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9. NOVEMBER
19.30
JUROVSKÝ
FAGERUDD
KRAJÈI
MACHAJDÍK
STEINECKER
IMAI

Slovenský rozhlas, túdio 2
Serenáda pre sláèiky
Arco Naturale pre sláèiky**
Fragmenty pre sláèikový orchester*
Namah pre sláèiky*
Prelúdium a quasi una passacaglia*
Spegelresan**
KOMORNÍ SÓLISTI BRATISLAVA
ANU TALI  dirigentka (Estónsko)

10. NOVEMBER

10.30 Mirbachov palác
V spolupráci so Spolkom slovenských skladate¾ov
BOGNÁR Tath love  pieseò pre soprán a klavír
PAPRÈKA Simulacrum op. 7
BUFFA Pieseò pre bas a klavír
LEJAVA Mo(o)nical(l)
GROLL Klarune pre klarinet a klavír
MILAKOVIÆ Ground pre akordeón
PAPANETZOVÁ Imaginácie I.II.III. pre klavír
KMIOVÁ Nezapamätané, nikdy nezabudnú
LENKA MÁÈIKOVÁ  soprán
LEO DUNA  klavír
MONIKA TREITOVÁ  flauta
PETER ZWIEBEL  viola
ANDREA MUDROÒOVÁ  klavír
BRANISLAV DUGOVIÈ  klarinet
ANA KRSMANOVIÆ  akordeón
MAGDALÉNA DIANOVSKÁ  klavír
ZUZANA GRÉKOVÁ  hoboj
MÁRIA KORMANOVÁ  akordeón
19.30
DIBÁK
BOKES
VAJO
CARINOLA
BACHRATÁ

Slovenský rozhlas, túdio 2
Musica da camera II. op. 67*
Divertimento, op. 72*
Pieseò pre soprán, klarinet, violu, bicie a klavír
Sens Interdit**
X treme
JANETTE ZSIGOVÁ  soprán
JANA PASTORKOVÁ  soprán
JOZEF BENCI  barytón
MARIÁN LEJAVA  dirigent
KOMORNÝ SÚBOR SOCIETA RIGATA
KOMORNÝ SÚBOR JONATHAN LIVINGSTON

11. NOVEMBER
17.00
MALOVEC
KOLMAN
SZEGHY
ÏURI
DOMANSKÝ
BÁZLIK

Slovenský rozhlas, túdio 2
Theorema
9 1/2
Story pre mezzosoprán a mg pás
Sny
Chvála ivota
Epoché

DENISA LEPKOVSKÁ  mezzosoprán
JOZEF PODHORANSKÝ  violonèelo
19.30
PIAÈEK
HRUOVSKÝ
P. MARTINÈEK
NOVÁK
KRÁK
PARÍK
IRAI

Ve¾ký evanjelický kostol
Mild Mind pre organ*
Zima, pani biela
Malá detská oma*
Pastorále a capriccio pre organ
Ave Regina Coelorum*
Meditácia pre flautu a organ
Missa pro liberi pre mieaný zbor*
MAREK VRÁBEL  organ
MONIKA TREITOVÁ  flauta
BRATISLAVSKÝ CHLAPÈENSKÝ ZBOR
MAGDALÉNA ROVÒÁKOVÁ  zbormajster
MIEANÝ SPEVÁCKY ZBOR JÁNA CIKKERA
TEFAN SEDLICKÝ  zbormajster

12. NOVEMBER
17.00
KONEÈNÝ
HOCHEL
I. BÁZLIK
GAHÉR
GAPARÍK

Slovenský rozhlas, túdio 2
2. sonáta pre klavír*  premiéra
Stereovariácie pre 2 klavíry*
Dychové okteto
Monodráma bez slov*
Musica per pianoforte e quattro mani
e percusione batteria, op. 45*
DANIELA KARDOOVÁ  klavír
PETER ÈERMAN  klavír
TIBOR GHILLÁNY  klavír
DYCHOVÉ FILHARMONICKÉ OKTETO
JANA VALÁKOVÁ  soprán
RAJMUND KÁKONI  akordeón
TATIANA LENKOVÁ  klavír
RICHARD MRÁZIK  bicie nástroje

19.30 Slovenský rozhlas, túdio 1
V spolupráci so Spolkom hudobného folklóru
JANTOÈIAK vetovske
MÓI Stojí hruka v poli
MALOVEC Podveèer na salai
I. BÁZLIK Dve piesne z Gemera
FALTUS Hriech
ANDRAOVAN Kamaráti moji
DUBECKÝ Vianoèné nebo hviezd
BAGIN Dve ¾udové balady
DOMANSKÝ Pod Makytou
KUBIÈKA Faiangy
KOÒAKOVSKÁ Riekanky a hry
DEMO Helelo, helelo
ÈOREJ Z dzeatoho valala
MIKULÁ DOBO  barytón
DAGMAR BEZAÈINSKÁ  soprán
ORCHESTER ¼UDOVÝCH NÁSTROJOV
POKRAÈOVANIE NA 3. STR. OBÁLKY

POKRAÈOVANIE Z 2. STR. OBÁLKY

KLÁTIK

vedie MIROSLAV DUDÍK
MIROSLAV MÍD  dirigent
sóla  ZUZANA KARAMANOVÁ
EVA PLANKOVÁ
PETRA TAUDEROVÁ
BARBORA BENZÍROVÁ
JURAJ CHLPÍK
RASTISLAV HAJACH
ZSUZSANNA HAMERLIK
RÓBERT PUKÁR  píalky
SPEVÁCKY ZBOR LÚÈNICE
MARIÁN VACH  dirigent

DUCHNICKÝ
OLEJNÍK
MÍÈ
SPURNÁ

13. NOVEMBER
17.00
JANÁRÈEKOVÁ
L. BURLAS
KARDO
BORO

19.30
POSPÍIL
P. MALOVEC
RAUTAVAARA
ZACH
RUDOLF

Slovenský rozhlas, túdio 2
Quadratura pre sólové violonèelo**
Sláèikové kvarteto è.3
Sláèikové kvarteto è. 5 op. 58
Sláèikové kvarteto*
JOZEF LUPTÁK  violonèelo
ALBRECHTOVO KVARTETO
ZUZANA PATÉKOVÁ  I. husle
MARGARÉTA BENKOVÁ  II. husle
LUDMILA HOKOVÁ  viola
KATARÍNA KLEINOVÁ  violonèelo
Slovenský rozhlas, túdio 2
Sláèikové kvarteto è. 4, op. 72*
Kyrie*
Sláèikové kvarteto è. 3 op. 18
Lie Back In An Arm Chair*
Ymro**
JANA PASTORKOVÁ  soprán
MOYZESOVO KVARTETO
STANISLAV MUCHA  I. husle
FRANTIEK TÖRÖK  II. husle
ALEXANDER LAKATO  viola
JÁN SLÁVIK  violonèelo

14. NOVEMBER
17.00
PATTAR
KOLKOVIÈ
D. MARTINÈEK
TANDLER
HATRÍK

19.30
DIDI
SIXTA
ZELJENKA
BOKES
IVES
TOWER
MAGGIO
GARSON

Slovenský rozhlas, túdio 2
Ombre vive**
Time and Distance*
Venovania
Prelúdium a tance pre sólové husle*
Sonáta ciaccona
ANDREA MUDROÒOVÁ  klavír
JÁN SLÁVIK  violonèelo
DORIS KONRAD  klavír (Nemecko)
ZUZANA PATÉKOVÁ  husle
DANIELA VARÍNSKA  klavír

Slovenský rozhlas, túdio 2
Musica da camera pre klarinet a klavír
Trio pre klarinet, violonèelo a klavír
Sonáta pre klarinet klavír
Inquieto pre klarinet a klavír op. 49
Piesne
Fantasy (...those harbor lights)**
Fantasy:Spontaneous Lines**
Two pieces in the Jazz style**
SARAH MEREDITH  mezzosoprán (USA)
SOPHIA SOGLAND  husle (USA)
DUO PEGASUS (USA)
SCOTT WRIGHT  klarinet
LINDA HALLOIN  klavír
JOZEF PODHORANSKÝ  violonèelo

15. NOVEMBER

15.30 Koncertná sieò Konzervatória
V spolupráci s Asociáciou uèite¾ov hudby
KOWALSKI Divertimento pre 2 klavíry a orchester
NOVÁK Chceme i v láske
ZELJENKA 31 klavírnych drobností (výber)
HATRÍK Deti píu Bohu I.
VALENTA Tri piesne bez slov
R. DUBOVSKÝ Kto je ?
BIZOÒ Preruovaná toccata

17.00
VALENTA
KUBIÈKA
IRAI
KOLMAN
BERGER

19.30
R. DUBOVSKÝ
BODNÁR
BETKO
PODPROCKÝ
GODÁR

Rozjímanie pre husle, klavír a gitaru
Skladba pre flautu a klavír
Farby èasu
Klavírní fantazie
Zimní hrátky se zvíøátky
Portréty spoluaèek
URULA SCHULLEROVÁ  klavír
PETER PINDJÁK  klavír
ORCHESTER MLADÝCH
MIROSLAV MÍD  dirigent
ENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR IUVENTUS PAEDAGOGICA
TATIANA KANIÁKOVÁ  umelecká vedúca
KOMORNÝ ORCHESTER CAMERATA ACADEMICA
KAROL MEDÒANSKÝ  umelecký vedúci
RICHARD CSINO  klavír
MATEJ HATRÍK  klavír
ESTER ÏURIKOVÁ  spev
SOÒA MACHÁÈKOVÁ  klavír a spev
DOMINIKA FÁBEROVÁ  klavír
IACI SPEVÁCKEHO ODDELENIA ZU ¼. RAJTERA
BARBORA ZAJACOVÁ  flauta
KATARÍNA POKORNÁ  klavír
MONIKA PAVLAÈIÈOVá  klavír
PAVOL BIZOÒ  klavír
PETER KLÁTIK  klavír
ELENA VINCEKOVÁ  husle
MARTIN CHREN  gitara
LENKA VIDROVÁ  flauta
PETER DUCHNICKÝ  klavír
LUKÁ OLEJNÍK  klavír
MARTINA VALÁKOVÁ  spev
MIROSLAV MÍÈ  klavír
MARTA VARCOVÁ  flauta
PAVLA SPURNÁ  gitara
Moyzesova sieò
Chválospevy a vzývania
tyri biblické piesne
Sonáta pre Edvarda Griega
Take over*
Korczak in memoriam**
(Fragmenty pre sláèikové kvarteto)
JAROSLAVA ROMANÈÁKOVÁ  soprán
PETER PAICKÝ  klavír
KATARÍNA KRÈMÁROVÁ  soprán
MÁRIA KOLEDOVÁ  mezzosoprán
MARTIN AFÁRIK  bas
KARIN SARKISJAN  klavír (Arménsko)
MILAN PA¼A  husle
KOMORNÝ SÚBOR BRA-VI-CELLI
JEVGENIJ IRAI  klavír
EWALD DANEL  husle
BOHDAN WARCHAL  husle
JOZEF HOEK  viola
EVA ÈERMANOVÁ  violonèelo
Moyzesova sieò
Actus
Air pre anglický roh a orchester
Trilkovanie trilkov*
Fire, fire*
Tombeau de Bartók*
TÁTNA FILHARMÓNIA KOICE
IVETA BACHMANNOVÁ  anglický roh (Èeská republika)
ADRIANA KOHÚTKOVÁ  soprán
JÚLIUS KLEIN  klarinet
PETER BREINER  dirigent (Slovensko/Kanada)

16. NOVEMBER
19.00
BAGIN
KUPKOVIÈ
HRUOVSKÝ
ZELJENKA

Koncertná sieò Slovenskej filharmónie
Hudba pre sláèiky
Koncert pre husle a orchester A dur*
Noc moci* (fragment zo symfónie)
Symfónia è. 8*
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
PETER FERANEC  dirigent
JAN ROZEHNAL  zbormajster
MARTINA FAJÈÁKOVÁ-KARNOKOVÁ  husle

* svetová premiéra, ** slovenská premiéra
Zmena programu a úèinkujúcich vyhradená!

DNI STAREJ HUDBY 2002
19. 26. október 2002

Usporiadatelia:
Centrum starej hudby
Bachova spoloènos  Mestské kultúrne stredisko  Vysoká kola múzických umení
Sobota 19. október  19.00  Klarisky

Streda 23. október  17.15  SNG, Vodné kasárne

Èembalový recital
Johann Sebastian Bach: Clavier-Übung II  Francúzska ouvertura h mol BWV 831, Taliansky koncert F dur BWV 971
Alex Weimann èembalo

Program a úèinkujúcich oznámime

Nede¾a 20. október  19.00  Malá sieò Reduty
Musica imperialis in Posonio
Antonio Draghi: Il marito ama più (festa musicale)
TEATRO LIRICO
Stephen Stubbs dirigent, lutna, teorba
MARKUS FOSTER alt  NOÉMI KISS soprán  MAREK RZEPKA bas 
PETRA NOSKAIOVÁ alt  STANISLAV PØEDOTA tenor  IGOR VALENTOVIÈ
bas  ROMAN KLUÈKA alt
Collegium Marianum Praha hudobno-taneèný súbor
Roman Bajzík réia

Pondelok 21. október  19.00  Klarisky
Anton Zimmermann: Kvarteto op. 3 Nr 5
Johann Mathias Sperger: Trio in G
Juraj Druecký: Divertimento in C (Kaiza ma, kaiza ma...
variácie)
Johann Nepomuk Hummel: Kvarteto pre klarinet, husle, violu
a violonèelo Es dur S78/W5
ALBRECHT COLLEGIUM
PETER ZAJÍÈEK (um. ved.) a Vladimíra Grénerová husle
JÁN GRÉNER viola
PETER KIRÁ¼ violonèelo
RÓBERT EBESTA klarinet

Utorok 22. október  19.00  Klarisky
Hudobníci trnavských jezuitov a Antonio Vivaldi
Joseph Umstatt: Concerto in G
Frantiek Xaver Budinský (1676-1727): O Deus meus (kantáta)
Joseph Umstatt: Concerto in F
Antonio Vivaldi: Nulla in mundo pax sincera (moteto) RV 630
Frantiek Xaver Budinský: Salve Regina al onore della Sancta
Madonna Maria
Frantiek Xaver Budinský: Aria de Tempore vel de Martyre
Non me tyranni
Joseph Umstatt: Concerto in A
Antonio Vivaldi: O qui coeli terraque serenitas (moteto) RV
631
SOLAMENTE NATURALI
MILO VALENT husle umelecký vedúci
NOÉMI KISS soprán

tvrtok 24. október  19.00  Klarisky
Guillaume Dufay: Nuper rosarum flores. Terribilis et locus iste
(moteto)
Jean Mouton: Ave Maria, virgo serena (moteto)
Jean Mouton: Magnificat
Josquin Des Prés: Missa Pange Lingua
VOCI FESTOSE
MARTIN MAJKÚT umelecký vedúci

Piatok 25. október  19.00  Klarisky
Hudba barokovej Prahy
Johann Joseph Fux: Ouverture in d
Jan Dismas Zelenka: Triosonata in F / ossia Arcangelo Corelli Triosonata in D op. 3
Johann Joseph Ignaz Brentner: Concerto primo in a
Antonio Vivaldi: Concerto a leuto solo e archi
Antonio Caldara: Sinfonia k opere La Contesa de Numi
Antonio Lotti: Triosonata in G
Giuseppe Tartini: Concerto in G
COLLEGIUM MARIANUM PRAHA
JANA SEMERÁDOVÁ flauto traverso, umelecká vedúca
EVANGELINA MARIA MASCARDI teorba, lutna
LENKA KOUBKOVÁ a ADÉLA DOROZDOVÁ barokové husle
ADALBERT baroková viola
HANA FLEKOVÁ barokové violoncello
ONDØEJ TAJNOCHR violone
MONIKA KNOBLOCHOVÁ èembalo

Sobota 26. október  19.00  Malá sieò Reduty
Taliani v Podolinci
Hudba z piaristického klátora v Podolinci
Antonio Vivaldi: Concerto E dur op. 3 è. 12 (L´Estro armonico)
Tommaso Albinoni: Concerto in C op. 2 è. 10,
Concerto in D op. 2 è. 12
J. Justus Caspar: Aria de Ssma Communione ex B
P. Ferdinanus Pankiewicz: Concerto A dur
Giuseppe Matteo Alberti: Concerto e mol op. 1 è. 7
Vigilio Blasio Faitelli: Aria de Corde Jesu ex G
Giuseppe Torelli: Concerto F dur op. 8 è. 11
MUSICA AETERNA
PETER ZAJÍÈEK husle, umelecký vedúci
JOHN HOLLOWAY husle

Dni starej hudby sa uskutoènia vïaka finanènej podpore:

Ministerstvo kultúry SR  tátny fond kultúry Pro Slovakia  Mesto Trnava  Ve¾vyslanectvo Spojených tátov Amerických
 Èeské centrum  Ve¾vyslanectvo Rakúska  Po¾ský kultúrny intitút
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nemusíte ma dar mimoriadneho postrehu, ani
pozna tajomné fyzikálne zákony na to, aby ste
kontatovali akúsi nezvyèajnú akceleráciu èasu.
My v redakcii sme s ú¾avou a zvyèajným výdychom
dokonèili ïalie (teda toto) èíslo H. Hneï vzápätí
sme prekvapení s údivom zaevidovali desiatku...
(...Alebo to len nás, determinovaných rytmom
termínov uzávierok, odkrajujúcich zo ivota hneï
mesaèné balvany, èas tak kruto poháòa dopredu?
Alebo jednoducho, zrejeme do veku, kedy sa èas
Vianoc s ïalími Vianocami, jar s nasledujúcou
jarou, leto s letom nápadne k sebe priblíili?...)
Preívame jedno z najmalebnejích roèných
období: línie malokarpatských kulís okolo
Bratislavy sa znova sfarbili famóznymi
farbièkami. Okrem iných asociácií, je to pre nás
jasný signál prítomnosti Bratislavských hudobných
slávností. Zaèali sa práve v tesnom susedstve
s naou uzávierkou, take mimo otvorenia sme do
èísla viac nemohli zachyti. Trasu, ktorú vo svojich
festivalových maratónkach prebehneme, sa vám
pokúsime priblíi nabudúce.
Ak by nám u medzièasom chladom zaèali
krehnú prsty, zaspomíname si v dnenom èísle na
leto a na jeho festivaly: KlangBogen Wien,
Salzburg, Pesaro a jeho Rossini Opera Festival...
Poèas prázdnin navtívilo Slovensko viacero hostí,
to, e nie len turisticky, vám priblíia rozhovory
s artikulovanými názormi a postrehmi
francúzského skladate¾a Jeana Yvesa Bosseura
a pracovníka americkej rozhlasovej stanice WQXR
Gregga Whitesidea. O svojich predsavzatiach
a umeleckých plánoch hovorí tartujúci spevák
Daniel Èapkoviè, cesty vedúce na domáce
a zahranièné pódiá a scény bilancuje basista
Gustáv Beláèek.
Koncertné siene a operné domy, stojace na prahu
novej sezóny, nás ete nestihli zahrnú udalosami,
milovníkov krásneho spevu vak iste poteí
zasvätená, senzitívna úvaha o legende storoèia
Marii Callasovej. Rovnako, priaznivcov jazzu
objektív, detailne zaostrený na osobnos a umenie
Helen Merrillovej...,recenzie, informácie,
poznámky... azda si nájdete zopár riadkov pre seba
 a mono sa vám (a nám) podarí na okamih
pribrzdi ten cválajúci èas.
S prianím pohody vo farebnej aj hmlistej, zato
vak hudbou nasýtenej jeseni.

DISKOFILA
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ak teda znovu: ten istý um, ten istý
rozvíjajúcu sa hodnotu, aj ako symbol. S tými
istými pocitmi, v rovnakých intenciách sme
ruch. U po tridsiatyôsmykrát... Na tomna tohtoroènom otvorení vítali vystúpenie
to otvorení, 27. septembra v Primaciálnom
Bratislavského chlapèenského zboru
paláci, sme sa stretli takmer vetci. S vývedeného  u úctyhodných dvadsa rokov
nimkou tých, ktorí nemohli, nechceli, ale Magdalénou Rovòákovou.
bo tých, ktorí u nie sú...
Pekný homogénny zvuk, disciplína, bezZaèal sa dvojtýdòový sviatok hudby.
chybná intonácia, techFestival.
nická èistota, ale najmä
Nádych so slávnostnýoddanos krásnej hudbe.
mi fanfárami, Cikkerovou
To sú tie najlapidárnejie
intrádou (tentoraz naicharakteristiky telesa,
vo  víazne bez distonáktoré nás celkom nezitcií) a nasleduje tradièný
ne, struène previedlo hisrituál s príhovorom predtóriou zborovej hudby,
sedu festivalového výbopoènúc gregoriánskym
ru Miloa Jurkovièa ako
chorálom (Kyrie eleison,
ideového lídra podujatia,
O vere digna hostia), cez
primátora mesta Jozefa
skladby M. Vulpiusa (The
Moravèíka ako hlavného
strife is oer), H. Schutza
garanta. Tomu vetkému
(Sumite psalmum), E. Grelpredchádzalo slávnostné
odovzdávanie výroèných AUTOROM DIELA MODRÝ VALÈÍK NA PLA- la (Herr, deine Gute reicht so
cien Hudobného fondu... GÁTE A OBÁLKACH PROGRAMOVÝCH BUL- weit), W. Vogela (Laudate
Dominum), a po premiéZdanlivo zabehnutý roz- LETINOV JE SERGE CHARCHOUNE
ru kompozície zo, ia¾, u
vrh. A práve preto sa mi
uzavretej tvorby Ivana Hruovského.
prihovára sympatickým tónom: nepod¾ahol
Take, festival sa roztoèil na plné obrátvrtochom meniacich sa prúdov. Napriek toky. V súèasnosti sa teíme z pekných záitmu, e ho kodifikoval onen zatratený rekov, z prekvapení, aj miernych sklamaní. To
im, ostal verný tej istej fazóne, tomu istévetko nám servíruje ná sviatok hudby...
mu krédu: s úctou k tvorbe, k umeniu.
So vetkým tým, preívaným v koncertných
Minulý roèník stál na pódiu a hral pri otauditóriách, sa s vami podelíme v nasleduváraní festivalu vzkriesený Orchester Hujúcom èísle.
dobnej mládee. Privítali sme ho ako zves,
L Ý D I A D O H N A LO V Á

CENY HUDOBNÉHO

P

redseda Rady Hudobného fondu Vladimír Bokes a riadite¾ Milo Kocian na
slávnostnom otvorení 38. roèníka Bratislavských hudobných slávností v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca odovzdali Ceny
Hudobného fondu za rok 2001.
Cenu Jána Levoslava
Bellu
PETRE BACHRATEJ
za skladbu Ontogenesis
pre sólovú flautu
Cenu Frica Kafendu
MARTE BEÒAÈKOVEJ
za reprezentáciu slovenského koncertného
umenia
Cenu Jozefa Kresánka
TERÉZII URSÍNYOVEJ

OCENENÁ
NAA KOLEGYÒA

TERÉZIA URSÍNYOVÁ

2

2001

FONDU

za celoivotnú muzikologickú, kritickú
a publicistickú tvorbu, s prihliadnutím
na monografiu Volali ma Mimi
Cenu Ladislava Martoníka
RADOVANOVI TARIKOVI
za vynikajúce intrumentálne výkony
Cenu Pavla Tonkovièa
STANISLAVOVI DÚEKOVI
A BERNARDOVI GARAJOVI
za publikáciu Slovenské ¾udové tance a hudba na sklonku
20. storoèia
Cenu Karola Pádivého
IZIDOROVI GLÓRIKOVI
za trvalé a zanietené rozvíjanie dychovej hudby a celoivotnú skladate¾skú èinnos
FOTO MARTA FOLDEOVÁ

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

OTVORENIE ...
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eho taktovka nikdy nezaváhala. So zápalom, vlastným ve¾kým umelcom, oivuje zdanlivo bezduché riadky partitúr, plným priehrtím rozdávajúc okolo seba rados, smútok, nevinnú hravos i spa¾ujúcu
váeò zakliatu v tónoch. Ondrej Lenárd 
rodák z Krompách a absolvent dirigovania
na Vysokej kole múzických umení v Bratislave sa 9. septembra doil významného
ivotného jubilea. Na svojej umeleckej púti
preiel postom zbormajstra opery Slovenského národného divadla (1962-1969), roky
pôsobil ako dirigent a éfdirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave. Vstupil na pôdu Slovenského rozhlasu ako dramaturg rozhlasového orchestra  v 80. rokoch som po prvý raz mala
monos spozna zanietenos, húevnatos,
èasto i neústupèivos, s akou kreoval tvar
a výraz orchestra v snahe po èo najdokonalejom hudobnom stvárnení partitúr skladate¾ov rôznych týlových období, vrátane
súèasnej slovenskej hudobnej tvorby. Hlboko do pamäte sa mi vrylo tvorivé nadenie
pri nahrávke Belliniho opery Námesaèná
a dodnes úprimne ¾utujem, e projekt Cikkerovho Vzkriesenia zostal vplyvom okolností nedokonèený. Dva roky (v rokoch 1984-

NA
P
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TAKTOVKOU

FOTO

JUBILANTSKOU
J

1986) súbene zastával aj miesto éfdirigenta orchestra Opery SND. Zmenu éfdirigentského postu priniesli 90. roky  od koncertnej sezóny 1991-1992 prevzal funkciu éfdirigenta a od roku 1995 hudobného riadite¾a a éfdirigenta Slovenskej filharmónie.
Aktivity Ondreja Lenárda sa vak nesústreïovali iba na domáce pódiá. U roku 1978

PAMIATKU PROFESORKY...

ísal sa 10. august 1920..., slnko pálilo
do okien petianskeho domu, do tieòa
ktorého sa v oèakávaní utúlila rodina Püspökiovcov. Bývala dynastia von Bischof (po
maïarsky Püspöki), ktorej predkovia sa zapísali do dejín architektonických skvostov
ujímajúcich sa európskych elezníc, ako je
milánska Centrálna stanica, budapetianska Západná stanica, ete netuila, e poènúc horúcim letom sa zaène rozvíja slávna
legenda ich rodiny. Dcéra Marta, ktorá práve prila na svet, mala budúcnos predurèenú tradíciou intelektuálskej rodiny, v ktorej
stála na prvom mieste morálka, èes a vzdelanos. Sestry urulínky sa v ostrihomskom
Dievèenskom ústave, kde neskôr vyrastala
a tudovala, ujali svojej práce v duchu skromnosti, prísnosti a disciplíny. Ruka v ruke s nárokmi na kvalitu vzdelania sa niesol rozvoj
hudobného talentu tudentky, aby sa neskôr
ukotvil v jej ivote ako základný princíp profesionálnej práce. Manelka eleznièného ininiera Miklosa Szökeho, matka troch talentovaných dcér  Marty, Márie a Júlie nez¾avila zo svojich zásad ani pri ich výchove. Kto
mal monos sledova priam dobrodruné
osudy rodiny, plné ivotných skúok, vie, e
aj aké vojnové a povojnové roky boli u nich
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vdy plné lásky, oddanosti a vzájomnej úcty.
Z Budapeti do Nových Zámkov, Malaciek
a nakoniec do hlavého mesta viedli cesty
mladú rodinu, pre ktorú znamenalo neustále
putovanie vdy zapojenie vetkých síl pre
nový zaèiatok. Vetky èiny a ivotné kroky
podriaïovala svojej hlbokej viere, dodávajúc okoliu silu a nádej. Bola schopná zachováva i v najkrutejích èasoch zmysel pre
dobro, vzneenos, lásku a morálku. Stála
pevne za svojím etickýcm krédom v súkromnom ivote i vo svojom neskorom povolaní
pedagogièky. Vybudovala akordeónové triedy na hudobných kolách v Nových Zámkoch a v Petralke a u v 60. rokoch prezentovala svoju prácu v rozhlase a televízii, dokazujúc kvality vtedy zaznávaného nástroja
 akordeónu. Jej obetavos si vimli na Vyej
hudobnej kole pre Slovensko a poiadali ju
o spoluprácu. U ako trojnásobná matka
ukonèila túdium hudobnej výchovy na Univerzite Komenského a popri klavíri absolvovala aj tátnu skúku z hry na akordeóne.
Bola jednou z prvých pedagógov vo svojom
odbore. Na bratislavskom Konzervatóriu ho
viedla a do odchodu do dôchodku. S jej
menom je spojený aj zaèiatok akordeónovej
triedy na VMU. Jej absolventi rozniesli dob-

svoju pôsobnos rozíril aj do krajiny vychádzajúceho slnka, kde sa stal hosujúcim
dirigentom Japan Shinsei Symphony Orchestra v Tokiu a roku 1993 prevzal ezlo
hudobného riadite¾a a éfdirigenta tohto
renomovaného japonského orchestra. Ondrej Lenárd, laureát Medzinárodnej dirigentskej súae z roku 1974 v Budapeti,
má na svojom konte vye 1100 nahrávok
pre potreby hudobného vysielania v rozhlase, spomedzi ktorých dominantné postavenie zastávajú nahrávky diel romantických
a neskoromantických skladate¾ov, operné
árie s poprednými slovenskými opernými
spevákmi, èi pozoruhodné kreácie hudobnodramatickej literatúry. Rozhlas, divadlo,
televízia aj komerèné nahrávky pre hudobné vydavate¾stvá rozirovali okruh jeho
priaznivcov. Lenárdova diskografia obsahuje nahrávky pre hudobné vydavate¾stvá
OPUS, Naxos a Marco Polo. Výpoèet krajín, v ktorých si mohli vypoèu jeho majstrovstvo, ako aj orchestrov, s ktorými v zahranièí úèinkoval, je neobyèajne bohatý.
V deò jeho 60. narodenín mu Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici udelila
èestný titul  Doctor Honoris Causa. K dlhému radu gratulantov sa v tomto èase pripájame so elaním  nech zdravie vydrí
a ivotodarná energia dovolí ete ve¾a invenèných, tvorivých rokov...
ALENA ÈIERNA
ré meno òou zaloenej slovenskej akordeónovej koly do vetkých kútov sveta. Získali
desiatky cien na medzinárodných súaiach
a mnohí patria k významným svetovým reprezentantom akordeonistiky. Tri volebné
obdobia pracovala ako viceprezidentka, neskôr ako prezidentka Medzinárodnej akordeónovej spoloènosti CMA. Pre francúzsky
a vajèiarsky Hudobný klub prednáala roky
na majstrovských kurzoch a svoje umelecko-pedagogické výsledky a metodickú prácu prezentovala na výkonoch nieko¾kých generácií svojich tudentov. Nezabudla vak ani
na budúcnos domáceho zázemia: písala
skriptá, uèebnice metodiky, upravovala diela klasickej literatúry pre akordeón a akordeónový súbor. Komunikovala cez médiá
s odbornou verejnosou v nemèine a francúztine. Jej nadenie plodilo ïalích nadencov, láskavos a ochota menili osudy
mnohých ¾udí. Jej otvorenos bola niekedy
a nekompromisná, ale nebolo èloveka, ktorý by si ju neváil alebo sa nepokúsil ma ju
rád. Patri k nej znamenalo by pri zrode nových mét a dosta èo i len najmeniu rolu
pri ich udomácení.
Úlohy sa definitívne rozdali 26. septembra 2002. V tichosti, pokorne, zmieriac sa
s koneènosou a neodvolate¾nosou posledných rozhodnutí. Odila dôstojne  tak ako
TIBOR RÁCZ
legendy...
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Za ÈAJKOU...

FOTO

edysi sme si mysleli, e Zuzka Krajèiová nás vetkých vyprevadí na druhý svet krásnymi nekrológmi. Ich písanie 
okrem iného  patrilo k povinnostiam tajomníèky Slovenskej muzikologickej asociácie. Zuzka bola z nás najmladia, take predstava to bola logická. Stal sa vak opak. Dnes
slovami rozlúèky vyprevádzame 43-roènú
Zuzku Krajèiovú my, jej starí kolegovia.
Narodila sa 21. mája 1959 a zomrela 9.
septembra 2002. Aj keï jej krátky a mladý
príbeh ivota zostáva pre nás hádankou,
faktom je, e smr mnohé v jej aktivitách
zbilancovala. Osobne som ju poznala od
roku 1982, kedy ako mladá absolventka hudobnej vedy FiFUK a vtedy vôbec najmladia doktorantka svojho odboru prila pracova do bývalého Zväzu slovenských skladate¾ov a koncertných umelcov. Za pár rokov
tu prela ozajstnou kolou ivota: od poriadania koncertných prehliadok a podujatí
novej slovenskej hudby, cez pomoc pri organizovaní seminárov teoretikov a kritikov,
a po mnohorakú prácu tajomníèky Tvorivej komisie muzikológov a kritikov. Po prerode Zväzu na Slovenskú hudobnú úniu pokraèovala v práci tajomníèky v novokontituovanej Slovenskej muzikologickej
asociácii. Roku 1994 sa stala tajomníèkou
nemeckej Nadácie Hansa Seidela a spolu
s Ladislavom Mokrým vykonala ve¾a odbornej i organizátorskej práce pre Slovenskú
hudobnú radu. Bola  ako kadý mladý èlovek  nekrompromisná. I preto jej ideály
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èasto narazili. To bolo aj príèinou jej kríz,
ktoré ukrývala vo svojom vnútri, kam iba
málokedy dovolila vstúpi nepovolaným. Jej
srdce formovala najmä láska k hudbe
a k prírode  osobitne k horolezectvu. Tu
mala najvernejích kamarátov. (Ktovie, èi
Tatranci tuia, e Zuzka u zlieza iné výky, ne tie tatranské...) Smutnými zostali
kolegovia z muzikológie, skladatelia, mnohí operní a koncertní umelci. Vetci tí, ktorí Zuzku poznali od èias, kedy  ako tudentka  robila Blumenmädchen v Slovenskej filharmónii, a po zrelos mladej
dámy, hudobnej manaérky, ktorá nechýbala na iadnom významnom koncerte alebo premiére. Bezprostrednos jej otvárala
dvere dokonca aj do zákulisia osobností
umenia, ktoré spoznávala aj ako zranite¾ných ¾udí. Jej poslednou víziou bolo zabez-

ASTRONOMICKÁ

POCTA

Bohdanovi Warchalovi
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rejnený v Mostoch, sa stal pre
òu inpiráciou. Navye sama
Lenka arounová, ako píe
autor èlánku, pochádza z hudobníckej rodiny a má k hudbe hlboký vzah. Návrhy na
nové mená planétok posudzuje v pravidelných intervaloch medzinárodná Komisia
pre nomenklatúru malých telies slneènej sústavy pri Medzinárodnej astronomickej
únii, v ktorej má Èeská republika svoju zástupkyòu. A tak sa svetová astronomická
verejnos 24. júna 2002 oficiálne dozvedeARCHÍV

esko-slovenský týdenník Mosty vo svojom 31.
èísle priniesol v èlánku astronóma Jiøího Grygara informáciu o pomenovaní novoobjavenej planétky pod¾a
huslistu a umeleckého éfa
Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala,
ktorý zomrel v decembri roku
2000. Mladá èeská astronómka Lenka arounová, ktorá
planétku objavila a opísala jej dráhu, získala právo navrhnú jej meno. Nekrológ venovaný pamiatke Bohdana Warchala, uve-

FOTO

È

peèi vydanie slovenskej monografie o svetoznámej sopranistke Edite Gruberovej.
Nala i sponzorov  iba autorka publikácie
sa vzpierala. Dnes jej je to ¾úto...
V hudbe spravila Zuzana Krajèiová ve¾a,
najmä ako èlovek s bohatými kontaktmi.
Postgraduálne odborné manaérske kolenie vo Viedni v 90.rokoch a perfektná znalos nemèiny prehåbili jej vysokokolské
vzdelanie. Ale iadna kola jej nedala to, èo
mala geneticky zakódované: komunikatívnos, bystros, zdravé sebavedomie, odvahu zaèína (aj ako podnikate¾ka), dobroprajnos a ièlivos. K tomu vzdelaním a rokmi práce získala potrebný náh¾ad i nadh¾ad.
Bola pri zrode medzinárodných podujatí 
festivalu koncertného umenia  Pentagonála v iline, interpretaèných kurzov v Pieanoch, ale aj klavírnej súae Jána Nepomuka Hummela. Ïalie aktivity, ia¾, u
nestihne pripísa do svojej biografie.
Zuzka Krajèiová bola tie bohémskym,
nespútaným ivlom, ktorý stále lietal privysoko. V najhlbom vnútri vak bola zranite¾ná a  zranená. Bola kamarátom, ktorý nikdy neváha pomôc. Jej dlhie trvajúce zdravotné trápenia ju neodradili ani od
pomoci starým a opusteným.
Napokon vo svojom lete padla od vyèerpania  ako èajka, ktorá stratila breh. Zanechala na òom nesmierne zarmútených
rodièov (veï bola ich jedinou dcérou!) a priate¾ov, ktorí sa stále nevedia spamäta z konca jej pozemskej púte. Jej dua vak urèite
nala nový breh s èistou a pokojnou hladinou pred sebou...
Nech Ti teda, milá Zuzanka, znie tam,
na tom druhom svete najkrajia hudba sfér!
T E R É Z I A U R S Í N YO V Á
la, e planétka èíslo 28019 ponesie meno
Warchal. V oficiálnom zdôvodnení sa hovorí: Bohdan Warchal (1930  2000) bol vynikajúcim huslistom, dirigentom a pedagógom.
Bol èlenom Slovenskej filharmónie a od roku
1960 éfdirigentom a sólistom Slovenského komorného orchestra, ktorý sa stal známym po celej Európe.
Technické podrobnosti o planétke Warchal, spolu so zobrazením jej dráhy v slneènej sústave a polohy pre ¾ubovo¾ný dátum,
je moné nájs na internetovej adrese
www.planetky.astro.cz, kde sú tie úplné
údaje o cca 500 planétkach týkajúcich sa
èeských a slovenských osobností, miest,
zemepisných názvov a podobne.
Zaujímavým kontextom tejto informácie je zasa skutoènos, e Bohdan Warchal
sa popri hudbe ivo zaujímal aj o dianie
v rôznych oblastiach vedy, techniky a rád
pozoroval hviezdnu oblohu.
B O  E N A H O R V ÁT H O V Á
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Diskusia

o hudobnej výchove
Vláda Slovenskej republiky povauje výchovu
a vzdelávanie za jednu zo svojich najvýznamnejích a trvalých priorít. Chce vytvori spoloènos,
v ktorej vzdelávanie bude zdrojom dlhodobej prosperity Slovenska, èo ovplyvní postavenie Slovenska v Európe, ako aj vestranný rozvoj osobnosti
a uplatnenie kadého obèana. Uvedomujeme si,
e výchova k mravným hodnotám, k sociálnemu
cíteniu a k demokracii predstavuje základ stability spoloènosti a jeden z najúèinnejích prostriedkov prevencie proti násiliu, kriminalite a ïalím
negatívnym javom, stojí v záhlaví návrhu
Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania 
projekt Milénium z roku 1999. Vychádzajúc z podnetu Programového vyhlásenia
vlády SR z roku 1998, ako aj z programových a koncepèných materiálov Duch koly,
kola roku 2000, Kontantín a predovetkým
z Národného programu výchovy a vzdelávania sa
na jeseò roku 2001 v Nitre za úèasti popredných hudobných pedagógov, muzikológov
a hudobných umelcov zo Slovenskej a Èeskej republiky uskutoènila vedecko-pedagogická konferencia Hudobná pedagogika
v kontexte doby  Diagnóza stavu a h¾adanie východísk. Úèastníci rokovania upozornili na
význam a ciele hudobnej výchovy a zdôraznili jej nenahradite¾né a nezastupite¾né
miesto v rozvoji osobnosti.
Rozumom sme v dvadsiatom prvom storoèí,
ale nae srdce je v dobe kamennej, znie známy
výrok E. Fromma, poukazujúci na dôleitos rozvíjania takých hodnôt ako sú láska,
repekt, úcta, tolerancia, poctivos, vzájomná pomoc, èi sloboda vo¾by a tvorivos. Hudba môe napomáha pri kultivovaní ¾udskej
osobnosti, pri jej premene na bytos duchovnú a mravnú, môe stimulova jej tvorivé sily a zu¾achova jej mentálne procesy. Hudobná výchova sa preto javí ako nanajvý dôleitá súèas výchov, veï ideálom
výchovy a vzdelávania (pod¾a Koncepcie
rozvoja výchovy a vzdelávania) by mal by
dobrý (èestný, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a astný (vyrovnaný,
zdravý) èlovek. Problém hudobnej výchovy je akútny  hudobná výchova sa ocitla
v polohe tzv. piateho kolesa. Jej súèasné
diskriminaèné postavenie v sústave kolského vzdelávania, ako aj moné východiská
z daného nepriaznivého stavu sa stali predmetom následných rokovaní, vychádzajúcich zo záverov nitrianskej vedecko-pedagogickej konferencie a vypracovaného Stano= HUDOBNÝ IVOT  10  2002

viska k súèasnému stavu hudobnej výchovy
(2001). Na pôde Ministerstva kolstva SR
v sekcii Z,S a Z (26.3.2002), ako aj na
pôde tátneho pedagogického ústavu
(24.6.2002) sa postupne vytvorila platforma pre irokú diskusiu zástupcov katedier
hudby a hudobnej výchovy uèite¾ských fakúlt v dòoch 10.  11. septembra 2002 v Banskej Bystrici. Opierajúc sa o vyie spomínané dokumenty a o Chartu o hudobnej výchove
na veobecnovzdelávacích kolách v Európe prijali úèastníci stretnutia nasledovné závery,
ktoré boli odoslané M SR, PÚ v Bratislave, Ústrednej predmetovej komisii Hv
PÚ a Asociácii uèite¾ov hudby Slovenska:
V roèníkoch 1.  4. (1.  5.) Z:
1. poadujeme v hudobnej výchove uvádza slovné hodnotenie na vysvedèení;
súèasná formulácia absolvoval je demotivujúca;
2. v nadväznosti na závery z rokovania generálneho riadite¾a sekcie Z,S a Z
M SR so zástupcami katedier Hv odporúèame tátnej kolskej inpekcii pri zisovaní úrovne vyuèovania Hv na Z prizýva do inpekèných skupín zástupcov
KHv v príslunom regióne;
3. poadujeme od PÚ urýchlene predloi M SR vzdelávacie poiadavky pre 1.
stupeò Z;
4. vzh¾adom na tvorivý charakter a nízku
èasovú dotáciu iadame umoni delenie iakov na vyuèovaní Hv na skupiny
od 3. roèníka aspoò v jednom roèníku.
V roèníkoch 5.  9. (6.  9.) Z:
1. iadame klasifikova hudobnú výchovu
ako ktorýko¾vek iný vyuèovací predmet;
2. vzh¾adom na tvorivý charakter a nízku
èasovú dotáciu iadame umoni v kadom roèníku delenie iakov na vyuèovaní Hv na skupiny;
3. iadame PÚ do konca septembra 2002
zvola Ústrednú predmetovú komisiu na
vypracovanie vzdelávacích poiadaviek
v HV pre 2. stupeò Z;
4. odporúèame preferova realizáciu aspoò
jedného hudobného nepovinného predmetu s hudobným zameraním s dôrazom na prezentáciu koly doma i v zahranièí, a tým aj na prezentáciu kultúrnosti národa.
Na gymnáziách a na stredných kolách:
1. iadame zriadi hudobné gymnáziá pod¾a vzoru krajín Európskej únie;

