(internetovú reláciu), ktorá ho zaujíma. Sú to jednak internetové
leitostí  hlavne u nás  znie na koncertoch?
verzie niektorých rozhlasových relácií, vysielaných na staniciach
M.: Elektroakustická hudba  tak, ako kadá iná hudba  jestvuRádio Slovensko a Rádio Devín, ako aj pôvodné radioART-ové inje dnes v dvoch podobách: jednou je nahrávka, ktorú si môeme
ternetové relácie vo forme zvukových a textových súborov. Mopusti doma z CD v teple a pohodlí, a tou druhou a zaujímavejou
mentálne sa napríklad dokonèila séria relácií o súai elektroaje prípad, keï ideme na koncert a vnímame nieèo na ivo. Bokustickej hudby Musica NOVA, kde sú k dispozícii víazné skladby
huia¾, pod pojmom elektroakustická hudba sa èasto chápe nievetkých roèníkov súae a texty o jednotlivých skladbách èi sklaèo, èo existuje iba v tej prvej forme. Súèasný stav vo svete je vak
date¾och. Takto sa postupne na radioART-e budú objavova temaúplne iný. Tendenciou je interaktívna hudba pre akustické nástroje
tické relácie venované vybraným horúcim témam a problémom
a elektroniku s priamou úèasz oblasti súèasného umenia.
ou interpreta, ktorý u nemusí
= Aké kritériá by mala splotrocky sledova vopred nahrani hudba, ktorá sa uchádza
Poèítaèe  ako nositelia prenosu  posúvajú rádio smerom
té CD alebo magnetofónový
o vstup do databázy radiok monosti adresne prezentova svoje aktivity vopred pecifipás. Dnes u elekronickú èas
ART-u?
kovaným cie¾ovým skupinám. Monos kolektívneho stretávazabezpeèuje interaktívny softvér,
M.: Dôraz je hlavne na eleknia sa ¾udí v mediálnom priestore je dnes u súèasou ivotdizajnovaný priamo skladatetroakustickej hudbe vo vetkých
ného týlu. Internet  nový interaktívny priestor vyuíva vetky
¾om. Z tohto poh¾ad poskytuje
jej formách. Aj preto, e práve
¾udské zmysly, obklopuje diváka a privádza ho do polohy,
radioART ako internetová dataod nej sa odvíja mnostvo výkde sa chce ete viac koncentrova a vyjadrova. Táto interakbáza iba informatívnu nahrávznamných objavov na poli extivita posledného obdobia vychádza z digitálnych technológií
ku diela a nikdy nenahradí ivý
perimentu s elektronickým èi
a dochádza s òou i k zmene spoloèenských priorít.
koncert. RadioART vak bude
reálnym zvukom a jeho uplatperspektívne aj platformou na
nenia v komponovanej hudbe.
radioART sa profiluje ako:
organizovanie pravidelných
Treba vak pripomenú, e ra kreatívne centrum novej hudby a umeleckého slova
koncertov takejto hudby.
dioART je aj o vizuálnom ume producent internetových programov
ní, súèasnom tanci, divadle a in= Ako by mal by technicky
 mediálny írite¾ v konvenènom zmysle  teda vysielania
termédiach, v ktorých hudba
vybavený potenciálny uívaSRo na rozhlasových vlnách Rádia Devín a v novom vizuála zvuk zohrávajú aktívnu úlohu.
te¾ radioART-u?
nom rozvinutí formou internetového vysielania
Ve¾mi by sme privítali projekty,
M.: Staèí bený internetový
 reprezentant kultúry
ktoré pracujú interaktívne s jedprehliadaè  Internet Explorer
 profesionálne informaèné centrum s kvalitnými databánotlivými zlokami (hudba, vialebo Netscape s naintalovazami informácií
deo, pohyb, slovo) v divadelným prehrávaèom RealPlayer®,
nom priestore, smerom k akéktorý je vo¾ne dostupný. Urobili
musi totálnemu divadlu. Je to oblas, ktorá je na Slovensku ve¾mi
sme nieko¾ko testov cez benú telefónnu linku a modemové sponeznáma a prakticky neexistuje scéna, ktorá by dávala priestor
jenie, a s radosou sme zistili, e to funguje. RadioART vstúpil do
takýmto odvánejím projektom. U nás sa pod zaklínadlom mulinternetovej siete pred polrokom a jeho nástup neuiel pozornosti
timediálny projekt skrýva zväèa velièo...
poslucháèov  surferov, ktorí ho nepouívajú len ako noviu formu reprodukcie rozhlasového vysielania, ale naopak, doadujú
=Do akej miery má dvere do radioART-u otvorené alternasa irokého vyuitia moností, ktoré táto nová komunikaèná techtívna elektronická scéna?
nológia poskytuje.
M.: Hlavným zámerom radioART-u je práve to, aby sa otvorila
komunikácia medzi jednotlivými umeleckými komunitami a aby
= Plánujete spusti tematickú reláciu v Slovenskom rozhlasa vzájomne aj zdravo provokovali. Prípadný záujemca si tak na
se  o èom bude, kedy sa bude vysiela a v akej podobe sa
internetovej stránke môe vypoèu nahrávky, reflektujúce aktuálne
ocitne na radioART-e?
hudobné dianie a konfrontova ich bez rôznych skostnatených týJ.Ï: Áno, v krátkej budúcnosti pripravujeme vysielanie relácie Exlových delení. Myslím, e väèina zaujímavej a dobrej hudby sa
perimentálneho túdia s názvom Ex Tempore. Bude to polhodinojednoducho týlovo zaradi nedá práve preto, e posúva pomyselvý blok vysielaný kadý týdeò na stanici Rádio Devín a jeho interné estetické hranice ïalej. A aby som sa vrátil spä k otázke, áno,
netová verzia bude dostupná aj na www.radioart.sk.
aj alternatívna elektronická scéna je potenciálnou komunitou, ktorú
PRIPRAVILA ANDREA SEREÈINOVÁ
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JAZZ CEZ SATELIT
Ve¾ké oèakávania sprevádzajú nástup satelitných providerov jazzových rádiostaníc v USA. Spoloènosti XM Radio a Sirius zaènú tohto
roku na celom území Spojených tátov ponúka viacero jazzových
staníc a programov, a budú konkurenciou malým lokálnym rádiám,
ktoré tu majú silnú tradíciu. Obe spoloènosti u zaèali spolupracova s výrobcami automobilov, pretoe práve v autách trávia ve¾a
èasu prísluníci ich cie¾ových skupín. Predajcovia budú ponúka autá
so zabudovanými satelitnými rádioprijímaèmi ako aj výmenu jestvujúcich stereo systémov. Poskytovatelia satelitných rádiostaníc s¾ubujú vyiu zvukovú kvalitu, pretoe digitálny signál bude prichádza
priamo zo satelitu.
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UTAJENÝ ELLINGTON
Po viac ne 40 rokoch sa iroká verejnos zoznámi s 22 piesòami,
ktoré napísal Duke Ellington v spolupráci s Billy Strayhornom pre
broadwayský muzikál Saturday Laughter. Muzikál s príbehom situovaným do Juhoafrickej republiky a s výluène èernoským obsadením vak nebol nikdy uvedený na ve¾kom javisku, a tak piesne
upadli do zabudnutia. Spoloènos Dukea Ellingtona zorganizovala roku 2000 v New Yorku koncert, na ktorom odznelo vetkých
22 piesní v interpretácii pièkových spevákov (F. Cole, J. Smith, J.
Silvano, K. Oberlin, I. Shaw) i hudobníkov (J. Lovano, G. Mraz, G.
Washington jr.) a teraz vydáva nahrávku na znaèke True Life Entertainment.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MULTIMEDIÁLNA
PARTY
AGENTÚRA VRESK
MARCA

