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GEDUR PRODUCTION
uvádza pokraèovanie mimoriadne úspenej
americkej muzikálovej komédie Dana Goggina

MNÍKY2-Milionárky
Muzikálová komédia Dana Goggina MNÍKY (Nunsense) o sestrièkách rádu z Hobokenu je jedným
z najdlhie hraných predstavení v histórii Off-Broadway. Preloili ju do viacerých jazykov a v súèasnosti ju
uvádza viac ako tristo divadelných scén na celom svete. Neobyèajný divácky ohlas prinútil autora napísa
pokraèovanie. Nazval ho NUNSENSE II (The Second Coming) v preklade MNÍKY II  Návrat. Slovenský
preklad ¼ubomíra Feldeka dal Mníkam 2 podtitul Milionárky. Sestrièky z Hobokenu sa vracajú na scénu
s novou ou, aby sa òou poïakovali vetkým svojim priaznivcom, ktorí im drali palce a tlieskali pri ich
prvom vystúpení.
MNÍKY sa stali aj na Slovensku muzikálovým hitom posledných rokov. Svedèí o tom 450 repríz v 40
mestách SR a ÈR, kde ich zhliadlo takmer 300 000 divákov.
Predstavenia: 22.máj
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27.máj
30.máj
31.máj
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2002
2002
2002
2002








19.00
19.00
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DOM UMENIA  Pieany  predpremiéra
TEÁTRO ISTROPOLIS  Bratislava  predpremiéra
TEÁTRO ISTROPOLIS  Bratislava  predpremiéra
DOM KULTÚRY  Pezinok  predpremiéra
TEÁTRO ISTROPOLIS  Bratislava  I. premiéra
TEÁTRO ISTROPOLIS  Bratislava  II. premiéra

Informácie/predpredaj:tel/fax: 02/ 502 28 739, 502 28 740, mobil: 0905 668 070
Adresa: GEDUR PRODUCTION s.r.o., (ISTROPOLIS) , Trnavské mýto è. 1, 832 21 Bratislava
E-mail: mnisky@inecnet.sk, internet: http://www.mnisky.sk

Oznamy Hudobného fondu
Medená 29, 811 02 Bratislava 1, tel.: 02/5443 1504, www.hfv.sk
Prémie za vynikajúce umelecké výkony koncertným umelcom
31. október je posledným dòom na odovzdanie iadosti o prémie za vynikajúce umelecké výkony v roku
2002. Formuláre iadosti si môete vyiada na adrese fondu.
Nové formuláre iadostí o udelenie tvorivého tipendia
koncertným umelcom na natudovanie nového slovenského i svetového repertoáru
S úèinnosou od 14. marca 2002 sa iadosti o tvorivé tipendiá koncertným umelcom na natudovanie
nového repertoáru podávajú na nových formulároch. Formuláre iadostí si môete vyiada na adrese
fondu.
Hudobný fond upozoròuje na monos poiada o nové tvorivé
tipendium súèasne s predloením správy o vyuití predchádzajúceho tipendia
Tvorivé tipendiá mono udeli na základe predloenej iadosti, prièom iadate¾ nesmie ma nevyhodnotené predchádzajúce tipendium. V prípade, e iadate¾ nemá uzavreté predchádzajúce tipendium,
o nové tipendium môe poiada súèasne s predloením správy o vyuití predchádzajúceho tipendia.
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INFORMÁCIE A OBJEDNÁVKY:
Hudobné centrum, Oddelenie ediènej èinnosti
Michalská 10, 815 36 Bratislava 1
tel.: (02) 5443 3532, fax: (02) 5443 3716
e-mail: distribucia@hudobnecentrum.sk
Predajne, v ktorých si môete kúpi publikácie vydavate¾stva Hudobné centrum: Bratislava  ARTFORUM, Kozia ul. 
DIVYD, Klobuènícka ul.  DR. HORÁK, Medená ul.  EX LIBRIS, Michalská ul.  MUSIC FORUM, Palackého ul. 
MUSIC MARKET, Kollárovo nám.  MUSICA SLOVACA, Hudobný fond, Medená ul.  PANTA RHEI, Polus City Center,
2. poschodie  SLOVENSKÝ TATRAN, Michalská ul.  VACHIX, Jesenského ul.  Kemarok  COLOUR MUSIC, Hlavné
nám.  Koice  Hudobniny AMADEO, Komenského ul.  Nitra  ASPEKT, Akademická ul.  POD VÀKOM, Kupecká
ul.  ilina  ARTFORUM, Bottova ul.  a vo vybraných predajných stánkoch distribuènej siete Mediaprint-Kapa.
Koncerty zaèínajú o 19.00 h. Zmena programu a úèinkujúcich vyhradená!

O B S A H
Chví¾a na zamyslenie  2

3  OSOBNOSTI / UDALOSTI

Rudolf Macudzinski  str. 3
Spomienky (J. Greák)  str. 4
Zrodila sa nová tradícia?  str. 4
Cena Thálie 2001  str. 5
Reagujete  str. 5
Anketa  str. 5
Jubileum...  str. 6
Výzva  str. 6
Braòo Hronec v cykle Osobnosti  str. 7
Jarný galakoncert  str. 7

8  MIESTO PRE...
Jaroslava Blaha  str. 8
9  MINIPROFIL H
Helga Bachová  str. 9

10  KONCERTY
Slovenská filharmónia  str. 10
Marec v KO ilina  str. 12
Z mirbachovských matiné  str. 14
Jarný flautový recitál  str. 15
Slávnos organovej hudby  str. 16
17  ROZHOVOR

Ján Slávik  str. 17

19  CON BRIO
20  ROZHLASOVÝ

ZÁPISNÍK

21  HUDOBNÉ DIVADLO
Èarostrelec v Banskej Bystrici  str. 21
Pobozkaj ma, Katarína v Preove  str. 22
23  ZAHRANIÈIE
Opernhaus Zürich  str. 23
Pastorkyòa ako expresívna dráma  str. 25
26  OD DIELA K DIELU
Tadeá Salva: Koncert pre klarinet, tyri ¾udské hlasy, bicie nástroje
a recitátora  str. 26
29  OZVENY

Z HISTÓRIE
Mozart na ruinách  str. 29
Zabudnutá storoènica  str. 30

30  ZAMYSLENIE
Èas informácií, èas komercie  str. 31
33  HUDOBNÝ PRIEMYSEL
Autorské práva a ich ochrana v 21. storoèí  str. 33
34  INTERFERENCIE
Logicon cerebrae  str. 35
38  MODULÁCIE
Legendy medzi nami / Herbie Hancock  str. 38
LivinBlues 2002  str. 42
Agharta Prague Jazz Festival  str. 44
45  RECENZIE CD
46  POZMÁMKY

DISKOFILA

48  KAM / KEDY
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

Váení èitatelia,

tak sme sa doèkali... toho krásneho, farebného a láskyplného
mája. Jeho boská krása a v¾údnos oslovila to¾kých tvorcov,
ako zaruèene ani jeden z mesiacov.
Pribudlo nám slnka, svetla, aj èasu  na zhon ná
kadodenný... Skúsme sa v strhávajúcom tempe poklusu na
chví¾u zastavi, zadíva sa dookola a vdychova ten nadpozemský zázrak farebného mesiaca. Zapoèúva sa do harmónie prírody, jej ozvuèenia, ktoré nás vyzýva by aspoò naèas
vnímavejími a lepími...
V znaène príkrom protiklade k tomuto májovému apelu
stojí napríklad východisková téma v zamyslení Daniela
Buranovského ...zavalení mnostvom informácií...nae
podvedomie, cit a duchovno sú utláèané. Snaia sa ho
usmeròova záplavy návodov, ktoré nám radia, ako sa
správa, i, ako by úspení... Preniklo k nám prive¾a
civilizácie (ako ju brilantne glosuje Juraj Hatrík),
zneurotizovaní ruchom reality, zave nedokáeme vzdorova.
Napríklad  reklama. Pred desaroèím dostala v médiách
zelenú. Vtedy azda dokázala èiastoène ovplyvni a navigova
nae eventuálne rozhodovania. Postupne sa umenie tvorcov
reklám tak rozbujnelo, a v konkurenènom horizonte nabralo
formu neúprosného boja s transparentom silnejí víazí.
Ve¾akrát mám vak pocit, e áno  silnejí, s náterom
banality, bezduchosti, stupidity. Podsúvajú nám najlepie,
najkrajie, najkvalitnejie produkty, vytvorené iluzórnou
silou, sústredenou na budovanie fasád, ¾úbivého imidu...
A tak po desaroèí, intenzívne sýtená invenciou reklamných sloganov, ovplyvnená poznatkami, skúsenosami aj
vedomím ohlasovaným najlepím spevákom, najiarivejej
hviezdy a najväèej osobnosti naej scény... som náchylná
pauálne rezignova: oblúkom trebárs v obchode obís aj
objekt nedávnej reklamy  zubnú pastu, ktorá celej mojej
famílii zaruèí iarivý úsmev a pohodu...
Pravidelný koncertný pulz v naich metropolách  aj
mimo nich  naïalej tepe, na spevoherných scénach sa
s väèou-menou pravidelnosou objavujú inpiratívne
premiérové uvedenia. Ïalej v èísle zaostríme na jubilujúcich
aktérov  naich súèasníkov, permanentných spolupracovníkov, ale aj na tvorcov profilu slovenskej a európskej hudobnej
kultúry... Divy  Lucia Poppová a Edita Gruberová vraj
züriskú Operu dávali do súvislosti skrz jej architektonický
vzh¾ad a útulnos s naou budovou SND. Znalec (nielen)
európskych operných scén, Pavel Unger, dáva tomuto tvrdeniu
zapravdu. Nájde aj iné styèné body...? Janáèek a jeho Jenufa
v pretlmoèení Davida Poutnyho na scéne viedenskej Staatsoper... autorské práva, nahrávky na zvukových nosièoch,
pôsobnos Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu
pribliuje v rozhovore výkonný riadite¾ národnej skupiny tejto
intitúcie Slavomír Olovský,... osobnos legendy jazzovej scény
Herbie Hancocka, Livin´blues, Lucerna music bar..., recenzie,
informácie, programy...  nájdete, ak chcete, na tyridsiatich
ôsmich stranách Hudobného ivota. Ak máte chu a vô¾u,
zotrvajte s nami a èítajte. Nezabudnite sa vak na chví¾u aj
zastavi a vdychova nadpozemský zázrak farebného
a láskyplného mája...

Vaa
Lýdia Dohnalová
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Cena jedného èísla 29,- Sk.
Cena roèného predplatného (12 èísiel) 240,- Sk.
Objednávky na predplatné prijíma PoNS, a.s.,
kadá pota a doruèovate¾. Objednávky
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Objednávky na predplatné prijíma tie
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Pota 12, dòa 23. 9. 1993, è. 102/03.
Indexové èíslo 49215. ISSN 13 35  41 40

NA OBÁLKE
JÁN SLÁVIK
F OTO : J. B A R TO 
R ED AKCIA H

SA NIE VDY S TOTO  Ò U J E

S N Á Z O R M I A P O S TO J M I V Y J A D R E N Ý M I
V U V E R E J N E N ÝCH T E X T O C H .

V Y H ¼ A DÁVA

V DÁTAC H U V E R E J N E N ÝC H

V TOMTO È Í S L E M Ô  E T E NA A D R E S E
W W W . SIAC . SK .

Jej pero vdy bolo a je ièlivé dobrému umeniu. Sama nosí v sebe dar citlivého èloveka
s håbavou duou. Terézia Ursínyová  absolventka muzikológie na bratislavskej
FiFUK, odchovankyòa profesora Kresánka,
ktorý bol iarivým vzorom aj pre mladú rozh¾adenú tudentku, zve¾aïujúcu získané
vedomosti vlastnou túbou
po poznaní.
Pracovala na rôznych
postoch ako dramaturgièka,
novinárka, odborná pracovníèka... V kadom odbore
vynikla tvorivou aktivitou,
invenènosou, vnímavým
¾udským prístupom. Vdy
jej lo o pozdvihnutie kultúrnych hodnôt slovenskej
hudby, umelca. Popri postoch redaktorky v Hudobnom ivote, zástupkyne éfredaktorky v Slovenke mapovala slovenský hudobný, najmä vak hudobno-dramatický svet. Jej
hodnotenia nikdy neboli mentorsko-kritickým postojom, skôr láskavou, literárne
a hudobne fundovanou reflexiou, písanou
v znamení tolerancie, snahy pomôc, pora-

di, povzbudi dobrým slovom, vedeným
láskavou duou, ale aj hlbokými znalosami s prienikom do problematiky objektu.
Popri stovkách rozlièných èlánkov, referátov na konferenciách, desiatkach rozhlasových a televíznych relácií, vari najvýznamnejie miesto si Terka Ursínyová obhájila ako autorka, èi spoluautorka profilových publikácií  z nich spomeò-me
Dejiny operety (OPUS 1981),
Cesty operety (OPUS 1982),
Slovenská filharmónia (Tatran 1989), Gejza Dusík (SN
1992), Moyzesovo kvarteto
(2000), a po Volali ma Mimi
(Divadelný ústav 2001)...
Pri príleitosti jubilea sa
zvykne spomína, hodnoti,
bilancova, ale aj naèrtáva
perspektívy. Brilantné pero publicistky, kritièky, muzikologièky Terézie Ursínyovej stále púta kreatívnou invenciou. Nech jej zdravie dovolí, vydrí energia a invencia do ïalích tvorivých rokov...
ARCHÍV

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 ,
M I C H A L S K Á 10, 815 36 B RAT I S L AVA

NA ZAMYSLENIE

FOTO

CHVÍ¼A

ETELA ÈÁRSKA

GENERÁLNY RIADITE¼ SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE
VYPISUJE KONKURZ DO ORCHESTRA SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
na miesto violistu
Konkurz sa uskutoèní 12. júna 2002 o 13.00 h v Koncertnej sieni SF.
Podmienky konkurzu: absolutórium konzervatória alebo V.
 Povinná skladba: I. a II. èas jedného z koncertov
K. Stamic: Koncert pre violu D dur alebo
G. F. Händel: Koncert pre violu a orch. h mol.
 Vo¾ný koncert pod¾a vlastného výberu.
 Hra z listu (notový materiál na hru z listu si prihlásení uchádzaèi
môu vyzdvihnú v SF).

a do Slovenského filharmonického zboru do hlasových skupín:





soprán
alt
barytón
bas

Konkurz do SF sa uskutoèní 20. mája 2002 o 13.30 h v skúobni SFZ,
Bratislava  Reduta, Medená 3.
Poadované vzdelanie: konzervatórium alebo V.
Uchádzaèi sú povinní informova sa o konkurzných podmienkach u manaéra SFZ.
Prihláky so ivotopisom prijíma a informácie poskytuje manaér SFZ,
Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava.
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OSOBNOSTI  UDALOSTI

Nedávno sme si pripomenuli nedoité 95.
výroèie narodenia prof. Rudolfa Macudzinského  klaviristu, pedagóga a hudobného
skladate¾a (*29. 4. 1907 v Opatii, 2. 2. 1986
v Bratislave).
Pochádzal z po¾sko-nemeckej rodiny,
ktorá ila v Brne. Popri gymnáziu od roku
1919 tudoval na brnianskom tátnom
konzervatóriu ako mimoriadny iak v klavírnej triede Viléma Kurza. Hodiny hudobnej teórie a kompozície navtevoval istý èas
u Leoa Janáèka. Po ukonèení konzervatória pokraèoval u Kurza na Majstrovskej kole v Brne, neskôr v Prahe. Súèasne sa venoval i túdiu práva. V roku 1929 absolvoval Majstrovskú kolu praského konzervatória i Právnickú fakultu Masarykovej
univerzity v Prahe.
Jeho klavírne majstrovstvo získalo pomerne skoro uznanie v zahranièí, keï ho ete
ako tudenta konzervatória angaoval za komorného partnera svetoznámy francúzsky
huslista Henri Marteau. V priebehu tyroch
rokov podnikli spolu 125 koncertov v celej
Európe, severnej Afrike a Malej Ázii.
V èase túdií sa zoznámil so slovenskou
klaviristkou Sylviou Halmoovou, ktorá sa
stala jeho manelkou, zároveò umeleckou
partnerkou. Macudzinski neskôr s typickou
duchaplnosou sformuloval svoje ivotné vyznanie: ...po¾ský národ mi dal pôvod a meno,
nemecký národ materinskú reè a veobecné vzdelanie, èeský národ mi dal vynikajúce hudobné vedomosti a slovenský národ najlepiu enu na svete...
V Bratislave prijal miesto klaviristu
a programového referenta v Slovenskom
rozhlase. Súèasne vykonával i pedagogickú
prax vo vlastnej súkromnej klavírnej kole
(v rokoch 1930-1945) a vyvíjal intenzívnu
koncertnú èinnos. Úèinkoval sólisticky,
s orchestrami a v komornej hre. V sólistickej
oblasti sa vynímal jeho vzah k menej známym a frekventovaným dielam. Premiéroval ve¾a skladieb zo súèasnej slovenskej
hudby. Bol nielen zdatným sólistom, ale
najmä výborným a pohotovým komorným
interpretom, o èom okrem Marteaua svedèia i ïalie známe mená komorných partnerov. Osobitnú kapitolu v jeho umeleckom
odkaze predstavuje viac ne polstoroèné
spoloèné úèinkovanie v legendárnom klavírnom duu s manelkou Sylviou. Jeho klavírne umenie je zachytené na mnohých rozhlasových i gramofónových nahrávkach
u nás i v zahranièí.
Macudzinski podstatne zasiahol do slovenskej klavírnej pedagogiky. Od roku 1951
) HUDOBNÝ IVOT  5  2002
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RUDOLF MACUDZINSKI

pôsobil na VMU. Poèas vye dvadsaroènej pedagogickej èinnosti vychoval plejádu
umeleckých osobností, ktoré sa výrazne
uplatnili v slovenskej koncertnej i pedagogickej oblasti (25 absolventov). K najvýznamnejím patria Ida Èernecká, Daniela
Varínska, Stanislav Zamborský, ¼udovít
Marcinger, Pavol Kováè, Juraj Mainda,
Peter Èerman, Dagmar Dubenová, a i.
Rudolf Macudzinski bol typom svedomitého, presného a nároèného pedagóga.
V umeleckej i pedagogickej praxi sa opieral
o metodické zásady Viléma Kurza  neprevzal vak známu metódu prerábania
rúk.Vychádzal najmä z dôsledného repektovania hudobného zámeru autora a presného dodriavania vetkých súèastí notového záznamu. V otázkach zvládnutia základných interpretaèných parametrov hudobného diela presadzoval uvedomelý, racionálny
prístup k túdiu. Na hodinách sa hralo iba
spamäti, podmienkou bolo bezchybné zvládnutie textu diela... Macudzinski nepovaoval za profesionálne, ak interpret nedostatok elementárnych schopností kompenzoval údajným osobnostným vkladom, èi vo
svojej dobe ob¾úbenou pohybovou demontráciou hudobného cítenia. Dobre si uvedomoval, e týmito kvalitami nie je moné uspie na zahranièných pódiách.
Od svojich tudentov vyadoval pohotové natudovanie znaèného repertoáru, závanú funkciu pripisoval komornej hre
a hre z listu. Sám mal nebývalý preh¾ad
v oblasti svetovej klavírnej tvorby. Èasto
navrhoval dramaturgicky objavné diela.

Pracovnú atmosféru hodín spestroval svojím povestným humorom  ktorý dodnes
rezonuje v spomienkach jeho bývalých iakov a kolegov.
Macudzinski sa venoval i skladate¾skej
èinnosti (skladby pre klavír, komorné, orchestrálne, vokálne i koncertantné diela).
Vrodené logické myslenie ho priviedlo
k niektorým originálnym hudobným experimentom, èi dokonca vynálezom. Osobitnú pozornos si zasluhuje najmä model
univerzálnej notovej osnovy s atypickým grafickým notopisom, ktorý umoòuje absolútnu presnos notového záznamu najmä
vo vzahu k èasovej organizácii hudby. Svoj
objav rozpracoval aj do podoby metodickej
príruèky pod názvom Grafická kola prítomnosti. Pre klaviristov má praktický význam
Macudzinského zjednoduenie oznaèovania
klavírnych prstokladov, zaloeného na princípe jednoduchých skratiek (namiesto zauívaného numerického znaèenia).
K charakteristickým èrtám Macudzinského patrilo jeho vestranné zaloenie. Zaujímal sa o vetko krásne, esteticky pôsobivé, hoci to nemuselo ma vdy súvislos
s hudbou. Rád cestoval, poznával nové krajiny, pestoval turistiku, bol vánivým fotografom a v posledných rokoch ivota i filatelistom (svojimi originálnymi zbierkami sa
dokonca zaradil k popredným filatelistom,
získal nieko¾ko celoslovenských ocenení...).
FRANTIEK PERGLER
Ústredný riadite¾ Slovenského
rozhlasu vypisuje
KONKURZ
do Symfonického orchestra
Slovenského rozhlasu v Bratislave
na vo¾né miesta








èlen skupiny 1. huslí
èlen skupiny 2. huslí
vedúci skupiny viol
èlen skupiny violonèiel
hráè na 1. hoboj
hráè na 1. trombón
èlen skupiny bicích nástrojov
s povinnosou hry na tympany

Podmienkou je ukonèené konzervatórium (maturita) Záväznú prihláku,
umelecký ivotopis a kópiu dokladu
o vzdelaní polite na adresu:
Slovenský rozhlas
Orchestrálna kancelária
Mýtna ul. 1
P. O. Box 55
817 55 Bratislava
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dové balady, piesne vysahovalcov, poézia
Jiøího Wolkra, preto vznikli Panychída, Zuzanka Hrakovie, Neprebudený, S Rozárkou...
Preto mal neraz slzy v oèiach, keï sme
s ním hovorili, èi filozofovali na tieto témy. Zaujímavé bolo sledova ho pri hre na
klavíri alebo komponovaní.

SA NOVÁ TRADÍCIA?

Keï sa pred rokom pedagógovia ZU Mikuláa Schneidera-Trnavského v Trnave,
pod vedením riadite¾a Gabriela Kalapoa
(v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom a Mestom Trnava), podujali zorganizova prvý roèník súanej prehliadky
mladých klaviristov, zaskoèil ich neèakane ve¾ký záujem a vysoký poèet prihlásených iakov ZU z celého Slovenska, ktorí
vtedy súaili v sólovej i tvorruènej hre na
klavíri.
Druhý roèník Schneiderovej Trnavy sa
uskutoènil 21. a 22. marca a príleitos prezentova na òom svoj talent a schopnosti
dostali okrem klaviristov aj mladí huslisti.
Súa v tvorruènej hre na klavíri bola
rozdelená do tyroch kategórií pod¾a veku
úèastníkov (do 18 rokov) a zúèastnilo sa jej
73 dvojíc. Huslistická súa (do 15 rokov)
prebiehala v troch kategóriách za úèasti 43
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Tohto roku si pripomíname pätnáste výroèie úmrtia a nedoité devädesiatepiate výroèie narodenia hudobného skladate¾a
a klaviristu Jozefa Greáka (30. 12. 1907
 17. 4. 1978). Patril k tým vzácnym osobnostim, ktoré si získavajú èloveka èírymi
¾udskými vlastnosami. Vitalita, ale aj
mnostvo nápadov dávali zabudnú na jeho
pribúdajúce roky. Rád hovoril o svojich nádejách a viere v blahodarné pôsobenie umenia na èloveka. Originalita, novátorstvo, optimizmus, ivotná energia, amaterizmus...,
to sú najfrekventovanejie pojmy, vyslovované v spojitosti s menom Jozef Greák.
Dátami náleal k silnej generácii skladate¾ov, ktorú tvorili Alexander Moyzes, Eugen Suchoò, Ján Cikker. Odbornou verejnosou bol vak posúvaný kdesi na okraj,
prièom sa kontatovalo jeho nadenie, talent, originálnos.
V kompoziènom diele Jozefa Greáka
musíme oceni nekonformnos, nekonjunkturálnos pri h¾adaní formy a objavovaní
súvislostí a technicko  tonálnych prostriedkov. V jeho osobnosti bolo zakorenené hlboké sociálne cítenie, preto ho oèarili ¾u-
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NA VZÁCNEHO ÈLOVEKA

Greák skúmal syntézu protireèivých
vplyvov, v jeho hudbe to znamená pátra po
veobecných siloèiarach, riadiacich vývoj
hudobného materiálu, ktoré stoja nad týlmi, obdobiami, nad èasom. V hudbe bol ojedinelým prípadom  proroka, èloveka, prostredníctvom ktorého Pravda nehovorí slovami, ale ivými obrazmi. Greák poèúval
prírodu a zväèoval jej podnety, prvky
a zárodky. Vo Webernovi naiel to, èo sám
u predtým cítil a tuil, v ¾udovom prejave
objavil atavizmy, podriaïujúce a ovplyvòujúce jeho vnútro. Jeho intuitívne a spontánne myslenie bolo reflexom akejsi insitnej
megalománie, s ktorou po svojom komentoval to, èo u povedali Bach, Beethoven... ako verbalizova èi vystopova, akými silami, zákonitosami sa riadil, aké sú
ich psychologické ekvivalenty. ¼udským
osudom aj originálnosou sa vymyká spomedzi ostatných predstavite¾ov slovenskej
hudobnej kultúry. Svoje poslanie a presvedèenie vykupoval cenou omylov a trpkých
skúseností. Pri analyzovaní Greákovho diela
a jeho prínosu pre slovenskú hudbu mono
nájs plastický reliéf, zachytávajúci vetko,
èo v európskej hudbe do jeho èias ilo, vyvíjalo sa a niekam smerovalo. Objavil k¾úè
k spôsobu ivota, ktorý il so skúsenosami
predchádzajúceho diania. Akoby sám bol
jednou bunkou, zloenou z impulzov, ktoré
sú základom pohybu. Toho, ktorý tvoril základ Greákovej teórie kompozície...
 T E FA N È U R I L L A

súaiacich. Spolu s domácou usporiadate¾skou kolou sa v Trnave prezentovali iaci
zo 45 ZU z celého Slovenska.
Trojèlenné poroty, zloené zo skúsených
pedagógov konzervatórií v Bratislave, iline, Koiciach a Banskej Bystrici, na základe predvedených výkonov v kadej kategórii, rozdelili súaiacich do troch pásiem:
zlatého, strieborného a bronzového. V kadej kategórii urèili jej absolútneho víaza
a udelili tie dve ceny za najlepiu interpretáciu skladieb rôznych týlových období.
U prvý roèník Schneiderovej Trnavy dokázal  a druhý roèník jednoznaène potvrdil  opodstatnenos tejto súae, ktorá od
svojho poèiatku výrazne presiahla regionálny charakter a stala sa celoslovenskou konfrontáciou úrovne pedagogickej práce jednotlivých kôl a jej výsledkov. Jej pozitívom
(v porovnaní s inými súaami) je predo-

vetkým masový charakter, nako¾ko dáva
príleitos aktívne zai súanú atmosféru
nielen tým najlepím, ale aj ostatným iakom ZU. Napriek súaeniu vak medzi
nimi, ale ani medzi ostatnými úèastníkmi
podujatia, nebolo cíti iadne napätie, vyplývajúce zo vzájomnej rivality. Naopak, panovala tu ve¾mi pokojná atmosféra, v rámci
ktorej sa zrodili mnohé osobné kontakty
a priate¾stvá jednotlivcov i kôl, èím sa naplnilo jedno zo základných poslaní súae:
hudba nemá ¾udí rozde¾ova, ale spája.
Za vznik súae a perfektné organizaèné zvládnutie jej prvých dvoch roèníkov
patrí vïaka a uznanie vetkým Trnavèanom. A k tomu ete elanie, aby aj ïalie
roèníky Schneiderovej Trnavy prebiehali na
rovnako vysokej umeleckej i spoloèenskej
úrovni a aby doterají ve¾ký záujem o toto
podujatie ete vzrástol.
S TA N I S L A V H O C H E L
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002
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C E N A T H Á L I E 2001 ANKETA
Simone Houdaaturovej
Herecká asociácia Èeskej
republiky, pod patronátom
manelky prezidenta ÈR
Dagmar Havlovej, ude¾uje
od roku 1993 Ceny Thálie.
Na základe nominácií za
mimoriadne javiskové výkony odborná porota vyberá laureátov v kategóriách
èinohra, opera, balet a opereta, resp. muzikál. Popritom ude¾ujú Cenu Thálie za
celoivotné majstrovstvo, Zvlátnu cenu kolégia a Cenu pre mladého èinoherca.
Je poteite¾né, e po vlaòajom víazstve
Klaudie Dernerovej sa aj tento rok dostali
do najuej nominácie v enskej opernej kategórii dve slovenské umelkyne. Drite¾kou
Ceny Thálie 2001 sa stala sopranistka Simona Houda-aturová (druhou nominovanou bola Yvetta Tannenbergerová) za postavu Júlie v Belliniho opere I Capuleti e Montecchi na scéne Divadla J. K. Tyla v Plzni.
V zdôvodnení sa uvádza, e popri mimoriadnom výkone v technicky nároènej úlohe prihliadla porota i na kreáciu Angeliky vo Vivaldiho opere Orlando furioso, stvárnenú
v praskej tátnej opere. Mladá absolvent-
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ORGANY,

ka bratislavského Konzervatória od zaèiatku rozvíjala svoju umeleckú èinnos
v Èechách, kde zaèínala
ako sólistka Komornej opery Praha. Momentálne nemá stále angamán a hosuje v Plzni (okrem Belliniho Júlie spieva Barèu v Hubièke), v praskej tátnej
opere a najnovie sa zaskvela ako Zuzanka v novej
inscenácii Mozartovej Figarovej svadby
v praskom Národnom divadle. Intenzívne
sa venuje tie koncertnej èinnosti a v máji
ju èaká vystúpenie na festivale Praská jar.
Simona Houda-aturová na Slovensku
zatia¾ vystupovala len koncertne, no pre
denník Pravda sa 18. 3. 2002 vyjadrila, e
bola by som rada, keby som dostala zaujímavú
ponuku a naskytla by sa mi tak príleitos spieva aj na niektorej zo slovenských operných scén.
Ostáva dúfa, e prestína cena prelomí
apatiu slovenských hudobných intitúcií
a Simona Houda-aturová (ako aj Y. Tannerbergerová) sa v krátkom èase objaví aj
na niektorom z naich divadelných javísk.
PAVEL UNGER
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Som rád, e nie som organista... Aspoò som
nemusel na vlastnej koi (psychike) vychutnáva pôvaby Organových koncertov pod
Pyramídou v podobe, v akej ich priamym
prenosom z Koncertného túdia Slovenského rozhlasu sprostredkovala stanica Rádia
Devín 24. februára 2002.
Po doznení úvodnej skladby J. S. Bacha
Prelúdium a fúga h mol nasledoval potlesk
a interpret sa pripravil na uvedenie Bachovej Chorálovej predohry. Hlasate¾ka vak do
éteru ohlásila Sonátu è. 2 c mol pre organ od
Felixa Mendelssohna-Bartholdyho. Dovolím
si pochybova, e to prospelo koncentrácii
mladého umelca. Laickému poslucháèovi to
nemuselo vadi, ale bolo to viac ako zavádzajúce. Podobné cvièenie nervovej odolnosti
zopakovala hlasate¾ka pre ve¾ký úspech ete
raz. Potom sa rodine hrajúceho organistu
podarilo ráznym odchodom zo sály vráti
vyko¾ajenú spíkerku do normálnych ko¾ají. Koncert sa astlivo skonèil akoby niè.
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

O èo väèí bol môj údiv, keï som sa ete
v recenzii Hudobného ivota pod názvom
Opä organy dozvedel, e Peter Reiffers je
regenschori v Katedrále Najsvätejej Trojice
v Trnave. Katedrála je vak v tomto meste
len jedna  katedrála sv. Jána Krstite¾a.
A pasova muzikantskú osobnos Petra Reiffers na nástupcu Mikuláa Schneidera-Trnavského na poste regenschoriho je prinajmenej odváne...Tvorca slovenskej chrámovej hudby toti hudobne preslávil Dóm sv.
Mikuláa (vtedy katedrále, dnes farský
chrám), s ktorým spojil 50 rokov svojho
umeleckého ivota.
Som rád, e nie som organista... Aspoò
sa nemusím na stránkach slovenského hudobného periodika dozveda novoty z dejín
slovenskej chrámovej hudby. Preto sa radej s autorom umných dialok Jozefom
Greákom vrátim do reality poznámkou:
i tak e da...
JÁN SCHULTZ

Èo vás v poslednom èase
poteilo, resp. pobúrilo?

Boris Lenko, akordeonista, èlen súboru
Pooò sentimentál
Pri sledovaní televízneho záznamu Amore Vittoria od Duana Rapoa v Slovenskej televízii som si uvedomil, e uvedenie tohto diela (...slovo dielo je tu neprimerané, neviem to vlastne ani nazva,
a uráa skutoènú tvorbu nemienim) vypovedá o stave naej kultúry viac ne èoko¾vek iné. Take to zhrniem: hudba  Duan
Rapo, text  Eva Vejmìlková, interpreti 
Slovenská filharmónia, nai pièkoví sólisti  A. Kohútková, ¼. Ludha, J. Fogaová, ¼. Rybárska, M. Lapanský a ïalí,
miesto  Koncertná sieò SF, médium  Slovenská televízia, ve¾konoèná nede¾a veèer,
hlavný vysielací èas... Tento èin odobrila
úvodným slovom zhora podpredsedníèka vlády pre európsku integráciu. Pre túto
hudbu je slovo gýè lichotivým oznaèením.
Na jej interpretácii sa podie¾ali vynikajúci interpreti. Dostala priestor vo verejnoprávnej televízii a ja si s hrôzou uvedomujem, e na Slovensku je kvalita a hodnotná tvorba pretlaèená peniazmi. Take
pravdiví umelci a tvorcovia, kupujte si
ïalie uflíky, aby ste mali kde odklada
svoje (a nae) poklady a spoloène dúfajme, e mono raz príde doba, keï srdcia
naich poslucháèov budú napåòané krásou a pravdou poctivého umenia...
P.S. Amore Vittoria bolo venované obetiam 11. septembra v USA. Tomu hovorím zneuitie...
Magdaléna Rovòáková, zbormajsterka Bratislavského chlapèenského zboru
Poteilo ma uvedenie Stravinského almovej symfónie v Redute, táto hudba
ma fascinuje. Teím sa, e Bernsteinova
Oma po úspenom uvedeni v Brne odznie na Europäische Festwochen v Passau
a e opä bude Bratislavský chlapèenský
zbor pri tom. V tej súvislosti mi urobila rados návteva rakúskeho dirigenta Caspara Richtera, ktorý si vypoèul chlapèenských sólistov a z troch ponúknutých si vybral vetkých troch (navrhol rozdeli sólový part medzi tri chlapèenské soprány,
nako¾ko pôjde o koncertnú verziu diela).
Permanentne mi je ¾úto, e na Slovensku
máme alostne málo hudobnej publicistiky a takmer úplnú absenciu fundovanej kritiky. Celkom nahlas závidím napr.
Viedenèanom tie stohy rôznej (nielen
spoloèenskej) publicity a skvelých rozborov diel, výkonov a pod. po premiérach èi koncertoch rôznych ánrov.
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M Á R I A V A N E KO V Á
ZU PEZINOK

RIADITE¼KA

ZO

KOLEGYNE A KOLEGOVIA, MILÍ PRIATELIA,

Listom PhDr. Petrovi Marákymu, generálnemu riadite¾ovi Sekcie pamiatkovej starostlivosti Ministerstva kultúry SR, poiadal som o zváenie monosti, aby dom na
Kapitulskej 1 v Bratislave, kde ili a tvorili
Alexander a Ján Albrechtovci, bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Nebudem sa na
tomto mieste rozirova o pohnútkach, ktoré môj návrh podnietili, rovnako, nebudem
sa rozpisova o dôvodoch, ktoré sú kadému z nás a pridobre známe. Zhrniem preto, e tento legendárny dom, dom, kde boli
doslova vychované generácie naich hudobníkov od mladých, a po nás starích, zaslúi si primeraný osud v kultúrnom ivote
(nie iba) Bratislavy. Chcem veri, e mnohí
z Vás zdie¾ajú môj názor, e pamiatka Albrechtovcov, otca aj syna, pripamätávanie si týchto skvelých a nad rámec lokálneho pôsobenia vzácnych hudobníkov, si
túto minimálnu poctu zaslúi. Preto si dovo¾ujem poiada ctenú hudobnú obec, aby
sa pripojila k výzve, aby albrechtovský dom
bol za kultúrnu pamiatku vyhlásený a v jeho priestoroch bolo zriadené Múzeum na
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Pezinská ZU Eugena Suchoòa slávi svoje
pädesiatiny, èo je príleitos nielen na zhodnotenie, ale i nabratie druhého dychu.
V súèasnosti pracujú na kole tri odbory: hudobný, výtvarný a taneèný. Najmladím odborom je taneèný, najstabilnejím
hudobný, ktorý má najirie zázemie, èo
mono dokumentova i tradíciou rodinných
koncertov, na ktorých nie sú výnimoèné vystúpenia detí s rodièmi.
perkom je výtvarný odbor. Pri vetkej skromnosti, iakom sa darí, úspene
obhajujú svoje pozície v povedomí výtvarného sveta. Naou najlepou vizitkou je
skutoènos, e sme rokmi potvrdili svoje
miesto v regionálnej kultúre a obhajujeme
miesto v celoslovenskom kontexte  organizujeme Festival Eugena Suchoòa.
Nemono nespomenú pezinských rodákov Eugena Suchoòa a ¼udovíta Rajtera.
Poèas ich ivota sme intenzívne pociovali
ich priazeò a nae osobné stretnutia s nimi

ostanú naím vnútorným bohatstvom. Toto
dedièstvo prijímame nielen ako výsadu, ale
je to pre nás i výzva, aby sme sa nedali znechuti nepriazòou poèasia pre vzdelanie,
umenie a kultúru.
Celý kolský rok 2001/2002 preívame
v znamení pädesiatky, 15. marec bol vak
pre nás výnimoèný, preili sme rados zo
spoloèného stretnutia vetkých uèite¾ov,
ktorí pôsobili na naej kole. Veèer patril
slávnostnému koncertu, na ktorom úèinkovali iaci naej koly i nai bývalí absolventi. Èasto sa stretávam s otázkou: Stali
sa vai absolventi hviezdami, populárnymi
osobnosami, ste hviezdnou kolou? Ve¾mi by som si priala, aby naa pezinská ZU
uèila deti s úasom h¾adie na hviezdne
nebo  umenie sa vtedy stáva cestou. Preto
vetkým ZU drím palce. Ak by nás táto
nepriazeò poèasia zmiatla, chýbali by
sme...

pamä Alexandra a Jána Albrechta, ako aj
múzeum hudobníkov, ktorí v Bratislave
pôsobili, èi majú iný, pre nás pozoruhodný
význam v kultúrnom ivote Bratislavy.
Prosím, aby sme sa spoloène obrátili
s touto výzvou na zodpovedných, celú kultúrnu verejnos a v neposlednom rade aj
v nádeji, e cirkev a jej Farský úrad pri Dóme sv. Martina voèi naim snahám nájde
porozumenie a spolu s nami si uctí pamiatku Alexandra, ktorý bol dlhoroèným dirigentom Cirkevno-hudobného spolku sv.
Martina.
Prosím Vás preto, váení kolegovia
a priatelia, aby ste túto výzvu spolusignovali a o Vaej podpore informovali Ministerstvo kultúry, Farský úrad pri Dóme sv.
Martina, Pamiatkový ústav, ako aj redakciu Hudobného ivota, prostredníctvom
ktorého budeme informovaní o uskutoèòovaní akcie.
PROF. IVAN PARÍK
VMU

EMERITNÝ REKTOR

SLÁVNOSTNÉHO KONCERTU

K A L E I D O S K O P
Tesne pred koncom minulého roka sa
Poièovni a notovému archívu Hudobného fondu podarilo dokonèi katalóg
hudobnín urèených na prenájom hudobným telesám, intitúciám a kolám
pre verejné predvedenie. Katalóg obsahuje tie diela slovenských skladate¾ov, ktoré sú v Hudobnom fonde podloené vydavate¾skou zmluvou a prináa viac ako 400 titulov: sú medzi
nimi hudobnodramatické diela, skladby pre symfonické, komorné a sláèikové orchestre, dychové telesá a diela
pre sólové nástroje èi spevné hlasy
s orchestrom. Vetky sú k dispozícii
v Poièovni a notovom archíve HF v podobe kompletného prevádzkového
materiálu, vrátane úplného rozpisu
hlasov a potrebného poètu partitúr. Pri
zostavovaní katalógu Hudobný fond
spolupracoval s Hudobným centrom.
Katalóg existuje v podobe publikácie,
ktorá je k dispozícii v Poièovni a notovom archíve HF, ako aj v predajni Musica slovaca na Medenej 29 v Bratislave. Existuje vak aj v internetovej
podobe na adrese www.hfv.sk, resp.
www.hc.sk.
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BRAÒO HRONEC
Aprílovým hosom pravidelného cyklu
Osobnosti (8.4.) v tátnej vedeckej kninici v Banskej Bystrici bol hudobník, skladate¾, aranér, dirigent, hudobný reisér Braòo Hronec. Podujatie dramaturgicky pripravila vedúca Literárneho a hudobného
múzea Marianna Bárdiová, ktorá program
aj moderovala. Ako u býva tradíciou i tentokrát sa na podujatí stretlo viacero osobností. Rodáka z neïalekého Hronseku priiel pozdravi starosta obce Duan Bohu,
nechýbali ani pozdravy a struèné príhovory bývalých spoluiakov.