2. na tvorroèných gymnáziách iadame
zaradi do uèebných plánov ako predpoklad estetickej výchovy povinnú hudobnú a výtvarnú výchovu v 1. a 2. roèníku, na ktoré v 3. a 4. roèníku nadväzuje
povinná estetická výchova a nepovinná
Hv, èím sa tudentom umoní maturova z predmetu hudobná výchova;
3. na osemroèných gymnáziách iadame
zaradi do uèebných plánov povinnú
hudobnú výchovu v rozsahu 6 rokov
a v 7. a 8. roèníku povinnú estetickú
výchovu a nepovinnú Hv, èím sa tudentom umoní maturova z predmetu hudobná výchova.
Úèastníci stretnutia si uvedomovali aj
dôleitos a nutnos kvalitnej prípravy budúcich pedagógov, ako aj nutnos ïalieho
vyieho vzdelávania pedagógov, a preto
prijali aj závery pre oblas vysokých kôl:
1. Pri vypracovaní tudijných programov:
 uèite¾stva veobecno-vzdelávacích
predmetov navrhujeme 20% rozsahu
túdia venova predmetom tzv. spoloèného základu a po 40% na jednotlivé predmety v jednotlivých kombináciách,
 uèite¾stva 1. stupòa Z navrhujeme
minimálne 15% z celkového rozsahu
túdia venova hudobnej výchove
(zdôvodnenie: oproti ostatným kurzom Hv absentuje v stredokolskej
príprave),
 odporúèame katedrám Hv sústavu
povinne volite¾ných a výberových
kurzov zostavova atraktívne a motivova tudentov tak, aby tudenti
mali dostatok kurzov na vykonanie
tátnej skúky z Hv).
2. Odporúèame M SR presadzova jednotný systém kreditového túdia (dôvod:
zaisti zjednoduenie formálnej stránky
mobility tudentov).
3. Katedry hudobných výchov na slovenských V sa zaväzujú prípravu uèite¾ov
Hv pre vetky stupne a typy kôl realizova v súlade s poiadavkami súèasného ivota za úèelom naplnenia cie¾a tvorivo-humanistickej koly a so zoh¾adnením moderných vývojových trendov
budúcej jednotnej Európy.
4. Prítomní sa dohodli, e do k. roku 20042005 organizácia doktorandského túdia
bude prebieha pod¾a doteraz platných
predpisov.
Hudobná výchova by sa mala aktívne
zapoji do výchovy harmonického èloveka,
èloveka otvoreného informáciám, ale aj èloveka kreatívneho, tvorivého, s vyvinutým
zmyslom pre morálku a etiku. Preto aj vyie uvedené riadky by sa mohli a mali sta
impulzom do diskusie pre najiriu verejnos.
ALENA ÈIERNA
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východisko pri zoh¾adòovaní zásad postupu
a ich aplikácie na slovenské pomery.
Osobnos svetového èeského dirigenta
Václava Talicha ako èloveka, umelca, uèite¾a priblíil jeho iak Zdenìk Bílek. Na
úèastníkoch, s ich aktívnou spoluprácou
(nahradzovali iakov), demontrovala Miroslava Blaeková so závideniahodnou
výdrou a príznaèným elánom princípy Orffovho Schulwerku.
O komentáre hlavnej organizátorky Evy
Fischerovej  Martvoòovej preukazovali
prítomní ve¾ký záujem. Nadene privítali
vystúpenie klaviristu Kamila Mihalova
(Beethoven, Janáèek, Rachmaninov, Prokofiev), ako aj závereèný blok, v ktorom sa
predstavilo netradièné 6-ruèné klavírne trio
MyLenUm (hrá na jedinom klavíri) absolventov VMU (Zuzana Suchánová, Duan ujan, Stanislava Zimermanová).
Trio je nosite¾om 1. ceny v súai svojho obsadenia v Nemecku (2000), predviedlo ukáky zo svojho repertoáru  pôvodných opusov (C. Czerny, R. Boutry, H. Berlioz, S. Rachmaninov) a úprav (J. S. Bach, P. Vladigerov).
Ich výkon bol vysoko profesionálny, s príkladnou súhrou vo vetkých parametroch.
VLADIMÍR ÈÍIK

po pätnáste
Z

a úèasti uèite¾ov z celého Slovenska zorganizovala slovenská sekcia Európskej
asociácie klavírnych pedagógov (EPTA) na
bratislavskom Konzervatóriu, vïaka dotácii HF, 26. a 28. augusta sériu prednáok
tematicky súvisiacich s pedagogickou praxou. O vývoji interpretaèných názorov na
barokovú klávesovú literatúru referovala
Giedre Lukaité  Mrázková, so zameraním na Malé prelúdiá J. S. Bacha. Zdôrazòovala nutnos vyzdvihnú agogicky dôleité tóny motívov, v kadenciách nevyadova od iakov strojovo presnú hru. Jedineènou demontráciou jej názorov bola zápalistá interpretácia Goldbergových variácií J. S.
Bacha v podaní Mikuláa kutu.

N

a Salzburger Festspiele odznel jeden
výnimoèný, neplánovaný vokálny recitál: namiesto Samuela Rameyho vystúpila
talianska umelkyòa Teresa Berganza, ktorá u nie je èastým hosom koncertných
pódií a operných domov. Berganza  slávna Rosalinda, Dorabella, Charlota, Angelina a hlavne Carmen  úèinkovala na vetkých ve¾kých operných festivaloch a vo
vetkých operných domoch. Popri operných
úlohách sa systematicky venovala koncertnému a piesòovému francúzskemu a panielskemu repertoáru, talianskemu baroku
a nemeckému romantizmu.
Napriek tomu, e speváèka je u za svojím zenitom, ukázala, e je osobnosou
s osobitým vyarovaním a scénickou prezentáciou. Ete aj dnes ovláda svoj hlas

O pedagogickej metóde maïarského
skladate¾a Györgya Kurtága a jej aplikácii
na klavírnu hru informovala s mnostvom
videoukáok Marian Abrahámová z Budapeti. Cie¾om metódy je pestova u detí
rados z tvorby tónov, podporova u nich
pocit vo¾nosti, zaangaovania aj v èase,
kým ete diea nepozná noty. O princípoch
a pocitoch, o zásadách vzájomnej inpirácie v procese improvizácie s praktickými
ukákami referovali klavirista Mikulá
kuta a skladate¾ Marek Piaèek (hral na
flaute).
Autor uèebnice Slovenská klavírna kola,
Juraj Mainda, sa podelil o svoje poznatky
z ruskej klavírnej koly, ktorá mu poslúila ako

BUJNOVSKÁ & KIZÁK
GRAND PIANO SERVICE

s mimoriadnou disciplínou a technickým
vedením.
V prvej èasti koncertu predniesla skladby A. Vivaldiho, A. Scarlattiho, G.F. Händela, G. Rossiniho, v druhej èasti u nás menej
známu francúzsku a panielsku piesòovú
literatúru (R. Hahn, J. Guridi, E. Halffter,
M. de Falla). K úspechu recitálu významne prispel jej umelecký partner  klavirista
Juan Antonio Alvares Parejo.
Poèas svojej umeleckej kariéry získala
Teresa Berganza ve¾a ocenení a vyznamenaní. Umelkyòa má mimoriadne èaro osobnosti, pre svoje ¾udské kvality a prirodzenos
je ob¾úbená a èasto pozývaná na koncertné
vystúpenia aj ako èlenka porôt významných
vokálnych medzinárodných súaí.
EVA BLAHOVÁ

ladenie klavírov
Ul. Povstania èeského ¾udu 9
040 22 KOICE
Slovenská republika
PRACUJEME PRE
Slovenskú filharmóniu Bratislava
tátnu filharmóniu Koice
tátny komorný orchester ilina
Bratislavské hudobné slávnosti
SLK Trenèianske Teplice
Základné umelecké koly
INFORMÁCIE
B. mobil: 0905/ 958 306
K. mobil: 0905/ 958 370
www.grandpiano.host.sk
E  mail: grandpiano@host.sk
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laviristka Elena Letòanová vystúpila zaèiatkom septembra na samostatných recitáloch vo vajèiarsku
 v Zürichu (2. 9.) a v Badene
(3. 9.). Okrem skladieb F. Liszta, F. Chopina, A. Skriabina, F.
Nietzscheho s mimoriadnym
úspechom a odozvou premiérovo uviedla kompozíciu Semplice od Romana Bergera a Bolero-Blues od Iris Szeghy.

Skladba Ad hoc od Stanislava Hochela
patrí u do zlatého fondu akordeónovej
literatúry. Potvrdil to aj fakt, e sa opakovane stala povinnou skladbou 3. kategórie 39. roèníka prestínej medzinárodnej súae v nemeckom Klingenthale. Na
súai ju interpretovalo dovedna 39 súaiacich z 11 krajín.

= HUDOBNÝ IVOT  10  2002
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YURINO IZUMIOVOU)

ZAÈIATKOM SEPTEMBRA PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU ÚÈINKOVALA 19-ROÈNÁ TALENTOVANÁ
YURINO IZUMIOVÁ. V SPRIEVODE KO VYSTÚPILA V ILINE A PIEANOCH,
S KLAVÍRNYM RECITÁLOM SA PREDSTAVILA V TRENÈIANSKYCH TEPLICIACH. KLAVIRISTKA JE TUDENTKOU
PECIÁLNEJ TRIEDY YAMAHA MASTER CLASS, KDE PRACUJE POD VEDENÍM VIERY GORNOSTAJEVOVEJ,
FUMIKO EGUCHIOVEJ, SHINJI URAKABEOVEJ A Ï. K JEJ NAJVÝRAZNEJÍM ÚSPECHOM PATRÍ 3. CENA NA
MEDZINÁRODNEJ KLAVÍRNEJ SÚAI GINA BACHAUER JUNIOR COMPETITION V SALT LAKE CITY (USA)
ROKU 1999, AKO AJ MNOHÉ PRVENSTVÁ NA JAPONSKÝCH NÁRODNÝCH SÚAIACH.
JAPONSKÁ KLAVIRISTKA

Na klavíri ste zaèali hra u od troch
rokov. Aké boli vae prvé kontakty
s hudbou?
Spoèiatku sa mi venovala moja matka, ktorá je uèite¾kou klavíra. Mala som to astie,
e ako tvorroènej sa mi podarilo vyhra jednu z detských klavírnych súaí v Japonsku,
na ktorej si ma vimla výborná uèite¾ka
Mitsuyo Esakiová a prijala ma súkromne do
svojej triedy. Pod jej vedením som nieko¾ko
rokov za sebou získala 1. cenu na Národnom finále detských klavírnych súaí, organizovaných Národnou asociáciou uèite¾ov klavírnej hry. V tom období som mala
monos viackrát vystúpi i sólisticky s ve¾mi kvalitnými tudentskými orchestrami.
Moje ïalie túdium prebiehalo takisto súkromne u významnej japonskej klaviristky
Kei Itovej, ktorá ma interpretaène i umelecky obzvlá inpirovala. Od sedemnástich rokov som zaèala tudova na Yamaha
Master Class, kde nateraz pracujem s viacerými skvelými pedagógmi a klaviristami.
Ako je organizované túdium v tejto
peciálnej kole  triede?
Do majstrovskej triedy môu prija klaviristu, ktorý je dostatoène talentovaný a nesmie ma viac ne 10 rokov. V mojom prípade urobili výnimku a prijali ma, aj keï
som tento limit u prekroèila. Momentálne tu tuduje devä klaviristov, medzi ktorými je viacero laureátov medzinárodných
súaí. Vyuèovanie klavírnej hry zabezpeèujú dvaja hlavní pedagógovia  Fumiko
Eguchiová a Shinji Urakabeová s dvoma
asistentmi. Dvakrát roène, poèas jedného
mesiaca, máme monos navtevova majstrovské kurzy u Viery Gornostajevovej. Pracujem tak vlastne so vetkými, èo ma hudobne nesmierne obohacuje. Z rôznych pripomienok si vyberám tie, o ktorých si
myslím, e zdokona¾ujú moju vlastnú koncepciu. Hodiny klavíra nie sú fixne stanovené v rozvrhu  vdy, keï som dobre pripravená, dohodnem sa s tým pedagógom,
ktorý má momentálne èas sa mi venova.
Okrem klavíra sa na kole vyuèujú
i hudobno-teoretické predmety a tieto majú
= HUDOBNÝ IVOT  10  2002

presne vymedzený priestor v rozvrhu vyuèovania. túdium hradí Hudobná nadácia
Yamaha, prièom od nás sa oèakávajú pièkové umelecké výsledky a medzinárodné
úspechy na súaiach.
Mohli by ste porovna prístup domácich pedagógov so spôsobom vyuèovania predstavite¾ky ruskej klavírnej
koly Viery Gornostajevovej?
Èo sa týka profesionálnych interpretaèných
poiadaviek na maximálne
precízne vypracovanie notového textu, nepociujem
iadne zásadné odlinosti.
Japonskí pedagógovia, s ktorými pracujem, vychádzajú
pri túdiu skladby najskôr zo
zvládnutia technických parametrov, zatia¾ èo Viera Gornostajevova zaèína od pripomienok hudobného charakteru a orientuje ma skôr
k umeleckému obsahu, cíteniu a predstave.
Z pedagogického h¾adiska je istotne zaujímavé sledova aj repertoár, ktorý sprevádzal vá hudobný i klaviristický vývin...
Spomínam si, e v úplných zaèiatkoch som
hrávala mnostvo zjednoduených úprav
známych skladieb J.S.Bacha a iných svetových skladate¾ov, ktoré prepracovali nai
pecialisti so zrete¾om na detský stupeò.
Potom som prela na pôvodné Bachove invencie a sinfonie. Súèasne som prebrala
azda vetky etudové opusy Carla Czerného. Nevypracovávala som vak len technickú stránku, ale spolu s pedagógom som sa
snaila za kadou etudou vidie malé hudobné dielo.
S akými ideálmi vstupujete do koncertného ivota? Èo vám osobne prináa úèinkovanie na pódiu?
Èo mi prináa koncertovanie? Musím prizna, e najskôr nervy (so smiechom...),
no potom, poèas hrania, sa u snaím èo
najviac sa skoncentrova. Som rada, ak
mám monos si zahra, no vo chvíli vystú-
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Jednoducho,idem a zahrám

penia u nerozmý¾am o tom, èi mi nieèo
konkrétne prináa. Jednoducho, idem
a zahrám. Kadým vystúpením pribúdajú
moje skúsenosti, z èoho mám dobrý pocit.
Poèas slovenského turné ste úèinkovali
s KO ilina v Schumannovom klavírnom koncerte pod taktovkou Mária
Koika. Ako sa vám s orchestrom a dirigentom spolupracovalo?
Bolo to zaujímavé muzikantské stretnutie.
Na pódium nastúpili dve absolútne rozdielne osobnosti s odliným hudobným myslením a cítením a napriek tomu sa nám,
myslím, podarilo interpretaène udra kompaktnos diela. Váim si, e dirigent prejavil ve¾mi citlivý prístup a ponechal dostatok priestoru a vo¾nosti aj mojej koncepcii.
Ako ste vnímali nae publikum?
Nemala som vôbec pocit, e hrám pred cudzím publikom. Intenzívne som pociovala
jeho sympatie, aj akýsi tajomný vzájomný
kontakt.
Klaviristom zo západných krajín, ktorí
k nám zavítajú, spôsobuje neraz problémy aí chod mechaniky niektorých
klavírov v naich koncertných sálach...
V iline som hrala na Steinwayi, no v Pieanoch a Trenèianskych Tepliciach som
prvýkrát v ivote spoznala
klavíry znaèky Petrof. Musím prizna, e moje prsty
museli prekona naozaj extrémny, aký ponor kláves.
Venujete sa aj komornej
hre?
Hrala som nieko¾ko sonát
pre husle a klavír, klavírne
triá Brahmsa a Mozarta,
Rachmaninovovu Sonátu
pre violonèelo a klavír a pod.
Ktorý skladate¾ je vám
interpretaène najblií?
Nedá sa poveda, e by som nejakého skladate¾a ob¾ubovala viac ne ostatných. V poslednom èase som ale hrala zopár klavírnych sonát Franza Schuberta, ktoré ma ve¾mi oèarili.
Máte svoj interpretaèný vzor?
Obdivujem moju japonskú pedagogièku
a klaviristku Kei Itovú, zo svetových interpretiek si cením Marthu Argerichovú
a Mariu-Joao Piresovú.
Aké sú vae najbliie umelecké a koncertné plány?
Momentálne sa najviac sústreïujem na medzinárodnú klavírnu súa v Porte (Portugalsko) v októbri tohto roku. Väèie koncertné plány si zatia¾ nerobím. Predovetkým sa chcem ete ve¾a uèi a nabera nové
skúsenosti. V budúcnosti by som rada získala ïalie vedomosti v niektorej európskej
krajine.
PRIPRAVIL F R A N T I  E K P E R G L E R
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 narodený 1977 v Smoleniciach
 túdium a kurzy: Stredná priemyselná
kola dopravná v Trnave (1991  1995,
odbor elektrická trakcia  ruòovodiè),
Konzervatórium v Bratislave (1995 
2001, odbor spev, Róbert Szücs), Pedagogická fakulta Univerzity Komenského (1997  2002, odbor hudobná výchova), majstrovské spevácke kurzy Evy
Randovej v Ústí nad Labem (2000)
 súae: Medzinárodná spevácka súa
Imricha Godina Iuventus Canti vo Vráb¾och (1998, 2. miesto, 1999, 2. miesto),
Medzinárodná spevácka súa Antonína Dvoøáka v Karlových Varoch (1999,
1. miesto, 2001, absolútny víaz), Súa
tudentov slovenských konzervatórií
v iline (2000, 1. miesto), Medzinárodná spevácka súa Mikuláa Schneidera
 Trnavského v Trnave (2002, 1. miesto)
 sólistická spolupráca s orchestrom Cappella Istropolitana, vystúpenie na otváracom koncerte Medzinárodného hudobného festivalu Petra Dvorského v Jaromìøicích nad Rokytnou ako hos Petra
Dvorského s Luciou Bílou, spolupráca
s viacerými slovenskými speváckymi
zbormi.
Aké boli tvoje zaèiatky?
Zaèínal som ako radový spevák v jednej
mládeníckej kresanskej skupine, s ktorou
sme spievali pri bohoslubách, neskôr som
túto skupinu viedol a dirigoval. Zaèal som
hra v kostole na organe (a doteraz hrávam), potreboval som sa vak viac zdokonali, preto som sa prihlásil na klavír súkromne k Jarmile Hudecovej na ZU v Trnave. Jedného dòa boli prijímaèky a uèite¾ka
mi povedala, aby som sa zapísal, e nebudem jej musie za hodiny plati. Priiel som
von na chodbu, na jedných dverách bolo
napísané klavír, na druhých spev. Povedal som si, e klavír mi predsa len príli
nejde, ale ten spev by som mohol vyskúa.
Hneï ma zapísali do prípravky na konzervatórium. Ja som vtedy nemal ani potuchy,
èo to je za kolu. Bol som tretiak na priemyslovke, uèil som sa za ruòovodièa. Chodil som potom rok na prípravku k jednému
uèite¾ovi, ktorý mi niè neukázal a neustále
mi hovoril, e niè neviem. Mòa to naastie
neodradilo a mono aj motivovalo. Zaèal
som chodi na prípravku k Róbertovi Szücsovi, s ktorým sme si ve¾mi dobre rozumeli
poèas celého túdia na konzervatóriu. Najviac som si váil, e mi od samého zaèiatku
ukazoval, ako mám tvori tón, predspevoval mi celé frázy. A to mi ve¾mi pomohlo.
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DANIEL ÈAPKOVIÈ
Myslí, e na Slovensku máme dobrú
spevácku kolu alebo len kvalitné
hlasy?
Urèite máme ve¾mi dobré hlasy, no slovenská spevácka kola pod¾a mòa neexistuje.
Táto fáma je vytvorená na základe toho, e
máme nieko¾ko výborných pedagógov, tí
vak stavajú na skúsenostiach vetkých
moných kôl. Pomáha nám aj to, e slovenèina je ¾úbozvuèná, èím má ve¾mi blízko ku talianèine.
Vidí nejaké nedostatky v príprave
mladých adeptov operného spevu?
V Bratislave existujú dva tábory, ktoré nespolupracujú: Konzervatórium (tátne)
a Cirkevné konzervatórium. U nás, na tátnom, vidím hlavný nedostatok v tom, e
kola vytvára málo príleitostí na uplatne-

FOTO ARCHÍV
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nie spevákovi po absolutóriu. Keby sme napríklad nerobili predstavenie Mozartovej
Záhradníèky z lásky v slovenèine, mohol som
sa uchádza o tú istú rolu v Ústí nad Labem, kde ju robili v origináli. Ide o princíp.
Takisto sme na kole mali ako sólisti ve¾mi
malé skúsenosti s orchestrom.
Mnoho spevákov má problémy so zaradením svojho hlasu. Ty si známy ako
barytón. Boli o tom niekedy pochybnosti?
Pravda je taká, e zaspievam aj vyie tóny,
ako je u barytónov bené. A do 3. roèníka
na konzervatóriu som nevedel, aký som
hlas. Váhalo sa medzi tenorom a barytónom, dnes sa pokladám za vyí barytón.
Aj keï vypálim vysoké bé, nie je to moja

 SPEVÁK

poloha. Treba vak poveda, e aj slávny
tenorista Placido Domingo zaèínal ako barytón.
Nechce tudova spev aj ïalej, napríklad na VMU?
Tento rok som skonèil túdium na pedagogickej fakulte a mal som s tým troku èasové problémy, pretoe musím sa u stara
aj o rodinku. túdium je, samozrejme, vdy
potrebné. Najväèmi vak musí èlovek pracova sám na sebe, nedá sa neustále spolieha na pedagóga. Aj na súaiach som bol
rád, e sa ma profesor vdy predtým opýtal, èi chcem, aby tam iiel so mnou. Kontrola pedagóga, akási estékáèka, je potrebná neustále, majú ju aj slávni speváci.
Pri práci v divadle sa toti èasto zabúda na
rôzne detaily vo výraze, technike a podobne.
Ja chodím naïalej na hodiny k Róbertovi
Szücsovi.
Kedy si pocítil , e u nemusí myslie
na techniku a môe spieva sám pod¾a svojho cítenia?
Bolo to u na prvých súaiach, kde som si
vimol, e nedá sa myslie len na techniku.
Spevák musí naraz myslie na ve¾mi ve¾a
vecí: na text, intonáciu, výraz, techniku atï.
Musí si nájs svoj vlastný prístup. Ve¾akrát
pri uplatnení techniky pomáha, keï sa sústredím na to, èo cítim v hudbe.
Aké sú tvoje dojmy zo súaí, ktoré si
absolvoval?
Ani jedna z nich mi nepriniesla iadnu konkrétnu ponuku, èo ma trochu sklamalo.
Súa v Karlových Varoch má výhodu, e
v treom finálovom kole si spevák zaspieva
s orchestrom. Veobecne to majú eny na
súaiach aie, pretoe ich je viac. Muov
je síce menej, avak rozdiely medzi nimi
bývajú spravidla výraznejie. Pre mladého
speváka je ve¾mi dôleité zúèastni sa hocijakej súae, aby sa ostrie¾al, ohodnotil
v konkurencii, zail tú atmosféru, zápolenie, trému, získal nové kontakty.
Si trémista?
Zdravá tréma vdy musí by. Ja ju vak premieòam na urèitú zodpovednos, aj vzh¾adom na isté výsledky, ktoré v speve u mám.
Kedysi ma tréma chytala dva mesiace pred
koncertom, dnes tá zdravá tréma príde a
chví¾u pred vystúpením.
V Karlových Varoch si sa zoznámil aj
s Petrom Dvorským...
To bola pre mòa mono ïalia nepísaná
cena, pretoe Peter Dvorský nás s Terkou
Babjakovou, ktorá vyhrala enskú kategóriu, pozval na veèeru. Neskôr som ho ve¾akrát navtívil. Ve¾mi si cením jeho pomoc.
Keï som ho poèul pred pár rokmi spieva
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Bohému v SND, jednoducho ma to oslovilo.
Robil som o òom aj diplomovú prácu na
pedagogickej fakulte.
Vystupoval si aj pred zahranièným
publikom. Vidí rozdielne reakcie v porovnaní s domácim publikom?
Rozdiely publika sú obrovské. Tohto roku
v lete som ako èlen Slovenského komorného zboru spieval na opernom festivale
v Martina Franca v Taliansku v inscenácii
Meyerbeerových Hugenotov, ktorých reisér
transformoval do obdobia nacistických pogromov na idov. Obecenstvo v istom okamihu preruilo operu hlasnými výkrikmi
basta!  dos u!. Myslím, e nieèo podobné by sa u nás nestalo, nae publikum
buï krièí postojaèky bravo, alebo je vlané. V Taliansku je to bené, komunikácia
obecenstva s úèinkujúcimi je aj takáto, pokojne vás vypískajú, na èo si Slovák musí
zvyknú. Naopak, nemecké a rakúske publikum si umelec musí ako získava, presviedèa ho o svojich kvalitách. Mám po-

cit, e spevák musí pred ním ukáza viac,
ako pred slovenským publikom.
Akú hudbu má najradej?
Taliansku operu obdobia romantizmu. Poskytuje mi aj z interpretaèného h¾adiska
najlepie monosti na vyjadrenie vlastného názoru. Hudba 20. storoèia ma, priznám
sa, zatia¾ ve¾mi neoslovuje, príli ma núti
sústredi sa na intonáciu na úkor prejavu,
i keï vïaka túdiu na pedagogickej fakulte som u spieval dos ve¾a súèasných diel,
najmä od Jozefa Gahéra.
Láka a výluène opera, alebo aj piesne?
Myslím, e nie som piesòový typ, ale váim si
tých, èo vedia piesne spieva. U mòa je prekákou mono príliná koncentrácia na to,
aby som z danej piesne neurobil opernú áriu.
Ako sa pozerá na záplavu cédeèiek
s komerèným repertoárom v podaní
operných spevákov? Nehrozí aj tebe
nieèo podobné?
Tieto nahrávky pomáhajú spevákom v medializácii, èo je ve¾mi potrebné na presade-

Sústredenie a koncerty

Orchestra hudobnej mládee SHS

P

o odmlke v druhej polovici 90. rokov,
spôsobenej zmenou prístupu Ministerstva kultúry SR k financovaniu obèianskych
zdruení, obnovila Slovenská hudobná spoloènos v roku 1999 svoju èinnos. Prispôsobila svoje stanovy novej realite a transformovala sa na v podstate strenú organizáciu, zdruujúcu menie subjekty, pecializované na istý druh hudobných aktivít,
z ktorých mnohé nemajú vlastnú právnu
subjektivitu. Tieto subjekty sú kolektívnymi èlenmi SHS, ktorá dnes prakticky nemá
individuálnych èlenov. Medzi ne patrí okrem iných aj Mozartova obec, festival Bratislavská hudobná jar, Drábske semináre
o umení, pedagogické zdruenia EPTA
a ESTA a ïalie. Od roku 2000 obnovila SHS
jednu zo svojich tradièných aktivít s mnohoroènou tradíciou  Orchester Hudobnej
mládee. Pretoe v medziobdobí neèinnosti SHS sa k pôvodnej Jeunesses Musicales
prihlásila a registrovala iná skupina aktivistov, názov bol upravený na Hudobná
mláde SHS.
Po úspených dvoch roèníkoch Orchestra HM SHS, ktorému sa dostalo cti otvára Bratislavské hudobné slávnosti 2001, sa
organizátorom Miloovi Jurkovièovi a Pavlovi Tuinskému aj v tomto roku podarilo
opä pozháòa potrebné granty a tak sa 8.
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septembra v chate Po¾nohospodár v lesoch
za ¼ubietovou zilo 36 mladých hudobníkov  tudentov konzervatórií v Koiciach,
iline, Banskej Bystrici a Bratislave, doplnených nieko¾kými tudentmi VMU. Pod
taktovkou dirigentov Pavla Tuinského,
Bartolomeja Buráa, Eugena Procháca
a lektora Stanislava Bora v intenzívnom
rytme troch skúok denne vnikali do problémov orchestrálnej i komornej súhry. Na
záver odzneli tri verejné koncerty: 15.9.

nie sa. Úspech speváka, bohuia¾, nezávisí
iba od jeho kvalít. Pokia¾ èlovek robí takéto
projekty s rozumom a ostane pri tom sám
sebou, nevidím na tom niè zlé.
Dodruje nejakú peciálnu ivotosprávu?
Spevák by nemal robi to, èo mu kodí. Na
druhej strane by to nemal preháòa, aby si
napríklad dával ál kvôli malému vetríèku.
Hlasový aparát treba otuova. Aj studené
nápoje treba vedie pi. Na prvé miesto by
som vak kládol dostatok spánku, aj keï
mne staèí len es hodín...
Plány do budúcnosti?
V prvom rade by som chcel vedie slune
a dobre spieva, ma pri tom astie a by
zdravý. Chystám sa nastúpi na tvormesaènú civilnú vojenskú slubu v SND, v rámci
ktorej by som mal spieva dve malé úlohy
v Traviate a Rigolettovi. Drím sa kréda, e za
cie¾om treba kráèa postupne a netreba preceòova svoje sily.
PRIPRAVIL PAVOL UKA

v ¼ubietovej, 16.9. vo Valaskej a 17.9.
v Banskej Bystrici. Na programe bola Mozartova Symfónia g mol a jeho Andante pre
flautu a orchester so sólistkou Andreou Bokovou, Zeljenkova Musica slovaca, v ktorej sa
sólovo uviedol koncertný majster orchestra
Stanislav Joni, Ravelova Pavana pre màtvu
infantku, Malá symfónia Ch. Gounoda
pre dychové noneto a vrchol priiel,
keï Eugen Prochác vymenil taktovku za svoje èelo
a brilantne zahral
Èajkovského Rokokové variácie. Reakcie publika boli
ve¾mi uznanlivé
a mladí umelci sa
rozchádzali domov
obohatení o cenné
poznatky a pozitívne záitky.
Ako som u
spomenul, takéto
podujatia sa dajú realizova len vtedy, keï
organizátori dajú dohromady finanèné krytie. Preto je potrebné poïakova sponzorom:
Programu Pro Slovakia MK SR, Hudobnému fondu, Nadácii Emílie Kováèovej
a Veobecnej úverovej banke Gruppo IntesaBci, bez tedrosti ktorých by sa akcia nebola mohla uskutoèni.
M I LO  J U R K O V I È
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ZAMYSLENIE

CON

BRIO

Prenatálne

CON
BRIO
M

ám rada náuèné, filmovými vedcami
komentované dokumentárne filmy,
lebo nezriedka poskytujú podnety na dvojsekundové zamyslenie a bláznivé mylienkové vývrtky. Naposledy ma zaujal údaj
o hladine hluku v maternici. Doteraz som
mala predstavu o maternici ako o teplúèkom telesnom raji pre dieatko. Vedela som,
e najvýraznejím zvukom, ktoré diea poèúva temer sedem mesiacov 24 hodín denne, je tlkot matkinho srdca a jeho pravidelný rytmus. Filmový vedec informoval, e
hladina hluku v maternici sa pohybuje
v rozmedzí neuverite¾ných 60-65 decibelov(!), èo zodpovedá hluènosti napr. v poèetnej kancelárii. Dobre! Mozog dieaa toti registruje vetky odchýlky od normálu,
automaticky aj vonkajie ruchy a intinktívne zaznamenáva telesné umy, ktoré tvoria vnútorné prostredie tela.
Zdá sa, e dieatko nezaije ticho ani poèas noci, keï my spíme a utíchne ¾udská èinnos, lebo matkine telo nespí. Buble, teèie, kàmi, tlkoce, pulzuje con brio...Skoro ako
hudba. Zaskoèila ma mylienka, èi by mohla ma prenatálna zvuková pamä èloveka
na svedomí nevysvetlite¾nú potrebu pubertálnej mládee po hluènej rytmickej hudbe?
Pripomína to azda nieèo mladým ¾uïom
intinktívne? (Predstavu o skrytej potrebe
návratu do hluèného lona zahadzujem ako
scestný freudovský nápad do poèítaèového
koa a poïme enter.) Objav sa nekoná.
Okrem toho sa film zaoberal problematikou stimulácie rozvoja mozgovej èinnosti
dieaa v prenatálnom období. Za najúèinnejiu metódu donedávna bola povaovaná stimulácia hudbou. Ako hudobníèku ma
to poteilo, ale neprekvapilo. Filmový strih:
japonská tehotná matka poèúva hudbu,
ïalie zvuky prenikajú cez brunú stenu do
vnútorného tela, kde diea prijíma zvukové
podnety a jeho mozog ich spracováva. Toto
ovplyvòuje vznik nových nervových spojení v mozgu dieaa. (Názorná poèítaèová
animácia farebne svetielkujúcich mozgových transferov podnecuje aj moju fantáziu a teím sa spolu s matkou.) Porovnávaním dvoch skupín detí vysvitlo, e mozgová èinnos jednoroèných detí z pokusnej
skupiny bola omnoho rozvinutejia, aj ich
IQ bolo ove¾a vyie oproti deom, ktorých
matky hudbu aktívne nepoèúvali. Pokusné
detièky skôr sedia, chodia, hovoria. Takéto
deti nám to raz ukáu.
Vedci vo filme ïalej skúmali, aký typ hudby by bol najvhodnejí. Japonská matka a jej
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ete nenarodené diea poèúvali spoloène
napr. úryvok zo Stravinského Svätenia jari.
Výber diela ma prekvapil. iadna ezoterika,
ako by laik oèakával. Výrazné rytmické orgie, typické pre túto skladbu, ale najmä pre
vybratý fragment, nepochybne vyvolali búrku citov jednak u matky a (odvaujem sa tipova) asi aj u dieaa. Precízne prístroje simultánne zaznamenávali èinnos mozgu
a aktivitu srdca: matky, a osobitne aj dieaa, ktoré poèúvalo hudbu len sprostredkovane. Jeho reakcie na zmeny pulzu a rytmu
sa oneskorovali o nieko¾ko sekúnd, ale
v zhode s reakciami matky. Prístroje celkom
jasne preukázali, e diea aj v prenatálnom
tádiu dokáe registrova a reagova na zmeny v priebehu hudobného diela, aj keï netuí, preèo to vetko podstupuje. Nu, to¾ko
pokusné japonské baby o vplyve hudby
na jeho virtuálnu existenciu.
Na celom filmovom pokuse ma blailo
vedomie, e je to práve hudba, ktorá sa podie¾a na skvalitòovaní funkcií najvýznamnejieho ¾udského orgánu  mozgu. Predstava, e samé poèúvanie hudby poèas tehotenstva môe tak blahodarne ovplyvni
celý ïalí ivot ¾udského tvora, bola príjemná. (Pre hudobníkov, aj pre nehudobníkov!
Nezabudnite, ve¾mi dôleitá informácia ako
dosiahnu lepie IQ pre svojich potomkov
a bez ve¾kej námahy. Pouèenie: v poèiatoènej devämesaènej fáze staèí, ak matka poèúva èo najviac hudby: Vivaldi, Bach, prvá
aj druhá viedenská kola, Moguèaja kuèka,
paríska estka, alebo ABBA, Oldfield,
Beatles? Výber je ove¾a väèí, ako by sa dal
skonzumova. Z toho by automaticky malo
vyplynú, e deti profesionálnych hudobníèok a rockových fanyniek budú nadpriemerné. V skutoènosti to tak nie je. Ako kadý vedecký pokus s ¾uïmi, aj tento zlyháva na nevypoèítate¾nej rozmanitosti príro-

dy. Vesmír ¾udských génov, ktoré sú základom pre akéko¾vek javy prebiehajúce v ¾udskom tele, usmeròuje kvalitu spôsobu,
akým si èlovek privlastòuje svet vôkol seba,
nielen hudbu.
Ozaj, aká hudba by bola najvhodnejia
na pozitívne stimulovanie rozvoja mozgovej èinnosti u ete nenarodených detí? Filmový strih: vedec z iného kontinentu urobil ete senzaènejí objav. Meraním na prístrojoch zistil, e nie hudba je hlavným
faktorom, ktorý urých¾uje rozvoj mozgovej
èinnosti. Toto ma zaskoèilo. Celkom vraj postaèia rozlièné rytmické útvary, rôzne údery, ich intenzita, striedanie tempa, rytmu,
prièom melodický prvok je zanedbate¾ný
a vlastne nepotrebný. Bum, bum! Podstatné je striedanie rytmu, lebo ten núti mozog ku zloitej porovnávacej èinnosti. Vtedy sa bohatie trukturuje mrieka spojov,
ktoré budú raz slúi svojmu nosite¾ovi.
Z pôvodnej hudby, vedcom ohlodanej na
rytmus, ostala iba  jemne povedané  kos,
palica, ktorou cvièite¾ka ukala prísediacim
pokusným mamièkám rôzne rytmy. Detièky v prenatálnej kôlke rytmu dostávali
prvé jemné lekcie rytmizovaného ivota.
(Keby tak tuili, èo ich èaká...) Urèite vak
viem, e poèúvanie hudobného diela, na
rozdiel od ukaných rytmov, je príjemnejie pre matku, ktorej to môe poskytnú
popri estetických záitkoch navye aj terapeutické úèinky.
Z muzikoterapie je u dávno známy fakt,
e pre ¾udí so srdcovými poruchami je nevhodné pouíva na terapiu hudbu s takým
rytmickým pulzom, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvni frekvenciu srdcových
úderov. Smr je potom náhlym vyslobodením z pút zle nastaveného rytmu ivota.
Kto mal hluèných sudedov v paneláku
nad, alebo pod svojím bytom, vie, aký trýznivý vie by con brio rytmus cudzej panelákovej diskotéky, ktorá sa cez vá byt prefiltruje na tupé údery rockovej rytmiky, navye rytmicky ostriasajúcej porcelánom
v sklenenej vitríne. O druhej hodine v noci
neviem v sebe objavi spomienku na sladký 60-decibelový raj, v ktorom som si pred
polstorèím rozvíjala vlastnú mozgovú èinnos.
Keïe od filmového vedca u viem, e
staèí rytmus, tak neviem: boli biologické
matky mojich mladých hluèných susedov
vystavené poèas tehotenstva meniemu
mnostvu hodnotnej hudby? Alebo v susednom byte prebiehal nekontrolovaný vedecký pokus s nezisteným poètom potencionálnych mladých matiek: ako vplýva rytmika
techno-popu na rozvoj prenatálnej mozgovej èinnosti detí?
Z tejto bájky vyplýva ponauèenie, e èím
horie a hluènejie poèas deviatich mesiacov, tým lepie poèas ïalích devädesiatich
rokov. ivot s rytmom má svoje skryté èaro.
MEKA PUKÁOVÁ
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MIESTO MÁ ...