AUTOR

FOTO
AUTOR

AUTOR

hudby (napríklad pomocou samplingu pôvodných kubánskych nahrávok) a súèasného londýnskeho elektronického zvuku. Do Bratislavy
prili v oklietenej a ve¾mi kurióznej zostave:
mixujúci dídej, spievajúca perkusionistka
a flamenco gitarista. Spojenie hiphopových rytmov, perkusií a monotónneho vybrnkávania na
gitare zaváòalo prvoplánovým eklektizmom.
UBO evidentne neprodukovali prirodzenú hudobnú fúziu, ale úèelový hybrid. Keï sa k tomu
pridal rap na playback, fiasko bolo na svete.
Intrumentálne výkony na úrovni kapely maturitného plesu neodèinila ani súbená videoprojekcia s kubánskym dokumentom.
UBO boli teda najväèím sklamaním tohto
veèera. Záver u tradiène patril taneènej
party  tentoraz to boli
drumnbassové tracky, mixované dídejom
Garym.
Veneer a Floex dokázali, e aj v èeskoslovenskom priestore
existujú zaujímavé hudobné projekty, dokonca v niektorých
prípadoch zaujímavejie ne v samotnom Anglicku, mekke
hudobného priemyslu.
FOTO

DÍDEJ Z

UP BUSTLE & OUT

Cyklus podujatí venovaných elektronickej hudbe s názvom Multimediálna party má u nieko¾koroènú tradíciu. V rámci tohto podujatia sme mali monos v Bratislave vidie renomované projekty
ako Grooverider, Transglobal Underground, Asian Dub Foundation a ï.
Ïalia akcia z tejto série sa uskutoènila 9. marca. Program zaèal
premietaním psychedelického dokumentu Neotropic. Vizuálne
imaginácie, sprevádzané naliehavou hudbou (vyuívajúc takmer
vetky moné prostriedky, od noise-ambientu a po sláèikové kvarteto), boli silným záitkom hneï
na úvod veèera. Organizátori tak
nezostali niè dlní názvu akcie 
multimédiá boli vskutku pôsobivé. Pribline po vye hodine svoje
vystúpenie odtartovala trnavská
skupina Veneer, ktorú sme u
spomínali v súvislosti s festivalom
Barbakan (H 2002/1). Tentoraz
sa ich koncertná zostava rozírila
o dídeja Garyho a v závereènej
Void si zahral aj hosujúci trumpetista. Veneeru sa opä nevyhli
problémy so zvukom, hudobníci
navye pôsobili mierne nekoncentrovane. V tomto oh¾ade ostro
kontrastovali s nasledujúcim úèinTOMÁ DVOØÁK / FLOEX
kujúcim. Floex je projektom talentovaného klarinetistu a túdiového
experimentátora Tomáa Dvoøáka z Prahy. Debutový album Pocustone kritika oznaèuje za najpozoruhodnejí èin na èeskej hudobnej scéne. V Bratislave predstavil ivú koncertnú
podobu túdiového albumu. ivá rytmika (bicie + kontrabas) exaktne splynula so syntezátorovými aranmánmi. Sólový klarinet sa striedal s naivo modulovanou elektronikou. perkom kapely bola speváèka Ridina Ahmed. Vetci
hudobníci pristupovali k spoloènej zvukoma¾be ve¾mi citlivo, iaden nástroj sa nasilu netlaèil dopredu  ilo o ukákový príklad synergickej tvorby. Navye, v rámci danej formy (urèenej naprogramovaným syntezátorom) maximálne
vyuívali priestor na improvizáciu, èo v elektronike nie je
také èasté. Floex vynikal invenèným poòatím elektroniky,
z ktorej sálala fascinujúca atmosféra. Bol to jednoznaène
vrchol veèera.
Oficiálny headliner veèera, Up Bustle & Out (UBO)
z Bristolu, je projektom legendárneho labelu Ninja Tune.
Vo svojej hudbe sa snaia syntetizova prvky kubánskej

VENEER

FOTO

K LUB Z A Z RKADLOM , B RATISLAVA 9.
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JAROSLAV SMOLKA A KOLEKTÍV:
DÌJINY HUDBY
Nakl. TOGGA agency, Brno 2001,
657 strán. ISBN 80-902912-0-1.

Uèebnice èi preh¾ady dejín
hudby patria na hudobnokninom trhu k najiadanejím
titulom. Vyh¾adávajú ich najmä
tudenti, ale slúia
i muzikológom pri rýchlej
orientácii v hudobných dejinách.
Pokia¾ hudobní vedci pri
výskume vyuívajú viac
pecializovanú literatúru, prvá
skupina vyh¾adáva predovetkým preh¾adné príruèky, kde
je vetko pohromade. O tom,
e takejto literatúry je na
Slovensku nedostatok, by vedeli
hovori najmä uèitelia dejín
hudby na vetkých typoch
hudobných kôl. Je neuverite¾né, e Èernuákove Dìjiny
evropské hudby z roku 1964 patria
(aj s mnostvom faktografických
i obsahových omylov) u
nieko¾ko desaroèí k základnej
literatúre, ktorú dodnes
nevytlaèila zo kôl iná novia
uèebnica. V slovenèine, prípadne
èetine síce existujú aj iné
preh¾ady èi uèebné texty
o dejinách hudby (Szabolcsi,
Hrèková, Kouba...a i.), ani jeden
titul vak nedosiahol také
rozírenie a mnostvo reedícií
ako Èernuákova kniha.
Preto som s poteením (ako
jedna z tých, ktorí kadý
kolský rok informujú tudentov o tudijnej literatúre) prijala
informáciu o nových Dìjinách
hudby, ktoré vyli
v nakladate¾stve TOGGA agency
v Brne v minulom roku. Ide
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o knihu s úctyhodným rozsahom 657 strán a nie práve
¾udovou cenou 690 Èk. Na
èele autorského kolektívu tohto
diela (Vlasta Bokùvková,
Jaromír Èerný, Jaromír Havlík,
Milo Navrátil, Eva Slavická,
Olga otolová, Tomislav Volek)
stál Jaroslav Smolka.
O pohnútkach, ktoré viedli ku
vzniku knihy, o jej cieli a urèení
sa namiesto chýbajúceho
predslovu autori struène
zmieòujú a v úvodnej kapitole:
Táto kniha je urèena pro první
soustavnou informaci zájemcù
o hudbu èi posluchaèù konzervatoøí,
a pøináí proto jen vybrané
historické skuteènosti základního
významu, jmenuje nejvýznamnìjí
pøedstavitele jednotlivých epoch
dìjinného vývoje hudebního umìní
a jejich nejdùleitejí díla. Opírá se
o výsledky dìjiny hudby jako vìdy,
není vak sama knihou vìdeckou
ani uèebnicí tohto vìdního oboru,
je by uèila ètenáøe samostatnì
badatelsky pracovat. Nie celkom
v súlade s uvedeným citátom
oboznamuje táto kapitola
tudentov na nasledujúcich
stranách (s. 1014) s hudobnou
vedou ako irím vedným
odborom, jej jednotlivými
disciplínami, ba dokonca
prináa aj podrobnejie
informácie o hudobnej historiografii a historiografickom
bádaní.
Koncepène ve¾koryso rieená
podkapitola o periodizácii dejín
hudby (s. 1530) sa síce môe
zda pridlhá, predsa vak má
svoj zásadný význam. Nie vo
vetkých knihách o dejinách
hudby sa stretneme
s periodizáciou a ak, tak zväèa
vo ve¾mi zjednoduenej
podobe. K tejto veène diskutovanej téme sa uplatòovali rôzne
prístupy a zoh¾adòovali rôzne
faktory pri rieení otázky
èlenenia dejín hudby na
jednotlivé etapy. Je dobré, e
autori nepredloili jedinú
správnu a nemennú periodizáciu, ale sa zamerali na jej
problémový výklad
s uplatnením jednotlivých
h¾adísk: veobecno-historického, kultúrno-umeleckého
a hudobno-imanentného, ba
naznaèili aj ïalie, v súèasnosti
u prekonané rieenia.
Prostredníctvom tohto výkladu