ARCHÍV

OSOBNOSTI

FOTO

V CYKLE

Hudobný skladate¾, ktorý sa vdy rád
vracia do rodného kraja, si zaspomínal na
svoje detstvo, súrodencov, kantorské úèinkovanie, ale aj roky túdií, hudobné vzory,
vlastné kapely, pôsobiská atï.
Svieu jarnú atmosféru
podujatiu vdýchlo vystúpenie
swingovej formácie v zloení
Václav Chochol  klarinet,
Arnot Wagner  klavír, Michal Kalika  kontrabas a Robo Strie  bicie. Zaruèený
úspech u publika mal i zostrih
niektorých piesòových hitov
Braòa Hronca zo zvukového
záznamu. Hudobnú bodku za
programom a príjemne stráveným popoludním urobil
sám hos vo¾nou klavírnou
improvizáciou.

Z PODUJATIA

S O Ò A  A B KO V Á

JARNÝ G ALAKONCERT

BOENA DLHÁÒOVÁ

FOTO

ARCHÍV

Pre ZU na Sklenárovej ulici v Bratislave
sa marcový slávnostný galakoncert (22. 3.)
v Moyzesovej sieni stal nezabudnute¾ným,
pamätným podujatím. kola otvorila v kolskom roku 2001/2002 jubilejný 45. rok svojej èinnosti. Práve v tento veèer sa na základe dlhoroènej úspenej pedagogickej
práce dostalo kole, jej riadite¾ke Márii Kròovej a celému pedagogickému kolektívu
významného ocenenia. Ministerstvo kolstva udelilo kole èestný názov  Základná umelecká kola ¼udovíta Rajtera.
Slávnostný galakoncert zvýraznil mimoriadnu udalos prehliadkou domácich úèinkujúcich a zahranièných sólistov hosujúcich druobných kôl z Francúzska (Seyssins-Grenoble), Rakúska (Viedeò), Prahy
a Brna. Program uzavrelo vystúpenie na
kole pôsobiaceho Orchestra mladých pod
taktovkou Miroslava mída.
ORCHESTER

MLADÝCH

Riadite¾ tátneho komorného orchestra ilina vypisuje konkurz

K A L E I D O S K O P

na miesto 1. fagotistu

Koncom marca sa v Prahe uskutoènil 2. Európsky festival akordeónových orchestrov. Súaná èas festivalu prebiehala v Národnom dome na Vinohradoch , kde sa tohto roku zili najlepie akordeónové orchestre z celej Európy . Slovensko reprezentovali dva orchestre: Akordeónový orchester Amandolo zo ZU
P. M. Bohúòa v Dolnom Kubíne a Akordeónový orchester Úsmev
z Trenèianskych Teplíc, ktorý v najsilnejie obsadenej kategórii
zábavnej hudby obsadil vynikajúce 3. miesto spomedzi 14 úèastníkov. Viac informácii o podujatí mono nájs na www.clubta.cz.

Konkurz sa uskutoèní v pondelok 3. júna 2002 o 15.00 h
v sále Domu umenia Fatra v iline.
Podmienky konkurzu: konzervatórium alebo V.
 Povinná skladba: Koncert pre fagot a orchester W. A. Mozarta alebo
C. M. von Webera, pomalá a rýchla èas vrátane kadencie.
 Vo¾ná skladba pod¾a výberu.
 Hru z listu oznámime uchádzaèom písomne.
Prihláky prijíma koncertné oddelenie KO ilina, Dolný Val 47,
011 28 ilina, tel. 041/5620007 do 30. 5. 2002.
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002
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OPERNÉHO KRITIKA A HISTORIKA
PhDr. Jaroslav Blaho (6. 5. 1942 Bratislava) od
polovice esdesiatych rokov výrazne formuje tvár
slovenskej opernej kritiky, publicistiky a historiografie. Po profesionálnych zaèiatkoch v Slovenskej televízii ostal od roku 1967 takmer nepretrite verný Divadelnému ústavu v Bratislave, ktorý
istý èas viedol. Poèas riadite¾ovania v Opere DJGT
v Banskej Bystrici (1978  1980) zaloil jediný
letný operný festival na Slovensku, Zámocké hry
zvolenské. Publikuje v tlaèených i elektronických
médiách, od vzniku Hudobného ivota je jeho
spolupracovníkom, moderuje operné relácie v Slovenskom rozhlase, je otcom mylienky operných
podveèerov v Slovenskej národnej galérii, ktoré
sám uvádza. Oslovili sme ho pri príleitosti jeho
esdesiatin.
= Debatou o tvojich aktivitách, zá¾ubách a v neposlednom rade i výsledkoch by sme zaplnili vari pol èasopisu.
Sústreïme sa teda na tie tematické
okruhy, ktoré tvoju osobnos najvýraznejie profilujú. irokej hudobnej verejnosti si známy predovetkým ako
kritik, teoretik, rozhlasový moderátor.
V tvojich recenziách mono i s odstupom desaroèí nájs jadro problému,
analytický postoj a hodnotenie v irích súvislostiach.
Od zaèiatku môjho profesionálneho záujmu
o operu mi ilo o to, aby sme operné dianie
vnímali v kontexte  historickom i medzinárodnom. Snail som sa sledova a popisova
súbene ivot na Slovensku i v zahranièí,
poukazova na nebezpeèenstvo izolácie. Hoci
monosti boli spoèiatku minimálne a zdroje
informácií pochádzali z rakúskych èi talianskych rozhlasových vån, zo starých gramoplatní a sporadicky sa objavujúcich èasopisov, povaoval som za nevyhnutné vyui
hoci obmedzený priestor, najmä na stránkach Hudobného ivota, aj na sprostredkovanie udalostí a portrétov osobností spoza
uzavretých hraníc. A pokia¾ ide o domáci,
historický kontext, nesmieme zabúda, e
v dejinách slovenskej opery sú významné
úseky, e tu bola nedbalovská dramaturgia,
reisér ulc, dirigent  analytik Karel Nedbal, kvalitní sólisti, z ktorých mnohí neskôr smerovali do Prahy, a najmä v tridsiatych rokoch obrovská komunikácia s Európou, osobitne s Viedòou.
= Na svetové interpretaèné trendy, èi
u vokálne alebo hudobnodivadelné, si
poukazoval aj v èase, keï na západné

8

festivaly smel vycestováva len úzky okruh vyvolených. Medzi nich si
vak nepatril...
Pouèné ale boli i návtevy
Sofie, Berlína, Dráïan, Budapeti, èo neraz býval cie¾
naej spoloènej cesty. Ale
skutoène, atmosféru ve¾kých svetových scén som
spoznával prostredníctvom
rozhlasových prenosov. Spomínam si, e
v sedemdesiatych rokoch bolo treba v diskusiách èeli chorým teóriám o pecifikách
slovenskej vokálnej koly. Pre dnených
mladých èitate¾ov to bude znie neuverite¾ne, ale keï som v tom èase presadzoval
názor, e treba spieva v originálnych jazykoch partitúr, oficiálne kruhy ma napadli
ako buroázneho formalistu a kozmopolitu.
= Ako vníma pozíciu dneného operného Slovenska v medzinárodnom kontexte? Myslím, e speváckych osobností, pravidelne pozývaných na významné scény, je vskutku málo. A to u
nehovorím o dirigentoch a reiséroch.
Nateraz sa obèas objavujú laické a utilitárne
názory, prihrievajúce si vlastnú polievoèku,
predstavujúce nás ako spevácku ve¾moc.
Kieby to tak bolo. Skutoènos je vak iná.
Staèí zalistova v operných èasopisoch
a musíme vytriezvie. Veï dnes na relevantných a medzinárodne uznávaných javiskách
sa objavujú tri-tyri mená. Ak Dalibor Jenis
spieva v Covent Garden Bohému, v Paríi
Barbiera, ak Mira Dvorského pozve Claudio
Abbado na Maggio Musicale Fiorentino do
Simona Boccanegru, ak sa vo svetovom repertoári presadí Andrea Danková a najnovie
¼ubica Vargicová, to sú nespochybnite¾né
tromfy. Ale jednorazové vycestovania do
meních operných domov neznamenajú viac
ne hosovania v rámci kultúrnych dohôd za
komunizmu. Ak teda niekto tvrdí, e sme
operná ve¾moc, potom Maïari, Rumuni,
Bulhari èi Poliaci sú superve¾mocami
a o ruských národnostiach, Amerièanoch èi
ázijských spevákoch ani nehovorím.
= Viem, e tvojou srdcovou záleitosou sú Zámocké hry zvolenské (ZHZ).
Poloil si základný kameò ich opernej
èasti, preil si s nimi lesk i biedu. Na príprave tohtoroèných sa opä podie¾a...
Skutoène, opera na ZHZ priniesla do môjho profesionálneho ivota asi najviac rados-

ARCHÍV

JAROSLAVA BLAHA,

ti i sklamania. Keï sme zistili, ako v publiku
zarezonovali prvé roèníky (1979, 1980), prila nesmierna chu vytvori na Slovensku
operný festival pod vo¾nou oblohou, teda
èosi podobné, èo v okolitých krajinách bolo
samozrejmosou. Aj ZHZ si pamätajú na
svoje ve¾ké veèery, èi u s Iordachescom,
Angelakovou a Lazarom, koncom osemdesiatych rokov zasa so Stappovou, zaèínajúcim Gavanellim, Malagninim, Colalillovou. Podèiarkujem, ide
o mená, ktoré sa súèasne objavovali v obsadeniach Areny di Verona. Take to sú
svetlé kapitoly ZHZ, ku ktorým by som priradil aj produkcie belkantových opier
v spolupráci s bratislavskou
Komornou operou i odbornou verejnosou, ia¾, nedocenený seminár
na tému Donizettiho tragická opera za úèasti
pièkových svetových muzikológov. Na druhej strane musím prizna, a trápi ma to, e
som najmä po roku 1989 precenil isté skutoènosti. Nielen miestne a divácke prostredie, ale ani tát a podnikatelia sa nedokázali stotoni s potrebou ma na Slovensku
letný operný festival. Dokonca niet ani
ambícií priblíi sa susedom v Èechách, kde
v rokoch rozkvetu ZHZ mali len lokálne
prehliadky a dnes sa pýia piatimi  iestimi medzinárodnými festivalmi.
=Èas svojej existencie si venoval dramaturgickej èinnosti. Naplnili sa v tejto oblasti tvoje predstavy?
Dramaturgickej práci som sa venoval viacmenej sporadicky. Pokia¾ som bol v pozícii,
e som mohol ovplyvni projektovanie repertoáru, presadzoval som jeho otváranie
sa menej poznaným sféram. Napokon, boli
to oblasti vo svete u objavené, na slovenskej opernej mape vak predstavovali biele
miesta. Za svoje povaujem koprodukcie
bývalej Komornej opery Bratislava a Zámockých hier zvolenských  tri donizettiovské
slovenské premiéry Anny Boleny, Lucrezie
Borgie a Cateriny Cornaro, koncertné uvedenie Mercadanteho Il giuramento, ale aj
Leoncavallovu Bohému v Komornej opere
a Belliniho Puritánov v banskobystrickej
tátnej opere. Dnený svet prahne po novinkách, resp. opraujú sa zabudnuté diela
a ani slovenská kultúra by sa nemala spolieha, e niekto druhý jej vyèistí priestor.
Je tu vak potrebná istá dávka odvahy ís
do prípadného rizika, no predovetkým
odborná vyspelos, kontakt so svetom, pevné kritériá. Take sa vraciam k tomu, èím
sme nau debatu zaèali. Izolovanos, ignorovanie medzinárodného kontextu a alibizmus vedú na slepú ko¾aj.
FOTO

MIESTO PRE ...

ZHOVÁRAL

SA

PAVEL UNGER
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 nar. 1974
 túdium spevu na Konzervatóriu v Bratislave a VMU
 spolupráca so slovenskými a zahraniènými orchestrami, komornými súbormi
(Musica aeterna, Musica Florea, SKO,
Camerata Bratislava, Collegium Marianum, Voci Festose) a dirigentmi (J. Toll,
S. Stubbs, A. Parrot, P. van Heyghen...)
 nahrávky pre Slovenský rozhlas
 premiéry diel slovenských autorov
(J. Hatrík, P. Bachratá, D. Matej)
 od roku 1999 hosuje v Opere SND
= Zaèiatky?
Nepochádzam z hudobníckej rodiny, ani
z rodiny, ktorá by chcela ma z detí hudobníkov. Take moje hudobné zá¾uby boli vdy
dobrovo¾né, nikto ma do nièoho nenútil, èo
vnímam ako ve¾ké pozitívum. Ako päroèná som sa rozhodla, e chcem by klaviristkou, a tak mi rodièia kúpili klavír... Asi dva
roky pred prijímacími skúkami na konzervatórium sa mi zrazu zdalo, e tudova len
klavír je málo, e by som mala robi aj
nieèo iné. Tak som skúsila spieva...
= Klavír ako harmonický nástroj nedokázal uspokoji vae detské hudobné univerzum?
Áno, bola to taká naivná predstava, no vyústila do toho, e som sa oddala len spevu.
Výhodné bolo, e ma viedla jedna pedagogièka na konzervatóriu i na VMU  Zlatica Livorová. Od zaèiatku som cítila, e naa
spolupráca je výborná po profesionálnej
i ¾udskej stránke. A mám pocit, e pri nej
rastiem  technicky i umelecky, preto k nej
stále súkromne chodím na hodiny
a absolútne sa na òu spo¾ahnem aj v budúcnosti. Vdy mi na nej imponovalo aj to, e
ma podporovala v mojej zá¾ube v starej
hudbe, pretoe to u vokálnych pedagógov
v Bratislave nie je bené  mnohí majú tendencie vychováva zo iakov predovetkým
operných spevákov.
= Kedy vás zaèal zaujíma koncertný
spev a stará hudba?
U na konzervatóriu som inklinovala skôr
k piesòovému repertoáru: Schubertovi,
Schumannovi, ale aj Stravinskému. Tento
áner sa mi zdal akýsi èistejí. Typický
operný pátos romantických opier ma nikdy
nevedel nadchnú tak, ako napríklad baroková hudba alebo jednoduchá Mozartova pieseò. Starej hudbe som sa intenzívne
zaèala venova v prvom roèníku na vysokej
kole, keï som zaèala spieva v súbore Camerata Bratislava, ktorý viedol Jan Rozehnal. Tu som sa dostala k prvým mením
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002
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sólam. Významným impulzom boli pre mòa
aj semináre interpretácie barokovej hudby,
ktoré viedol Peter Zajíèek. Pomohol mi aj
prof. Marcinger, s ktorým som natudovala ve¾a Mozartových piesní. Vïaèná som aj
Kamile Zajíèkovej, ktorá je jedným z mojich
vzorov a vïaka ktorej som sa ve¾a nauèila.
Na festivale Dni starej hudby som sa zase
spriatelila so skvelou maïarskou speváèkou
Noemi Kissovou, ktorú ve¾mi obdivujem.
= Ktoré speváèky  z tých najslávnejích  obdivujete?
Emily van Everaovú, Emmu Kirkbyovú,
Monserrat Figuerrasovú, Agnes Melonovú...

FOTO ARCHÍV

MINIPROFIL H 

=Intrumentalisti, ktorí prechádzajú
od moderných nástrojov k dobovým, sa
musia vysporiadava s ich technickými pecifikami. Rieia podobný problém aj speváci?
Dlho som nad tým premý¾ala a myslela
som si, e budem musie ís niekam tudova inú techniku spevu... No dnes u viem,
e technika dýchania, tvorby tónu je v podstate tá istá, ide tu len o adekvátnu tylizáciu a narábanie s hlasom. Ve¾mi záleí aj na
predstave umeleckého vedúceho telesa,
resp. dirigenta. Mnohí z dirigentov-pecialistov na starú hudbu sú bývalí hudobníci
a je to cíti aj v ich prístupe k práci, k sólistom: naozaj muzicírujú, ve¾a nehovoria,
skôr vám rovno frázu predspievajú. Spravidla sú to ove¾a inpirujúcejie a pokojnejie skúky, ne s mnohými naimi dirigentmi. Okrem toho, vdy sa snaím vi do
doby, ktorej hudbu interpretujem, snaím
sa získa o nej èo najviac informácií.

 SPEVÁÈKA

= Nedávno ste zaiarili na premiére
opery Daniela Mateja John King, ktorá paroduje operné klié. Hráte tu egocentrickú opernú divu s typickými manierami. Dalo by sa poveda, e vám
táto komediálna rola naozaj sadla aj
vïaka vaej averzii voèi tradiènej
opere?
V tomto predstavení som sa naozaj ve¾mi
dobre cítila. Zneli tu fragmenty z môjho ob¾úbeného Mozarta, Händel a boli tam dialógy aj improvizácia. Práve v nej som sa doslova vyívala. Mohla som improvizova
nielen v recitatívoch, ale aj herecky.
=Boli ste ve¾mi presvedèivá aj po hereckej stránke...
Na pódiu sa cítim ve¾mi dobre, rada sa producírujem... Mám divadlo rada, len vzdialená mi je istá operná poetika: Puccini, verizmus... Aj keï môj hlas  lyrický soprán 
by sa tu urèite dal vyui...
= Aký máte vzah k súèasnej hudbe,
resp. k hudbe 20. storoèia?
Stále pozitívnejí. Zaèala ma zaujíma, keï
som sa stretla s hudbou Arvo Pärta, snáï
preto, e v nej je nieèo, èo ju spája s mne
blízkym svetom starej hudby. Ve¾mi ma istý
èas zaujímal aj Stravinskij.
= Ako by ste zareagovali, keby vám
niekto ponúkol natudova nejakú dodekafonickú skladbu?
Urèite by som ponuku prijala. Rada tudujem nové veci. Èím aie, tým lepie... Neodstraia ma nároènejie intervaly.
= Pomáha vám v tom fakt, e slune
ovládate klavír?
Urèite áno. No èasto si najprv len v duchu
spievam z listu a a potom prejdem ku klavíru overi si predstavu...
=To ale nie je èastá vlastnos, resp.
tudijný prístup vokalistov...
Nie, ale ja si takto cvièím sluchovú predstavu. Rada spievam z listu od èias, keï som
pôsobila v súbore Camerata Bratislava. Bola
to pre mòa výborná kola nielen komorného spievania, ale aj harmonického cítenia.
A to vyuije spevák èasto napríklad ako èlen
kvarteta sólistov pri ve¾kých vokálno-intrumentálnych dielach. Nepoèúva len sám
seba, ale dokáe vníma aj celok.
= Máte stáleho korepetítora?
Nie nemám. Spolupracujem s prof. Marcingerom, alebo s p. Jurkovièovou, no stály
korepetítor mi ve¾mi chýba.
=Rok po skonèení koly ste na vo¾nej
nohe, do akej miery je to frustrujúce?
Samozrejme, bola by som spokojnejia, keby
som mala nejakú stálu prácu, ale nesaujem si. Hosujem v SND  spievam Zerlinu
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KONCERTY

Na programe abonentného cyklu B Slovenskej filharmónie bol 2. marca koncert
z tvorby ruských velikánov P. I. Èajkovského a S. Prokofieva. Kým Èajkovského 1. klavírny koncert b mol je pre interpretov a poslucháèov vdy vyh¾adávaným záitkom, 2.
koncert G dur sa napriek svojej technickej
nároènosti na koncertných pódiách uvádza
menej. Tentoraz ho predviedol nemecký
klavirista Andreas Boyde. Slovenskú filharmóniu hosujúco dirigoval rumunský
dirigent Nicolae Moldoveanu. Koncert si
pre svoju dåku vyiadal vypustenie tradiènej predohry, ktorá väèinou otvára symfonické cykly Slovenskej filharmónie.
N. Moldoveanu zaèal od prvého taktu
dirigova orchester s obrovským temperamentom, rozmachom a gestikuláciou. A.
Boyde s nasadením tempa taktie nezaváhal a tok hudby plynul èoraz naliehavejie,
a k neudrate¾nosti a rozpadu. Boyde zvolil rýchle tempo, v ktorom nestíhal detailne zahra jednotlivé tóny i technicky nároèné úseky. Boyde pravdepodobne ex post
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Chýbali dynamické a výrazové kontrasty
a precítenie obsahu. Orchester ani zbor (Slovenský filharmonický zbor pod vedením
èeského zbormajstra Pavla Kühna) sa
s dirigentom nedokázali naladi na rovnakú frekvenènú dåku. Alebo  inak povedané  dirigent akoby na iadnej urèitej frekvencii nevysielal. U dávno sme nepoèuli
takú nedisciplinovanú hru. Výkon interpretov klesol na úroveò priemeru. Výnimkou
bol len precítený a do håbky prepracovaný
prejav Marty Beòaèkovej (6. èas Pole màtvych). Tento silný a nekoordinovaný nával
zvuku nezvládol ani akýsi fantóm filharmónie, keï dolo k podivnému (a ruivému) odrazu a chveniu zvuku (eby nová klimatizácia?) do celého priestoru koncertnej sály.
Zdá sa, e Slovenská filharmónia sa vychy¾uje vo svojich výkonoch a z koncertu na
koncert pripravuje nepredvídate¾ne rôznorodé umelecké záitky. Mono by jej naozaj
prospel jeden éfdirigent s jasnou a jednotnou umeleckou koncepciou.
A L E X A N D R A S C H M I D TO V Á

ponuky. Perspektívne sa chcem venova
najmä koncertnému spevu.
= Ako trávite vo¾ný èas?
Ve¾a èítam. Mojím ob¾úbeným autorom je
maïarský esejista Béla Hamvas. Teraz opä

ijem u rodièov v Nových Zámkoch a zisujem, e ma bavia aj domáce práce... Mám
pocit, e ma zaujíma ve¾a vecí. Baví ma
ivot a som astná, e robím to, èo robím.
PRIPRAVILA A N D R E A S E R E È I N O V Á
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v opere Don Giovanni, Anjela v Panne
orleánskej, Topolienka v Dubovského detskej opere Tajomný k¾úè. Koncom mája
budem spieva so súborom Musica Aeterna vo Vivaldiho Gloria a mám ïalie

10

pochopil svoj omyl, a tak sa snail tie najnároènejie pasáe zakry pedálom. Výsledkom bola masa zvukov, z ktorých sa len letmo dal rozpozna rukopis skladate¾a a jeho
umelecký zámer. Podobný týl hry sprevádzal aj ostatné èasti klavírneho koncertu.
Na poèiatku mylienky umelecky skåbi
hudbu a film do jednotného tvaru stáli dvaja Rusi, reisér Sergej Ejzentejn a skladate¾
Sergej Prokofiev. Ich spoluprácou vznikol
z h¾adiska filmovej hudby prelomový film
Alexander Nevskij. Prokofiev pôvodnú filmovú hudbu prepracoval do sedemèasovej
kantáty pre mezzosoprán, mieaný zbor
a orchester, ktorá mala v Moskve premiéru
pár mesiacov pred zaèiatkom druhej svetovej vojny. Kantáta je ve¾kolepé vokálno-intrumentálne dielo, plné dramatizmu, hudobného opisu stredovekých bitiek, tragického náreku nad padlými obeami, ako
aj oslavou ruského víazstva. Pre dirigentov
rozhodne inpirujúca lahôdka. Tentoraz zaila Reduta sklamanie. Moldoveanuov temperament bol viac na oko ne pre ui.
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pochmúrne línie prvej èasti by sa lepie
nástroja. Ani spoluprácu sólistu a orchestra
nemono hodnoti inak ako na jednotku.
uplatnili v pomalom, pokojnejom tempe, skôr by bolo cíti ich meditatívny chaOzaj fascinujúci hudobný záitok sa vak
chystal a v druhej polovici. Na jednej strarakter alospevu. ostakoviè sa tu údajne
chcel vysporiada so stalinizmom, hoci Volne rozsiahle, obsahovo závané a nároèné
kovom v zahranièí vydané skladate¾ove medielo, ostakovièova Desiata symfónia, na
druhej strane dirigent, priam odkojený omoáre, v ktorých sa o tom, ako aj o akomsi
ostakovièovom disistakovièovskou tradíciou v Leningrade a ordentsve hovorí, nie sú
najdôveryhodnejie.
chester, ktorý sa v dobách dávnejích touto
(O to viac prekvapuje,
a to sa musím opä dotradíciou, vïaka Laditknú programového
slavovi Slovákovi, výzzoita, ak autorova
namne nakazil. Verbického neprekonate¾analýza 10. symfónie sa
ný nadh¾ad a cit pre
obmedzuje na jej kompletnú politickú hersúdrnos ve¾kých
meneutiku, a to práve
plôch, spojený so zodna základe týchto mepovedným tvarovaním
moárov. Pod¾a tých je
kadej frázy a jednoznaèné navigovanie ornapríklad druhá èas
Stalinovým hudobchestra, spôsobili v Reným portrétom...). Oddute doslova hudobnú
hliadnuc od politicexplóziu. Ruský majkých a historických inster je pravým opakom
VLADIMIRA VERBICKÉHO
pódiových komedianterpretácií, temné,
brutálne a cynické výtov, ktorí si myslia, e
razové polohy, mohutné a ve¾kolepé gradápublikum zaujmú prudkým dupaním èi akcie, jaderné rytmické truktúry, ale aj irorobatickými ruènými kúskami. Hoci je naké ruské kantilény vïaka Verbickému a filvonok zdranlivý, svojím preh¾adom a úsharmonikom  tento veèer takmer bez chypornými gestami presne tlmoèí jednotlivým
by!  splynuli do strhujúceho hudobného
nástrojom a sekciám, èo a ako majú robi.
komplexu. Poèas 45 minút ovládlo sálu doVýsledkom bol úasne jednotný a podrobslova elektrické napätie, ktoré sa uvo¾nilo
ne diferencovaný, emotívne sugestívny a
v spontánnych výkrikoch bravó. Bravó!
exaltovaný- a predsa racionálne kontrolovaný!  celok, dvíhajúci zo sedadiel. Hádam
FOTO

Ak sa na èelo slovenského orchestra postaví dirigent z Ruska, je prvotriedny výkon
zväèa garantovaný. Ak navye ide o Vladimira Verbického, leningradského rodáka,
kedysi éfdirigenta Slovenskej filharmónie
(presne v rokoch 1982-1984), platí toto
kontatovanie dvojnásobne. Verbickij dirigoval abonentné koncerty 21. a 22.marca,
za asistencie rodáka-violonèelistu Alexandra Ivakina. Prvú polovicu netradiène
bezpredohrového koncertu vyplnil Schumannov Koncert pre violonèelo a orchester a mol.
Pri vetkej úcte k Schumannovej genialite
treba poznamena, e toto dielo vzniklo
v roku 1850, keï autorova invencia paralelne s vystupòovaním duevnej choroby
pomaly vysychala. Obmedzenos romantického repertoáru pre sólové violonèelo vak
spôsobila, e sa tento koncert stále, ba dokonca èasto hrá. Verbickij a Ivakin ukázali, e vysoko kreatívny prístup a interpretaèné kvality dokáu aj relatívne slabím
skladbám neuverite¾ne pomôc. Orchestrálny sprievod, hoci nie práve exponovaný,
vïaka Verbického neomylnej, precíznej taktovke znel kompaktne a ve¾kolepo. Ani
moskovský rodák, propagátor súèasnej
hudby Ivakin, sa nedal zahanbi. Schumannovu kompozíciu poòal s rusky charakteristickou vrúcnou expresivitou; zároveò umne a vycibrene pracoval s mikroa makrotruktúrami, perfektne zvládol drobné kontrasty, jemne rozlioval v oblasti dynamiky. Tomuto znamenitému výkonu príli neublíili ani obèasné, zanedbate¾né intonaèné nepodarky vo vysokých registroch
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Nie je tajomstvom, e práve z klasicisticképujúco vysoké tempo, ktoré hráèi ledva
ho repertoáru èerpajúce koncerty Slovenuhrali. V tomto printe sa velièo zo satiskej filharmónie sa teia azda najväèej porického pôvabu Rossiniho hudby strácalo,
pularite medzi kmeòovým bratislavským
azda najväèmi závratné stupòovanie pred
obecenstvom, èoho dôkazom bola takmer
koncom  v tejto rýchlosti u nebolo ve¾mi
preplnená Reduta 11. apkam gradova. Pravda, aj
ríla. Je to zdanlivo bezvo väèej rýchlosti mono
problémová hudba, nevys hudbou velièo urobi,
adujúca väèiu emociohoci je to omnoho aie.
nálnu angaovanos, málo
Druhým hosom veèera
konfliktná, príjemne tekbol dôverne známy Vladiliaca ui. Aspoò keï ju
slav Brunner, flautista
vnímame prvoplánovo bapar excellence. Svoje výnizálne.
moèné kvality opä preuU aj z tohto dôvodu sa
kázal v Koncerte pre flautu
Slovenská filharmónia nea orchester e mol od èeskémôe zrieknu veèného
ho Nemca Frantika Benobohrávania tých istých,
du. Z filharmonikov na
notoricky známych titulov.
pódiu zostalo iba malièké
Prvým z nich v naom prítorzo (18 hráèov), èím doVLADISLAV BRUNNER
pade bola Rossiniho preèasne vznikol komorný ordohra k opere Barbier zo Sevilly. Ujal sa jej
chester, ktorý pod Ferancovým velením výèerstvý éfdirigent Opery SND Peter Feznamne prispel k pozitívnemu vyzneniu
ranec, umelec s bohatými medzinárodnýmálo známej skladby. Brunnerovmu lahodmi skúsenosami. Spôsob, ako to urobil, ma
nému tónu a suverénnej elegancii sekunpríli nepoteil. Predohre nasadil prekvadoval bezchybný, spo¾ahlivý sprievod. V tej= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

to skladbe bolo vetko na svojom mieste,
vetko znelo tak, ako sa patrí, vrátane týlovej disciplíny, zmyslu pre poéziu a jadrnému temperamentu v okrajových èastiach.
ia¾, k dianiu po prestávke sa u nemôem vyjadri tak jednoznaène pozitívne.
Ferancov prístup k Haffnerovej symfónii KV
385 W.A.Mozarta bol ve¾mi podobný tomu
ako v Rossiniho predohre. Zase závratné
tempá, miestami na hranici zrozumite¾nosti v estnástinkových pasáach. Prvej èasti
tak napríklad chýbala majestátnos, druhej
èasti zase meditácia i håbky (napriek príkazu Andante ide o pomalú èas, ktoré
aj v klasicizme predstavujú akési lyrické
centrum cyklických diel, zastavenie, kontempláciu). Hudbe celkovo chýbala jasnejia èlenitos, ostrejie kontúry, výraznejie
dynamické a náladové kontrasty: skratka,
ukákový príklad interpretaènej povrchnosti. A to aj napriek svieemu ahu, energickému gestu i urèitej ¾ahkosti. Staèí to vak
pre Mozarta a jeho vrcholné symfónie? Peter Feranec mono iba nemal svoj deò...
T O M Á  H O R K AY
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Slávnostný koncert KO ilina, venovaný
75.výroèiu zaloenia ZU L.Árvaya v iline
a 8. roèníku Hus¾ovej dielne Jindøicha Pazderu, sa uskutoènil 7. marca v Dome umenia. ilinský hudobný svätostánok v ten
veèer navtívilo mnostvo mladých obdivovate¾ov hus¾ovej hry z takmer celého Slovenska. Kieby malo kadé podujatie na
Slovensku takú návtevnos, akú sa podarilo zabezpeèi organizátorom.
Dramaturgia vybrala tituly tak, aby oslovili iroké spektrum poslucháèov.
Predohra Jánoíkovi chlapci od Alexandra
Moyzesa bola uvedená brilantne, v patriènom ibalskom duchu. Obèasnú intonaènú neistotu vyváil osobnostný vklad zladených temperamentov jednotlivcov. Jedna z najhranejích skladieb Ilju Zeljenku,
skladba pre husle a sláèikový orchester 
Musica slovaca , so sólistom a prvým koncertným majstrom KO, Frantikom Figurom,dala monos vyniknú lyrickému
tónu sólistu. Analógia s interpretáciou tejto istej skladby Bohdanom Warchalom
a Slovenským komorným orchestrom je
moná , ale nie je potrebná. Figura vloil
do hry svoju predstavu, svoj pocit a cit.
V Koncerte a mol pre dvoje huslí op. 3/8
z cyklu L´Estro armonico od Antonia Vivaldiho sa verejnosti predstavila laureátka 7.
hus¾ovej dielne v iline, trinásroèná Katarína Mikíková z Dolného Kubína
a ilinský rodák Jindøich Pazdera. Po poèiatoènej tréme sa mladuèká sólistka uvo¾nila, èo sa odzrkadlilo na intenzite tónu
a zlepení intonácie. Komunikácia medzi
oboma sólistami bola vynikajúca, zvukovo
a artikulaène vyváená, v závere 1. èasti
priam virtuózna. Druhá èas opä svedèila
o pohotovosti vzájomnej súhry, najmä zo
strany skúsenejieho Jindøicha Pazderu.
Tretia èas mala charakter drunej konverzácie, ukázala sa ako interpretaène najvydarenejia a technicky najvypätejia, ktorá dokáe zamestna aj dlhohrajúcich
profesionálov.
Inú èrtu naturelu prejavila Katka Mikíková v 4. èasti panielskej symfónie pre husle
a orchester Edouarda Lalu. Suverénny muzikálny prejav, vynikajúci timbr, cit pre mieru výrazu a dávka vnútornej zrelosti sú dôkazom výborného pedagogického vedenia
na ZU v Dolnom Kubíne (Marta Mikíková , matka interpretky) a hus¾ovej tradície
severného Slovenska.
Jindøich Pazdera mal monos na
komplexnú realizáciu v Koncerte a mol op.
53 pre husle a orchester od Antonína Dvoøáka. Expresívny výraz a silná dávka citu,
v spojení so armom èeskej ¾udovej piesne, drala poslucháèov v zajatí ¾úbeznej
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JINDØICH PAZDÌRA

spevnosti a dokonalej technickej hry interpreta.
Mimoriadne poslucháèsky úspený koncert dirigoval Mario Koik, pokraèujúc
v plodnej spolupráci so KO ilina.
Hus¾ová dielòa, ktorej 8. roèník prezentoval spomínaný koncert, je súané podujatie pre nadaných huslistov ZU z celého
Slovenska. Umeleckým garantom dielne je
od roku 1993 Jindøich Pazdera, ktorý bol
na to predurèený svojím blízkym vzahom
k iline a jeho hudobnému ivotu . Hus¾ová dielòa, ktorú vyhlasuje Ministerstvo

kolstva SR a organizuje Základná umelecká kola Ladislava Árvaya v iline, pokraèuje v tradícii , ktorú zaloil Ladislav Árvay
v rokoch 1927 a 1951. Súèasou dielne je
koncert laureáta v spolupráci so KO ilina. I keï ide o súané podujatie, víazmi
sa stávajú vetky deti, ktoré v sebe nájdu
silu a chu pracova, získava nové informácie o hudbe. Atmosféra koncertu a dielne
bola poznaèená úprimným obdivom k tým,
èo nieèo dokázali.
Séria abonentných komorných koncertov pokraèovala 14. marca klavírnym recitálom Mariána Lapanského, ktorý
zaznamenal vynikajúcu návtevnos. Výber
skladieb sledoval zámer interpreta prezentova ilinskému publiku pièkovú kvalitu
klavírneho umenia, èo sa mu v plnej miere
podarilo.
Prvá polovica recitálu patrila Sonáte fis
mol op. 11 od Roberta Schumanna. Interpretaène, obsahovo i technicky nároèné dielo interpretoval Lapanský s èitate¾ným rukopisom autora a zároveò sa mu podarilo
skåbi v hre svoju vlastnú predstavu pútavo, s romantickým pôvabom a nuansami
vetkých vrstiev rozporuplnej Schumannovej due.
Trojica panielskych autorov  Manuel
de Falla, Isaac Albeniz, Enrique Granados
 prezradila cie¾ najbliieho turné interpreta. Vetky uvádzané skladby (Fantasia
Baética, Granada, Sevilla, El Puerto, Castilla, El
fandango del Candil) mali spoloèného menovate¾a: temperament, impresionistickú zvukovos, rytmickú nároènos a priam symfonickú írku.
Vynikajúci výkon si zaslúi vysoké hodnotenie a dokazuje stále vysoké renomé
Mariána Lapanského.
Ve¾konoèné koncerty KO ilina a ilinského mieaného zboru sa uskutoènili
21. a 22. marca. Na úvod zaznela Symfónia g mol od Leopolda Koeluha pod taktovkou èeského dirigenta Petra Vronského. Potom sa nám predstavil popredný slovenský violonèelista Eugen Prochác.
V jeho podaní zaznelo Rondo pre violonèelo
a orchester op. 94 a K¾ud lesa pre violonèelo
a orchester op. 68/V. od Antonína Dvoøáka.
Jeho umelecký prejav charakterizuje slovanská vrúcnos, citlivos, technická zdatnos a èistota tónu i v najobanejích úsekoch. Môj úsudok nesklamal ani v Sarasateho horkokrvných Cigánskych melódiách pre
violonèelo a orchester. Treba vyzdvihnú
úspenú snahu orchestra o kompaktnos
zvuku a citlivý sprievod sólistu. Prochác
preukázal vysoký stupeò profesionality. Teíme sa na jeho ïalie príspevky do dramaturgie ilinských koncertov.
Na záver koncertu zaznela Gloria pre sóla,
zbor, organ a orchester RV 589 od Antonia
Vivaldiho, kde úèinkovali sopranistky Nao
Higano a O¾ga Bezaèinská, ilinský
mieaný zbor so zbormajstrom tefanom
Sedlickým. Skladba patrí k Vivaldiho naj= HUDOBNÝ IVOT  5  2002
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V poradí u tretí rodinný koncert v rámci
53. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie (6. apríla) bol vlastne mojím prvým
stretnutím s takýmto typom koncertov u nás.
Mal som tastie v minulosti sledova podobný charakter podujatí s Èeskou i Budapetianskou filharmóniou a dokonca i prvé
koncerty s L. Bernsteinom pre deti a mláde
v období, kedy som il v New Yorku. Rodinné koncerty patria svojím zameraním do podobného spektra a dramaturgického projektu. Ich cie¾om je oslovi mladého poslucháèa a prebudi v òom driemajúcu lásku
k hudbe. Pri takýchto koncertoch je hovorené slovo nevyhnutným sprievodcom hudby. Herec Marián Slovák hovoril o okolnostiach vzniku Haydnovej Symfónie fis mol
Rozlúèkovej Hob. 1:45. Dramaturgia teda
siahla v programovej skladbe koncertu po
vïaènom a ob¾úbenom symfonickom diele, v ktorom Haydn vyslovil nespokojnos
so svojím mecenáom, grófom Esterházym.
Neviem, kto bol autorom textu, ktorý
Marián Slovák èítal, no treba poveda, e
nebol vhodný pre deti, ktorým bol koncert

urèený. Predovetkým je chybou, ak sa text
èíta. Pretoe slovo by malo by na takýchto
podujatiach ivé, bezprostredné, vtipné 
zacielené nielen na lexikálne údaje. Napríklad v Rozlúèkovej symfónii sa objavuje mnostvo prekrásnych mylienok, ktoré evokujú letnú scenériu  spev prírody, pastorálne
nálady, o ktorých vak nebola v sprievodnom slove ani zmienka. Ak má moderátor
na pódiu orchester, má ancu vo svojom
vstupe necha zaznie takéto úseky. Okolo
konkrétnych mylienok v úvodnej èasti Allegro assai by bolo moné vymyslie to¾ko
krásnych príbehov...
Moja ïalia poznámka smeruje k interpretácii Haydnovej symfónie. Kadému, kto
dnes chce hra Haydna, by som odporuèil
vypoèu si povinne jeho klavírne sonáty
v podaní E. Kyssina, ktorý nastolil novú
koncepciu ich interpretácie. Je to Haydn
vychádzajúci z brilantného, dokonalého
technického uchopenia, prièom allegrová
hudba je mierne (no ve¾mi mierne) zrýchlená. Brilantnos a ¾ahkos je samozrejmá.
Výrazné dynamické kontrasty  vzruujú-

ce crescendá... atï. Dirigent Rastislav túr
a orchester SF stvárnili Haydna akademicky, bez zápalu, bez vnútorného dynamického náboja, bez výbunosti a hravosti. Ani
pastorálne nálady neboli pôsobivo kreované. Haydnove allegrá musia poslucháèa
priam elektrizova, musia by plné hravej
radosti. Nástroje si treba dokonale naladi
a technicky vypracova kadý detail....
Ove¾a astnejím interpretaèným vstupom bolo stvárnenie Brittenovho Sprievodcu mladého èloveka orchestrom op. 34  Variácie
a fúga na tému Purcella. Tu malo hovorené
slovo nielen náuèný, ale aj umelecký rozmer, nako¾ko bolo vkomponované do ivej
hudby ako jej organická súèas. Krátky, výstiný komentár k hudobným nástrojom
nijako nenaruil celistvos tohto jedineèného diela. Orchester bol uvo¾nený a sústredený. Dominovala hravos a rados z muzicírovania. A toto je tá najlepia cesta k mladému poslucháèovi  investícia, ktorá sa
v budúcnosti mnohonásobne zúroèí.
IGOR BERGER

Hudební nakladatelství Editio Bärenreiter Praha, spol. s r. o.
si Vám dovoluje nabídnout novinku:
Petr Eben: Musica dominicalis (Nedìlní hudba)
varhany, 64 stran, ISMN: M-2601-0117-3
H 3761, cena: 220, Kè
Nové vydání bezesporu nejznámìjí kompozice Petra Ebena pro královský nástroj vychází z revize,
kterou provedl ve spolupráci s autorem prof. Jan Hora. Za pùlstoletí existence tohoto cyklu varhany
prodìlaly urèitou zmìnu, a tak bylo nutné opravit zápis této dnes ji klasické skladby tak, aby odpovídal
souèasným monostem nástroje. A nebyly to jen aspekty soudobého charakteru, které ovlivnily podobu
posledního vydání. Byl uèinìn i krok zpìt, a k samotnému poèátku, a dílu navrácen pùvodní název
Musica dominicalis, který jetì více podtrhuje jeho nadèasovost.
Nedìlní hudba zaznìla v premiéøe 9. kvìtna 1958 v Praze v rámci varhanní soutìe Praského jara.
Na Vae dotazy se tìíme na adrese:

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

MUSIC FORUM, v. o. s.
Palackého 2
811 01 Bratislava
tel.: 02/ 5464 4372-3
tel. + fax: 02/ 5443 0998
musicforum@nextra.sk

INFORM  kniný velkoobchod
Bratislavská 12
010 01 ilina
tel. + fax: 041/ 8962 3991

HUDOBNÝ FOND
Medená 29
811 02 Bratislava
tel.: 02/ 5443 1380
fax: 02/ 5443 3569
hfv@hvf.sk

EDITIO BÄRENREITER PRAHA
Zákaznické centrum
Bìchovická 26, 100 00 Praha 10, ÈR
tel.: 00420/ 2/ 7400 1929
fax: 00420/ 2/ 7478 1017
e-mail: zcentrum@editio-baerenreiter.cz
http://www.noty-knihy.cz

K A L E I D O S K O P
rozsiahlejím vokálno  intrumentálnym
dielam. V jednotlivých áriách sa ako vnímavá komorná hráèka prejavila organistka
Marta Gáborová. Osobitne treba vyzdvihnú vynikajúce sóla u oboch speváèok, ich
vzájomné vokálne konsonancie. Altový part
suverénne odspievala (ako záskok!) sopranistka O¾ga Bezaèinská, dokazujúc írku
rozsahu svojho hlasu, flexibilitu a schopnos pohotovo natudova iný typ hudby,
ne v akom dominuje. Spolupráca sólistiek
zaèala u na pôde VMU, dúfajme, e
s týmto astným umeleckým spojením sa
budeme v iline stretáva èastejie.