Jean Yves Bosseur

NECHCEM BY KARIKATÚROU SAMÉHO SEBA

Ako sa vám páèi na Slovensku?
Na Slovensku, v Bratislave, som bol prvýkrát pred 35 rokmi ako ve¾mi mladý. Bol
to môj prvý výlet do východnej Európy.
Vetko tu bolo ve¾mi edivé a tmavé, èo ma
ohromilo. Teraz som vak naiel usmievajúce sa a ijúce mesto, ktoré nemá niè spoloèné s tým, èo som videl predtým.
Zastavme sa pri vaom túdiu u Stockhausena a Pousseura v Kolíne. Cítite sa
ovplyvnený ich názormi na kompozíciu?
Dúfam, e nie ve¾mi. Ako tudent som bol
ovplyvnený, pretoe Stockhausen je obrovská osobnos. Keï som analyzoval jeho
Momente, Mikrophonie alebo Mixtur, ktoré
v tom èase práve dokonèil, bol som okovaný. Objavoval som neznámy svet. Viac ma
vak priahoval Pousseur, ktorý nebol taký
sebecký. Bol ve¾mi pozorný k potrebám
tudentov, získal som od neho ve¾mi ve¾a.
Mal zaujímavú koncepciu otvorenej formy  typu kompozície, ktorá je fixovaná
na proces, èo sa stalo ve¾mi dôleitou súèasou môjho hudobného myslenia. Treba
poveda, e zaèiatkom 60. rokov bol celkový kontext avantgardnej hudby negativistický. Bolo to stále a-periodické, a-symetrické a podobne, harmónia bola edivá, dominoval totálny chromatizmus.
Pousseur navrhol alternatívu, spoèívajúcu
v integrovaní elementov, ktoré boli v tomto
období tabu. Ja som to prevzal po svojom,
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celkom prirodzene. Opustenie geta avantgardnej hudby bolo pre mòa ve¾mi dôleité.
Ste teda skôr tradicionalista?
Neverím v kategórie. Nechcem sa vraca do
minulosti, tak ako to dnes robia mnohí skladatelia. Smery, ako neoromantizmus alebo totálna tonalita, ma nezaujímajú.
Myslím vak, e nie je dobré by za kadú
cenu originálny. Ak je niekto originálny, nie
je na tom niè zlé, no problém v kompozícii
nespoèíva na nájdení úplne nových rieení
(vetko u bolo vymyslené...), ale v nasmerovaní vlastnej osobnosti na cestu, ktorá je
skladate¾ovi najprirodzenejia. Nesnai sa
korepondova s existujúcimi systémami,
ako je napríklad dodekafónia èi serializmus,
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ratislavu navtívil v lete významný
francúzsky skladate¾ Jean Yves Bosseur. S jeho dielom sa bratislavské publikum prvýkrát stretlo v rámci festivalu Melos  Étos 1999, kde bola uvedená skladba
Création En quete de tango (spolu so skladbami P. Bachratej, M. Piaèeka, R. Duboisa, M.
Lejavu a V. Bokesa). Dvojdòový pobyt J. Y.
Bosseura, organizovaný pod hlavièkou Vysokej koly múzických umení a Francúzskeho intitútu, tvorili workshopy s individuálnymi stretnutiami (nielen) pre poslucháèov skladby VMU a koncert, kde popri
autorových kompozíciách zazneli diela mladých slovenských skladate¾ov. koda, e sa
návteva tohto zaujímavého skladate¾a nestretla s adekvátnym záujmom tudentov
èi profesionálov.
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ale nájs si vlastnú cestu. Take neuvaujem v kategóriách inovácie a konzervativizmu, neverím v tento dualizmus. Musíme
prekroèi tieto kategórie. Snaím sa zo vetkého poui to, èo potrebujem. iadny systém sám o sebe nie je pravdou. Aj v nasledujúcom vývoji zrejme budeme naïalej i
vo ve¾mi polysemiotickom a polyfonickom prostredí.
V naom prostredí súèasnej hudby sa
èasto vyzdvihuje orientácia na Novú
hudbu. Nemyslíte si, e tento hudobný prejav u doznieva?
Neviem, èo je Nová hudba. Existuje to¾ko
Novej hudby, ko¾ko je skladate¾ov. Èo je
Nová hudba? Minimal music, postmoderna, spektrálna hudba? Je to príli veobecné. Dnes máme ve¾a tendencií. Myslím, e
najobohacujúcejie  zvlá pre ¾udí, ktorí

chcú objavova Novú hudbu  je práve ai z mnostva rôznych prístupov a metód,
ktoré jestvujú. Nevidím dôvod, preèo by
som mal privilegova jeden prístup pred
druhým. By naklonený viac jednému smeru je normálne. Napísal som ve¾a textov
o Nových hudbách, ktoré mi boli blízke,
vdy som sa vak snail vyvarova oznaèenia jednej cesty, ktorá musí dominova.
Èasto navtevujete stredoeurópske
táty, obzvlá Èesko, urèite ste sa zoznámili s tvorbou tunajích skladate¾ov. Kde by mali pod¾a vás nai skladatelia h¾ada rozhodujúce impulzy?
Je nám bliia kultúra západu alebo
východu?
Máte dobrú pozíciu, pretoe sa nachádzate
na rozhraní. To ma ve¾mi priahuje. Ve¾a
som sa rozprával minulý rok so tudentmi
v Ostrave a teraz s nieko¾kými slovenskými skladate¾mi. Je ve¾mi pekné, e prijímate vplyvy z východu, napr. od Schnittkeho,
no viete aj o Stockhausenovi, Beriovi a pod.,
take vo vaej hudbe sa mieajú rôzne elementy, èo je zaujímavé. Máte blízko Kurtága, Ligetiho, ste na kriovatke. Vo Francúzsku sme príli jednostranne prepojení
s okruhom naich skladate¾ov, èo je obmedzujúce. Vaa situácia je obohacujúcejia.
Spoznal som rozdielne generácie èeských
a slovenských skladate¾ov a ve¾mi sa mi
páèi hudba Mareka Kopelenta, ktorú povaujem za výnimoènú.
Èo by ste poradili mladým skladate¾om na Slovensku? Ako dospie
k vlastnej identite a nekopírova cudzie vzory?
To príde èasom prirodzene a samo. Myslím, e pre zaèínajúceho skladate¾a je ve¾mi dôleité snai sa získa èo najviac informácií. Riadi sa pritom vlastným výberom. Napríklad Stockhausen sa môe niekomu javi ako netvor, aj keï je to ve¾ká
osobnos  vtedy je dôleité vedie poveda, e nechcem nasledova túto líniu, ale
inú, ktorá je mi blízka. Keï som v mladosti
il v Paríi, nemohol som sa tu dosta
k mnostvu informácií. Napríklad v 60. rokoch sme ve¾a nevedeli o dianí v Amerike
alebo vo východnej Európe. Preto som iiel
tudova do Kolína, kde som sa mohol
dozvedie viac.
Silným inpiraèným zdrojom vo vaej
tvorbe je výtvarné umenie, intenzívne
spolupracujete s èeskými výtvarníkmi.
Nachádzate v ich dielach nejakú mimoriadnu, osobitnú energiu?
Nikdy som sa nesnail o objektívnu analýzu, ale èeskí a slovenskí výtvarní umelci
naozaj hrajú v mojej tvorbe èoraz väèiu
úlohu. Jeden z prvých, ktorých dielo ma
okovalo, bol Frantiek Kupka. Bolo to ete
pred mojou prvou návtevou Èesko-Slovenska, mal som asi 20 rokov. Kupku som vní-
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OSOBNOSTI  UDALOSTI
mal ve¾mi intenzívne, bol jedným z prvých
abstraktných maliarov a mal ve¾mi blízky
vzah k hudbe. Potom som spoznal diela
Jiøího Kolaøa a rozhodol som sa, e sa s ním
musím stretnú, pretoe jeho integratívny
prístup bol ve¾mi blízky môjmu mysleniu.
Vybral som sa dvatrikrát do Prahy, kde sme
sa aj stretli. Ve¾a sme sa rozprávali, plánovali sme spoloèné projekty, ktoré sa nakoniec neuskutoènili. Avak napísal som zopár skladieb, inpirovaných Kolaøovými
princípmi. On sám mi odporuèil, aby som
sa stretol s Milanom Grygarom  tak sa aj
stalo, vytvorili sme spoloèné diela, písal som
o òom èlánky, stretol som sa aj s Ladislavom
Novákom. Aj teraz, tu v Bratislave, som
objavil Urbanèeka, neobyèajného umelca.
Zrazu som si uvedomil, e je to zvlátne 
neviem preèo, ale èeskí a slovenskí výtvarníci majú mne blízku senzibilitu. Mám rád
ich ve¾mi osobitnú koncepciu práce so svetlom. Rád meditujem s ich dielami. Napokon, keï som mal asi estnás rokov, rozhodoval som sa, èi budem výtvarníkom alebo hudobníkom. Môj starý otec bol toti
výtvarník.
V zozname vaich diel nájdeme aj
skladbu Liptov...
Pouil som v nej melódie z váho kraja.
Skladba sa mala realizova pred nieko¾kými rokmi v Èeskom Krumlove, èo sa nakoniec z viacerých dôvodov neuskutoènilo.
Som vak priaznivcom tradiènej a folklórnej
hudby.
V marci tohto roku ste so skladate¾om
François Bernard Macheom a ïalími
realizovali nové diela pre gamelanový
orchester. Môete priblíi tento projekt?
Na zaèiatku bola idea vycestova do Indonézie a stretnú sa nielen s tradiènými hudobníkmi. Na ostrovoch Jáva a Bali nás oèarili neobvyklé enské hlasy. Rozhodli sme
sa zorganizova koncert v Lyone vo francúzsko-britskej koprodukcii v spolupráci s orchestrom Gamelan de la Cité de la Musique
de Paris a s gamelanovým orchestrom z Londýna. Bola to fascinujúca skúsenos  museli sme prispôsobi nae hudobné myslenie cudziemu ladeniu, charakteristickému
pre jávsku a balijskú hudbu. Vies dialóg so
vzdialenými východnými tradíciami je ve¾mi aké. Písal som dve kompozície odliného charakteru, inpirované jávskym a balijským gamelanom, èo je ve¾ký rozdiel, najmä vo vnímaní èasu. Nechcel som pritom
robi ich imitáciu, pretoe nepochádzam
z týchto kultúr. Takisto ma nezaujímalo vyuitie perkusívneho zvuku gamelanového
orchestra. Uvedomoval som si, e gamelan
má svoj tradièný repertoár a nechcel som
ho kopírova. Snail som sa nájs svoju cestu. Na spomínanom koncerte som uviedol
skladbu pre jávsky gamelan Abangan, bu-
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J. Y. Bosseur sa narodil roku 1947 v Paríi. tudoval kompozíciu na Rheinische
Musikschule v Kolíne nad Rýnom u K. Stockhausena a H. Pousseura, obhájil doktorát filozofie umenia na Parískej univerzite, kde je pedagogicky èinný. Pracuje ako
riadite¾ výskumu v Národnom centre vedeckého výskumu (CNRS) a ako producent
v Radio-France. Je spoluzakladate¾om súboru Groupe Intervalles, zameraného na
súèasnú hudbu. Popri kompoziènej èinnosti sa intenzívne venuje písaniu kníh
a vedeckých publikácií o hudbe a umení. Jeho skladby získali významné ocenenia:
Zlatý Diapason 1998 za dielo Messe; Cenu nadácie Royaumont; Cenu nadácie Gaudeamus.
Výber z diela: Un arrache de partout (1967), Labyrinthes (1977), Portrait de Jiøí
Kolaø (1978/83), Saties Dream (1980/81), Les tarots-musiciens (1983), Hong-Kong
Variations (1990), Portrait de Geneviêve Asse (1991), Création En quête de tango
(1994), Concert (1995), Messe (1995), Liptov (1997), Finnegans Tune (2000), Abangan (2002); mnostvo filmovej a scénickej hudby (o.i. pre surrealistický film Fernanda Arrabala Viva la muerte).
Výber z kníh: Le paradigme musical dAlbert Ayme (Traversière), Vocabulaire de la
musique contemporaine (Minerve), Le sonore et le visuel (Dis-Voir), John Cage (Minerve), Morton Feldman (LHarmattan), Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle
(Minerve).
dúci rok bude mono uvedená kompozícia
pre balijský gamelan Gend Hing Bali.
Pri takom rôznorodom zábere tvorby
existuje riziko straty vlastnej identity.
Ako tomu èelíte?
Vdy dúfam, e v mojich dielach je zakódovaná moja vlastná identita, nesnaím sa
vak cielene budova svoj týl. Nechcem by
karikatúrou samého seba. Preferujem ponuky, ktoré ma nútia vzdiali sa od doteraz
poznaného. Pritom rád spolupracujem s hudobníkmi, ktorí ináè reagujú na poiadavky súèasného skladate¾a  napríklad s interpretmi starej hudby èi jazzmanmi. Ale nechcem by eklektikom. Vdy sa snaím
analyzova elementy danej situácie, objavova a poèúva nové zvuky, h¾ada procesy, ktoré som predtým neabsorboval, ako to
je napríklad v prípade skladieb pre gamelanový orchester. Inpiroval ma John Cage,
s ktorým som sa intenzívne stretával pri
práci na monografii, ja sa vak neuberám
cestou indeterminizmu.
Aké boli vae stretnutia s Johnom Cageom a Mortonom Feldmanom?
Feldmana som a tak dobre nepoznal, ale
bol ve¾mi vtipným èlovekom. Raz som ho

K A L E I D O S K O P
Bavorská tátna opera v Mníchove uvedie v èase od 30. apríla do 28. mája
2003 pod taktovkou Zubina Mehtu
kompletný Prsteò Niebelungov. V réii
Herberta Werinckeho (ktorý náhle skonal v apríli t.r.) a Davida Aldena, so
scénou a kostýmami pod¾a návrhov
Wernickeho, v hlavných postavách vystúpia John Tomlinson, Francisco Araiza, Kurt Rydl, Peter Seiffert, Mirjana Lipoveková, Waltraute Meierová, Gabriele Schnautová a ïalí.

stretol v Paríi v autobuse a poiadal som
ho, èi by nemohol napísa skladbu pre môj
súbor Groupe Intervalles. Ospravedlnil sa,
e je ve¾mi za¾úbený a píe len pre violu
 myslel tým svoju manelku  violistku.
S Cageom sme mali mnoho zaujímavých
rozhovorov, posledný o grafickom umení
len dva mesiace pred jeho smrou. Cage bol
duou nádherný èlovek. Napríklad, poiadali ma napísa knihu o vzahu medzi hudbou a výtvarným umením, kde malo by aj
interview s ním. Vydavate¾ vetko dohodol,
no sám Cage mi dvatrikrát telefonoval
a chcel upresni miesto stretnutia. Nevedel
som to pochopi, pretoe to nebola jeho staros  osobnos jeho formátu sa do takej
miery zaujímala o obyèajné interview! Ale
on to robil kvôli precíznosti: keï sme sa raz
dohodli, e sa stretneme, dohodnime sa,
kde sa stretneme a niè iné nie je v danom
momente dôleitejie. Nakoniec sme interview urobili v Mníchove. Bol som ve¾mi
dojatý jeho prístupom, ohromnou pokorou
a skromnosou.
PRIPRAVIL PAVOL UKA
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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POCTA

Ladislavovi Slovákovi
S

lovenská filharmónia v spolupráci so
Slovenským rozhlasom a Istrokoncertom natartovala 18. septembra v Redute
u 54. koncertnú sezónu. Benefièné podujatie sa zameralo na pamiatku dlhoroèného éfdirigenta tohto telesa. Orchester SF
a ïalích úèinkujúcich viedol Bystrík Reucha.
Dramaturgia podujatia zoh¾adòovala
aktivity Ladislava Slováka: do histórie slovenskej hudby sa zapísal najmä natudovaním diel slovenského a ruského symfonizmu a ako zakladate¾ dneného SFZ. Na
úvod zaznelo Largo  3. èas zo 7. symfónie
op. 50 Alexandra Moyzesa, ktorú Slovák
premiéroval roku 1955 s vtedajím rozhlasovým orchestrom. Neskôr ju natudoval
a nahral na LP s orchestrom SF. Bô¾om
a stupòujúcim sa napätím naplnenú iro-

kú plochu budoval Reucha s preòho príznaèným nadh¾adom, presne dávkovanou
vrúcnosou, údernosou, a po zlovestný
motív v nízkom registri basového klarinetu, ktorý svojou osihotenosou, bez pozadia ostatných intrumentov má po predchádzajúcom symfonickom prúdení priam
otriasajúci výrazový úèinok. Toto, ako aj
ostatné sólové vstupy, boli dokumentom
profesionality èlenov dychovej skupiny orchestra.
aisko programu tvorila kantáta pre
mezzosoprán, mieaný zbor a orchester Alexander Nevskij op. 78 Sergeja Prokofieva.
Slávnostný charakter opusu reflektuje mohutná citovo vypätá výstavba. Kantáta pôvodne vznikla ako hudba k jedineènému,
rovnomennému Ejzentejnovmu filmu. Základná idea  oslava boja ruského národa

Les pièces de fantaisie
K

oncom augusta sa v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca uskutoènil koncert mladých hudobníkov Jordany Palovièovej (klavír) a bratov Juraja (husle)
a Michala (violonèelo) Sahelovcov. Obecenstvo, tvorené prevane hudobnými znalcami, právom oèakávalo vysoké umelecké
výkony, poznajúc medzinárodné úspechy
úèinkujúcich. Pripomeòme aspoò tie najvýznamnejie: J. Palovièová (1976) sa roku
2001 stala víazkou medzinárodnej súae
Talent roku v Prahe, následne tudovala
v Londýne (Royal College of Music), kde
tohto roku zvíazila na klavírnej súai
Chappell Gold Medal. J. Sahel (1975) bol
roku 1989 laureátom medzinárodnej Kocianovej hus¾ovej súae v Ústí nad Orlicí, od
roku 1998 tudoval hus¾ovú hru na univerzitách v Dallase a Miami. M. Sahel (1979)
bol roku 1998 finalistom Eurovíznej súae
pre mladých hudobníkov vo Viedni, roku
1999 sa stal víazom medzinárodnej súae
Talent roku v Prahe, následne tudoval
v Londýne (Royal College of Music), vo
Viedni a Mannheime.
Mono skontatova, e oèakávania publika boli v plnej miere naplnené. Mladí
umelci predviedli zaplnenej sále program
s premyslenou dramaturgiou, v ktorom sa
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ukázali ako adekvátni partneri v rôznych
komorných obsadeniach, poènúc od nároènejích opusov po poslucháèsky atraktívnejie skladby. Výstine ho nazvali Les pièces
de fantaisie (pozn. rovnako sa súhrnne nazýva cyklus tyroch suít pre organ op. 51,
53  55 od Louisa Vierna), nako¾ko polovicu fantazijne ladeného programu tvorili
diela francúzskych skladate¾ov.
Koncert otvorila J. Palovièová prednesom
Debussyho Images II. Klaviristka sa zasnene ponorila do melancholických a iskrivých
nálad troch miniatúr cyklu a tóny premenila na skutoène pôsobivú farebnú poéziu.
Nasledoval Tzigane od Mauricea Ravela
v podaní J. Sahela a J. Palovièovej. Huslista dodal do interpretácie technicky i výrazovo nároènej kompozície to najpodstatnejie: cigánsky mrnc a ¾ahkos. Hudbu vygradoval do úèinných vrcholov. Treou
skladbou bola La Muse et le Poète op. 132 od
Camille Saint-Saënsa, v ktorej sa stretli
vetci traja umelci. Krásna hudba so zaujímavými prekvapivými momentmi vyznievala ako dialóg huslí a violonèela so sprievodom klavíra (pôvodne orchestra). Na pódiu sa prvýkrát objavil M. Sahel, ktorý
hudbu i sálu zaplnil silným prívalom energizujúcej muzikality.

proti utláèate¾om je vak kontantná. Prokofiev ju vyjadruje prostredníctvom burácajúcich zvukových lavín, pátosu a dramatickej naliehavosti. Vysokú úèinnos po
predchádzajúcich zvukobitiach prináa
lyrické intermezzo 6. èasti (Pole màtvych)
s mezzosopránovým sólom. Svojím krásnym, mäkkým timbrom, s príznaènou citovou håbkou sa v òom zaskvela Marta Beòaèková. Svoje kvality preukázal aj SFZ
(zbormajster Jan Rozehnal). Jeho úèasou dramaturgia pripomenula zásluhy Ladislava Slováka pri zakladaní tohto telesa
na pôde bratislavského rozhlasu, odkia¾
postúpil medzi telesá SF.
Finanèný výaok z podujatia sa má poui na vyhotovenie pamätnej tabule na
rodnom dome Ladislava Slováka vo Ve¾kých
Levároch.
VLADIMÍR ÈÍIK

Michal Sahel spolu s J. Palovièovou zahrali tvorèasovú Pohádku od Leoa Janáèka. Obaja hudobníci sa dokázali po francúzskom repertoári prvej èasti koncertu preorientova na janáèkovskú poetiku, ktorá
im pristala. Håbavé plochy prvých dvoch
èastí nadväzovali na farebnos predchádzajúcich skladieb programu, sèasovky a dramatické úseky violonèelového partu, najmä v poslednej èasti, pôsobili v podaní M.
Sahela mimoriadne dravo. Passacaglia, vo¾ne pod¾a G. F. Händla od Johana Halvorsena
bola bratským dialógom Juraja a Michala
Sahelovcov, v ktorom si, aj keï vzájomne
súaili, porozumeli. Dielo po kompoziènej
stránke bolo iba virtuóznym obohatením
Händlovho originálu, niekedy sa vyznaèovalo aj zaujímavými farbièkami flaoletových úsekov naraz v oboch nástrojoch.
Publikum ocenilo jeho efektnú interpretáciu. Poslednými èíslami programu boli tri
skladby od Astora Piazzollu, ktorého hudba
sa v poslednej dobe stáva zárukou úspechu.
Diela zahrali vetci traja úèinkujúci a treba
oceni najmä tvorivý prístup pri ich realizácii, nako¾ko hudobníci sami vytiahli
z pôvodných partitúr s väèím obsadením
iba svoje party, doplnené o hru na bongá J.
Palovièovej, simultánne s hrou klavírneho
partu, èo nebolo jednoduché. Mladí umelci
sa snaili v známych skladbách Primavera
POKRAÈOVANIE NA STR.
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Z mirbachovských

MATINÉ
JUBILEU

Hudobné centrum v spolupráci so Spolkom
slovenských skladate¾ov natartovalo 8.
septembra novú sezónu cyklu nede¾ných
matiné v Mirbachu.
Podujatie bolo venované tvorbe jubilujúceho Milana Nováka. O koncert mala verejnos mimoriadny záujem  ako sa ukázalo
 právom. Úèinkovali poprední interpreti, aj
výber skladieb vyznel pre autora priaznivo.
Novák vdy bol a aj ostal znamenitým
hudobníkom, èo reflektujú aj jeho skladby.
V programovaných skladbách sme nachádzali spoloèného menovate¾a v ich komunikatívnosti. Nevnucujú dojem pekulatívnej kontrukcie, skôr spontánnej radosti
z tvorenia. Autor má zmysel pre zachovanie proporènosti, dokáe zoh¾adni psychologický prah poslucháèovej koncentrácie.
Dokáe vkusne dávkova kontrasty, v objavovaní ktorých je jeho invencia priam závideniahodná. Úèinne ich stavia v nálade,
rytme, farbe. Jeho kantilény sú presvedèivé a vrúcne. Neuzatvára sa ani pred noví-

FOTO IGOR GROSSMANN

K

mi kompoziènými postupmi, no pouíva ich
striedmo, vkusne, na správnom mieste.
Tri tance pre violonèelo a klavír nechcú by
novátorské. Výdatne aia z technických
a farebných moností violonèela. Rytmický pôdorys tanca nezvádza Nováka skåznu
do polôh stereotypného pulzovania, naopak, pôsobí na autora inpirujúco vo fantazijnom rozlete. Temperamentne a s pravým

Beláèkovo

PIESÒOVÉ VYZNANIE
N

iet pochýb, e piesòová literatúra má
medzi hudobnými ánrami, pestovanými na Slovensku, postavenie popoluky.
Od zániku pravidelných koncertov pod gesciou bývalého MDKO ostala pre prezentáciu komornej vokálnej tvorby jediná parketa. Vskutku miniatúrna, vo výstavno-koncertnej sieni Mirbachovho paláca. V nej
usporadúva Hudobné centrum, v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, nede¾né matiné takpovediac rodinného typu. Ale vïaka aj za to.
S vytrácaním sa piesòových recitálov
(vrátane ponuky BHS) redukuje sa tie motivácia spevákov venova sa tomuto u¾achtilému umeniu. Na kodu oboch strán: námu publiku je odopretá významná èas
hudobnej literatúry (èo je v rozpore so svetovým trendom), sólisti zasa strácajú príleitos posilòova si vokálnu hygiénu a kul-
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tivova hlasy. Sólista Opery SND Gustáv
Beláèek je dnes jednou z mála výnimiek,
ktorá komorné muzicírovanie berie s plnou
vánosou. Dramaturgia jeho septembrového matiné (15.) o tom svedèí jednoznaène
 iadna zmes lacných árií, ale vyprofilovaný, hoci aj struèný piesòový program.
A v rámci neho ucelené bloky, venované
trom skladate¾om.
V prvom, beethovenovskom, prevaovali
opusy písané na taliansky text (Metastasio, Carpani), prièom sa striedali náladovo
váne i veselé témy. Gustáv Beláèek vyuil
dané kontrasty k výrazovo diferencovanému pointovaniu piesní. Predstavil svoj kovovo jasný, rezonanèný a v kadej polohe
vyrovnane znejúci basbarytón, podopretý
spo¾ahlivou dychovou technikou, plynulou
legatovou frázou aj schopnosou irokej
dynamickej klenby. V súbore piesní L. van

muzikantským citom stvárnili opus Ján
Slávik a Eleonóra kutová.
V podaní Rajmunda Kákoniho odznel
Dekamerón na dórickú tému pre akordeón. Ide
o pomerne struèné variácie s meniacimi sa
náladami, pozoruhodným rytmickým traktovaním. Autor vyuíva aj polyfóniu na spôsob fúgy, ktorá pri vykreslovaní sadzby a artikulácií kladie na interpreta vysoké nároky.
Vzorné interpretaèné natudovanie s vkusným dotváraním zanechalo ten najlepí dojem. Nasledujúci Etudový valèík (opä s Kákonim) sa zaskvel skladate¾ovou variabilitou
aj interpretaènou suverénnosou a brilanciou.
Z h¾adiska výstavby programu by bolo
bývalo úèelnejie zaradi tieto dva opusy
v obrátenom poradí...
Vo Variáciách pre sláèikové trio (Stanislav
Mucha, Alexander Lakato, Ján Slávik) mal autor príleitos uplatni invenènos pri výstavbe irích oblúkov, cit pre rozmanitos farebných a technických kombinácií. Osvieujúco zapôsobila pizzicatová
stredná èas (Energico).
Pä serenád pre sláèikové kvarteto (Moyzesovci) vzh¾adom na vnútorné programové
èlenenie (Cyrano, Rómeo, Mefisto, Don Quijote, Ego ) by malo azda výstinejí názov Pä
portrétov (vrátane autoportrétu).
Na záver si za klavír sadol autor spoloène s dcérou Michaelou, aby zahrali Sonatínu è. 2 Five o´clock pre flautu a klavír inpirovanú jazzovými prvkami. Obaja ich
s espritom a gustom zdôraznili.
Z h¾adiska dramaturgie cyklu nede¾ných
matiné môeme toto podujatie povaova
za ve¾mi vydarený tart...
VLADIMÍR ÈÍIK
Beethovena vak akoby ete testoval akustiku, èo ho obèas zvádzalo k zbytoènému
pouívaniu forte. Beláèek nemá zapotreby
predimenzova dynamiku, pretoe má farebne pôsobivé a obsané pianá a mezza
voce, pomocou ktorých vernejie tlmoèí
náladu skladieb.
Potvrdil to výber piesní Franza Schuberta, kde sa ete intenzívnejia vnáral do ich
obsahu, ete precíznejie bola dikcia a modelovanie výrazových nuansí. Hlas znel
uvo¾nene, mäkie a dynamicky plastickejie. Tretím autorom, ktorého si Gustáv Beláèek vybral do piesòového matiné, bol
Jacques Ibert. V interpretaène ne¾ahkých,
impresionisticky podfarbených Chansons de
Don Quichotte, upútal presným vystihnutím
týlu, premyslenou vo¾bou farieb a dynamických odtieòov.
Oporu poèas celého koncertu mal v citlivo sprevádzajúcej klaviristke Jane NagyJuhászovej. Jej ve¾ké sólové èíslo  Chopinovo Andante spianato a Grand polonaise brillante  bolo viac ne intermezzom vokálneho
programu, umelkyòa ho zvládla technicky
aj koncepène na pozoruhodnej úrovni.
PAVEL UNGER
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BRILANCIOU
A ELÁNOM
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a ïalom mirbachovskom matiné sa
22. septembra predstavil doktorand
VMU Duan ujan (M.Lapanský). Predniesol výber deviatich Prelúdií z op. 32 Sergeja Rachmaninova, Sonátu fantáziu è. 2 gis
mol op.19 jeho súèasníka a kolegu na túdiách Alexandra Skriabina a na záver cyklus
Gapar noci Mauricea Ravela.
V hierarchii ujanovej pozornosti je na
prvom mieste snaha uplatni svoj obdivuhodný technický arzenál. S istotou zdoláva
rýchle pasáe, ako aj oktávové èi akordické
sledy, skoky, buduje amplitúdu gradácií
i vïaka psycho-fyziologickej výdri. Línie
tvorí v pomalích úsekoch s istým citovým
odstupom, vzruenejie a rýchlejie stvár-

òuje, niekedy azda a s prehnaným spádom
a na úkor zvukovej kultúry vrcholov.
Úsilie vyrovnáva sa s virtuóznymi nárokmi sa premietalo aj do výberu Rachmaninovových Prelúdií. Tie, ktoré z tejto série vynechal, sú technicky azda menej nároèné a dominuje v nich spevnos, meditatívnos, vrúcnos. Boli by tvorili úèinný kontrast. V súvislosti s viacvrstvovou faktúrou sa vynáral
problém vzahu medzi dominantnosou vedúcich melódií a pasáovými girlandami.
ujan formoval aj ved¾ajie hlasy brilantne,
vnáal do nich vzruch, a to aj v jemnejích
registroch (napr. v Prelúdiu gis mol è. 12). Väèí
dôraz na spevnos a výraznos tém pred
menej dôleitými hlasmi by bolo iste zvýilo

Kremnický

V

HRADNÝ ORGAN

rámci stredoslovenského kraja viem
o tyroch väèích hudobných festivaloch, z ktorých, najmä v poslednom období, mi robí rados Kremnický hradný organ, ktorého organizátorom je Ars Consulting, autori idey a dramaturgovia sú Renáta
Koálová a Stanislav Kowalski.
Umelecké záitky festival neposkytuje
len laikom, na svoje si prídu aj nároèní poslucháèi a profesonáli. Firma Rieger-Kloss
tu postavila roku 1992 azda najlepí organ
na Slovensku. Kremnický nástroj má vhodné registre, ktoré v komplexnom chápaní
a kombináciách poskytujú pekné principálové pléna, rôzne zmieané zostavy irokých
hlasov... Nástroj má snáï jeden zbytoèný
nedostatok: hrací pult je umiestnený na
¾avom boku irokého chóru. Interpretovi
z tohto dôvodu ¾ahko uniká realita ve¾kého zvuku a principálové pléna v starej hudbe sa stávajú predimenzované.
6. roèník kremnického organového festivalu sa konal vdy v nede¾u od 7. júla do
25. augusta. Zopár poznámok k nieko¾kým koncertom, ktoré som navtívil...
Rakúan Wolfgang Capek tudoval
popri hre na organ aj klavír, èo bolo evidentne cíti v suverénnych tempách. Händlov
Koncert pre organ B dur op. 4/2 (trans. Capek)
vak ve¾mi sviným tempom s hutnou registráciou trochu utrpel. Na úvod programu by bolo vhodnejie zaradi Bachovu
= HUDOBNÝ IVOT  10  2002

skladbu. S nevídanou bravúrou interpretoval Capek symfonickú báseò Prometeus F.
Liszta (trans. Guillou), ïalou transkripciou
bolo Prelúdium a fúga e mol (T. Best) F. Mendelssohna-Bartholdyho. Pri dostatku pôvodnej literatúry povaujem transkripcie za
nadbytoènú módu (zavedenú J. Guillouom). Vïaèný som za odvánu dramaturgiu
programu Maïara Jánosa Pálúra, ktorý
zaradil a 6 skladieb M. Duruflého, aj keï
publikum bolo trochu zaskoèené  efektnú
Toccatu povaovalo za koniec koncertu, hoci
mali nasledova ete tri skladby. Umelec
spestril program Bachovými kompozíciami.
Palúr vedel, èo chce a èo hrá. Na môj vkus
bol miestami akademický v agogike.
Nemecká organistka Brigitte Fruthová
pekne interpretovala cyklické skladby Muffata a Pachelbela, v ktorých týlovo vyuila
tremolá. V Bachovom Prelúdiu a fúge h mol
BWV 544 bola prisilná registrácia, na poslucháèa pôsobil síce impozantný zvuk, no vo
ve¾kom priestore sa nepreh¾adne zlieval.
Organistka impozantne zahrala Messiaenovu kompozíciu Le banquet céleste. Interpretovala ju v rýchlejom tempe, pouijúc v manuáloch tremolo, prekvapila avnatou
agogikou. Na záver jej vydarenej produkcie
zaznela skladba Incantantion J. Langlaisa.
Èech Pavel Kohout sa snail Bachovu
Passacagliu vystava ako jednoliaty monolit, no skladba, zväèa registrovaná v pléno-

zrozumite¾nos komplikovanej faktúry a nanáanej zvukovej vrstvy.
Skriabinova dvojèasová Sonáta op. 19
upútala skôr skvelým klaviristickým zvládnutím ako citovým dotváraním. Táto pripomienka sa týka i keï plnozvuènejej, ale
predsa poetickejie ladenej 1. èasti (Andante). Prudko klokotajúci triolový spád (Presto)
s výrazným vánivým vzruchom a ve¾kými
gradáciami stvárnil ujan presvedèivejie.
Výrazový svet závereènej Ravelovej trilógie Gapar noci konvenoval ujanovmu
osobnostnému zaloeniu väèmi. Trblietavý lesk, pohrávanie sa zo zvukmi, strhujúce stupòovanie napätia kráèali ruka v ruke
so spo¾ahlivým nástrojovým zvládnutím.
V ïalom vývoji by sa mal klavirista, najmä v lyricko-meditatívnych polohách, sústredi na hlbí emocionálny prienik do faktúry, na dosiahnutie ete irieho spektra
v jemnejích farebných registroch, ako i na
výraznejie ovládanie svojho elánu. Hoci
práve ním vyvolal obdiv a uznanie svojich
poslucháèov.
VLADIMÍR ÈÍIK
vom zvuku, znela s nepresnosami v oblasti
rytmu. Výborne vak vyznela Aria Sebaldina
od J. Pachelbela, Est ist ein... J. Brahmsa
a Adnos, ad salutarem Fr. Liszta.
To, e slovenskí organisti dria krok so
svetom dokázal Imrich Szabó. Dôverne
pozná priestor a nástroj, jeho registrácia
v skladbách Lübecka a Bacha bola ove¾a
subtílnejia ako u iných umelcov. Szabóva
zvukova koncepcia sa do priestoru hodila
a úplne staèila. Výborne hral aj Dandrieua
pouijúc týlové ozdoby a registráciu. Záver vypointoval efektnou Toccatou h mol od
E. Gigouta...
U dnes sa môeme tei na ïalie organové koncerty v krásnej Kremnici.
MILAN HRIC
POKRAÈOVANIE ZO STR.
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Portena, Invierno Porteno a La Muerte del
Angel prednies uvo¾nenú atmosféru tanga, v èom presvedèivo vynikali najmä
kantilény violonèela. Poslucháè akoby
skutoène poèul spieva farebne a výrazovo sa meniaci hutný ¾udský hlas. V hre
tria sa síce obèas vyskytli aj rytmické nepresnosti, to sa vak pri interpretácii Piazzollu klasicky vykolenými hudobníkmi
stáva, nako¾ko jeho hudba stojí jednou
nohou na základoch populárnej hudby.
Po ve¾kom úspechu úèinkujúci ochotne
zahrali ete nieko¾ko prídavkov.
Takmer dvojhodinový nároèný program potvrdil, e na Slovensku nám vyrastá generácia mladých hudobníkov, u ktorých mono predpoklada, e v budúcnosti
budeme o nich hovori ako o vysoko renomovaných hudobných umelcoch.
PAVOL UKA