má èitate¾ monos preniknú
do podstaty dejín hudby,
orientova sa a pochopi ich
v irích spoloèenských,
historických, ekonomických
a iných súvislostiach.
Druhá a iesta kapitola podáva
vlastný výklad dejín hudby od
hudby prvotno-pospolnej
spoloènosti, cez hudbu feudálnej
spoloènosti, hudbu európskeho
neskorého feudalizmu a doby
jeho pádu, hudbu európskej
spoloènosti v 19. storoèí a po
hudbu 20. storoèia. Text výkladu
je jasný, zrozumite¾ný, dobre
èitate¾ný, neskåzava do mechanického výpoètu osobností èi
hudobných diel. Prioritou nie je
detailný, úplný obraz skladate¾ov, ale ich prezentácia
v kontexte vývoja daného
týlového obdobia, a to
v primeranom rozsahu, zodpovedajúcom svojmu historickému
významu. Kadé týlové obdobie
sa uvádza veobecným historickým úvodom, spoloèenskými
podmienkami, náèrtom
hlavných filozoficko-mylienkových prúdov, postavením hudby
v spoloènosti
a charakteristickými hudobnotýlovými znakmi. Zvlátna
pozornos je venovaná vzniku
a rozvoju nových hudobných
druhov a foriem. Výklad je
bohato dokumentovaný
notovými ukákami. Na konci
kadej z kapitol je uvedený
struèný výber z literatúry, takmer
výluène v èetine alebo slovenèine.
V duchu Èernuákovej koncepcie tvorí v rámci jednotlivých
týlových období samostatnú
podkapitolu èas o èeskej
a slovenskej hudbe. Rieenie,
ktoré autori zvolili pri zaraïovaní slovenskej hudby do týchto
kapitol, mono povaova za
najslabiu stránku ináè
hodnotnej knihy. Podoba
prezentácie slovenskej hudby
v porovnaní s èeskou je v týchto
èastiach miestami doslova
dehonestujúca. Èas
o slovenskej hudbe v 25stránkovej kapitole, ve¾koryso
nazvanej Rozvinutý romantismus
v naich zemích a na Slovensku,
má a 18 riadkov! O nieèo
lepie sú na tom iné týlové
obdobia: od pol do jeden a pol
strany. Najlepie dopadla

slovenská hudba v takmer 50stránkovej kapitole Èeská
a slovenská hudba 20. století, kde
zaberá tri strany. Jedným
z dôvodov takéhoto prístupu
môe by skutoènos, e kniha
má slouit také jako uèebnice pro
studenty èeských konzervatoøí, ako
sa doèítame v drobnej poznámke v závere kapitoly na strane
48 (uvedený citát sa nachádza
v rámci vysvetlenia, preèo sa
kniha bliie nezaoberá
mimoeurópskymi hudobnými
kultúrami). Ak ide o uèebnicu
vyslovene pre èeských tudentov
èi èitate¾ov, dá sa akceptova
mení záujem o slovenskú
hudbu. Ale právom sa tie
mono opýta, aký obraz si èeskí
tudenti a èitatelia urobia
o takto prezentovanej slovenskej hudbe, ktorá sa vo vetkých
kapitolách venovaných èeskej
a slovenskej hudbe dostala do
role Popoluky? Problém vak
nepredstavuje len rozsah textu,
èo sa mohlo vysvetli
v spomínanom chýbajúcom
predslove. Neodpustite¾ná je
ignorancia slovenskej hudobnohistorickej literatúry. Zámerne
nehovorím o najnovej literatúre
ani o najnovích historiografických poznatkoch. V tejto
uèebnici èerpali autori poznatky
o dejinách slovenskej hudby
z kníh vydaných v rokoch 1957
(Kresánkove tzv. akademické
dejiny slovenskej hudby), 1964
(Plavec), 1971 (Mokrý 
Èeskoslovenská vlastivìda),
1978 (Kresánek  Vajda), 1983
(Burlas), 1984 (Rybariè).
A pritom staèilo chyti do ruky
len posledné dejiny slovenskej
hudby z roku 1996 (ed.
Elschek). Alebo ete menej:
obráti sa na slovenských
kolegov a urèi rozsah kapitol...
A tak v dejinách slovenskej
hudby v podaní spomínaného
autorského kolektívu èitate¾
nenájde to, èo by tam rozhodne
malo by (starosloviensky
bohosluobný spev, baroková
¾udová duchovná pieseò, náèrt
foriem a truktúry hudobného
ivota klasicizmu atï.), ale
nachádza vytlaèené tuèným
písmom to, èo patrí medzi
druhotriedne informácie.
O zásadných omyloch
a poèetných faktografických
chybách nehovoriac (Frantiek
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002
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Xaver Hrdina  varhaník v Modré
namiesto Frantiek Peregrin
Hrdina, Paschove latinskoslovenské pastorálne ome
atï.). Mono len dúfa, e pri
reedícii autori zváia
a prehodnotia túto koncepciu
a prisúdia slovenskej hudobnej
kultúre také miesto, aké jej
právom patrí.
Ak sa vak (slovenský) èitate¾
dokáe odosobni a odhliadne od
týchto pripomienok, získa v tejto
knihe cennú a vydarenú
pomôcku pri túdiu dejín
európskej (a èeskej) hudby. Som
presvedèená, e dejiny Jaroslava
Smolku a kolektívu majú nielen
ambíciu, ale aj reálnu perspektívu zauja uprázdnené miesto po
Èernuákovi.