Americký súbor súèasnej hudby Bang On a Can odtartoval koncom apríla online
e- festival na svojej webovej stránke http://bangonacan.org/. Poèas piatich týdòov (27. apríla a 31. mája) budú na stránke dostupné video záznamy archívnych
vystúpení súboru, budú prebieha diskusné fóra a chaty so skladate¾mi, hudobníkmi
a zakladate¾mi súboru. Festival zaèal 27. apríla uvedením Glassovej Music in Similar Motion v roku 1988 poèas Bang On a Can Maratónu a diela Harryho Partcha
Castor and Pollux v roku 2001. Kadý deò budú premietané tyri nové záznamy,
obsahujúce napr. diela J. Cagea, M. Feldmana, I. Xenakisa a T. Rileyho. Vdy v utorok
bude live  chat s jednou z k¾úèových osobností a autorov súboru.
Moyzesovo kvarteto s úspechom vystúpilo na koncertoch vo vajèiarskom Leverkusene a Krefelde (18. a 19. apríla), kde v rámci cyklu Reformländer?  Kulturländer! Uviedlo skladby Beethovena, Smetanu, Moyzesa a Zeljenku.

MG
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Z mirbachovských

A tak technická bravúra, závratné tempá, vánivá dravos triumfovali! Oèarené
obecenstvo nadene aplaudovalo a vynútilo
si prídavok...

MATINÉ

14

ARCHÍV

ní (Wanderer od Franza Schuberta S  558,
Widmung od Roberta Schumanna S  556)
vyzneli príli robustne. Nemec nevyuil príleitos podèiarknu krehkos melodických
línií najmä v altových a basových polohách.
Obdivuhodná bola suverenita, s akou Nemec modeloval Uhorskú rapsódiu è.6 Des dur
 S 244 /6. V agogike závereèného taneèného motívu bola vak pri naberaní dychu
neopodstatnene dlhá medzera (v rubate).
Menej známe, èrty impresionizmu predznaèujúce Sivé oblaky  S 199 iadali väèí
dôraz na krehké modelovanie zvukového

FOTO

17. marec patril prezentácii klaviristu Tomáa Nemca. Na základe dojmu zo týlovo viacvrstvového programu sa pokúsim
charakterizova jeho interpretaèný týl. Doménou Nemcovej hry je prirodzené pohybové nadanie. Premieta sa do suverénneho
technického zvládnutia i najnároènejích
opusov. Zdá sa, akoby sa vyíval v omraèujúcich prívaloch bravúrnych pasáí.
Je umelcom, ktorého dravý temperament preniká do kadej skladby. Napriek
tomu, e Sonátu c mol Hob. XVI: 20 hral zemito, s dávkou vnútorného ohòa, dokázal
i v jej rýchlych èastiach disciplinovane udra tempo. V jeho Haydnovi sme sa stretávali aj s istou dávkou krehkejej tónoma¾by. Umelec vie úèinne stava kontrasty. Isté
rezervy vak nachádzame v naèrtávaní dynamických hladín, kde cíti absenciu irej
palety stredných odtienkov. To platí tak pre
Haydna ako aj Liszta, ktorý vyplnil druhú
èas matiné. V lyrickejích úsekoch mal Nemec aj u Haydna sklon trochu spoma¾ova,
agogika sa miestami ocitala a na hranici
klasického týlu. Pri formovaní stredného
Andante con moto si mono predstavi aj
mení citový odstup.
Zaslúené uznanie si Nemec vyslúil premiérou ïalej zo série skladieb, ktoré pod
názvom Koncertné etudy skomponoval Ilja
Zeljenka. Interpret v nich zúroèil svoj technický arzenál, etudy zahral s iskrivým spádom. Zeljenka sa aj v tomto opuse predstavuje ako majster evoluèného procesu, úèinnej architektúry so zmyslom pre kontrast
a proporènos línií. Opätovne sa tu stretávame s presunmi akcentov na ¾ahké estnástiny, èlenenie rytmu bez oh¾adu na pulzáciu akých dôb, repektujúc vak vnútornú logiku. Jednotlivé etudy sú náladovo
kontrastné, vyuívajú viaceré technické
postupy. V budúcnosti majú ancu sta sa
prídavkovou prskavkou. Najmä druhé Delicato (v Nemcovom tlmoèení Con fuoco) vystavané na trilkoch, neraz znásobených do
tremol, je osobité, úèinne gradované i proporène zaujímavé. Interpret natudoval etudy spamäti, èo mu umonilo sústredi sa
na prirodzený spád i na budovanie línií.
A tak právom klavirista i autor zoali nadený ohlas publika.
Nasledujúce Lisztove skladby, vzh¾adom
na zaloenie interpreta, poskytli príleitos
demontrova najsilnejie stránky jeho naturelu. koda, e i poetické polohy transkripène spracovaných romantických pies-

BRANISLAV DUGOVIÈ

rúcha. Mali funkciu úèinného kontrastu
a súèasne predstavovali pre interpreta oddych. Nemec ¾ahuèko preklenul malý pamäový lapsus v Petrarcovom sonete è. 104 E
dur  S 161, ktorý vak bolo moné poòa
tie menej bravúrne. Erotická inpirácia
skladby vyaduje predsa len viac krehkosti, nenej intimity a vrúcnosti.
Závereèný Mefistovský valèík è. 1  S 514
v Nemcovom stvárnení napredoval s predimenzovaným spádom, s výraznou tendenciou zrých¾ova. Ak interpret nechcel prehra, nevyhnutne musel spoma¾ova, èím
sa stavba skladby do istej miery drobila.
Démonickos a bezuzdnos v notách boli a
príli zdôrazòované. Stredný diel (Andante
amoroso) mal poetické èaro, i keï väèia
zdranlivos pri gradáciách by jeho úèinok
ete viac podèiarkla.

Na matiné 7. apríla dostalo priestor
Moyzesovo kvarteto. Podujatie navtívilo sotva 20 poslucháèov...
Poèas celého programu hráèi potvrdzovali svoje vysoké interpretaèné parametre.
Spo¾ahlivá intonácia, vypracovaná artikulácia, zvukové finesy sú pre súbor sine qua
non. Moyzesovci patria k súborom, u ktorých výsledok prípravy je na pódiu dielom
spoloèným. Prezentovali sa s programom
hraným attaca (vye 80 minút), no publikum dokázali dra vo vnímavom napätí
a nepo¾avovali v kvalite.
V dramaturgii uprednostnili najmä opusy z rozhrania klasicizmu a romantizmu.
Zatia¾ èo úvodné Kvarteto pre klarinet, husle,
violu a violonèelo Es dur od Johanna Nepomuka Hummela zásady klasicistického týlu ve¾mi neprekraèuje, závereèné Kvinteto
pre klarinet, dvoje huslí, violu a violonèelo B dur
op. 34 od Carla Mariu von Webera stojí u
pevne na pôde romantizmu a hráèom dáva
príleitos na uplatnenie tvorivej fantázie.
Súbor má usadené, zafixované správne
volené tempá, premyslenú dynamickú výstavbu a na nich buduje svoj tvorivý vklad.
Domácu tvorbu zastupovalo Sláèikové
kvarteto è. 4 op. 84 od Alexandra Moyzesa,
venované tomuto súboru, ktoré sa krátko
predtým premenovalo na Moyzesovo kvarteto. Autor tu vyuíva svoje celoivotné
kompozièné skúsenosti, ktoré premieta do
evolúcie tematického materiálu, do úèinných kontrastov, prièom poskytuje dostatok priestoru pre vrúcnos, meditáciu aj
optimistický spád rytmicky výrazne pulzujúcich èastí. Neh¾adá, výdatne vyuíva to,
k èomu vo svojom vývoji dospel.
V Hummelovi a Weberovi malo kvarteto ako spoluhráèa mladého klarinetistu (poslucháèa VMU z triedy Jozefa Luptáèika)
Branislava Dugovièa, ktorý jednoznaène
presvedèil, e je technicky ve¾mi dobre pripraveným, znamenitým hudobníkom. Poctivé túdium sa premietalo do artikulácie,
drobnokresby, do nezlyhávajúcej intonácie
a najmä do výrazného osobnostného vkladu. Pri súhre s kvartetom bolo cíti jeho
sólistické ambície, v dôsledku èoho bolo vo
viacerých úsekoch dávkovanie zvuku azda
príli prierazné. Vznikal tým dojem, e poèúvame koncert pre klarinet so sprievodom
sláèikov. O tom, e Dugoviè disponuje
schopnosou jemnejie tieòova, presvedèil v sólových kadenciách Webera. Jeho súèasná aktivita  poèetné vystúpenia pri
iných príleitostiach, vrátane premiérových
uvedení súèasnej i starej hudby, mu budú
dozaista napomocné pri umeleckom raste.
Na koncerte z tvorby slovenských skladate¾ov (14. apríla) odzneli opusy predsta= HUDOBNÝ IVOT  5  2002
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JARNÝ

FLAUTOVÝ

R E C I TÁ L
Koncert, ktorým sa 22.3. predstavila
v Zichyho paláci mladá flautistka Nina Sivoová, bol svojou atmosférou zadosuèinením za nev¾údne poèasie prvých dní
tohtoroènej jari. Prívlastok jarný skutoène
vystihuje náladu i program koncertu iaèky ZU Modra a súèasne mimoriadnej tudentky flautovej triedy Marty Braunsteinerovej na bratislavskom Konzervatóriu.
V úvodnom Londýnskom triu Josepha Haydna okrem sólistky  (1. flauta), úèinkovali
aj Daniela Blesáková (2. flauta) a Juraj
Alexander (violonèelo). Výborná súhra
vetkých hráèov umonila vyniknú svieej melodike tria, jeho optimizmu. Kým
Haydnovo trio predstavilo Ninu Sivoovú
ako ve¾mi dobrú interpretku komornej hudby, v Sonáte pre sólovú flautu od Christopha
Phillipa Emanuela Bacha mala monos
prejavi svoje technické i umelecké kvality
v sólovej hre, èo naplno vyuila. A hoci sólová skladba bez podpory ïalieho nástroja
kladie najmä na mladého interpreta vysoké nároky z h¾adiska uchopenia diela ako
celku, túto prekáku interpretka zvládla

vite¾ov strednej i starej generácie. Úvod
patril trom z piatich skladieb cyklu Veselo
i váne pre violonèelo a klavír od Stanislava
Hochela. Pedagóg na bratislavskom Konzervatóriu venuje èas svojej aktivity tvorbe pre
mladiu generáciu. V tomto smere kráèa
v ¾apajach svojho predchodcu Miloslava
Koøínka. Ukáky predniesli tudentky  violonèelistka Katarína Kozelková a klaviristka Viera Kováèová. Vo¾ba materiálu,
nosnos výrazu i technické nároky kladené
na interpretky korepondovali s intruktívnym zámerom. Rytmicky iskrivý, vtipný
a rovnako ako predchádzajúce ukáky aj
skladate¾sky umne vystavaný Zbojnícky tanec zanechal dobrý dojem.
Predstavite¾ mladej generácie interpretov, Peter Paický, predviedol 10 mouvements pre klavír od Duana Martinèeka. Kadá èas cyklu má v názve tempové oznaèenie (niektoré sa opakujú) a prináa nieèo
nové. Cyklus svedèí o autorovom blízkom
vzahu k tomuto nástroju, ale aj o rozh¾ade
vo svetovej klavírnej tvorbe, najmä ruskej
(Rachmaninov, Prokofiev, Skriabin), èo vak
slúi iba ako východisko výrazne osobnostného prejavu. Martinèek neváha opúa
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

s nadh¾adom. Druhá polovica koncertu bola
venovaná tvorbe skladate¾ov neskorích
období. V Sonáte pre flautu a klavír Francisa
Poulenca s klavírnym sprievodom Valentíny Sivoovej preukázala svoje schopnosti
interpretácie hudby 20.storoèia. Diela tvorili jednoliaty celok, kadé si pritom zachovalo svoju identitu a výnimoènos. Na záver odzneli melódie Bizetovej opery Carmen
v úprave Francisa Borna pod názvom Carmen Fantasie. Brilantne a presvedèivo prednesené, po technickej stránke nároèné variácie si nato¾ko získali
publikum, e program sa nezaobiiel bez prídavku. Pod úspech
koncertu sa podpísala aj jeho dramaturgia skoncipovaná tak, aby
sólistku predstavila z viacerých
strán. Sledujme teda aj naïalej,
ako bude napredova profesionálny rast tohto nádejného talentu.
MARTINA KOREÒOVÁ

K A L E I D O S K O P
Európska únia umení v spolupráci s Európskou úniou kadoroène ude¾uje ceny jednotlivcom aj organizáciám za umeleckú èinnos a podporu umenia, cie¾om je posilni európske spoloèenstvo umelcov vo vetkých odvetviach umenia.
Popri ocenených v oblasti literárneho, filmového, výtvarného umenia získal túto prestínu cenu i ná klavirista Marián Lapanský.

hranice tonality, pouíva viaceré techniky,
rytmické nepravidelnosti, vrstvi hlasy,
ozdobova témy girlandami pasáí. Vyuíva rozsah celej klaviatúry, uprednostòuje
vak trblietavé behy na spôsob zvonèekov,
najmä v diskantových polohách. Rád pouíva stupòované pasáové postupy na spôsob perpetuum mobile (napr. v Prestissime).
Imponujúcu vynaliezavos preukázal v záveroch (kódach) jednotlivých èastí. Vïaka
interpretácii vzorne pripraveného Petra Paického sa cyklus stretol s nadenou odozvou u obecenstva.
Poetiku skladate¾ky Iris Szeghy dokumentovala oneskorená premiéra jej skvelých Variácií na nemeckú ¾udovú pieseò pre tri
lesné rohy (1996) v podaní Vladimíra Dzadika, Romana Bielika i Karola Nitrana.
Uznanie si rovnakou mierou zaslúia interpreti i skladate¾ka. Vieme, e lesný roh je
ve¾mi citlivý a na intonáciu chúlostivý nástroj. Pozoruhodný výkon predviedli hráèi
vo výraze, intonácii a súhre. Prosá populárna pieseò Grün, grün, grün sind meine Kleider
odznela na úvod ako exponovanie témy
a predurèila struèný rozsah jednotlivých
(spolu 11) variácií s burlesknou kódou.

Skladate¾ke sa podarilo dôkladne exploatova farebné i technické monosti lesného rohu, premenlivos jeho farebných moností vyuila na navodenie najrozliènejích,
neraz i prekvapujúco neoèakávaných nálad.
Prehliadku rozmanitých skladate¾ských
poetík uzatvorila dvojèasová Sonáta a tre
pre klarinet, vibrafón a klavír (1986) od jubilujúceho Ladislava Burlasa v podaní Petra Drlièku (cl), Karola Brnku (vbf) a Petra Èermana (pf). Dos zriedkavá kombinácia intrumentov ponúka pre skladate¾a
nové monosti mieania farieb, ale súèasne tie skrýva nástrahy pri dosahovaní
zvukovej vyrovnanosti. Autor èasto nechával znie iba dva intrumenty a vyuil vetky permutaèné monosti ich následnosti
i vzájomnej kombinácie. Klavírny part dos
èasto exponoval aj tematický materiál, ale
rovnako, ak nie èastejie, plnil funkciu harmonického podkladu. Pri istej mozaikovitosti úsekov autor ustriehol výstavbu celkovej línie. Sonáta má dve èasti, ktoré navodzujú dojem vzájomného prepojenia
a príbuznosti.
VLADIMÍR ÈÍIK
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SLÁVNOS
ORGANOVEJ HUDBY,
MLADOSTI, POROZUMENIA

V období uplynulých dvoch rokov sa na
naej organovej scéne vykrytalizoval festival, ktorý svojím zameraním zaèína èoraz
presvedèivejie rozirova a obohacova hudobný ivot na Slovensku a z h¾adiska snahy o zaèlenenie sa do európskych truktúr
i významnou mierou prispieva k námu
formujúcemu sa európskemu povedomiu.
Organový festival, ktorého ústredným motívom je spomienka na deò narodenia osobnosti barokovej hudby J. S. Bacha, sa
v tomto roku po prvýkrát niesol v znamení
spoloèného smerovania do zjednotenej Európy. Podujatie s názvom Dni organovej
hudby Visegrád 2002 spája svojím spôsobom odliné krajiny Visegrádskej tvorky a tým vyslovuje mylienku nedefinovania politických, jazykových èi sociálnych
hraníc. Avak nielen hudba tvorí zdruujúci most medzi relatívne diferencovanými
kultúrami národov, ktoré ete nedávno kráèali po ceste zalých politických ideí. Organizátori zo spomínaných krajín jednotne
presadili, aby sa na festivale prezentovali
predovetkým mladí, zaèínajúci umelci,
ktorých profil je v procese formovania
a h¾adania vlastnej hudobnej výpovede.
Symbolika obsahujúca mnohovravné svedectvo o dobe a volaní po návrate hodnôt,
bezpochyby tých nadèasových.
Pod zátitou ministra zahranièných vecí,
za úèasti organizátorov Agentúry AP projekt Bratislava, VMU, Bachovej spoloènosti
na Slovensku, Únie miest Slovenska a s podporou kultúrnych intitúcií hlavných miest
Visegrádskych krajín, sa 21.3. v Evanjelickom kostole v Bratislave  Prievoze konal spoloèný koncert tyroch mladých in-

terpretov organového umenia z Èeskej republiky, Maïarska, Po¾ska a Slovenska.
Predstavili sa na òom mladí organisti Jakub Janta, Helga Bartusová, Radoslaw Pluta a Bernadetta uòavská. Zaujímavosou
bolo i zostavenie programovej koncepcie:kadý interpret uviedol dielo z Bachovej
tvorby, skladbu slovenského skladate¾a a v
závere dielo autora svojej krajiny.
Kvalitným umeleckým záitkom bolo
predovetkým vystúpenie èeského interpreta Jakuba Jantu, jeho presvedèivá hra,
zmysel pre konzekventnos fráz a kompaktnos formy. Osobitý hudobný prejav
s vlastnou a dnes u azda i charakteristickou èrtou originality, potvrdilo vystúpenie
Bernadetty uòavskej. V jej podaní
mohlo publikum so zatajeným dychom sledova výrazovú priebojnos, technickú bravúru i odvánejie prvky, siahajúce od podoby nekonvenènej artikulácie a po vlastný kompozièný vklad (J. S. Bach: Koncert
d mol BWV 596). ia¾, klesajúcu krivku úrovne mala hra maïarskej organistky Helgy
Bartusovej, poznaèená napätím a slabou
sústredenosou. V nie tak nároènom programe sa interpretke nepodarilo adresova
poslucháèom obsahové posolstvo jednotlivých skladieb, hoci dispozícia mladej adeptky organového umenia urèite nebola tou
pravou príèinou akostí v hudobnej komunikácii. Naastie, vystúpenie po¾ského
umelca Radoslawa Plutu malo opaèný,
relatívne zdarilý priebeh a mladý organista
zhodil zo seba okovy poèiatoènej trémy
hneï na zaèiatku, èo mu umonilo poda
uspokojivý i keï trochu strohý umelecký
výkon. Znamenitým poèinom bolo znovu-

uvedenie Chorálových prelúdií súèasného slovenského skladate¾a Petra Martinèeka. Hoci
dielo nebolo predvedné kompletne (Pluta
vynechal prvé z troch prelúdií) i tak mali
poslucháèi monos poèu oslovujúcu organovú kompozíciu s náboenskou témou.
Povznesenú atmosféru podujatia nepochybne intenzifikovalo i vedomie spoloènej
veci, pretoe v rovnakom èase prebiehali
organové koncerty v Èechách, Maïarsku
a Po¾sku. Spomedzi mladých slovenských
organistov sa v Prahe predstavila Zuzana
Ferjenèíková, v Budapeti reprezentovala
Slovensko Denisa Ternóczka a pred varavským obecenstvom v ten istý veèer vystúpil organista Mário Sedlár.
Medzinárodné podujatie Dni organovej
hudby Visegrád 2002 sprevádzalo na Slovensku ete nieko¾ko ïalích zaujímavých
akcií a koncertov. Vo Ve¾kom evanjelickom
kostole na Panenskej ulici v Bratislave sa
19.3.uskutoènila prezentácia organových
nahrávok Stanislava urina (SR) a Davida
di Fioreho (USA), po ktorej sa obaja interpreti predstavili verejnosti aj na koncertnej
pôde. V rámci nasledujúcich koncertov, ktoré pokraèovali 22.3. vo vybraných slovenských mestách, mohli priaznivci organovej
hudby poèu v kremnickom Kostole sv. Kataríny Jakuba Jantu, v Klátornom kostole v Pezinku Bernadettu uòavskú a v Dóme sv. Mikuláa v Trnave Helgu Bartusovú. V Hudobnej sieni Bratislavského hradu
sa okrem koncertu, na ktorom vystúpil Radoslaw Pluta, konala aj prezentácia nahrávky Jána Vladimíra Michalku Organy
v drevených artikulárnych kostoloch (Svätý Krí,
Kemarok).
S poteením mono kontatova, e hudobné festivaly na Slovensku privítali tento rok medzi sebou kvalitné a dobre zorganizované podujatie na medzinárodnej úrovni. Slávnos krá¾ovského nástroja, hudby,
mladosti i viery v èosi, èo nás nerozde¾uje,
ale ¾udsky spája, nesporne oslovila tých, èo
majú otvorené ui i srdce. V záplave dojmov
a podnecujúcich slov organizátorov zostáva nádej, e tomu bude tak aj o rok.

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

16

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

L E N K A B Í L I KO V Á

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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ROZHOVOR

... Violonèelo je krásny nástroj...
JE TO ASI NÁHODA. NA SLOVENSKU PRED ROKMI VZNIKLO CELKOM NEORGANIZOVANE A SPONTÁNNE NEOFICIÁLNE ZDRUENIE. AKÁSI MOCNÁ HÀSTKA.
VIOLONÈELISTI, HOCI KOLENÍ A NAPÁJANÍ Z RÔZNYCH PEDAGOGICKÝCH PRAMEÒOV, VYTVORILI ZVLÁTNU ENKLÁVU. NEOBVYKLÚ A OSOBITNÚ TÝM, E OKREM MNOSTVA
AKTIVÍT  PRIMÁRNE KONCERTNEJ ÈINNOSTI, SÚÈINNOSTI V ANSÁMBLOCH, UÈITE¼SKEJ PRAXE, OSVETOVO- PROPAGÁTORSKEJ PRÁCI... JESTVUJÚ POPRI SEBE
V ¼UDSKY VZÁCNEJ, NA DNENÉ ÈASY PRIAM NEVÍDANEJ HARMÓNII A ZHODE. JEDNODUCHO  ÈAS NA SLOVENSKU IÈÍ VIOLONÈELISTOM...
JEDNÝM Z NICH JE JÁN SLÁVIK.

= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

M. MARENÈIN

Mojou prvou prioritou bolo kvarteto, ako vzorový prototyp komornej hudby. Ono mi otvorilo cestu, poodhrnulo záves pri získavaní
a rozirovaní hudobníckeho obzoru. Upozornilo ma na zásadný
princíp komornej hry  moment neopakovate¾nej komunikácie
s partnerom/partnermi. Vdy ma lákali  a tak je tomu podnes 
sólistické pozície, ktoré dávajú monos a priestor na preukázanie
výsostne individuálnych schopností.
Na najvyiu prieèku by som zaradil koncertantnú hru s orchestrom, hneï v susedstve èisto sólovú
hru bez sprievodu...s bezbrehými kreatívnymi monosami.
V podstate som extrovert, priznávam, obèas som rád stredobodom pozornosti. V sólových koncertoch sa vak
dokáem zdisciplinova, ustrái svoj
prirodzený temperament, skoncentrova sa. Vedený pocitom istej dominancie sa dokáem absolútne ponori do
jadra skladby a vnútorne vidím jeden
cie¾  poda èo najlepí, plnohodnotný
výkon. Sólové úèinkovanie chápem ako
akýsi osobný kondièný beh, udriavanie si interpretaèného tandardu,
kvality. A hra v kvartete? To je kapitola sama osebe...
= Reliéf novodobej (mladej) violonèelovej pedagogiky u nás vytvárali osobnosti ako Veèerný, Filipoviè, Fazeka, Podhoranský... Plynule sa k výpoètu mien pridruilo aj
tvoje.
Od roku 1993 pôsobím na VMU. Keï
ma oslovil môj pedagóg Jozef Podhoranský, sprvu som bol prekvapený, uvaoval som. Vlastne on prebral po profesorovi Veèernom pedagogickú tafetu. Modifikoval jeho pedagogickú
metodiku, zliberalizoval ju, ponechal
tudentom istú vo¾nos, rozlet, priestor na individuálnu vo¾bu.
Priznávam, èím dlhie sa pedagogickej práci venujem, tým viac
v nej nachádzam za¾úbenie a cítim, e ma obohacuje. Rovnako ma
hreje vedomie, e sa mi podarilo vypravi do umeleckého sveta
nieko¾ko slune vybavených absolventov. Pri vyuèovaní sa snaím repektova základné danosti iaka, ponecha mu miesto na
uplatnenie jeho pecifík, vies ho k pocitu radosti zo spoluvytvárania hudby, privies ho k tomu, aby mal vlastné názory, ktoré si dokáe obháji, aby vedel samostatne rozmý¾a a pohybova sa
v teréne hudby.
FOTO

= Zaènime teda súèasným poteujúcim stavom na scéne
náho koncertného umenia. Violonèelo, jeho interpretaèní
protagonisti sa ocitli na výslní, v priam výsadných pozíciách. Je to náhoda, mimovo¾ná hra okolností, rezultát úporných snáh...?
V histórii slovenského (a nielen) interpretaèného umenia sa vyskytujú slneèné dni urèitého odboru. Je to mono hra náhod.
Príklad: na pôde VMU sme sa stretli traja pedagógovia  violonèelisti. Kadý z nás je interpretaène,
mentálne iný, vyhranený typ. Existuje
vak medzi nami absolútne konsenzuálna dohoda, schopnos vzájomne
komunikova, podpori a pochopi sa
(èo, priznávam, nie je v iných odboroch
a taký bený úkaz). Konfrontujeme sa
¾udsky, odborne, pedagogicky, koncertne. Onedlho nás, napríklad, èaká s Jozefom Podhoranským spoloèné vystúpenie v Trnave...
Violonèelo ako odbor nie je pre¾udnené, je nás vak dos na konkurenènú
tlaèenicu. Kadý si vak naiel svoj
priestor, svoj mikrokozmos na osobnostné vyjadrenie. Záleí, samozrejme, od
naich poslucháèov, aký typ im je blízky, koho preferujú, ako ho definujú...
Na fakulte máme súbor piatich violonèiel, kde okrem nás, pedagógov, hrajú aj tudenti. Teí ma, e nám pribúdajú mladí kolegovia, e posilòujú nau enklávu. tudova v súèasnosti
nástroj vyaduje ve¾ké investície. Nielen tie stále citované hmotné (tie sa napokon mono aj vrátia), ale hlavne èas,
trpezlivos, odriekanie, námahu.
Violonèelo je krásny nástroj, so irokým a u¾achtilým spektrom výrazu,
investova doò, znamená prís¾ub úasných zúroèení.
A preèo práve v súèasnosti nastalo úrodné obdobie, priaznivá
kontelácia pre violonèelo...? (...náhoda...?) Mám pocit, e si to
treba chráni, pestova a dokáza naïalej bez závisti a zhubnej rivality existova popri sebe. Vedie komunikova, navzájom sa podra a inpirova.
= Na profesionálnu pôdu si vstupoval priam suverénne,
prostredníctvom dnes u klasickej zostavy Moyzesovho
kvarteta, ale aj ako sólista. Mal si vtedy/má dodnes svoje
umelecké preferencie?
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Bachových suitách, priznám sa, som koketoval s mylienkou na
barokový dobový nástroj. Napokon som túto ideu zamietol: bolo
by to v rozpore s mojím naturelom. Ocitol by som sa v ohranièenom
priestore, so zúeným arzenálom výrazových prostriedkov.
= Take pod¾a tvojej estetickej konfesie má interpretaèné
umenie kráèa prirodzenou cestou vývoja...
Je to vetko vec osobného a osobnostného zamerania, vkusu, názoru...Ak je umelec orientovaný na pouèenú interpretáciu a dokáe produkova hudbu, ktorá zaujme a má èo poveda dnenému
poslucháèovi, plne to repektujem a obdivujem. Napokon, je to tie
istý spôsom h¾adania...
= Sledujúc priebene programy tvojich koncertov, poslucháè vystopuje v rovnakej miere inklináciu k baroku, ako
k súèasnej hudbe. Ba zave, akoby nároèky, kombinuje krajné polarity...
Mám rád kontrast, asi preto, e som zaloením tak trocha extrémny typ. Take to je prirodzená reflexia aj v mojej dramaturgii.
S ob¾ubou koncipujem programy tak, aby sa dostali do kontrastu,
do konfrontaènej pozície skladby vzdialených období, èi týlov. Myslím  a mám to napokon overené  e tento efekt musí nutne
u poslucháèov vyvola isté vzruujúce napätie, striedavý prúd,
ktorý ich nenechá ¾ahostajnými. Dlhoroènou
praxou mám potvrdené,
e bez oh¾adu na týl,
historické obdobie...
dobrá hudba vdy zaberie, osloví.
¼udstvo chce vetko
za kadú cenu verbalizova, definova  vo vede,
v umení, v privátnom ivote. Pôvodné zacielenie
sa neraz uberie celkom
inam... Ko¾ko skladieb
bolo v histórii ¾udstva
skomponovaných! Ko¾ko hodnôt ostalo kdesi
zabudnutých, ko¾ko z
nich veky driemalo niekde v zabudnutí, kým
ich prebudil záujem náhodných historikov, oivila pozornos interpretov...
=Ako sólový i kvartetový hráè má evidentne blízky vzah
k urèitým domácim autorom...
Hral som dosia¾ skladby Zeljenku, Kupkovièa, Godára, Iraia...
Chcem vak zopakova, èo som u ve¾akrát povedal. Nie
s planým pátosom, èi sfarbením plagátového vlastenectva: myslím, e je morálnou povinnosou interpretov hra tvorbu autorov
svojej krajiny. Ak ich nebudeme hra a propagova my, sotva sa
v cudzine nájdu takí...
Je naou chybou, e si nedokáeme vái vlastnú kultúru a históriu. Realita sa neustále mení a my sme náchylní sa jej prispôsobova tak, e meníme kulisy a prefarbujeme fakty.
Pred pár desiatkami rokov v slovenskej literatúre, s malými
výnimkami, nejestvovala violonèelová skladba. S radosou môeme kontatova, e v súèasnosti u existuje solídny rad reprezentatívnych skladieb. Funguje to zrejme na osvedèenom princípe spojených nádob. My hráme  oni komponujú... Dlhí èas vo
mne drieme projekt  nahra nosiè so slovenskými skladbami
pre violonèelo.
= ...z ïalích nahrávacích plánov...?
Rád by som uzavrel nahrávaciu etapu ïalím ve¾kým B  Brahmsom (po stopách naich spoloèných koncertných cyklov s Dankou
Varínskou), s jeho sonátami. Budúcnos podmieòujú monosti.
Pozerajúc vak realite do oèí, vedomý som si toho, e keï ten to¾ko
skloòovaný koncertný a vôbec hudobný èi kultúrny ivot u nás
ARCHÍV

cestu, predurèilo umelecký osud...
Vinie sa, ako som spomínal, celým mojím umeleckým ivotom.
V jeho kontelácii som strávil stovky hodín, ktoré ma znova a znova
presviedèajú, e hudba, vytvorená pre túto intrumentálnu formáciu, je tá najkrajia. Je predsa métou kadého skladate¾a. Veï
od samotných autorov vieme, e v hudbe pre kvarteto sa snaili
vyjadri tie najskrytejie, najvnútornejie pocity. Mnohí s mylienkou na formu kvarteta zápasili dlho, ne boli naozaj schopní svoje
predstavy pretavi do kompaktnej zvukovej podoby tyroch sláèikov. V nej je práve zakódovaná tá subtílnos mylienok, ale aj transparentnos zvuku, nároènos...
V kvartetovej interpretácii je krásny moment synchrónu, ku
ktorému kadý jedinec dospeje a po èase. Zásadou je repektova
názor druhého a trvá dos dlho, ne sa tvar dopracuje do optimálnej polohy. Som rád, e dnes sme v tom tádiu vývoja, kedy
nám natudovanie skladieb ide rýchlejie. V mnohom si nemusíme verbálne pomáha, vysvet¾ova. Ide o istý stupeò vyej, nadzmyslovej komunikácie... Myslím, e urèitý tadard, výku sme
dosiahli. Mono sa nám ju podarí prehlbova.
= Pomerne skoro si sa umelecky osamostatòoval, v mladom veku tvoju interpretáciu v recenziách
zdobili epitetá ako 
zrelý,vyspelý, osobitý... Mal si v poèiatoèných tádiách svoje interpretaèné vzory, estetiku, ktorú si si
rád prepoièiaval...
Mal som ve¾mi ve¾a nahrávok s Pablom Casalsom. Obdivoval som
jeho fantastickú tvorbu
tónu, schopnos preniknú do jadra interpretovanej skladby. Pridàajúc sa tohto vzoru nechal som si napríklad
èas na túdium Bacho... AKO SÚÈAS MOYZESOVHO KVARTETA
vých skladieb, súc si vedomý, e na ich tlmoèenie treba skutoène zmúdrie, dozrie. Fascinuje ma osobnos Rostropovièa...
= Roky si nechával (ako sám vraví, pod¾a vzoru Casalsa)
v sebe krytalizova mylienku na Bacha. Tvoje odhodlanie
prehovori reèou Johanna Sebastiana sa premieòa v súèasnosti nielen na koncertné produkcie. Za posledný rok ti vyli
dve CD s takto orientovanou dramaturgiou.
Bachova hudba bola vdy mojím obsedantným snom, mojou interpretaènou métou. Momentálne som v tádiu fascinovaného
túdia sólových suít.
=Zo záznamov poèúvame slávikovského Bacha, v ktorom
(cit.) s temperamentom skicuje a pritom neetrí farbou,
èo sa odzrkadluje nielen v irokom spektre dynamiky, ale
i v tempách..., alebo ...radostný, ba miestami a vánivý
prejav je tým, èo chytí hneï na prvé poèutie..., no hra má
miestami charakter dramatickosti a tým predsúva otázku
týlovej interpretácie... Tvoj interpretaèný postoj je jednoznaèný. Èo oná týlová alebo pouèená interpretácia?
...rád si ju vypoèujem, pouèím sa z nej, ale mentálne èi vnútorne
mi nie je blízka. Obávam sa, e tento spôsob interpretácie by ma
zväzoval, limitoval. Patrím k typom, ktoré inpiruje romantický
rozlet, fantázia... Spomínaný trend historickej interpretácie je dnes
nielen módnou vlnou, ale doslova kultovou muzikologickou disciplínou, ktorá si vyaduje nielen dôslednú erudovanos, ale aj
detailnú a sústredenú prácu a túdium. V súvislosti s prácou na

FOTO

= Na poèiatku bolo kvarteto. Ako sám vraví, otvorilo ti
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MAJKROSOFT A DOUZEP HAJDN
ALEBO

KOSA NOSTRA

NA

S LOVENSKU

Pribline pred tridsiatimi rokmi sa u nás
premietal vtipný a dojímavo ¾udský protivojnový taliansky film Vetci domov !. Nebol
dabovaný, len otitulkovaný, a preto v òom
dôleitú rolu hralo talianske znenie jeho názvu: Tutti a casa! Chutilo na jazyku  aspoò mne  ako èistý, pregnantný hudobný
motív. Len si to skúste poveda správne a od p¾úc po taliansky: Tutti
a káza! Takto som to aj ja raz
zo artu, nahlas a s chuou vyslovil, keï sme boli s manelkou
a prvým, vtedy ete celkom malým synom na prechádzke
a priiel èas ís domov. Na lavièke ved¾a nás sa milo usmiala
stará pani a povedala: Ja som
vám rozumela  je to po taliansky
vetci domov...Keï sa môj nebohý
manel vracal z talianskeho zajatia po prvej vojne, napísal mi to do listu. Nikdy nezabudnem,
akú som vtedy mala rados...
Pred pár dòami som sledoval dabovaný
americký film o newyorskom gangsterskom
bossovi zo 70. rokov Guttim. Slovenskí dabléri suverénne pohadzovali výrazom cosa
nostra, a ten znel z ich úst skutoène ostro
 ako kosa nostra ...Keby som dnes s touto
arogantnou nedbalosou vyslovil názov onoho starého talianskeho filmu pred súèasnou
dôchodkyòou, mono by sa so strachom rozbehla do najbliej poboèky BMG Invest...
TUTTI A KASA!