15

MÉDIÁ

ROZHLASOVÝ

P

o letnom útlme sa pomaly rozbieha nová tvorivá práca  aj v Slovenskom rozhlase. Hneï zaèiatkom septembra som si
vypoèula reláciu z cyklu Prebúdzanie
hudbou (Rádio Devín, 8. 9.), ktorý v redakcii Hanua Domanského pripravuje
Etela Èárska. Tentokrát si pozvala do túdia Igora Javorského, známeho svojím
obdivom k tvorcovi fínskej národnej hudby Jeanovi Sibeliovi. Igor Javorský sa
v rozhovore s autorkou relácie spovedal
zo záitkov svojej nedávnej cesty po Nórsku, ale najmä po Fínsku. Táto krajina  na
rozdiel od Nórska (èi védska a Dánska) 
ho oèarila údajne stále prítomnou národnou svojbytnosou, ktorá sa vzpiera násilnej europeizácii. Javorského putovanie za
Sibeliom a jeho hudbou tak dostalo aj rozmer poznávania poèiatkov a súèasnosti fínskej kultúry a objavovania tunajej vidieckej (najmä laponskej) hudby. Etela Èárska
vyuila v scenári relácie aj vere Rúfusa,
mylienky Messiaena, úryvky z Kalevaly
a hudbu Sibelia, resp. iných (ia¾, tu anonymných) autorov. V texte sa nie raz zdôrazòoval aspekt spätosti prírody a psychiky èloveka s národným eposom i ¾udovou
fínskou hudbou  menej sme spoznali, èím
ije súèasná fínska kultúra. Pravda, Igor Javorský s¾úbil, e sa k svojej nedávnej ceste
po severských zemiach vráti v ïalích hudobno-slovných rozhlasových zastaveniach.
Samotná relácia oscilovala medzi informatívno-publicistickým a umeleckým tvarom, ktorý dlhoroèná hudobná redaktorka
Slovenského rozhlasu brúsi do podoby svojbytného autografu.
Napriek neskorej vysielacej dobe ma u
avízom upútali Noèné dialógy (Rádio Slovensko, z 12. na 13. 9.), pripravené publicistkou Evou Ferkovou, ktorá si pozvala
pred mikrofón organistu Stanislava urina. Ako inak  hovorili o organovom umení a práve prebiehajúcom Medzinárodnom
festivale Trnavské organové dni (22.8. 
15.9.). Do rozhlasového túdia priiel rovno z Frantikánskeho kostola v Trnave, kde
mal 12. septembra o 20.00 h koncert spolu
s Miloom Valentom (ktorý hral na barokové husle). S. urin je absolventom VMU
v organovej triede Ivana Sokola, no ete
predtým tudoval na bratislavskom Konzervatóriu a na Diecéznom konzervatóriu vo
Viedni. V rokoch 1991  1995 bol organistom v Dóme sv. Martina v Bratislave, neskôr v bratislavskom jezuitskom kostole.
Pravidelne úèinkuje so Slovenskou filharmóniou a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Ako dramaturg  ale aj
interpret  sa podie¾al na realizácii prvej CD
nahrávky z duchovnej a organovej tvorby
M. Schneidera  Trnavského. Publikuje
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z oblasti chrámovej hudby a dejín organárstva. Prednáa tie na katolíckej Bohosloveckej fakulte UK liturgický spev.
S. urin vak nehovoril len o svojom
umeleckom profile, ale aj zo stanoviska
funkcionára Bachovej spoloènosti na Slovensku a organizátora trnavského medzinárodného festivalu, ktorý má u za sebou
7. roèník. Je to mladý mu, ktorý pôsobí
nenápadne, ale za jeho vonkajou plachosou sa skrýva cie¾avedomos, s ktorou kráèa pevne za svojím cie¾om.
Keï u spomínam Noèné dialógy, neobyèajnú atmosféru mali tie, ktoré pripravila redaktorka Lýdia Mrázová s huslistom Petrom Michalicom (Rádio Slovensko, z 20. na 21. 9.). Bol to dvojhodinový
prúd zaujímavého rozprávania a ánrovo
pestrej (nielen vánej, ale i ¾ahej hudby). Pretoe Peter Michalica je nielen vzácny umelec, ale aj rozprávaèský talent a studnica zaujímavých príhod, v jeho podaní zazneli spomienky ako kapitoly románu
o neobyèajnom èloveku. Peter Michalica je
vdy vïaèným hosom pred mikrofónom,
no keï nájde redaktorku, ktorá je rovnako
inpirovaná (a pripravená na dialóg) ako
on, jeho rozprávanie nemá konca. Pritom
pospomínal nielen historky z detstva a tudentských èias, ale vyslovil i závané mylienky o súèasnom interpretaènom a skladate¾skom umení, zaspomínal na svoje túdiá v Moskve a pôsobenie v USA, poslucháè
sa dozvedel ve¾a výstiného o stave dneného koncertného umenia, zvedavcom dal
nahliadnu aj do súèasného rodinného zázemia. Hoci relácia bola dôkladne pripravená (vrátane hudobných ukáok, kde sa
prejavil jemný vkus i poiadavky hosa Noèných dialógov), pôsobila ako príjemné, nenásilné stretnutie dvoch sympatických ¾udí,
ktorí nám majú èo poveda aj v neskorých
hodinách. Nie vdy to v Noèných dialógoch
alebo Noènej pyramíde býva pravidlom...
Vo¾ný cyklus relácií Rozohrávky, ktorý
autorsky pripravuje Lýdia Dohnalová a redakène Marta Fõldeová, mal svoju ïaliu hodinovku (Rádio Devín 15.9. od 15.00
h). Hosom Lýdie Dohnalovej bol tentokrát
skladate¾ Víazoslav Kubièka, ktorý si pozval do túdia svojho priate¾a a milovníka
hudby MUDr. Miloa Smetanu. Skladate¾ (ktorého sme nedávno poèuli aj v Stretnutí nad partitúrou) dokázal tvorivo a sumarizujúco prejs svojím umeleckým ivotom, najmä súèasnými snaeniami, naznaèil
(koda, e viac neskonkrétnil) duchovný
zvrat, ktorý ho priviedol na cestu viery a 
spolu s autorkou relácie  sa vyznal zo vzahu k opere, ktorej v ostatnom èase venoval
svoje úsilie. Pravda, naznaèil aj svojský prístup k tomuto tradiènému ánru. Mono by

umelci z oblasti vánej hudby mohli èastejie a viac otvára brány svojej ¾udskej
i tvorivej trinástej komnaty  podobne, ako
to naznaèil V. Kubièka. Azda by to ete viac
priblíilo ich dielo poslucháèom daného ánru. Lýdia Dohnalová je ideálna rozhlasová
partnerka na podobné vyznania. Jej bezprostrednos a priate¾ský tón, publicistická
zvedavos (nehovoriac o odbornej znalosti
problematiky, s ktorou predstupuje pred
poslucháèa a svojich hostí), urèite podnieti
aj ïalích hostí pred mikrofónom Rozohrávok k jedineèným aktuálnym vyznaniam bez
literárnych predlôh. ivot sám je román
a teoretická túdia zároveò! Rozohrávky
z 15. septembra t. r. boli správnou smerovkou k rozprávaniu o vánej hudbe zo slovenských skladate¾ských dielní.
Ak nieko¾kokrát citujem pojem vána
hudba  v ostatnom èase bol práve v rozhlasovom vysielaní spochybnený. Je to problém starý nieko¾ko desaroèí. Teoretici sa
ním, samozrejme, zaoberali, navrhovali nové pojmy, ktoré sa vak akosi neujali. Myslím si, e v rámci cibrenia hudobnej terminológie by nezakodilo (keï u redaktorov
pojem vána hudba tak páli), pripravi
s hudobnými teoretikmi reláciu na túto
tému, kde by sa aspoò naznaèilo, èím ho
v odbornom i praktickom jazyku nahradi.
Na záver nemono nespomenú reláciu
redaktora a autora Jozefa Lenárda  Impulzy. (Rádio Slovensko 19. 9. od 10.00 h).
Bola venovaná sopranistke Helene Bartoovej (1905  1981). Bez súvislosti s akýmko¾vek jubileom umelkyne (preèo nie?) sme
sa dozvedeli ve¾a zaujímavého o dlhoroènej
prvej dáme Opery Slovenského národného
divadla, ktorej je venovaná aj èas nedávno
vydanej knihy Michala Palovèíka  Priekopníci slovenského operného divadelníctva. Aj
keï Palovèíkova kniha naèiera dôkladne do
ivota a umeleckého významu Heleny Bartoovej (...a Dr. Janka Blahu), Jozef Lenárd
dokázal vyai z témy maximum pecificky rozhlasovým spôsobom: najzákladnejie
dáta, etapy, zlomy, vrcholy, osobné
a rodinné vzostupy aj drámy v ivote tejto
divy SND. Pritom neobyèajne citlivo vyberal dostupné nahrávky tohto sopránu, ktorý znie aj s odstupom desaroèí krásne! Hoci
ilo o reláciu náuèno-súanú (preèo nie?),
vysielanú v predpoludòajom èase (preèo
nie?), ilo o tak profesionálne a atraktívne
spracovanú tému, e som si po jej vypoèutí
dala otázku: boli mnohí nai speváci rovní
svetoznámym operným hviezdam len umením  alebo aj osudom? Odteraz si na Impulzy rada poèkám. Aj v októbri, hoci nebudem odpoveda na tri zadané otázky...
T E R É Z I A U R S Í N YO V Á
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KLASIKA

NA AMERICKÝ SPÔSOB...
MONO STE SI U AJ VY POLOILI OTÁZKU, PREÈO NA SLOVENSKU NEEXISTUJE RÁDIO,
MONO STE VZÁPÄTÍ NALI AJ ODPOVEÏ: KLASICKÁ
HUDBA BY PREDSA IADNE RÁDIO NEUIVILA. MONO AJ VÁS TEDA ZASKOÈÍ INFORMÁCIA, E NAJPOÈÚVANEJÍM RÁDIOM NA MANHATTANE JE STANICA, KTORÁ VYSIELA PRÁVE
KLASICKÚ HUDBU. A MONO SI AJ VY POVIETE, E V TOM MUSÍ BY NEJAKÝ HÁÈIK...
VYSIELAJÚCE LEN KLASICKÚ HUDBU.
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Niekde na rozhraní spánku
a bdelosti som poèúval nejakú
úasnú hudbu, v ktorej vystupovali tie najfantastickejie tvory.
Zobudil som sa a zistil, e to bola
hudba z rádia. Ilo o úryvok
z Èajkovského Talianskeho capriccia. Vtedy som to vak netuil.
Vedel som len, e to bola tá najzvlátnejia, najbláznivejia
a najúasnejia hudba, akú som
kedy poèul. Ak by vak hlásate¾
zaèal rozobera, napríklad e ilo
o skladbu od Èajkovského, ktorá vznikla v èase,
keï sa zoznámil so svojou mecénkou Nadedou
von Meck v tom a tom roku..., urèite by som zaspal a prepol na rockovú stanicu alebo baseballový zápas. Nikto vak niè nepovedal. Nechali len
hudbu pôsobi. A o to predsa ide. Poslucháè by si
mal zapamäta, e sa mu to páèilo, nech u to
bolo èoko¾vek... A spôsob, akým mu hudbu prezentujeme, dáva ancu, aby ju mal rád.
Práve spôsob prezentácie klasickej hudby je k¾úèom k úspechu tohto rádia: Vdy
si predstavím jedného poslucháèa  aj keï som si
vedomý, e ma poèas 15-minútových blokov poèúva asi 800 tisíc poslucháèov  a prihováram
sa mu. Neprekáa mi, e si práve umýva zuby,
alebo sa snaí nájs ponoky. Dôleité je, e ho
v urèitej chvíli v tejto èinnosti dokáem zauja
a prerui. A to v New Yorku  chaotickom a kakofonickom meste, plnom ¾udí z celého sveta 
nie je vôbec jednoduché. Mojou úlohou je tento
chaos v istom momente prea. Klasickú hudbu sa snaím odmystifikova, pretoe pod¾a mòa
vôbec nie je nièím tajomným a poslucháèi musia z môjho prejavu cíti, e to, èo hrám, mám
sám rád.
Poèas celej histórie nemala stanica vánejie problémy s inzerciou a neohrozil ju ani
obrovský pokles predaja reklamných èasov
vo vetkých rádiách po tragických udalostiach 11. septembra minulého roku: Ohromil ma obrovský záujem o klasickú hudbu po 11.
septembri. ¼udia, ktorí ju predtým nepoèúvali,
zrazu objavili Beethovenovu Fantáziu C dur, Missu solemnis èi Mozartovo Rekviem. Mladí ¾udia
zistili, e je tu nieèo, èo má na nich osobný dopad
a dokáe po¾udova. Poèúvanos náho rádia stále
stúpa a inzerenti nám zostali verní.
Od roku 1944 vlastní WQXR The New
York Times, vydavate¾ známych novín: TiFOTO

Gregg Whiteside je hlásate¾om rozhlasovej stanice
WQXR. Najstarie rádio
s klasickou hudbou v USA
má dnes v tejto kategórii
najvyiu americkú poèúvanos a navye je aj najpoèúvanejou stanicou na Manhattane. WQXR sa správa ako
akéko¾vek iné komerèné rádio: poèas celého dòa vysiela
politické èi ekonomické správy, predpovede poèasia, rozhovory èi reklamy. S hudbou vak pracuje
tie ako iné komerèné formáty; vysielajú sa
len krátke skladby, èasto len èasti diel èi
úryvky, konèiace vo fade out. Skladby sú
èasto preruované zvuèkou stanice a s dramaturgiou sa musí pracova rafinovane:
Hrám vetko, ale musím by opatrný. Keï sa
rozhodnem pusti povedzme súèasnú atonálnu
hudbu, samozrejme hrozí, e nás ve¾a poslucháèov vypne a u nikdy sa k nám nevrátia. Ale
môem sa snai zaskoèi ich. Z intonácie môjho
hlasu poslucháèi vycítia, e sa mi to páèi a ja
poviem napríklad: Je 16 minút po ôsmej, èo by
ste povedali na toto? Kým sa poslucháèi rozhodnú, èi sa im skladba páèila, alebo nie, je zvyèajne
u po nej. A ja si poviem: dostal som vás! Take:
hrám èoko¾vek a kedyko¾vek, ale musí to by nieèo, èo dokáem efektívne prezentova.
Gregg Whiteside je posledné roky hlásate¾om prestíneho ranného vysielania.
Ide o prime time vo vetkých komerèných
staniciach, a tak je dôleité vedie poslucháèov zauja: Riadim sa tými istými princípmi,
ako keby som vysielal v rockovom rádiu. Ide
o typické ranné vysielanie, ktoré sa snaí zauja
poslucháèov poèas ranného vstávania, pri raòajkách èi v aute cestou do práce. Títo ¾udia rádiu
jednoducho neuniknú  je to takzvaná kategória
nedobrovo¾ných poslucháèov. Sú èasto ráno znudení a majú pred sebou nevyhnutný odchod do
práce. Nesmiem by teda nudný. WQXR poslucháèa zbytoène neobauje faktografiou o skladate¾och èi dielach  rádio by
takto riskovalo stratu jeho pozornosti a prepnutie na stanicu s dynamickejím vysielaním: Èasto si spomeniem na príhodu
z detstva. Mal som desa rokov a zaspával som
v posteli so zapnutým rádiom. Ilo o komerènú
stanicu vysielajúcu klasickú hudbu z Filadelfie.

mes sú ve¾mi benevolentnou materskou firmou.
O vysielaní toho ve¾a nevedia a uvedomujú si to.
Nechávajú nás robi to, èo robíme, tak, ako to
robíme. Napokon, kým prináame zisk, sú spokojní. Nesnaia sa nás vôbec ovplyvòova. Pri
poète 128 rádií v newyorskom éteri nie sú
percentá podielu na trhu najpoèúvanejích
staníc také vysoké, ako napríklad u nás:
Vysnenou hranicou sú tyri percentá v èase ranného vysielania a k nim sa pribliuje WQXR.
WQXR vysiela aj na internete a tak sa
sami môete presvedèi o ïalej zaujímavosti: znie tu prekvapujúco ve¾a hudby
v podaní slovenských interpretov. Pravidelne sa môete dozvedie, ko¾kokrát rádio
hralo toho-ktorého interpreta a takáto tatistika ve¾a napovie o tom, ako nás vidí úspené newyorské rádio: Prvýkrát som sa
k nahrávkam Slovenskej filharmónie, Slovenského komorného orchestra èi Koickej filharmónie
dostal prostredníctvom znaèky Naxos. Bol som
naozaj ohromený úrovòou týchto orchestrov,
o ktorých nikto predtým nepoèul. Odvtedy mám
okolo seba stále nové CD so slovenskými orchestrami a interpretmi. Zdá sa mi neuverite¾né, e
krajina vaich rozmerov, len s desiatimi rokmi
nezávislosti, môe produkova umelcov na takejto
úrovni. Uvedomil som si, e musíte by naozaj
správne kultúrne naladení a e tu zrejme ¾udia
vyrastajú v tradícii klasickej hudby. Poèty nahrávok so slovenskými orchestrami (vrátane SKO, orchestra Capella Istropolitana
a súboru Musica aeterna) sa kadý mesiac
pohybujú okolo èísla desa. Èo je ove¾a
menej ne v prípade Viedenských filharmonikov, menej ne v prípade Èeskej filharmónie, no viac ne napríklad v prípade slovinských èi ukrajinských orchestrov...
PRIPRAVILA ANDREA SEREÈINOVÁ
Gregg Whiteside pracuje od roku 1978
v rozhlasovej stanici WQXR v New Yorku. Okrem hlásate¾skej pozície tu istý èas
zastával aj funkciu riadite¾a spravodajstva. Spolupracuje aj s televíznymi stanicami a pre svoje komerèné oty si ho najíma Metropolitan Opera, New York City
Ballet, American Ballet Theater èi Chamber Music Society of Lincoln Center. V auguste strávil nieko¾ko dní na Slovensku
ako oficiálny hos ministerstiev kultúry
a zahranièných vecí.

WQXR je najstarou komerènou stanicou vysielajúcou klasickú hudbu v USA.
V súèasnosti je najpoèúvanejou americkou stanicou s klasickou hudbou a najpoèúvanejím rádiom v New Yorku vôbec. Od roku 1944 je majite¾om WQXR
The New York Times Company.
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NEZVYÈAJNÝ

NÁZOV



NEZVYÈAJNÁ INSCENÁCIA

JAROSLAV MORAVÈÍK  PETER NIÒAJ: PA. DI. PA. RÉ (TEN, KTORÉHO DAL BOH).
HUDOBNO-TANEÈNÁ FÉRIA. PREMIÉRA 14. SEPTEMBRA 2002 NA VE¼KEJ SCÉNE DJZ V PREOVE
nscenáciu pôvodnej hudobno-taneènej feérie, ktorú uviedlo preovské divadlo ako prvú premiéru tejto sezóny, nemono ánrovo zakatu¾kova, ale mono ju povaova za jednu z podôb hudobno-zábavného divadla. Inscenáciu natudovali sólisti a èlenovia
preovského baletu, spevohry a èinohry s krásnym umeleckým
výsledkom, èo svedèí o pretrvávajúcej kreativite jednotlivých zloiek preovského divadla. Kríza, v ktorej sa ete nedávno toto divadlo ocitlo, naastie nemala svoje korene v èlenoch umeleckých
súborov a s nástupom nového vedenia, zdá sa, je u aj zaehnaná,
o èom svedèila táto inscenácia, resp. u aj inscenácie minulej sezóny.
Baletný súbor, doteraz vnímaný viac-menej cez prizmu spevoherných predstavení, zaiaril tentokrát samostatným leskom, èo vôbec neodporuje tvrdeniu,
e vetci úèinkujúci a tri
súbory tvorili na javisku
jeden nedelite¾ný celok.
Sólisti-taneèníci aj sólisti-speváci ctili jednotu
a súdrnos celku v duchu základnej mylienky
inscenácie a svoje sóla
vzácne ponímali akoby
vystúpenie z kolektívu
(celku), do ktorého opä
plynule vstupovali. Výkony sólistov a èlenov
baletu (niektorí boli hosami zo súborov PU¼S
a arian), výkony sólisZ INSCENÁCIE
tov a èlenov zboru spevohry a èinohry sa odvíjali od radosti z tvorivej práce a smerovali k spoloènému cie¾u: da
to na vedomie divákovi. Do inscenácie boli v rôznych mýtických èi
alegorických podobách zainteresovaní sólisti spevohry: Helena
Horváthová, Slavomír Benko, Anna Marukanièová, Peter
Soós, Milan Gerjak, Jana Ma¾ová, Darina Gerjaková, Elena
Kunierová, Ivan Barla, Vladimír Timoèko, Dana Leèenková a sólisti baletu tefan Turanský, Mariana Oková a.h.,
Lenka Borovská a.h., Juraj Velebír a.h. a èinoherec Frantiek Javorský.
Viacnásobným autorom ojedinelého divadelného projektu bol
Jaroslav Moravèík. Vznikol na jeho námet, scenár, bol jeho duou ako choreograf a reisér. Inpiraèným zdrojom boli aj rôzne
mýty a legendy (kamerunské, aztécke, japonské, dnené...) o stvorení neba a zeme, zvierat, rastlín, oceánov, èloveka a jeho smerovaní... Sugestívny rytmus, ovládajúci celé predstavenie, mal zásadný podiel pri realizovaní fantastických predstáv. Scéna Pavla
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Andraku, ktorej dominovali tylizované znaky nadrozmernej
ve¾kosti na plátne, vytvárajúcom pozadie javiska, svojou vzdunosou pripravila ideálne prostredie pre realizáciu choreografických celkov. Jedineèný na tejto scéne bol svetelný dizajn Ladislava Krausa. Vizualizoval  a to naozaj bájeèným spôsobom  mylienkový potenciál, ale aj podtext réie a choreografie. Bokom
neostala ani lukratívna ponuka javiskového mechanizmu na Ve¾kej scéne DJZ. Moravèík umocnil pomocou rôznych moností toène vizuálne vzruujúce zrodenia obrích vtákov, jaterov, lariev, húseníc, vody, èloveka. V tom dobrom zmysle slova atrakciou èíslo
jeden bol okrem vstupu a umiestnenia bohov do visutých kresiel
nad javisko príchod toho hlavného, ktorý sa uskutoènil na lietajúcom lane nad hlavami
divákov v h¾adisku na
zaèiatku 1. dejstva. Realizáciu a dozorovanie
lietajúcich zariadení v inscenácii zabezpeèoval
Krokus Extrem Sport
Team z Popradu.
Fantáziou neetrila
ani Jana KuttnerováHurtigová. Jej kostýmy
nielen modelmi, strihmi,
ale aj materiálom boli
základnou zlokou taneèno-hudobnej férie.
Niektoré súèiastky odevov umoòovali interpretova úèinkujúcim
rytmické motívy na vlastnom tele. Takými boli
vtáèie zobáky, typické
èínske klobúky v èínskom obraze, rajbaèky na hrudi muov a pod. Èloveka-objavite¾a spodoboval v rôznych tvaroch citlivo, v zhode s podtextom inscenácie Frantiek Javorský. Sedem obrazov inscenácie bolo
oslavou zrodu ivota a vetkého ivého. V závere zároveò aj otázkou, kam èlovej vlastne smeruje. Výstiné sú ich názvy: 1. Boí úr,
2. ivá voda, 3. Vtáèie hry, 4. Èlovek!, 5. ¼udia...rasy...národy... 6.Robotiáda, 7. Boský epilóg.
Inscenácii velil rytmus  rytmus nôh, tiel, ale aj plastových flia,
palíc... Bol stále iný, variabilný, obsaný, spätý s Moravèíkovým
spôsobom umeleckého vyjadrenia. Hudba Petra Niòaja vhodne
dopåòala atmosféru inscenácie. Jej nahrávka bola realizovaná
v túdiu L-Ream v Bratislave a v túdiu Ukrajinského rozhlasu
v Preove. Dirigentkou zboru bola Dáa Brikárová. Peter Niòaj
bol aj autorom niektorých rytmických motívov v 3., 4. a 5. obraze.
O pyrotechnické efekty sa postaral Karol Fecko.
D I TA M A R E N È I N O V Á
FOTO CTIBOR BACHRATÝ
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Gustáv Beláèek
JEHO CESTY

(NIELEN

DO

REMEA)

..cez Prahu do sveta...

B

asista Gustáv Beláèek, sólista Opery SND, s úspechom úèinkoval v minulej sezóne v inscenácii Musorgského Borisa Godunova a Rossiniho Cesta do Remea v torontskej Opere. U dávnejie sa
pridruil k naim exportným spevákom. Ete poèas túdií na
VMU hosoval v praskej Komornej opere. Neskôr, na základe
predspievania, zaèal spolupracova s Èeskou filharmóniou (J. Bìlohlávek, S. Baudo, sir Ch. Mackerras).
Za astný okamih a zvlátnu náhodu povaujem telefonát
práve v deò svojej tridsiatky. Volal mi dirigent
Stanislav Mácal, ktorý v tom èase stál na èele
orchestra v New Jersey. H¾adal basistu, na odporuèenie sa obrátil na mòa a pozval ma na
spoluúèinkovanie. Natudovali sme spoloène Dvoøákovo Rekviem, s ktorým sme postupne  s úspechom úèinkovali na piatich koncertoch v USA. Skladba sa usádzala, èistila
a interpretaène zdokona¾ovala, a bola ako
hotový produkt pripravená na nahrávku, ktorú sme realizovali za krátky èas v koncertnej
sále v Newarku. CD vylo roku 2000 v holywoodskej firme Delos International, Inc. Titul má ve¾ký ohlasu verejnosti, predalo sa
mnostvo kusov, firma uvauje o reedícii.
Americká kritika vysoko hodnotí výkony
úèinkujúcich. Je pravdou, e tento opus sa
hrá v porovnaní s populárnou Stabat Mater
podstatne menej. Dokonca som mal pocit,
akoby ho americkí poslucháèi, ale aj kritici
práve objavili... Roku 2001 bola nahrávka
ocenená americkou Grammy za technickú
a umeleckú stránku.
Umelec má zvlátnu náklonnos k oratoriálnej, resp. vokálno-symfonickej tvorbe. Po úspecho
Rekviem prili z USA ïalie ponuky: Winter Park Bach Festival na Floride, San Francisco Symphony, ale aj z Montreal
Symphony...
V poslednom období som natudoval nároèný basový part v Dvoøákovom oratóriu Svatební koile, ktorý som uviedol s dirigentom V.
Válkom a SOÈR-om. O koncert prejavili záujem médiá, vysielali
ho stanice EBU.
Za mimoriadne zaujímavé povauje Beláèek spoluúèinkovanie na uvedení 7. symfónie Jana Kapra Praské zvony, kompozície, ktorá z dôvodov ideologickej nevôle èakala na
svoju èeskú premiéru 30 rokov.
Autor vyaduje, aby basista spieval svoj part z orchestra, stojac
ved¾a kontrabasov. Z pásu znie do ivej hudby kolá z autentického
zvuku praských zvonov. Spievané texty sú citácie z nápisov na
týchto zvonoch...
Popri tom umelec nezanedbáva komorné koncertné pódiá,
permanentne spolupracuje s klaviristkou Janou Nagy-Juhászovou, buduje a dopåòa repertoár, rozirujúc ho o ïalie
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týlové obdobia, nové skladby, vrátane pôvodnej domácej
literatúry. Beláèek hosoval na viacerých európskych scénach, v operách v Brne, Prahe, vo Viedni, trasburgu, eneve, Bruseli, aj v Japonsku, Brazílii, USA...
Istý èas som bol na vo¾nej nohe, v pozícii akéhosi potulného tovaria, ktorý chodí od scény ku scéne. Kadé úèinkovanie znamenalo pre mòa obohatenie, rozirovanie horizontu, novú skúsenos. Popri
tom som sa vo forme kurzov snail zvládnu a oboznámi sa s rozliènými týlmi, kolami. Napokon, aj na VMU
ma viedla moja profesorka Eva Blahová
k systematickej práci pri budovaní piesòového repertoáru. Dnes, keï dostanem ponuku,
nebojím sa barokovej, romantickej ani súèasnej skladby. Zaiste ju nezaspievam tak ako pecializovaný interpret na urèité obdobie, ale
mám pocit, e jednotlivé kurzy, ktoré som absolvoval, spolupráca s výbornými dirigentmi
a spevákmi mi dali solídny základ s návodom
ako sa èo najviac priblíi k istému týlu, tradícii a pecializovanej interpretácii...
Ako sa umelec prepracoval na scénu
torontskej Opery?
Zúèastnil som sa na predspievaní pred dirigentom a zároveò umeleckým éfom Richardom Bradshawom, ktoré organizovala agentúra InterArtists v Bratislave. Bol som vybratý, ponúkol mi rolu Dona Profonda v Ceste do
Remea a Pimena v Borisovi Godunovovi. Jednotlivé tituly sa, tak ako je to vo svete bene
zauívané, natudujú a uvádzajú vo forme
stagionovej série. Napokon, tým, e som viazaný sólistickou zmluvou v Opere SND, je táto
forma pre mòa prijate¾ná, aj keï je èasove
dos nároèná. Zatia¾ sa nám s vedením opery darí kalendár koordinova.
Stagione sa v Toronte uvádzajú v párovej zostave. Dve opery spravidla odliného, zave kontrastného charakteru.
S Rossinim uvádzali Straussovu Salome, s Musorgským Händlovho Julia Ceasara. V tomto zmysle sú zaiste zaujímavé
inscenaèné koncepcie poènúc výtvarným scénickým rieením, hudobným natudovaním, v neposlednom rade reisérovou optikou, ktorá dokáe ve¾a: oslovi, nadchnú,
zmias, aj iritova...
Priznám sa, na prvé aranované skúky prichádzam s urèitou
obavou: èo ma oèakáva  aký posun v èasovom období, aký interiér, aká posilòovòa, faistický reim, sexuálna úchylka...
Objavujú sa na scénach èoraz èastejie, akoby reiséri neverili
vo výpovednú silu dobrej opery. Mono aj preto, e nie sú speváci,
nie príli veria v jedineèný fenomén  ¾udský hlas a príli sa zameriavajú na vizuálnu stránku a h¾adanie lacných posunov. V naej
opere sú inscenácie stavané viac klasicky, postupne vak aj tu prenikajú spomínané nápady. Pokia¾ ma vak reisér argumentom
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presvedèí o svojej koncepcii, jej opodstatnenosti a pokia¾ tá nebude za kadú cenu samoúèelná a na úkor hudby a libreta, rád napomôem pri jej naplnení a realizácii. Napokon, publikum vo svete
sa u prebudilo, vie vypíska reiséra, ale aj odmeni ováciami nápaditos a nekonvenènos. Je rados, keï spevák stretne reiséra,
ktorý s ním pracuje, pripomenie mu, ako
udra napätie poèas inscenácie, ako
ovláda telo, chôdzu, mimiku... My, speváci, potrebujeme takých reisérov, krásny hlas a skvelá technika sú len základom. Spolupracoval som s takými kolegami, najmä v Amerike a dos som sa od
nich nauèil. Nemali ani také krásne a silné hlasy, ako sú slovenské, no boli to muzikanti, herci, ktorí vedia, èo spievajú...
Pre Beláèka prvá torontská premiéra, Rossiniho Cesta do Remea, bola
u v januári. V susedstve so Straussovou Salome sa odohrala séria iestich predstavení.
Vetky inscenácie  a na l-2  v sezóne
PIMEN V BORISOVI
vedenie opery kupuje hotové. Cesta do
GODUNOVOVI
Remea bola koprodukèným dielom
s inscenátormi z City Opera NewYork.
Tento scénicky opus bol objavený len nedávno, nahral ho C. Abbado s vynikajúcimi sólistami. Priznám sa, mal som ne¾ahlú pozíciu,
keï som na základe nahrávky bol nevdojak porovnávaný s R. Raymondim...
Straussova Salome v tejto dvojici zastávala so svojou inscenaènou koncepciou ten moderný pól, Rossiniho Cesta reprezentovala
úplnú klasiku, nie vak gýè s kaírovanými a predimenzovanými
prvkami, skôr vkusný, èistý, pôvabný tvar... Dnes ve¾mi dobre chápem, preèo bol  a je  Rossini taký ob¾úbený. Nielen pre jeho nekoneènú hudobnú invenciu, ale aj pre nápaditos v kresbe charakterov postáv, zväèa rôznonárodnej proveniencie, s vtipným príznaèným hudobným komentárom, ïalej pre jednoduché suety,
nekoneèné, nevyèerpate¾né melódie...
Kým diela európskej hudobnej histórie, hovoriace univerzálnou reèou, dokáu v nenaruených intenciách vyklada aj mimoeurópski tlmoèitelia, zvlátnu, ve¾akrát bizarne chápanú aj interpretovnú rovinu dosahujú ich rezultáty
v oblasti východoeurópskej kultúry. Znalos èi neznalos
mentality národa, okolností, väzieb, atmosféry a klímy,
v ktorej sa umelecké originály rodili... Ruské kultové operné ve¾dielo Boris Godunov M.P. Musorgského postavil a natudoval pôvodne tím londýnskych inscenátorov. V takej
podobe a koncepcii ich prebrala torontská scéna...
... dej Borisa bol zasadený do zaèiatku 20. storoèia, do prostredia
gulagu, s väzòami obleèenými vo vatelínkach...teda presne tak,
ako by sme predpokladali. Rusko je v týchto geograficko-kultúrnych polohách stále chápané cez prizmu komunizmu, cez tieò útlaku, neslobody, poníenia èloveka, ducha. Postava Borisa je v tejto
inscenácii doslova demýtizovaná. Vystupuje na nae predstavy

v príli civilnom a nedôstojnom prevleku, samozrejme, bez legendárnej a tradiènej a¾apinovskej èiapky... Azda najmenej
v rozpore s klasickými predstavami bola práve moja postava Pimena, pochopená a naèrtnutá takmer konvenène...
Spôsob túdia a práce na realizácii má na scénach rôznych
divadiel rôzne podoby. V èom sa zásadne líia slovenské od tých zahranièných z poh¾adu Gustáva Beláèka?
V torontskej Opere sa pracuje výborne. Celý ansámbel chodí na skúky presne, vetci sú perfektne pripravení. Na samotných skúkach sa u len doahuje,
cizeluje, ten proces cite¾ne prebieha aj na predstaveniach, a sa zvyèajne dospeje do koneèného tádia,
koneènej podoby, ktorá je skvele a vrcholove vypracovaná, súca na snímanie  zvyèajne Radiom CBC. Reiséri, na rozdiel od naich, sú
menej prístupní na podnety
a pripomienky zo strany sólistov, úèinkujúcich. Inscenácia je predsa prebratá, kúpená ako definitívny, ako
menite¾ný produkt...
Tú uplynulú torontskú
opernú sezónu zavàil
Gustáv Beláèek s hrejivým
pocitom satisfakcie. Kmitajúc medzi dvoma odlinými týlovými pólmi, medzi typmi postáv Rossiniho, na druhej strane Musorgského, dostal zo strany nielen benej denníkovej tlaèe, ale aj z pera
renomovaných odborných
kritikov z Buffala, Montrealu slová uznania a vysokého ohodnotenia.
A tak u dnes, keï z predchádzajúcej sezóny ostali
spomienky a zároveò aj nezaplatite¾né skúsenosti, umelec
vkroèil do ïalej etapy. Ako jej
stimul môeme ráta úspené komorné mirbachovské
entré, po ktorom budú nasledova vystúpenia v Èechách
DON PROFONDO V CESTE DO REMEA
s orchestrálnou verziou Schubertových piesní (s J. Bìlohlávkom), participácia na novoroènom uvedení Bellovej Ome, ïalej André Chenier, Popoluka, Hubièka na scéne domovskej SND, ïalia torontská stagione s jeho vkladom v Rossiniho Talianke v Alíri,
koncerty v Kanade, doma a... a tak ïalej....
P R I P R A V I L A L Ý D I A D O H N A LO V Á

K A L E I D O S K O P
Od zaèiatku roka prebieha v Mníchove cyklus Bavorského rozhlasu PARADIS GLORIA
2002, venovaný kantátam a paiám 20. storoèia. Postupne na òom odzneli a odznejú
skladby Wolfganga Rihma (Deus Passus 
Passions Stücke nach Lukas), Arthura Honeggera (La danse des morts), Franka Martina
(Pilate, Golghota), Hansa Zendera (Canto VI),
Oliviera Messiaena (Les offrandes oubliées),
Benjamina Brittena (Cantata misericordium),
Hansa Holligera (Choral Nachspiel), Bélu

20

Bartóka (Cantata profana) a ï. Pred Vianocami bude svetová premiéra Vianoènej kantáty
Toshiho Hosokawu. Na èele Mníchovského rozhlasového orchstra sa vystriedali Helmuth Rilling, Ulf Schrimer, Hans Zedner, Marcello Viotti, Heinz Holiher a Hiroshi Wakasugi.

no-vzdelávacieho procesu iakov a pedagógov akordeónovej hry na Slovensku. Súèasou TAD sú tzv. otvorené hodiny, vedené odbornými lektormi, urèené iakom a pedagógom. Súèasou podujatia je i hra v orchestri,
na ktorej sa budú podie¾a mladí úèastníci.

Tvorivá akordeónová dielòa sa opä uskutoèní v ZU Petra Bohúòa v Dolnom Kubíne 7.9. novembra. Cie¾om jej 5. roèníka je konfrontácia tvorivej èinnosti a výsledkov výchov-

Nicolas Harnoncourt dostal za rok 2002
Hudobnú cenu Ernsta von Siemensa, ktorá
je oznaèovaná tie ako Nobelova cena za
hudbu.
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HUDOBNÉ DIVADLO

NOVOSTAVBA ?
VLEÈÚCA

SA

NOVOSTAVBA SLOVENSKÉHO

CELKOVÝ POH¼AD NA MODEL BUDOVY

NÁRODNÉHO

DIVADLA JE U ROKY V POZORNOSTI ODBORNEJ
VEREJNOSTI, NOVINÁROV I POLITIKOV.
STAVBA NA BREHU

DUNAJA

BETÓNOVÁ

STOJÍ

NEDOSTAVANÁ UPROSTRED KULTÚRNE
IDIFERENTNÉHO PROSTREDIA U OD ROKU

1986. VYOBCOVANÁ

Z KULTÚRNEHO

CENTRA HLAVNÉHO MESTA A AKO HORÚCI ZEMIAK
ROKY POHADZOVANÁ MEDZI ZÁSTANCAMI ZA JEJ
DOKONÈENIE A TÝMI, ÈO SI MYSLIA, E PRÍJEMNEJIE BY BOLO ZROVNA JU
SO ZEMOU.