EVA SZÓRÁDOVÁ

JOHANN SEBASTIAN BACH:
SUITY PRE SÓLOVÉ VIOLONÈELO,
BWV 1007  1012
Jozef Lupták, violonèelo
Porta Libri 2001, PM 020101

JOHANN SEBASTIAN BACH:
SUITES FOR SOLO CELLO, VOL. 1,
BWV 1007  1009
Ján Slávik, cello
Diskant 2001, DK 0060-2 131
K mnostvu nahrávok J. S.
Bacha pribudli v minulom roku
na slovenskom hudobnom trhu
dva, z viacerých poh¾adov
zaujímavé tituly. Nevedno, èi
náhodou alebo zámerne obaja
interpreti  Jozef Lupták i Ján
Slávik  naèasovali nahrávky
Bachových Suít pre violonèelo
takmer na rovnaké obdobie.
Výsledok ich poèinu ponúka
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svojmu adresátovi nielen
kvalitné interpretaèné majstrovstvo toho najlepieho, èo na
Slovensku v oblasti violonèelového umenia máme, ale i monos
výberu jedného diela v podaní
viacerých slovenských interpretov, èo sa èasto nestáva.
Hneï na zaèiatku je potrebné
doplni informáciu, e na rozdiel
od Jozefa Luptáka, ktorý
realizoval nahrávanie na jeden
raz v rámci kompletného dvojCD, kompaktný disk
s nahrávkou Jána Slávika je
prvým z predpokladaného
súboru troch CD a prináa
v poradí prvé tri violonèelové
suity (BWV 1007  1009).
Dielo, ktoré J. S. Bach napísal
v období svojej umeleckej
a ¾udskej zrelosti, pochádza
z mimoriadne podnetného
prostredia knieatstva v Köthene.
es suít pre violonèelo BWV
1007-1012, ktoré vznikli okolo
roku 1720, patrí po stránke
technického majstrovstva
i neustále objavovaného
výrazového bohatstva tejto hudby
k vrcholom svetovej tvorby pre
violonèelo. Jednotlivé èasti suít,
napriek relatívne ohranièenému
priestoru, poskytujú hráèovi
monos autentického hudobného svedectva, v ktorom sa
jedineèným spôsobom snúbi tok
sólovej melodickej línie
s harmonickým dianím. Azda aj
preto sa tu vynára istá bázeò
z moného mikropoh¾adu na
spôsob interpretácie, analýzy
poòatia vnútornej výpovede, èo
nabáda k prílinej úzkostlivosti
pri následnom hodnotení.
Zároveò sa otvára otázka miery
stvárnenia hudobného diela na
pozadí toho, èomu hovoríme
týlová interpretácia v kontexte
doby.
Dva rôznotvárne poh¾ady na
interpretáciu jedného diela

môu v réii zvuèných mien
spôsobi isté balansovanie
v otázke výberu. V oboch
prípadoch vak ide predovetkým o podèiarknutie
individuálneho umeleckého
prejavu  odtienky v chápaní
diela sú prípustné, ak nie priam
veci prospené.
Luptákova interpretácia
Bachových suít sa vinie
postupným ahom tetca so
zmyslom pre detail
a konzekventnos, v polohe
racionálnej a zároveò meditatívnej výpovede. Zatia¾ èo Slávik
s temperamentom skicuje
a pritom neetrí farbou, èo sa
odzrkadluje nielen v irokom
spektre dynamiky, ale
i v tempách, Lupták neotvára
dvere nairoko, zostáva
v tomto smere rezervovanejí
a prejavuje sa hlavne na pôde
artikulácie a drobnokresby
(Prelúdium zo Suity è.1 G dur).
Lákadlom jeho interpretácie je
nosnos fráz a podèiarknutie
formovej disciplíny, hudobný
výraz nesie prvky autentickej
pokory a duchovnej håbky.
Slávikov radostný, ba miestami
a vánivý prejav je tým, èo
chytí hneï, na prvé poèutie.
Jeho hra má miestami charakter dramatickosti a tým predsúva
spomínanú otázku týlovej
interpretácie. Únosná je najmä
vïaka prekypujúcej muzikalite
(Gigue zo Suity è. 2 d mol), ktorá
je devízou celej nahrávky.
Na výslednom efekte sa
podpísala i sprievodná realizácia
oboch nosièov. Vetky atribúty
obalu CD Jozefa Luptáka vo
vydavate¾stve Porta libri nesú
punc skutoènej odbornosti
(poènúc atraktívnym dizajnom,
vyèerpávajúcim editorským
info, konèiac zaujímavým
interview s interpretom).
V tomto smere, ia¾, o èosi
pokrivkáva album vydavate¾stva
Diskant s nahrávkou Jána
Slávika. Obal tohto CD prináa
viac-menej základné údaje, èo je
na kodu veci. Otázka miery
håbky informaèných údajov 
nielen o autorovi, diele
a interpretovi  môe spotrebite¾ovi predsa len èosi napoveda
o kvalite ponúkaného produktu.
V kadom prípade stojí za to
vypoèu si prezentované tituly
a pritom sa spokojne necha

TO

vies poslucháèskou intuíciou.
V oboch prípadoch nejde len
o majstrovský výkon
s nepopierate¾ným prínosom do
oblasti violonèelového umenia,
ale najmä o autentickú výpoveï
umeleckej due.

L E N K A B Í L I KO V Á
LUPTÁK: ====
SLÁVIK: ====

MAGDALENA KOENÁ
LE BELLE IMMAGINI. MOZART /
GLUCK / MYSLIVEÈEK
Prague Philharmonia, Michel
Swierczewski
Deutsche Grammophon 2001, 471
334-2

Absolventka bratislavskej VMU
(1995) z triedy Evy Blahovej,
brnianska mezzosopranistka
Magdalena Koená, sa stala
novodobým vyslancom èeskej
hudby vo svete. Po prvom
albume so sólovým recitálom
¾úbostných piesní Dvoøáka,
Janáèka a Martinù, ocenenom
Gramophone Solo Vocal roku
2001, uzrel svetlo sveta jej ïalí
èeský sólový album. Vetci na
òom zastúpení skladatelia by
vedeli rozpráva o Prahe 
emigrant Mysliveèek tu vyrástol
a v Taliansku mal uèite¾a,
ktorého otec pochádzal z Prahy.
Gluck tu tudoval hudbu na
univerzite a Mozart v Prahe
zaíval najväèie úspechy
a uznania.
Koenej vyslanecké zásluhy
sa na CD Le belle immagini
prejavujú najmä zaradením árií
z opier a oratórií málo uvádzaného Josefa Mysliveèka, ktoré
sa v interpretácii Koenej
skvejú v plnej kráse a sýtosti.
Jej mimoriadne vyrovnaný,
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lyrický mezzosoprán, vytryskne
v koloratúrnom allegre v Saró
qual è il torrente z Antigony,
precíti plaè matky Sary
v recitatíve a árii Chi per pietà mi
dice  Deh, parlate, che forse
tacendo z oratória Abramo ed
Isacco a ije dramatickým
príbehom lásky v dvoch áriách
Argene z LOlimpiade.
V úzadí neostáva ani Christoph
Willibald Gluck. Bolo Koenej
snahou nezaosta, alebo nebodaj
triumfova pri výbere jeho árií?
Ostatné CD jej ve¾kej konkurentky rovnakého týlového
zamerania, Cecilie Bartoliovej,
bolo toti venované práve
Gluckovi. Tu u musí rozhodnú
kadý sám, èi uprednostní
Bartoliovej grandiózny prejav
v hlbokom, expresívne posadenom tóne, alebo Koenej takmer
sopránovú jednoduchos,
schopnos prejs aj najnároènejími pasáami s ¾ahkosou
a pomyslenou rezervou.
Spoloènou na oboch nosièoch je
ária Sextusa Se mai senti spirarti
sul volto z La clemenza di Tito.
Koená si vybrala aj dva výstupy
z Paride ed Elena, z ktorých Le belle
immagini dun dolce amore dáva
názov celému albumu.
Dramaturgiu CD navrhla
Koená, pre ktorú, ako víazku
Mozartovej súae v Salzburgu
roku 1995, bolo iste zadosuèinením, e koneène nahrala aj
Mozarta pre sólový album. Od
neho tu nájdeme obe árie
Sextusa z La clemenza di Tito,
technicky, rozsahovo
i prednesovo nároènú
a vycibrenú Dunque sperar possio
 il tenero momento z Lucio Silla.
Nemôe chýba roztúený
Cherubín z Le nozze di Figaro
s vyznaním Voi che sapete che cosa
è amor.
Zobrazenie Prahy na obale CD
tvorí pozadie pre atraktívne
fotografie speváèky. Ideálnym
partnerom k èeskému
prostrediu nahrávky je Praská
komorná filharmónia. Jej
výborný výkon pod vedením
francúzskeho dirigenta Michela
Swierczewského (1955)
potvrdzuje, e filharmonici sa
rozhodli správne, keï nedávno
ponúkli Swierczewskému stálu
spoluprácu.
Úasný pokoj, vyrovnanos,
sloboda a dynamika  to sú

46

prívlastky, ktoré najlepie
vystihujú ostatný vydarený
album Magdaleny Koenej.