Na to dnes ¾udia poèúvajú a s neurotickou citlivosou. Pravda  kto ako...
Dôchodkyòa s úzkostným pocitom, e prichádza o úspory; prípadný hlavohrudný
mafián by mono tie zamieril do nejakej
bankovej poboèky, ale v kapse by pre kontrolu ohmatal kuklu a revolver...Väèine
z nás by to pripomenulo, e si ete nevyzdvihli mizernú zálohu z mizernej výplaty...

niekde viazne, je na nás (aj) interpretoch,
aby sme sa zaktivizovali, vyuili svoje renomé, kontakty, monosti, vsadili na mestá alebo oblasti, kde má kultúra, hudba zázemie, tradíciu.
=Má zrejme na mysli osobnosti koncertného ivota a ich (pribúdajúce) hudobné festivaly. (Michalicov Kremnický festival, Prochácova Pekná hudba
v Banskej tiavnici, Luptákove Konvergencie...). Ty si svoje ambície tohto
typu zameral na mesto Modra. Preèo?
H¾adal som lokalitu, ktorá mi je blízka
a ktorá ma spomínanú tradíciu. Ocitol som
sa, nie náhodou v Modre. Pulzuje tu solídny
koncertný ruch.Okrem toho mám v tomto
podkarpatskom mesteèku zapustené rodin-

né korene. Osobnos môjho starého otca,
Ferdinanda Píseckého, riadite¾a bývalého
Uèite¾ského ústavu s tradíciou a zoznamom
mnohých významných odchovancov, zároveò, adjutanta generála M.R. tefánika, je
silnou motiváciou a tie záväzkom... Pripravovaný prvý roèník modranského Medzinárodného festivalíku umenia Hudba Modre
chce by vstupom na pódium s konfrontáciou etablovaných profesionálnych a zaèínajúcich umelcov. Jeho súèasou budú
okrem koncertov výstavy výtvarného umenia, literárne intermezzá...Kadý zo zamý¾aných roèníkov bude venovaný urèitej osobnosti, viaucej sa na tento región. Tentoraz
òou bude jubilujúci Ilja Zeljenka...
PRIPRAVILA L Ý D I A D O H N A LO V Á
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Nie vak o slovenskej kose nostre je toto
moje con brio  aspoò nie o tej v dípoch
a béemvéèkach (okolo ktorej sa, pravda,
toèia aj poèetné kozy nostry...) Tá nás síce
denne poniuje a drádi, ale sú aj drobnejie, nenápadnejie tuchance, ktoré musí
znáa trocha citlivejie ucho priemerne
vzdelaného nainca...
Pars pro toto (èítaj: tóto, nie s krátkym,
hoci aj prízvuèným o, ako tento latinský
idióm dodnes prznia napríklad v rozhlasovom vysielaní) chcem podèiarknu, ako práve toto ledabolé zaobchádzanie s jazykovými prvkami, menami, názvami, slovnými
spojeniami, viaucimi sa na okruh európskej kultúrnej tradície, vyvoláva vo mne
pocit, e z budovy tradiène a europocentricky
chápanej vzdelanosti a osobnej kultivovanosti odpadávajú poválivé kusy omietky,
ba u aj tehly èi kridly zo strechy... Nedávno televízny moderátor Markízy suverénne a elegantne ohlásil koncert z diel Douzepa Hajdna. Úroveò elezného JOJ-ky dáva
nádej, e sa doijeme mono aj Majkla Glinku alebo Pítra Èajkovského...Zahlasovanie názvov skladieb a ich èastí z oblasti umeleckej hudby v médiách sa týmito jazykovými
ploticami priam hemí...
Niee by ma dakedy neboli drádili èecháèkovský Mozártek èi rutinárski Gjote, Gjuno a Gejòe... je tu vak predsa len
rozdiel: kým vtedy to bola (a èasto dodnes je) v jazyku zakuklená sebastrednos a provinènos, dnený globalizaènoamerikanizujúci pach moderného snobizmu hrozí zaplavi a pohlti vetko. Skúste
v zasvätenej spoloènosti zahlási namiesto
MAJKROSOFT-u obyèajný mikrosoft! Klesnete na úroveò nevzdelanej spodiny... A tak
sa z náho doterajieho kultúrno-pachového, tradíciou vzdelanosti oznaèkovaného
mikrosveta stáva postupne MAJKROSVET.
Nezdá sa mi, e by bol preto väèí. Skôr naopak. A smrdí prepáleným olejom z hamburgerov...
No, povedzte, èo s tým?
J U R A J H AT R Í K

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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MÉDIÁ

ROZHLASOVÝ
Kto túi strávi víkendové popoludnie s hudbou,
nech sa zapoèúva do vysielania Rádia Devín.
20. 4. som zaznamenala (od 13.05 h) reláciu
Dotyky s operou, o 14.05 h Akcenty, rezonancie,
od 15.00 h pásmo 75 rokov umenia a krásy, termín od 16.00 h patril Redakcii ¾udovej hudby
SRo, ktorá vysielala koncert k jubileu dirigenta
Miroslava mída, o 18. 00 rozhlasové vlny na
Devíne ponúkali Dezové impresie, veèerné hudobné programy boli venované komornej hudbe,
skladate¾om-dielam-interpretom a noènej komornej hudbe. Napriek fandeniu hudobnému
umeniu, ktoré je v iné dni odsúvané do nevýhodných poèúvacích èasov, na jedno sobotòajie popoludnie je to hudby a-a.
Zastavím sa pri relácii venovanej výroèiu Slovenského rozhlasu  túdia Koice.
Pod názvom 75 ROKOV UMENIA A KRÁSY pripravila (Rádio Devín, 20. 4.) koická
rozhlasová redaktorka Lýdia Urbanèíková
zaujímavé hodinové rozprávanie spojené
s hudobnými ukákami, venované histórii
koického rozhlasu, najmä jeho hudobnému vysielaniu. Vzh¾adom na výroèie koického rozhlasu (ktorý  mimochodom  pokusne vysielal u roku 1925), podobná relácia mala by (pre jej význam, ale aj kvalitu
a nezanedbate¾né výpovede viacerých svedkov rozhlasovej histórie) odvysielaná  èi
aspoò reprízovaná  na Rádiu Slovensko.
Veï koickí rozhlasoví pracovníci boli prvými hlásate¾mi, interpretmi a muzikantmi, ktorých prejav bol éterom prenáaný na
celom území vtedajej republiky! (Svedectvo o tom nájdeme o. i. na CD, ktorý vyiel
pred piatimi rokmi vo vydavate¾stve Rádio
Bratislava pod názvom Skvosty hudobného archívu).
V rozhlasovom pásme 75 rokov umenia
a krásy ma najviac zaujalo prirodzené autentické rozprávanie bývalého rozhlasového zvukového technika Karola Stuchlíka,
ktorý spomínal na (dnes neuverite¾né) podmienky vysielania v zaèiatkoch rozhlasovej
stanice Koice, ale aj na ivot bohémy v tomto meste pred cca sedemdesiatimi rokmi.
Na prácu v Koickom rozhlasovom orchestri, ale aj na domácich èi hosujúcich dirigentov, ich pecifiká a zvlátnosti spomínal
v rozhovore s autorkou relácie Karol Petróczy, dnes koncertný majster tátnej filharmónie Koice, ktorý ete pred zaloením F
pôsobil v spomínanom telese. Mimoriadne
boli v relácii vyuité dobové hudobné snímky z ¾udovej, dychovej èi vánej hudby
z archívu SRo Koice. Z nich mala nesporný primát rozhlasová nahrávka (z 8.marca
1969) mladuèkej Edity Gruberovej, ktorá
zvonèekovú áriu z Lakmé od L. Delibesa
nahrala ako vôbec prvú rozhlasovú nahrávku vo svojej kariére práve s Koickým rozhlasovým orchestrom. Obdivuhodne vyla
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v kontexte relácie bohatá bilancia Hudobnej redakcie SRo Koice, na èom má po vye
tri desaroèia neodkriepite¾nú zásluhu
muzikologièka, kritièka a rozhlasová redaktorka Lýdia Urbanèíková.
Koický rozhlas robí ve¾a záslunej
(a s rozhlasovým centrom rovnocennej)
práce v regionálnom i celotátnom vysielaní. Platí to v plnej miere aj na hudobné
umenie, ktoré ponúka z koického vysielania nielen témy ohranièené východným
Slovenskom, ale aj sondy do naej hudobnej histórie a súèasnosti, nehovoriac o zásluhách na vzniku, rozvoji a zvukových záznamoch viacerých festivalov východoslovenskej metropoly.

komponovaní  osobitom vstrebávaní duchovnosti objektu, ktorý chce notami zmaterializova. Alebo mylienka: Zmyslom
hudby by malo by odovzdávanie krásy
a pravdy. Krásne môe by len pravdivé...
Problém spojenia a prelínania dvoch
osobností  hocako blízkych (o. i. aj prostredníctvom muzikologickej koly Jozefa
Kresánka) je akým oriekom v jednej 
hodinovej  relácii. Etela Èárska sa pokúsila tento orieok rozlúsknu tak, aby sme
mali z jeho jadra nie hedonistický, ale duchovný záitok. Pocta dvom slovenským
hudobným osobnostiam nás napomenula,
aby sme na Slovensku tak rýchlo nezabúdali na osobnosti.

***

***

Krátko za sebou spomedzi nás odili
skladate¾, muzikológ a vysokokolský pedagóg Ivan Hruovský (✝ 5. októbra 2001)
a muzikológ, konzervatoriálny i vysokokolský pedagóg Igor Vajda, SJ (✝ 12.12.2001).
Týmto osobnostiam slovenskej hudby
venovala hudobno-slovnú umeleckú kompozíciu DUCHOVNÉ A UMELECKÉ
PRAVDY IVANA HRUOVSKÉHO
A IGORA VAJDU (Rádio Devín 7.4.,
v repríze 10.4.) autorka Etela Èárska v dramaturgii redaktorky Koického rozhlasu
Lýdie Urbanèíkovej.
Autorke relácie nelo o chronologické
rozprávanie o ivote dvoch významných
muov  i keï aj to by bolo mimoriadne
zaujímavé. Poukázalo by toti na mnohé
zvraty v ich ivote, ktoré ich priam neèakane obrátili od prirodzených ¾udských ambícií a cie¾ov na cestu duchovnosti, viery,
mystickosti.
Etela Èárska  ako logický vývoj svojej
redakènej a autorskej práce ostatných rokov
 si vybrala prístup umelecky prepracovaného pásma hudby a slova, do ktorého pouila okrem dokumentárnych úryvkov zo
starích relácií (v ktorých úèinkovali Hruovský a Vajda) aj vlastné úvahy, resp. umelecké slovo (M. Rúfus) a hudbu (najmä Ivana Hruovského, ale aj J. S. Bacha a i.). Treba poveda, e vo vyváenosti slova i hudby
dominovala v autorskom podaní osobnos
Ivana Hruovského. Zrejme je to tak, e ak
si niekoho mimoriadne ctíme a ob¾ubujeme
(v danom prípade Igora Vajdu), nepodarí sa
nám vdy dokonale vyjadri vetko to, èo
by sme chceli poveda... koda, e jedna
ukáka zo starej relácie s I. Vajdom (Ekuménia  duchovná budúcnos zeme) mala
nekvalitný zvuk a patila inak starostlivo pripravenú reláciu. Z mylienok, ktoré
zarezonovali, je napríklad vyznanie I. Hruovského o nadení, ktoré ho ovládne pri

HUDOBNÉ LEGENDY je (okrem víkendov) pravidelný denný polhodinový
cyklus, venovaný slávnym interpretaèným
osobnostiam (Devín od 19.05 h). V podstate
ide o ukáku hudobnej produkcie jedného
zo slávnych umelcov. V prvej polovici apríla sme si tak prostredníctvom rozhlasu priblíili napr. umenie Bruna Waltera, Sviatoslava Richtera, huslistu Zina Francescattiho, Claudia Arraua èi Lucie Poppovej. Pri
mene svetoznámej slovenskej sopranistky
postojím preto, lebo hudobná redakcia rozhlasu ponúkla (16.4. na stanici Devín) v jej
interpretácii nie kadodenný repertoár: Sedem raných piesní od Albana Berga a Pä piesní
od Hansa Pfitznera. Teda nekonvenèné opusy, ktoré má vo svojom repertoári iba máloktorá lyrická sopranistka. Lucia Poppová sa
pohybovala na pôde výrazom ete neskororomantických piesní technicky bezpeène
a umelecky priam úchvatne. Zvlá Pfitznerove piesne (súèasníci povaovali tohto
skladate¾a za najväèieho dobového nemeckého skladate¾a) sú u nás neznáme. Vokálne sú nároèné  nie pre ojedinelé vysoké
tóny, ale pre celkove vysokú hlasovú polohu, bez spoèinutia a oddýchnutia hlasu na
stredoch, nehovoriac o melanchólii, ktorá vyaduje interpretaèný vkus a jemnos
výrazu. Bolo to ozaj stretnutie so speváckou legendou a dvoma ve¾kými skladate¾skými osobnosami. Vïaka rozhlasu (bez
uvedenia redaktora v zahlásení) za tento
nekonvenèný dramaturgický poh¾ad do
hudobného archívu!
***
Záplava nových kompaktných diskov
z celého sveta je typická pre inpiráciu
niektorých relácií Odbornej redakcie symPOKRAÈOVANIE NA STR.
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Èarostrelec
A NTIROMANTICKÝ

v Banskej Bystrici

Hudobné natudovanie a dirigent Igor Bulla. Reisér Marián Pecko a.h.. Scéna Peter Jankù. Kostýmy Larisa Gombárová a.h..
Choreograf Jaroslav Moravèík a.h. Zbormajsterka Viera Hovancová. Premiéra 15. a 16.marca 2002 v tátnej opere Banská Bystrica.
Úèinkujúci: Agáta (Hromadová,arnina), Anièka (Trgová,Vajdová), Max (Matis,Remeselník a.h.), Gapar (Ïurovec,Zvarík) a ïalí.

= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

Ich bezradnos, domnievam sa, e èastokrát nie iba hraná, bola
prejavom nielen nánosu starooperného manierizmu. O to nepochopite¾nejieho, e takmer vetky hlavné postavy boli obsadené
väèinou mladími sólistami. V Peckovom reijnom variante to, ia¾,
prekáalo najviac a nieslo známky neprofesionálnosti. Drieènymi
postavami, izolovanými aj od emocionálnych èi vzahových prejavov, si Pecko s výtvarníkom scény Petrom Jankù otvoril pomerne ve¾ký priestor na doma¾ovávanie predstavy vlastného javiskového obrazu. Jednoduchý princíp, nenároèný na technické prestavby, vychádzal zo ikmej plochy a zadnej horizontálnej projekcie
s dominantnosou farebného nasvietenia. Okrem jedinej reálnej
rekvizity, ktorou je centrálne umiestnený sklenený altánok (v prvom dejstve je v òom po¾ovnícka trofej, vypchatý medveï, neskôr
Maxova trofej  Agáta a v dejstve poslednom vybielený
kmeò stromu s holubicou,
symbolom kresanskej due), je
scéna úplne holá, èistá. Dôleitý prvok romantickej fantastiky  prírodná scenéria  je sprítomnená drevenými pilinami,
ktoré pokrývajú podlahu v oboch
dejstvách, prièom práve
v ústrednej, výborne nasvietenej scéne rokle vytvára popílený les neskutoène emotívnoerotickú fériu. V kontraste ku
frigidnému, odcudzenému reálnemu svetu je svet temných
pekelných síl a mocností nesmierne výbuný, eroticky
vzruujúci. Tento svet podsvetia je drogou, ponúka sa na
obdiv, za kadú cenu chce rozíri nielen svoje pole pôsobenia, ale ma pod kontrolou vetkých. To je aj posolstvo a umelecká
hodnota Peckovej reijnej výpovede. V mene tohto umeleckého
kréda bude ktoko¾vek ochotný odpustirôzneprehreky voèi tradícii. Bolo asi potrebné vypoveda o nástrahách dneka. Inak by
nás weberovský svet u nedojal, mono by sme odili s úsmevom
nad naivitou príbehu . Neskromne sa domnievam, e ak by Marián Pecko vedel, ako konèí originálny príbeh, nebol by sa mono
rozpakoval aj nad týmto závereèným tragickým záverom a spokojne
by nechal Agátu zomrie a Max by zoalel. Napokon, ko¾kí nezatúili aspoò raz zájs niekam do delfských príbytkov súèasných
manipulátorov, ko¾kí sa anonymne snaili získa informácie, výhody, stali sa obeami bez mena, o ktorých sa nie vdy dozvieme.
FOTO R. MIKO

Donedávna jediným konvenèným ocenením inscenácie publikom
bol potlesk. Miera jeho moností  sila a dåka  sa u dávnejie
rozírila aj o iné, nie vdy zaruèene kultúrne parametre. Tie dokonca ani nemusia korepondova s kvalitou oceòovaného umeleckého
produktu. Tento úkaz dáva nanovo priestor pre polemiku o (ne)hodnotách, (ne)poznaní a (ne)kvalite. Módny rituálny potlesk postojaèky sa v banskobystrickom h¾adisku naposledy prevalil aj 15.marca. Ako jednorazová, pecificky klonovaná obdoba mexickej vlny,
neprimerane dlho splachovala torzo kedysi kultového romantického diela. Weberovho Èarostrelca by na javisku nenaiel nik. Obávam sa, e darcovia (a to nechcem urazi!) nového konvenèného
ocenenia si boli nanajvý vedomí iba ak potu a lesku, ktorý dostali
na revan od obdarovaných. A urèite netrpeli dilemou, aký odkaz
im obdarovaní z ich Olympu
v premiérový veèer poslali...
Ak rokmi vitý  v prípade
Èarostrelca zaratý  tradicionalizmus má vykoreni reisér
s prvou opernou skúsenosou,
rokmi budovaná hodnota (pripúam, e oèami dneka korigovate¾ná) by mala by a intímne známa. Inak experiment
môe prejs do samoúèelnosti
a inscenaèného exhibicionizmu. Objektívne treba prizna,
e vedenie tátnej opery ponúklo operným debutom hosujúcemu reisérovi Peckovi danajský dar, pretoe streleckých
omylov v tomto titule býva vo
svete viac, ne skutoèných streleckých zásahov. Marián PecZ INSCENÁCIE...
ko, populárny banskobystrický
bábkoherecký intelektuál z Divadla na Rázcestí, stál tentoraz na vlastnom rázcestí najmenej
dvakrát: keï zvaoval bra, èi nebra? A druhý raz, keï selektoval
v katalógu moných divadelných poetík. V oboch prípadoch sa rozhodol odváne a originálne. Mono a barbarsky vsadil na módnos scény vo Vlèej rokli, ktorá mala preòho prioritné výkladové
domovské prostredie a zázemie. Odtia¾  pokusom novodobého
oratórno-muzikálového okultizmu  riadil svoje strely na úèinkujúcich. Èarodejné strely dal Gaparovi, ktorý cooperfieldovským
spôsobom manipuloval s ¾uïmi, ich citmi a prejavmi. Pod jeho
vplyvom boli vetci paralyzovaní, pokorní, oddaní, statickí. Gaparovský kinetizmus (miestami pôsobiaci aj ako schizofrenická varianta samielovského ega) bol bezhranièný a interpretácia Petra
Ïurovca vynikajúca, miestami priam ideálna. Koniec koncov, ïalí
ideálny prejav by sme nenali u iadneho iného z úèinkujúcich.

POKRAÈOVANIE NA STR.
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Pobozkaj ma, Katarína!
DJZ Preov
Cole Porter: Pobozkaj ma, Katarína! (Kiss me, Kate). Libreto: Samuel a Bella Spewackovci. Preklad libreta: Karol Dlouhý. Preklad textov piesní:
¼ubomír Feldek. Muzikál uviedla Spevohra DJZ Preov. Prvá premiéra: 15. marec 2002 v historickej budove DJZ.

OPRAVA
V príspevku Jaroslava Blahu V tieni génia (Neznámi súèasníci
Verdiho), Hudobný ivot è. 4/2002, s. 31,32, vypadol celý odsek, za èo sa autorovi aj èitate¾om ospravedlòujeme. Za tvrtý
odsek na str. 31 zaraïte text:
Svojimi najlepími prácami sa za súpera stredného Verdiho mohol povaova iba ak Enrico Petrella (1813  1877).
Z dvadsiatky opier prvú napísal ete ako 16-roèný iak Zingarelliho na neapolskom Konzervatóriu, èo mu vynieslo vylúèenie
z uèilia. Ozajstný úspech zail v neapolskom Teatro nuovo a
v roku premiéry Verdiho Rigoletta s komickou operou Le pre-
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V hlavných úlohách vystúpili hosujúci umelci  Peter Raev
ako Fred Graham  Petruccio a Júlia Jamriková ako Lilli Vanessiová  Katarína. Obaja mali ve¾mi dobre naèasované gradácie
svojich postáv. P. Raev si s chuou a herecky plnokrvne zahral muzikálovo modifikovanú shakespearovskú rolu, resp. dvojrolu. J.
Jamrikovej sa darilo v muzikálovom spievaní, jej Katarína bola
temperamentná a naozajstná stvora. Postava Lois Laneovej  Bianky je chudobnejia na výrazové
monosti a jej predstavite¾ka
Jana Ma¾ová za ich rámec
spevácky ani herecky nezala.
Anton Baculík kreoval svoju
dvojrolu Billa Calhouna  Lucentia oduevnelo, ale ete
s drobnými medzerami v týle
muzikálového spevu. Vydarená
a atmosféru inscenácie vyzdvihujúca bola dvojica gangstrov
v stvárnení sólistov Slavomíra
Benka a Ivana Barlu, ale aj
ïalí sólisti  Anna Marukanièová (Hattie), Milan Gerjak
(Ralph), Jozef Èmilanský
(Gremio  Prvý nápadník), Ján
Ivan (Hortensio  Druhý nápadAKO PETRUCCIO
ník), Andrej ilan a.h. (Harrison Hovell), Ladislav Suchoa (Paul)  boli vo svojich postavách a postavièkách nápadití.
Orchester DJZ pod taktovkou hosujúceho dirigenta Petra Niòaja hral Porterovu hudbu s oèividnou radosou; hudba mala spád,
gradáciu, bola rytmicky ivá. Táto výborná hudobná interpretácia
mala chybièky v tom, e niekedy svojím plným orchestrálnym zvukom prekryla spev z javiska. Dobre spieval poètom neve¾ký zbor,
ktorý pripravila zbormajsterka Dáa Brikárová. Scénografka Alena Kobylková a. h. maximálne zjednoduila výmenu scén obojstrannými kulisami na toèni, zdynamizovala javiskový priestor,
ktorý doplnili a o vizuálny rozmer rozírili dobové aj súèasné kostýmy Judity Kováèovej a.h.
D I TA M A R E N È I N O V Á
FOTO A. IKA

Muzikál Kiss me, Kate je aj dnes, 54 rokov po svojej svetovej premiére v newyorskom New Century Theatre, k¾úèovým dielom
v tomto hudobnodramatickom ánri. Figuruje ako príklad klasického muzikálu vïaka výbornému libretu manelov S. a B. Spewackovcov a majstrovskej hudbe C. Portera. Je vzorovou ukákou
èistoty ánra, ktorý sa vyhraòoval práve v èase jeho vzniku.
Spevohra DJZ v Preove tento výborný muzikál u raz uviedla 
bolo to pred 33 rokmi (17. 10.
1969) v réii Miloa Pietora a.h..
Bol to vtedy dramaturgický objav, ale za terno mono povaova aj jeho súèasnú preovskú
inscenáciu v historickej budove.
Muzikál reíroval Peter Jozef Oravec a.h. Ve¾mi dobre
urobil, e sa vyhol módnemu
trendu muzikálových ou. Jeho
réia bola klasicky èistá, bez
zbytoèného balastu vizuálnych
príveskov. Oslovila tým, e sa
sústredila na pointovanie dvoch
rovín príbehu, resp. divadla
v divadle. V dramatickom celku, ale aj v umeleckom tíme
spolupracovníkov naiel reisér
J. JAMRIKOVÁ AKO KATARÍNA A P. RAEV
spojnice, ktoré ho priviedli
k cie¾u  ku konzistentnému
tvaru inscenácie. V muzikáli boli nimi jeho umelecké hodnoty,
v tíme spolupracovníkov choreograf Jaroslav Moravèík, dirigent
Peter Niòaj, sólisti, zbor, orchester a balet spevohry DJZ, scénografka Alena Kobylková, kostymérka Judita Kováèová. Hosujúci J. Moravèík choreografiami dotvoril charakter aj vnútorný zmysel jednotlivých scén. Niekedy nimi predoslal a navodil gradáciu
nasledujúceho hudobnodramatického javiskového celku. Tak to
bolo v úvode druhého dejstva. Oslava rytmu, ktorú tak nezamenite¾ne mohol vymyslie len J. Moravèík, bola strhujúcim taneèným prvkom a taneèníci spolu s oduevnenou interpretáciou hudby hráèmi orchestra, dirigenta a jazzového klaviristu Petra Adamkovièa a.h. inpirujúco ovplyvnili atmosféru tohto dejstva.

cauzioni, alebo Il carnevalo di Venezia. V Neapole dosiahla 40
repríz a hrala sa èasto aj v zahranièí. O tri roky Petrella zaregistroval v San Carlo ete väèí úspech  jeho vánu historickú operu
Marco Visconti porovnávali s Verdiho Trubadúrom a obe diela
súperili o najväèí hit talianskej sezóny. Podobne stáli na èele
rebríèka premiérovaných opier o nieko¾ko rokov neskôr Verdiho Makarný bál s Petrellovým Posledným dòom Pompeí. V jednej
zo svojich posledných prác  Giovanna II. di Napoli  Petrella
bohatou orchestrálnou charakteristikou a príklonom k recitatívno
 deklamaènému princípu sólových partov predznaèil posledné
dve Verdiho shakespearovské opery.
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

ZAHRANIÈIE

Opernhaus Zürich
 divadlo prvého rangu

Keï som pred pár dòami, po trojroènej prestávke, vstupoval do züriského Opernhausu, opä sa mi vynorili slová nebohej Lucie
Poppovej, ale aj Edity Gruberovej, ktoré
neraz zdôrazòovali, e architektúra a útulnos tohto domu im pripomína Bratislavu. Neèudo, sídlo najvýznamnejej vajèiarskej opery, vystavané na brehu Züriského
jazera a otvorené roku 1891, pochádza
z ateliéru Fellnera a Helmera, teda projektantov historickej budovy SND. ia¾, to je
asi vetko, èo máme s týmto skvelým divadlom spoloèné.

je sicílska dedina konca 19. storoèia. Jedného spoloèného menovate¾a, a zrejme toho podstatného, predsa len majú: v centre
deja stojí výrazná enská postava s nenaplnenou láskou.
Jules Massenet zanechal 27 hudobnodramatických prác a vo väèine z nich sa
prejavil ako vánivý popisovate¾ enskej
due (C. Debussy). Hoci opera Thérèse reflektuje výsostne politický námet, krvavé
udalosti Francúzskej revolúcie  s hudobnými citátmi Marseillaisy, bubnovaním èi

THÉRÈSE  CAVALLERIA
RUSTICANA
Tak znie názov najèerstvejieho,
v polovici marca premiérovaného
dvojtitulu. Je to v poradí u ôsma
nová inscenácia sezóny (do jej záveru v polovici júla ete pribudnú
tyri tituly), prièom s 34 opernými
repertoárovými èíslami a koncertnou produkciou na porovnate¾nej
kvalitatívnej úrovni sotva má vo
svete konkurenciu. Programová
ponuka je nesmierne pestrá, a hoci
v tejto sezóne výnimoène absentuje súèasná tvorba, z talianskej sféry nechýba Monteverdi, belkantové diela s Gruberovou èi Bartoliovou, Otello s Curom, z nemeckej
kompletný Wagnerov Ring, èi z ruskej Musorgského Chovanèina.
Môj krátky pobyt v Zürichu sa
viazal na zaujímavo skombinovanú
repertoárovú novinku. Jedna z tradièných veristických dvojièiek 
THÉRÈSE
Mascagniho Sedliacka èes  dostala
nového partnera. Navye, titul objavný a takmer neznámy, Thérèse od Julesa
veristickými výkrikmi  sú iba pozadím dráMasseneta. Dvojdejstvová 90-minútová humy ¾udského trojuholníka. Hlavná hrdindobná dráma, premiérovaná v Monte Carka riei konflikt medzi vernosou manelolo (1907) po 40. rokoch od zrodu autorovej
vi, girondistovi Andrému, a láskou z detopernej prvotiny, predsa len svojím hudobstva, rojalistovi Armandovi. Víazí manelným a tematickým duchom zodpovedá atský vzah, prièom Thérèse kráèa vedno
mosfére francúzskeho fin de siècle. Tým
s Andrém na smr. Reisér Gilbert Deflo
azda koreponduje s Mascagniho Sedliackou
a scénograf Wiliam Orlandi pouili
cou. Na druhej strane vak èas a miesto deja
k obom diela veèera odliný k¾úè. Massesú úplne odliné. Thérèse sa odohráva v Panetovu drámu poòali tradiène, repektujúc
ríi poèas Francúzskej revolúcie v rokoch
autormi urèenú dobu, èomu prispôsobili
1792  1793, zatia¾ èo dejiskom Sedliackej cti
javiskový obraz i kostýmy. Výpravu tvorí
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

ma¾ovaný, náladovotvorný horizont v jesenných farbách, kombinovaný v prednej
èasti s reálnou terasou paláca. Druhé dejstvo sa zasa odohráva v interiéri a nesmierne strhujúcim spôsobom sa v závere (na okamih sa spúa èierna revuálka s bodovým
osvetlením protagonistky) scéna mení na
popravisko s gilotínou.
Princíp réie a výpravy Sedliackej cti sa
oproti prvej èasti veèera vyhýba realistickému detailu v scénickej kresbe a sústreïuje
sa na veristický efekt v zmysle vedenia postáv. Dominuje mohutné, amfiteatrálne schodisko, inpirované divizionizmom (neoimpresionizmus),
zodpovedajúcim dobe vzniku Mascagniho jednoaktovky. Znamená to,
e celá scenéria je posiata akoby
drobnými farebnými ahmi tetca.
Podobne kostýmy, tie vak u realistického strihu, odzrkad¾ujú juhotaliansky charakter konca 19. storoèia. V oboch dielach pracoval Gilbert Deflo ve¾mi precízne s charaktermi postáv, a v tom vlastne tkvie
podstata úspechu inscenácie.
Hudobná zloka sa dostala do
optimálnych rúk talianskeho dirigenta Stefana Ranzaniho. V Massenetovi vyail z partitúry mnostvo farebných a výrazových kontrastov, rafinovane intrumentovaných nuansí a celkový lyrický ah
ozvlátnil úèinnými dramaticko 
veristickými protikladmi. Mascagniho partitúra dostala ve¾kolepú
koncepciu, strhujúce gradácie i jemné charakterotvorné poltóny. Titulnú postavu Thérèse stvárnila mladá, avak u medzinárodne renomovaná rumunská mezzosopranistka Liliana Nikiteanuová.
Jej krásny, bohato sfarbený materiál,
vyrovnane znejúci v kadej polohe, dala
plne do sluieb výrazu, èím vznikol psychologicky vypracovaný portrét hrdinky, stojacej na kriovatke medzi ivotom a smrou.
Ve¾kolepý výkon podal Michael Volle ako
André, ktorého u¾achtilo sfarbený, jadrný,
timbrovo vak stále lyrický barytón sa
s nároèným massenetovským partom vyrovnal vzorovo. Francisco Araiza (Armand) zaujal eleganciou vedenia hlasu,
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dnes u dramatického tenoru, zvlá v strednej polohe. S výkami vak u má zjavné
technické problémy. Prekvapili ma i výborne obsadené epizódne roly dôstojníkov (Boguslav Bidziòski a Peter Kálmán) a,
samozrejme, obdivuhodná kvalita orchestra a zboru. V Cavallerii rusticane vytvorila
strhujúcu Santuzzu mezzosopranistka Luciana DIntinová. Tmavou farbou hlasu,
výrazovou expresivitou a hereckým temperamentom stála v centre diania a zo týlového h¾adiska vysoko prevyovala svojho
partnera, nemeckého tenoristu Petra Seifferta (Turiddu). Ten je predovetkým vyh¾adávaným wagnerovským interpretom,
take aj napriek pevnej a zvuènej vysokej
polohe mu v tejto postave chýbala nevyhnutná italianita. Výrazného Alfia má
inscenácia v Amerièanovi Cheynovi Davidsonovi a sonórnu Luciu v maïarskej
altistke Kláre Takácsovej.

SEDLIACKA

ÈES

NINA O SIA LA PAZZA
PER AMORE
Z vye stovky opier Giovanniho Paisiella bol
na slovenských divadelných doskách
v novodobej histórii inscenovaný iba Barbier zo Sevilly (SND, 1978). O opere Nina o sia
La pazza per amore (Nina, alebo ialená z lásky)
sme toho ve¾a nevedeli, a kým ju roku 1998
znovu objavila züriská opera, okujúc kultúrnu verejnos inscenáciou s Ceciliou
Bartoliovou v titulnej úlohe. Odvtedy sa
táto javisková podoba v blokoch pravidelne objavuje v ponuke divadla. S Bartoliovou
ako Ninou v marcovej sérii opä zaplnila
h¾adisko. Paisiellova Nina vytvorila predobraz ánru opera semiseria, ktorí jej belkantoví nasledovníci rozvinuli v takých tituloch, ako Linda di Chamounix èi Námesaèná. Balans medzi duevným zdravím
hlavnej predstavite¾ky, jej vnútorným sve-

CECILIA BARTOLIOVÁ

AKO

NINA

RIADITE¼ TÁTNEJ OPERY BANSKÁ BYSTRICA VYPISUJE KONKURZ NA OBSADENIE MIESTA
dramaturg a asistent réie tátnej opery
Podmienky:  vysokokolské vzdelanie v oblasti divadelného umenia,
 odborná rozh¾adenos v dejinách operného divadla, hudby atï.,
 orientácia v problematike súèasného operného umenia na Slovensku
a v zahranièí,
 tylistické a literárne schopnosti (odborná publikaèná èinnos vítaná),
 orientácia v klavírnom výahu, resp. hudobné vzdelanie,
 znalos aspoò jedného svetového jazyka.
Termín konkurzu: 28. 5. 2002 o 13.00 h v budove tátnej opery, Národná 11.
Kontakt: Mgr. Peter Jankù, tel.. 0903 3516465, Mgr. Igor Bulla, tel. 048 / 4125022
Mgr. Dana Kocianová, tel. 0905 892295
umeleckého éfa opery
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie umeleckého smeru.
Ïalie poiadavky: znalos minimálne jedného svetového jazyka, prax vo vedúcej funkcii
v opernom divadle, predloenie návrhu koncepcie umeleckého smerovania tátnej opery
Banská Bystrica na obdobie dvoch rokov.
iados spolu s kópiou dokladu o vzdelaní a s profesijným ivotopisom zalite
do 22. 5. 2002 na adresu: tátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica.
Uchádzaèov, ktorí splnia podmienky, budeme o termíne výberového konania písomne informova.
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tom a okolím, spektrom serióznych i komických postáv a napokon i celkový
dejový oblúk, nesú typické
znaky tzv. polovánej opery. V tomto duchu ju poòal
i reisér Cesare Lievi, prièom fakt, e predloha obsahuje pomerne ve¾a hovoreného slova (secco recitatívy nahrádzajú hovorené
dialógy), ho viedol k uplatòovaniu nárokov na operné i èinoherné herectvo.
Ninu nepoòal ako rokokové divadielko o rozmaroch,
ale takmer ako sondu do
psychiky duevne naruenej mladej eny, za pomoci
okolia nachádzajúcej rovnováhu a v závere
sa vracajúcej do pôvodného stavu. Scéna
Maurizia Balóa bola ve¾mi strohá, zbavená dobových ornamentov, vyhovovala vak
svojou funkènosou a atmosférou.
Partitúra Niny má po hudobnej stránke
znaèný výrazový a náladový rozptyl, skrýva v sebe lyriku i drámu, jas i smútok, charakterotvornú malebnos i struènos. Nájdeme v nej tie áriu Ah, lo previdi KV 272,
ktorú W. A. Mozart  pod¾a dobových zvykov prispieva hudobnými èíslami do diel
iných skladate¾ov  pôvodne skomponoval
do Paisiellovej Andromedy. Hudobné natudovanie pripravil Adam Fischer a z jeho
dirigovania priam vyarovala iskra, rados
z muzicírovania, nehovoriac o razantných
gestách a absolútnej presnosti vo formovaní
temp a dynamiky. Fenomenálna Cecilia
Bartoliová ako Nina spieva a hrá s takým
osobnostným nasadením, e to a ako
opísa. Jej vzácny hlas, s rovnako presvedèivou sopránovou i mezzosopránovou polohou, vedie technicky bravúrne, jej frázy
teèú v nekoneènom legate, má opojné
mezzavoce a nespoèetnú zásobu výrazových
odtieòov. O mladom nemeckom tenoristovi Jonasovi Kaufmannovi (Lindoro)
som u èítal, no jeho ivý výkon ma vskutku nadchol. Krásny timbre, kovový lesk,
elegantné frázovanie a muzikalita sú bázou pre ve¾kú kariéru tohto umelca. Prvotriednu kreáciu grófa predostrel László
Polgár, ktorého u¾achtilý bas znie stále
svieo a noblesne, v nièom vak nezaostávali ani výkony Julietty Galstianovej
(Susanna) a Angela Vecciu v bufóznej
postave Giorgia.
Napokon u len dodám, e prevádzku
Opernhausu Zürich sponzoruje okrem Kantonu Zürich a Kantonu Zug vye sto subjektov  bánk, hotelov, holdingov, obchodných spoloèností, nadácií... a jednotlivcov.
Bratislava a Zürich, Slovensko a vajèiarsko. Podobnos divadiel, poètu obyvate¾ov
a nekoneèné mnostvo inpirácií...
PAVEL UNGER
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002
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PASTORKYÒA
AKO EXPRESÍVNA DRÁMA

vysoké umelecké kritériá. Zo zvukovej koncepcie bol cíti neskororomantický a èiastoène aj impresionistický ideál. Vade tam,
kde to partitúra umoòuje akcentoval dirigent ostinátny motív mlynského kolesá,
ktorý tak vytváral hudobný náprotivok k reijnej a scénografickej koncepcii. Menie
pochopenie preukázal dirigent pre typicky
janáèkovskú slovnú a vetnú melódiu, pre
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Britský reisér David Pountney patrí
k znalcom èeskej opery. U vye dvadsa rokov inscenuje nielen vo svojej vlasti Smetanove, Dvoøákove, Janáèkove a opery Martinù. Svoj poh¾ad na èeskú operu prezentoval
minulý rok v praskom Národnom divadle
(Smetanova Èertova stena). Ich poèet vzrástol vo februári o ïaliu: vo viedenskej tátnej opere inscenoval Janáèkovu Jej pastorkyòu (pod medzinárodným názvom Jenùfa).
Pountney chápe toto Janáèkovo chef
doeuvre ako výsostne tragickú a dramaticky koncentrovanú operu. Vetko, ba aj folklórne scény, smeruje k tragédii. Pountney
paralelne kreuje symboliku, posolstvo diela a rieenie mizanscén. Predstavite¾ov viedol k expresívnemu, psychologicky do detailov vypracovanému herectvu. Dve hlavné enské a dve muské postavy sú vykreslené do najmeních detailov.Kostolníèka
ako hrdá, pevná, asketická ena, ktorá vak
v treom dejstve pod vplyvom výèitiek svedomia a strachu nie je schopná akejko¾vek
aktivity, trpne èaká na osudové rozuzlenie,
ktoré akoby predvídala. Jenùfa má èrty
mladistvej, mierne ¾ahkomyse¾nej eny, ale
aj trocha intelektuálky (uèí pastierika písa, tu sa vak z chlapca Jana stalo dievèa
Jana), v druhom dejstve vykreslí prudký
kontrast medzi vrúcnosou modlitby a hrôzostranou expresivitou chvíle, kedy sa dozvie o smrti svojho dieaa, v treom hrdinka zobrazuje ¾udsky vyspelú a zrelú mladú
enu, ktorú tragická udalos posúva do
vyej etickej roviny. Laca má èrty zakomplexovaného mladého mua, ktorý sa nad
svoje obmedzenia povznesie a v závere
opery, teva je vánivý pijan a dedinský
suverén, ktorý vak v závere opery zostane
ako nemá výèitka prítomný katarznému
rozuzleniu medzi Jenùfou a Lacom.
Kostýmy Marie-Jeanne Leccaovej sú
strohé, prevane pracovné, zobrazujúce atmosféru mlyna, ani svadba a folklórne scény neiaria nadbytoènými efektmi. Iba
v treom dejstve je Karolka obleèená napoly do kroja, napoly do metiackych iat.

ARCHÍV

Leo Janáèek: Jenùfa. Wiener Staatsoper. Dirigent Seiji Ozawa. Reisér David Pountney.
Kostýmy Marie-Jeanne Lecca. Scéna Robert
Israel. Svetelná koncepcia Mimi Jordan Sherin. Zbormajster Ernst Dunshirn. Choreografia Renatu Zanella.

Z

INSCENÁCIE...