PO

ROKOCH PREINVESTOVANÝCH MILIÓNOV NAD PÔVODNÝ ROZPOÈET, ZAÈÍNA

BY VAK VÄÈINE JASNÉ, E NAJLACNEJÍM RIEENÍM JE BUDOVU JEDNODUCHO A ÈO NAJRÝCHLEJIE DOSTAVA.

bude aj divadelné túdio. Zdalo by sa, e je toho málo na takú
monumentálnu stavbu. Tá vak bude ukrýva okrem iného aj ve¾korysé skúobné priestory a na svoje si príde najmä Opera SND.
V súèasnosti toti trpí nedostatkom skúobných priestorov. V Novostavbe je na piatom poschodí jej presná kópia aj s technikou  operný súbor tak bude môc skúa jednak v totonom priestore, jednak aj v èase, keï bude na javisku
predstavenie, napríklad Baletu SND.
Opera ani Balet sa nevzdajú historickej budovy  predstavenia sa budú deli medzi tento priestor a opernú sálu v Novostavbe, ktorá má technicky neporovnate¾nú javiskovú
techniku. Po dokonèení Novostavby bude ma SND tyri scény; okrem
historickej budovy si ponechá aj Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava,
vzdá sa len Malej scény, ktorú má aj
tak v prenájme.
Novostavba zastreí aj mnostvo
komerèných a doplnkových prevádzok: retauráciu, espresso, libresSND
so, klub, zdravotné stredisko èi kuchyòu. Budova by sa mala sta dominantou druhého centra Bratislavy  jej súèasné okolie by sa malo
výrazne zmeni na kultúrno-obchodnú zónu otvorenú 24 hodín
denne. Uvauje sa aj o podzemnom pasáovom prepojení s historickým centrom. Zdá sa, e nezostáva iné, len s kontroverznou
budovou uzavrie mier.
ANDREA SEREÈINOVÁ
ARCHÍV

j keï porovnávanie pôvodných nákladov (874 mil. Kès) a tých,
ktoré sa odhadujú dnes (4 mld. Sk), je kvôli zmieanej cenovej úrovni  ovplyvnenej ekonomickými zmenami  nezmyselné,
kadoroèné stúpanie nákladov a o 20 percent je alarmujúce. Roky
sa podpísali nielen na nákladoch, technickom stave (ten sa upravuje pod¾a najnovích noriem a predstáv), ale aj architektúre budovy. Dielo trojice architektov: Martin Kusý  Pavol Baòák  Peter Bauer
bolo víazným projektom súae,
vypísanej roku 1980. Hodnoti budovu z dneného poh¾adu by teda
bolo neférové  stavba je naozaj obrazom svojej doby, tak ako aj jej doterajia anabáza. Naporúdzi by
bola cynická poznámka, e v èase,
keï Anglièania u roky diskutujú
o tom, èi nezbúra niektoré z budov
v South Bank Centre  plnom podobných betónových kultúrnych
stánkov  my takúto budovu len
dostavujeme. Ku koneènej odhadovanej sume 4 miliárd chýba ete jedHLAVNÝ VCHOD DO NOVOSTAVBY
na miliarda a bude na budúcej vláde, ako sa k problému postaví. Len
jednu miliardu nás to toti bude stá v prípade, ak sa budova dokonèí do roku 2004. Ïalie odklady si vyiadajú spomínané predraenie. Na uvedenie budovy do prevádzky vraj postaèí es mesiacov.
Napokon takmer dokonèená je u operná sála s kapacitou 901
miest  popri èinohernej jedna z dvoch ve¾kých sál. Okrem nich tu
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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

SOBOTA
R-MIX
RS
Bratislavská panoráma
Hudba z muzikálov
RS
Hudba (RD)
Dvorana slávy (RD)
správy (RS)
Hudobné pozdravy
túdio Svet (RS)
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16.00
16.30
17.00
17.05
17.30

SV 792 kHz

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

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

14.00
14.05
15.05
16.00
17.00
17.30

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

VEDNÉ DNI:
05.00 Rádiobudík
08.00 Rádiotrh práce
09.00 Hudobné pozdravy

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

Miniurnál SRo
Predpoludòajie SPEKTRUM
Rádiournál
Hudba, publicistika
a umelecké relácie
Správy RRB
Reprízové relácie Rádia
Slovensko a R Devín
Správy RS
Popoludòajie Spektrum
OZVENY DÒA
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SALZBURGER FESTSPIELE
Moderné trendy na prominentnom festivale

K

FOTO

ARCHÍV

lo. Pripomeòme si, e Pucciniho nedokonèenej partiadá zmena vo vedení prestíneho svetového festúry sa ujal Franco Alfano. Na popud dirigenta prvého
tivalu, a salzburský má medzi nimi prvenstvo, vyuvedenia Artura Toscaniniho vak musel prvý pokus
voláva napäté oèakávania. Minulé leto uzavrel desazrevidova a a druhá, skrátená verzia sa udomácnila
roènú intendantskú éru Gérard Mortier, prièom meno
na javiskách. Beriov záver, diametrálne odliný od pomjeho nástupcu, vrátane novej koncepcie, bolo u dávpéznej zvukovej gradácie Alfana, smeruje k rafinovanej
no známe. Petr Ruzicka, 54-roèný právnik, divadelný
zvukomalebnosti a zjemneniu intrumentácie a po
a hudobný vedec, skladate¾, dirigent, pedagóg, skrátpianissimové doznenie. Napísal ho na základe pôvodka vestranne vzdelaná osobnos, oprel svoj program
ných skíc a ve¾kú pozornos venoval orchestrálnej meo tyri základné ståpy.
dzihre, otvárajúc priestor pre psychologicky diferenDominantou dramaturgie, skompletizovanej nie nácovanejí duevný prerod titulnej hrdinky. Luciano
hodou do roku 2006 (250. výroèie narodenia W. A. MoBerio pritom nezaprel, e ide o jeho rukopis, kombizarta), je tvorba salzburského génia, s cie¾om poèas
nujúci dostupný pucciniovský materiál. Zvedavos
jubilejnej sezóny uvies vetkých 22 javiskových prác.
publika sa neobracala iba k nepoznanej èasti diela, ale rovnako aj
Tohtoroèná premiéra Dona Giovanniho v réii Martina Kueja a huk nevednej inscenácii Davida Pountneyho a výtvarníka Johadobnom natudovaní Nikolausa Harnoncourta  dvoch pièkových
na Engelsa. Bol to mení optický ok, pretoe javisko po celom
a nonkonformných umelcov  zrete¾ne naznaèila, e nový mozarobvode lemovala obrovská, poschodová kontrukcia. Znázoròovatovský cyklus u prehovorí jazykom 21. storoèia. Druhým pilierom
la akúsi èínsku mainériu, továreò smrti s ozubenými kolesami,
Ruzickovej koncepcie je èerstvý poh¾ad na divadelný odkaz Richarda
robotmi a davom s naprogramovaným reimom práce. Visiace saté
Straussa, jedného zo zakladate¾ov Salzburského festivalu. Zvýehlavy, symbolika moci, ría diktatúry  a centrálny orgán, tróniaci
ná pozornos bude patri rakúskym skladate¾om medzivojnového
v útrobách mohutnej zlatej hlavy. V nedostupnej výke, izolovaná
obdobia (Zemlinsky, Schreker, Korngold) a napokon priestor dood ¾udu, rozhoduje o ivote svojich pytaèov princezná Turandot.
stanú diela pecifickej estetickej kategórie, ku ktorým intendant
Pountney vak nepriniesol iba prvoplánovú pompéznos, ale aj
zaradil aj Pucciniho Turandot, predstavenú s novou verziou záveru.
nemálo pôsobivých kontrastov. Keï trio ministrov sníva o domove,
To je vak iba poh¾ad na opernú èas pätýdòového maratónu.
v pozadí sa objavia pestrofarebné roleParalelne s òou dostáva festivalové pubty s kvetinovými motívmi. Prvý zlom
likum priam rajskú ponuku koncertov
GABRIELE SCHNAUTOVÁ (TURANDOT)
nastáva po Kalafovom vyrieení háda(tohto leta s takými dirigentmi ako sú
A CRISTINA GALLARDO-DOMASOVÁ (LIU)
niek. Trón sa zosunie na zem a intinkAbbado, Levine, Muti, Chailly, Haitink,
V INSCENÁCII TURANDOT
tom strachu zneistená princezná sa obJansons, Gergiev, Harnoncourt a ï.),
racia na svojho otca  cisára, aby ju zbanehovoriac o kultovom èinohernom Jevil prísahy. Podstatný moment, ovplyvdermannovi Huga von Hofmannsthala.
òujúci psychiku, je samovrada Liu, ktoAj napriek augustovým povodòovým
rej sa v Pountneyho výklade nechtiac
hrozbám sa sezóna 2002 mimoriadne
zúèastòuje sama princezná. Beriom dovydarila, ba Peter Ruzicka na závereèkomponovanú medzihru vyuíva reinej tlaèovej konferencii hovoril o najsér k postupnej premene ústrednej poúspenejom roèníku od konca Karajastavy a nad màtvolou Liu, ktorú spoloènovej éry. Na ilustráciu u iba zopár asne s Kalafom umýva, dôjde k ich citotronomických èísel: návteva 231 532
vému zblíeniu. Nehybné telo je sveddivákov z 58 krajín, príjmy zo vstukom zmierlivého záveru  u na prázdpeniek v hodnote 21 750 000 eur  to je
nej scéne  keï ¾ud v civilných kostýbilancia hodná znaèky Salzburger
moch, zbavený tyranie, vzájomne sa
Festspiele.
objíma. Záver vo fideliovskom duchu,
Teraz sa vak u zah¾aïme do troch
avak v dynamike smerujúci k pianissinavtívených projektov. Pucciniho labumovému zakonèeniu.
tia pieseò Turandot, s novým finále
Zaujímavý vizuálny dojem spreváz pera Luciana Beria, mala premiéru
dzalo skvelé hudobné natudovanie Vav januári 2002 na Kanárskych ostrovoch
lerija Gergieva a Viedenských filv koncertnej podobe a o pä mesiacov
harmonikov. Dirigent dal partitúre ve¾neskôr ju inscenovali v Amsterdame.
kú dramatickú klenbu, ponúkol konSalzburg síce priiel o prvenstvo, protrasty v dynamike, tempách, vyèaril to¾dukcii to vak na atraktívnosti neubra-
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matický hlas bez zakolísania zdolával vetky úskalia partu. Skúsená straussovská sopranistka Deborah Voigtová vloila do Danae viac hlasového ne hereckého pôvabu
a tenorovým výkam úspene èelil Albert
Bonneme ako Midas. Janez Lotriè bol zas
spo¾ahlivým Polluxom.
Dva operné tituly ponúkol ostatný roèník festivalu v koncertnej verzii. Najskôr
Gounodovho Romea a Júliu (s manelským
párom Angela Georghiuová a Roberto Alagna v titulných rolách), potom Jazernú pannu (La donna del lago) od Gioachina Rossiniho. Jedno zo série diel písaných pre neapolské Teatro San Carlo (1819) sa od typických
ványch opier líi astným koncom, ako aj
novátorským preferovaním romantickej
a citovej línie. Nepatrí k èasto hraným titulom, vlani ho po deväroènej odmlke inscenovali na Rossini Opera Festivale v Pesare.
Z pesarského obsadenia do Salzburgu
zavítali dvaja z protagonistov, ktorých výkony boli aj tu garantom najvyej monej
technickej a týlovej úrovne. 29-roèný peruánsky tenorista Juan Diego Flórez je
dnes bezkonkurenènou rossiniovskou jedJUAN DIEGO FLÓREZ VYSTÚPIL
notkou a vo vypätom parte Uberta demonV KONCERTNOM UVEDENÍ OPERY
troval svoje vokálne majstrovstvo v plnom
LA DONNA DEL LAGO
rozsahu. Krásny, farebne iarivý, kovový tón
sa nesie s ¾ahkosou a bez ujmy kvality
Die Liebe der Danae je po hudobnej stránke
v kadej polohe, jeho legatová fráza je opojmimoriadne nároènou partitúrou, s ploná a koloratúra bravúrna. Rovnako impochami oscilujúcimi medzi zvukomalebnou
zantne zapôsobila Daniela Barcellonová
lyrikou a vypätou wagnerovskou poetikou.
ako Malcolm, ktorej tmavý a sýty mezzoSólistické party sú extrémne obtiane, rola
soprán si udriava neuverite¾nú pohybliJupitera donkonca po prvýkrát odznela v povos. S ozdobami, delenými tónmi a behmi
lohe, do ktorej ju zapísal skladate¾. V dosa pohráva, akoby nelo
o technicky najnároènejie
ZÁBER Z INSCENÁCIE DIE LIEBE DER DANAE
árie. V sopránovej postave
Eleny pôsobila Amerièanka Ruth Ann Swensonová výrazovo matnejie,
jej kultivovaný lyrický hlas
nedosiahol takú mieru virtuozity a italianity, ako
u zmienených kolegov.
Z ïalích úloh spomeniem
perspektívny basbarytón
mladého Lucu Pisaroniho (Duglas) a slohovo zdatný lyrický tenor Bruce
Fowlers (Rodrigo). Dirigent Marcello Viotti tentokrát ostal partitúre dlný najmä v rovine citlivejieho dynamického tieòovania, pod èo sa podpísal
tie prekvapujúco menej plastický Mozarterajích predvedeniach bola toti transpoteum Orchester Salzburg.
novaná niie. S ve¾kým citom pre farebnos
Na tlaèovej konferencii oboznámilo vea kontrastnos predlohy sa natudovania ujal
denie festivalu novinárov s programom napopredný taliansky dirigent Fabio Luisi.
sledujúceho roèníka. Nás urèite poteí, e
K dispozícii mal dráïanský operný orchesv novej inscenácii Offenbachových Hoffmater (Sächsische Staatskapelle Dresden),
nových poviedok, pod taktovkou Kenta Nateleso vysokých kvalít, technickej a výrazogana, by v úlohe Olympie mala v Salzburgu
vej presvedèivosti. Na javisku dominoval
debutova ¼ubica Vargicová.
prvotriedny nemecký barytonista Franz
PAVEL UNGER
Grundheber (Jupiter), ktorého jadrný draARCHÍV

nou réiou, s rozohrávaním situácií, ale ani
s k¾úèovými momentmi, akým je napríklad
padanie zlatého daïa, si Krämer ve¾a starostí nerobil. Pomerne znaèná èas predstavenia bola statická, dokonca zopár scén sa
odohralo pred oponou, na druhej strane sme
mali monos vidie napríklad prehliadku
pláových odevov z 50. rokov, balet na kolieskových korèuliach a iné kuriozitky.
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ko farebných odtieòov, e nejedno miesto
vyznelo na nepoznanie. Titulnú rolu stvárnila renomovaná wagnerovská sopranistka Gabriele Schnautová, ktorá najmä
v dramatických scénach (2. dejstvo) dominovala nad mohutným zvukom orchestra,
prièom zvládla i nebezpeèné výky partu.
Johan Botha (Kalaf) je dnes jedným z najuniverzálnejích spinto tenorov a k talianskej poetike má jeho timbre ve¾mi blízko.
Upútal dlhými frázami, vyrovnanými polohami, krásnymi, neforsírovanými vysokými tónmi. Cristina Gallardo-Domasová
bola publikom oslavovanou Liu, Paata
Burchuladze spieval korektne Timura a aj
ïalie úlohy dostali vhodných interpretov.
Jedna otázka ostala predsa len nezodpovedaná a vyriei ju len èas. Zvíazí verzia Alfanova, Beriova èi obe?
V koprodukcii so Saskou tátnou operou
v Dráïanoch sa dostala na javisko Malého festivalového domu zriedka uvádzaná
veselá mytológia Richarda Straussa Die
Liebe der Danae. Jeden z posledných kompozièných poèinov autora, urèených pre
operné pódium, vznikal v dobe krutých vojnových udalostí. Danainu lásku dopísal
Strauss roku 1940, mienil ju vak predstavi verejnosti a dva roky po utíchnutí zbraní. Clemens Krauss, dirigent prvých dvoch
natudovaní, ho vak presvedèil o skorom
termíne. Napokon sa kvôli vojne mohla
v Salzburgu, v lete 1944, kona len verejná
generálka a oficiálna premiéra sa posunula a na rok 1952. Bolo to opä na Salzburskom festivale, Richard Strauss vak u tri
roky spoèíval pod zemou.
Súèasné festivalové uvedenie sa udialo presne po
polstoroèí a dosia¾ malo
obecenstvo len málo príleitostí toto zaujímavé dielo spozna.
Nemecký inscenaèný
tím na èele s reisérom
Günterom Krämerom zaloil svoju koncepciu na reflexii troch k¾úèových salzburských dátumov, súvisiacich s históriou Danainej lásky.
Roky 1944 (osem dní pred
plánovanou premiérou bol
festival zruený a 16. augusta sa odohrala len verejná generálka), 1952 (14.
augusta bola oficiálna posmrtná premiéra) a 2002
(návrat opery do Salzburgu) sa premietli do
scenérie troch dejstiev. Javiskový at prvého
pripomínal vojnovú skazu, stredný akt obdobie nemeckého hospodárskeho zázraku
a záver s prospektom okolitej hornatej krajiny dneok mesta. Mylienka to isto nebola
zlá, umonila prezentova rozmanité ivotné týly, odmytologizova dej, z bohov urobi normálnych smrte¾níkov a zave aj vyvola úsmev. Horie vak bolo to, e s osob-
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Salzburský
JEDNOU

Z POPREDNÝCH VZDELÁVACÍCH NEZIS-

KOVÝCH INTITÚCIÍ JE

SALZBURSKÝ

SEMINÁR.

OD ROKU 1947 SA POD JEHO ZNAÈKOU ORGANIZUJE KADOROÈNE NIEKO¼KO PIÈKOVÝCH SEMI-

NÁROV Z OBLASTI UMENIA A SPOLOÈENSKÝCH

VIED, OKREM INÉHO AJ PROJEKT ALBERTA VILARA:

ZÁSADNÉ OTÁZKY INTERPRETAÈNÉHO
PROJEKT ZAÈAL MINULOROÈNÝM SEMINÁROM NA TÉMU OPERA A OPERNÉ SPOLOÈNOSTI A 31. JÚLA  5. AUGUSTA POKRAÈOVAL
TÉMOU SYMFÓNIE, ZAMERANOU NA PROBLEMATIKU SYMFONICKÝCH ORCHESTROV. NA ÏALIE
ROKY SÚ NAPLÁNOVANÉ TÉMY : F ESTIVALY
(2003), BALET (2004) A DIVADLO (2005).
O TOHTOROÈNOM STRETNUTÍ SME SA POROZPRÁVALI S JEHO SLOVENSKOU ÚÈASTNÍÈKOU, TATIANOU SCHOEFEROVOU, MANAÉRKOU SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE.
UMENIA.

SEMINÁR

stupne zvyova. Napokon, príkladom tohto
modelu je aj Alberto Vilar, ktorý financuje
sériu salzburských seminárov. V Európe sa
zdroje získavajú od firiem, vlád a miest. Európsky model v podstate kombinuje aj americký  nevyhýba sa ani príspevkom od fyzických osôb, pre Ameriku je vak európsky
model nepochopite¾ný. Mnohí americkí
úèastníci sa v diskusii pýtali na to, preèo by
tát, alebo samospráva mali podporova kultúrne aktivity. Odpoveïou bol argument, e
tát by mal ma svoju kultúrnu politiku
a teda aj záujem urèité aktivity podporova.
Zatia¾ èo Amerièania poukazovali na to, e
ak tát nieèo podporí, má na to aj vplyv, ozval
sa aj protiargument, e americké orchestre
sú pod silným vplyvom predstavenstiev donorov, ktorí chcú by pri kadom dôleitom

ZÁMOK LEOPOLDSKRON, MIESTO KONANIA
Zaènime základnými informáciaPRAVIDELNÝCH SALZBURSKÝCH SEMINÁROV.
mi: kde a ako prebiehal seminár?
Takmer pädesiat úèastníkov z manamentu ve¾kých symfonických orchestrov z Európy, Severnej Ameriky,
Japonska a Austrálie spolu trávilo pä
dní na zámku Leopoldskron. Denne
sa preberali dve témy, prednáky zakonèovali panelové diskusie. Program bol naozaj nabitý a perfektne
zorganizovaný. Jediným vyboèením zo systému prednáok a diskusií bolo stretnutie s Kentom Naganom. Úèas na seminári bola pre mòa
ve¾kou cou, pretoe vstup bol len
na pozvánky. Spomeniem vak aspoò nierozhodnutí. Zaujímavou témou bolo aj vzdektoré témy: Vízie symfonického orchestra, Ocelávanie. Mnohé telesá, najmä tie americké,
nenie tradície a prehodnotenie rituálu, Orchester
majú vypracované programy smerujúce niea komunita: Vzdelávanie a ïalie potrebné slulen k výchove budúceho publika, ale aj èleby, Filantropia a fundraising...
nov orchestra. Prví hráèi sa èasto intenzívne
Zastavme sa pri tej poslednej téme.
zapájajú do pedagogickej èinnosti.
Stretnutie amerických a európskych
Èoho sa týkala prednáka o tradícii
odborníkov prinieslo urèite zaujímavé
a rituáli?
konfrontácie...
Tieto dva pojmy sa tu aplikovali aj konkrétÁno, tieto dva odliné poh¾ady sa odráali
ne na prevádzku koncertnej sezóny: tradív diskusiách vlastne vetkých tém. Do pociou sa napríklad myslel abonentný systém,
predia vak vystupovali dve základné odlirituálom pravidelný èas zaèiatku koncertov
nosti. Jednak absencia pozície éfdirigent
a diskutovalo sa o ich zmysluplnosti. Viacerí
v amerických orchestroch, kde na èele zvysa zhodli na tom, e vetky inovácie sa muèajne stojí hudobný riadite¾, a preferencia
sia dia paralelne s repektovaním tradícií,
postu éfdirigenta v európskom systéme.
na ktoré sú dlhoroèní návtevníci koncertov
Ïalou výraznou odlinosou je fundraising.
zvyknutí. Aj malé vyboèenie z rituálu môAmerický systém je zaloený na filantropii
e prinies stratu návtevníka. Hlavným cie na presvedèení bohatých donorov, èasto
¾om je, samozrejme, zaplni sálu, a tomu sa
rodín, ktoré si tradíciu sponzorovania istej
musí podriadi celá stratégia. So závisou
aktivity podávajú z generácie na generáciu.
som poèúvala napríklad príspevok zástupTento systém sa vyznaèuje aj ve¾kou stabilikyne Symfonického orchestra zo Seattlu,
tou  ak u raz zaènete sponzorova napríkde sa na abonentky èaká nieko¾ko rokov.
klad symfonický orchester, je malá pravdeZaznela tu informácia, e v USA tvoria abopodobnos, e svoj objekt tedrosti vymenínentky bene 90 percent predaných lístkov.
te za iný, a èo je zaujímavé, tendenciou je
V Slovenskej filharmónii je to menej ne
buï udriava výku príspevku, alebo ju popolovica.
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Bol medzi prednáajúcimi niekto z bývalého východného bloku?
Ve¾mi ma zaujala prednáka Tamása Körnera, riadite¾a Budapetianskeho festivalového orchestra. Tento súkromný orchester pred rokmi zaèínal úplne od nuly, musel si budova vlastné publikum a dnes je
po vetkých stránkach ve¾mi úspeným telesom. Pod¾a Körnera si vysokú úroveò udriavajú aj vïaka pravidelným rekonkurzom
na vetky miesta v orchestri kadé dva roky.
Tento názor vak naiel v diskusii aj oponentov, ktorí tvrdili, e permanentný tlak
pravidelných konkurzov je síce na prvý poh¾ad motivujúci, môe vak na jednotlivých
hráèov  a teda aj teleso  pôsobi postupne detruktívne. Stotonila som sa s jeho
poh¾adom na tradíciu hudobného kolstva
v bývalých komunistických krajinách, ktorú oznaèil za jedno
z mála pozitívnych dedièstiev socializmu.
Posledné roky sa v súvislosti
so Slovenskou filharmóniou
èasto diskutuje o úlohe a právomociach èlenov orchestra,
resp. umeleckých rád...
Ve¾mi som sa zaujímala o túto
otázku a bola som prekvapená. Vo
väèine prípadov som zistila, e
orchestre majú ve¾mi ve¾ké právomoci, èasto zasahujú do chodu
intitúcie viac ne je to u nás.
V mnohých prípadoch vo¾ba dirigenta podlieha hlasovaniu èlenov orchestra, nielen vyjadreniu názoru. Samozrejme,
je to od prípadu k prípadu a extrémom sú
súkromné orchestre, ktorých majite¾mi
sú vlastne samotní èlenovia orchestra, príkladom sú Londýnski filharmonici.
Ako obstojí model Slovenskej filharmónie ako intitúcie s piatimi telesami v konfrontácii s poznatkami, ktoré
ste získali na seminári?
Je to síce model zriedkavý, no závideniahodný. Prinajmenom pokia¾ ide o stály filharmonický zbor. Mnohé orchestre majú
problémy s kvalitnými zbormi pre vokálnointrumentálne produkcie. Na seminári bol
napríklad riadite¾ Tonhalle-Orchester z Zürichu Trygve Nordwal. Teil sa, e u koneène budú ma profesionálny zbor, pretoe doteraz museli zakadým oslovova zbor
zo zahranièia. Take zbor je urèite skôr potrebou ne luxusom. Iným prípadom sú komorné telesá. Treba si vak uvedomi, e
v situácii, keï u nás ete nefunguje systém
sponzorstva, musíme by radi, e je zabezpeèené financovanie a existencia týchto telies.
PRIPRAVILA ANDREA SEREÈINOVÁ
= HUDOBNÝ IVOT  10  2002
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vanás rokov nepretrite sledujem jedineèný, monotematický Rossini Opera Festival, ktorý v rodisku skladate¾a, v neopakovate¾nej atmosfére prímorského Pesara, kadé leto oivuje tvorivý odkaz vedúcej osobnosti talianského bel canta. Dvanás rokov, to je polovica z doterajích 23
sezón a zároveò dôvod vidie podujatie
z istého nadh¾adu a v irích súvislostiach.
Z tohto zorného uhla vnímam dramaturgiu ostatného roèníka ako vyboèenie zo zabehnutého modelu. Ten si
ZÁBER
toti zakladal na pravidelnej prezentácii jednej opery serie (prípadne semiserie) a dvoch komických opusov.
Tragický áner z Rossiniho pera je
toti stále na divadelných doskách
vzácnosou a a do vypuknutia tzv.
rossiniovskej renesancie v 50. rokoch minulého storoèia leala väèina týchto partitúr v hlbokom zabudnutí. Pomer 2:1 preruilo leto
2002, keï po nahradení plánovaného Mojia v Egypte ostali v programe
festivalu tri komické opery. Navye
reprezentujúce roky 18111814, teda obdobie medzi skladate¾ovými
19. a 22. narodeninami. Inými slovami,
z celkového poètu 39 javiskových prác, ide
v poradí o tretiu a trinástu operu, konkrétne o diela L equivoco stravagante (Výstredné
nedorozumenie), La pietra del paragone (Skúobný kameò) a Il Turco in Italia (Turek v Taliansku). Okrem týchto troch inscenácií,
z ktorých kadá sa hrala na inom javisku
festivalového mesta, tvorili program aj fraky Pietra Generaliho a Giuseppe Moscu,
vokálne koncerty bel canta, klavírny recitál Maurizia Polliniho, ako i kadoroèný
projekt Festival mladých.

plaviek a po smokingy a dlhé dámske róby
 sa protagonisti veèera dokonale vili do
svojich rolí a dôvtipne rieené aranmány
vyuívali so zjavnou chuou. Skúobný kameò v poòatí Piera Luigiho Pizziho, kráèajúci s trendom doby, podal rukolapný dôkaz, e ani takmer dvojstoroèné dielo nemusí by muzeálnym exemplárom. Naopak,
zmysluplný posun môe z neho spravi
úprimné a sviee divadielko.
Z INSCENÁCIE OPERY

SKÚOBNÝ

KAMEÒ

Samozrejme, ako tomu býva v Pesare
zakadým, partitúra prela kritickou revíziou Fondazione Rossini, èo znamená, e
vedecká intitúcia rekontruovala z dostupných prameòov pôvodný autorský rukopis. O jeho oivenie sa na èele orchestra
Teatro comunale di Bologna a Praského komorného zboru prièinil dirigent Carlo Rizzi. Skúsený rossiniovský
interpret vychutnal vetky delikátnosti
ZÁBER Z INSCENÁCIE OPERY

VÝSTREDNÉ

NEDOROZUMENIE

= HUDOBNÝ IVOT  10  2002

FOTO A. BACCIARDI

LA PIETRA DEL PARAGONE
 SKÚOBNÝ KAMEÒ
Komická opera, presnejie, melodramma
giocoso, sa prekvapujúco dostala na Palafestival, èo je najväèie javisko portovej
haly s vynikajúcou akustikou. Neviem, èi
bola na zaèiatku idea reiséra a výtvarníka
Piera Luigiho Pizziho vyèari spektakulárne hracie pole, alebo naopak, èi bol daný
priestor inpiráciou k modernej a nevedne
pútavej koncepcii. Konvenènú, vcelku hlúpuèkú dejovú zápletku situoval do mondénnej, luxusnej vily s trávnikom, stromami, terasou, tenisovým kurtom a bazénom.
V pestrej palete súèasných kostýmov  od

partitúry, v nespoèetných ansámblových
scénach dosiahol absolútnu precíznos a 
ako inak  strhol typickými ohnivými gradáciami. Bolonský operný orchester je v Pesare pravidelným hosom, podobne ako aj
Praský komorný zbor na èele s Lubomírom Mátlom, take obe kolektívne telesá
sú so týlovou poetikou diel Gioachina
Rossiniho uzrozumené do bodky. Sólistické obsadenie tejto novej produkcie bolo vyváené, aj keï bez vyslovene
hviezdnych výkonov. Stariu generáciu zastupoval noblesný, stále
pruným hlasom disponujúci americký tenorista Raul Gimenez (do
Pesara sa vrátil po 11 rokoch), mladú zasa sviei, v kadej polohe pekne znejúci basbarytón Marca Vinca. Na festivale debutujúca rumunská mezzosopranistka Carmen
Oprisanuová bola kultivovanou,
hoci výrazovo nie strhujúcou markízou Clarice. Brubo de Simone
si zase známou komickou áriou
o Missipipi vyslúil potlesk publika.
FOTO A. BACCIARDI

D

...tentoraz iba veselý a mladý...

L EQUIVOCO
 VÝSTREDNÉ

STRAVAGANTE
NEDOROZUMENIE

Tento titul rozhodne ve¾a nepovie ani rozh¾adenému divákovi. Rossiniho druhá premiérovaná opera (prvou napísanou bol Demetrio a Polibio, ktorý údajne vznikol, keï mal
autor 14 rokov, no na javisko sa dostal a
roku 1812), po Manelstve na zmenku, sa
v bolonskom Teatro del Corso príli neohriala. Z divadla, kde skladate¾ poèas jesennej
sezóny pôsobil ako maestro al cembalo
a zbormajster, zmizla po treom predstavení
 jednak pre neúspené prijatie, no najmä
kvôli cenzúre, nespokojnej s textom. Zmizla
a po jej stopách a donedávna nik nepátral.
V ostatnom èase uzrelo Výstredné nedorozumenie svetlo sveta len dvakrát, nie vak
v pôvodnej verzii. K nej sa po rozsiahlom
vedeckom bádaní dopracovala Rossiniho
nadácia, hoci autograf nebol k dispozícii.
Súèasné uvedenie v Pesare, ktoré je koprodukciou s operou v Tenerife, treba povaova za skutoèné znovuobjavenie diela. Diela, aj napriek mladosti autora, zjavne poukazujúceho na mimoriadny remeselný
talent, ba bezbrehú melodickú invenciu,
schopnos upúta kantabilitou plôch, ale
i virtuozitou partov a briom v ansámbloch.
Reisér Emilio Sagi aktualizoval dej, kto-
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IL TURCO IN ITALIA
 TUREK V TALIANSKU
Posmelený úspeným prijatím Talianky
v Alíri roku 1813 sa k podobnej téme vrátil
Rossini o rok neskôr a v milánskej Scale
premiéroval komickú operu Turek v Taliansku. Hoci ohlas tentokrát nebol nato¾ko
priaznivý a, pravdupovediac, partitúra ako
celok neobsahuje plnokrvnos Talianky,
dielo z javísk nezmizlo. Urèite vïaka viacerým brilantným speváckym èíslam i vïaka atraktívnému námetovému koloritu.
Roku 1996 uviedla Turka v Taliansku praská tátna opera v réii Jozefa Bednárika,
presúvajúc dej do pizzerie Bella Italia. Nová
inscenácia na Rossini Opera Festivale sa
o iaden experiment nepokúsila a ponecha-

Z

kadej letnej dovolenky si prinesiem suveníry. Zväèa neuitoèné nepotrebnosti. Keï mi zaène chladnú hlava a pokoka,
keï mi nebodaj chcú vyblednú spomienky,
zaènem ich v jesennom opare reparova.
Sprítomòova bývalé. Zanem a spomínam...
Práve chválim náhodu, ktorá ma celkom
neèakane a spontánne voviedla do celkom
iného dovolenkového teritória, ne som bola
zvyknutá. Ved¾a hàbky mulí, nezmyselných
morských úlomkov a kamienkov trpezlivo
vyèkáva tôsik papierov  programových bulletinov, svedectvo mojich letných dobrodrustiev.
Nemý dôkaz toho, èo som nedávno absolvovala, poèula, zaila...
A tak som koneène zmúdrela a spoznala
podobu dovolenky, ktorá nie je len obyèajným stavom dolce far niente. Je aj famóznym dúkom spoznávania, expedíciou k ivým a ijúcim prameòom umenia.
O talianskom Pesare som ete zo koly
vedela ako o rodisku slneèného Rossiniho, z rozprávania a písania svedkov zas ako
o dejisku festivalu zasväteného jeho hudbe.
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hodne nepriniesla. Premiérové publikum
neostalo inscenaènému tímu niè dlné a jeho èas hlasito protestovala.
Èas výhrad by som vak adresoval aj hudobnej produkcii, pretoe Festivalový orchester pod vedením Riccarda Frizzu nedosiahol oèakávanú mieru technickej a výrazovej bravúry. Patrizia Ciofiová sa po
rozpaèitejom zaèiatku rozospievala ku skvelému výkonu a jej Fiorilla èoraz väèmi iarila v koloratúrach a výkach nároèného partu. Mladý basbarytonista Ildar Abdrazakov (Selim) upútal krásne sfarbeným, u¾achtilým materiálom, ako aj vyspelou techikou
rossiniovského spevu. Výrazovo vypointovanú kreáciu Geronia ponúkol Alessandro
Èíta a poèu z druhej ruky je vak iné, úplne iné, ako zai...
Kráèate v spleti slnkom, kvetmi a morom
prevoòaných pesarských ulíc. Priamo do centra, kde má kadý dom, kadý múr, dladica
èi kameò svoje opodstatnenie. Históriu, ktorú
tu vdychujete, viac ne samozrejme. Rovnako
ako prívetivos ¾udí, mlèky vás pozdravujúcich
a vítajúcich. Nevdojak zaèujete odkia¾si zatúlaný nápev. Rozafnú kantilénu, nespútanú
a slobodnú. Viete, e ste v Taliansku. Ste v Pesare. Tu, v tomto dome sa narodil majster bel
canta. Slneèný a nekoneène rozospievaný Gioachino...
Èím väèmi sa blíite k historickej budove
Rossini opera, tým viac ulice a chodníky hustnú
¾uïmi. Rôznokrajní a rôznonárodní milovníci
krásnej hudby, zväèa festivaloví stamgasti sa
po roku vzájomne vítajú. Do èerstvo zrenovovanej opernej budovy nenápadne vkåzne najskôr dua festivalovej organizácie, éfka sekretariátu Simona Barabesi, evidujúc a nonalantne
konverzujúc so svojimi vernými hosami...
Vetko sa vám môe zda ako malý zázrak:
vo foyer je tesno, ale necíti tu stres, obavy, ner-

Corbelli, ktorý  podobne ako jeho barytónový kolega Roberto De Candia (Básnik)
 má s týmto týlom ve¾ké skúsenosti. Festivalový debutant, tenorista MET Matthew
Polenzani (Narciso) preukázal sýty priebojný tenor s nie celkom vybrúsenou pièkou.
Dotknem sa aj dvoch navtívených koncertov bel canta, ktoré sa tohto roku odohrali v priestoroch historického Teatro Rossini. Náplò programu rumunskej mezzosopranistky Carmen Oprisanuovej tvorili prevane árie z opier Rossiniho, Belliniho
a Donizettiho (koda, e sa nezamerala na komornú tvorbu), prièom
Barbiera zo Sevilly èi Favoritku sotva
mono povaova za dramaturgický
prínos. Nenadchla ma ani vokálne,
hoci jej hlas je mäkký, kultivovaný,
technicky solídne pripravený, chýbal mi výrazový oheò a práve belkantové fluidum. O jej klavírnom
partnerovi Richardovi Barkerovi
radej taktne pomlèím.
Ove¾a zaujímavejou dramaturgiou vyplnil svoj priestor tenorista Raul Gimenez. Menej známe árie z diel Glucka,
Pergolesiho èi Scarlattiho skombinoval s Mozartovou koncertnou áriou a dvoma populárnymi èasami z Rossiniho Soirées musicales. Gimenezov hlas znel svieo, farebne bohato, narábal so irokou kálou dynamických
a výrazových odtieòov a v neposlednom rade
dokázal nadviaza s publikom bezprostredný kontakt.
Zatia¾ èo roèník 2002 v rossiniovskom Pesare odkryl mladú a veselú kapitolu skladate¾ovho tvorivého dedièstva, budúce leto sa
zameria väèmi na Rossiniho zrelého. Tituly
Semiramide, Gróf Ory a Adina avizujú, e aj o rok
sa oplatí tento pièkový festival navtívi.
PAVEL UNGER
FOTO A. BACCIARDI

rý sa  pod¾a predlohy  odohráva na nela príbeh vo svojom prvom pláne. Reisér
známom mieste a v neznámom èase. Avak
Guido de Monticelli mono a prive¾mi
iba do tej miery, e naivnú dejovú zápletku
dôveroval partitúre, keï rezignoval na akús happyendom obliekol do elegantných,
ko¾vek výkladovú polohu a výtvarným riemoderných kostýmov, na javisko vloil faením Paola Bregniho podèiarkol iba exorebne efektné kulisy a celý príbeh zaranotickos prostredia. Kaírovaná scéna s poval s primeraným nadh¾adom. Výsledkom
hyblivými kulisami síce umoòovala plynubol príjemný veèer s raným Rossinim v inslé zmeny obrazov, ve¾a invencie vak rozcenaènej podobe, ktorá partitúre iba
pomohla. Dirigent Donato RenZÁBER Z INSCENÁCIE OPERY TUREK
zetti s Festivalovým orchestrom
V TALIANSKU
a Praským komorným zborom
vloili do hudobného natudovania
tie maximálne nadenie. Vernos
rossiniovskému vokálnemu týlu
dokumentovali aj protagonisti; èi u
osvedèený komik Bruno Pratico
(Gamberotto), tenorový výkar
Antonino Siragusa (Ermanno),
no najmä festivalový objav, skvelá
mezzo-koloratúra Silvia Tro Santafé ako Ernestina.

vozitu èi nedôveru. Vetko funguje, nasycuje
sa oèakávaním chví¾, daných okamihom prvej a poslednej opony. Priestorom naplneným
svetlou hudbou, znelými a znejúcimi hlasmi,
presvedèivými a presviedèajúcimi výkonmi.
Povznáa vás pocit nezvyèajnej kultúry publika. Aj prítomnos histórie, hrdej tradície. Auditórium senzitívne reaguje na kadý záchvev,
kadú vlnu. Aplauduje, no neberie na milos
hriechy, èi nebodaj povrchnos (ach, ma to
tak doma namiesto ob¾úbených standing
ovations...). Sólisti, zbor, orchester sú dobrí a
výborní, vedomí si svojej visaèky svetového festivalu. Festivalu, ktorý sa vak netvári za kadú cenu svetovo. Aspoò navonok vám to
irokým gestom nedáva najavo. ije a pulzuje
skôr v pocite bázne k ve¾kému umeniu,
k hudbe svojho maestra.
Opúate prívetivé priestory rossiniovskej
opernej budovy. Sprevádzajú vás krásne
kantilény, krásne hlasy, slastné pocity
a v mysli vám klíèi skalopevné presvedèenie s odhodlaním, e o rok sa sem celkom
iste vrátite...
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ZAHRANIÈIE