E V A M AT I A  O V S K Á
=====

DIANA KRALL  THE LOOK OF LOVE
The Verve Music Groupe, 2001
 549 846-2

Speváèka a klaviristka Diana
Krallová sa minulý rok obklopila
prvotriednymi osobnosami
svetového jazzu. Výsledkom tejto
spolupráce je album The Look of
Love, ktorý nahrala spolu
s Christianom McBridom
(kontrabas), Petrom Erskinom
(bicie) a London Symphony
Orchestra, pod producentským
doh¾adom Tommyho LiPumu.
Album je zbierkou desiatich
tandardných balád a bossanov.
Jednotlivé skladby nemajú
svojský charakter, èi atmosféru.
Vetky sú si po formálnej
stránke podobné, dalo by sa
poveda a schématické,
pravdepodobne normované pre
playlisty amerických rádiostaníc.
Diana Krallová sa ladnými
krokmi prechádza po tenkom
¾ade krehkej lyriky. Kde ¾ad
praská, vypláva na povrch
romantický gýè. Hranica
gýèovosti je vak subjektívna
a pre kadého poslucháèa iná.
U mòa túto mieru prekroèili
skladby Love Letters, Dancing in
The Dark a I get a long without you.
Naopak, The Night We Called It
a Day je vynikajúco aranovaná
kompozícia, kde sláèiky dali
prednos intímnej komunikácii
v triu Krall-McBride-Erskine.
Diana tu predviedla aj jedno zo

svojich typických zadumaných
klavírnych sól (v ostatných
skladbách sa uchýlila len
k alibistickému brnkaniu na
pozadí). Hlasový prejav je
nanajvý nekonfliktný 
neafektuje, dynamicky v rozsahu
piano a mezzoforte repektuje
celkovú atmosféru albumu.
Dobrú prácu odviedli aj zvukári 
Dianin hlas je nevyèistený, so
vetkými nádychmi a inými
drobnými zvukmi, ktoré
dodávajú nahrávke silný pocit
prirodzenosti. Sláèikové
aranmány umeleckú hodnotu
albumu nezvyujú. Okrem pár
momentov, kedy znejú ve¾mi
decentne, pôsobia ako cukrová
vata. Za to vak zvyujú
komerènú úspenos albumu, èo
je výsledok práce Tommyho
LiPumu (v minulosti produkoval
Milesa Davisa, Georga Bensona
 album Absolute Benson bol
osem ráz nominovaný na cenu
Grammy).
The Look of Love je profesionálne
spracovaný produkt. Diana
Krallová sa snaí pokraèova
v línii predchádzajúceho
úspeného albumu When I Look
in Your Eyes, za ktorý dostala
platinovú dosku. Cie¾ová
skupina je teda jednoznaèná:
smoothjazzoví konzumenti.
Pokia¾ povaujete hudbu za
bený doplnok váho sveta, The
Look of Love vám ho urèite
spríjemní. Pokia¾ vak v hudbe
h¾adáte nové svety, skúste
h¾ada radej niekde inde.

ROLAND KÁNIK
===

SEVEN DAYS TO WINTER 
AFTERNOON
Sony Music/Bonton, 2001
 504538 2
Skupina Seven Days To Winter
na seba prvý raz upozornila ako
víaz súae Fanta Pop Star. Na
základe tejto súae dostala
monos nahra debutové CD.
S obavou som pristupoval
k tomuto albumu, pretoe je
veobecne známe, akú hudobnú
hrôzu dokáu podobné súae
napácha (pozri Talent 2000

a Nataa Dunková). Moje obavy
vak boli zbytoèné. Seven Days
To Winter je ozajstná skupina
a s primúrením oka môem
poveda, e je to dobrá skupina.
Album Afternoon obsahuje 12
skladieb a jeden ivý bonus.
Autorstvo väèiny piesní sa
pripisuje Marianovi Kachútovi,
ktorý aj album produkoval
(s pomocou kolegov zo skupiny
B3). V kadej skladbe hrá väèiu
alebo meniu úlohu elektronika.
Niektoré sú celé vyskladané
z bicích loopov, syntezátorových
riffov, iné majú základ v ivom
poprockovom backgrounde. Vo
viacerých trackoch sa objavuje
dnes èasto vyuívaný swingový
retro groove (Game, Things about
me). Z kadej skladby cíti snahu
o chyt¾avú melódiu. V tomto
smere sú na tom ve¾mi dobre
piesne Game, Lonely Dancer,
Things About Me, On My Mind,
I Will Stay a Meet The Sun. Iné
naopak trpia nedostatkom
nápadu a pôsobia nudne
a zbytoène dlho (Dreams, Take Me
Home). Osobitnú pozornos si
zaslúia skladby Lonely Dancer,
gitarovka v 5/4 rytme,
a nefalované, pravoverné funky
Meet The Sun.
Za albumom Afternoon sa
neskrýva iadna hlboká
umelecká výpoveï. Je to
kolekcia viac-menej chyt¾avých
pesnièiek, repektujúcich
súèasné zvukové trendy, èi u
poprockové alebo elektronické.
Pri súèasnom stave slovenskej
populárnej scény ako nájdeme
konkurenciu k Seven Days to
Winter. Ale v porovnaní so
zahraniènou produkciou nie je
album Afternoon nièím
výnimoèný.

ROLAND KÁNIK
==
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V KLARINETE

ZAÈAROVANÁ...