V koncepcii scény Roberta Israela dominuje mlyn  ako symbol súkolia ¾udských
osudov, ako symbol minulého a budúceho.
Zároveò zdôrazòuje, e príbeh sa odohráva
v konkrétnom pracovnom ovzduí, nie
v idylickej slováckej dedine, ako to popisovali niektoré starie inscenácie. Choreografia Renata Zanellu kombinuje univerzálne prvky viacerých slovanských tancov, nebazíruje na etnografickej presnosti. Tak ako
vo vetkých Pountneyho inscenáciách má
ve¾ký význam práca so svetlom (Mimi Jordan Sherin). Dotvára atmosféru jednotlivých výstupov, náleite ich odliuje pod¾a
expresivity èi celkového významu v dramaturgii celku.
Zvlátnosou Pountneyho inscenácie je
jazyk. Jenùfa sa hrá v nemeckom preklade
Maxa Broda, o ktorom mono poveda, e
je verný, výstiný a e ho slávny spisovate¾
tvoril s oh¾adom na janáèkovské poòatie
vzahu slova a hudby. Nemèina bola Pountneyho elaním. Dôvodom bola èo najväèia
zrozumite¾nos spievaného slova. Operu
nespieva ani jeden èeský (èi èetinu ovládajúci) spevák.
Designovaný éfdirigent viedenskej opery Seiji Ozawa pripravil Jenùfu na inpirujúcej úrovni. Predovetkým zvukové
a trukturálne rozkrytie partitúry spåòalo

úseènos a jadrnos vo vyjadrení emociálneho náboja prehovoru. Ve¾kým kladom
inscenácie je, e sa hrá Janáèkov originál
(z roku 1908) a e sa inscenátori nepriklonili ku Kovaøovicovým retuiam.
V inscenácii dominujú dve eny. Agnes
Baltsa ako expresívna Kostolníèka, ktorá
svoj vokálny prejav podriaïuje výrazu a dráme. Angela Denokeová ako Jenùfa vytvorila plastický a presvedèivý portrét hrdinky, hlasovo má pre rolu mäkké tóny, prirodzenú frázu i expresívny náboj. Jorma
Silvasti má pre postavu Laca zamatovo
mäkký hlas, Torsten Kerl ako teva, kontrastne k Lacovi, zobrazil hrdinovu prázdnu a poivaènú povahu drsnejím hlasom
s pevným, ale vláènym jadrom. Starú Burjovku stvárnila Anny Schlemmová.
Sugestívny bol záver opery. Jenùfa a Laca
neodchádzajú k horizontu scény ako predzvesti nového ivota, ale ako dva ¾udské tiene sa priblíia k sebe. Ako nemí svedkovia
tohto záveru sú prítomní Stará Burjovka
a teva.
Jenùfu pripravili v koprodukcii s Národným divadlom Brno. Jej premiéra sa konala v rámci projektu Umením proti násiliu.
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

Tadeá Salva

Koncert pre klarinet, tyri ¾udské hlasy, bicie nástroje a recitátora
¼ubomír Chalupka
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te¾skej koly Witolda Lutoslawského, ktorý upozoròoval Salvu na
irokú paletu zdrojov novej expresívnosti a regulovanej zvukovosti i na cestu k monej jednote truktúry, zvuku a významu. Napriek orientácii pedagóga Szabelského na dedièstvo Webernovej
kompoziènej metódy, nepriklonil sa jeho slovenský iak k disciplíne
seriálnej techniky. Cyklus deviatich krátkych skladieb pre klavír
Impresie (1960) struènosou a lakonickosou výrazu pripomína krehkos Webernovej hudby. Avak a tu uvo¾nil Salva putá vnútornému nepokoju svojho naturelu. Viac ho zaujali dispozície aleatorickej kompozície (jej protagonistom v Po¾sku bol Lutoslawski), otvorené syntéze
sonoristiky a emocionálneho úèinku na
báze prepojenia presných trukturálnych
tvarov s variabilnými monosami ich
uvo¾òovania, oivovania a premenlivosti.
V skladbe Canti linae pre komorný súbor
(1962) mono odha¾ova krytalizáciu
Salvovho melosu, vychádzajúceho z nepokojnej melizmy, zaloenej na striedaní statických a kinetických prvkov, na
kontraste prudkých intervalových skokov
na rytmicky pestrej profilácii. V emocionálnej vzruivosti, potrebe permanentnej zmeny ako atribútu variability blízkej autentickému ¾udovému hudobnému prejavu, rapsodickému typu prednesu, v pohybe línií v dvanástónovom
priestore temperovanej chromatiky,
v ktorom sa vak vyèleòujú nápadné centrálne melodické tóny a intervalové
kostry, sa demontruje výbunos Salvovej predstavivosti, výsostne odliná od
expresionizmu druhej viedenskej koly.
Vokálnu základòu tejto predstavivosti
potvrdilo Canticum Zachariae pre soprán
a komorný orchester (1963), zhudobòujúce liturgický text ofícia Benedictus. Je
to (po skladbách M. Moyzesa, M. Schneidera-Trnavského, A. Albrechta a . Németha-amorínskeho) ïalia slovenská kompozícia 20. storoèia, hlásiaca sa ku koreòom duchovnej hudobnej tradície (písaná na latinský text) a zároveò prvá, ktorá tieto tradície
stváròuje výsostne novým spôsobom. Jednoduchá dikcia melodických línií, inpirovaných tvarovosou gregoriánskeho chorálu, sa
transformuje do nepokojného, otvoreného, a improvizaène uvo¾neného pulzu vokálu, ktorý podporujú podobne modelované sekcie dychov a sláèikov. Zrovnoprávòovanie vokálneho partu s intrumentálnymi hlasmi sprostredkuje sónicky motivovanú expresívnos. To sa posilòuje aj predpísaným efektom doznievania fráz,
FOTO ARCHÍV

Keï sa koncom roku 1967 objavila v periodiku Slovenská hudba
správa o tom, e na medzinárodnej skladate¾skej súai v Moskve
získal významné ocenenie 30-roèný slovenský skladate¾ Tadeá
Salva za dielo Koncert pre klarinet, bola to prvá zmienka o dovtedy
v Bratislave neznámom autorovi, v tom èase pôsobiacom na poste
hudobného redaktora v odboèke Èeskoslovenského rozhlasu
v Koiciach. Premiérové uvedenie Koncertu v Bratislave (v máji
1968) sa stretlo s absenciou kritického poh¾adu na dielo, èi jeho
interpretáciu. (Slovenská hudba 12, 1968, è. 7, s. 374). Onedlho
vak Salva zrete¾nejie upozornil na seba
uvedením monumentálneho Requiem aeternam v Dóme sv. Martina (v máji 1969),
èo znamenalo zaèiatok akceptovania jeho
individuálnej tvorivej orientácie a jej prijatia do irieho skladate¾ského kontextu na Slovensku (aj keï Requiem, odmenené vtedajím pápeom, napriek svojmu prelomovému významu pre inováciu
duchovného ánru v slovenskej hudobnej tvorbe, u viac nezaznelo a nie je bene prístupné ani v partitúrovom vydaní,
èi na zvukových nosièoch). Apelatívny
tón, nezvyèajne zvlnená hladina expresívnosti výpovede, prudkos kontrastov
a akcent na drsnú zvukovos vak neboli èrty príznaèné len pre túto sakrálnu
kompozíciu, ale predstavovali kontanty
poznamenávajúce celú predchádzajúcu
i nasledujúcu vývojovú cestu skladate¾a.
Ak Salva (nar. 1937 v Lúèkach pri
Ruomberku, zomrel 1996 v Bratislave)
prenikol do domáceho hudobného ivota náhle a u ako zrelý autor, nebolo to
náhodné. Po absolutóriu violonèelovej
triedy na ilinskom Konzervatóriu mienil pokraèova v túdiu kompozície na
VMU v Bratislave. Nenaiel tam vak
prostredie vhodné pre kultiváciu vlastnej svojráznej muzikality,
primárne spontánnej a viazanej na neakademické zdroje inpirácie, najmä na autentické prvky ¾udového vokálneho prejavu a na
cirkevnú hudbu. Preto odiiel zaèiatkom 60. rokov tudova do
Po¾ska, na Vysokú hudobnú kolu v Katowiciach, kde roku 1965
pod vedením prof. Boleslawa Szabelského absolvoval spomenutým Koncertom pre klarinet. Poèas vysokokolského túdia mohol
Salva bezprostredne sledova prudký rozmach viacerých po¾ských
skladate¾ských osobností, ich schopnos prijíma a prehodnocova
v tom èase avantgardné kompozièno-technické podnety. Uitoèné
boli aj súkromné konzultácie u vedúcej osobnosti po¾skej sklada-
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asociujúcich echo vokálneho prejavu v akusticky priaznivom chrámovom prostredí.
Súèasou dotvárania Salvovej expresivity nebolo len intinktívne primkýòanie sa k domácim koreòom tradície, ale aj jeho záujem o iné druhy umenia, o h¾adanie zdrojov významového upresnenia vlastnej muzikality, o kontakt s aktuálnymi umeleckými
postojmi  cyklus Impresie bol inpirovaný poéziou amerických
básnikov 20. storoèia, skladba Canti linae evokuje súvislosti hudby

Príklad 1
a abstraktného výtvarného umenia. Jeho formujúci sa hudobný
idiom, zaloený na prudkej pulzácii fragmentálnych línií v chronometricky uvo¾nenej polyfonickej faktúre a otvorenej aditívnej
forme, sa pointuje programovo i verbálne, získava podobu vyhraneného postoja. Sprvu je to poloha osamotenosti, rezignácie èi
beznádeje, ale aj vzdoru  intrumentálny cyklus 7 kresieb (1964)
má názvy Duevná samota, Samovrahov list, Hmla, Menejcennos, Daïové kvapky padajúce zo strechy, ale v ïalej, rozsiahlejej kompozícii,
Symfónia lásky (1965-1966) sa skladate¾ prejavil ako aktívny subjekt  evokuje atmosféru prudkej, temnej a hrôzostranej vízie

nu a k tradíciám katolíckej liturgickej hudby (od 12. rokov pôsobil
ako organista v kostole v Lúèkach)  v ktorých boli prítomné synkretické èrty prejavu spievaného, rozozvuèaného nástrojmi a vypovedaného, blízke prapôvodnej jednote znenia a významu. Z tejto
citlivosti, modelovanej inpiratívnym prostredím po¾skej hudobnej kultúry, vyrástla aj absolventská kompozícia Koncert pre klarinet, tyri ¾udské hlasy, bicie nástroje a recitátora (január 1965). Podobne ako pri názve Symfónia lásky, aj v tomto prípade oznaèenie Koncert nezodpovedá tradiènej predstave intrumentálnej skladby
s virtuóznymi prvkami sólového nástroja  Salva sa nekonvenèným výberom prostriedkov a spôsobom stvárnenia priklonil k typu
expresívnej vokálno-intrumentálnej komornej melodrámy.
Vokálnu základòu skladate¾ovej expresívnosti v Koncerte pre klarinet reprezentuje vyrovnaný vzah medzi monológom klarinetu
a deklamáciou tyroch spevákov. V zápise klarinetového partu nadviazal Salva na vlastný typ permanentne nepokojnej a dravej melizmy. Hlas nástroja znie temer sústavne od zaèiatku do konca desaminútovej skladby  je hlasom znepokojenia, zúfalstva, výkriku akoby osamelého svedka krutej prítomnosti. Za východiskový
mylienkový zámer Salva zvolil protest citlivého jedinca, ocitajúceho sa v obkolesení bezduchosti úkazov, ktoré prinieslo údajne
civilizované 20. storoèie. Text  podobne ako v Symfónii lásky po-

Príklad 2

nebezpeèenstva ohrozujúceho závanú emóciu, cit lásky. Na vyvolanie tejto atmosféry pouil zborovú formáciu rozmanitej artikulaènej dikcie  vokalisti väèinou spievajú fragmenty textu (jeho
autorom je skladate¾) v multilineárnom vrstvení, z ktorého sa vymaòujú súvislejie arióza a prednes recitátora. V Symfónii (prièom
názov skladby nemá niè spoloèné s konvenèným druhovým oznaèením, ide tu o osemèasovú vokálno-intrumentálnu melodramatickú suitu) prevláda vysoká hladina hlasitosti a zvuková pestros
dosahovaná pestrými deklamaènými prostriedkami vokálnej interpretácie. Zbor má predpísané vzdychy, výkriky, epoty. Nevedné
zvukové efekty sa majú dosiahnu dupaním nohami a lúskaním
prstami. K vo¾be týchto prostriedkov siahol Salva inpirovaný
k¾úèovými vokálnymi, resp. vokálno-intrumentálnymi dielami
po¾ských skladate¾ov zo zaèiatku 60. rokov (napr. Pendereckého
Rozmery èasu a ticha, Stabat mater a najmä Lutoslawského Tri poémy
na Henriho Michauxa), ktorými sa  prostredníctvom konfrontácie
na Varavskej jeseni  dostávali na výslnie vtedajej súèasnej európskej hudobnej tvorby.
Viazanos Salvovej expresie na konkrétnu ideu, programový
zámer, vyplývala z jeho citlivosti voèi pôvodným mocným podnetom z detstva  autentickému folklóru rodného liptovského regió= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

Príklad 3
znaèený surrealistickou poetikou  napísal sám skladate¾. Situácia, kedy je èlovek vystavený zvodom mechanizovanej reklamy,
prístrojom, sprostredkujúcim oficiálne informácie, núti k protestu
 Salva si berie na muku poddajnos voèi pohodliu modernej televíziománie, kedy ...hlava hore, mlèanie, krabicu poloí pred nohy,
pozerá pred seba, nemôe sa zmôc ani na slabiku ..., teda pasívna pozícia, situácia, keï èloveka obkolesujú gombíky, gombíky,
modré, èervené, jednoduchý tvar, málo hodnotný materiál, obsluha primitívna a netreba v takomto civilizovanom prostredí vyvinú mimoriadne úsilie, aktivitu  veï staèí tlak ve¾kého prsta
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a úèinok je zaruèený. Citovanými kontatovaniami Salva upozoròuje, ako ¾ahko mono skåznu k zrieknutiu sa prirodzenej medzi¾udskej komunikácie a prenesene aj k zbytoènosti spevu, èi spontánnych ¾udských citových prejavov. Technika nie je apostrofovaná ako médium pokroku, ale povauje sa za jeden z èinite¾ov
umàtvujúcich prirodzenú kreativitu a emocionalitu, èo  v prenesenom zmysle slova  môe vies k novej apokalypse.
Text napriek apelatívnosti tlmoèí recitátor pokojne, zrozumite¾ne  tým kontrastuje voèi spleti vrstiev primárne evokujúcich
jeho zmysel, teda expresiu výkriku, bolesti, protestu. Zrete¾ne vokálne kontúrovaný monológ klarinetu, bez intrumentaènej virtuozity, sa vyznaèuje prudkými intervalovými skokmi èiastkových stenochorických jadier, alebo repetovaných tónov (PR. 1), neèakanými zámlkami, akoby prídychovými pauzami pred následnými
zvolaniami, èi nástojèivými otázkami. Ïaliu vrstvu podobne zacielenej expresívnej deklamácie vytvára tvorica spevákov, tvorí závanú súèas sonickosti skladby. Podobne ako v Symfónii lásky, Salva vo vokálnych partoch siahol k polytextovosti, prekrývajúcej
benú zrozumite¾nos, k sledu navonok nesúvisiacich slov, èo zodpovedá surrealistickým poetickým princípom (PR. 2), k rozbíjaniu
plynulejieho textu na fragmenty, slabiky a fonémy. Zdôrazòujú
sa nekonvenèné polohy vokálnej deklamácie  nivelácia èo len
náznakov kantability, rozsiahle recitované úseky, výkriky na úrovni najvyie dosiahnute¾ného tónu, glissandá, perkusijný efekt
prednesu hrdelných spoluhlások (PR. 3), zaruèujúci efekt splývania zborovej dikcie so sekciou bicích nástrojov (neladené idiofóny,
tri malé bubienky a ve¾ký bubon). Skupina bicích nedostáva
priestor na rozsiahlejiu expanziu, je len komplementárnou, menej nápadnou vrstvou celkovej zvukovej výslednice.
Aditívne modelovaný pohyb  Salva pracuje v Koncerte pre klarinet s priraïovaním jednotlivých nápadov prostriedkami odsadenia, cezúrami, zámlkami èi prudkými prestrihmi  prevane vzruený a zvukovo prenikavý, smeruje v závere skladby k èiastoènej
nádeji, uvo¾neniu napätia, k urèitej katarzii sprevádzanej slovami:
 mono ..., mono smerodajné je, e pobozká zem a umyje si oèi
v rannej rose, zakalené budúcnosou, bostvom vyvolených, ná-

ROZHLASOVÝ
fonickej, opernej a komornej hudby Slovenského rozhlasu. Urèite pre hodinovku pod názvom ÈO NOVÉHO VO SVETE HUDBY (na Rádiu Devín 14.4.  od
20.00 do 21.00 h). Napokon, je to správne. Pripravuje ju redaktor Igor Javorský
a zvukový majster Frantiek Bombík.
Vypoèula som si túto reláciu so zvedavosou, ako autor a dramaturg v jednej
osobe dokáe pospája jednotlivé hudobné ukáky z pestrej ponuky CD. Igor Javorský skontruoval reláciu do akýchsi
tematických blokov (napríklad  skladby, obsahom vyjadrujúce prírodné ivly,
alebo lásku, prípadne hudobné diela súèasnosti  ak sem ete vôbec môeme
zaradi diela, ktoré vznikli v posledných
desaroèiach minulého storoèia). Vznikla tak mozaika pomerne nesúrodých hudobných ukáok, ktoré sa snail pospája vtipný, literárne zdatný text ikovného redaktora. Ako poslucháèka by
som radej prijala týlovo a obsahovo
jednotnejie ladenú reláciu (s hlbím
autorským komentovaním skladieb, in-
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dejou èi cie¾om ..., hoci pocit hrozby je latentne prítomný. Skladate¾, spontánne preívajúci, upozoròujúci, citovo rozjatrený
a apelujúci, znepokojený súèasnosou a ponorený do svojej umeleckej senzibility, tlmoèenej prerývane pulzujúcou, kontrastmi preplnenou hudbou, rozvinul svoju expresívnu víziu sveta s jeho protikladmi a temnými stránkami existencie naplnenej problémami
v ïalích vokálno-intrumentálnych dielach zo sklonku 60. a zaèiatku 70. rokov  spomenutom Requiem aeternam, rozmernom oratóriu Vojna a svet (1972) a v cykle alospevy (1974) na poéziu M.
Rúfusa.
Pramene:
T. SALVA: Koncert pre klarinet, tyri ¾udské hlasy, bicie nástroje a recitátora  partitúra (faksimile). Slovenský hudobný fond, Bratislava 1987; nahrávka
LP 9111 0018 (K. Klocáò, F. Zvarík, Collegium musicum, L. Holásek),
OPUS, Bratislava 1971
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terpretov, predvedenia), ne mozaiku ukáok. V nede¾u 14. apríla sme si v novinkách z CD vypoèuli èas zo Schumannovej
symfónie, vzápätí z diela súèasného holandského autora, potom z renesanènej
skladby menej známeho nizozemského
skladate¾a èi zo scénickej hudby C. Debussyho (ku Krá¾ovi Learovi), resp. z Violonèelového koncertu Anglièana Arthura Sullivana,
alebo amerického majstra hudobného happeningu Johna Cagea... a to nemenujem
vetkých autorov relácie. Aj keï si váim
invenciu Igora Javorského, ktorý priniesol do hudobnej redakcie nový, jarný vietor, táto relácia mi evokovala estetiku
úpadkového obdobia, v ktorom ijeme: zo
vetkého trochu, z nièoho celok. Mixá
nálad, hudobných chuoviek  samozrejme, bez informovania o vydavate¾ovi, resp.
prameòa, kde si mono jednotlivé CD zaobstara: to je v masmédiách toti prísne
zakázané... Ale i tak by bolo v podobnej
relácii poslucháèsky vïaènejie predstavi
týlovo vyhranenejiu dramaturgiu a autorský prístup...

20
***

Odhliadnuc od hodnoteného rozhlasového programu by ma úprimne zaujímalo, kto  okrem nemocných na lôku, intelektuálne zaloených dôchodcov
a nezisteného poètu fanatikov vánej
hudby  poèúva v nede¾u od 19.00 do 21.
30 h. Rádio Devín (alebo  napríklad 
noèné reprízy starých hudobných programov v STV).
Pochybujem toti nielen o kvalite poslucháèskeho príjmu prostredníctvom
Rádia Devín, ale aj o trvalej odolnosti
naich ¾udí voèi od¾ahèeným televíznym
programom v závere víkendu, ktorý za
pár hodín hrozí novým nasadením duevných a fyzických síl.
Ale ktovie? Výsledky poèúvanosti rozhlasu sa nateraz vykazujú najmä v oblasti spravodajstva...

T E R É Z I A U R S Í N YO V Á
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OZVENY Z HISTÓRIE

Mozart

NA RUINÁCH

(K storoènici Josepha Kripsa)

Koncom roku 1973 naposledy dirigoval
v rodnej Viedni Mozartovo Rekviem, koncom
jari 1974 podpísal v parískej Opere svoje posledné premiérové natudovanie (Cosi fan
tutte). 13. októbra 1974 zomrel v eneve jeden z najvýznamnejích mozartovských dirigentov povojnovej éry, Joseph Krips. Z ruín
rozbombardovanej Viedne vzkriesil niekdajiu slávu Staatsoper a v krátkom èase kombináciou opôr a mladej sólistickej krvi vytvoril excelentný mozartovský ansámbel  základnú interpretaènú bázu povojnových
salzburských festivalov. V 50. a 60. rokoch
bol postupne aj umeleckým éfom symfonických orchestrov v Londýne, Buffale a San
Franciscu, posledné tyri roky ivota bol prvým dirigentom Wiener Symphoniker.
Joseph Krips sa narodil v rodine viedenského lekára 8. apríla 1902, nedávno sme
si teda pripomenuli jeho storoènicu. Weingartnerov iak pôsobil od roku 1921 vo
Volksoper, kde postupne preiel profesiami
huslistu, korepetítora, zbormajstra a dirigenta (debutoval vo Verdiho Makarnom
bále). Po krátkej epizóde v Ústí nad Labem
a v Dortmunde zakotvil na sedem sezón
v Karlsruhe  vo funkcii Generalmusikdirektora  aby sa roku 1933 vrátil do Viedne, tentoraz u do Staatsoper, a zároveò sa
ujal vedúceho postu odboru dirigovania na
Hudobnej akadémii. Do roku 1938 pripravil v opere viac mozartovských natudovaní, ale aj Straussovu Ariadnu na Naxe
s exluzívnou divou Verou Schwarzovou
v titulnej úlohe, aj Smetanovu Predanú nevestu s lehárovským párom Novotná 
Tauber. Po anluse sa pokúsil nájs azyl
v Belehrade, dirigoval tu jednu sezónu
a potom musel taktovku odloi a do konca vojny.
30. júna 1944 hrali v budove na Ringu
posledné operné predstavenie (symbolicky
Götterdämmerung), 12. marca 1945, po spojeneckom nálete, ¾ahla popolom historická
budova. O mesiac Viedeò obsadila Èervená
armáda. Mesto v troskách, hlad, hrôzy vyplývajúce tentokrát z denacifikácie a trestania kolaborantov, arogancia okupaènej
moci. V tejto pochmúrnej atmosfére diriguje Krips 1. mája 1945 v budove Volksoper
prvé povojnové viedenské operné predstavenie. Figarovu svadbu, s debutujúcou mladou Chorvátkou Senou Jurinacovou v nohavièkovom parte Cherubína. A s hàstkou
ïalích nadencov púa sa do obnovy vie= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

denského operného ivota, do revitalizácie
legendárnej Staatsoper. Od jesene sa zaèína hráva v budove Theater an der Wien,
ktorá bola od roku 1939 mimo divadelnej
prevádzky, ale teraz sa na plných desa rokov stáva domovom slávneho súboru. Do
jeho vedenia prichádzajú Franz Salmhofer
s Egonom Hilbertom, ale umelecky profilujúcou osobnosou sa na prvých pä sezón
stáva Krips. Prevádzku v Theater an der
Wien otvárajú 6. októbra Fideliom, ktorého

JOSEPH KRIPS

protagonistkou je Anny Konetzni. Ete ten
istý mesiac pripravuje Krips s reisérom
Oscarom Fritzom Schuhom prvú ozajstnú
premiéru. Sú to Hoffmannove poviedky a mladá sopranistka Irmgarda Seefriedová spieva súbene vetky tri sopránové partie, rovnako ako skúsený Paul Schoeffler vetky tri
podoby zloducha. Nasleduje premiéra Verdiho Otella, prvé mozartovské natudovania a koncom mája 1946 prvý viedenský
povojnový Wagner. V Tristanovi a Izolde má
Krips k dispozícii skvelú dvojicu  Maxa
Lorenza a Anny Konetzni.
Premiéra za premiérou. Objektívne treba prizna, e Krips v týchto sezónach pracuje na poli vyèistenom od jedného z konkurentov: tí, nacizmom prenasledovaní ete
zostávajú, a èasto natrvalo, v anglickom, no
najmä americkom exile, iní zasa musia èeli obvineniam z kolaborácie s nacistami.
Krips má k dispozícii nielen talentovanú

mlaï, ale aj hviezdy. S exkluzívne vyzývavou ¼ubou Velièovou pripravuje Aidu, s krehkou kráskou Mariou Cebotariovou Ariadnu
na Naxe. Mono aj daòou okupaènej moci
je natudovanie Borodinovho Knieaa Igora s Paulom Schoefflerom v titulnej úlohe.
Krips sa vracia aj do Salzburgu a v roku
1947 cestuje na èele súboru na prvé ve¾ké
zahranièné zájazdy. Londýn ohúri Donom
Giovannim  k súboru sa tu pripája exulant
Richard Tauber a spieva svojho posledného Ottavia; rovnako Viedenèania nadchnú
Parí týlovosou, ale aj mladistvým pelom
úèinkujúcich v Cosi fan tutte. Tento komorný Mozart je glanzstückom Kripsovho
súboru. Premiéru má v októbri 1948 v Redoutensaal a v priebehu necelých troch rokov mu tlieskajú v Paríi, Londýne, Antverpách, Nice, Ríme, Florencii i Miláne.
Èoko¾vek dirigujem, vdy hovorím orchestru:
vetko je od Mozarta. Aj zvuk Majstrov spevákov
norimberských musí by taký jemný a priezraèný
ako u Mozarta. Nehrajte, ale spievajte!
Krips obnovuje a mladými sólistami dopåòa Figarovu svadbu. Nové natudovanie
Dona Giovanniho má okrem stálic  Schoefflera (Don Giovanni) a Dermotu (Don Ottavio)  tromfy vo dvoch diametrálne odliných predstavite¾kách Donny Anny (Velièová, Cebotariová), v aristokratickej Donne Elvíre Elisabethu Schwarzkopfovú,
v klasickej Zerlinke Seefriedovú a ved¾a
plnozvuèného Leporella Georga Hanna
uplatòuje sa viedenský komediant schickanederovského strihu, tie neprekonate¾ný
Papageno a skvelý Figaro  Erich Kunz. Nová Èarovná flauta prichádza na program
v januári 1948 a predstavuje osobný triumf
pre novú Krá¾ovnú noci Wilmu Lippovú.
Jedným z tajomstiev vysokej umeleckej
úrovne, týlovej èistoty a jednoliatosti Kripsových mozartovských natudovaní bolo, e
na rozdiel od nasledujúcich rokov a desaroèí mal k dispozícii stály, poctivo skúajúci súbor, kontrolovaný jeho prísnou a skúsenou rukou i vyhraneným názorom. Spevákov, zocelených desiatkami spoloèných
predstavení, nevyèerpávaných finanène síce
exkluzívnymi, ale umelecky èasto pochybnými hosovaèkami, nezlajdaèených
premiérami na dve-tri skúky, nerozpty¾ovaných repertoárovými úletmi od baroka
po modernu, od Mozarta po Pucciniho. Tenorista Dermota, barytonisti Taddei a Poell,
basbarytonisti Schoeffler a Kunz, basisti
Weber, Hann, Alsen, aj z vojnového zajatia
sa vracajúci Edelmann, skúsená mezzosopranistka Höngenová, sopranistky Seefriedová, Jurinacová, Schwarzkopfová, Looseová,
Güdenová, della Casa, Lippová, to boli piliere Kripsovho povojnového viedenského
mozartovského ansámblu. Ïalie vstupujú
na javisko na prelome 40. a 50. rokov, napríklad Kunzov mladí krajan a alternant
Walter Derry, èi superelegantný a hlasovo
impozantný Kanaïan George London so
svojím Donom Giovannim.
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➤

OZVENY Z HISTÓRIE

Zabudnutá

➤

Hoci Krips v rokoch 1953  1958 v Staatsoper nediriguje, tradícia výnimoèných mozartovských natudovaní je u trvalým zjavom a vytvárajú ju stále nové a nové sólistické mená. Jednou z posledných, ktorá vo
svojich zaèiatkoch spievala ete ako partnerka s legendami povojnových sezón
pod Kripsovým vedením, bola Lucia Poppová. Joseph Krips stál za pultom, keï v jeseni
1965 triumfovala v obnovenej premiére Èarovnej flauty, aj keï o necelý rok po prvý raz
obliekla kostým inej svojej profilovej postavy  Straussovej Sophie. A do tretice boli
obaja velikáni, rakúsky dirigent a slovenská
sopranistka, aktérmi slávnej premiéry Èarovnej flauty v newyorskej Metropolitan vo
februári 1967. S Kripsom nahrala Poppo-
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JAN KIEPURA AKO DON JOSÉ V INSCENÁCII CARMEN

FOTO

Baldvina de Oliveira, umeleckým menom
Bidu Sayaová (11. 5. 1902) a Jan Kiepura (16. 5. 1902)  brazílska sopranistka
a po¾ský tenorista. Ko¾kýme u nás tieto
mená ete èosi hovoria? A dozaista ete menej je tých, ktorí boli úèastníkmi Kiepurových viedenských triumfov. Exotickú Juhoamerièanku od nás asi nevidel a nepoèul
nik, veï prevanú èas svojej vrcholnej
umeleckej kariéry venovala newyorskej
Metropolitan opere v období, keï nás najprv hnedá a potom èervená totalita nadobro odrezala od operného sveta do tmy zahanbujúcej izolácie. K obom zjavom, ktoré
originálne kreslili svoj podiel na mape svetového vokálneho kumtu v dvadsiatych,
tridsiatych a tyridsiatych rokoch, môeme
sa dnes vraca aspoò prostredníctvom Sayaovej gramoplatne, Kiepurových hudobných filmov a základnú informáciu poskytnú vari aj nasledujúce riadky.
Obaja boli vo svojej dobe pojmy výrazne
exotické. Sayaová svojím pôvodom, Kiepura imidom mediálnej hviezdy. Viedenské
publikum si 24-roèný Kiepura získal u debutom v roli Cavaradossiho aj napriek tomu,
e tretinu partu odspieval po po¾sky, tretinu
po nemecky a tretinu taliansky. Krátko na
to, druhou premiérou Turandot (s Máriou
Némethovou), si Viedeò poloil k nohám.
Onedlho spieval v Paríi, Miláne, v roku 1931
po prvý raz v Amerike (v Chicagu): Cavaradossiho, Kalafa, Rudolfa, Vojvodu z Mantovy,
Manrica, Massenetovho des Grieux, Dona
Josého, s ktorým sa na jeseò 1937 lúèil s viedenským javiskom. V rokoch 1938  1941
spieval v Metropolitan opere, a v Chicagu aj
Jonteka, v klasickom diele po¾skej hudby,

ARCHÍV

STOROÈNICA ?

BIDU SAYAOVÁ A MARTIAL SINGHER
PÉLLEAS A MÉLISANDA

V OPERE

vá, tuím, aj svoj prvý operný gramokomplet  Únos zo Serailu (part Blondchen).
Neob¾ubujem v orchestri ´tuèný´zvuk 
uprednostòujem zvuk tíhly, pruný. Ak nie je orchester dostatoène pruný a ohybný, nemal by Mozarta vôbec hra. Vetko musí by prieh¾adné
a treba hra tak, e kadý muzikant na svojom
nástroji dospeje k rozozvuèaniu alikvotných tónov.
Veï od èoho závisí krása orchestrálneho zvuku?
Nie od súhrnu hraných tónov, ale od súhrnu rozozvuèaných alikvotov. To isté platí pre speváka...
Kadý naozaj mozartovský spevák musí by
schopný nasadi akýko¾vek tón v piane, crescendova ho do forte a vráti spä do piana bez toho,
e by sme vnímali zmenu registra èi polohy tónu.
JAROSLAV BLAHO

Moniuszkovej Halke, aj Radamesa, ktorý bol
jeho ojedinelým výletom do dramatico.
Hlas, prednes, tíhla postava a chlapèenská charizma urobili z Kiepuru v priebehu
dvoch-troch rokov svetovú hviezdu. K jeho
obrovskej popularite prispela aj de¾ba umeleckej èinnosti medzi operné javisko na jednej, koncertné pódium, operetu a film na druhej strane. Väèinu filmov, ktorých názvy sú
príznaèné pre ich áner (Spievajúce mesto, Pieseò jednej noci, Pieseò pre teba, Milujem vetky eny,
Èaro Bohémy, La valse brilante, Zem úsmevov
a iné), nakrútil v partnerstve s manelkou,
maïarskou sopranistkou Marthou Eggerthovou. Tri roky, poèas vojny, spieval takmer denne Danila z Lehárovej Veselej vdovy na Brodwayi, a ete aj roku 1955 v Londýne. Získal
britské obèianstvo, neskôr il vo Francúzsku,
naposledy stál na koncertnom pódiu v rodnom Po¾sku roku 1958. Sotva 64-roèný zomrel v New Yorku, pochovaný je vo Varave.
Svietivý tenor s uhranèivou farebnosou
materiálu, pôsobivým mezzavoce, ktorý
priam na poiadanie rozdával trojèiarkové c
a cis. Pod¾a niektorých znalcov dobre posadený Naturstimme bol, ia¾, v tyridsiatke
pre operu prakticky stratený. V dnenom
zmysle slova bol jednou z prvých cestujúcich
hviezd, miláèik tisícov, ktorý po predstavení
pridával pred spustenou oponou a potom ete
na ulici zo strechy automobilu.
***
Po slávnom predstavite¾ovi Verdiho Otella, uruguajskom tenoristovi José Oxiliovi,
bola Bidu Sayaová druhou latinskoamerickou hviezdou naozaj prvej ve¾kosti. Roku
1926 upozornila na seba v rímskom Teatro
Constanzi ako Rosina z Barbiera a desa rokov zbierala vavríny na ve¾kých talianskych
scénach, v Paríi, Lisabone, Buenos Aires
a v rodnom Riu, v ktorom kadé jej vystúpenie sprevádzali manifestácie, neskôr prísloveèné pre vítanie futbalových majstrov
sveta. Pätnás vojnových a povojnových sezón strávila Sayaová v Metropolitan opere,
kde debutovala roku 1937 ako titulná hrdinka Massenetovej Manon. A jej vrcholné
role? Zerlinka, Rosina, Norina, Adina, lammermoorská Lucia, Elvíra z Puritánov, Gilda, Violetta, Mimi, Manon, Julietta, Lakmé,
ale aj Mélisanda. A na samom vrchole azda
Zuzanka v newyorskom snovom obsadení, ktoré okrem nej spoluvytvárali Pinzov
Figaro a Novotnej Cherubino.
Málokto vie, e po prvý raz stála na profesionálnom javisku niekedy zaèiatkom
dvadsiatych rokov, a to ani nie tak ïaleko
od nás  v Bukureti. Jednou z jej uèiteliek
bola toti slávna rumunská sopranistka
predcarusovskej generácie Elena Teodoriniová, posledný mezzo acuto, pod¾a ve¾kého
talianskeho operného historika a teoretika
prof. Cellettiho posledná ve¾ká interpretka Donizettiho Lucrezie Borgie. A e vraj
zaostalý Balkán! Pre operu to urèite neplatí!
JAROSLAV BLAHO
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

ZAMYSLENIE

ÈAS

INFORMÁCIÍ



ÈAS KOMERCIE

ijeme v èase, kedy sme zavalení mnostvom informácií. Mnohé z nich z kapacitných dôvodov naej mysle vnímame povrchne a vzápätí ich vypúame z hlavy.
Médiá sa nám tlaèia do bytov, na pracoviská a predkladajú nám informácie vetkého
druhu. Názory ako a preèo i si mnohí radej preèítajú, vypoèujú, ne by komunikovali s vlastným vedomím, podvedomím.
Ale nae podvedomie, cit, duchovno je
utlaèené. Snaia sa ho usmeròova záplavy
návodov, ktoré nám radia ako sa správa,
i, ako by uspení. Cie¾om je sebavedomie, podnikavos, výkonnos. Davový èlovek sa orientuje v dnenej dobe najmä na
základe komerènej mediálnej podpory, ktorá sa z ve¾kej èasti uberá cestou masového
írenia obsahovo menej závaných, efemérnych skutoèností, alebo senzácií, ktorých
úlohou je okova, prvoplánovo upúta, priláka  so seriálovitým stupòovaním nevedných, nových skutoèností, ktoré vak
ihneï strácajú na aktuálnosti.
Dnes sa v naej spoloènosti prejavujú
mimoriadne progresívne technokrati. Umenie a cit sa degradujú, rovnako filozofia je
na periférii záujmov. Na okraj pozornosti sa
dostáva aj hudobná kultúra. Stáva sa iba
súèasou obchodu a trhových vzahov. Ná
ivot a tým aj nae vnímanie sa zdynamizovalo a atomizácia postojov a názorov
v hudbe priniesla kaleidoskop týlov, ánrov a koncepcií. Èo má by leitmotívom pre
nás vetkých, èo by v nás vyvolával pocit
spolupatriènosti, pocit istoty a bezpeèia, e
hudobný vývoj NAPREDUJE a netápe? Èo
nám umoòuje h¾ada ideál, poznanie, zve¾adenie ducha?

OSOBNOS

UMELCA

Moja odpoveï smeruje k výrazným umeleckým osobnostiam s etickým rozmerom.
Osobnosou sa v naom kontexte stáva
integrovaný jedinec s výrazným talentom
a nadením pre tvorivú èinnos, ktorý si
vzdelaním a zdokona¾ovaním vytvoril
schopnosti pre jasne formulované a tlmoèené umelecké postoje hlbokej estetickej
kvality, oslovujúce recipientov. Jeho súèasou je aj schopnos posudzova javy, ich
kvalitu, obzor svetonázoru, vnímanie a vyuívanie schopností a ich rozvíjanie. Zloitou je otázka, do akej miery súvisia osobnostno  morálne postoje umeleckej osobnosti, jej ¾udská a spoloèenská existencia
s jej tvorbou? Do akej miery existuje vzah
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

medzi existenciou, verbálnym vyjadrovaním, skutkami, ivotom a umeleckými
poèinmi, èi sa tieto èinnosti vzájomne podmieòujú?
Podobne ako v mnohých iných otázkach, týkajúcich sa bytia a umenia, neexistuje asi priama a jednoznaèná odpoveï.
Vysoké morálne kvality v ivote sú zárukou schopnosti rozliovania kvality duchovných procesov, posudzovania dobra
a zla, lásky a nenávisti, krásy i odpornosti.
Tieto kategórie nachádzajú uplatnenia rovnako aj v estetických obrazoch, ktoré majú
ilustrova ¾udské preívania a posudzovanie ivotných hodnôt. Pod¾a môjho názoru je osobnos tou najdôleitejou velièinou v umení. Najjednoduchie to vyjadruje Platón: Aký kto je, také dielo vytvára. Skutoèný umelec nie je umelcom iba
keï tvorí, je ním neustále, v kadej chvíli.
Umelecká osobnos môe zasahova aj do
spoloèenského ivota, vyjadrova sa a ovplyvòova kultúrny vývoj spoloènosti. Dnes
je mnohým osobnostiam v kultúrnom ivote prisudzovaný mimoriadny mediálny
priestor. Pravá tvár umeleckej osobnosti
vzniká ale na pódiu, èi v nahrávacom túdiu, kde paleta jej výrazových hudobných
prostriedkov a hudobnej logiky vychádza
zvnútra jej duchovnej úrovne. Cie¾om
umeleckej osobnosti nemôu by aktivity
zamerané prioritne na osobný prospech.
Ani aktivity komerèných zameraní bez
úsilia o jedineènú kvalitu...

TALENT 

UMELEC

Èasto sa pri hodnotení umelca pouíva miera talentu ako meradlo kvality jeho tvorby.
Talent je pojem príli nejasný. Málokedy sa
ale spomína ako schopnos vyvíja sa, neustále cíti potrebu zdokona¾ova schopnosti, ktoré sa talentom spontánne prejavujú.
Talent je práca, práca na zdokona¾ovaní, èi
vnútornej potrebe zdokona¾ova a h¾ada
ideálne rieenia v umení.
Podobne je to s pojmom umelec, pojmom v dnenom svete èasto a nadmerne
pouívaným. Stratilo do istej miery svoj výnimoèný charakter. Umelcom je dnes takmer kadý, kto vystupuje na verejnosti
s hudobnou, výtvarnou èi slovnou produkciou, dokonca ten, kto sa hrdí väèou úitkovosou, je viac medializovaný a popularizovaný. A verejnos masírovaná komerènými médiami stráca preh¾ad, kto je skutoèným umelcom. Stráca schopnos rozlíi
kvalitu.

TVORIVOS 

H¼ADANIE

Presvedèivos, sila umeleckej osobnosti interpreta spoèíva v schopnosti obsiahnu,
spozna význam, podstatu umeleckého diela, skladby a výrazne a jednoznaène prezentova svoj uhol poh¾adu na dielo. Kritériom
sa tu stáva jeho technika  teda jeho umelecká úroveò, schopnos poui adekvátne
interpretaèné prostriedky na vyjadrenie zámeru. Technika, ak ju chápeme len ako
zruènos, stavia bariéru zámerom, tvorivým
nápadom pri interpretácii, hudbu delí na
hudobné myslenie a zvolené, uplatòované
prostriedky, èi schopnosti, na jej realizáciu.
Táto dualita je istým spôsobom nevyhnutná z h¾adiska analýzy interpretaèného prejavu. Slovo technika je èasto iba pomocným
termínom na osvojenie si celej mnoiny
prostriedkov a schopnosti poui adekvátne nuansy, pohyby pri dokonalom zvládnutí
hudobného textu. Tu vak  v koneènom
dôsledku  musíme vníma v prvom rade
význam textu, nadinterpretáciu a význam slova technika nadobudne irí rozmer, keï nám splynie nielen s pojmom
ako, ale aj èo.
Interpretovi urèuje jeho tvorivý priestor
skladate¾ a jeho vlastné tvorivé schopnosti. Tvorivos je h¾adanie ideálnych proporcií v hudobnom diele, kedy sa skåbi nadanie, skúsenos, nadenie s vô¾ou postihnú
najkrajie a najzaujímavejie súvislosti
a obsah. Proces tvorivého h¾adania je nekoneèný, èoho dôkazom sú osobnosti umeleckého sveta, ktoré vytvárali evolúciu v dejinnom hudobnom procese.
V hudbe nie je niè väèie ako onen pôitok
dvojitého majstrovstva, keï majster vyjadruje
majstra. (R. Schumann)
Tvorivé h¾adanie je nevyhnutným predpokladom ivej evolúcie interpretaèného
umenia, ktoré nesie zodpovednos za transcendenciu hudobných ideí minulosti a ich
transformáciu do optiky dneného sveta.
Pôsobením individuality interpreta je kadá interpretácia kvalitatívne jedineèná, èo
je spôsobené nielen jedineènosou interpretácie, ale i schopnosou diela absorbova
mnohé tvorivé vplyvy interpretov. Aj Anton Rubintejn chápal interpretáciu vdy
ako tvorivý proces. Interpretáciou hudby
rozumel vcítenie sa a preniknutie do skladby, èo umoòuje priblíi poslucháèom ideu
diela. Rubintejn hovoril o interpretácii ideí
diela a nie autorových ideí. Chápal pravdepodobne monos rozporu medzi subjektívnym zámerom skladate¾a a objektívnym
obsahom diela.
Autor hudby, èasto sám nehrajúci, vyh¾adáva konkrétneho interpreta nielen pre
jeho výnimoèné ovládanie nástroja, ale
hlavne kvôli príbuznému estetickému
a svetonázorovému náh¾adu. Interpret sa
stáva výrazom skladate¾a, jeho zmyslami.
Pod¾a I. Zeljenku je jeho interpret dokonca
súèasou skladate¾a.