KlangBogen Wien


OPERNÉ LETO U SUSEDOV

PRIZNÁM SA, E V OSTATNÝCH SEZÓNACH SOM PRED NÁVTEVOU VIEDENSKEJ TÁTNEJ OPERY UPREDNOSTNIL KONKURENÈNÉ PONUKY.
NA JAR PRINIESLI WIENER FESTWOCHEN CELÉ SPEKTRUM DRAMATURGICKY A INSCENAÈNE PÚTAVÝCH TITULOV A POÈAS LETA SA NEMENEJ
VYNALIEZAVO PRIHOVORILI PUBLIKU PROJEKTY FESTIVALU KLANGBOGEN WIEN 2002. MULTIÁNROVÉ PODUJATIE, POKRÝVAJÚCE PRÁZDNINOVÝ
TERMÍN (5. JÚL  22. AUGUST), SA ORIENTUJE NA OPERU, OPERETU, KONCERTY, PRIÈOM NECHÝBAJÚ TELESÁ AKO VIEDENSKÍ FILHARMONICI,
PHILHARMONIA ORCHESTRA Z LONDÝNA ÈI GEWANDHAUSORCHESTER Z LIPSKA. DOVEDNA JE TO 45 VEÈEROV.
perný áner stál na dvoch dominantách, na dielach dokonca aj vo Viedni
takmer nehraných. Paradoxne vak, a to
slúi k naej cti, obe sa na bratislavskej divadelnej pôde v ostatnom desaroèí objavili. Ide o Massenetov zrelý opus Dona Quichotta (v SND sa hral roku 1995) a Bohému
Rugiera Leoncavalla (v Komornej opere ju
uviedli roku 1998). Inscenáciu Dona Quichotta
zverilo vedenie festivalu nemeckému èinohernému reisérovi Torstenovi Fischerovi (od roku 1995 je èinoherným riadite¾om
v Kolíne nad Rýnom), ktorý sa vak venuje
 ako to vo svete èoraz èastejie vidíme  aj
opere. S Massenetovým dielom sa stretol po
prvýkrát, dokonca ho predtým vôbec nepoznal. K predlohe teda pristúpil bez
akýchko¾vek predsudkov a vzorov, èítal ju cez prizmu vlastných emócií
a na základe podnetov, ktorými ho
partitúra oslovila. Inpiráciu h¾adal
väèmi v hudbe ne v texte, oproti
Cervantesovi znaène skrátenom. Libreto vak kopíruje hlavnú líniu príbehu a vysiela nadèasové posolstvo.
Práve toho sa Fischerova réia a scénografia Herberta Schäfera uchopili. Quichotta kreslili ako vizionára,
idealistu, pohybujúceho sa medzi
snom a realitou. Rytier smutnej postavy síce bojuje s veternými mlynmi,
no predovetkým trpí neopätovanou
láskou k Dulciney. Krásna, nápadníkmi obletovaná kurtizána porozumie
Quichottovmu srdcu a vtedy, keï je neskoro. Odmietnutá ponuka manelstva zasiahne rytiera smrte¾ným úderom. Nie iba Dulcinea, ale aj Sancho Pansa a potom pochopia uzavretý svet, v ktorom sa ich hrdina
po celý ivot pohyboval.
Torsten Fischer priiel s mnohými zaujímavými, moderne rieenými nápadmi.
Vyvaroval sa historizujúcich analógií, kulisy a kostými ladili so súèasnosou. Zbavil
sa aj typických quichottovských rekvizít:
títu, helmy, kopije èi picatej brady. Poòal
ho jednoducho, a naivne, s bielym maskovaním tváre a s jediným konárom v ruke.
Veterné mlyny symbolizujú stropné ventilátory, známe zo panielskych lokálov, a po
povestnom boji na jednom z nich ostáva
= HUDOBNÝ IVOT  10  2002

bohémy v tvrdom, realistickejom a irokouhlejom zábere. Skôr ako vzah ústredného páru ho v prvom pláne oslovila ivotná filozofia istej skupiny ¾udí, jej rozkvet
(1. a 2. dejstvo) a rozvrat (3. a 4. dejstvo).
Celá partitúra sa vlastne hudobne i tylisticky v polovici diela láme. Svet slobody, lásky, bezstarostných osláv, sprevádzaný
¾ahou hudbou (èasté taneèné motívy, vokálny sloh blií parlandu), nahrádza v závereèných aktoch atmosféra spomienok,
prechádzajúca do tragického pádu. Kolorovanie orchestrálneho zvuku je aie, dramaticky intenzívnejie, naturalistickejie
v texte a veristickejie v notách.
Túto vývojovú líniu sledovala v plnej miere réia Guya Joostena, flámskeho
umelca, ktorý sa na viedenskom
KATJA LYTTINGOVÁ (MUSETTA) A MIKHAIL DAVIDOFF
KlangBogen festivale uviedol pred
(MARCELLO) V LEONCAVALLOVEJ BOHÉME
dvoma rokmi Wertherom. Aj tentoraz
sa zriekol ilustratívnosti a lokalizaèných podrobností. S výtvarníkom
Johannesom Leiackerom iiel po
stope príbehu, rozohrávania situácií,
citovo rozvinutých charakterokresieb.
Modernými kostýmami, civilnosou
a strohosou scénografie nevnucoval
konkrétne èasopriestorové asociácie;
pokojne to mohla by Bohéma dnených dní. Podobne ako vo Wertherovi,
aj teraz javisko postupne vyprázdòoval, prièom dojemné finále sa odohralo v prázdnote ohranièenej holými
svetelnými stenami.
Marco Guidarini s viedenským Rozrazovej håbky i hereckej tvárnosti. Amerihlasovým symfonickým orchestrom neèan David Pittsinger, Don Quichotte s po¾ahkú a týlovo mnohovrstevnú partitúru
stavou a maskou Milana Sládka, hral dopretlmoèil nielen so zápalom a talianskym
jemne a spieval viac ne solídne. Richard
temperamentom, ale aj so irokým spektrom
Bernstein typovo i vokálne vyhovoval ako
priliehavých farieb a výrazových poltónov.
Sancho Pansa a v ïalom obsadení svojím
Poèetné ansámblové scény boli rytmicky
príjemným tenorom zaujal ná Otakar
presné, ariózne plochy kantabilné, cituplné
Klein (Juan).
a dramaticky vygradované. Medzinárodný
Porovnáva Bohému Ruggera Leoncavalkolektív sólistov bol vyrovnaný a kvalitný.
la s rovnomenným titulom Giacoma PucRuský tenorista Mikhail Davidoff dal Marciniho  najmä prostredníctvom diváckych
cellovi veristickú razantnos, krásne znejúimpresií  môe by trocha zradné. Vznikacimi, farebnými a v polohách vyrovnanými
li síce paralelne, obaja autori vyznávali príbarytónmi zaujali Urban Malmberg (Schaubuznú kompoziènú poetiku, partitúry sú
nard) a Vittorio Vitelli (Rodolfo), do roly
vak predsa len iné. Leoncavallo sa väèmi
Musetty vloila svoj svetlý mezzosoprán
ne na sentimentálne podfarbený ¾úbostPAVEL UNGER
Katja Lyttingová.
ný príbeh zameral na obraz ivota parískej

rytier visie. Na javisku zaujme zo pädesiat kaírovaných koní, novinkou je objavenie sa Dulciney po Quichottovej smrti
v závere opery a najmä prikomponovaná
postava Cervantesa. Básnik celú históriu
preije, je nad vecou, skrátka, je symbolom
nesmrte¾ného fenoménu Don Quichotte.
S vizuálnymi dojmami korepondovalo
nevedne kvalitné hudobné natudovanie
Emmanuela Villauma, francúzskeho dirigenta, ktorý na èele viedenského Rozhlasového symfonického orchestra vyail
z Massenetovej partitúry iroké spektrum
farieb, odtieòov a emócií. Rumunka Liliana Nikiteanuová dala ústrednej postave
bohatú kombináciu pútavého timbru, vý-
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nom na rovnakú frekvenciu  niè iné nás
u nemôe strhnú, doja. A keïe to nie je
tak celkom samozrejmé, potom sa ani nemono èudova, ko¾ko barlièiek sa pouilo
na charakteristiku umeleckého zjavu Callasovej práve pre neschopnos odhali a vníma netuctovú krásu a prehlbokú pravdu
Mariinej vokálnej výpovede.
Callasovú môeme dnes spoznáva u iba
z gramoplatne, rozhlasových pásov, CD-nosièov. Z pribline dvoch desiatok jej operných
gramokompletov a z nieko¾kých zostáv profilových gramoplatní sa na naom trhu neobjavila ani polovica. Absentujú najmä ivé
záznamy z predstavení do polovice pädesiatych rokov, èasto nasnímané pirátsky, dnes
s odstupom èasu legalizované. Lebo Callasová v túdiu a v mondénnom civile a Callasová na javisku a v divadelnom kostýme 
to je rozdiel zodpovedajúci nezrovnávate¾nosti produktu maloobchodu a originálneho
gazdovského vína! Callasovej Violetta z nahrávacieho túdia majstrovsky kreslí remeselnými prostriedkami charakter svojej postavy  Callasovej divadelná Violetta Alfre-
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inulý mesiac sme si pripomenuli
tvrstoroènicu úmrtia Marie Callasovej  3. decembra budúceho roka spomenieme jej nedoité osemdesiatiny. Zaèal sa
teda callasovský rok. Povera divina  úbohá bohyòa, vzdychol som si po preèítaní príspevkov, ktoré sa k výroèiu Callas Atheny
v posledných dòoch objavili v naej dennej
èi bulvárnej tlaèi. Uvedomil som si toti
s hrôzou, èo vetko sa pod tému Callasová
zmestí, ko¾ko lacnoty, hlúpostí, poloprávd,
pseudoodborného mudrlantstva.
Na pultoch predajní máme v slovenèine,
resp. v èetine v poradí u tvrtú callasovskú monografiu  po Juríkovi a Jelinkovi
tentoraz Edwardsovú, prièom ete koncom
totality bolo u nás dosta v maïarskom preklade aj francúzsku monografiu Pierre-Jeana Remyho. Na tohoroènej Divadelnej Nitre
získala dvojnásobné prvenstvo Majstrovská
lekcia  za Bednárikovu réiu a za Vááryovej stvárnenie Marie. Zaslúene. Nemôem
sa vak ubráni dojmu, e splácanie dlhu
najvýznamnejiemu interpretaènému zjavu hudobného divadla (nielen opery) druhej polovice 20. storoèia prebieha u nás stále
ete skôr z druhej ruky. Pretoe spozna
fenomén Callasová v jeho podstate a umeleckom prínose, na to nestaèí èíta monografie a zhliadnu sebalepiu inscenáciu
o ve¾kej Grékyni. Osvoji si odkaz Callasovej, ktorý je ostatne sotva zopakovate¾ný
a nemôe by receptom, znamená poèúva
a poèu tento hlas. Ak k primárnemu estetickému záitku staèí u ostatných operných hlasov prvoplánový zvukový vnem, pri
poèúvaní hlasu Callasovej musíme na naej stupnici vnímania nájs takú vlnovú dåku, ktorá nám odhalí tento soprán v jeho
výpovednej bohatosti, vo variabilných polohách vyjadrenia èloveèenstva. A k tomu je
potrebná istá miera spontánnej muzikálnosti, citovej bohatosti a skúsenosti vnímate¾a. Aj nepredpojatos, e pekné a strhujúce môe by iba to, èo je hladké, oblé,
mäkké a vláène. Ideálom enstva nie sú
predsa iba mariánske èrty tváre  ozajstná
femme fatale môe ma pokojne hoci aj
výrazný nos! Mala ho aj Callasová, ale predovetkým  jej hlas sa urèite nedal v benej
stupnici kritérií oznaèi za krásny so svojimi drastickými registrovými prechodmi,
miestami príli zakrytým zvukom, ktorý
narúal jasnos artikulácie, èi výrazným
hysterickým vibratom vysokých tónov. Ak
sa nám podarí naladi s Callasovej soprá-

da naozaj miluje a takmer doslova zomiera.
Callasovej inpirácia divadelným priestorom,
kostýmom a dramatickým partnerom je
skrátka evidentná. Aj preto môeme iba ¾utova, e väèina lajfov, ktoré máme
k dispozícii, pochádza z poslednej tretiny jej
umeleckej biografie, z rokov 1959-1965
(koncerty, Zeffirelliho londýnska Tosca),
zjavne poznaèenej nielen ¾udskou, psychickou, ale u aj vokálnou krízou.
Ko¾ko len grafomanov sa v najbliom
roku na Callasovej priiví! Urèite menej sa
bude písa o jej umení, vokálnom rukopise, umeleckej disciplíne, pokore pred autorom a tvorivom h¾adaèstve, o nároènosti
voèi sebe, ale aj partnerom  spolutvorcom
inscenácie, ako o tom vydali po jej odchode
svedectvo dirigenti Serafin, Bernstein, èi
Pretre, reiséri Visconti, Zeffirelli a Peter
Hall, kritici Celletti alebo Gualerzi. Viac prídu k slovu Callasovej kandály, kouchy, jej
pudlík, Meneghini, Onassis, drastická odtuèòovacia kúra a nevyjasnené okolnosti
úmrtia. Pertraktova sa budú polopravdy.
Callasovej titul absolútnej primadony (primadonna assoluta) sa bude odvodzova od
jej neotrasite¾ne výsadného postavenia na
svetovej opernej scéne a výky honorárov 
a nie od schopnosti na najvyom stupni
majstrovstva súbene interpretova roly
tak diametrálne odliné, ako je napríklad
lyricko-koloratúrna lammermoorská Lucia
a veristicko-dramatická Tosca. V jednom
z denníkov som sa doèítal, e vokálny ideál
Callasová vytlaèil z piedestálu vokálny ideál Tebaldiovej. Skutoènos je taká, e obe
divy (generaèné druky) sa objavili takmer
súbene, v zaèiatkoch i neskôr spievali dos
odliný repertoár, e sa umelo porovnáva
neporovnávate¾né. Ak treba hovori o revolúcii vo vokálnom vkuse, ktorú Callasová
spustila, potom azda v tom smere, e svojím vstupom vygumovala ideál dôstojne
krásnej, vzneenej, u¾achtilej Aidy Rosy
Ponsellovej, práve tak ako detsky naivnú
bielu Luciu, Gildu, Aminu Toti dal Monteovej, pretoe namiesto krásneho spevu an
sich priniesla do opery vokálnu drámu!
Nároènejie materiály spomenú Callasovej podiel na vzkriesení romantického
belkanta (Rossini, Donizetti, Bellini). Bude
sa to dáva do súvislostí s Callasovej vokálnou technikou ottocenta, so schopnosou
dosiahnu vokálnu bravúru aj dramatickému hlasu, ktorá umonila Callasovej preformova naivné a jednofarebné postavy
takej Lucie, Námesaènej, Puritánov na ivé
hrdinky, plné dramatického vzruchu. Ale
technika ottocenta  to nie sú iba koloratúry, behy, trilky. To je aj schopnos èisto vokálno-technickými prostriedkami tvori
neuverite¾ne irokú a bohatú farebnú hlasovú paletu. Na rozdiel od naturálnych hlasov, pre ktoré je charakteristická jediná, základná farba. Práve táto farebná kála so
POKRAÈOVANIE NA STR.
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OD DIELA K DIELU

100 ROKOV HUDBY NA SLOVENSKU

Ilja Zeljenka
Hry pre 13 spevákov
¼ubomír Chalupka

= HUDOBNÝ IVOT  10  2002

podnetom v rámci individuálneho h¾adaèstva prirodzene inklinoval, nepristúpil k dôslednejiemu napåòaniu niektorej z dobovo
príalivých techník. Bolo to zaiste aj preto, e v rámci uitoèného
samotúdia a skupinových diskusií s vrstovníkmi menej analyzoval partitúry, ale viac sa snail poèúva hudbu v tom èase u nás
temer neznámych protagonistov medzivojnovej európskej avantgardy i niektorých zjavov, artikulujúcich nové trendy vývoja hudby po roku 1945. Zeljenka bol zaèiatkom 60. rokov jedným
z nadených prvolezcov (R. Berger, L. Kupkoviè, P. Kolman, etnomuzikológ I. Maèák) v oblasti slovenskej elektroakustickej kompozície. Výsledky tohto prieskumu uplatnil invenène nielen v hudbe
k dokumentárnym (65 miliónov, 1961) i celoveèerným (Slnko v sieti,
1962) filmom, ale aj v zamý¾anom (neinscenovanom) balete Kozmos (1963). Zároveò úporne analyzoval variability elementárnych
vrstiev tradiènej hudobnej truktúry  melodiky, rytmu, metra,
polyfónie, akordiky  (7 kompozièných túdií, 1962) a írku rozptylu svojich inpirácií a spontánnej
muzikality disciplinoval prísnymi
pravidlami neoklasickej kompozície (Sinfonia in C per archi, 1961),
kde vládne úcta k motivickému
tvaru, triezvos pri jeho evoluèných obmenách, viacvrstvová
konfrontácia melodických nápadov zasadených do priezraèných
harmonických truktúr, jasnos
formových kontúr, výrazová ¾ahkos a lapidárnos. V tejto skladbe sa zároveò a v reliéfnej konfrontácii spoluuplatnili dve závané tváre Zeljenkovho týlotvorného formovania, ktoré boli zrete¾ne naèrtnuté u v jeho predchádzajúcich kompozíciách, vrátane skladieb z rokov túdia na VMU.
Tieto tváre profiloval jednak skladate¾ov váný a zodpovedný prístup k výberu a tvarovaniu hudobných prostriedkov s efektom dramatickosti, neseným prudkou výbunosou a fragmentárnosou,
ale aj  v zmysle kontrastne tvarovanej tektoniky  vrúcnou lyrickosou a meditatívnosou (1. klavírne kvinteto, Dramatická predohra, absolventská 1. symfónia, Balada pre zbor a orchester, Osvienèim). Na druhej strane Zeljenka dostatoène uplatnil z vlastnej spontánnosti prýtiace zdroje ¾ahkosti, nonalantnosti, radosti z dotyku
s hudbou, priezraènosti a vtipu (Suita pre orchester, klavírny cyklus Bagately, Karikatúra, 1. klavírna sonáta). K prvej expozícii obidvoch skladate¾ových tvári prilo v 2. klavírnom kvintete a zrete¾nejie v Sinfonii in C. Tu v zaèlenení polylineárne koncipovaného,
sugestívne pôsobiaceho oblúka passacaglie do koncentrickej pozície voèi prokofievovsky lahodne plynúcim okrajovým èastiam skladARCHÍV

menom a tvorivým vývojom Ilju Zeljenku (nar. roku 1932) sa
organicky spája významný dynamizujúci faktor vývoja slovenskej hudobnej kultúry v 60. rokoch  nástup a formovanie prísluníkov vtedajej mladej skladate¾skej generácie, orientovaných zásluným spôsobom na prekonávanie domáceho tradicionalizmu,
takého, ktorý tkvel v predstave zachovania a rozvíjania dovtedajej týlovej platformy a bol podmieòovaný aj ideologicky motivovanou obozretnosou voèi nevyhnutnej konfrontácii slovenskej
hudby s aktuálnymi dynamizaènými trendmi európskej tvorby
v oblasti kompoziènej lexiky a syntaxe. Zeljenkova schopnos vyai zo spontánneho obdivu voèi reprezentatívnym a pritom týlove odline profilovaným skladate¾ským osobnostiam 1. pol. 20.
storoèia  I. Stravinskému, A. Webernovi, S. Prokofievovi, A. Honeggerovi, D. ostakovièovi  základné atribúty postupného usta¾ovania vlastného tvorivého prejavu, bola sprevádzaná nespokojnosou s dosiahnutými výsledkami, potrebou priebene ïalej
rozirova obzor poznania a skúseností. Prirodzenou aktivitou,
ochotou experimentova i ambíciou nanovo preverova tvarové
a expresívne vlastnosti elementárnych zdrojov hudobného trukturovania, sa èoskoro zaradil na
èelo rodiacej sa slovenskej hudobnej avantgardy. Bol prvým skladate¾om, ktorý do slovenskej
hudby u krátko po svojom absolutóriu (1956) dôslednejie preniesol princípy atonálnej kompozície z okruhu druhej viedenskej koly (2. klavírne kvinteto, 1958),
dravos expresie sýtenej dramaticky kontúrovanými kontrastmi
(melodráma-kantáta Osvienèim, 1959-60), ale zároveò aj sympatiu
k selektívnosti a armu neoklasicizmu (Karikatúra pre orchester, 1.
klavírna sonáta, 1957). Za nekonvenènos svojho formovania sa stal
koncom pädesiatych rokov, akoby symbolicky za vetky inovaène
ladené zjavné i latentné kritiky dobového konzervativizmu, terèom
obvinenia mladých z vtedajích oficiálnych miest (Zväz slovenských skladate¾ov) z obdivovania smerov a smeríkov zo Západu.
Zeljenkova muzikalita, podopretá ochotou napája sa z viacerých inpirácií, vak bola zároveò kriticky nastaveným zrkadlom
voèi avantgardne motivovanej ambícii niektorých mladích kolegov, vedenej odmietaním dovtedajej, najmä domácej kompoziènej tradície, v mene konzekventného prijatia materiálových, technických a tektonických podnetov z dobového arzenálu Novej hudby
darmstadtskej proveniencie (serialita, aleatorika, elektrogénne mobilizovaný zvukový ideál, otvorená forma, happening). Hoci k týmto
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by, disponujúcich autorovou invenciou v okruhu bitonálne
a polymetricky vtipne konfrontovaných vrstiev.
Takto získavané a kultivované dispozície k syntéze zdanlivo
protireèivých východísk hudobného tvarovania Zeljenka uplatnil
na pôde autonómnych intrumentálnych útvarov. Napríklad
v 1. sláèikovom kvaretete z roku 1964 je znovu stredná èas zrete¾ne
kontrastná voèi okrajovým, nadväzujúcim na atonálnu fragmentárnu dikciu 2. klavírneho kvinteta, sústreïuje sa na problém sonickej integrácie izolovaných prvkov výluène z oblasti artikulaèných
a hlasitostných moností sláèikovej zostavy (plynulé crescendo
a decrescendo, glissando, pizzicato, tremolo, vibrato). Obrátením
pozornosti na tento problém prejavil skladate¾ jednak citlivos voèi
niektorým podnetom z okruhu po¾skej kompoziènej koly (chronometrická notácia, rozirovanie zdrojov zvukovosti, nová expresia), a zároveò významne prehodnocoval svoje skúsenosti z práce
s elektrogénnou surovinou. Na rozdiel od svojich generaèných druhov (Malovec, Kolman, Berger  neskôr Parík, Bázlik a ïalí) nepovaoval za inpiratívne pre svoj vývoj naïalej zotrváva aj v technicky ove¾a priaznivejích podmienkach budovaného elektroakustického túdia, lebo osobitý priestor pre zamý¾anú syntézu tvarov,
farieb, zvuku a pohybu nachádzal v kompozícii filmových hudieb.
V prostredí, ktoré rozmanitým spôsobom inpirovalo k hudobnému vyjadreniu vzájomných vzahov medzi vizuálnym a auditívnym, k monostiam urèi obrazovo výtvarným objektom umiestneným do priestoru zvukové charakteristiky v záujme výrazového
umocenia záberovej, resp. dejovej situácie a pritom sa nezriec autonómnych vlastností trukturovania hudobných celkov, vytvoril
Zeljenka tri kompozície, ktoré neslúili len pôvodným úitkovým

materiál tvorila hudba k filmu Dua kameòa). V tomto prostredí
nachádzal aj monosti pre vyuitie novích deklamaèno-zvukových
kvalít vokálnej vrstvy kompozície. Ak v predchádzajúcich skladbách
 folklórnou predlohou inpirovanej Balade a melodráme-kantáte
Osvienèim  zachovával úctu voèi sémantickej nosnosti spievaného

Príklad 2

Príklad 1
potrebám, ale nali svoje miesto aj na koncertnom pódiu. Mohol
v nich uplatni svoju intinktívnu náklonnos pre kontrast v priestore sonicky modelovaných celkov, metódu simultánnej i sukcesívnej konfrontácie medzi odline tvarovanými vrstvami, resp. blokmi  napr. v truktúrach pre symfonický orchester (1965, pôvodný
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textu a volil jeho expresívne pretlmoèenie hudobným gestom, usiloval zároveò o prekonanie urèitej ilustratívnosti preklenutím diferenciácie medzi vokálnou a intrumentálnou vrstvou, napr. vo¾bou rytmicky presne urèeného prednesu recitátora v Osvienèime,
(podobný predpis uplatnil aj v komornej skladbe Metamorphoses XV
na originálny text Ovídia z roku 1964), ale aj sonickými prostriedkami (v kantáte zborová polyfónia epotu cez reproduktory smeruje a k zámernej nezrozumite¾nosti, lebo prvoradým skladate¾ovým zámerom pointova vrchol skladby nebol význam slov, ale sugestívnos amplifikovaného zvuku, íriaceho sa v priestore. Z dvoch
pôvodne filmových hudieb  dokumentu o tvorbe slovenského výtvarníka Kolomana Sokola a z celoveèernej snímky Drak sa vracia
(na námet novely D. Chrobáka)  vznikli skladby Hudba pre zbor
a orchester (1965) a Zaklínadlá pre rovnaké obsadenie (1966). Na
výrazovej sugescii oboch skladieb sa významne podie¾a zborová
vrstva  dominuje spev na vokály, predpísané sú vzdychy a výkriky,
v Zaklínadlách aj glissandá a epot. Pouitie latinského textu vytvára súvislosti s Metamorphoses XV., na rozdiel od tejto komornej
kompozície vak verbálna vrstva netvorí obsahovo zrozumite¾ný
celok, ani èinite¾ rytmickej artikulácie, ale hudobne oivuje základný fonetický materiál , ktorý zastupujú izolované slová, frázy alebo ich fragmenty (vymyslené skladate¾om).
Záujem o preklenutie kontrastov medzi heterogénnymi prvkami a homogénne stvárnenými plochami, melodickými líniami,
motivickými tvarmi, èi ich útrkami a sonicky modelovanými blokmi, stieranie rozdielov medzi vokálnymi a intrumentálnymi zdrojmi hudobnej expresie, smerovanie k syntéze medzi tvarom, zvukom a priestorom ako základnými elementmi, ktoré Zeljenka rozvíjal pri adaptácii vyie spomenutých filmových hudieb, umocnil
pecifickým spôsobom v Hrách pre 13 spevákov, v diele uplatòujúcom princíp variabilnej stereofónie. Názov napovedá, e pôjde
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o spontánne rozihraný spôsob, príznaèný pre skladate¾ov naturel.
Nápad s realizáciou hudby v priestore nie je nový (fakticky sa datuje od benátskej polychórie 16. storoèia), na zaèiatku 20. storoèia
ho oivil Ch. Ives (Three Places in New England, 1983), a do prostredia povojnovej Novej hudby ho ako kompoziènú ideu vniesol najmä K. Stockhausen (Gruppen pre 3 orchestre, Carré) a na pôde scénického happeningu M. Kagel.
Na vzniku Hier mali podiel viaceré motivácie  jednou z nich
mohla by aj psychologická motivácia tvorivosti. Podobne ako v susedstve expresívne vypätej 1.symfónie a meditatívne ladenej Balady
pre zbor a orchester vznikla vtipná Karikatúra, resp. 1. klavírna sonáta
a neskôr po protivojnovom výkriku Osvienèimu napísal skladate¾
armom a eleganciou preplnenú Sinfoniu in C, núkala sa po baladicky vzruenej Hudbe pre zbor a orchester a magicko-mysterióznej
atmosfére Zaklínadiel iná poloha. V partitúre Hier, zvukovej výslednici aj interpretaènej realizácii je zakódovaná spontánna rados
z tvorby, svieos predstavivosti, nápady hravej roztopanosti, artu a recesie. Obnaenie týchto polôh pramenilo jednak zo skladate¾ových prirodzených dispozícií, ale malo aj vonkajie impulzy.
Jedineènos zámeru Hier, blízka okruhu happeningu, je daná tým,
e skladba vznikla v roku 1968, plánovaná pre Smolenické semináre pre súèasnú hudbu a na treom, ia¾, poslednom roèníku podujatia v roku 1970 premiérovaná.
Na rozdiel od priestorových projektov, ktoré na pôde prvých
dvoch roèníkov Smolenických seminárov realizoval Ladislav Kupkoviè (Profily, resp. Ad libitum), nadväzujúcich najmä na Stockhausena (Ensemble), Zeljenka zámerne paralyzoval otvorenos ve¾kej

v priestore realizoval Zeljenka predovetkým poruovaním tradiènej zborovej formácie. Táto je záväzná len pre zaèiatok, resp. koniec skladby, neskôr interpreti (4 sopranistky, 3 altistky, 3 tenoristi
a 3 basisti) vyuijú nielen priestor pódia, ale celej koncertnej sály.
Podstatné pre zámer skladby a jej úèinok je, e vokálny prejav pro-

Príklad 4

Príklad 3
aleatoriky a neviazanej ¾ubovôle, ktorá je prítomná v projektoch J.
Cagea èi M. Kagela. Paralyzoval ju takým spôsobom, ktorý dovo¾uje z odstupu èasu chápa Hry nielen ako príleitostný dobový opus,
ale ako súèas kontinuitného vývoja skladate¾a a organické obohatenie slovenskej zborovej tvorby 20. storoèia. Pohyb zvuku
= HUDOBNÝ IVOT  10  2002

tagonistov (podobne ako to Zeljenka uplatnil v Hudbe pre zbor
a orchester a v Zaklínadlách) spoèíva na dôslednej asémantickosti
spievaného textu v tradiènom zmysle slova, v záujme stierania diferenciácie medzi vokálnymi a intrumentálnymi zvukmi a obohatenia hlasového prejavu o ïalie zvukovo-artikulaèné a výrazové
elementy, tak ako ho v európskej vokálnej tvorbe po roku 1945
uplatnili viacerí skladatelia (L. Nono, K. Stockhausen, L. Berio, G.
Ligeti, K. Penderecki a ïalí). Zeljenka spevákom predpisuje len
kombináciu urèitých hlások alebo slabík, ktoré zdôrazòujú hravý
charakter a rytmickú nápaditos. Sám sa k tomu vyslovil, e ... ak
sa má nieèo spieva ve¾mi rýchle, povaujem za absurdné, aby sa
tam spieval nejaký text. Rýchlo rytmizované partie povaujem za
najprirodzenejie spieva napr. na bi-di-bi-di, alebo podobne.
Polylineárna rozmanitos takto utváraných kombinácií samohlások, spoluhlások a slabík charakterizuje vstupnú vokálnu expozíciu jednotlivcov-spevákov (PR. è. 1). Následne sa speváci predstavujú ako hráèi na bicích nástrojoch, vrátane ¾ahkoovládate¾ných  eny disponujú hrkálkami a zvonèekmi, mui tom-tomami
a malými èinelmi. Jeden z basistov obsluhuje aj ve¾ký bubon.
Neskôr sa speváèky nerovnomerne rozptýlia po pódiu, podobne
nerovnomerne vyludzujúc na svojich nástrojoch rytmizované zvuky. Usilujú o individuálnu komunikáciu s mumi, prièom v popredí je nefalovaná Zeljenkova viera v pôsobivú silu rudimentárnych rytmických fragmentov (PR. è. 2). Spievajúc a hrajúc sa zaènú otáèa okolo svojej osi, èím pre poslucháèov vzniká vlnivý
akusticko-dynamický efekt. Rozmanitos jednotlivých partov 
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kadý zo spevákov je individualitou  vyvoláva efekt urèitej nekoordinovanosti, a náhodilosti, blízkej aleatorickej kompozícii. Pritom celá partitúra skladby je presne zaznamenaná po rytmickej
a intonaènej stránke  i rozsah glissánd, pískania a iných zdrojov
nekonvenèného vokálneho prejavu je limitovaný, teda ani jeden

ktorého kompaktnos je vnútorne dynamizovaná polyrytmickým
a polymelodickým pohybom, sugerujúcim v kaleidoskope roztopaných gest tesne pred závereèným rozihraním aj skladate¾om pociovanú uitoènos akéhosi zastavenia, meditácie, prestrihu nálady
do inej polohy (PR. è. 5), známu napr. z passacaglie Sinfonie in C
alebo z Hudby pre zbor a orchester.
Hry vyuili i prostriedky hudobného divadla, kde vizuálny efekt
pri realizácii skladby je pre poslucháèa dôleitým sprievodným èinite¾om pre synkretické vnímanie celku. Hoci môe dominova 
zvádza k tomu pohyb spevákov i kreácia basistu na pódiu, je
v koneènom dôsledku podriadený základnej mylienke skladby:
vyui lapidárne hudobné zdroje v hravej polohe, racionálne zvládnu inpiráciu a da jej primeranú tvárnos tak, aby sa preklenuli
konvenèné maniere i zjednotili kontrasty a poloha zábavne pôsobiacej realizácie neprekryla porozumenie medzi zámermi skladate¾a, interpretaèným vkladom a poslucháèskym záitkom.
Takéto posolstvo, prýtiace z Hier, postrehla kritika po premiére
diela  oznaèila ho za astnú chví¾u slovenskej hudby, ktorá sa
vymodlieva (Slovenská hudba 1971). O tom, e trukturálne
a expresívne vlastnosti skladby nezostali len chví¾kou, ale ïalej
podmieòovali dozrievanie skladate¾a v 70. a 80. rokoch, svedèia
opusy, v ktorých sa uitoènos profesionálne realizovanej idey hravosti, vtipu a elegancie (tak zriedkavej vo vánej slovenskej hudobnej tvorbe) zúroèila v rade skladieb v priamoèiarej (Roztopa,
Hry a riekanky, Rozmar, Mutácie, Ouvertúra giocosa ...), ale aj hlbej
a premyslenejej podobe, akú u zakrátko po premiére Hier predstavovala variabilná premenlivos zeljenkovskej bunky (1. klavírne trio, Hudba pre klavír a sláèiky ...).
Pramene:
Ilja ZELJENKA: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje, partitúra. Bratislava, Panton 1969; nahrávka  (Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek) LP Opus 9111 0018, Bratislava 1971

Príklad 4
úsek nie je zverený ¾ubovôli interpretov, ba keï sa speváèky rozchádzajú, mali by kráèa osminovými krokmi.
V strednom dieli Hier (ku trojdielnosti skladate¾ pudovo inklinoval ako k priliehavému atribútu tektonickej usporiadanosti vo
vetkých predchádzajúcich kompozíciách) prichádza k dôslednému
naplneniu idey priestorovej kompozície. Speváèky a potom speváci sa postupne rozchádzajú po sále tak, e utvoria neúplný kruh
okolo publika. Na pódiu zostáva osamotený basista. Publikum je
nepriamo zapojené do ïalej fázy intenzívnej komunikácie medzi
interpretmi tak, e vníma priebené imitaèné odovzdávanie si
zvukových impulzov po dráhe utvoreného polkruhu (PR è. 3), ale
aj naprieè koncertnou sálou s echovým efektom archaickej dvojzborovej kompozície (PR. è. 4). Basista, ktorý sa ocitol osamotený
na pódiu, je nútený prejavi svoju individualitu spôsobom a afektívnej deklamácie, s prvkami nefalovanej scénickej akcie. Keï sa
 v závereènom dieli skladby  speváci postupne vracajú na pódium, basista ich víta ostinátnymi rytmickými figúrami. U pôvodnej formácii znie z pódia trináshlasný a cappella zborový zvuk,
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POZNÁMKY K HUDOBNEJ KLADISTIKE)
Peter Roháè

O ÚÈELE

HUDBY NEVIEME TAKMER NIÈ.

PREJAVY HUDOBNEJ AKTIVITY NIE SÚ VLASTNÉ LEN ÈLOVEKU, ALE VYSKYTUJÚ SA AJ
PRÁVE ONI MÔU POSKYTNÚ NIEKTORÉ INDÍCIE O PODSTATE HUDOBNÉHO SPRÁVANIA SA
FUNKCII HUDBY PRED TÝM, NE SME JU EMOÈNÝM VÝBEROM A INTELEKTOM POVÝILI NA UMENIE.

NA FYLOGENETICKY NIÍCH KONÁROCH EVOLUÈNÉHO STROMU.
EVOLUÈNEJ KONZERVOVANOSTI.

SPIEVA,

O PÔVODNEJ

SPIEVA, VETKO SPIEVA...

LETÍ,

A JEHO

LETÍ, VETKO LETÍ...

ivá príroda je popretkávaná pestrofarebnou zmesou zvukov,
U vtákov je spev majoritne doménou samèekov a má dve hlavné
z ktorých mnohé zneli do pokambrických nocí dávno pred objavefunkcie. Jednak priahuje partnerov na párenie a slúi ako atrakním sa ¾udského hlasu. Len ve¾mi krehké vlákno je tvorené zvuktant, prispievajúci k zvýeniu darwinovskej fittnes, a v rámci nej
mi a hudbou moderných ¾udí.
reprodukènej zdatnosti. Samèek spieva aj preto, aby odradil ostatKoncept univerzálnej hudby tvrdí, e existuje istý intuitívny
ných záujemcov o totonú samièku. Od úspenosti repelentného
a spoloène zdie¾aný prvok v tvorení hudby  od vtákov cez ve¾ryby
a atraktívneho spevu nie je existenciálne závislý, závislé sú na òom
a po èloveka. Vrodený hudobný intinkt by predstavoval evoluèjeho gény. Neodarwinovská interpretácia evolúcie posúva samèene úspenú stratégiu, ktorá môe by vyuívaná v závislosti od
ka do polohy spievajúceho vehikla, ktorý disponuje potrebnou vloprostredia, v ktorom sa daný organizmus vyskytuje. Predstava akejhou pre spievanie (kódovanej génmi) a slúiacou na prenos jeho
si hudobnojazykovej predisgénov, no nie na jeho indipozície v ranej fáze evolúcie
viduálne preitie. U niektoèloveka a primátov v sebe
rých tropických druhoch
zahàòa nieko¾ko modelov.
vtákov sú bené aj obdivuV kadom prípade muselo
hodne precízne duetá, do
ktorých sa zapájajú aj sadôjs k vokalizácii vlastných emócií, po ktorej namièky  zväèa u vtáèích
sledovala divergencia na 1)
druhov ijúcich v pároch,
jazyk, pouívajúci na fonokde sa takýmto správaním
logickej úrovni lexikálne
zosiluje sociálna väzba.
jednotky (fonémy, slová,
Samèekovia ovládajú stovfrázy), na významovej úrovky a tisícky rôznych fráz
ni syntax a na 2) hudbu,
a samièky si svojich pohlavpreferujúcu na fonologickej ROBERT RAUSCHENBERG: WHITE PAINTINGS (V¼AVO), JOHN CAGE: 4 MINÚTY A 33
ných partnerov selektujú
úrovni motivické a metrické SEKÚND TICHA (VPRAVO)
pod¾a kvality repertoáru.
Tento repertoár sa zdá by
jednotky (tóny, motívy, frázy) a na významovej hudobnú syntax. U hominidov by potom korigídny a individuálne fixovaný a prejavuje len malú tendenciu
evolúcia týchto dvoch modelov viedla k rozdielnemu uplatneniu
k improvizácii. Moným dôvodom vzniku obrovského mnostva
rôznych piesní a rôznych vzorcov spievania je mimikry  odpoèújazyka a hudby, kým u ostatných, fylogeneticky niích druhoch sa z prvotnej vokalizácie uplatnila temer výhradne len kovanie konkurenèných melódií a fráz.
munikaèná, signalizaèná a sexuálna funkcia. U èloveka vak mohli
niektoré aspekty prvotných príèin vokalizácie a teda istá úèelnos
MALÉ PIESNE VE¼KÝCH RÝB
hudobného prejavu pretrva. Aj iné ivoèíchy trávia vydávaním esteticky príjemných zvukov podstatnú èas svojho ivota a navye
Z h¾adiska produkcie zvukov sú spomedzi morských ivoèíchov jedich technika komponovania melódií je pod¾a biomuzikológov prínými z najagilnejích cicavcov ve¾ryby (Megaptera novaeangeliae). Ich
buzná s niektorými ¾udskými prístupmi k organizovaniu zvuku do
piesne vykazujú komplexnos, sú flexibilné, so stopami improvizáformovo a významovo ucelených truktúr.
cie a menia sa s èasom i od populácie k populácii. Samèeky ich spie= HUDOBNÝ IVOT  10  2002
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vajú poèas párenia. Jednotlivé piesne sú dlhé od pár minút a po pol
hodinu, prièom kadá pieseò obsahuje individuálne pecifický segment fonologických jednotiek, opakujúcich sa v pribline tridsasekundových variáciách. Jednotlivé frázy obsahujú poväèine dve
subfrázy zloené z troch a iestich jednotiek v trvaní od tvrsekundy po osem sekúnd a s frekvenciou od tridsa do tyritisíc hertzov. Ide o jednotlivé tóny a po ich zhluky. Diagram hierarchických
truktúr, na ktorom je zaznamenaná èasová závislos tvorby jednotlivých tónov a fráz, èi tém, charakterizuje konkrétneho jedinca
a populáciu. Zvyèajne sú ve¾ryby schopné produkcie viac ako piatich rozlièných tém. Ve¾rybie zvuky predstavujú ve¾mi dynamickú
orálnu kultúru s bohatým tematickým materiálom a uvauje sa
o vplyve pohlavného výberu (sexuálnej selekcie) ako hnacej evoluènej sily v produkcii ich podmorských piesní.