Klarinetistku Ludmilu
Peterkovú, v súèasnosti
jednu z najvýraznejích
mladých osobností èeského
hudobného diania, som
spoznal v marci 1995 poèas
spoluúèinkovania v orchestri
Solistes Européens Luxembourg. Je zakladajúcou
èlenkou Praskej komornej
filharmónie pod vedením
Jiøího Bìlohlávka, èlenkou
komornej formácie In modo
camerale, úèinkuje sólisticky
a zaèína pôsobi i pedagogicky,
èo je na tak mladú osobu
ve¾mi iroký záber. Na jej
pozvanie som v decembri 1995
spoluúèinkoval na koncerte
v Nosticovom paláci v Prahe,
èo bola pre mòa výborná
koncertná skúsenos.
Máloktorému z mladých
interpretov sa podarilo to, èo
ambicióznej Peterkovej: u na
jej prvom CD Mozart 
Bruch: Trios (1995, Supraphon 3014-2 131) s òou
úèinkoval svetoznámy huslista
Josef Suk a skvelý klavirista
Josef Hála. Na CD sú nahrané
diela M. Brucha: 8 skladieb pre
klarinet, violu a klavír op. 83
a W. A. Mozarta: Trio Es dur,
KV 498 (Kegeltrio) pre
rovnaké obsadenie. Je raritou,
e J. Suk tu hrá na viole, ktorú
tie majstrovsky ovláda.
Nahrávka je mimoriadne
vydarená, zvukovo vyváená
a je absolútnym dôkazom
toho, e generaèný rozdiel
nehrá v hudbe iadnu úlohu 
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práve naopak. Urèite sa vetci
interpreti pri nahrávaní
vzájomne inpirovali.
Vzápätí Peterková realizuje
nahrávku s hviezdou èeskej
komornej hornovej koly
Radkom Baborákom (koncertoval i so SKO). CD Scaramouche
and Other Concertos for
Wind Instruments (Supraphon 3348-2 031) obsahuje diela
A. Coplanda, D. Milhauda, F.
Busoniho pre klarinet a rôzne
obsadenia, Baborák hrá diela P.
Dukasa a O. Schoecka spolu
s Praskou komornou filharmóniou a dirigentom J. Bìlohlávkom.
Ïalej Peterková nahrala spolu
s huslistkou Gabrielou Demeterovou
a klarinetistkou
Markétou Cibulkovou
ve¾mi úspené CD
Clarinet Trios
(2000, Supraphon
3481-2 131) s dielami
A. Chaèaturiana, B.
Bartóka, I. Stravinského a D. Milhauda.
Hudobnej verejnosti
by som tentokrát
predstavil jej
poslednú CD
nahrávku z júna
2001, ktorá sa na
trhu objavila
v októbri toho istého
roku. Na CD
Ludmila Peterková
(Supraphon 3554-2
031) sa nachádzajú
málo známe diela F.
MendelssohnaBartholdyho:
Koncertné kusy pre
klarinet, basetový roh
a orchester è. 1 f mol
op. 113 a è. 2 d mol
op. 114, dve diela G.
Rossiniho: Introdukcia, téma a variácie pre
klarinet a orchester a Variácie C dur
pre klarinet a malý orchester, ako aj
raritný Koncert pre klarinet, violu
a orchester e mol op. 88 od M.
Brucha. Spoluúèinkujúcim je
vynikajúci hráè na basetový roh,
Francúz Nicolas Baldeyrou
a rovnako skvelý violista
Alexander Besa, Èech ijúci vo
vajèiarsku. Praskú komornú
filharmóniu skúsenou
a suverénnou rukou vedie opä J.
Bìlohlávek.

Peterková sa prezentuje
mimoriadne sympaticky
a suverénne vo vetkých
nahratých dielach. Keï poèúvate
Introdukciu, tému a variácie od
Rossiniho, akoby sa zjavoval jeho
Barbier. Orchester precízne
sekunduje sólistke a vytvára
fantastickú pôdu pre jej
virtuózny prejav. Dirigent spolu
so svojimi filharmonikmi
striehne na kadý Peterkovej
dych, èo je poèute¾né z celej
nahrávky. Tým, e Bìlohlávek je
aj skúseným operným dirigentom, nemá iadne problémy
s nároèným orchestrálnym
sprievodom (pozri nádherné
pizzicatá violonèiel
s kontrabasom, skvelé priznávky
huslí, ktoré len tak
poletujú ako
snehové vloèky).
Nad vetkým
dominuje Peterkovej
skvelý sólistický
prejav, aby závereènou chromatikou
uzatvoril toto
rozkoné dielko.
V procese Variácií C
dur Peterková
prezentuje svoje
majstrovstvo dychu
pri tvorbe pianissím,
v kontrastných
úsekoch iari svojím
tónom nad celým
ansámblom. Nároèné
stupnicové postupy
a akordické pasáe sú
neomylne rytmicky
zadelené, èomu
orchester sekunduje so zjavnou
chuou. Len si
vypoèujte predposlednú melancholickú
variáciu, za ktorou
nasleduje virtuózny
záver, smerujúci
rozloenými akordmi
do euforického konca.
Málo známe diela F. Mendelssohna-Bartholdyho sú interpretované oboma sólistami ve¾mi
citlivo a s porozumením,
poslucháè vôbec neregistruje
odliný timbre klarinetu
a basetového rohu. Je to krásna
a sviea hudba. V sezóne 2000/
2001 odzneli obe tieto raritné
diela v rámci koncertného cyklu
SF (J. Luptáèik ml.  klarinet
a N. Bulfone  basklarinet),

interpretované tie ve¾mi
kvalitne.
Pre mòa ved¾a Rossiniho diel je
vrcholom CD Bruchov Dvojkoncert e mol op. 88. U prvý vstup
sólovej violy a následný vstup
klarinetu evokujú romantickú
náladu celého diela, aby
v nádhernom dialógu (pripomínajúc Mozartovu Symphoniu
concertante) pokraèovali
v spoloènom melancholickom
duchu. Timbre klarinetu sa
vynikajúco snúbi so zvukom
violy, vymieòajú si stupnicové
pasáe a lyrické úseky ako
zamilovaný pár. Mne ako
opernému hráèovi toto zvukové
spojenie okamite pripomenulo
nádherný dvojspev v druhom
dejstve opery Jej pastorkyòa od L.
Janáèka, kde klarinet spolu
s violou nesmierne láskavo
podfarbujú rozjímanie Jenùfy
s Kostelníèkou nad kolískou
vtedy ete ijúceho osemdòového chlapèoka. V Allegro moderato
opä exponuje klarinet spolu
s violou baladický, rozprávkový
charakter diela. Sólisti vo ve¾kej
pohode hrajú akoby pre seba
a z intonácie vyaruje úasný
pokoj a rados z hry. Ve¾mi sa mi
páèi zvuk anglického rohu, ktorý
akoby upozoròoval, e sa blíi
záver èasti, ktorá konèí v nádhernom brahmsovskom zmieri.
Závereèné Allegro molto zaèína
fanfárami, klarinet je hneï vystriedaný vstupom orchestra,
nasleduje sólo violy a proces sa
enie ïalej. Tu mono naozaj
vychutna dialóg klarinetu s violou. Orchester sprevádza kultivovane, poèu, e celý aparát mal
ve¾kú rados poèas nahrávania.
Táto nahrávka by si mohla
vyslúi nejedno uznanie na
zahranièných prehliadkach. Aj
vonkajia prezentácia CD je
ve¾mi vkusná a nápaditá.
Ludmila Peterková, zobrazená na
obale v èervených atách, nás
láka vypoèu si cédeèko.
Sprievodný text v tyroch
jazykoch je plný informácií.
Klarinetistka nás urèite
v budúcnosti prekvapí ïalími
nádhernými nahrávkami. U je
avizované nahrávanie klarinetových kvintet J. Brahmsa a M.
Regera spolu s Panochovým
kvartetom. Take sa máme na èo
tei

JURAJ ALEXANDER
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BRATISLAVA
OPERA