31

ZAMYSLENIE
DIALÓG

INTERPRETA

Interpretov vzah k publiku môe ma viaceré prejavy, od úplnej ignorácie poèas vystúpenia, a po podkladanie sa publiku
reakciami, ktoré mu dávajú najavo, e pre
interpreta je prvoradé uspokojenie jeho poiadaviek; interpret sa chce pred publikom
ukáza.
Znaènú úlohu pri úspechu interpreta
zohráva jeho popularita, jeho doterajie
úspechy, ktoré vôbec nemusia súvisie
s kvalitou jeho hry. Záujem publika je èasto determinovaný reklamnou stránkou
umeleckej kampane  budovaním imidu, popularity. Poslucháè, èi divák si rád
o interpretovi najprv preèíta v ob¾úbenom
èasopise o jeho bených starostiach, ktoré
môe porovna so svojimi, dozvie sa v rozhlase èi v televízii o jeho úspechoch a výnimoènosti a následne na koncerte je tak náchylnejí uveri håbkam umeleckých obsahov. Zo strany publika je pri vnímaní hudby
negatívom pasívny prístup, nezáujem
o kontempláciu. Tento prístup môe degradova umenie na konzumný tovar a tým ho
zbavova podstaty a zmyslu. Tento stav vyuívajú ikovní eskamotéri, ktorí ponúkajú
zruènos a mnohokrát overované napodobeniny diel, ktoré zaznamenali v urèitej
dobe záujem i úspech u publika. Z h¾adiska istého výchovného aspektu, potreby írenia klasickej hudby pre èo najirie masy,
má miesto aj tzv. popularizácia vánej hudby (napríklad vystúpenia Troch tenoristov), ale z h¾adiska umeleckej kvality
nemá takýto zámer prakticky iadny význam. Môem prezentova aj opaèný postoj,
ktorý povauje vánu hudbu za elitnú, urèenú iba intelektuálom a takáto hudba
nemá ma záujem o masové írenie, ktoré
ju môe zbavi nevednosti. Prijímanie hudby sa stalo výnosným obchodom mediálneho priemyslu, hlavne v oblasti populárnej hudby. Napriek tomu, e hudba je povaovaná za najemotívnejie umenie, do
popredia sa èasto dostáva racionálnos, vypoèítavos, efekt. Mnohí interpreti sa dokonca vyhýbajú prejavu hlbokých citov,
v popredí dominuje intelektuálna analýza
a kontrukcia. Keï to spojíme s tendenciou
doby vytvára pohodlie, a to aj pri vnímaní
hudby, vytvára isté úspené tandardné
modely, stávame sa svedkami strácajúceho
sa aktívneho vnímania hudby, nivelizácie
vkusu a neschopnosti odlíi skutoèný umelecký prejav od karikatúry, èi plagiátu.
V súèasnosti sme zahrnutí rôznymi
zvukmi a èasto sme ochotní hudbu akceptova iba ako jeden z mnohých zvukov.
Je veobecne známym faktom, e súèasná
hudba je pre svoju zloitos prijímaná dos
obtiane. Pritom tu nejde o zloitos obsahovú, ako skôr o zloitos vyjadrovacích
prostriedkov. Autori hudby reflektujú
v prvom rade súèasné zloité ivotné postoje, reagujú na negatíva dekadentných pro-
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cesov v hodnotových rebríèkoch, vysmievajú sa, nastavujú zrkadlo multiplexnému
svetu, odha¾ujú zloité psychické procesy
¾udského ega. Zaznamenávame ohlasy, e
sa súèasná hudba nepáèi, je komplikovaná. Rovnaké ohlasy sú na ná spôsob ivota, na chvatnú existenciu v zajatí komfortu, komercie a prevrátených ¾udských hodnôt. Pre mnostvo antagonizmov v spoloènosti je nesmierne zloité nájs zjednotenie, harmonickú syntézu. Rôzne vrstvy,
spoloèenské kasty sa usilujú nájs spoloèného menovate¾a, tým je vak doposia¾ najmä konzum, komfort a uniformita na rôznych kvalitatívnych stupòoch. To je ïalím
argumentom pre krízu kultúry.
V poslednej dobe sa otázka záujmu verejnosti o tzv. vánu hudbu aktualizuje. Smerovanie kultúry k masovosti a komerènosti
hrozí tým, e sa v spoloènosti presadí iba
zábavná funkcia hudby, ktorej úlohou je
odpúta recipienta od starostí a aivých ivotných situácií. Väèina ¾udí pouíva hudbu
ako gauè. Chce by poloená na vankú, chce sa
zrekreova a oèakáva po námahe vedného ivota
poteenie. (A. Copland). Hudba 20. storoèia
zohráva v tomto vzahu svojou zdanlivo nedostatoènou komunikatívnosou nerovný
boj o poslucháèa. Bojujú oò ove¾a agresívnejie komerèné záujmy a masmédiá. Mnostvo hudobných smerov, ktoré sa v 20. storoèí rozírili, dali priestor rôznym dekadentným h¾adaniam, zotierajúcim akéko¾vek
tabu, pravidlá, konvencie a obmedzenia. Recipient je nútený selektova a h¾ada si vlastný smer v hudobnej kultúre, s ktorým sa stotoní. Toto h¾adanie ho èastokrát unaví a ak
sa nedokáe zorientova, dovedie ho k rezignácii voèi súèasnej hudbe.

RENESANCIA

UMELECA?

V dnenej dobe pecializácie sa vo¾né pomenovanie hudobník, èi muzikant u nepouíva. Kategória skladate¾ a interpret
nadobúdajú isté pecificky diferencované
vlastnosti z pozície tvorivosti, zámerov a ich
uplatnení. Pri dnených nárokoch je nároèné by erudovaným vo vetkých oblastiach
hudby. Dosiahnutie urèitej kvality si vyaduje v kadej èinnosti vytrvalé sústredenie
a preferenciu pred ostatnými aktivitami.
Predsa je vak potrebný obzor irích skúseností, preitých súvislostí, pri schopnosti
selektova tie najlepie varianty, schopnos
predstavivosti a emotívneho bohatstva.
Niekedy sa pecialista charakterizuje ako
jedinec, ktorý okrem pecializácie vetko
ostatné robí horie. Dnenej interpretácii
akoby chýbala komplexnos hudobného
prejavu, komplexnos ako spôsob prístupu,
uchopenia hudobného textu, spoznávania
faktúry, transformácie hudobných motívov,
zmyslu umeleckého pôsobenia .
V súèasnosti sa interpreti pecializujú iba
na interpretáciu, nie sú (alebo len zriedka)
autormi hudby. História vývoja interpretá-

cie priniesla akceptáciu interpretov ako samostatných nosite¾ov hudobných ideí aj bez
prítomnosti skladate¾a, èím ich aprobovala
by zodpovednými za ich diela. Interpret do
znaènej miery predurèuje úroveò kvality hudobného prejavu stupòom prípravy,
ktorú len máloktorý dokáe povaova za
absolútne definitívnu vzh¾adom na predvedenie diela, teda výsledku svojej práce.
Interpretov poh¾ad na dielo dospieva v priebehu túdia do rôznych èiastkových tádií,
celkový hudobný obraz sa vynára postupne. Èasto a po mnohonásobnom opakovaní diela na koncertoch interpret dospieva k definitívnemu rieeniu. Kadá ïalia
interpretácia mu prináa nové poh¾ady
a podnety, pod ich vplyvom evolúcia procesu interpretácie pokraèuje. Vzniká teda
sled interpretácií, v koneènom dôsledku
neustále sa vyvíjajúcich. Podliehajú mnohým vplyvom, osobnostnému vývoju interpreta, kvality jeho pôsobenia na nástroj,
vývoju jeho poh¾adu na autora hudby, rovnako ako jeho schopnos odhali skladate¾ove zámery a ponúknu ich prostredníctvom svojej optiky.
Jedineènos interpretovej umeleckej èinnosti je v aktuálnom tvorivom momente.
V premene znakovej reèi tónov cez prizmu
vlastných preívaní, v uplatnení nárokov na
kvalitu znenia hudby, kvalitu tónov a ich
spájaní, v schopnosti iluzívne vytvára
u publika asociácie krásy, údivu, schopnosti
uvo¾nene a zároveò sústredene postihova
súvislosti formy, èasovosti, priebehov hudobných obrazov...

KRÁSA

A PRAVDA

Ak hovoríme o estetických vnemoch,
o umeleckej tvorivosti, prichádzame k definovaniu týchto procesov fenoménmi
Krásy. Posudzovaním Krásna a Pravdy, èi
pravdivosti tvorby. Ich zmyslová podstata
je z h¾adiska náho vnímania hudby
a vnímania úèinkov hudby mnohoraká
a nedefinovate¾ná, resp. nekoneèná. V hudbe, v interpretácii môeme hovori iba
o takej Pravde, èi stupni Pravdy, aký je
schopný interpret pochopi, postihnú a zaznamena. Èasto sa v literatúre stretávame s poiadavkami nachádza v tvorivom
procese pravdu, pravdivos. Tento mne nie
jasný a dostatoène výstiný termín by som
radej nahradil pojmom oduevnená
úprimnos, ktorý vyjadruje umelecké myslenie, avak determinované ambitom vedomostí, skúseností a schopností. Pravdivos môeme vníma len prostredníctvom
skutoènosti, úprimného sebaodhalenia.
Úprimnos nielen v umeleckom prejave,
ale i kadodennom ivotnom prejave oslovuje recipientov omnoho bezprostrednejie, ne vyumelkovaný prejav pod¾a istých
noriem, èi klié.
POKRAÈOVANIE NA STR.
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HUDOBNÝ PRIEMYSEL

AUTORSKÉ PRÁVA
A ICH OCHRANA V

21.

STOROÈÍ

MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA FONOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU (INTERNATIONAL FEDERATION
PHONOGRAPHIC INDUSTRY  IFPI) JE ORGANIZÁCIOU S CELOSVETOVOU PÔSOBNOSOU,
KTORÁ ZASTUPUJE A CHRÁNI PRÁVA VÝROBCOV ZVUKOVÝCH A HUDOBNÝCH AUDIO-VIZUÁLNYCH ZÁZNAMOV.
ZDRUUJE OKOLO 1 500 VÝROBCOV ZO 70 KRAJÍN SVETA VRÁTANE NAJVÝZNAMNEJÍCH HUDOBNÝCH
SPOLOÈNOSTÍ  AKO WARNER MUSIC, BMG, EMI, UNIVERSAL MUSIC, SONY MUSIC A PODOBNE.
IFPI ZDRUUJE 41 NÁRODNÝCH SKUPÍN, MEDZI NIMI AJ NÁRODNÚ SKUPINU IFPI NA SLOVENSKU.
AKÉ JE POSTAVENIE NÁRODNEJ SKUPINY IFPI NA SLOVENSKU A AKÉ SÚ JEJ HLAVNÉ CIELE  NA TO ODPOVEDÁ
SLAVOMÍR OLOVSKÝ, VÝKONNÝ RIADITE¼ NÁRODNEJ SKUPINY IFPI NA SLOVENSKU:

Naa národná skupina pôsobí na Slovensku od vzniku Slovenskej republiky, t.j. od
roku 1993. V súèasnosti reprezentujeme
záujmy 17 domácich výrobcov zvukových
záznamov, spoloèností ako Sony Music,
Universal alebo SQ Music, ktoré sa niekedy oznaèujú aj ako tzv. hudobné vydavate¾stvá. Pokia¾ ide o nae hlavné ciele  ide
nám o silnú slovenskú hudobnú kultúru
a dobrý trh s hudobnými nosièmi. Obidva
tieto ciele vnímame ako úzko spojené
a od nich odvodzujeme aj nae aktivity. Na
jednej strane organizujeme Aurel-a 
podujatie, prostredníctvom ktorého sa medializuje kvalitná domáca produkcia populárnej hudby, na druhej strane bojujeme
proti tzv. pirátom, proti nelegálnemu nakladaniu s predmetmi, chránenými autorským zákonom. Mimochodom, pojem pirát pouívam len ve¾mi nerád. Osobne som
za to, aby sme týchto ¾udí oznaèovali ako
parazitov legálneho hudobného biznisu.
Popri boji s tzv. pirátmi sa snaíme chráni záujmy naich èlenov prostredníctvom
monitorovania a spolupráce pri tvorbe legislatívy, zostavujeme rebríèek najpredávanejích nosièov, zbierame informácie o slovenskom trhu s hudobnými nosièmi a vykonávame celý rad ïalích èinností, ktoré
prospievajú slovenským hudobným vydavate¾stvám, a tým aj slovenskému hudobnému ivotu.
= Kto sa môe sta èlenom Národnej
skupiny IFPI a preèo by malo by pre
vydavate¾ov a výrobcov zvukových
a hudobných audio-vizuálnych záznamov zaujímavé prija èlenstvo v tejto
ochrannej organizácii? Èo poskytuje
Národná skupina IFPI svojim èlenom?
Pod¾a naich stanov sa èlenom slovenskej
národnej skupiny IFPI môe sta kadá fy= HUDOBNÝ IVOT  5  2002

zická alebo právnická osoba, ktorá je výrobcom zvukových alebo hudobných zvukovoobrazových záznamov, alebo distributérom
hudobných nosièov za predpokladu, e má
sídlo na Slovensku. S príslunosou k IFPI
je spojený celý rad praktických výhod, avak
ja vidím naich èlenov predovetkým ako
skupinu zodpovedných osôb, ktoré prispievajú k tomu, e sa Slovensko pribliuje
k normálnym európskym pomerom a vymaòuje sa z nánosov marazmu minulosti.
Bojom proti tzv. hudobným pirátom a vzájomnou spoluprácou na tento úèel sa vlastne zasadzujeme za vládu zákona, za právny
tát v urèitej oblasti ivota naej spoloènosti. Samozrejme, motívy naich èlenov nie sú
úplne altruistické, veï z legálneho trhu s nosièmi v koneènom dôsledku profitujú nielen
nai umelci, ale aj oni. Toto èasto poèujem
v rozhovoroch s mladými ¾uïmi ako výhradu a vdy na to odpovedám rovnako  je
dobré, keï má niekto svoj ve¾mi silný záujem na vláde práva v naom táte.
= Je IFPI ziskovou organizáciou?
Slovenská národná skupina IFPI je neziskovou organizáciou a sme s tým celkom
spokojní. Viac nás trápi fakt, e aj vydávanie hudobných nosièov na Slovensku je
èoraz menej ziskové, nehovoriac u o umeleckom pôsobení v oblasti hudby. Pripomína mi to skôr luxusného koníèka a nie prácu. Toto sa musí zmeni. Naa spoloènos
má len dve monosti. Buï budeme vyváa
do zahranièia nae lesy a vodu, alebo nau
umeleckú tvorbu. Myslím si vak, e o Slovensku viac ako kus neotesaného dreva
povie drevo umelecky spracované na soku. Alebo pesnièka. Alebo cédeèko s pesnièkami.
=Duevné vlastníctvo je na celom svete chránené vnútornými zákonmi tej-

FOTO ARCHÍV

OF THE

SLAVOMÍR OLOVSKÝ

ktorej krajiny, ale aj dvojstrannými
a viacstrannými medzinárodnými
zmluvami  ako je napríklad Bernský
dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel, èi Veobecný dohovor
o autorskom práve, Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov,
výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácii a pod. Na Slovensku sa ochranou duevného vlastníctva zaoberá Autorský zákon z roku
1997, ktorý bol roku 2000 (s úèinnosou od 1. augusta) novelizovaný najmä v súvislosti s rozírením ochrany
práv v kontexte s ïalím rozvojom digitálnych informaèných technológií.
Èo je hlavnou náplòou IFPI v tejto súvislosti? Aké aktivity vyvíja na ochranu autorských práv?
Naa národná skupina má k slovenskému
autorskému právu rovnaký postoj ako európske intitúcie. Zákon o autorskom práve je v tejto krajine na slunej úrovni, problémom vak je, e sa akosi v praxi ve¾mi
nedodriava. My v prvom rade chránime
a bojujeme za záujmy naich hudobných
vydavate¾stiev. Tieto záujmy sa vo väèine
prípadov kryjú so záujmami výkonných
umelcov (hudobníkov, spevákov) a autorov
hudobných diel. Chcem poveda, e dodriavanie autorského zákona a fungujúci
hudobný ivot nie je len záujmom tejto sku-
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ZAMYSLENIE
piny ¾udí, ale mal by by záujmom celej
spoloènosti. Hudobné vydavate¾stvá nepaujú a nemajú previazanie na organizovaný medzinárodný zloèin, tzv. hudobní piráti èasto áno. My platíme dane, piráti nie.
My vyh¾adávame mladé talenty, piráti parazitujú na ve¾kých menách. My dávame
prácu ¾uïom v tomto táte, piráti ivia podivuhodné indivíduá v krajinách, kde zákon a ¾udský ivot nemajú iadnu hodnotu. Preto iadame orgány èinné v trestnom
konaní, súdy, colné orgány, aby aktívnejie
bojovali proti tzv. pirátstvu.
= S akými formami poruovania Autorského zákona sa v praxi najèastejie stretávate? Ako sa na Slovensku
riei poruovanie Autorského zákona?
Niet formy tzv. pirátstva, ktorá by na Slovensku nebola zastúpená, snáï okrem pirátskych superlisovní CD, ktoré fungujú
v Ruskej federácii, na Ukrajine a v Bulharsku. Pritom § 152 Trestného zákona je jasný a zrozumite¾ný  poruovanie autorských práv je trestným èinom. Pokia¾ ide
o to, ako sa tu tieto prípady rieia  pracujeme na nieko¾kých exemplárnych prípadoch. Dodnes si niekde hlboko v dui niektorí nai spoluobèania ete stále myslia, e
v spoloènosti, kde nie je zadarmo niè, by
takmer zadarmo mala by hudba a tvorba
umelcov.
=V uplynulých dvoch-troch rokoch sa
aj na Slovensku rozmohla výroba kópií nahrávok na vypa¾ovacích zariadeniach, a to aj na komerènom základe.
Rozsah tradièných foriem hudobného
pirátstva v Èechách  èo je pokútny
predaj viac alebo menej vydarených
falzifikátov nahrávok na CD a MG nosièoch, sa pod¾a èeskej sekcie IFPI pohybuje v hodnotách okolo desa-pätnás percent z celkového objemu legálneho predaja. Úhrnný objem nelegálnych výrobkov uvedených do obehu sa
teda rovná pribline jednej tvrtine
celkového predaja legálnych výrobkov.
Odhady kôd, spôsobené pirátskymi
aktivitami, predstavovali v roku 2000
v Èechách okolo 200 miliónov èeských
korún. Aká je situácia na Slovensku?
Neuteená situácia je aj na Slovensku. Pod¾a naich údajov vzrástol z dôvodu väèej
prístupnosti tzv. vypa¾ovacích technológií
podiel pirátskych nosièov na trhu s nosièmi
na 40%. Toto èíslo je alarmujúce a bude základom ïalieho prepadu v budúcnosti.
Nárast pirátstva sledujú pozorne aj nai zahranièní partneri. Nie náhodou je Slovensko pre poruovanie autorských práv na
zozname sledovaných krajín Special 301,
ktorý zostavuje USTR. Ete pár rokov ignorancie tohto problému a zodpovedne môeme oèakáva zavedenie obchodných
sankcií USA voèi námu tátu. To sa stalo
napríklad Ukrajine.
= Sleduje Národná skupina IFPI Slovenskej republiky aj tatistické údaje
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predaja zvukových nosièov na Slovensku, podiel CD a MG nosièov, prípadne podiel nosièov vánej klasickej hudby na slovenskom trhu?
Podiely MC a CD, prièom údaje sú zaokrúhlené a bez uvedenia netradièných formátov
(napr. vinyl) sú nasledovné: roku 1995 
MC 63%, CD 37%; 1996  MC 53%, CD 47%;
1997  MC 59%, CD 41%; 1998  MC 43%,
CD 57%; 1999  MC 47%, CD 53%; 2000 
MC 37%, CD 63%; 2001  MC 21%, CD 79%.
Pokia¾ ide o podiel nosièov s vánou hudbou na celkovom predaji nosièov  pod¾a
naich údajov tento predstavoval roku 1995
11%, roku 1996 6%, roku 1997 3%, roku
1998 7%, roku 1999 5 %, roku 2000 5% a napokon roku 2001 3%.
Od roku 1995 mal celkový dosiahnutý
predaj stúpajúcu tendenciu a vyvrcholil
roku 1998, kedy boli dosiahnuté trby cca.
400 000 000 Sk. Nasledoval vak katastrofálny rok 1999 a pokles trieb asi o 26%.
Roku 2000 sa situácia stabilizovala, ïalí
prepad trhu nenastal, dokonca slabo vzrástol oproti roku 1999 o 2% (v dosiahnutých
trbách). Roku 2001 predaj na slovenskom
hudobnom trhu poklesol zhruba o 2% v trbách.
Vetky tieto údaje vychádzajú z hlásení
èlenských firiem IFPI SR, ktoré odhadom
predstavujú cca 89% celkového slovenského legálneho trhu s nosièmi.
=Ako rieite otázku pirátskych nahrávok  t.j. výroby, predaja, distribúcie,
resp. akéhoko¾vek rozirovania nahrávok bez súhlasu oprávnených autorov,
výkonných umelcov a výrobcov?
Nae protipirátske oddelenie v spolupráci
s naimi informátormi aktívne získava poznatky o tzv. pirátskych aktivitách a poskytuje ich orgánom èinným v trestnom konaní, ktoré v týchto veciach konajú v súlade
s príslunými zákonmi. Obdobne spolupracujeme aj s colnými úradmi. Samozrejme,
nie som úplne spokojný s naimi výsledkami a s priebehom mnohých trestných konaní, viem vak, e tento problém mono
riei len v irom èasovom rámci.
=Aká je vaa spolupráca so zlokami
èinnými v trestnom konaní, s políciou?
Spolupráca je na dobrej úrovni a bola by
ete lepia, keby na prípadoch tzv. pirátstva
pracovalo viac ¾udí s lepím technickým
vybavením. Viete, ¾ahko by sa mi kritizovali niektoré oddelenia, keby som nevedel,
ako sú na tom s poètom pracovníkov a s materiálom. Túto reaz problémov vak bude
asi treba rozplieta z iného konca, pravdepodobne z najvyích miest. Niektorí èasto
hovoria, e bojova proti tejto forme trestnej èinnosti je potrebné preto, lebo nás nezoberú do Európskej únie ,alebo preto, lebo
na nás USA uvalia obchodné sankcie. Ja
tieto argumenty uznávam, ale nepáèia sa mi.
Osobne si myslím, e orgány èinné v trestnom konaní majú proti tejto trestnej èinnosti
bojova pre dobro naej spoloènosti, preto,

aby sme sa v tomto táte cítili lepie a bezpeènejie predovetkým my, obèania tohto
tátu. Policajti majú túto prácu odvádza
kvôli vlastným deom, kvôli sebe, nie kvôli
tak abstraktným konceptom, ako je hrozba
sankcií zo strany EÚ alebo USA.
= V tomto roku sa po prvý raz ude¾ovali ceny AUREL 2001 v dvanástich kategóriách, prièom tieto ocenenia boli
zamerané výluène na sféru populárnej
hudby. Uvauje sa v budúcnosti aj o zaradení nahrávok tzv. vánej hudby?
Osobne som so sekretariátom IFPI SR mal
tieto plány, ale keïe u nás sa závané rozhodnutia robia demokraticky  diskusiou
vo Výbore IFPI SR, nakoniec sme dospeli
ku kompromisnému rieeniu, ktoré na jednej strane nenaruí existujúcu dramaturgiu AUREL-a ako ude¾ovanie cien pre domácu populárnu produkciu, a na druhej
strane zabezpeèí prezentáciu slovenskej
vánej tvorby dôstojným spôsobom. V súèasnosti h¾adáme partnera na prípravu ude¾ovania cien pre produkciu vánej hudby,
ktorým by mohla by skupina intitúcií
a ¾udia, ktorí sa òou primárne zaoberajú.
Ná vklad do spoloèného projektu bude
nae know-how, ktoré sme si vytvorili
v rámci prípravy AUREL-a. Èi u partnerov
nájdeme alebo nie, je isté, e projekt cien
pre vánu hudbu je vysoko na naom zozname priorít.
=Ako vidíte budúcnos slovenskej národnej skupiny?
Choroby, ktorými táto spoloènos, ná hudobný ivot, ná hudobný trh a naa organizácia trpí, sú váne. Ja som realista. Tak
ako sa zdåhavo táto choroba rozirovala, tak
zdåhavo ju budeme odstraòova. Na konci
naej spoloènej snahy vak celkom realisticky a v ostrých kontúrach vidím lepiu budúcnos pre vetkých, vrátane slovenského hudobného priemyslu.
PRIPRAVILA A L E N A È I E R N A
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Iva Bittová / Nederlands Blazers Ensemble: Ples upírù
Na èeský a slovenský trh sa vïaka vydavate¾stvu Indies dostáva pôvodne holandské CD, na ktorom hrá Iva Bittová
aThe Nederlands Blazers Ensemble, 15èlenný súbor hráèov na dychových nástrojoch z popredných holandských orchestrov. CD je nahrávkou spoloèného
koncertu v Haagu (6. 4. 2000).
Kevin Mahogany: Pride and Joy
Popredný jazzový spevák Kevin Mahogany vydáva na znaèke Telarc CD
s nadèasovým repertoárom, ktorý kedysi preslávili interpreti na typicky èernoskom labeli Motown. Objavia sa tu
piesne z repertoáru Smokey Robinsona,
Marvina Gayea èi Cliftona Davisa.
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INTERFERENCIE
LOGICON

CEREBRAE

Peter Roháè

Hudba ma unáa, podobná vlnobitiu!
Za bledou métou dní
pod nízkou klenbou hmly, pod írym nebom svitu
vyplávam z chladnej tmy.
Hruï volá po dia¾ke a v p¾úcach vietor zuní
jak v plachtách vzduný rým.
Zdolávam vrcholky rastúcej temnej vlny,
ktorú v tme nevidím.
Pocítim, ako sa vo mne chvie èepe¾ váne,
tá loïka zmietaná.
I vlané vanutie i víchor, èo sa zane,

FOTO (AAAS)

nad håbkou neznáma
nesú ma. Neskôr zriem, jak z hladiny mi veje
tvár mojej beznádeje.
CHARLES BAUDELAIRE: Hudba (Kvety zla)

MALÁ

ANTILÓGIA

V dejinách myslenia západnej civilizácie sa vyskytlo mnoho zblúdilých mylienok, ktoré sa striedavo objavovali i mizli v zapráených
akademických sporoch a pre ktoré sa starí kmeti ahali za biele
brady v kadom storoèí. U od antických èias sa záujem myslite¾ov o predmet skúmania prejavoval temer výhradne imaginatívne. Veda v antickom ponímaní  epistémé  bola predovetkým
o dedukcii a logike a viac-menej otvorenej predstave pochopite¾nosti sveta. Aristotelovská fyzika je preto fyzikou intuitívnou, je
prirodzenou v zmysle virtuálnej predstavy, no mono ju pomerne
¾ahko experimentálne vyvráti. Nie je to tak dávno, èo sa presunulo aisko od teoretických diskurzov k experimentálnemu bádaniu, èo si z prítmia podivuhodného sveta sklenených baniek, krivú¾, pachu topiacej sa síry s ortuou, hexagramov a zaklínadiel
kliesnila cestu moderná veda. Prekonávajúc vité predsudky, pretrvávajúce, no mylné názory, zaèali alchymisti pouíva ruky. Iste,
nebola to snaha motivovaná príli vzneenými ideami, no bez mýtov
a legiend by sme sa neboli ocitli na prahu Nového sveta. Tradícia
kritického nazerania na svet, tradícia spojenia mozgu a ruky sa
kultivovala neraz vo ve¾mi osobných a tvrdých sporoch (Pasteur
vs. Peter) a neraz dolo i k tragédiám (Bruno, Boltzmann), èi dokonca k tendenciám, prokrustovského prispôsobovania hostí eleznej posteli  a prípady to neboli zriedkavé (Galileo, Newton,
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Mendel). No objavenie a rozvinutie vedy prinieslo ¾udstvu spolu
s umením hádam najvýraznejí posun v jeho histórii. Vánivý intelekt, ktorý sa spolupodie¾al na prekonaní omylov, pomaly zaèína
skúma sám seba. A u nieko¾ko desaroèí skúma aj hudbu vo vzahu k momentálnym dejom, odohrávajúcim sa v rôznych oblastiach
náho mozgu.

POÈUJEM...,

TEDA SOM?

Orgán ukrytý pod tvrdými kostenými plenami, uèencami nazývaný cerebrum, zvedavým oèiam sprístupnili Egypania, ktorí pod¾a
dostupných prameòov u pred tromi tisíckami rokov realizovali
trepanácie lebiek. Na ostrovoch Papui Novej Guinei si epigónsky
nadpis tohto odseku zredukovali a vïaka rituálnemu kanibalizmu
 pojedaniu mozgov svojich màtvych  domorodci kmeòa Fore írili okrem kulinárskych a anatomických znalostí aj tajomné ochorenie kuru, nazývané pod¾a kàèov tváre aj smejúca sa smr. Kým
sa podobné ochorenie vyskytlo v Európe, tá u prela vlnami transcendentalizmu i racionalistickej mystifikácie mozgu a múdre hlavy vzdelancov sa u slobodne schádzali nad obnaeným mozgom
ako vínne muky nad otvorenou f¾aou, v opojení nad neskutoène
zloitou truktúrou a usporiadaním, odváne formulujúc názory
na jeho fungovanie.
Mozog ako centrum nervovej a zmyslovej èinnosti spracúva aj
zvukové podnety, v prenesenom význame poèúvame mozgom a nie
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a im prislúchajúcich oblastiach, èo reprezentované krivkou predstavuje graf logaritmickej funkcie s plató u pri rozoznávaní výky
a organizácie tónov. Obidve krivky sa teda rozchádzajú u v poèiatku, parabolická smeruje od y-ovej súradnice, kým logaritmická sa od x-ovej súradnice vzïa¾uje len málo.
Na získanie informácií o in vivo dejoch v mozgu hrajúceho hudobníka, v spracovaní harmónie, melódie a rytmu  ich funkènej
neuroanatómie  sa vyuila pozitrónová emisná tomografia (PET).7
Experiment prebiehal tak, e klavirista, hrajúci tretiu èas Bachovho
Talianskeho koncertu BWV 971, bol umiestnený do tomografu, ktorý
snímal jeho mozgovú aktivitu poèas hrania jednak Bacha a jednak
stupnice (negatívna kontrola experimentu). Najzrete¾nejí rozdiel
medzi neurálnou aktiváciou Bachom a stupnicami bol pozorovaný v temporálnej oblasti auditoriálneho kortexu, mnoho aktivácií
kolokalizovalo aj s Brodmanovou oblasou. Hranie Bacha aktivizovalo auditoriálny kortex (temporálny lalok) ove¾a silnejie ne
hranie stupnice, ktorá aktivizovala skôr stredné temporálne oblasti (bilaterálne), viac v pravej, ne
¾avej hemisfére. Interpretácia PET
údajov vedie k domnienke, e huPET, FMRI, MEG
dobné myslenie môe by reprezenTo, èo znie ako úryvok z tajuplnej
tované v regiónoch temporálneho
detskej riekanky, sú akronymy mekortexu. Pouitím rovnakej metotód, ktorých pouitím dospela nedológie sa skúmala aj aktivizácia
urobiológia hudby k hlbiemu pomozgových oblastí jednotlivými
chopeniu vzahov medzi hudbou
komponentmi hudby  harmóniou,
a mozgom.
melódiou a rytmom. Experimentúdium vnímania sluchových
tálne osoby (hudobne aktívni jepodnetov auditoriálnym kortexom
dinci a kontrolné objekty) mali
(pecifickou èasou mozgu) viedlo
identifikova chyby (buï rytmické,
k zisteniu, e nízke (rádovo stovky
melodické alebo harmonické), vyHz) a vysoké frekvencie (rádovo tiskytujúce sa náhodne kadý drusícky Hz) sú reflektované rozliène.
hý, tretí takt v Bachovom chorále.
Meranie elektrických potenciálov
Vetky tri procesy silne bilaterálne
(AEP) potvrdilo uvedené tonotoaktivizovali cerebellum (mozoèek 
pické usporiadanie, ale len v pravej
jeho funkcia vak je viac podporhemisfére, v ¾avej bolo omnoho
ná, ne nevyhnutná), s rozdielnymi
ANATÓMIA MOZGU
menej zjavné.4 Rozdielna selektívvzorcami aktivácie, ktoré sa len
1. FRONTÁLNY LALOK, 2. PARIETÁLNY LALOK, 3. TEMPORÁLNY LALOK,
na odpoveï neurónov v pravej a ¾av malej miere navzájom prekrývali
4. OCCIPITÁLNY LALOK, (5. CEREBELLUM)
vej mozgovej hemisfére, ako i asyv porovnaní s kontrolnými, pasívmetria auditoriálneho kortexu by
nymi poslucháèmi. Kadá zloka
mohli súvisie so pecializáciou hemisfér na urèitý typ podnetu.
aktivizovala odliné truktúry; analýza melódie aktivizuje obidve
Zdá sa, e èasové truktúry sú spracovávané prevane ¾avým temhemisféry rovnako, kým harmonická a rytmická analýza aktivizuporálnym lalokom, kým tónové truktúry sú primárne spracovájú prevane ¾avú hemisféru, pri rytme sa signál detegoval aj mimo
vané v neurónoch, lokalizovaných v pravom temporálnom laloku.5,6
cerebella. Silne aktivizované vetkými z troch zloiek boli aj oblasti
Kompiláciou mnohých experimentálnych dát bol navrhnutý aj
frontálneho kortexu, silnejie v ¾avej èasti.8 Dáta získané funkèným
hypotetický model, znázoròujúci zjednoduenú predstavu o zámagnetickým rezonanèným modelovaním (fMRI) naznaèujú úèas
vislosti medzi rastúcou komplexitou auditoriálne spracovávanej
¾avého frontálneho a parietálneho kortexu i pravého anteriórneho
informácie a rastúcou komplexitou neurónových sietí u hudobne
cerebella na spracovaní rytmu.9 Pouitím magnetoencefalografie
aktívnych osôb a laických poèúvajúcich.1 Pri troche imaginácie je
(MEG) sa podarilo lokalizova spracovanie hudobnej syntaxe do
pomerne názorným príkladom mnohovrstvového vnímania a jeho
Brocovej oblasti a v jej pravom hemisférnom homológu, prièom pospracovania v mozgu. Malé descartovské deja vu: predstavte si kardobné oblasti sa dávajú do súvisu so schopnosou analyzova jazyteziánske súradnice, prièom x-ová súradnica (horizontálna) by
kovú syntax.10
predstavovala rastúcu komplexitu auditoriálne spracovávanej inAj takýto povrchný výklad niektorých experimentov a ich informácie (v smere od jednoduchého podnetu a po hudbu)
terpretácií dáva tui, e hudba a jej vnímanie mozgom je vysoko
a y-ová súradnica (kolmo vertikálna) by predstavovala rastúcu
komplexný proces, vyadujúci kooperáciu jeho rozlièných oblastí.
komplexitu neurónových sietí (od auditoriálne asociovaných obAj keï sú rozdiely v spracovávaní jednotlivých zloiek hudby ako
lasti, cez frontálne, parietálne a temporálne oblasti a po kortex
i rozdiely v jednotlivých aktivitách mozgových oblastí medzi hua cerebellum  mozoèek). Závislosti medzi zloitosou zvuku
dobne aktívnymi a neaktívnymi ¾uïmi, urèitá pecializácia moza zloitosou jeho spracovania budú predstavova krivky, podobné
gu na tvorbu a percepciu hudby by mohla súvisie s jej univerzálmatematickým funkciám. Zjednoduene  mozog hudobne aktívnym biologickým pôvodom, i keï takúto indíciu mono zatia¾ iba
nych ¾udí pri rastúcej komplexite informácie (od zvuku a k hudbe)
favorizova a nie dokáza.11 Indície, e mozog hudobne aktívnych
zapája do spracovávania vnímaného podnetu aj vyie a komplex¾udí (na rozdiel od laikov, ktorých mozog spracováva hudbu menejie mozgové truktúry, èo by vyjadrené krivkou medzi súradninej komplexne) koordinuje a integruje informácie z rôznych cecami reprezentovalo parabolickú závislos. Mozog hudobne nerebrálnych oblastí, sú predpoveïou, e hranie a poèúvanie hudby
aktívnych jedincov naproti tomu s rastúcou komplexitou informáby mohlo predstavova paradigmu komplexného ¾udského sprácie vytrvalo zotrváva na menej komplexnejích neurónových sieach
vania.
uchom. Koncepcie o spracovávaní hudby v mozgových truktúrach
sa menili s rastúcim hromadením experimentálnych údajov. Tradièné predstavy o striktnej dichotómii ¾avej (jazyk) a pravej
(hudba) hemisféry zo zaèiatku minulého storoèia sa stali neudrate¾nými.1 Ukázalo sa, e rigidné modely nevystihujú takú dynamickú truktúru, akou je mozog, e nehudobníci vykazujú pri poèúvaní hudby zvýenú aktivitu pravej, kým hudobníci ¾avej hemisféry. 2 Poèúvanie hudby je komplexný proces, vyadujúci
kognitívne i perceptívne operácie, ako aj aktivitu heterogénnych
mozgových truktúr. Hudba, rozloená na vnímanie výky tónu,
harmónie, melódie, rytmu, tempa, metra a èasového trvania, je
podobne rozloená aj na úrovni mozgových oblastí, ktoré sa
v analýze podnetu svojou aktivitou (ne)prekrývajú. Skladanie jednotlivých farebných kamienkov do obrazu s obrysmi detailnejieho poznania má podstatný vplyv na charakter premý¾ania
o prípadných biologických základoch hudby, ktoré by mohla predstavova pecializácia niektorých neurónových sietí na spracovávanie hudobného podnetu.3
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PREÈO

TIE SLZY?

Antická báj sa zmieòuje o starcovi menom Simo, ktorý na pohrebe neèakane zosnulej susedky Chrysidy uvidel svojho syna Pamphila plaka. Sima ve¾mi poteilo synovo dojatie a súcit, pokým
nezazrel medzi pozostalými po nebohej aj krásnu enu, sestru
Chrysidy. A vtedy sa Simovi objasnil dôvod Pamphilových såz, ktorý
skomentoval vetou: Preto tie slzy! A náhodným videním pravej
príèiny synovho plaèu dospel k poznaniu, e to nebol plaè zo súcitu, ale pre súcit, pre získanie si pozornosti Chrysidinej krásnej sestry. O èo príjemnejie by bolo zotrva v omyle. Bolo by v istom zmysle márnivé a prehnané oèakáva od akýchko¾vek experimentálnych
túdií, zvlá pri hudbe, vyrieknutie podobnej vety, veda je toti na
Simov prive¾mi skúpa.
Len vïaka obratu, ktorý sa odohrával na rozhraní estnásteho
a sedemnásteho storoèia, bol moný rozvoj vedy do jej súèasnej

POZNÁMKY
1
Altenmuller, E. O.: How many music centers
are in the brain?, In: Annals of the New York
Academy of Sciences, Jun; Vol. 930: 273-80,
2001.
2
Bever, T. G.  Chiarello, R. J.: Cerebral dominance in musicians and nonmusicians., In:
Science, Aug 9; Vol. 185(150): 537-9, 1974.
3
N.B. Existujú ¾udia  a èas z nich je na tomto
mieste aj citovaná  ktorí sú neporovnate¾ne
kompetentnejí a fundovanejí na premý¾anie o neurobiológii hudby ne autor.
4
Liegeois-Chauvel, C.  Giraud K.  Badier, J.
M.  Marquis, P.  Chauvel, P.: Intracerebral
evoked potentials in pitch perception reveal
a functional asymmetry of the human auditory cortex. In: Annals of the New York Academy of Sciences. Jun; Vol. 930: 117-32, 2001.