OD

ORECHA KU FLAUTE

Primáty tvoria pestrú skupinu ivoèíchov, ktoré si vypestovali orálnu kultúru a dorozumievajú sa tie na báze zvuku. Takýto druh vnútrodruhovej komunikácie zabezpeèuje signalizáciu nebezpeèenstva,
potravy, teritoriálne vymedzenie, lokalizáciu èlenov skupiny a tým
aj udranie jej sociálnej stability. U gibonov alebo rhesus opièiek je
ako popísa ich krek pri zbadaní kokosového orecha ako pieseò,
no napriek estetickému handicapu je takéto správanie ve¾mi úèelné
a poskytuje komplexnú informáciu pre recipienta. Ako súèas páriacich rituálov spievajú gibbony poèas dvorenia dlhé a hlasné piesne v rozsahu od desatín kilohertza a po pä kilohertzov. Sonogramy takýchto piesní vykazujú truktúry, ktoré sa dajú deifrova vo
vzahu ku konkrétnej signalizaènej funkcii. Gorily vyuívajú zvukové dorozumievanie v oblasti od jedného do takmer dvoch kilohertzov na signalizáciu jednotlivých etáp ich sociálneho ivota  od èasu
kàmenia a po èas párenia. Orangutany spievajú dlhé nízkofrekvenèné piesne poèas hlbokých nocí na Sumatre, avak ich
druhovia na Borneu majú na vokalizáciu vyhradené prevane ráno.
Na niektorých druhoch opíc ako rhesus alebo impanzoch boli overované aj ich neurobiologické predpoklady na percepciu hudby, PET
a fMRI túdie ich mozgov ukázali isté funkèné rozdiely od ¾udských.
Primáty disponujú primitívnou schopnosou vokalizácie emócií
a informácií, a preto predstavujú model pre emergenciu hudobnojazykového modulu. Takáto schopnos upevòuje sociálne väzby
v kmeni, a tým sa stáva evoluènou výhodou v boji o preitie hierarchicky organizovanej komunity. Na rozdiel od ¾udí ostatným primátom chýba anatomicky a mentálne vhodný aparát na dorozumievanie sa pomocou jazyka a evolúcia prostredníctvom prirodzeného výberu u nich ani takéto zmeny nepreferovala.
POKRAÈOVANIE ZO STR.

28

stovkou odtieòov umonila Callasovej
kresli tak diametrálne odliné, originálne
javiskové charaktery  tragédky antického
formátu Normu a Medeu; Gildu, ktorej farebná hlasová paleta sa postupne stemòuje a výrazovo prehlbuje tak ako otcovi detinsky oddaná a detsky za¾úbená panna
v priebehu deja, prejdúc trpkou skúsenosou znásilnenia a odvrhnutia, dozreje k tragickej dimenzii sebaobetovania; Violettu,
ktorá sa z rozafnej cynickej kurtizány mení
na ¾úbiacu enu a napokon so tíhlou krivkou vokálnej výpovede na perách dospieva cez tádiá nádejí, spomienok k poznaniu
neodvratite¾ného konca.
Umelkyòu Callasovú musíme skrátka
zaèa skúma zo základného aspektu: hlas
ako dramaturgický prostriedok. Cal-
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Pokia¾ nám príbuzné druhy jasali nad nájdenými orechmi, my
sme zo zvykov obeda pred pribline 60 000 rokmi zaèali vyrezáva
jedny z prvých primitívnych hudobných nástrojov  kostené flauty. Niekedy v tomto období zaèína vznika hudba ako súèas rodiacej sa ¾udskej kultúry. A zvuk, slúiaci ivoèíchom na úèelné
a konkrétne potreby v ich ivote, sa u ¾udí mení na zdanlivo neúèelné umenie bez existenciálneho významu.

PROBLÉM

ROZLÍENIA AKO PROBLÉM KATEGÓRIÍ

A NAOPAK?

Aj keï sa mnohé ivoèíchy vybrali pri vzájomnej komunikácii cestou vokalizácie, len s rozpakmi mono ich produkciu oznaèi
pojmom hudba. Vydávajú organizovaný zvuk, niektoré druhy dokonca esteticky príalivý. Keïe nejestvuje iadna vyèerpávajúca
definícia hudby, je problematické zaradi produkciu prírodných
zvukov pod tento pojem. Hudba v sebe implikuje pojem umenie.
Z tohto poh¾adu sa piesne iného ako ¾udského druhu priraïujú
k zvukom. (Otvoreným sporom zostáva, kam zaradi potom poniektoré diela uplynulých desaroèí...) Trvalým imperatívom pre
kategorizáciu by malo by estetické kritérium. Významovú hranu
medzi kategóriami umenia a hudby k neumeniu a k obyèajnému
zvuku vak zotrelo pár experimentálnych prístupov, ktoré zaèal
Robert Rauschenberg vo výtvarnom umení intaláciou série obrazov White paintings na zaèiatku pädesiatych rokov 20. storoèia. Biele
plochy na plátne tvorili celú ma¾bu. Odpoveïou v hudbe sa stali
4 minúty a 33 sekúnd ticha od Johna Cagea, premiérované v lete roku
1952. Ak vitá predstava o výtvarnom diele akosi automaticky zahàòala aj farbu, jej absencia by mala znamena vyradenie takéhoto artefaktu z oblasti výtvarného umenia. A ak predstava
o hudbe je predovetkým predstavou o esteticky koncipovanom
zvuku, jeho absencia by mala dielo diskvalifikova z kategórie hudby. Ani v jednom z prípadov sa vak tak nestalo. Obidva poèiny
totito zniesli estetické kritérium, kritérium obsahu mylienky.
Prázdny priestor a prázdny zvuk pôsobili omnoho plnie, ne by sa
dalo èaka od nièoho. Práve preto, e èlovek je schopný uchopi
aj tacet  niè a vyplni ho reprodukovate¾ným obsahom, kým zvyok hudobne aktívnej ríe pozná a pouíva len úèelnú interpretáciu zvuku a ignoruje ticho.
Èlovek tvorí hudbu bez zjavného dôvodu a úèelu, èo je v protiklade k prísnej utilite tohto fenoménu u vtákov, ve¾rýb èi zvyných primátov. V detailnejom priblíení sa vak objavujú isté evoluène výhodné aspekty náho hudobného správania sa, podobné
tým u iných druhov.
pjotr@post.sk

lasovej soprán ním naozaj bol. Svetová opera mala dos hlasov farebne zaujímavých,
dos hlasov na hranici technickej dokonalosti, talentované interpretky a plastické
spievajúce hereèky, ba dokonca aj ¾udsky
bohaté osobnosti. Mono aj s kontroverzným vzahom k niektorému z rodièov, aj
s problematickou kálou skúseností v reláciách mu  ena. Mono sa vo viacerých
z týchto osobností mieala pokora s excentricitou a obetavá láska s egoizmom, tak ako
tomu bolo u Marie Kalogeropoulos. Ale nik
predtým a sotva niekto v budúcnosti bude
takou homogénnou kombináciou toho vetkého, kde jedno umocòovalo druhé. Preto
sa síce opä raz môe narodi vokálno-technický fenomén typu Sutherlandovej, hlas
ideálnej harmonickej krásy typu Ponsellovej  nikdy vak nie druhá Callasová. A ete
upozornenie: Callasovej strhujúce drama-

tické hrdinky modelovalo jej bohaté vnútro, intuícia i názor, cit i rozum a herecký
i vokálny talent. Ale to, tá saby fotografická vývojka, ktorá vetku túto krásu
a pravdu (ideálne by bolo hovori o kráse
pravdy) urobila vidite¾nou a poèute¾nou
pre druhú stranu divadelnej rampy, bolo
Callasovej vokálne remeslo, opakujem slová Jûrgena Kestinga: hlas ako dramaturgický prostriedok. Spozna naozaj
do håbky osobnos Marie Callasovej, znamená zaèa od Callasovej vokálnej výpovede. Od kvalít a schopností jej hlasu.
Napokon pre literatúru, ktorú svojimi kreáciami preslávila, prípadne jej zaruèila
novú ivotnos (od Glucka po verizmus)
platí  aj napriek tomu, e vyznávame moderné operné divadlo: Prima la musica, poi
le parole.
JAROSLAV BLAHO
= HUDOBNÝ IVOT  10  2002
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KONTRABASISTA,

EMÁM RÁD KLAPKY NA OÈIACH

AKO KONTRABASISTA

JE SKÔR INTROVERT SO SKLONOM

OBDIVUHODNÁ

JE JEHO TECHNIKA HRY SO SLÁKOM

TÁ NEBÝVA U JAZZMANOV PRAVIDLOM.
KRITIKA PRIROVNÁVA KU
LÍDROM VLASTNÉHO

NAJÈASTEJIE
LAFAROVI.

SCOTTOVI
TRIA, V KTOROM

HO

UPLATÒUJE

SVOJE KOMPOZIÈNÉ A ARANÉRSKE KVALITY.
ÈASTO VYH¼ADÁVANÝM SIDEMANOM.

TAKISTO JE
SPOMEDZI

MNOHÝCH SPOLUPRÁC TREBA SPOMENÚ ASPOÒ TIE
NAJZNÁMEJIE: DUO S

GABRIELOM JONÁOM,
EMILA VIKLICKÉHO, KVARTETO KARLA
RÙIÈKY, ÏALEJ BENNY BAILEY, JOE NEWMAN, TONNY
SCOTT, ÈI DOKONCA BENNY GOLSON A WYNTON
MARSALIS.
AJ KEÏ HO MNOHÍ POZNAJÚ V PRVOM RADE AKO
PREDSTAVITE¼A KOMORNÉHO ÈISTOKRVNÉHO STRAIGHTAHEAD JAZZU, NEMONO PREHLIADA ANI JEHO DRUHÚ
TVÁR  S BASGITAROU NA KRKU UDRUJE ENERGIU
A GROOVE VO FUNKOVEJ FORMÁCII J.A.R.. PRIENIKOM
TÝCHTO DVOCH SVETOV JE PROJEKT DANA BÁRTY
ILLUSTRATOSPHERE, NA KTOROM ZANECHAL BALZAR
TAKTIE SVOJ NEZAMENITE¼NÝ OTLAÈOK.
ÚCTA K TRADÍCII A LIBERÁLNOS KOEXISTUJÚ V JEHO
MYSLENÍ A HRE VO VZÁCNE VYROVNANOM POMERE.
ROBERT BALZAR JE JEDNODUCHO TRADICIONALISTA
OTVORENÝ VETKÉMU NOVÉMU A KRÁSNEMU...
KVARTETO

AUTOR

tare vedel hra ako Jaco Pastorius, tak by som ju povaoval za rovnocenný nástroj. Keï hrám swing, nemám rád basgitaru. Znie to vtedy ako východonemecký bigband alebo hudba do výahu. Drevený zvuk
kontrabasu urobí ve¾a, najmä v spojení s akustickým
kombom. Niè proti basgitare, hodí sa do inej hudby.
Mne je skrátka blií kontrabas.
Hráva so svojím vlastným triom. Trio vedené
kontrabasistom je vak pomerne nároèná záleitos na udranie rovnováhy medzi nástrojmi.
Ako vníma svoju pozíciu lídra?
Nae trio má tandardné obsadenie, témy skladieb
hrá väèinou klavír. Z pozície lídra vôbec nepreferujem kontrabas
na úkor ostatných nástrojov. Je to normálne klavírne trio, pre ktoré komponujem skladby a píem aranmány. Vdy ma okrem
basovej linky zaujímala harmónia. Rád skladám aj aranujem.
Myslím, e forma mainstreamových skladieb by mala zosta zachovaná, ale malé aranmány, napr. systémom Ray Browna, ktorý to robil úasne, ju môu oivi.
Nahral si album Travelling pre nemecký label Jazzpoint (ktorý
mimochodom patrí slovenskému kontrabasistovi Janovi Jankejemu). Kritici tento album hodnotili ve¾mi kladne a myslím, e práve to a posunulo do irích medzinárodných kontextov...
Urèite áno. Malo to urèitú váhu, pretoe sa o mne dozvedelo viac
¾udí, zaèali sa o mòa zaujíma aj médiá. Od vtedy sme nahrali
nový album a priznám sa, to staré CD u ani ve¾mi nepoèúvam.
Nie e by ma tie kritiky neteili, som za ne vïaèný, ale dnes je
moja hudba u trochu ïalej.
Tvoje trio je dôleitou súèasou projektu Illustratosphere
Dana Bárty, s ktorým si nahral rovnomenný album. Myslím,

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

= HUDOBNÝ IVOT  10  2002



FOTO

V súvislosti s Jiøím Mrázom
a Miroslavom Vitouom sa
hovorilo o dvoch èeských
kontrabasových legendách.
Pri tebe sa u spomína pojem èeská kontrabasová
kola. Ako to vníma ty? Cíti sa by súèasou alebo
pokraèovate¾om tejto tradície?
Mono to bude znie èudne,
ale ja sa drím zásady, ktorú
mi vravieval môj otec: preèo
poèúva tridsiatu kópiu niekoho, keï si môem vypoèu originál. Nikdy som sa nezaoberal tým, èi je to èeská, americká alebo dánska kontrabasová kola. Poèúval som základných kontrabasistov  Scotta
LaFara, Paula Chambersa, Sama Jonesa, Raya Browna, takisto
Mráza i Vitoua. Mám obdobia, kedy ma intenzívne niekto zaujíma a inpiruje. Mrázom to naozaj zaèalo, ale nevidím rozdiel
v tom, èi to je, resp. nie je èeská kontrabasová kola.
Èie inpirujú a viac americkí, ne európski kontrabasisti
na èele s Niels-Henningom Orstedom Pedersenom?
Áno. Mám pocit, e európski kontrabasisti majú síce výbornú techniku, ale chýba im bluesový mrnc, teda presne to, èím disponujú èierni kontrabasisti. Pedersen je vynikajúci kontrabasista, obdivujem, èo dokáe na nástroji, ale nie je to moja krvná skupina.
Zrejme mnohým (nielen) kontrabasistom bude chýba nedávno zosnulý Ray Brown ...
Urèite. On je otcom vetkých kontrabasistov. Ale je fajn, e tu je
èlovek, ktorý ide v jeho lapajách a rozvíja jeho odkaz: Christian
McBride.
Hráva aj na basgitare. Povauje ju za rovnocenný nástroj
s kontrabasom?
Vysvetlím to na príklade. Jaco Pastorius, aj keï bol úasný basgitarista, celý ivot vraj cvièil len na kontrabase. Keby som na basgi-

ROBERT BALZAR

K DLHÝM LYRICKY-LADENÝM MELODICKÝM LINKÁM.

JE

RNOBERT BALZAR!

SKLADATE¼ A ARANÉR

PATRÍ K EXPORTNÝM ARTIKLOM ÈESKEJ JAZZOVEJ SCÉNY.
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v skupine vnímal ako subjektívnu záleitos. Gabo mi ukázal, e je
za tým nieèo viac. Zhodou okolností, nedávno som doma objavil
nahrávku z bratislavskej Reduty, kde som hral s Gabom a jedným
talianskym basklarinetistom. Dodnes ma mrzí, e to nikto nevydal, pretoe to bola prvá nahrávka, na ktorej som mohol poèúva
sám seba. A poèúva sám seba  to je podobné ako pozera sa na
svoje fotky. Gabo je ve¾ký èlovek a génius, ktorý mi dal v ivote
ve¾a  myslím, e najviac  hudobne aj
¾udsky. To by bolo na samostatný rozhovor iba o Gabovi.
Èo a najviac oslovuje zo súèasnej
alebo aj starej hudobnej produkcie?
Na jednej strane poèúvam tradièný jazz,
aj keï to je iroký pojem a kadý si pod
tým predstaví nieèo iné. Okrem basistov, ktorých som spomenul, mám rád
¾udí ako Clifford Brown, Lee Morgan,
Hank Mobley. Poèúvam aj moderné
veci, naposledy ma zaujalo Stingove
DVD, kde hrá Christian McBride, ktoré
mimochodom nahrali 11. septembra
2001. Navye tým, e som v kontakte
s Danom, poèúvam aj inú hudbu, napr.
Björk, Bebel Gilbertová. Páèi sa mi, keï
sa takýmto spôsobom mieajú týly 
to je na hudbe krásne. Pokia¾ s tým hudobníci narábajú opatrne a kadý sa
vie prejavi správnym spôsobom, môu
vzniknú nové a jedineèné veci.
To je krásne a zároveò, ia¾, nezvyklé, poèu takéto názory od èloveka,
ktorý je reprezentantom èistého jazzového mainstreamu.
Nemám rád klapky na oèiach, myslím, e to hudbe kodí.
FOTO

e je po kadej stránke na svetovej úrovni a v naom regióne nemá obdobu. Ako vznikal tento projekt?
Vznikol spojením dvoch trií  Dan Bárta, Filip Jelínek a Míra Chyka
a môjho tria. Dana som poznal u dlhie, pretoe spolu hráme
v skupine J.A.R.. Páèi sa mu jazz, chodil nás poèúva do klubu.
Momentálne plánujeme novú platòu, nahráva by sme mali na jar
budúceho roku. Máme u aj nový materiál, aj skladby, ktoré sa
nevoli na prvý album.
Keï sme pri tom, èo hovorí na Danov spevácky vývoj, od rockera
v Alice, cez funky J.A.R. a Sexy Dancers a po Illustratosphere, èi dokonca jazzové tandardy?
Som tým nadený, Dan je skutoène ve¾ký muzikant. Ja som, pravdupovediac,
jeho tvorbu ani ve¾mi nevnímal, kým
sme sa nespoznali. A neskôr som sa
dozvedel nieèo o Alice.
On tvrdí, e sa dokázal obklopi
správnymi ¾uïmi, ktorí mu v rozvoji
pomohli a tým myslel práve tvoje
trio...
Pod¾a mòa je to vzájomné. Imponujú
mi hlavne Danove vlastnosti. On je vány èlovek a myslím, e to je ve¾mi dôleité. Pretoe aj keï v jazze spraví akýko¾vek fór, tak stále je vány  nemôe z¾ahèi alebo znevái hudbu  a taký
je presne Dan.
Hrával si aj s fenomenálnym klaviristom Gabom Jonáom. Ako prilo
k tejto spolupráci?
My sme sa pred tým osobne nepoznali.
Gabo mi zavolal do Prahy, e ma poèul na nejakej nahrávke a e
by chcel zostavi duet na Bratislavské jazzové dni. Priiel som deò
pred koncertom k nemu domov do Petralky. Gabo uvaril èínu 
je aj skvelý kuchár  a tak sme zaèali skúa...
Èo pre teba znamenala táto spolupráca?
Ve¾mi si váim Gaba Jonáa, on ma v mojom hudobnom smerovaní ovplyvnil pravdepodobne najviac. Dovtedy som hranie

Roland Kánik
raveniuz@h-looz.sk

O

S

Bratislavské jazzové dni 2002
Bratislavské jazzové dni 2002 sa konajú 18. 10.  20. 10. v bratislavskom
PKO. Zo slovenských úèinkujúcich vystúpi na festivale mladá fusion formácia Fuse Jazz z Trnavy, pezinsko-bratislavsko-trnavská skupina Take One
a skupina tradièného jazzu Traditional Jazz Band z Luèenca. Na BJD sa
uskutoèní tie jeden z obèasných výletov do sveta jazzu klavírneho virtuóza
Mikuláa kutu a jeho slovensko-rakúskej formácie Miki Skuta Club. Èeskú
scénu bude reprezentova spevák a tvornásobný drite¾ ceny Akadémie
populárnej hudby Dan Bárta so svojím úspeným projektom Ilustratosphere.
Headlinerom piatoèného veèera bude americký barytónsaxofonista Ronnie Cuber a jeho skupina Cubism, kombinujúca jazz s africkými a karibskými rytmami, soulom a bluesom. Sobotný veèer uzavrie dvadsaèlenný
anglický big band Jazz Jamaica All Stars. Skupina spája hudobníkov troch generácií a je známa svojou originálnou fúziou
jazzu s jamajskou tradiènou hudbou. S najväèími oèakávaniami
sa spája nede¾ný koncert slávneho amerického blues-rockového speváka a fenomenálneho gitaristu Robbena Forda
(niekdajieho spoluhráèa Joni Mitchellovej, èi Milesa Davisa),
ktorý má rovnako blízko k blues, alebo k fusion, a nie je mu
cudzí ani svet populárnej piesne s nádychom blues.
www.bjd.sk
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K O P
K54
Zdruenie pre súèasnú operu v spolupráci s ATRAKT
ART-om otvorili nové centrum pre súèasné umenie pod
názvom K54. Ide o pôvodne nevyuívaný priestor na
rohu Jelenej a Dobinského ulice, neïaleko od Hlavnej stanice v Bratislave priamo pod elezniènou traou. Zdruenie pre súèasnú operu siahlo po tomto
priestore po neúspenom pokuse o získanie priestorov v divadle Aréna po odchode Milana Sládka. K54
oficiálne otvorila dvojdòová akcia 5. a 6. októbra, na
ktorej vystúpili: Pooò Sentimentál, Dogma, ZPSO 
Vo¾né zoskupenie, divadlo Disk, Asociácia súèasného
tanca, Maro Ondriska & company, Peter Rehberg & Ramon Bauer, Koji Asano,
Poo & Zden/Satori a ï. K54 by mal ma
svoj vlastný pravidelný repertoár, mali by
sa tu kona premiéry divadelných súborov a koncerty súèasnej hudby bez ánrového obmedzenia.
AS
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LEGENDY

MEDZI NAMI

HELEN MERRILLOVÁ
HELEN MERRILLOVÁ VYDALA SVOJE DEBUTOVÉ LP ROKU 1954.
SO ZAÈÍNAJÚCOU SPEVÁÈKOU SPOJIL SVOJE SILY QUINCY JONES,
KTORÝ ARANOVAL VETKY SKLADBY. PRE TÚTO PRÍLEITOS
ZOSTAVIL ORCHESTER Z JAZZOVÝCH HVIEZD, DO KTORÉHO AKO
HLAVNÉHO SÓLISTU POZVAL CLIFFORDA BROWNA. VÝSLEDOK BOL
NATO¼KO PÔSOBIVÝ, E ZMIENENÝ ALBUM DODNES VYCHÁDZA
STÁLE V NOVÝCH REEDÍCIÁCH A MENO HELEN MERRILLOVÁ JE
NAJÈASTEJIE SPÁJANÉ PRÁVE S NÍM. KOMPLETNÚ DISKOGRAFIU
HELEN MERRILLOVEJ TVORÍ DNES VYE TYRIDSA ALBUMOV.

BUDÚCEHO VÝVOJA

I staré nahrávky Helen Merrillovej znejú dokonale aktuálne. U
v 50. rokoch prezentovala koncept, na ktorý nadväzujú mladé vokalistky súèasnej scény tzv. bielej línie (za vetky ako príklad uveïme Patriciu Barber a Jane Monheit), obchádzajúce scatový vokál,
nekonvenèné vyuitie hlasu a zameriavajú sa na melódiu tandardov alebo z evergreenového modelu vychádzajúcich nových
piesní. Tento koncept Merrillová uviedla u v období, keï scat
a vokalíza boli pociované ako záväzný modus vivendi jazzového
spevu, a naopak, zameranie sa na melódiu piesní akoby v onej
dobe polarity jazz  pop music, klasifikovalo interpreta do sféry
komercie. Jemný arm Merrillovej spevu, charakterizovaný rafinovaným zmyslom pre harmóniu, zriedkavým citom pre invenèné
frázovanie a zvlátnou, mierne zachrípnutou (akoby zadymenou)
farbou hlasu, naiel okamitý ohlas u najvýraznejích osobností
jazzovej scény.
Koncept podania piesní na rozhraní jazzu a pop music nebol
v 50. a 60. rokoch výluènou doménou Merrillovej; mohli by sme
menova mnohé ïalie, podobne zamerané speváèky ako Peggy
Leeová, Julia Londonová, June Christyová a viaceré iné. No z tejto
garnitúry práve spev Helen Merrillovej oslovil najirie a dá sa poveda, e i najzaujímavejie spektrum ve¾kých mien jazzu. Aj vïaka
týmto prepojeniam sa k jej menu viau nahrávky prerastajúce rámec nezáväzného pop jazzu postsinatrovského charakteru.

LEGENDA

NAIVO

Na koncerte Georgea Mraza 12. mája na Praskej jari sa medzi
obecenstvom neèakane objavila Helen Merrillová v sprievode Torrieho Zita  dlhoroèného aranéra viacerých základných platní
Tonyho Bennetta a niekdajieho príleitostného spolupracovníka
Franka Sinatru. Neskôr vysvitlo, e Zito je jej súèasný (v poradí
tretí) manel.
Prítomnos ve¾kej osobnosti histórie jazzu a populárnej hudby
som pocioval ako svojho druhu zjavenie: zvykli sme si u na návtevy slávnych intrumentalistov, no etablované spevácke hviezdy
istým spôsobom zostávajú akoby obyvate¾mi vzdialenej, nedostup-
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nej planéty. Od Georgea Mraza som sa dozvedel, e Merrillová
v Prahe nahráva podklady k svojmu nadchádzajúcemu albumu
(ktoré aranoval Zito) s èeským sláèikovým orchestrom, ku ktorému v New Yorku nahrajú jej spev, a sóla známych jazzmanov. Na
nahrávanie som sa dostavil, poiadal p. Merrillovú o rozhovor,
ktorý ochotne pris¾úbila. Nakoniec sa vak interview uskutoènilo
len na dia¾ku. Musela odcestova skôr ako plánovala, zanechala
odkaz, aby som poslal otázky, èo som uèinil a promptne som dostal zaujímavé odpovede, ktoré jednak citujem, a z ktorých som
èerpal i niektoré v texte vyuité informácie.

BACKGROUND

A ZAÈIATKY

Rodièia pochádzali z chorvátskeho Krku, matka z obce Malinska
a otec z Vantaèièa. Matka nádherne spievala ¾udové piesne a mala
rada hudbu rôznych ánrov. Vdy ma fascinovala håbka preitku,
ktorú do spevu vkladala. Tento únik potrebovali, lebo ich ivot bol
v novej zemi ve¾mi aký. Vtedy boli ete predsudky voèi prisahovalcom  Slovanom, Talianom, Írom a podobne, ve¾mi silné.
Helen Merrillová, pôvodným menom Jelena Ana Milcetiè, sa
narodila v New Yorku 21. júla 1930. Hudobne sa rýchlo asimilovala a jej zaèiatky sú pevne spojené s tradíciou americkej hudby.
Balkánsku kartu uplatnila a roku 2000 v jej doteraz poslednom vydanom albume (Jelena Ana Milcetiè a.k.a. Helen Merrill,
Verve, 2000) a môeme len pekulova, èi sa hudbu, ktorú spoznala od matky, rozhodla prezentova okrem autentických pohnútok aj kvôli atmosfére konjunktúry world music, v èase naliehavej
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aktuálnosti tylizácie vplyvov etnickej hudby. V detstve ju silnejie
ne chorvátska hudba ovplyvnilo blues. Bluesových a jazzových
spevákov som zaèala poèúva ve¾mi mladá. Táto hudba mala
v sebe podobnú úprimnos, a tak som jej celkom prirodzene prepadla. Ve¾mi rýchlo som zistila, e sa viem jej prostredníctvom
realizova a jazzoví hudobníci ma akceptovali takmer okamite.
Spomínané okamité akceptovanie malo unikátny, málo známy a na nahrávkach nezachytený priebeh. Na strednej kole vyhrala amatérsku súa v podniku nazvanom 845 Club v newyorskom Bronxe. Dôleité bolo, e vedúci klubu ju pozýval na jam
sessiony, a tak sa mladá tudentka ocitla na jednom pódiu
s velikánmi ako Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Bud
Powell, J. J. Johnson, Charles Mingus... a mohli by sme pokraèova. Po takej unikátnej predpríprave sa dalo oèakáva, e èoskoro
bude nasledova angamán v prestínej formácii. K tomu dolo
roku 1952, keï ju prizval do svojho orchestra klavirista Earl Hines. Z toho istého roka pochádza jej debutová nahrávka (A Cigarette For Company, 15.12.1952).

RODINNÉ

ODBOÈENIA

Od narodenia a po súèasnos má rodinné prostredie pre Helen
Merrillovú aj výraznú hudobnú signifikantnos. Stále povauje za
pretrvávajúci matkin vplyv, a aj jej ïalie rodinné zväzky znamenali
neustále obklopenie hudbou a vzájomne inpiratívne prostredie.
S prvým manelom, saxofonistom a klarinetistom Aaronom
Sachsom  jazzovou hviezdou 40. a 50. rokov  sa zoznámila
v Hinesovom orchestri. Pripomeòme, e Sachs ete predtým získal
meno ako èlen orchestrov Bennyho Goodmana a Buddyho Richa,
ïalej viedol roku 1946 kvinteto, v ktorom medzi prvými uplatnil
bopový idióm na klarinete. Syn z tohto manelstva, spevák gitarista a hudobný skladate¾ Alan Merrill  je známou osobnosou vo
svete rocku a pop music. Roky pôsobil s anglickou skupinou The
Arrows, pre ktorú roku 1975 napísal megahit I Love Rock N Roll.
Ten prevzala roku 1982 Joan Jettová a jej nahrávka bola osem
týdòov prvá v americkej hitparáde. Úspech piesne ïalej akceleroval v 90. rokoch, a to vïaka Britney Spears, pre ktorú sa stala
základnou súèasou jej repertoáru.
Druhý manel nebol hudobníkom, no i tak mal na hudobný
vývoj Merrillovej nepriamo výrazný vplyv. Môj partner bol éfom
spravodajskej agentúry UPI (United Press International) pre celú
Áziu. Svatbu sme mali v Tokiu (1967) a tam sme ili a do roku
1973. Bola to vynikajúca príleitos spozna a precíti Áziu. Nahrala som tu viac albumov, nauèila som sa japonsky a dodnes
zbieram ázijské umenie. O treom  súèasnom manelovi, ktorým je Torrie Zito, sme sa u zmienili a dodajme, e ma doma
pièkového skladate¾a a aranéra môe by splneným snom kadej speváèky.

Roku 1954 bol Quincy Jones u etablovaným aranérom a zaèal
sa uplatòova aj ako producent firmy Mercury (presnejie pre jednu z jej divízií  EmArcy Records). Jedným z jeho prvých objavov
bola práve Helen Merrillová, ktorú poèul s Hinesovým orchestrom
a rozhodol sa s òou vyprodukova LP. Tak vznikol album nazvaný
jednoducho Helen Merrill. Quincy mi povedal, e s Cliffordom
Brownom budeme tvori perfektný tím a mal pravdu. Myslím, e
na mojej platni sú zaznamenané najinpiratívnejie sóla, ktoré
kedy Clifford nahral. Platnos speváèkinej reminiscencie podèiarkuje neslabnúci ohlas albumu a ïalie roky tie potvrdili, e spôsob spevu Merrillovej akoby magickým vyarovaním zasahoval
vdy znovu a znovu tie najvýznamnejie osobnosti sveta jazzu.
V období 1954 -1958 nahrala Helen Merrillová ete pä LP
a dekádu zakonèila tematickým albumom nazvaným Youve Got
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A date With The Blues, so skvelými sólistami (o.i. Kenny Dorham 
trúbka, Frank Wess  flauta, saxofóny). Uviedla tu kolekciu bluesových piesní, ktoré sa preklasifikovali do populárneho repertoáru.
Po rozvode s Aaronom Sachsom ila v rokoch 1959-1963
v Európe (najèastejie v Taliansku) a v tomto období spolupracovala so Stanom Getzom. Nahrala s ním viac albumov, ktoré vyli
pod Getzovým menom (najväèí ohlas získal ich spoloèný titul Just
Friends  Verve, ktorý koncom 90. rokov vyiel v obnovenej podobe na CD). Po návrate do USA (1963-1966) sa snaenia Merrillovej rozdvojili. Nie príli úspené boli jej pokusy zasiahnu irie
obecenstvo mimo sféry jazzu (napr. LP: Parole e Musica, Sings
Bossa Nova, Screen favorites, Plaisir d amour, Sings The Beatles
apod.); nové kvalitatívne vrcholy vak dosiahla pri presadzovaní
svojho semijazzového konceptu. Skvelú ukáku introvertného, melancholického feelingu prinieslo album The Artistry of Helen Merrill, kde boli jej partnermi jazzový gitarista, hrajúci klasickou prstovou technikou, Donald Byrd a klarinetista Jimmy Giuffre. Dominatná pre toto obdobie bola jej spolupráca s klaviristom Dickom
Katzom, ktorý pre òu zostavil sprievodnú skupinu tvorenú o.i. Thadom Jonesom, Jimom Hallom, Ronom Carterom a Elvinom Jonesom. Ich nahrávky pôvodne vyli na albumoch The Feeling Is Mutual a A Shade of Diffrence, ktoré nedávno znovunadobudli aktuálnos, keïe vyli pod názvom Something Special (Inner City) na
dvojdiskovom CD. Recenzent projektu (Stefano Nuzzo) s odstupom
kontatuje, e ide o jednu z najpôsobivejích interakcií medzi spevákom a intrumentalistami v dobovom jazze. Na otázku, preèo
Helen Merrillová dokáe vyvola záujem hudobníkov, ktorí spravidla o spoluprácu so speváèkami záujem nejavia, si sám odpovedá:Hlavná príèina môe tkvie v jej prístupe: nie je sebestredný
a hudobníci sa tak necítia v speváèkinych slubách. Ich väzby vy-
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chádzajú z komunikatívnej rovnoprávnosti. Merrillová sa nesnaí
o prenesenie intrumentálnych techník do spevu. Nenájdete u nej
scatovú improvizáciu, kvázitrúbkové vysoké tóny alebo napodobnenie saxofónu. Svoj zvlátny, bezpeène rozpoznate¾ný hlas vyuíva úsporne, vzbudzuje pocit ve¾kej rezervy výrazového potenciálu. (www.mrlucky.com)

KONTINUITA

KVALITY

V období rokov 1967  1973, keï ila Helen Merrillová v Japonsku,
získala mnohých prívrencov a do tejto krajiny sa odvtedy pravidelne vracia. Jej tunajie postavenie odzrkad¾ujú aj výsledky ankiet (v èasopise Swing Journal sa viackrát umiestnila ako najlepia
speváèka). Poèas tohto obdobia zaèala nahráva duetá (prípadne
albumy s duetami plus niektoré nahrávky v irom obsadení)
s klaviristami alebo kontrabasistami rôznorodého zamerania.
V prvom takto profilovanom albume sa s Teddym Wilsonom vrátila do obdobia klasického swingu (Helen Sings, Teddy Swings,
1970), séria pokraèovala v úplne inom duchu na albume Sposin
s kontrabasistom Gary Peacockom, kde ilo o novátorské, a experimentálne uchopenie väèinou pôvodného repertoáru. Rôzne
podoby lyrického, introvertného prístupu zasa priniesli jej spoloèné albumy s klaviristom Johnom Lewisom a kontrabasistom Ronom Carterom.
V 80. rokoch, zrejme aj pod vplyvom Torrieho Zita, Merrillová
sa väèmi zamerala na interpretáciu tandardov so sláèikovým

orchestrom. V období 1982 1986 nahrala tyri albumy venované klasikom americkej piesne (Rogers, Porter, Kern, Berlin).
Z jazzového h¾adiska v tomto desaroèí realizovala nieko¾ko neobyèajne zaujímavých zámerov. Z nich vyzdvihnime predovetkým
dva. Samotná Merrillová za vrchol svojej kariéry pociuje spoluprácu s orchestrom Gila Evansa, ktorý pre kompakt, nazvaný Collaboration, napísal aranmán s prekvapivými orchestrálnymi farbami. Nepotlaèila pritom bohatos intrumentácie, ale naopak,
vyzdvihla schopnos speváèky zrozumite¾ne poda text, ktorému
dáva hlbí, predtým a netuený, význam. Nielen hudobný, ale aj
producentský a organizaèný výkon znamenala pocta Cliffordovi
Brownovi na albume Brownie. K tomuto Merrillová získala tyroch
azda najautoritatívnejích trubkárov súèasnej scény, ktorými sú Roy
Hargrove, Tom Harrell, Wallace Roney a Lew Soloff a títo v spojení
s jej spevom dokumentujú svoj spôsob rozvinutia podnetov slávneho predchodcu.
Posledný album  Jelena Ana Milcetiè aka Helen Merrill  má
mozaikovitý reminiscenèný charakter. Prezentuje tu jednak rôznorodé podoby chorvátskej hudby: prvá skladba zaèína pôvodnou
hudbou z Krku, ïalej spieva ¾udové i umelé piesne, ktoré poèula od
svojej matky a nezabúda ani na americký populárny repertoár svojho
detstva. V niektorých nahrávkach kombinuje chorvátskych ¾udových
hudobníkov s jazzovými sólistami. Po tomto atypickom vyboèení vyjde
o nieko¾ko mesiacov ete nedokonèený praský album, kde sa
Helen Merrillová opä predstaví v podobe, na akú si jej obecenstvo
poèas u vye polstoroèia trvajúcej kariéry zvyklo.

HELLEN M ERRILL  D ISKOGRAFIA
1954: Helen Merrill (EmArcy)
1955: With Strings (EmArcy)
1956: Dream Of You (EmArcy)
1957: At Midnight (EmArcy)
1958: Nearness Of You (EmArcy)
1959: You ve Got A Date With The
Blues (MGM); American Country
Songs (Atco)
1960: Parole e Musica;

1968: A Shade of Diffrence (Milestone);
Screen favorites
1969: Plaisir d amour
1970: Sings The Beatles; Helen Sings,
Teddy Swings (Catalyst)
1971: Sposin (with Gary Peacock, Victor)
1976: Helen Merrill  John Lewis (Trio
Records)
1977: Love In Songs

1963: In Tokyo (Victor)

1979: Chasin The Bird (Inner City)

1965: The Artistry of Helen Merrill
(Fontana); The Feeling Is Mutual
(Milestone)

1980: Casa Forte
1982: Imagination; Affinity; Sings Rogers
and Hammerstein (Victor)

1966: Sings Folk

1985: No Tears No Goodbyes

1986: Cole Porter Album (Victor);
Jerome Kern Album (Victor); Sings
Irving Berlin (Victor); Musicmakers
(with S.Grapelli and S.Lacy)
1987: Collaboration (with Gil Evans,
EmArcy); Duets (with Ron Carter,
EmArcy)
1989: Just Friends (Verve)
1991; Clear Out Of This World
(Gitanes); Christmas Songbook
1994: Brownie (Gitanes)
1997: You And The Night And Music
(Verve); Carousel (Finlandia)
2000: Jelena Ana Milcetiè a.k.a. Helen
Merrill (Verve).

1967: Autumn Love; Sings Bossa Nova
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ový album Black Moments nemeckého jazzového
skladate¾a Klausa Königa je ïalím krokom v rozvíjaní konceptu nastoleného v roku 1998 na albume
H.E.A.R.T.. Vtedy sa König rozhodol zaèlenením dvoch
elektrických gitár zameni benú jazzovú rytmickú sekciu
za sekciu postavenú na rockových rytmických modeloch.
Kritika neetrila superlatívmi a nezdráhala sa pripodobòova nový koncept k hudbe Charlesa Mingusa èi Franka Zappu. Na Black Moments sa König nechal inpirova
básòami Edgara Allana Poea, ktorých temnú fantastiku
transformoval do osobitej, emocionálne nabitej hudobnej výpovede, plnej melanchólie a agónie. Big bandové obsadenie albumu dopåòa hlas experimentálneho speváka Phila Mintona a spevácky zbor Schola Cantorum Virtualis, známy svojím inovatívnym prístupom k interpretácii gregoriánskeho chorálu.
www.enjarecords.com

S

poloènos Recording Industry Association of America udelila 21. augusta nahrávke Come Away With Me americkej speváèky a klaviristky Norah Jones certifikát
platinového albumu. Nahrávka vyla vo februári tohto roku a dodnes sa jej len
v Spojených tátoch predajo vye 1 milióna kusov. Svojím jazz-folk-popovým debutom produkovaným Craigom Streetom (ktorý je podpísaný tie pod albumami Cassandry Wilson) a Arifom Mardinom (Aretha Franklin, Dusty Springfield) sa tak len
22-roèná Norah Jones zaradila medzi najpredávanejích umelcov amerického jazzového vydavate¾stva Blue Note. Prakticky neznáma speváèka sa okamite stala stredobodom americkej odbornej i dennej tlaèe, neetriacej porovnaniami so speváèkami ako Nina Simone, Patsy Cline èi Diana Krall. Nasledovalo angamán na 4 koncertoch Willieho Nelsona v San Franciscu, hosovanie na
albume skupiny Dirty Dozen Brass Band, úèas na allstar projekte Willie Nelson Tribute a hosovania na koncertnom turné gitaristu Charlieho Huntera, usporiadanom na podporu jeho nového albumu Songs from the
Analog Playground.
www.norahjones.com

P

o¾ský jazzový skladate¾
a trubkár Tomasz Stanko
sa stal prvým drite¾om ocenenia European Jazz Prize,
ktoré od tohto roku uïeluje
viedenská asociácia The Austrian Music Office (AMO). Asociáciu zaloil v roku 1996 Mathias Rüegg, líder slávneho big bandu Vienna Art
Orchestra, a jej úlohou je organizovanie a ude¾ovanie významného
ocenenia pomenovaného pod¾a legendárneho rakúskeho tenorsaxofonistu Hansa Kollera. Od roku 1997 sa Cena Hansa Kollera ude¾uje
v kategóriách Hudobník roka, Nahrávka roka a Objav roka, ku ktorým postupne pribudli kategórie Sideman roka a cena za Celoivotný
prínos. European Jazz Prize je prvou kategóriou urèenou aj pre mimorakúskych hudobníkov a je honorovaná
sumou 14 500,- eur. Popri Stankovi bol
tohto roku nominovaný tie holanský klavirista Misha Mengelberg, dánska perkusionistka Marilyn Mazur, fínsky saxofonista Jukka Perko a védsky klavirista Bobo
Stenson. Ocenenie si Stanko prevezme 6.
decembra vo viedenskom jazzovom klube
Porgy & Bess.
www.hanskollerpreis.at
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ydavate¾stvo Supraphon pripravilo na jesenný trh CD reedíciu starieho albumu multiintrumentalistu Jiøího Stivína Status Quo Vadis z roku
1987. týlovo ako zaradite¾ný album
èerpá inpiráciu nielen v jazze a v rocku, ale i vo sfére vánej hudby, o èom
najviac vypovedá skladbaa Hadí kánon, zaloená na dvoch bachovských
kánonoch (BW 1074 a 1072). Ako
spoluhráèi vystupujú na nahrávke gitarista Michal Pavlíèek, huslistka a speváèka Iva Bittová, bubeník Klaudius
Krypín a violonèelista Vojtìch Havel.
Reedícia vychádza s rozíreným sprievodným slovom Antonína Matznera
a dôkladne digitálne remastrovaná.