A BALET

SND

Ut 16. 4. G. Donizetti: Nápoj lásky
St 17. 4. Tajomný k¾úè; Carmina burana; Requiem
t 18. 4. G. Bizet: Carmen
Pi 19. 4. P. I. Èajkovskij: Labutie jazero
So 20. 4. W. A. Mozart: Don Giovanni
Po 22. 4. G. Verdi: Rigoletto
Ut 23. 4. G. Puccini: Tosca
St 24. 4. P. I. Èajkovskij: Spiaca krásavica
t 25. 4. J. Strauss: Noc v Benátkach
Pi 26. 4. P. I. Èajkovskij: Panna Orleánska
So 27. 4. T. Freo: Narodil sa chrobáèik
R. Leoncavallo: Komedianti / P. Mascagni:
Sedliacka èes
t 2. 5. J. Strauss: Noc v Benátkach
Pi 3. 5. G. Puccini: Bohéma
So 4. 5. S. Prokofiev: Romeo a Júlia
Po 6. 5. B. Smetana: Predaná nevesta
Ut 7. 5. P. I. Èajkovskij: Labutie jazero
t 9. 5. W. A. Mozart: Èarovná flauta
Pi 10. 5. Zvonár z Notre Dame
So 11. 5. P. I. Èajkovskij: Panna Orleánska
Po 13. 5. G. Rossini: Barbier zo Sevilly
Ut 14. 5. J. Strauss: Noc v Benátkach
St 15. 5. P. I. Èajkovskij: Spiaca krásavica
NOVÁ

SCÉNA

St 17. 4. iesti v pyame
t 18. 4. Hamlet
Pi 19. 4. Romathan  konc. veèer
So 20. 4. Romathan  Plameò lásky, muzikál
Ne 21. 4. iesti v pyame
Po 22. 4., Po 23. 4. Niekto to rád horúce
St 24. 4. Klietka bláznov
t 25. 4. Balada o zlodejovi koní alebo cigáni
idú do neba
Pi 26. 4. Kubo
So 27. 4. Hamlet
Ne 28. 4. Klietka bláznov
SLOVENSKÁ

FILHARMÓNIA

St 17. 4. KS SF
SF, SFZ, Rastislav túr, dirigent, Jaroslav
Brych, zbormajster

MAREC



APRÍL

Adriana Kohútková, soprán, Vladimír Chmelo,
barytón, Carmela Cattarino, violonèelo
C. M. von Weber, C. Saint  Saëns, G. Fauré
t 18.4., Pi 19.4. KS SF
Slovenský komorný orchester Bohdana
Warchala
Jaroslav Krèek, dirigent
G. F. Händel, P. A. Locatelli, F. C. Polarolli,
A. Hammerschmidt, J. Krèek
t 25. 4., Pi 26. 4. KS SF
SF, Leo Svárovský, dirigent, David Lively,
klavír, Barbara Holzl, mezzosoprán, Ian
Caley, tenor
J. Brahms, G. Mahler
Ut 7. 5. Foyer SF
Musica aeterna, Peter Zajíèek, umel. vedúci,
Shalev Ad  El a Peter Gu¾as, èembalo,
Kamila Zajíèková, soprán, Martina
Bernáková, zobcová flauta
G. Ph. Telemann, J. S. Bach, A. Vivaldi
HUDOBNÉ

CENTRUM

Mirbachov palác, Bratislava
Zaè. 10.30 h
Ne 28. 4.
Regina Majtánová, klavír
Teodor Brcko, violonèelo
Pavol Dani, husle
Matej Arendárik, klavír
J. Brahms, V. Godár, W. A. Mozart, C. Franck,
P. de Sarasate
Ne 5. 5.
OPERA APERTA ENSEMBLE (I. Pristaová, P.
esták, J. Lupták, R. ebesta, E. kutová)
W. A. Mozart, J. Tenney, H. Harder, L. van
Beethoven
Ne 12. 5.
HC so Spolkom slov. skladate¾ov
Boris Lenko, akordeón, Eleonóra kutová,
klavír
Moyzesovo kvarteto
M. Krajèi, M. Novák, P. Bagin, J. Kowalski
Ne 19. 5.
Jindøich Pazdera, husle
Václav Mácha, klavír
F. Schubert, I. Stravinskij, E. Chausson,
D. Milhaud

2002

MKS BRATISLAVA
t 18. 4. Konc. sieò Klarisky
Vokálny koncert
(z cyklu benefièných koncertov)
Ildikó Szabó, soprán, Lýdia Drahoová,
mezzosoprán, Zuzana Limpárová, soprán,
Róbert Pechanec, klavír
G. F. Händel, W. A. Mozart, J. Brahms,
G. Donizetti, P. I. Èajkovskij
So 20. 4. Konc. sieò Klarisky
Zborový koncert
A Cappella  Chor Donaufeld, H. Nissel,
dirigent
Tøinecký komorný orchester, A. Kostková, umel.
vedúca
Bratislavský akademický zbor, ¼. Halová,
dirigentka
Po 22. 4. Konc. sieò Klarisky
Jaromír Nohavica
Ut 23. 4. Konc. sieò Klarisky
Skladate¾ský koncert tudentov Katedry skladby
a dirig. HTF VMU
t 25. 4. Konc. sieò Klarisky
Diplomový koncert
Jozef Ivaka ml., tenor, Oleg Bagin, klavír
E. Suchoò, E. H. Grieg, F. Chopin, P. I.
Èajkovskij, R. Leoncavallo a ï.
Ne 28. 4. Zrkadlová sieò Primac. paláca
Budúci virtuózi 2002
Koncert víazov predch. roèníkov súae Èírenie
talentov
M. Adamoviè, M. Janouková, A. Kuzina,
A. Magyarová, T. Pøívratská, A. Rosík, O.
Smovzh; Komorný súbor Archi di Slovakia
W. A. Mozart, J. Haydn, P. Hindemith, T. Vitali,
A. Vivaldi, I. Zeljenka
SLOVENSKÝ

 ÚHT AÈ

Ne 21. 4., 10.30 h Konc. túdio SRo
Organové koncerty pod pyramídou
Louis Robilliard, organ
L.Vierne, C. Franck, Ch. M. Weber, J. Brahms,
F. Liszt
Po 22. 4., 18.00 h Konc. túdio SRo
Koncert pre EBU
SOSR, Bystrík Reucha, dirigent, Michal Sahel,
violonèelo

KOICE
TÁTNE

DIVADLO

KOICE

t 11. 4. J. Strauss: Cigánsky barón
Ut 23. 4. G. Dusík  P. Braxatoris: Modrá rua
St 24. 4. Pink Floyd, V rytme
t 25. 4. G. Verdi: Nabucco
Pi 26. 4. G. Verdi: La Traviata
Ut 30. 4. G. Dusík  P. Braxatoris: Modrá rua

ILINA
KO ILINA
t 18. 4. DU Fatra
Ve¾konoèný organový koncert Odd. cirkevnej
hudby Konzervatória v iline
Úèinkujú: Marián Muka, Katarína Goliáová,
Milan Horòák, Vladimíra Klèová
J. S. Bach, Ch. M. Widor, J. Alain, C. Franck,
M. Reger. F. M. Bartholdy a ï.
Stredoeurópsky festival koncertného umenia
21. 4.  27. 4. 2002

BANSKÁ BYSTRICA
TÁTNA

OPERA

BANSKÁ BYSTRICA

Ut 16. 4. E. Kálmán: Grófka Marica
t 18. 4. G. Verdi: Nabucco
Pi 26. 4. Taneèné metamorfózy
D. Dinková: Krvavá svadba
P.imek: Salome
J. Dolinský ml.: Posledné tango pre teba
Po 29. 4. J. Pauer: Ferdo mravec
Ut 30. 4. B. Smetana: Predaná nevesta