5

6

7

8

podoby, do podoby uvaovania, ktoré si ako jediné nenárokuje vlastníctvo pravdy.12 Mylienkové kontrukcie, s ktorými veda v snahe
pochopi (hudbu) narába, sú vak len odrazom súèasných znalostí, ktoré môu by priblíením sa k povahe javu, ale zriekajú sa
jeho absolútneho obsiahnutia. Veda nie je osamotený vypreparovný intelekt, opojená a nadchnutá poznaním rozpráva umeniu 
s ktorým ju spája obsesívny a impulzívny nepokoj  dávno zabudnutý príbeh. Mono si ve¾a nepamätá, mono niektoré motívy vynechá, èi iné si domyslí, ale to trvalé odhodlanie, dobrodrustvo,
napätie, emócie a úprimnos, s akými sa o to pokúa, sú v dejinách
¾udského myslenia ojedinelé. Veda sprostredkúva oproti umeniu
radikálne odliný druh dojmu o totonom jave  kým vedec sa díva
na tvár hudby, umelec sa díva do jej tváre.
ROHAC@FNS.UNIBA.SK
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To je podtext chladnej, racionálnej
a pragmaticky koncipovanej reijnej vízie novodobého Èarostrelca. Neviem, ktoré zo závereèných morálnych posolstiev
diela  tradièné alebo netradièné  má
silnejí náboj, aktuálnejiu výpovednú
hodnotu? Pecko nezabudol ani na úder
odzadu, ktorý ako leitmotív veène nad
nami visiacej hrozby zla, nechal v tieòohre a v siluetách na horizonte spodobni do obrysov èierneho koèa s èiernym lovcom  vodièom. Vdy bol akoby
pripravený zobra nového potencionálneho pocestného èi stopára.
Kompletnos Peckovho obrazu dopåòa zbor, pôvodne s významnou hudobno-dramatickou funkciou. Aj on preiel
terapeutickým výcvikom. U po predohru sa stal nástrojom v rukách iných,
najprv zbormajsterkiných, potom reij-
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no-choreografických. Oba tábory z nich vytvarovali najprv slunú interpretujúcu anonymnú masu, so sympatickým pokusom
o novú farebnos a plasticitu. V inscenaènom tábore sa neskôr stali iba pasívnymi prisluhovaèmi a komentátormi deja, vo
funkcii viac staticko-oratórnej ne dynamicko-dramatickej. Je poteite¾né, e mladá zbormajsterka Viera Hovancová nala
pravdepodobne vlastný spôsob práce s telesom, ktorému sa pokúa prinavráti najprv záujem o zborové spievanie, a predpokladám, e èasom zaène aj s rekontrukènými  nevyhnutnými  odbornými prácami. Poh¾ad by sa mal kvôli kompletnosti
doplni aj o partnera dirigentskej komunikácie. Igor Bulla do tejto koncepcie zapadal. Nikdy romanticky necítil a v tomto prípade jeho chladný nadh¾ad bolo moné
akceptova. Èo mu odpusti nemono, je be-

nevolentnejí prístup k vypracovaniu detailov, najmä plechovej harmónie, èo sa
prejavilo v interpretaènom neprofesionalizme najmä lesných rohov. Parádne
èíslo sa na premiére nekonalo, rozladenos rozladila aj publikum.
Èarostrelec nikdy nepatril ku kasovým operám. Aj krátko pred prvou premiérou sa zdalo, e h¾adisko nebude
obsadené. Avak fakt, e ide o singspiel,
a ten v kombinácii s prózou dáva manévrovací priestor pre operný marketing,
predsa len zaruèuje, e sa dielo dostane
do tichého predaja práve prostredníctvom slova, a stane sa aj vhodným kolským èi organizovaným predstavením.
Napokon, príalivou sa celkom iste
môe sta aj hudba. Inak dôvody uvedenia práve tohto titulu ostanú asi nevyrieenou záhadou.
M Á R I A G LO C KO V Á
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DETI V

MEDZI NAMI

60.

ROKOCH

Hudobné kariéry Herbieho Hancocka a gitaristu Johna McLaughlina (ktorému sme sa venovali v H 2002/3) sú v niektorých oh¾adoch paralelné, v iných zasa diametrálne odliné. Ich porovnanie
nie je bez zaujímavostí. U oboch môeme zaznamena umiestnenia v hitparádach populárnej hudby (u McLaughlina krátkodobé
a u Hancocka dlhoroèné), umelecké
úspechy v exkluzívnych projektoch, novátorstvo vo vyuití elektrických nástrojov a prídavných zariadení, vzah k akustickým nástrojom a mainstreamovému
jazzu. Ak u McLaughlina rozmer spájania jazzu s rôznorodými etnickými hudobnými sférami (najmä India a panielsko) je kontantou jeho prejavu,
u Hancocka je onou kontantou striktne
ponímaný jazz, vychádzajúci zo stavu
tejto hudby v 60. rokoch.
Herbie Hancock je o dva roky starí
ne McLaughlin, ale z h¾adiska zaèlenenia medzi jazzové osobnosti prvoradého významu sa na svetovej scéne etabloval o celú etapu skôr. V priebehu 60.
rokov, keï McLaughlin získaval skúsenosti v anglickom zátií, Hancock u
bol èlenom kvinteta Milesa Davisa (hovoríme o období od mája 1963 do konca roku 1968), ktoré znamenalo vrchol
v dovtedajom vývoji akustického jazzu
a ktorého nahrávky dodnes dokazujú
svoju inpiratívnu platnos. Na rozdiel od
svojho lídra, ktorý odmietal reinterpretova a prehodnocova minulos, Hancock ako akustický klavirista
rozvíja vo výseku svojho pôsobenia a do súèasnosti podobu hudby, akú spoluvytváral v preòho ideálnom kontexte Davisovho kvinteta. Jeho spoluhráèmi tu boli Wayne Shorter, Ron Carter a Tony
Williams; k tejto ére sa vracia koncepène i personálne (Hancockove akustické jazzové projekty buï tendujú k menovaným osobnostiam, alebo vyh¾adáva spoluhráèov pripomínajúcich ich hudobný typus).
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VAK VDY ZNOVU A ZNOVU VRACIA

KU STRAIGHTAHEAD JAZZU.
TAK DIVERZIFIKOVANÝ

HERBIE H ANCOCK
DAVISOVE

A KONTRASTNÝCH PREMENÁCH SA

PRINÁA
ÚÈINOK:

Z JAZZOVÉHO ASPEKTU NIEKTORÉ
NAHRÁVKY ELEKTRICKÉHO POPU
VYVOLÁVAJÚ PREKVAPENIE SVOJÍM

ODLINÝM (KOMERÈNÝM) ZAMERANÍM, ZATIA¼ ÈO JEHO PROJEKTY

ÈISTEJ

HUDBY A

PRAVÉHO

JAZZU SÚ PRE JAZZOFILOV

HLBOKÝM ZÁITKOM.

Samotný Davis v  u v tomto seriáli viackrát citovanej  Autobiografii svoje kvinteto s Hancockom v spätnom poh¾ade vyslovene stavia nad predchádzajúce kvinteto s Johnom Coltraneom.
Zdôrazòuje, e tu ilo o nové poòatie skupinového konceptu,
v ktorom mladý Herbie Hancock ponúkal syntézu dovtedajích
postupov klavírnych tylizácií moderného jazzu, a to vo vykrytalizovanej podobe, dodnes znamenajúcej neprekonanú, preto definitívnu kvalitu. Davis to charakterizoval slovami: Herbie byl dalí
stupeò po Bud Powellovi a Theloniovi
Monkovi, a neslyel jsem nikoho jinýho,
kdo by pøiel po nìm.
Miles Davis vystihol vyvrcholenie vývojovej fázy moderného jazzu, po ktorej
v postmodernej ére prili reazce nových
a nových prehodnotení a prepájaní. Ruivou stránkou jeho výrokov je rasizmom
ovplyvnená zásada nespomína bielych
hudobníkov medzi najvýznamnejími
jazzovými novátormi. V prípade Hancockových predchodcov sa toti nepochybne iadalo uvies aj meno Billa Evansa,
ktorého harmonické myslenie  oscilácia medzi funkènými harmonickými väzbami a modálnym konceptom, ako aj
spôsob zahusovania akordov  zásadne ovplyvnili Hancockov prístup, èo aj sám
viackrát zdôraznil.

ARCHÍV

LEGENDY

CHARAKTERISTICKÝM ZNAKOM
PÔSOBENIA HERBIEHO HANCOCKA
JE MULTIÁNROVOS. PO VETKÝCH,

PREDÁVAÈ

MELÓNOV

Herbie Hancock pochádza z dobre situovanej stredostavovskej èernoskej rodiny, dôkladne asimilovanej, bez rasovej
traumy. Narodil sa v Chicagu 12. apríla 1942, esroèný sa zaèal
uèi hra na klavíri a jedenásroèný, u ako zázraèné diea, vystúpil s miestnym symfonickým orchestrom (Chicago Symphony
Orchestra) s 1. èasou Mozartovho Klavírneho koncertu D dur.
S jazzom sa zaèal zaobera na strednej kole. Bakalárske túdium
na Grinnel College orientoval dvoma smermi. Zapísal sa jednak
na elektroininierstvo, èo vyuil pre svoj záujem o elektronické nástroje, najmä syntetizátory, poèítaèe a pod., a zároveò tudoval aj
FOTO
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hudobnú kompozíciu. V tom èase u prejavoval v jazze dôkladné
znalosti a v kluboch príleitostne sprevádzal slávnych sólistov. Tak
spoznal trubkára Donalda Byrda, ktorý ako známy jazzový pedagóg správne rozpoznal Hancockov talent a ponúkol mu angamán v New Yorku. Preto krátko pred závereènými skúkami Hancock túdiá preruil a u nikdy ich nedokonèil (ako oneskorenú
kompenzáciu mu Garnett College roku 1972 udelila èestný doktorát).
Poèas prvého roka nahral 19-roèný Hancock s Byrdom tri LP
a jeho hra bola taká presvedèivá, e po necelých dvoch mesiacoch v New Yorku sa u ocitol v túdiu firmy Blue Note, nahrávajúc LP Takin Off, prvú platòu pod vlastným menom. V obsadení
stavil na istotu a obklopil sa slávnymi etablovanými osobnosami
(Dexter Gordon, Freddie Hubbard, Butch Warren, Billy Higgins).
Len to by vak na úspech nestaèilo. Pri zostavovaní albumu mu
Donald Byrd navrhol, aby zaradil populárne tandardy, ktoré platòu
predajú a k nim aby ako doplnok napísal jednu-dve vlastné témy.
Mladý zaèiatoèník vak neposlúchol s presvedèením, e práve vlastné kompozície album predajú. Neuverite¾né sa stalo skutoènosou
a zámer sa podaril. Jeho skladba Watermelon Man (neskôr aj
otextovaná) sa stala okamitým jazzovým hitom, ktorého úspech
sa Hancockovi doteraz nepodarilo prekona. Jednoduchá soulfunková melódia, ozvlátnená kvázi kubánskym rytmickým podkladom má asi 400 cover verzií.

PANENSKÁ

PLAVBA

V zaèiatoènom období sa Hancock rozhodol prekroèi vymedzené
mantinely aj smerom k free jazzu a príleitostne hral v skupine
Erica Dolphyho, s ktorým v rokoch 1962  1963 nahral dve LP.
Zároveò sa vak bál výluènosti, ktorú so sebou prináal free jazz.
Nový druh syntézy, v ktorom èiastkové prvky free týlu uplatnil vo
svojom lyrickom (väèinou modálnom) koncepte, naiel plné uplatnenie práve v kvintete Milesa Davisa. Popri hektickom kalendári
vystúpení s Davisom, nahrával v priebehu 60. rokov Hancock albumy pod vlastným menom, ktoré dodnes vychádzajú v reedíciách.
Za najlepí z tohto obdobia sa veobecne povauje album Maiden Voyage (Panenská plavba), ktorý je zároveò základným mí¾nikom jazzu 60. rokov.
Tento konceptuálny album vyiel rok pred Hancockovou prvou
filmovou hudbou ku kultovému Antonioniho filmu Zväèenina (Blow
Up). Hancock operuje v Maiden Voyage s pomerne prvoplánovým rámcom: jednotlivé skladby sú inpirované výjavmi rôznych
podôb námorníckeho ivota. Okrem titulnej skladby sú to The Eye
Of The Hurricane, Little One (tá bola spolu s viacerými inými Hancockovými skladbami, ako napríklad The Sorceror a Riot permanentnou súèasou repertoáru Davisovho kvinteta), Survival Of The
Fittest a Dolphin Dance. V súvislosti s prezentáciou tejto sugestívnej hudby, vyzývajúcej k nekontrolovate¾ným a variabilným asociáciám, Hancock na obal albumu napísal naivnú úvahu o mori
ako veènej inpirácii umenia. (K otázke afektov a vytvárania premeditovaných asociácií: svojho èasu som na túto tému hovoril
s Lacom Déczim, ktorý zámer Maiden Voyage komentoval slovami, e on si pri tejto skvelej hudbe predstavuje, ako mu koneène
odovzdávajú k¾úèe od drustevného bytu v paneláku...).
V rozsiahlom rozhovore z roku 1983 (Krystian Brodacki: Herbie
Hancock, Jazz Forum, 1983, è. 5, s. 3440) Hancock uvádza veci
na pravú mieru a popisuje spôsob, akým skladba Maiden Voyage
vznikla. Najprv si údajne pracovne nahral rytmický podkladový
model; v kadom takte s akcentom na inú dobu. Potom pokraèuje: Urèil som si prvý akord (Am9), a potom druhý (Cm7). Pohyboval som sa medzi nimi dopredu a dozadu. Páèilo sa mi to. Potom som si povedal, e by som sa mal pohnú inde a naiel som
tretí (Bm9) a tvrtý (Dm11) akord. Mal som tyri akordy a nevedel

som, kam ïalej. Na rad prila melódia, ktorú som prispôsobil
harmónii. Keï som sa s òou vak dostal k tvrtému akordu, opä
som nevedel ako ïalej. Keï som sa bezradne, asi u po tretíkrát,
vrátil k prvému akordu, zaèal som sa intenzívne poèúva. Pri tvrtom akorde som si uvedomil, e sa mi to páèi tak, ako to je a e to
nepotrebuje iaden ïalí akord.
V rekapitulaènej èasti uvedeného rozhovoru Hancock kotatoval: Myslím si, e Watermelon Man a Maiden Voyage sú moje
najlepie skladby. A to hovorím ako profesionál s dlhoroènými
skúsenosami. Hancockove slová odzrkad¾ujú aj mienku viacerých
jazzových pecialistov, ktorí éru 60. rokov pociujú ako vrchol jeho
prínosu k vnútornej jazzovej evolúcii. Pritom z h¾adiska masového
dosahu ho úplne atypické a èasto zaslúené úspechy ete len èakali.

LOVCI

LEBIEK

Koncom roka 1968 dal Hancock Davisovi výpoveï a rozhodol sa
venova sa vlastnej formácii. Po odchode hosoval na Davisovom
prelomovom albume In A Silent Way (a neskôr s ním príleitostne
spolupracoval aj na iných nahrávkach a reminiscenèných koncertoch), na ktorom napríklad prvýkrát hral spoloène s Chickom Coreom. Zároveò ním zaèalo jeho elektrické obdobie, keïe po prvý
raz nahrával na elektrickom klavíri. Èo sa týka vlastného ansámblu,
Hancockovou základnou mylienkou bolo zostavi noneto s ve¾kým
aparátom bicích nástrojov a s troma melodickými nástrojmi. Pre
základný zvuk telesa sa tak stal typickým jediný sólista, vznáajúci
sa nad afrokubánskym rytmickým backgroundom, prípadne podporený krátkymi riffmi dychov. S týmto orchestrom nahral tyri LP;
na tretej z nich (Crossings z roku 1972) po prvý raz pouil syntetizátor, na ktorom vak sám ete vtedy nehral. V tomto období sa
stal praktizujúcim budhistom (je ním a dodnes), prijal meno
Mwandishi (èo v svahiltine znamená skladate¾) a takto nazval aj
druhý album orchestra. Problémom formácie sa stali neúnosné
náklady na prevádzku a nedostatoèný poslucháèsky záujem. A tak
koncom roka 1972 musel Hancock po ve¾kých finanèných stratách rozpusti ansámbel a z New Yorku sa presahoval do Los Angeles, kde ije dodnes.
Zriedkavý neúspech svojej kariéry dokázal Hancock neèakane
ve¾mi rýchlo kompenzova. Pre album Headhunters zostavil novú
skupinu  z predchádzajúcej v nej ponechal saxofonistu, klarinetistu a flautistu Bennieho Maupina. Základnou polohou albumu
bola kvázi africká polyrytmická extatickos, podnecujúca motorickú reakciu. V protiklade k orgiastickému, pradávnemu backgroundu, navodzujúcemu atmosféru starodávnych afrických obradov (preto ten kanibalistický názov), stáli rafinované mnohovrstvové elektrické zvukové plochy. Hypnotizujúci efekt a monotónny
motorický priebeh podèiarkla repetitívna basová figúra i vytrvalo
sa opakujúce riffy. Z akoby bublajúcej zvukovej plochy (vizuálne
prirovnate¾nej k vytryskávajúcej láve z aktivovanej sopky) sa na
povrch vydrali jazzové improvizácie Maupina a Hancocka, do ktorých sólisti na pomerne krátkej ploche kondenzovane ponúkli výsledky doterajej jazzovej skúsenosti.
Základným inpiraèným zdrojom pre Hancocka bola pop music èernoských get a z osobností funky a soulu spomína predovetkým Jamesa Browna a Sly Stonea. Hancockova tylizácia je
vak svojská a znamená krok iným smerom, ne predchádzajúce
Davisove výboje, a tak samotný Davis priznáva (èo robí úplne výnimoène), e hudba Lovcov lebiek ho spätne ovplyvnila. Hancock
v Headhunters revoluène zmenil svoje intrumentárium. Na obálke platne èítame èasto tajomne znejúce oznaèenia vtedy úplne
novej generácie syntetizátorov, automatických bicích a rôznych
elektrických prídavných zariadení. Staèí zacitova: Hohner D6 Clavinet, ARP Odyssey Synthesizer, Fender Rhodes Electric Piano, ARP
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Soloist Synthesizer, Pipes. Toto intrumentárium Hancock v ïalích
podobne zameraných nahrávkach ïalej aktualizoval, a stal sa tak
popredným expertom na novú zvukovos i nové zdroje zvuku. Headhunters zaznamenali unikátny, fenomenálny a okamitý úspech.
O nieko¾ko mesiacov po vydaní dosiahli miliónový náklad. Tradíciou Hancockových projektov je, e hneï prvý pokus v novom environmente býva spravidla tým najúspenejím, a tak Hancockova skladba Chameleon z tejto LP (presnejie ide o skladbu, ktorej
autormi sú vetci èlenovia skupiny, èie Hancock  Maupin  Jackson
 Mason  Summers) je jeho doteraz najznámejím titulom zo sféry fusion. Po úspechu Headhunters sa názov albumu stal názvom
formácie a ïalie nahrávky skupiny jeho úspech síce potvrdili, no
neprekonali. To platí aj o viacnásobnom návrate Headhunters v 80.
a 90. rokoch, ktorý bol vdy èasovo obmedzený na koncertný zájazd a na nahratie albumu (v diskografii sa pokúame zachyti
vetky tituly Headhunters).

OKOLO

POLNOCI

Ak Headhunters boli v 70. rokoch istým dobovým
hudobným manifestom, zjednocujúcim obecenstvo
jazzu, rocku a pop music, ïalie Hancockove prieniky do sveta cien Grammy, zlatých a platinových
platní  èie do sféry ve¾kého hudobného priemyslu  zaznamenali ete irí dosah, hoci u mimo
sféry jazzu. Roku 1983 sa Hancock spojil s rockovým producentom Billom Laswellom a ich prvý
spoloèný album dostal názov Future Shock. Tu u
vonkoncom nelo o jazz èi fusion. Dostávame sa
do poèiatoènej sféry novej technicistickej taneènej
hudby, z ktorej vznikol industriálny pop, hip hop,
techno a pod. Megahit albumu  Rockit  sa stal
neoficiálnou hymnou breakdancingovej módy,
po prvý raz tu bol pouitý odvtedy u bený diskotékový efekt scratching (posunovanie platní pod
ihlou tak, aby vznikol rytmizovaný krípavý zvuk)
a mnostvo iných prvkov.
Po kadom vyboèení sa Herbie Hancock vdy
znovu vracal k jazzovej tradícií a k priamoèiaremu jazzovému muzicírovaniu. Jeho úspechy vo sfére fusion a pop music nato¾ko zvýili záujem o jeho
osobnos, e sa to prenieslo aj na vyhranené jazzové projekty. Od roku 1977 Hancock viackrát
inicioval spoloèné muzicírovanie v skupine, v ktorej
sa stretli vetci hudobníci Davisovho kvinteta druhej polovice 60. rokov (Shorter, Carter, Williams)
a kde ich niekdajieho lídra nahradil Freddie Hubbard. Skupina, ktorú viackrát obnovili, mala názov VSOP a nelo o nejaký druh pocty Davisovi,
ale o vyjadrenie pocitu, e práve táto hráèska kombinácia im poskytuje ideálne prostredie na sebarealizáciu. Priamou spomienkou na Davisa bol ïalí projekt, nazvaný Tribute To Miles (1992 
1993), keï niekdají repertoár hral davisovský expert medzi trubkármi: Wallace Roney. Ïalou nesmierne úspenou oslavou jazzu
a akustického klavíra bolo spojenie Chick Corea  Herbie Hancock; v rokoch 1978  1980 vystúpili na mnohých koncertoch
a nahrali naivo spoloèný album, ktorý sa zaradil medzi najlepie
predávané jazzové tituly.
Monumentálnou poctou osobnostiam zakladate¾skej generácie moderného jazzu sa stal film reiséra Bernarda Taverniera
Round Midnight, v ktorom hlavnú úlohu stvárnil Dexter Gordon,
a Herbie Hancock bol hudobným riadite¾om, klaviristom a mal
i herecké akcie. Príbeh filmu vychádza zo tylizovania záitkov Buda
Powella v Paríi 50. rokov, no v epizódach sú spracované i príbehy

modulácie
40

mnohých iných hudobníkov. Hancock dostal od reiséra zadanie
natoèi hudbu naivo so vetkým, èo k akcii patrí a teda aj s hereckými pasáami s textom. Jazzový klub Blue Note postavili v parískom túdiu. Hudobnú dramaturgiu Hancock vybral a upravil síce
bez muzeálnej autentickosti, zato citlivo obiiel prvky, nekorepondujúce s danou dobou a príbehom. Zvlátnou úlohou hudby k filmu
bolo vyjadri psychické stavy hlavného protagonistu: podrádenos a zmätenos pri stavoch rozpadu osobnosti, nesústrednos pri
odvykaní od alkoholu, nostalgickú lyrickos pri návrate do New
Yorku, alebo vzácne chvíle fascinujúcej inpirácie pri prechodných
stavoch rekonvalescencie. Natáèanie filmu bolo pre vetkých zúèastnených emociálne mimoriadne intenzívne. Ocitli sa toti v príbehu, ktorý dôkladne poznali a pretavili. Vetci participanti sa zhodli
na tom, e stvárnenie jazzových osudov ich hlboko poznamenalo.
Konkrétne Herbie Hancock vyhlásil: Keï som film videl, bol som
dojatý. Som astný, e som sa na òom mohol podie¾a a dúfam, e to mnohým ¾uïom pomôe pochopi, kto boli hudobníci tej doby. Je v tom zápas, ktorý preíva kadý, kto chce tvori a my, jazzoví hudobníci, takéto pocity poznáme a vyjadrujeme. Práca Herbieho Hancocka na filme
nala aj vynikajúce ocenenie  roku 1987 prebral
Oscara za najlepiu filmovú hudbu. Pod dojmom
z filmu Okolo polnoci sa Hancock nasledujúce roky
prednostne venoval rozvíjaniu jazzovej tradície a v
tom období sme mali príleitos jeho kvarteto poèu aj v Prahe (1986 na MJF) a Bratislave (1988
na BJD).

GERSHWINOV

SVET

Poèas uplynulej dekády pokraèoval Herbie Hancock v priam hektickej aktivite a podie¾al sa na
mnohých zaujímavých hudobných projektoch.
Naïalej je skvelý v jazze, menej sa mu vak darilo v pokusoch opä preniknú do pop music.
Z rôznorodých albumov sa jeden zaraïuje do úzkeho výberu toho najlepieho, èo Hancock doteraz realizoval: je to nekonvenèný konceptuálny
projekt ku Gershwinovej storoènici: Gershwins
World (1998). Nejde tu len o vynikajúce aranmán a interpretáciu Gershwinových piesní. Album
zároveò mapuje vplyvy, utvárajúce Gershwinov
hudobný svet a dokumentuje jeho vplyv na iné
osobnosti. Pripomína blues (St. Louis Blues v podaní Stevie Wondera), Ravelov Klavírny koncert
G dur, Ellingtonovu skladbu Cotton Tail, ktorá
vznikla na harmonickom pôdoryse Gershwinovej
skladby I Got Rhythm, alebo harlem stride piano
(James P. Johnson: Blueberry Rhyme v podaní Chicka Coreu
a Herbieho Hancocka). Gershwinove skladby spievajú také rozdielne speváèky ako Joni Mitchellová (skvostné dueto so saxofónom Wayna Shortera v The Man I Love) alebo operná hviezda
Kathleen Battleová. Samotný Hancock konèí album sólovou skladbou Embreaceable You.
Zatia¾ závereèná bodka za ve¾kými projektmi Herbieho Hancocka poukázala na jeho atypické, tandardný jazzový kontext
prekraèujúce schopnosti. Táto nevedná osobnos na hudobnej
scéne pôsobí v exponovanom postavení u vye tyri desaroèia.
A tak ostáva doda: zïaleka sme nestaèili spomenú vetky zaujímavé a pre vývoj hudby dôleité kontelácie a interpretácie, ktoré
sa viau k jeho menu. Preto diskografia Hancockových nahrávok
aspoò v náznakoch upozorní na to, za èo vetko vïaèí tejto osobnosti jazz, rock i pop.
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HERBIE HANCOCK  DISKOGRAFIA
1961
Donald Byrd: Chant (Blue Note); Donald Byrd:
Royal Flash (Blue Note); Donald Byrd: Free
Form (Blue Note); Pepper Adams: Out Of This
World (Warwick)
1962
Roland Kirk: Domino (Verve); Herbie Hancock:
Takin´ Off (Blue Note); Eric Dolphy: Left Alone (Venus); Freddie Hubbard: Hub-Tones (Blue
Note); Grant Green: Goin´ West (Blue Note)
1963
Eric Dolphy: Illinois Concert (Blue Note); Herbie Hancock: My Point Of View (Blue Note);
Herbie Hancock: Inventions And Dimensions
(Blue Note); Kenny Dorham: Una Mas (Blue
Note); Miles Davis: Seven Steps To Heaven
(Columbia); Miles Davis: Miles In St.Louis
(VGM Records); Blue Mitchell: Step Lightly (Blue
Note)
1964
Herbie Hancock: Empyrean Isles (Blue Note);
Wayne Shorter: Speak No Evil (Blue Note);
Miles Davis: Four & More (Columbia); Miles
Davis: My Funny Valentine (CBS); Miles Davis: Miles In Berlin (CBS); Grachan Moncur:
Some Other Stuff (Blue Note); Jackie McLean:
It´s Time (Blue Note); Donald Byrd: I m Trying
To Get Home (Blue Note)
1965
Herbie Hancock: Maiden Voyage (Blue Note);
Miles Davis: Live At The Plugged Nickel (CBS);
Miles Davis: Cookin´ (Columbia); Miles Davis: E.S.P. (Columbia); Stanley Turrentine: Joyride (Blue Note); Sam Rivers: Contours (Blue
Note); Bobby Hutcherson: Components (Blue
Note); Tony Williams: Spring (Blue Note);
Wayne Shorter: Etcetera (Blue Note); Wes
Montgomery: Goin Out Of My Head (Verve)
1966
Herbie Hancock: Blow Up. Soundtrack (Rhino); Miles Davis: Miles Smiles (Columbia);
Wayne Shorter: Adam´s Apple (Blue Note);
Wes Montgomery: California Dreaming (Verve)
1967
Lee Morgan: Standards (Blue Note); Miles Davis: Nefertiti (Columbia); Wayne Shorter: Schizophrenia (Blue Note)
1968
Miles Davis: Sorcerer (Columbia); Wes Montgomery: A Day In The Life (A&M); Herbie Hancock: Speak Like A Child (Blue Note); Miles
Davis: Filles De Kilimanjaro (Columbia); Kenny Burrell: Blues  The Common Ground (Verve); George Benson: Giblet Gravy (Verve); Paul
Desmond: Summertime (A&M)
1969
Herbie Hancock: The Prisoner (Blue Note);
Miles Davis: In A Silent Way (Columbia); Ron

Carter: Silent Conversation (Atlantic); Miroslav
Vitou: Infinite Search (Atlantic)
1970
Herbie Hancock: Fat Albert Rotunda (Warner
Brothers); Miles Davis: Jack Johnson (Columbia);
Miles Davis: Live Evil (Columbia); Freddie Hubbard: Red Clay (CTI); Freddie Hubbard: Straight
Life (CTI); Quincy Jones: Gula Matari (A&M);
Atilla Zoller: Gypsy Cry (Atlantic)
1971
Herbie Hancock: Mwandishi (Warner Brothers);
Joe Zawinul: Zawinul (Atlantic)
1972
Herbie Hancock: Crossings (Warner Brothers);
Joe Farrell: Moon Gems (CTI); George Benson:
White Rabbit (CTI)
1973
Herbie Hancock: Sextant (Sony ); Freddie Hubbard & Stanley Turrentine: In Concert (Epic); Milt
Jackson: Sunflower (CTI); Herbie Hancock: Headhunters (Columbia)
1974
Herbie Hancock: Dedication (Sony); Herbie Hancock: Death Wish  soundtrack (Legend); Bennie Maupin: Jewel In The Lotus (ECM); Joe Farrell: Penny Arcade (CTI); Quincy Jones: Body Heat
(A&M); The Pointer Sisters: Thats Plenty (Blue
Thumb); Wayne Shorter: Native Dancer (Epic)
1975
Herbie Hancock: Man-Child (Columbia); The
Headhunters: Survival Of The Fittest (Sony);
V.S.O.P.: Live Under The Sky (Sony); Airto Moreira: Identity (Arista)
1976
Herbie Hancock: Secrets (Columbia); Miroslav
Vitou: Magical Shepherd (Warner Brothers);
Milton Nascimento: Milton (A&M)
1977
V.S.O.P.: The Quintet (CBS); V.S.O.P.: Tempest In
The Colosseum (CBS)
1978
Herbie Hancock & Chick Corea: An Evening. In
Concert (CBS); Herbie Hancock: Sunlight (CBS);
Ron Carter/ Herbie Hancock/ Tony Williams:
Third Plane (Milestone); Flora Purim: Everyday,
Everynight (Warner Brothers); Herbie Hancock:
Direct Step (Sony); Quincy Jones: Sounds (A&M)
1979
Herbie Hancock: Feets Don´t Fail Me Now (Columbia); Tony Williams: The Joy Of Flying (Sony);
V.S.O.P.: Five Stars (CBS); Herbie Hancock: The Piano (Sony); Joni Mitchell: Mingus (Elektra Asylum)
1980
Herbie Hancock: Mr. Hands (CBS); Herbie Hancock: Monster (Columbia); Carlos Santana: The
Swing Of Delight (CBS)

1981
Herbie Hancock: Trio (Sony); Herbie Hancock:
Magic Windows (CBS); Alphonse Mouzon: By
All Means (Pausa ); Quincy Jones: The Dude
(A&M)
1982
Herbie Hancock: Quartet (CBS); Herbie Hancock: Lite Me Up (Sony); Wynton Marsalis (CBS)
1983
Herbie Hancock: Future Shock (Columbia)
1984
Herbie Hancock: Sound System (Columbia)
1985
Mick Jagger: Shes The Boss (Columbia); Town
Hall Concert (Columbia); Sadao Watanabe:
Maisha (Elektra Asylum)
1986
Round Midnight. Soundtrack (Columbia); Dexter Gordon: The Other Side Of Round Midnight (Blue Note); Bobby McFerrin: Spontaneous Inventions (Blue Note)
1987
Herbie Hancock / Foday Musa Suso: Jazz Africa
(Jazzvisions); Milton Nascimento: Yuarete (CBS)
1988
Herbie Hancock: Perfect Machine (Columbia)
1989
Quincy Jones: Back On The Block (Qwest)
1990
Jack DeJohnette: Parallel Realities (MCA); Andy
Summers: Charming Snakes (Private Music)
1994
Herbie Hancock: Dis Is Da Drum (Polygram);
Herbie Hancock: Quartet Live (Jazz Door); Herbie Hancock: A Tribute To Miles (Qwest); Antonio Carlos Jobim: Friends (Verve); Eliane Elias &
Herbie Hancock: Solos & Duets (Blue Note)
1995
Axiom Funk: Funkcronomicron (Axiom); Quincy Jones: Qs Jook Joint (Qwest); Art Davis:
Time Remembered (Jazz Planet)
1996
Herbie Hancock: The New Standard (Verve);
Tony Williams: Wilderness (ARK)
1997
Herbie Hancock / Wayne Shorter: 1+1 (Verve)
1998
Herbie Hancock: Gershwin´s World (Verve);
Return Of The Headhunters (Verve)
2001
Marcus Miller: M (Deuces Records); Herbie
Hancock: Future 2 Future (Transparent Music)
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2002
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NADENCOV, NENECHÁ SA LEN TAK

ODRADI PREKÁKAMI, S KTORÝMI SA
STRETÁVA NA KADOM KROKU.

NAJMÄ
AK IDE O SRDCOVÚ ZÁLEITOS 
BLUES. DÔKAZOM TOHO JE FESTIVAL
LIVIN BLUES, KTORÝ SA TOHTO ROKU
DOIL JUBILEJNÝCH 10. NARODENÍN.
BLUESWEISER

FOTO
AUTOR

hým projektom Dura & Blues Club v malej sále dokonale odèinil rozpaèitý dojem z vystúpenia Bluesweiseru. Spontánnos a rados sa z kapely preniesla aj na
divákov, ktorí boli svedkami vynikajúcej bluesovej show,
neskåzavajúcej pritom do podpriemernej estrádnosti.
V malej sále sa odohrala aj malá spoloèenská udalos  krst
spoloèného CD Petra
Bonza Radványiho
a ¼uboa Beòu Hand
Made Music.
Po drevorubaèoch z Kroko & DoNoWa pokraèovali
v programe vo ve¾kej
sále ZVA 12-28
Band. Zohratá partia
zo Zvolena, ktorá sa
pridàa koreòov chicagského blues, bola
Slovenskou bluesovou
spoloènosou vyhlásená za objav roka
2000. Svojím vystúpením dokázali, e si
toto ocenenie zaslúia. Zohraná, a po intrumentálnej stránke
ve¾mi vyrovnaná skuANDREA PEETERS KAROVIÈOVÁ
pina, disponuje vlastFOTO

AUTOR

FOTO

Livin Blues 2002 odtartovala bratislavská skupina
EXQT Blues Band, ktorej vystúpenie obecenstvo prijalo chladne. Neèudo  boli v nevïaènej úlohe otváraèa festivalu, a navye ich vystúpenie malo charakter
prvej verejnej skúky po dvadsiatich rokoch... Nasledujúca formácia Freemen z Prievidze bola ich presným
opakom. Zohraná partia stavila na elektrické blues 
v ich podaní s fantastickým drivom. K presvedèivému
výkonu prispeli aj vyzreté gitarové sóla Romana Meèiara a energický prejav speváka Ladislava Ujfalusiho.
Ïalím úèinkujúcim bol Juraj Turtev, jeden zo základných pilierov slovenskej bluesovej scény a jeho Bluesweiser. V programe odzneli hlavne skladby z ich debutového albumu (pozri recenziu v H 2001/12), v koncertnom podaní pôsobiace mierne rozpaèito. Oèakával som
vyiu mieru vzájomnej empatie a z toho
prameniacu energiu
a rados z hry. Po viacmenej elektrických
bluesových formáciách dostal priestor
¼ubo Beòa, hráè na
dobro. Je objavom
roka 2001 Slovenskej
bluesovej spoloènosti.
Zameriava sa na staré, tradièné blues
z mississippskej delty.
Väèinou sú to skladby vystavané na jednom akorde (dvanástaktová schéma vtedy
ete neexistovala)
a v interpretácii ¼uboa Beòu vôbec nepôsobia monotónne 
JÁN LITECKÝ VEDA
práve naopak: hravo
a energicky. Presne
tieto atribúty chýbali nasledujúcej formácii Kroko &
DoNoWa. Zmietanie sa v hardrockovom klié 70. rokov, èi bezduchý exhibicionistický slalom po hmatníku,
sa akosi prieèia tradièným bluesovým hodnotám, a tak
bolo ich zaradenie do programu festivalu pre mòa ve¾kou záhadou.
Program v malej sále, aj vïaka jej komornejiemu
prostrediu, naznaèoval, e pôjde skôr o uvo¾nené jamsessionové hranie. alman Brothers Band predviedli
v poloakustickom obsadení blues s folkovými prvkami.
Vystúpenie dua S.R.O., v zloení klavír a bicie ruil neuverite¾ne rozladený klavír. Juraj Turtev so svojím dru-

FESTIVAL ORGANIZUJE SKUPINA

AUTOR

DK L ÚKY , B RATISLAVA 16. MARCA

KEÏ
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POKRAÈOVANIE ZO STR.

ROLAND KÁNIK

Mnohotvárnos typov ¾udí, ich orientácií, vkusu i morálnych vlastností, neumoòuje vytvori jediný model estetického pôsobenia umenia. Aj hranice racionálnych zdôvodnení majú v hudbe
svoje hranice, znaèná èas súvislostí tvorby je ponorená v imaginárne. V momentoch hudobného estetického záitku na
pomyselnej èiare skladate¾  interpret 
publikum môu sa rui antagonizmy vo
vzahoch medzi ¾uïmi. Pomer troch subjektov (autor  interpret  publikum) závisí od kvality vzájomnej komunikácie.
Predpokladom umeleckej komunikácie by mala by kreativita na strane skladate¾a a interpreta, i na strane publika.
Kreativita predpokladá urèité tvorivé
schopnosti participova v procese tvorby, vníma ju ako ivotný prejav. Pri tvor-

AUTOR

ERICH BOBO PROCHÁZKA

K A L E I D O S K O P

32

KOMUNIKÁCIA

LIVIN BLUES 2002

popoludní, kedy vystúpil ako hos skupiny Bluesweiser.
Vye osemhodinový bluesový maratón ukonèili Benkö
& Bluesrivers, ia¾, u bez mojej prítomnosti, no vraj
k maximálnej spokojnosti publika.
Livin Blues 2002 prezentoval prakticky vetky týlové polohy blues. Je poteujúce, e kvalitný program dokázali organizátori postavi takmer výluène zo slovenských skupín a osobností (aj keï paradoxne kvôli nedostatku financií). Aj to svedèí o tom, e slovenská
bluesová scéna ije, hoci mimo doh¾adu irej verejnosti, vydavate¾stiev èi kritiky a v mizerných spoloèenských a ekonomických podmienkach. Keï sa vak
blues hrá úprimne a od srdca, tieto problémy sa zrazu
zdajú malicherné.

FOTO

FOTO

nosami, o ktoré sa
LACO GAMBO Z EXQT BLUES BAND
usiluje kadá bluesová kapela: kompaktnos, zemitos a ivelnos. Charakter skupiny dokres¾uje hlas
speváka Nora Èervenáka, ktorý svojím basovým timbrom vzbudzuje ozajstný repekt. Vystúpenie ZVA
12-28 bolo urèite jedným z vrcholov veèera. Nasledujúca Andrea Peeters Karovièová, Slovenka ijúca
v Holandsku, sa podobne ako Beòa opiera o èierne delta
blues. V jej podaní je
vak okrem toho cíti
aj príchu country.
Erich Bobo Procházka je známy hosovaním v mnohých
bluesových i popových projektoch. Jeho domovskou zostavou je vak Frozen Dozen, s ktorou na Livin Blues predviedol strhujúcu funky bluesovú show. Roztancované publikum prevzal Ján Litecký veda a jeho Víazný traktor.
Prezident Slovenskej bluesovej spoloènosti je aj vynikajúcim bluesmanom. Jeho vystúpenie bolo exkurziou po
odkaze svetových bluesových legiend, ako napríklad
James Blood Ulmer èi John Lee Hooker. Podporovaný
vitálnou akustickou rytmikou a aiac zo svojich dlhoroèných skúseností odohral jedno z najlepích vystúpení veèera. Záver patril vynikajúcemu maïarskému gitaristovi Zsoltovi Benkö a jeho skupine Bluesrivers.
To, e pôjde o kvalitné vystúpenie naznaèil Benkö u

AUTOR
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be skladate¾a a interpreta je rovnako nevyhnutný aj stav kontemplácie; a je iaduci aj
z h¾adiska vnímate¾a. Podobne významný
je pri tvorbe a vnímaní hudby pojem a stav
koncentrácie, ktorá umoòuje odstráni z diela náhodilosti, dielo sa oslobodzuje a stáva
sa autentické, poskytujúce hlboký záitok...
Jednou z podstatných oblastí sa musí
sta oblas kultúry, umenia, ak chceme hovori o vývoji, o duchovnom NAPREDOVANÍ ¾udstva. Na to sú potrebné nielen hmotné podmienky, ale aj vnímavé okolie
a schopnos diferencova kvalitatívne stupne umeleckých a etických postojov pre rozvoj osobností. Práve umelec by mal svojimi
osobnostnými a morálnymi kvalitami vytvára okolo seba prostredie, ktoré zaujme
a ovplyvní ¾udí pozitívnym smerom. Smerom k väèiemu záujmu o duchovno, bez
ú¾avy nárokov a h¾adania kompromisov pri
objavovaní estetickej hodnoty diela...
DA N I E L BU R A N OV S KÝ

:RARUM v ECM
Vydavate¾stvo ECM prichádza s novou
edíciou :RARUM, v ktorej sa ich aiskoví autori a interpreti predstavia ako
editori vlastných výberových albumov.
V zozname nájdeme mená ako Keith
Jarrett, Jan Garbarek, Chick Corea, Gary Burton èi Bill Frisell.
The Dizzy Gillespie Alumni All-Star
Big Band: Things To Come
Takmer desa rokov po smrti Dizzy Gillespieho vzdáva hold jeho odkazu koncertovaním po celom svete The Dizzy
Gillespie Alumni All-Star Big Band, ktorý
vedie známy trubkár Jon Faddis. Na
znaèke Telarc vychádza novinka tejto
formácie pod názvom Things To Come.
Na nahrávke sa okrem Dizzyho mladích nasledovníkov objavujú aj veteráni, Gillespieho generaèní súputníci:
Slide Hampton, Jimmy Heath, James
Moody a Frank Wess.
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Z AÈAL SA 11. ROÈNÍK

AGHARTA PRAGUE JAZZ FESTIVAL
L UCERNA M USIC B AR , P RAHA 10. 3.

MARCUS MILLER

DNES

U KULTOVÝ FESTIVAL PREDSTAVIL POÈAS SVOJHO

DESAROÈNÉHO TRVANIA PRASKÉMU PUBLIKU TAKMER

KOMPLETNÚ PIÈKU SÚÈASNÉHO JAZZU.

VERNÝ

SVOJEJ

TRADÍCII AJ TENTO ROÈNÍK ODTARTOVAL NA SVETOVEJ
ÚROVNI



VYSTÚPENÍM FENOMENÁLNEHO BASGITARISTU
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FOTO

V rámci tohtoroèného programu festivalu vystúpia napríklad Laco Déczi a Cellula
New York, formácia Tribal Tech, gitarista Pat
Metheny s Richardom Bonom a ïalí. Jednoducho, je sa na èo tei.
ROLAND KÁNIK
MULTIINTRUMENTALISTA

AUTOR

MILLER

FOTO

AUTOR

FOTO

Atmosféra v Lucerna Music Bare bola nedýchate¾ná, vo vzduchu
viselo ve¾ké oèakávanie. To bolo do bodky naplnené hneï úvodným groovom, ktorý sa ozval z Marcusovej basovej aparatúry. Basgitaristi v publiku, natlaèení tesne pod pódiom, neveriacky krútili
hlavami, tudujúc Millerovu slap-basovú techniku. Detailné vykreslenie kadého riffu, rýchlos
a energickos sú pre jeho hru
typické. O kompaktnosti a vyzretosti sprievodnej kapely
snáï ani nemusím hovori. Vynikli najmä trochu excentrický gitarista Dean Brown (jediný beloch v kapele) a trumpetista Michael Stewart, ktorý
sa nároènej úlohy  suplova
nenapodobite¾ný zvuk Milesa
Davisa  zhostil bravúrne. Aj
keï niektoré skladby vyzneli
trochu samoúèelne v prospech Millerovej intrumentálnej exhibície, treba doda, e
si to môe dovoli  v jeho prípade naozaj je èo obdivova.
Na druhej strane sa Miller
predviedol aj ako muzikant
s obrovskou dávkou hudobnej invencie. To bol dôvod,
preèo si ho na producentskú
spoluprácu v 80. rokoch prizval Miles Davis. Na záver nemohol chýba ich najväèí
MICHAEL STEWART
spoloèný hit  Tutu. Miller sa
blysol aj ako znamenitý multiintrumentalista  zasóloval
si aj na sopránsaxofóne a basklarinete, vskutku kurióznom nástroji intrumentára funky kapely.
Sugestívna atmosféra, pulzujúca energia a vysoká profesionalita sa spojili s radosou a uvo¾nenosou (niektoré pasáe boli typicky jam-sessionové). Návtevníci praskej Agharty zaili naozaj
skvelý koncert Marcusa Millera.

AUTOR

MARCUSA MILLERA.
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RECENZIE

CD

TURINA: DANZAS
FANTÀSTICAS, SINFONIA SEVILLANA,
LA PROCESIÓN DEL ROCIO
DEBUSSY: IBÉRIA FROM IMAGES
Cincinnati Symphony Orchestra
Jesus Lopez  Cobos
Telarc 2001, CD-80574

Dramaturgia CD je zameraná na
orchestrálnu hudbu, inpirovanú
panielskym folklórom, ktorá vie
neopakovate¾ným koloritom
a ¾ahkosou tém nadchnú
mnohých poslucháèov. Výber
skladieb je o to pozoruhodnejí,
e tu nenájdeme diela hrávaných
panielskych skladate¾ov, ale
u nás takmer neznámeho
Joaquína Turinu, reprezentovaného tromi skladbami. ¾ahaèkou na torte je Debussyho Ibéria,
otvárajúca album.
J. Turina (1882  1949), rodák zo
Sevilly, je skladate¾, ktorý ete vo
ve¾kej miere neprenikol na koncertné pódiá. Spoèiatku tudoval
klavír a kompozíciu v Seville
a neskôr v túdiu pokraèoval na
Konzervatóriu v Madride. V rokoch 1905 -1913 sa usadil v Paríi, kde tudoval kompozíciu u V.
d´Indyho. Pobyt v Paríi znamenal prelom v jeho kariére, spoznal sa tu so svojimi krajanmi I.
Albénizom a M. de Fallom, ktorí
ve¾mi ovplyvnili najmä jeho
vzah k panielsku. Skladba
Danzas Fantasticas op. 22 sa
skladá z troch èastí (Exaltación 
Extáza, Ensueño  Denný sen,
Orgía  Orgia) a je inpirovaná
rovnomennými básòami panielskeho básnika Josého Mása.
Sinfonia Sevillana op. 23 je v skutoènosti trojèasovou hudobnou
básòou, zaloenou na vykres¾ovaní runého ivota v Seville.
Skladba La Procesión del Rocio op.
9 má dve èasti, ktoré sú sériou
tylizovaných tancov co-plas,
soleares a garrotín, evoku-júcou
oslavy v Triane (cigánska tvr
Sevilly). Dielo sa vyznaèuje
panielsko  andalúzskou inpiráciou v melodike, harmónií
a intrumentácií na podklade
impresionistickej farebnosti.
= HUDOBNÝ IVOT  5  2002
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Ibéria zo symfonického triptychu
Images od Clauda Debussyho
patrí k jeho najreprezentatívnejím orchestrálnym skladbám.
Tvoria ju tri èasti: Par les rues et par
chemins (Po uliciach a cestách),
Les parfums de la nuit (Vône noci),
Le matin d ´un jour de fete
(Sviatoèné ráno). Napriek tomu,
e Debussy strávil v panielsku
iba jediné odpoludnie poèas
celého ivota, podarilo sa mu
verne zachyti tamojiu atmosféru. M. de Falla napísal obdivne
o Ibérii: Tu máme pred sebou
skutoènú Andalúziu. Dalo by sa
poveda: skutoènú, bez autentickosti, pretoe ani jeden takt nie je
prevzatý zo panielskeho folklóru
a predsa tu cíti panielsko
v najjemnejích detailoch.
Interpretácia skladieb so
panielskou tematikou prináa
viaceré problémy. Vyaduje od
hráèa ve¾kú zainteresovanos
(zápal), musí vedie doda tejto
pecifickej melodike iskru, ktorá
zaujme poslucháèa. Prenies tieto
poiadavky na orchester nie je
vôbec jednoduché. Producenti
tohto CD sa pokúsili skåbit
americký Cincinnati Symphony
Orchestra so panielskym
dirigentom Jesús Lópezom 
Cobosom, avak výsledok je pre
poslucháèa sklamaním. Chýba
dôraz na detailnú prácu
s jednotlivými témami
a s farbami orchestra, najmä ak
ide o skladby ovplyvnené
impresionizmom. Interpretácia je
príli akademická, a tak nádych
panielska sa úplne stráca
a pozorovate¾ný je len
v melodike. Je ve¾kou kodou, e
pri takejto zaujímavej
dramaturgii nie je nahrávka
dotiahnutá do dokonalého konca.

CYRIL KUBI
===

SHARON ISBIN
CHRISTOPHER ROUSE:
CONCERT DE GAUDI
Tan Dun:Concerto for guitar and
orchestra (Yi2)
Gulbenkian Orchestra
Muhai Tang
Teldec 2001, 8573-81830-2
Po ocenení CD Sharon Isbin 
Dreams of a World americkou
Grammy za najlepiu sólovú
intrumentálnu nahrávku roku
2001 bola udelená aj ïalia cena
súvisiaca s touto úspenou
americkou gitaristkou: na

ostatnom CD uviedla o. i. Concert
de Gaudí for Guitar and Orchestra,
ktorý získal cenu Grammy za
najlepiu súèasnú skladbu roku
2002. Z týchto dôvodov môe
gitaristka vopred vzbudi
u poslucháèa oèakávanie
výrazného umeleckého záitku.
Obe skladby recenzovaného
albumu Concert de Gaudí for guitar
and orchestra Christophera
Rousea a Concerto for guitar and
orchestra (Yi2) Tan Duna boli
venované Sharon Isbin
a nahrané po prvý raz.
Christopher Rouse je renomovaný americký skladate¾, nosite¾
viacerých ocenení. Jeho Concert
de Gaudí, napísaný roku 1999, je
inpirovaný tvorbou významného panielskeho architekta
Antonia Gaudího. Sám Rouse sa
vyjadril, e slávnu Gaudího
katedrálu Sagrada Familia, pýchu
Barcelony, mal v predstave od
poèiatku komponovania, ale jeho
koncert nie je obyèajným
opisom katedrály, ale skôr
vyjadrením ducha Gaudího diela
a jeho fantazijných predstáv.
Vplyv panielskej kultúry cíti
v celom diele. U v orchestrácii
je bohato zastúpená skupina
perkusií, vrátane kastanet.
V sólovom parte gitary je èasto
vyuívaná technika rasgueda,
tremola a iných typických
prvkov andalúzskeho flamenca.
Spracovanie panielskych
charakteristických prvkov vak
nie je príli objavné. Pôsobí
trochu chaoticky, bez bliích
súvislostí, so zámerom skôr
ohromi silou zvuku ne ukáza
pravú podstatu ducha panielska. Zaujímavá je druhá èas
koncertu, ktorá sa netají
ambíciami priblíi sa známemu
Adagiu z Concierto de Aranjuez
Joaquina Rodriga.
Sólistka v Concerte preukazuje
vysokú technickú úroveò, ktorá
jej umoòuje bez problémov
zvládnu nároèný sólový part.
Isbin vak obèas chýba zmysel
pre detail a najmä lyriku, tak
príznaènú pre klasickú gitaru.
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Úplne odliný charakter má
Concerto for guitar and orchestra
(s tajuplným podtitulom Yi2)
èínskeho skladate¾a Tan Duna,
z roku 1996. Koncert má pä
èastí nadväzujúcich attacca a je
originálnou syntézou panielskej
hudby s motívmi èínskeho
folklóru. Autor tu vyuíva
pecifické gitarové techniky,
napr. bend (vyahovanie strún),
glissando, tzv. bartókovské
pizzicato, ako aj tremolo,
ktorými sa farebne pribliuje
hudbe východných kultúr.
Koncert je pod¾a Duna vyjadrením rituálneho ducha prastarej
amanskej kultúry.
Sharon Isbin je nesporne
výraznou umeleckou osobnosou. V súvislosti s nahrávkou
treba oceni gitaristkin technicky
bezchybný výkon (CD bolo
nahrávané naivo). Jej hra sa
vak po výrazovej stránke nejaví
a nato¾ko výnimoènou, akej
popularite sa táto americká
gitaristka teí. Èasto nesúrodý
prietok emócií sa zdá by
vizitkou skôr starej gitarovej
koly, dnes u prekonanej.
Treba oceni výkon orchestra pod
vedením èínskeho dirigenta
Muhai Tanga. Napriek technickej a rytmickej nároènosti oboch
skladieb hrá orchester ve¾mi
spo¾ahlivo.
Nahrávka ponúka zaujímavý
poh¾ad na súèasnú tvorbu pre
gitaru a orchester. Zostáva ale
otázkou, èi práve tento poh¾ad
privedie klasickú gitaru na pódiá
významných kultúrnych
intitúcií a poteí milovníkov
gitarovej hudby.

RADKA KUBROVÁ
====

JOHANN SEBASTIAN BACH
ORGAN WORKS
IVAN SOKOL  ORGAN
OPUS 2000, 91 2687-2
(Fantázia G dur BWV 571,
Prelúdium C dur BWV 943,
Fúga C dur BWV 946, Fúga G dur
BWV 577, Prelúdium a fúga g mol
BWV 535, Fantázia s imitáciou
h mol BWV 563, Fúga g mol BWV
131a, Chorálové prelúdium H dur
BWV 714, Chorálové prelúdium
h mol BWV 727, Chorálové
prelúdium G dur BWV 726,
Chorálové prelúdium d mol BWV
741, Chorálové prelúdium G dur
BWV 717, Chorálové prelúdium
D dur BWV 721, Chorálové
prelúdium D dur BWV 738,
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Chorálové prelúdium d mol BWV
737, Chorálové prelúdium G dur
BWV 730, Fúga c mol BWV 575,
Prelúdium a fúga D dur BWV 532)

Na prelome rokov 2001 / 2002 sa
dostala poslucháèom do rúk
ïalia nahrávka Bachových
organových diel v interpretácii
Ivana Sokola. Nový komplet
v sérii bachovských nahrávok
tohto popredného slovenského
organistu vznikol zo záznamov
v rokoch 1989 a 1993 v Dome
umenia Koice, no vychádza a
teraz. Ivan Sokol, ktorý natudoval celé organové dielo J. S.
Bacha, nahral doposia¾ 10 platní
z diela barokového velikána.
Najnovie CD je tak de facto
finalizáciou série bachovských
nahrávok popredného slovenského umelca pre OPUS.
Odpoèinuté fantázie, prelúdiá
a fúgy èi chorály nestratili niè
z interpretaènej umeleckej
hodnoty. Naopak, potvrdili
skutoènos, e ve¾ké umenie
rokmi prehlbuje svoje kvality
puncom jedineènosti a neopakovate¾nosti. Osemnás nahraných
skladieb predstavuje Bachove
kompozície z prvej polovice 18.
storoèia (pôsobenie vo Weimare,
Kõthene a Lipsku). V buklete CD
(autorom textu je Tomá Surý)
sú i pre laika ve¾mi zrozumite¾ne
vysvetlené ivotné osudy J. S.
Bacha a prezentované organové
hudobné formy. Celá platòa
dramaturgicky imituje priebeh
evanjelickej bohosluby: s prelúdiom, resp. fantáziou na úvod,
chorálovými prelúdiami v strede
a virtuóznymi fúgami na záver.
Kostrou duchovného rozmeru
albumu je vak devä chorálových
prelúdií na texty almov, resp.
duchovných piesní evanjelickej
bohosluby. Na jednej strane
meditatívnos, ponorenie sa do
textových odkazov piesní, tipka
melanchólie, mnostvo introspekcie, celkovo pokojný prúd
hudby, na druhej strane rados,
vyrovnanos a duchovná svieos,
to sú dva póly tejto hudby. Ivan
Sokol tlmoèí Bachove chorály
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prosto a súèasne s hlbokým
pochopením ich almového
odkazu, ako individuálne
modlitby, rozhovory s Bohom...
Fantázie a fúgy tvoria akési virtuózne korunky albumu  podobne, ako tvorila chorálová fúga
v Bachovom chápaní finále bohosluby. V interpretácii I. Sokola
dominuje logika, prieh¾adnos,
hravos, ale aj pátos, tipka romantického vzletu, vyvaujúca
matematický rytmus, ktorý enie
prúd hudby s absolútnou samozrejmosou ku gradaèným vrcholom. Napriek obrovskému nasadeniu interpreta vo virtuóznej
spleti hlasov, Ivan Sokol ponecháva hudbe dostatok priestoru na
dýchanie. Jeho frázy sú jasné,
bez zahmlievania jednotlivých
tónov v brilantných úsekoch.
Umelec navye prezentuje
náleitý vkus v registrácii organa.
Ivan Sokol hrá kadú hudbu so
sebe vlastným názorom na
týlovos: Správna interpretácia
dobovej hudby  teda aj Bachovej  je
tá, ktorá dá poslucháèovi ve¾ký
vnútorný záitok a pritom je verná
odkazu skladate¾a.
Pri poèúvaní tejto majstrovskej
platne netreba ve¾a hovori
o aktuálnosti èi dobovej vernosti.
Je to jednoducho silný umelecký
záitok.

TERÉZIA URSÍNYOVÁ
= ====

STANISLAV DÚEK  BERNARD GARAJ
SLOVENSKÉ ¼UDOVÉ TANCE A HUDBA
NA SKLONKU 20. STOROÈIA
Ústav hudobnej vedy SAV,
Bratislava 2001
Záujemcom o hudobno-taneènú
folkloristickú disciplínu sa
dostáva do rúk vzácna publikácia,
ktorá ako prvá svojho druhu
poskytuje ucelený odborný
poh¾ad na danú problematiku. Je
výsledkom dlhodobej výskumnozberate¾skej práce obidvoch
autorov, vedeckých pracovníkov
Ústavu hudobnej vedy SAV,
v oblasti etnochoreológie
a etnomuzikológie. Hoci sa táto
tematika sporadicky objavovala
v jednotlivých túdiách viacerých
autorov (J. Kresánek, F. Poloczek,
C. Záleák, K. Ondrejka i ïalí),
poh¾ad na túto disciplínu
v súvislosti s celoslovenským
zázemím poskytuje a táto
publikácia. Sumarizuje zastúpenie týlovo a typologicky
vyhranených ¾udových tancov

(spolu 137) z vytypovaných
regiónov a 51 lokalít západného,
stredného a východného
Slovenska. Publikácii predchádzal osobitný výskumno-dokumentaèný projekt Slovenská ¾udová hudba v rokoch 1991  1992.
V rámci neho autori pri zvukovej
dokumentácii jednotlivých
hudieb k tancom obohacovali
snímky aj o taneèno-pohybové
prvky a ruchy, potlesky, èerkania
a pod., ako aj fotografickými
a audiovizuálnymi snímkami.
V publikácii sú tance rozèlenené
pod¾a jednotlivých typov z h¾adiska etnochoreologického a etnomuzikologického nasledovne:
1. krútivé tance  starého týlu.
Predstavujú starie vývojové
súvislosti tancov. Majú mnostvo
regionálnych i lokálnych názvov,
napr. starosvetský, starodávny,
sellácky, vyhadzovaný, vrchovský, prostá, krut, krucena, friký
atï.;  nového týlu. Predstavujú
mladie vývojové súvislosti
novouhorského typu, veobecne
známe pod názvom èardáe,
s mnohými prívlastkami
v jednotlivých regiónoch
i lokalitách;
2. párové tance  sú pestrou
zmesou zväèa novieho pôvodu
stredo  západoeurópskej
proveniencie. Z nich u nás
folklorizovali menovite valèíky,
mazúrky a polky. Najmä polky
nesú rozlièné pomenovania:
trasená, hrozená, ceperka,
èerjana, dribna, kotka atï.
3. enské a muské tance 
patria spravidla k najstarím
druhom tancov. Viaceré z nich,
najmä enské, siahajú a
k slovanskému stredoveku.
K nim patria mnohé chorovody
i kolesové tance s viacerými
názvami. Spomedzi muských
tancov zaujímajú osobitné
miesto hajduky, odzemky, skoky,
orové i vývojovo mladie
verbunky, s rôznymi názvami;
4. obyèajové tance  funkène sa
viau na kalendárny i rodinný
cyklus ako súèas obyèajov. Také
sú napr. faiangové, jarné,
turièné, vianoèné, späté i s hrami
èi obradmi, ale i predsvadobné,
svadobné, posvadobné, späté so
svadobnými obyèajmi a úkonmi.
Jednotlivé tance dopåòa popisná
charakteristika S. Dúeka
z choreologického h¾adiska.
Víma si taneèné pohybové prvky,
motívy, figuráciu, rytmiku a pod.
Dopåòa ju rytmickými schémami
a symbolikou taneèných prvkov.
Popisuje i priebeh tanca
s formáciami, regionálnymi èi
lokálnymi zvlátnosami,

výrazovými osobitosami, ako sú
èerkanie, èapáe, podupy,
potlesky a pod. Dáva ich aj do
historicko-vývojových súvislostí
a tradície, víma si ich funkcie.
Upozoròuje aj na individuálne
prejavy a invenciu jednotlivých
taneèníkov, taneèných párov,
upozoròuje na varianty. Mnohé
výrazové osobitnosti potvrdzuje
aj fotodokumentácia taneèníkov
z rôznych lokalít.
Hudobnú charakteristiku ako
sprievodnú zloku tancov dopåòa
etnomuzikologická analýza
autora B. Garaja. Zahàòa analýzu
hudobnej truktúry piesní, víma
si ich tonality, tóniny, rytmiku,
harmonickú zloku i formovú
výstavbu. Dopåòa ju transkripcia
melódií i texty v dialekte.
Transkripcie intrumentálnych
prejavov sú ïalím doplnkom, so
zrete¾om na sólové nástroje:
gajdy, harmoniky, gajdice a pod.
Z intrumentálnych prejavov
¾udových alebo dychových
hudieb prináa iba transkripcie
melodických hlasov s predohrami
a dohrami. Ïalej transkripcie
predníkov sláèikových hudieb
i s variaènou technikou (ozdobami melódie) v základnom tvare.
Harmonickú analýzu nahrádzajú
harmonické znaèky vyplývajúce
z hudobného cítenia muzikantov
a ich týlovej hry. Doplnkom
sú schémy metro-rytmickej
pulzácie. Vzácne sú fotografie
hudobných nástrojov, hráèov
a ich zoskupení.
Obaja autori sa pri svojich
charakteristikách navzájom
dopåòajú, èo obohacuje poznatky
a postrehy z dvoch rozlièných
poh¾adov. Je to súhra dvoch
pracovne navzájom prepojených
partnerov. Publikáciu dopåòajú
registre: zoznam muzikantov
z jednotlivých lokalít (spolu
204); zoznam tancov (pod¾a
lokálnych názvov); slovník
náreèových výrazov.
Práca má vedecko-populárny
charakter, rozsah 478 strán
a spåòa vetky kritériá s oh¾adom
na odbornos i na súèasné
podmienky dopytu. Môe by
uitoèná pre záujemcov so
zrete¾om na tudijné potreby, ale
i pre praktické vyuitie vo
folklórnych súboroch. Jej vyuitie
umocòujú aj tyri priloené MGnosièe: Krútivé tance, Párové tance,
enské a muské tance, Obyèajové
tance (ASCO 1993, 1997). Iste ju
privítajú predovetkým folkloristi, choreografi, taneèníci, ale aj
skladatelia, speváci a muzikanti.

ONDREJ DEMO
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THE FLORESTAN
TRIO. DEBUSSY 
FAURÉ  RAVEL
Je to èíra náhoda, e sa
pomerne èasto venujem
komentovaniu nahrávok
klavírneho tria. Neustále ma
oslovuje magické èaro tohto
komorného zoskupenia,
ktorému som koniec koncov
sám venoval ve¾mi ve¾a èasu
pri túdiu diel rôznych
autorov. Dnes by som sa chcel
s èitate¾mi podeli o pôitok
z CD anglickej firmy Hyperion
s nahrávkami klavírnych trií
francúzskych velikánov  G.
Faurého, d mol op. 120, C.
Debussyho, g mol, a tria M.
Ravela, vo vynikajúcej
interpretácii The Florestan
Tria (Hyperion 1999, CDA
67114). Toto mladé klavírne
trio bolo zaloené iba r. 1995,
no vo ve¾mi krátkom èase si
vydobylo popredné miesto vo
svetovom meradle. Hrá
v zloení: Susan Tomesová 
klavír, Anthony Marwood 
husle a Richard Lester 
violonèelo. Ich nahrávky sú
vysoko hodnotené a obdrali
viacero cien. Roku 1999
vyhrali Gramophone Award
v odbore komornej hudby za
nahrávku prvých dvoch trií R.
Schumanna (CDA 67063).
Umelci úspene nahrávajú
i sólovo. Huslista A. Marwood
a klaviristka S. Tomesová
dostali r. 1999 Classic CD
Award za nahrávku diel pre
husle a klavír od A. Dvoøáka.
Violonèelista R. Lester
a S. Tomesová nahrali spolu
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kompletné dielo pre violonèelo
a klavír F. MendelssohnaBartholdyho (CDA 55064).
Umelci nahrávajú výluène pre
Hyperion Records.
CD, o ktorom budem dnes písa,
obsahuje výnimoèné skvosty
komornej hudby a v prípade
Debussyho Klavírneho tria g mol
ide skutoène o málo známe a len
nedávno uverejnené dielo. Iba
pár slov k objaveniu tohto diela:
v lete 1880 pôsobil Debussy ako
uèite¾ klavíra u mecenáky P. I.
Èajkovského, grófky von
Meckovej, kde sa venoval výuke
klavíra jej detí a súèasne bol jej
partnerom pri tvorruènej hre na
klavír. V tomto období vzniklo
Klavírne trio, o existencii ktorého
sa síce v literatúre písalo, ale
povaovalo sa za stratené. Prvá
èas tria sa objavila r. 1979 na
parískej aukcii a r. 1982 sa
naiel autograf partitúry jeho
troch posledných èastí.
V decembri 1985 uverejnil
nemecký Neue Zeitschrift für Musik
správu o prvom vydaní tohto
strateného diela mladého
Debussyho. Klavírne trio vydalo
vydavate¾stvo G. Henle Verlag
München roku 1986. Môem len
potvrdi, e ide o ve¾mi originálne dielo, mal som ho monos
hra s koncertným majstrom SF
J. Skoøepom na turné po
Japonsku. Debussyho trio medzi
prvými nahralo mladé nemecké
ABEGG Trio u v októbri 1987
spolu s triom od M. Ravela
(CDINT 860866). Ïalej existuje
nahrávka Tria Fontenay (Teldec /
Warner 2292-44937-2), na ktorej
sú zaznamenané okrem
Debussyho aj klavírne triá G.
Faurého a M. Ravela.
A teraz u k námu CD. Úvodné
pasáe Klavírneho tria g mol od C.
Debussyho mi pripomínajú
atmosféru Pucciniho hudby,
ktorý bol urèite Debussym
ovplyvnený. Z toku Debussyho
hudby vyaruje pokoj a pohoda.
V prvej èasti Andantino con moto
allegro sa husle ve¾mi vláène
spájajú so zvukom violonèela
a dokonale súzvuèia s jemným
pradivom zvuku klavíra. Ve¾mi
èasto znejú sláèiky unisono, aby
vedúcu úlohu prevzal vadeprítomný klavír. Scherzo; Intermezzo:
Moderato con allegro je huncútska
èas, nie ve¾mi hráèsky príjemná
pre husle i violonèelo, no ve¾mi

pôsobivá a virtuózna. Andante
espressivo, plné vzruchu a pohody,
prenecháva vodcovstvo husliam.
Finale: Appassionato v 6/8 takte
pripomína tarantelu, v ktorej sa
vetky hlasy navzájom preplietajú, aby celý proces vyústil do
spoloèného tutti. The Florestan
Trio interpretuje Debussyho
s ve¾kým pochopením a vkusom,
klavír nikde nezakrýva svojich
partnerov, hoci je dominantným
elementom.
Najèastejie hrávaným dielom
tohto CD je bezosporu Klavírne
trio M. Ravela. Dielo pozoruhodne nahrali: Beaux Arts Trio
(Philips), Èeské trio (Supraphon), Copenhagen Trio, Trio A.
Rubinstein  J. Heifetz  Gr.
Piatigorsky (RCA), Trio L.
Kentner  Y. Menuhin  G.
Cassadó, Borodinovo trio
(Chandos), Trio Bekova sisters,
ako aj mimoriadna zostava
klavírneho tria V. Ashkenazy  I.
Perlman  L. Harell (Decca). Toto
klavírne trio bolo pouité i vo
francúzskom filme Srdce v zime

(Un coeur en hiver), ktorého
reisér získal Strieborného leva
na MFF v Benátkach r. 1992.
Dielo tu znie vo vynikajúcom
predvedení Tria Rovier 
Kantorow  Muller (Erato 229245920-2). Nae anglické trio
hrá Ravelov opus vo ve¾kom
týle, s nadh¾adom, intonaènou
perfektnosou a zmyslom pre
farebnos. Hneï v prvej èasti
Modéré violonèelo prezentuje svoj
motív, aby ho husle vánivo
prevzali a pokraèovali v ïalom
procese. Ved¾ají motív èasti
prezentujú husle zdranlivo
a bez sentimentu. Celou èasou
sa vinie opojná výpoveï mladých
Anglièanov. Druhá èas Pantoum
znie akoby skvelo obrúsený
diamant  a e je tam èo hra!
Tretia meditatívna èas Passacaille

vyznieva pokojne
a s nadh¾adom, k èomu
interpretom pomáha aj skvelá
technická príprava. Final sa ozve
v pravom impresionistickom
timbri v celom telese. Opojne
znejúce sláèiky, podporované
kvázi jazzovými akordmi klavíra,
enú proces arpeggiami
a flaoletmi neustále vpred a ku
záveru tohto jedineèného diela.
Najmladím dielom na CD je
Klavírne trio d mol op. 120 od
najstarieho skladate¾a albumu
G. Faurého. Fauré, uèite¾ Ravela,
skomponoval svoje jediné
klavírne trio ako 77-roèný, kedy
zúroèil vetky svoje dlhoroèné
skladate¾ské skúsenosti. Jeho
hudba znie romanticky cudne,
no skutoène opojne. V tejto
súvislosti mi prichádza na um
jeho majstrovské dielo
z mladosti, Klavírne kvarteto g
mol op. 15, plné vání, vzruchu
a kompozièného majstrovstva.
Jeho opus 120 má tie vetky
atribúty francúzskej romantiky,
hoci dielo skomponoval a r.
1923. Nie nadarmo nazývali
Faurého francúzsky Brahms.
Florestan Trio interpretuje
Faurého s dokonalým porozumením pre ve¾ké plochy. V tomto
diele sú èasté pasáe hrané unisono a jednotlivé témy
majú a schubertovskú boskú
dåku. V prvej èasti Allegro, ma
non troppo si husle s violonèelom
v spomínaných unisonách
odpovedajú s klavírom a spolu
vytvárajú typicky francúzsku
atmosféru. V druhej èasti
Andantino majstrovsky znejúcu
polohu huslí a violonèela dopåòa
artovanie klavíra. Tretia èas
Allegro vivo je plná vtipu,
rytmických prekáraèiek
a úsmevných imitácií.
Na záver chcem ete poznamena, e sprievodný buklet je
mimoriadne bohatý na informácie, samozrejme, v troch
jazykových mutáciách so
sympatickou fotografiou
interpretov. Som presvedèený, e
Florestan Trio by sa malo èo
najskôr objavi na naich
pódiách a urèite nielen preto, e
violonèelistovou manelkou je
Bratislavèanka

JURAJ ALEXANDER
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BRATISLAVA
OPERA

A BALET

SND

t 16. 5. G. Verdi: Luisa Miller
Pi 17. 5. So 18. 5. N. Rimskij-Korsakov: Zlatý
kohútik, premiéra
Po 20. 5. G. Verdi: Nabucco
Ut 21. 5. W. A. Mozart: Don Giovanni
St 22. 5. A. Ch. Adam: Giselle
t 23. 5. G. Verdi: Don Carlos
Pi 24. 5. G. Verdi: La traviata
So 25. 5. T. Freo: Narodil sa chrobáèik
N. Rimskij-Korsakov: Zlatý kohútik
Po 27. 5. G. Puccini: Tosca
Ut 28. 5. G. Bizet: Carmen
St 29. 5. Don Quijotte
t 30. 5. G. Verdi: Rigoletto
Pi 31. 5. B. Smetana: Predaná nevesta
So 1. 6. M. Dubovský: Tajomný k¾úè
P. I. Èajkovskij: Spiaca krásavica
St 5. 6. N. Rimskij-Korsakov: Zlatý kohútik
t 6. 6. G. Verdi:Don Carlos
Pi 7. 6. S. Prokofiev: Romeo a Júlia
So 8. 6. J. Massenet: Werther
Po 10. 6. G. Bizet: Carmen
Ut 11. 6. P. I. Èajkovskij: Labutie jazero
St 12. 6. R. Leoncavallo: Komedianti
P. Mascagni: Sedliacka èes
t 13. 6. G. Verdi: Nabucco
Pi 14. 6. Zvonár z Notre Dame
So 15. 6. T. McNally: Majstrovská lekcia
NOVÁ

SCÉNA

Ne 12. 5. iesti v pyame
Po 13. 5. Niekto to rád horúce
Ut 14. 5. Niekto to rád horúce
St 15. 5. Niekto to rád horúce
t. 16. 5. Klietka bláznov
Pi 17. 5. Klietka bláznov
So 18. 5. Hamlet
Ne 19. 5. Cigáni idú do neba
Po 20. 5. iesti v pyame
Ut 21. 5. Klietka bláznov
St 22. 5. Klietka bláznov
t 23. 5. Klietka bláznov
Pi 24. 5. Klietka bláznov
So 25. 5. Hamlet
Ne 26. 5. iesti v pyame
Po 27. 5. Cigáni idú do neba
Ut 28. 5. Cigáni idú do neba
St 29. 5. Cigáni idú do neba
t 30. 5. iesti v pyame
Pi 31. 5. Hamlet



MÁJ
SLOVENSKÁ

JÚN

FILHARMÓNIA

St 15. 5. KS SF
SF, Ratislav túr, dirigent, Daniela Varínska, klavír
L. Janáèek, L. van Beethoven
So 18. 5. KS SF
Musica aeterna, Peter Zajíèek, umel. vedúci
D. G. Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel
Po 20. 5. KS SF
SF, Robert Kraft, dirigent, Ivan enatý, husle
L. van Beethoven, I. Stravinskij
Ut 21. 5. Foyer SF
Moyzesovo kvarteto,Christoph Soldan, klavír
W. A. Mozart, L. van Beethoven
St 29. 5. KS SF
Koncert k 20. výr. zaloenia Bratislavského chlapèenského zboru
Magdaléna Rovòáková, zbormajsterka
spoluúèinkuje Musica aeterna, P. Zajíèek, umel.
vedúci
K. Zajíèková, H. Bachová, D. Tóthová, P. Noskaiová, sólistky
F. Couperin, G. Gabrielli, H. Schutz, G. Legrenzi,
G. F. Händel a ï.
t 30. 5., Pi 31. 5. KS SF
SF, Vladimír Válek, dirigent, Pavol Kováè, klavír
M. Ravel, G. Gershwin
HUDOBNÉ

CENTRUM

Mirbachov palác, Bratislava, zaè. 10.30 h
Ne 26. 5.
Zuzana Limpárová, soprán, Jozef Gráf, tenor, Pavol
Remenár, barytón, ¼udovít Marcinger, klavír
G. F. Händel, J. Haydn, L. van Beethoven, R.
Schumann, G. Mahler
Ne 2. 6.
Albrechtovo kvarteto
Z. Patéková, 1. husle, M. Benková, 2. husle, L.
Hoková, viola, K. Kleinová, violonè.
W. A. Mozart, A. Albrecht, L. van Beethoven
Ne 9. 6.
HC so Spolkom slovenských skladate¾ov
M. treitová  Popeláøová, flauta, R. aina,
kontrabas, P. Drlièka, klarinet, basklarinet,
P.Èerman, klavír, T. Rácz, akordeón, Z. Gréková, hoboj, G. Jaková, klarinet
J. Vajo, J. Greák, P. Bachratá, I. Dibák, I. Parík
Ne 9. 6.
HC so Spolkom konc. umelcov
Daniela Hlinková, klavír
R. Schumann, L. Janáèek
Ne 16. 6.
HC so spolkom konc. umelcov
Juraj Èimaroviè, husle, Zuzana Èimarovièová, klavír
J. Brahms, F. Kreisler

Generálny riadite¾ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz
do Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala
na miesto huslistu a na miesto violistu
Poadované vzdelanie: V prísluného umeleckého smeru.
Konkurz sa uskutoèní 4. júna 2002 o 13.00 h v Koncertnej sieni SF.
Podmienky konkurzu oznámime prihláseným uchádzaèom písomne.
Prihláky prijíma a informácie poskytuje manaér SKO BW a personálne
oddelenie SF, 816 01 Bratislava, Medená 3.
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Ne 23. 6.
Koncert slovenských laureátov a úèastníkov Medzinárodnej speváckej súae
Mikuláa Schneidra  Trnavského
MKS BRATISLAVA
Koncertná sieò Klarisky, zaè. 19. 00 h
Ne 19. 5.
Cappella Juventa, mládenícky orch. hud. koly
v Ilmenau (s agentúrou AP Projekt)
Po 20. 5.
Hus¾ový recitál, bakalár. koncert poslucháèov
VMU
Igor Sagan, husle, Veronika Lacková, klavír
L. van Beethoven, B. Martinu, J. Brahms, E. Ysaye
Ut 21. 5.
Violový recitál, koc. poslucháèov VMU
¼udmila Hoková, viola, Veronika Lacková, klavír
L. van Beethoven, P. Hindemith, B. Bartók
t 23. 5.
Visegrad concert tour
(s OZ Konvergencie)
G. Demeterová, husle, E. kutová, klavír, J. Lupták, violonèelo
B. Martinu, M. Piaèek, G. Ligeti, J. Brahms
Ne 26. 5.
Komorný orchester Hudobnej mládee Slovenska
Igor Bonko, dirigent
A.Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart
Ut 28. 5.
Akordeónový recitál, bakalár. koncert poslucháèov VMU
Eva Páleniková, akordeón
J. S. Bach, D. Scarlatti, O. Messiaen, S. Gubajdulina, I. Zeljenka, P. Zagar
St 29. 5.
Musa antiqua
Vladimír Rusó, Milan Tarina, Valerián Tokár
Stará idovská hudba
SLOVENSKÝ

ROZHLAS

 ÚHT AÈ

t 16. 5. túdio è.2
Dedièstvo Rusínov
O¼uN a jeho hostia
Peter Parnièan, konc. majster
M. Macoková, A. Poráèová, . Jarabinská, Z.
Mojiová, J. Andraèík, enská spev. skupina Po¾ana z Jarabiny
Ne 19. 5. Konc. túdio
Organový koncert pod Pyramídou
Ivan Sokol, organ
J. S. Bach, C. Franck
Ne 19. 5. túdio è.5
Rock FM live
Koncert skupiny Love 4 Money
Ne 26. 5. túdio è.5
Rock FM live
Koncert skupiny Peha
Pi 31. 5. túdio è. 5
Medzinár. deò detí v slov. rozhlase
Konkurz pre juniorských skokanov do éteru
Súa v herectve, moderovaní, v speve a v hre na
hudobných nástrojoch

KOICE
TÁTNE

DIVADLO

KOICE

Ut 14. 5. G. Verdi: La traviata
St 15. 5. P. I.Èajkovskij: Labutie jazero
t 16. 5. G. Dusík  P. Braxatoris: Modrá rua
Pi 17. 5. G. Verdi: Rigoletto
So 18. 5. Pink Floyd, V rytme
Ne 19. 5. O. Nedbal  N. Bodnár: Z rozprávky
do rozprávky
Ut 21. 5. G. Dusík  P. Braxatoris: Modrá rua
St 22. 5., t 23. 5. G. Verdi: Trubadúr
So 25. 5. G. Puccini: Bohéma
t 30. 5. G. Dusík  P. Braxatoris: Modrá rua
Pi 31. 5. Benefièný koncert

ILINA
KO ILINA
Dom umenia Fatra
t 23. 5.
Koncert KO ilina v spolupráci so spoloènosou
SMC Wien
KO, Oliver Dohnányi, dirigent, Ján Labant, gitara, Young  Ju Hyun, klavír
M. Budo, F. Chopin, R. Schumann
St 29. 5.
Klavírny recitál Mateja Arendárika
L. van Beethoven, F. Chopin, S. Rachmaninov, I.
Stravinskij, J. Brahms
Pi 7. 6.
Haydn a jeho súèasníci
(predpremiéra progr. na Wienerfestwochen)
KO, Tsugio Maeda, dirigent, Franz Bartolomey,
violonèelo
J. G. Reutter, J. Haydn, L. Hoffmann, Ch. W. Gluck
a ï.
t 13. 6.
KO, Alexander Apolín, dirigent, poslucháèi Akadémie umení v Banskej Bystrici a Konzervatória v iline
W. A. Mozart, F. Chopin, J. Feld

BANSKÁ BYSTRICA
TÁTNA

OPERA

BANSKÁ BYSTRICA

Ut 14. 5. B. Smetana: Predaná nevesta
St 15. 5. B. Smetana: Predaná nevesta (org.
predst.)
t 16. 5. G. Bregoviè: Gypsy roots  èili  Cigánske korene
Ut 21. 5. F. Loewe  A. J. Lerner: My fair Lady
(org. predst.)
Po 27. 5. J. Pauer: Ferdo Mravec (org. predst.)
Ut 28. 5. E. Kálmán: Èardáová princezná
t 30. 5. P. Mascagni: Sedliacka èes
R. Leoncavallo: Komedianti
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