Metodické centrum Bratislava, koliace stredisko Konzervatória v Bratislave,
Tolstého 11, 811 06 Bratislava, tel. 02 / 544 35 341, 0905 516 863

Ve¾vyslanectvo Zväzovej republiky Juhoslávie
a Hlavné mesto SR Bratislava

organizuje 25. 5. 2002 o 10.00h v budove bratislavského Konzervatória

Vás pozývajú na komorný koncert,
ktorý sa uskutoèní 19. 4. 2002 o 19.00 h
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

2. STRETNUTIE MLADÝCH KLARINETISTOV A SAXOFONISTOV
pod vedením Petra Drlièku  klarinet
Duana Huèavu  saxofón
Stretnutie je urèené mladým klarinetistom a saxofonistom  iakom ZU, ktorí si
môu prís zahra a vypoèu svojich kolegov z celého Slovenska. Zároveò pozývame
vetkých uèite¾ov ZU v hre na uvedené nástroje. Pripravujeme iroký výber
skladieb, ktoré si budete môc za prijate¾né ceny objedna priamo na mieste.
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ROZHLAS

H. Domanský, C. Saint  Saëns, A. Moyzes
Pi 26. 4., 18.00 h túdio 2 SRo
túdio mladých
Orchester mladých ZU Sklenárová, Miroslav
míd, dirigent

Úèinkujú:
Jovan Bogosavljeviè, husle
Dragana Petkoviè, klavír
Na programe: W. A. Mozart, R. Schumann,
M. Filipoviè, P. de Sarasate, H. Vieuxtemps
= HUDOBNÝ IVOT  4  2002

Štvrroèník 3/4 REVUE, ktorý mapuje presahy a súvislosti medzi súèasným umením, kultúrou a novými
médiami. Pravidelne sa tu doèítate o novej a originálnej hudbe bez ánrových obmedzení, stierajúcej hranice
medzi improvizovanou hudbou, live electronics, progresívnym jazzom a súèasnou vánou hudbou.
Nové CD s názvom URBAN SONGS komorného súboru Pooò sentimentál pod vedením skladate¾a Mareka
Piaèeka, na ktorom ako sólový spevák hosuje filozof a spisovate¾ Egon Bondy.

Kto si do 30. marca predplatí 3/4 REVUE, dostane okrem 4 èísiel èasopisu ZDARMA album,
URBAN SONGS k tomu ešte CD sampler s výberom hudby z medzinárodného festivalu NEXT 2001
a ïalšie tri nahrávky z produkcie nezávislých hudobných vydavate¾stiev!
Predplatné èasopisu 3/4 REVUE na rok 2002 je 240,– Sk (z¾ava 30 % oproti cene v stánkoch).
Ponuka platí pre prvých 200 predplatite¾ov.

Objednávkový kupón odošlite na adresu:

Kniný klub INDEX
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava
Tel./fax: 02 / 44 45 47 48
E−mail: redakcia@tristvrte.sk

Objednávam si predplatné 3/4 REVUE na rok 2002 (vrátane CD URBAN SONGS a ïalších bonusov) v cene 240,– Sk:

Meno a priezvisko:
Adresa:
Kontakt (e−mail/tel.):
Dátum:
Podpis:

…………………………………………...........
…………………………………………...........
…………………………………………...........
…………………………………………...........
…………………………………………...........
www.tristvrte.sk

TÁTNA FILHARMÓNIA KOICE

47. KOICKÁ HUDOBNÁ JAR

2002

Medzinárodný hudobný festival
pod zátitou ministra kultúry SR a prednostu Krajského úradu v Koiciach
Generálny partner U.S. STEEL Koice, s. r. o.
Hlavný partner HVB Bank Slovakia, a. s.

tvrtok 2. 5.
Dom umenia

OTVÁRACÍ KONCERT 47. KHJ v spolupráci s Po¾ským intitútom, Bratislava
tátna filharmónia Koice
dirigent: Jerzy SALWAROWSKI (Po¾sko)
Brahms: Klavírny koncert è.1 d mol
klavír: Igor ARDAEV (ÈR)
Brahms: Symfónia è. 2 D dur

pondelok 6. 5.
Dom umenia

Literárno-hudobný veèer v spolupráci s Èeským spolkom v Koiciach
POÉZIA A PRÓZA J. SEIFERTA v podaní Stanislavy BARTOOVEJ -WANATOWICZOVEJ

tvrtok 9. 5.
Dom umenia

Koncert v spolupráci s Francúzskym intitútom, Bratislava a Francúzskou alianciou, Koice
tátna filharmónia Koice
Prokofiev: Sinfonia concertante
dirigent: Tomá KOUTNÍK (ÈR)
pre violonèelo a orchester
violonèelo: Gautier CAPUÇON (F)
Rimskij-Korsakov: eherezáda, suita

utorok 14. 5.
MU Staré mesto

Komorní sólisti Bratislava
dirigent: Oskar Rózsa; saxofón: Radovan Tarika

tvrtok 16. 5.
Dom umenia

Koncert v spolupráci s Kultúrnym intitútom Maïarskej republiky, Bratislava
tátna filharmónia Koice
dirigent: Péter OBERFRANK (MR)
Mozart: Klavírny koncert è. 23, KV 488
sólisti: Éva SZONDA , soprán (MR)
Bartók: Modrofúzov hrad
Tamás ALTORJAY, bas (MR)
(koncertné predvedenie opery )
Ivan GAJAN, klavír (SR)

utorok 21. 5.
Vsl. múzeum

Komorný koncert
Stamicovo kvarteto(ÈR)

tvrtok 23. 5.
Dom umenia

Koncert v spolupráci s Generálnym konzulátom ÈR v Koiciach
tátna filharmónia Koice
Suchoò: Symfonietta rustica
dirigent: Otakar TRHLÍK(ÈR)
Èajkovskij: Francesca da Rimini, symf. báseò
husle: Shizuka ISHIKAWA (Japonsko)
Sibelius: Hus¾ový koncert d mol

tvrtok 30. 5.
Kostol
premontrátov

Komorný koncert
Collegium Mariannum, Praha(ÈR)
hudobný a taneèný súbor  um. vedúca Jana Semerádová

nedela 2. 6.
Dom umenia

ZÁVEREÈNÝ KONCERT KHJ
tátna filharmónia Koice
dirigent: Ondrej LENÁRD (SR)
sólisti, Slovenský filharmonický
zbor/dirigent: Jan Rozehnal

Hindemith  Brezovský  Barber  ostakoviè

Mozart  Filas  Beethoven

Hudba barokovej Prahy
Brentner  Lotti  Fux  Zelenka  Caldara

R. Strauss: Till Eulenspiegel, symf. báseò
Orff: Carmina burana

SÚÈAS FESTIVALU:
piatok 10. 5.
PRASKÝ KOMORNÍ ORCHESTR, dirigent: Frantiek PREISLER
tefan MARGITA, Lívia ÁGHOVÁ  spev
Pavel PORCL  husle, Ludmila PETERKOVÁ  klarinet
piatok 24. 5.
Slávnostný koncert k výroèiu Slovenského rozhlasu v Koiciach
SYMFONICKÝ ORCHESTER SLOVENSKÉHO ROZHLASU, dirigent: Kirk TREVOR

Koncerty zaèínajú o 19.00 h. Zmena programu a úèinkujúcich vyhradená!