T

om Lord, autor 26-zväzkovej publikácie The
Jazz Discography, sprístupnil na CD-ROM
vetky doteraz publikované diskografické informácie o vye 100-roènej histórii jazzových nahrávok.
Archív CD-ROM, identický s vye 15 500 knine
publikovanými stranami, obsahuje 24 351 lídrov
a 1,5 milióna hudobníkov a názvov skladieb. Umoòuje vyh¾adávanie a radenie informácií pod¾a lídrov, jednotlivých hudobníkov a skladieb. Tie je
moné uie pecifikova h¾adanú informáciu, ako
je napr. vyh¾adanie nahrávky konkrétneho sidemana pod konkrétnym lídrom a následné zistenie nahrávok sidemanov pod ich vlastnými menami. CD-ROM ponúka aj monos porovnania
a overenia správnosti diskografických informácií
uverejnených pôvodne na LP a neskôr na CD nosièoch. Samozrejmosou je kontrolovanie rozdielov v poradí a poète skladieb medzi CD-reedíciami a pôvodnými vydaniami nahrávok na LP. Vydanie The Jazz Discography na CD-ROM je
pripravené pre PC aj Macintosh a od októbra je
dostupná u v tretej prepracovanej verzii.
www.lordisco.com

PRIPRAVIL AUGUSTÍN REBRO

L

egendárna senegalská skupina Orchestra Baobab vydala po viac
ako 15-rokoch nový album s názvom
Specialist in all Styles. Prvý a doteraz
jediný album skupiny Pirates Choice,
pôvodne nahratý roku 1982 krátko
pred rozpadom skupiny, bol pôvodne
vydaný a v roku 1989 a zaradil sa
medzi klasiku afro-kubánsky okorenenej world music. Dodnes sviea nahrávka sa doèkala svojej prvej CD reedície minulý rok vïaka vydavate¾stvu
World Circuit, èo pomohlo plánom
producenta Nicka Golda a reunion
skupiny v pôvodnom obsadení. Album
Specialist in all Styles vznikol ako ivá
túdiová nahrávka v priebehu 10 dní
a obsahuje okrem nových skladieb tie
prepracované verzie skladieb, ktorými
sa skupina preslávila v minulosti. V súvislosti s vyjdením albumu sa uskutoèní ve¾ké európske turné skupiny so zastávkami v Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku a vajèiarsku.
www.worldcircuit.co.uk
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DOBROFEST TRNAVA 2002
POZNÁMOK...

NOVINKY JAZZ

rnavský Dobrofest vkroèil do nového desaroèia ako etablovaný hudobný festival, atraktívny pre pièku domácich i zahranièných hudobníkov vïaka svojmu pecifickému a ojedinelému zameraniu. 11. roèník festivalu, venovaného pamiatke vynálezcu rezofonickej gitary, slovenskému rodákovi Johnovi Dopyerovi, sa
konal 27. 8.  1. 9. Na pódiách v Trnave a na ïalích satelitných
podujatiach v Hlohovci, Dolnej Krupej a Skalici vystúpilo viac ako
50 skupín a sólistov. V iroko koncipovanej týlovo-ánrovej ponuke dostali u tradiène priestor rôznorodé podoby country, blues,
bluegrassu a trampskej hudby. Najväèiu pozornos tradiène priahujú Koncerty hviezd, kde tohto roku medzi najzaujímavejích
patrili dvaja sóloví hráèi na dobro a gitare, Nemec Wolfgang
Göhringer a Amerièan Woody Mann, èi projekt ex-èlenov Druhej trávy prozaicky nazvaný Robert Køesan & Malina Band.
Wolfganga Göhringera mali monos diváci vidie na Dobrofeste
u pred tromi rokmi ako èlena americko-nemeckej country formácie Shady Mix. Prednedávnom nahral sólový album Saitensprünge, s ktorým úzko súvisel aj jeho recitál v trnavskej synagóge.
Göhringer patrí k hudobníkom vyuívajúcim v plnej miere osobité
zvukové kvality dobra, ku ktorému pristupuje ako gitarista, kombinujúci brnkátkovú techniku s prstovou (nepouíva teda klasické
vodorovné postavenie nástroja a hru s bottleneckom). Disponuje
silným melodickým a harmonickým cítením a rád sa necháva unáa a apalaèskou melanchóliou. Je typickým hudobníkom s multiánrovým backgroundom a vyvinutým zmyslom pre improvizáciu, schopným s ¾ahkosou balansova medzi tylizovaným country, blues a jazzom. V akustike synagógy sa výborne niesol zvuk
osamotených disonancií, ktorými Göhringer charakteristicky koloroval najtichie pasáe svojich lyrickejie ladených kompozícií.
V miernom protiklade ku Göhringerovi stál americký gitarista,
dobrista a pôsobivý spevák s obrienovským zamatovým registrom Woody Mann  hráèsky trochu zemitejí, potvrdzujúci svoju
poves znalca klasických rurálnych podôb blues. Jeho diskografia
je pomerne rozsiahla, a siaha od spracovania klasických bluesových skladieb, cez vlastné, jazzom ovplyvnené kompozície, a po
intruktáne nahrávky, venované rozboru gitarových týlov Blind
Blakea, Big Bill Broonzyho, Roberta Johnsona a ïalích. Mono
práve v detailnom túdiu starých majstrov country blues tkvie tempová rapsodickos a vo¾né narábanie s formálnymi kánonmi blues,
Bill Evans  Alone (Verve, 589319-2)
Kenny Rankin  A Song For You (Verve, 589540-2)
Clifford Brown & Max Roach  At Basin Street (Verve, 589826-2)
Ernestine Anderson  My Kinda Swing (Verve, 842409-2)
Buddy DeFranco  Mr. Clarinet (Verve, 847408-2)
Terry Gibbs  Plays Jewish Melodies In Jazztime (Verve, 589673-2)
Sister Rosseta Tharpe  Gospel Train (Verve, 841134-2)
Cal Tjader  Soul Bird: Whiffenpoof (Verve, 549111-2)
Slim Gaillard  Rides Again (Verve, 589761-2)
Lee Ritenour  Rits House (GRP Records, 589825-2)
Acoustic Alchemy The Very Best Of (GRP Records, 589238-2)
Dave Grusin  The Very Best Of (GRP Records, 589280-2)
Spyro Gyra  The Very Best Of (GRP Records, 543595-2)
Miles Davis  Blue Moods (Sony, 501793-2)
Patricia Barber  Verse (Blue Note, 539856-2)

typické pre Mannovu sólovú prezentáciu. Göhringer
s Mannom vyuili príleitos stretnú sa na jednom
z koncertov v synagóge,
ktorý zakonèili spoloènou
jam-session. Tá patrila
k najinpiratívnejím momentom festivalu a odhalila divákovi z inej strany
hráèsku a improvizátorskú
suverenitu oboch hudobWOODY MANN
níkov, schopných v duchaplnom dialógu detailne
prevetra dohodnuté témy (napr. harmonické zvraty Reinhardtovej skladby Nuages). V protiklade k intimite sólových vystúpení stál
koncert èesko-slovenskej formácie Robert Køesan & Malina Band
 skutoèného all-star projektu, ktorého súèasnými èlenmi sú popri
aiskovom trojlístku Robert Køesan (spev)  Lubo Malina (banjo,
píaly, saxofón)  Lubo Novotný (dobro), aj dvaja Slováci Stano
Palúch (husle) a Juraj Griglák (basgitara, kontrabas). Skupina, vybavená neobyèajne silným hráèskym potenciálom, naruila vetky
tradièné predstavy o týloch bliie èi vzdialenejie príbuzných s country. Predviedla svoju podobu nadánrovej fúzie, kde sa rocková údernos, pompéznos (vrátane pódiovej prezentácie) a sklony k hudobnej
mystifikácii spája s viac-menej benými bluegrassovými a folkovými
postupmi a ktorej atraktivita vo ve¾kej miere stavia na osobnostných
hráèskych vkladoch jednotlivých hudobníkov.
I keï by sa mohlo zda, e sa u absolútna pièka na pódiách
Dobrofestu vystriedala (Jerry Douglas, Rob Ickes, Bob Brozman,
Mike Auldridge...), je súèasná dobro-scéna dostatoène iroká na
to, aby bolo moné stále objavova úèinkujúcich (i keï nie vdy
notoricky známych), siahajúcich vysoko nad tandard. Organizátorom Dobrofestu sa to zatia¾ darí. Svoj význam má festival aj ako
vhodná platforma na iriu konfrontáciu pomaly, ale isto sa rozvíjajúcej domácej scény so zahraniènou (teda aj èeskou) a v neposlednom rade ako príleitos pre zábeh viacerých, èasto zaujímavých amatérskych skupín.
AUGUSTÍN REBRO
ARCHÍV

T

FOTO

NIEKO¼KO

Greg Osby  Inner Circle (Blue Note, 599871-2)
Joshua Redman  Elastic (Warner)
Brad Mehldau  Largo (Warner, 936248114-2)
Al Di Meola  Flesh On Flesh (Telarc, CD-83543)
Ray Brown Trio  Some Of My Best Friends Are... Guitarists (Telarc, CD83499)
Paquito DRivera / New York Voices  Brazilian Dreams (Telarc, CD-81010)
Dave Holland Big Band  What Goes Around (ECM Records, 014002-2)
Anouar Brahem  Le pas du chat noir (ECM Records)
Steve Tibbetts  A Man About A Horse (ECM Records)
Orchestre National De Jazz  Charmediterranéan (ECM Records)
Joe zawinul  Faces & Places (ESC Records, CD 03679)
Michel Godard  Castel del Monte II (Enja Records, enj9431-2)
Klaus König  Black Moments (Enja Records, enj9428-2)
Absolute (Ensemble)  Fix (Enja Records, enj9449-2)
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THE GRAND ORGAN OF THE CASTLE
CHURCH OF ST. CATHERINE IN
KREMNICA. DAVID DI FIORE.
SLOVART MUSIC 2001, SR-0046

David Di Fiore je u vye 30
rokov organistom Jednotnej
metodistickej cirkvi v Seattle,
USA. Za tie desaroèia mal
zrejme dos priestoru rozirova
a zve¾aïova svoj repertoár, èoho
dôkazom je aj táto nahrávka. Mr.
Di Fiore predvádza svoj kumt
na mohutne disponovanom
nástroji krnovskej výroby z roku
1992 v kostole sv.Kataríny
v Kremnici. Historický a týlový
záber tejto nahrávky je chvályhodne iroký a dramaturgicky
objavný, a to dokonca èiastoène
aj pre organistov, ktorí zo
skladieb platne dôvernejie
poznajú zrejme iba Reubkeho
sonátu.
Ale poïme po poriadku. Taneèná
suita z Antverpskej knihy tancov
(cca. z roka 1583) nám na úvod
predstavuje kremnický organ so
snahou o èo najkomplexnejie
vyaenie jeho enormne bohatej
zvukovosti. Obèas sa stretávame
so súèasnou kombináciou
výkovo a charakterovo extrémne rozdielnych registrov. Di Fiore
spo¾ahlivo frázuje a narába
s mikroagogikou, jemne vytvára
malé hudobné celky v prospech
farebne a výrazovo vypointovaného pretlmoèenia populárnej
hudby spred vye tyroch storoèí.
Karmelitánska suita Jeana
Françaixa je pôvabným,
lyrickým sledom trochu
bizarných hudobných obrazov
v postimpresionistických
mantineloch; es krátkych
miniatúr toti má distingvovane
vyjadri a hudobne odlíi
povahu iestich mníok
karmelitánskeho klátora. Tieto
viac ne vtipné kúsky hrá Di
Fiore vkusne a precízne, logicky
a nápadito registruje a vytvára
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kontrasty, plasticky artikuluje.
Hudobný tok necháva neruene
napredova a iba ve¾mi citlivo ho
dotvára v stavebne èi harmonicky odôvodnených detailoch.
Z úplne iného súdka je Sonáta na
94. alm Júliusa Reubkeho,
Lisztovho iaka, ktorému bolo
súdené i iba 24 rokov.
Reubkeho Sonáta je akoby
sledom pohnutých, exaltovaných alospevov s mnostvom
meditatívnych polôh, temných
håbok a chromatizmu. Jej
obrovské zvukové kontrasty
a preferovanie svojbytných
akordických a polyfonických
blokov predznamenávajú u
hádam Regera. Di Fioriho
poòatie diela tu nie je celkom
bezproblémové. Hoci udriava
jednoliatos celku a ve¾kolepý
tektonický oblúk, miestami by
ho mohol podstatne viac
ozvlátni: registrácia sa mi
zdala èasto jednotvárna, chýbali
mi drobné dynamické vlny
a odstupòovania. Málo tak boli
cíti váha, håbka a sila jednotlivých zloiek hudobnej výpovede.
Nahrávku uzatvárajú dve krátke
a obsahovo neproblematické
skladby: Mozartove premeny
súèasného maïarského
skladate¾a Zsolta Gárdonyiho
a Studio Sinfonico Enrica Bossiho.
Gárdonyiho dielko je duchaplnou jazzovou transformáciou
istej Mozartovej témy, najmä
v sprievode a harmonickom
zafarbení; je vak otázne, èi
tento typ hudby je najvhodnejí
práve pre organ. (Mozart, jazz
a exkluzívne zvukové rúcho
alikvotných, jazykových a pod.
registrov sa pod¾a mòa vyluèujú
navzájom...) Bossiho symfonická túdia je zas monumentálnou romantickou freskou
v organovom pléne, tvoriacou
efektný koniec platne.

T O M Á  H O R K AY
===

GIUSEPPE VERDI
ALZIRA
M. MESCHERIAKOVA, R. VARGAS,
P. GAVANELLI, L´ORCHSTRE DE LA
SUISSE ROMANDE, F. LUISI
Philips 2001, 464628-2
Postavme si otázku, ako asi
vyznieva opera, o ktorej sám

autor  a ide o Giuseppe Verdiho
 prehlásil: quelle e proprio
brutta (ona je skutoène
karedá). Tento výrok sa
vzahuje k ôsmej Verdiho opere,
Alzire. Tridsadvaroèný skladate¾
má za sebou výrazné úspechy,
jeho diela premiérovala
milánska La Scala, benátske La
Fenice a Rím. Rozhodol sa
napísa operu pre neapolské San
Carlo, pre mesto s neobyèajne
silnou tradíciou, pre divadlo, kde
sa dobre darilo Mercadantemu
i Pacinimu. Verdiho lákala
monos spolupracova
s tamojím libretistom Salvatore
Cammaranom, známym z textu
k Donizettiho Lucii di Lammermoor. Ako námet k novej opere
si spoloène vybrali Voltairovu
Alziru. Príbeh o náboenských
paradoxoch, z pozadia ktorých sa
vynára dej o panielskom
guvernérovi z Peru, ¾utujúcom
na smrtelnej posteli vlastnú
krutos a odovzdávajúcom svoju
domorodú nevestu milovanému
náèelníkovi. Tým obracia Inkov
ku kresanstvu. Prijatie Alziry
neapolským publikom nebolo
najhorie, po èase sa vak opera
stiahla z javísk a dodnes je skôr
kuriozitou.
Nový CD komplet, vydaný
firmou Philips, je krokom
k odtabuizovaniu menej hraných
opusov raného Verdiho
a zrete¾ne poukazuje na ich
svetlé stránky. Ani najslabia
Verdiho opera sa nemusí hanbi
za opojnú melodiku, belkantovú
kantilénu a dobovo plne
akceptovate¾ný sloh. Má
neodkriepite¾ný rukopis
(vrátane donizettiovskej
inpirácie) a k vývoju skladate¾a,
k jeho osobnostnému
a umeleckému dozrievaniu
jednoducho patrí. túdiová
nahrávka vznikla v eneve a na
èele L´Orchestre de la Suisse
Romande stál taliansky dirigent
Fabio Luisi. Ide o umelca
cítiaceho pulz diela do najmeních detailov, schopného obnai

TO

jeho temporytmické kontrasty,
razanciu v gradáciách, vo¾nos
a vzlet v kantilénových úsekoch.
Jeho koncepcia je nielen presná
a týlová, ale dokáe inpirova
kolektívne telesá i sólistov.
V obsadení dominuje Ramon
Vargas ako Zamoro, tenorista so
zamatovým timbrom, ideálnou
legátovou frázou, ale i náleitým
dramatickým drivom. Paolo
Gavanelli spieva Gusmana
s pátosom, schopnosou
diferencova dynamiku a výraz,
avak aj s istou mierou napätosti
výok. Jeho tón je pomerne
rovný, take o elegancii a klenbe
fráz typu Renata Brusona mono
len ako hovori. Dramatickokoloratúrnu titulnú hrdinku
nahrala Marina Mescheriaková,
ovládajúca finesy bel canta,
dynamicky pestrá, týlovo
bezpeèná, technicky dobre
pripravená. Má pôsobivé pianá,
mezza voce, jej frázy sú delikátne, take iba obèasné zvýenie
vibrata vo forte trocha kazí
dojem z jej kreácie.

PAVEL UNGER
====

WOLFGANG LENDLE
SPANISH GUITAR MUSIC
Teldec 1988, WPCS-21088 (Warner
Music Japan, 2000)

Wolfgang Lendle, renomovaný
nemecký gitarista, je slovenským
priaznivcom gitary ve¾mi dobre
známy, a to najmä vïaka jeho
vystúpeniam na Festivale
Johanna Kaspara Mertza
v Bratislave v rokoch 1986, 1991,
1993 a 1995. Navye vydavate¾stvo OPUS vydalo dve jeho
nahrávky Agustín Barrios Mangoré
(1990) a Curiosities and Favorites
for Guitar (1999).
Wolfgang Lendle je u nieko¾ko
desiatok rokov pravidelným
= HUDOBNÝ IVOT  10  2002
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hosom festivalov po celom
svete. Jeho repertoár zahàòa
skladby vetkých období, avak
dôraz kladie na hudbu 20.
storoèia, vrátane vlastných
kompozícií.
CD Spanish Guitar Music je jednou
z jeho raných nahrávok (1988).
Ako vyplýva z názvu, nájdeme tu
diela výhradne panielskych
autorov. Na úvod sú zaradené
skladby Francisca Tárregu,
gitaristu, skladate¾a
a zakladate¾a novej panielskej
gitarovej koly na prelome
19. a 20. storoèia. Prvou je
populárna skladba Recuerdos de la
Alhambra (Spomienky na
Alhambu), nasledujú transkripcie
skladieb J.Delphina Alarda
Estudio brilante a I.Albéniza
Mallorca a Asturias (u nás tie
známa pod názvom Legenda).
Preludio I, Preludio II a En tierras
de Jeréz Joaquina Rodriga
nepatria medzi skladate¾ove
najvýznamnejie diela, avak
o to zaujímavejie je poèu
nahrávku práve týchto skladieb.
Môeme si tie vypoèu málo
známe Homenaje a la guitarra
a Campanas del Alba od E.Sainz
de la Maza, rovnako ako Sevillu
E.Pujola. Zaujímavým spestrením sú skladby Estudio sin luz
a Remembranza A. Segoviu, ktorý
je verejnosti známy skôr ako
gitarový virtuóz. Záver platne
tvoria Nocturno a Madroòos od
F.M.Torrobu.
Lendleho extrémny temperament cíti v kadej interpretovanej skladbe. Jednotlivé úseky sú
toti èasto výrazovo a tempovo
preexponované. Tieto sú vak
pre Lendleho charakteristické
a hodnoti ich kladne èi záporne
nechávam na názor, resp. vkus
poslucháèa. Nedovolí mi ale
nespomenú závaný nedostatok, ktorým je príliná rytmická
vo¾nos, najmä v skladbách
F.Tárregu (Polka, Vals, Mazurka),
kde sa na úkor virtuozity stráca
ich taneèný charakter. Slovo
príli mono pri hodnotení
Lendleho interpretácie vyslovi
ve¾mi èasto. Lendle je vak
hráèom etablovaným na
svetových pódiách s vlastnou,
ve¾mi charakteristickou hrou,
ktorá je poslucháèmi buï v plnej
miere akceptovaná alebo
odmietnutá.
Popri poèetných nahrávkach
podobnej dramaturgie vyniká
toto CD iba zaradením menej
= HUDOBNÝ IVOT  10  2002

známych diel (Pujol, Rodrigo,
Sainz de la Maza). Lendleho
interpretácia je ve¾mi osobitá
a preto je album zaujímavejí
ako prezentácia jeho poh¾adu na
panielsku hudbu ne prezentácia hudby tejto oblasti.

MARTIN KRAJÈO
===

F O L K L Ó R

ZAHRAJ, PRIMÁ
MIROSLAV DUDÍK, HUSLE
ORCHESTER ¼UDOVÝCH NÁSTROJOV
SLOVENSKÉHO ROZHLASU
V BRATISLAVE
Diskant 2001, DK-0064-2

Nahrávky Orchestra ¾udových
nástrojov so súhrnným názvom
Zahraj primá nás okamite
naladia na atmosféru vysielania
folklórnej hudby Slovenského
rozhlasu. O¼UN si poèas svojej
existencie vytvoril bohatý
repertoár s èitate¾ným interpretaèným rukopisom primáa
Miroslava Dudíka. Nahrávky sú
v mnohých prípadoch obohatené
autorským podielom skladate¾ov
a upravovate¾ov.
Pokia¾ hrá Miroslav Dudík svoj
kmeòový repertoár, vychádza
z domácich koreòov, a to
predovetkým zo spomienok na
hru deda Samka Dudíka (Bora,
bora, borovienka, Spomienky na
Samka). Dobrí huslisti sa
nezaprú v autorských realizáciách skladieb Èíe sú to kone
(Bohumil Smejkal), Piesne
z Kamenína (Alexander Klebercz), Za horami, za dolami,
Zahraje mi, zahraj (Jaroslav
Stráòavský) a iných.
K takpovediac klasickým
výkonom v tomto ánri patrí
Tonkovièova Ceperka. Mladý
skladate¾ Peter Janoèiak

zaujímavo experimentuje
s goralským folklórom, keï
ukladá do polyfonických rovín
rôzne náladové a farebne
odlíené vrstvy takmer autentickej hudby (Kiej Janiczka viedli ku
Lewoczi). Jaroslav Juráek
a Horymír Suil vsadili na
virtuóznu a rapsodickú kartu
s variaènými obmenami
cigánskych a iných melódií. Ivan
Dubecký a Zdenìk Macháèek vo
svojich skladbách Primáska
z Hontu a Od Javorníèka vychádzajú z vokálnej svadobnej predlohy
z Hontu v netradiènom formovom a variaènom spracovaní
s maestoznymi, taneènými
a bohato farebnými plochami.
Celok albumu ponúka peknú
zábavu pri príjemnom, viac ako
hodinovom posedení s ¾udovou
piesòou. Dobrá umelecká
kvalita, osobná zainteresovanos,
emocionálny vklad s gradaèným
výkonom, to sú prednosti
nahrávky Zahraj primá. Z tohto
h¾adiska sa zdajú by prebytoèné
a priam prehnané niektoré
výroky publikované
v sprievodnom texte bukletu.
Uveril by som, e si Samko
Dudík tykal s Leoom Janáèkom,
ale e sa podie¾al aj na jeho
teórii ¾udových nápevkov je
nielen kývanie s èitate¾om, ale
priam snaha o jeho prehadzovanie cez plot. Podobným
spôsobom vyznievajú slová
o povýení ¾udovej piesne do
výsostných sfér skutoèného
umenia s puncom akademickej
dokonalosti. Výkonu Miroslava
Dudíka treba da reálny a pre
nás ve¾mi cenný rozmer. Ním sa
nám prihovára osobne a oslovuje
nás zrozumite¾ne, príalivo,
oèarujúco a suverénne. V tom je
jeho sila, ve¾kos i krása.

ALEXANDER MÓI
====

SLOVENSKÉ SPIEVANKY
Zväz Slovákov v Maïarsku 2001,
SLOV1
CD Slovenské spievanky obsahuje
nahrávky ¾udových piesní
Slovákov z Maïarska
v interpretácii detských sólistov,
speváckych skupín a ¾udových
hudieb. Na album sa dostali

víazi celotátnej súae
(s päroènou tradíciou)
organizovanej pre deti a mláde
Zväzom Slovákov v Maïarsku.
Pre deti a mláde, venujúce sa
slovenskej ¾udovej hudbe za
hranicami naej krajiny, je to
jeden zo stimulujúcich podnetov. Medzi úèinkujúcimi mono
nájs rodiace sa spevácke
talenty. Èistým hlasom, peknou
intonáciou, zafarbením, výrazne
individuálnym interpretaèným
prístupom sú nahrávky dobrým
prís¾ubom do blízkej
budúcnosti.
Treba vak poveda, e väèia
èasová plocha albumu patrí
nevýrazným prejavom, kde sa
úplne strácajú elementárne
poiadavky na hudobnú kvalitu
nahrávky. Nemono nájs
primeranú latku kritérií ani
pre intrumentálne výkony.
Ve¾ký rozdiel je medzi hrou
mladých muzikantov ¾udových
hudieb z obce Mihálygerge
(Svrèkovci) a zo Slovenského
Komlóa. Jedni sú cenní
vitalitou hry a druhí muzikantskou èistotou interpretovanej
¾udovej predlohy. Na albume
dostali Svrèkovci ve¾ký priestor,
no muzikantsky ho nezvládli.
Nenacvièené zostali najmä
piesne so speváèkami.
V sólových èíslach chýba
muzikantská pripravenos na
poadovaný výkon. Nevyuité
monosti cíti v pedagogickej
práci s mladým kolektívom.
Slabým ohnivkom je hra na
kontrabas, cimbal a kontru.
Melodické nástroje sa uspokojujú s citovaním jednoduchých
podôb melódií a ich mechanickým, a nekriticky dlhým
radením za sebou. S detskou
interpretáciou vak treba ma
nekoneènú trpezlivos, èi u ide
o pedagogickú prácu alebo
postoj poslucháèa. Lepím
výkonom sa predstavila citarová
hudba z Békéskej Èaby. týl
a technika hry sú deom blízke
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a nekladú také nároky ako na
hráèov sláèikovej ¾udovej hudby.
Nevyuité rezervy sú v oblasti
výberu bohatého domáceho
repertoáru.
Napriek vysloveným výhradám
je chvályhodné osobné dramaturgické angaovanie sa
predsedníèky Zväzu Slovákov
v Maïarsku R. Egyedovej 
Baránekovej pri realizácii celého
projektu.
Ak si predstavíme mnostvo
starostí, s ktorými slovenská
menina v Maïarsku zápasí,
nezostáva nám iné, ako poïakova sa za tento ¾achetný èin.

ALEXANDER MÓI
=

J A Z Z

CASSANDRA WILSON
BELLY OF THE SUN
EMI/Blue Note 2002, 535072-2

Èierna diva Cassandra Wilson,
v súèasnosti jedna
z najrepektovanejích speváèok,
patrí u desa rokov k tomu
najlepiemu, èo firma Blue Note
prináa na trh. Nie je tomu inak
ani v prípade tohtoroènej
novinky Belly of the Sun. Tak ako
aj na ostatných albumoch, aj tu
ostala verná piesòovej forme,
vyhýbajúc sa prísnej chorusovej
truktúre. Obsah sa vak vzpiera
akémuko¾vek striktnému
ánrovému zaradeniu. Cassandra poletuje nad týlmi,
z kadého si vyberá presne to, èo
chce, èi u je to blues, bossanova, ragtime, world music,
straightahead jazz, folk alebo
groovujúci funk. Z týchto
ingrediencií vytvorila originálnu
nadánrovú zmes, preukazujúc
pri tom nesmiernu úctu
k hudobnému dedièstvu jej
predkov. Oivuje tradíciu týlu
stride-piano v Darkness on the
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Delta, Jobimovu Waters of March
preniesla ikovnou intrumentáciou z Brazílie do ústia Missisippi, dokáe interpretova zemitú
èiernu bluesovú klasiku You Gotta
Go rovnako dobre ako folkovú
bobdylanovku Shelter from the
Storm. Problémy jej nerobí funk
(Show Me Love), ani karibské èi
africké rytmy (Drunk As Cooter
Brown, Only a Dream in Rio).
Aranmány sú pestrofarebné
a transparentné, konfrontujú
v jednom celku rozdielne typy
bluesovej, jazzovej, world alebo
funkovej intrumentácie (dobro,
wah-wah gitaru, davisovsky
pridusenú trúbku, kontrabas,
bezpracovú basgitaru, celú
armádu afrických
i juhoamerických perkusií).
Album s jemnou dávkou popovej
esencie (avak nie na úkor
samotnej podstaty hudby) má
ancu oslovi iroký okruh
poslucháèov. O Cassandrinej
suverenite svedèí aj to, e
vznikal celý výhradne pod jej
producenstským vedením.
Najdôleitejou súèasou celého
albumu je vak spev. Krásne
zamatový Cassandrin alt je
jednoducho rados poèúva. Je
stoicky pokojná, príjemne
lenivá. Plynie pomaly, ako
ve¾ká rieka pred ústím. Takmer
nezvyuje hlas, ako by za iadnu
cenu nechcela da najavo
emócie. Ale pri tom emócie sú
imanentnou súèasou jej
hudobného prejavu  sú ukryté
kdesi hlboko, pod hladinou
pokojného toku tónov a zvukov.
Napriek bezchybnosti producentského spracovania nie je
album Belly of the Sun profesionálne chladný èi sterilný (tak
ako napr. posledný album Diany
Krall). Cassandra Wilson má
toti v hrdle slnko, ktorého
hrejivé lúèe vás pri poèúvaní
naplnia príjemným akustickým teplom.

zamerané na klasiku, blues
nevynímajúc. Skupina Beatles je
tie klasikou, aj keï z Ve¾kej
Británie. Nahrávka The Blues
White Album je priamym
dôkazom, e slávna britská
invázia do sveta populárnej
hudby bola jazdou na pleciach
blues.
U originálny White Album od
Beatles z roku 1968 ponúkol
pestrú ánrovú chu a mono
práve preto bol akceptovaný
irokým spektrom poslucháèov.
Dofarbi na modro sa tento
biely hudobný produkt
podujalo nieko¾ko výborných
hudobníkov reprezentujúcich
rôzne podoby blues. Aj keï je
skladieb priamo súvisiacich
s blues (v puritánskom
ponímaní) na albume len zopár
(Lucky Peterson  Yer Blues, Joe
Louis Walker  While My Guitar
Gently Weeps), podarilo sa
niektorým interpretom aj
v typických beatlesovkách
nájs a zdôrazni bluesový
feeling (Jimmy Thackery  Why
Dont We Do It In The Road?, Chris
Duarte  Im So Tired, Charlie
Musselwhite  Dear Prudence).
Iným tento zámer, napriek
nepopierate¾nej snahe, nato¾ko
nevyiel: Maria Maldaur  Obla-di, Ob-la-da bola aj
v pôvodnej verzii viac-menej
pop song; T. Bone Wolk - Dont
Pass Me By, ktorá sa odvíja
v reggae-funkovom rytme,
s úvodným riffom prevzatým
z bluesovej klasiky Good Morning
Little School Girl. V histórii
mnohokrát aranovanú a tým
chronicky známu skladbu
Blackbird si v týle delta blues
výborne podal Colin Linden,
hrajúci na rezofonickú gitaru
dobro. Revolution v podaní

ROLAND KÁNIK
=====

B L U E S

THE BLUES WHITE ALBUM
Telarc 2002, CD-83553, distribúcia
DIVYD
Vydavate¾stvo Telarc je v poòatí
americkej hudobnej tradície

Kenny Neala, Lucky Petersona
a Taba Benoita je zas výborne
odspievaná systémom kadý
s kadým, ako v klasickom
bluesovom jam-session.

Modré blues a biely britský
rock. Biely album s modrým
nádychom. Nie je to sýta
plagátová tlaè, ale skôr jemne
vyváený akvarel.

DUAN JANÏOUREK
====

K N I H Y

VILIAM FIGU-BYSTRÝ
(1875-1937)
ZBORNÍK REFERÁTOV

(tátna vedecká kninica v banskej
Bystrici  Literárne a hudobné
múzeum)
tátna vedecká kninica
v Banskej Bystrici  Literárne
a hudobné múzeum v spolupráci
s Parkom kultúry a oddychu
v Banskej Bystrici vydala zborník
referátov zo seminára o ivote
a diele Viliama Figua-Bystrého,
ktorý sa konal v Banskej Bystrici
28. apríla roku 2000 pri
príleitosti 125. výroèia jeho
narodenia. O ivote a diele
skladate¾a spätého s Banskou
Bystricou sa u povedalo
a napísalo mnoho, no i napriek
tomu viaceré príspevky priniesli
nové informácie a nové poh¾ady
na niektoré otázky jeho ivota,
tvorby, èi zberate¾skej práce.
Kadý takýto vydavate¾ský poèin
je mimoriadne významný a to
zvlá, keï ide o skladate¾a,
ktorý svojou tvorbou rozvinul
úsilie o vznik slovenskej
národnej hudby.
Zborník obsahuje jedenás
príspevkov hudobných
teoretikov, a predovetkým
vysokokolských pedagógov. Vo
vstupnom príspevku uskutoènil
Emanuel Muntág, na pozadí
hodnotenia v dobovej tlaèi,
struèný prierez ivotom
a tvorbou Viliama FiguaBystrého. Miloslav ípka na
základe prekladu Figuových
denníkov z rokov 1882-1906
(z maï. preloil Dr. J. Bázlik),
ktoré sa nachádzajú
v zbierkovom fonde Literárneho
a hudobného múzea, sledoval
skladate¾ovu motiváciu záujmu
o ¾udovú pieseò, genézu
zberate¾skej èinnosti a jeho
snahy o vydanie zbierok
= HUDOBNÝ IVOT  10  2002

RECENZIE

CD 

¾udových piesní, ktoré zozbieral.
Prináa celkom nový poh¾ad na
Figuovu prácu na poli
národnom, najmä v období do
vzniku 1. Èeskoslovenskej
republiky, prièom rúca predstavy
o skladate¾ovi ako o silnom
národovcovi. Jeho kontatovania
v tomto smere sú ove¾a
zdranlivejie a zároveò
objektívne sa opierajúce
o pramenné informácie
v porovnaní s romantizujúcimi
a prikrá¾ujúcimi názormi
niektorých iných bádate¾ov
v tejto oblasti. Igor Gapar podal
z pozície vlastnej interpretaènej
praxe primáa v ¾udových
hudbách analýzu Figuovho
hudobného spracovania
¾udových piesní v zbierke 1000
slovenských ¾udových piesní.
Tibor Sedlický sa vo svojom
príspevku venoval nielen
enumerácii skladate¾ovej
zborovej tvorby, ale naznaèil aj
jej systematiku v kontexte
súdobej hudobnej tvorby. Na
pozadí dobových kritík Eva
Michalová objektívne zhodnotila
pre slovenskú hudobnú kultúru
mimoriadne významné hudobné
dielo, operu Detvan. Jana
kvarková podala interpretaèný
poh¾ad na klavírne dielo
skladate¾a z poh¾adu vlastnej
autopsie a interpretácie. Milan
Hric ako zruèný organový
interpret v komparácii
s niektorými organovými
dielami slovenských
a európskych skladate¾ov
pomerne kriticky zhodnotil
organovú tvorbu Viliama FiguaBystrého. Mnohé zaujímavé
a reálne návrhy v súvislosti
s vyuitím skladate¾ovej tvorby
v hudobno-vzdelávacom procese
podala vo svojom príspevku Eva
Langsteinová. Viliama FiguaBystrého ako upravovate¾a
katolíckych duchovných piesní
a nosite¾a ekumenickej
spolupráce v období pôsobenia
v Banskej Bystrici predstavila
Tatiana Kamenská. Vzh¾adom
na to, e táto oblas
skladate¾ovej tvorby je málo
známa a málo prebádaná, je
tento príspevok zvlá
významný. Dagmar Michálková
informovala o diplomovej práci
Rastislava Kaiara, ktorú viedla
a ktorej cie¾om bolo vytvorenie
audiovizuálnej pomôcky Viliam
Figu-Bystrý. Súèasou
príspevku je aj scenár diafónu,
= HUDOBNÝ IVOT  10  2002
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ktorý je urèený pre iakov 4.
Roèníka základných kôl. Bodku
za príspevkami tvorí krátky
filozoficko-reflexívny exkurz do
minulosti nielen slovenskej
hudobnej kultúry z pera ¼udmily
Èervenej. Pravdivo a vecne
zhodnotila vzah súèasníkov ku
svojej minulosti.
Zborník referátov k 125. výroèiu
narodenia skladate¾a Viliama
Figua-Bystrého vyiel vo
vkusnej adjustácii Vladimíra
Èerveného, prièom svoju
editorskú peèa na òom
zanechala Marianna Bárdiová.
Treba len dúfa, e sa niektoré
nové poznatky o ivote a diele
skladate¾a Viliama FiguaBystrého dostanú k èo
najväèiemu poètu svojich
adresátov a prispejú tak
k propagácii jeho hudobného
diela a k poznaniu naej
hudobnej minulosti.

IGOR FUDRA

TERÉZIA URSÍNYOVÁ ,
MÁRIA KIONOVÁ-HUBOVÁ
VOLALI MA MIMI
Bratislava, Divadelný ústav, 2001
Hoci ete aj vo Dvorského ére
sa záujem slovenskej verejnosti
o operu zïaleka nemôe rovna
popularite èinoherného divadla,
predsa len publikácií o naich
operných umelcoch pomaly
pribúda. Po Zvaríkovom
druhom diele pamätí, v ktorom
state o opere zaberajú dobrú
polovicu, knihe o (na Slovensku
úplne neznámom) basistovi
Ladislavovi Pudiovi, prvom
Slovákovi, ktorý spieval v la
Scale (obe vyli v roku 2000),
a po Palovèíkovej knihe o prvej
generácii slovenských operných
spevákov Blahovi a Bartoovej
(2001), vydal tentoraz Divadelný ústav knihu pamätí pod
názvom Volali ma Mimi.
Národná umelkyòa Mária
Kionová-Hubová ju napísala
spolu s muzikologièkou PhDr.
Teréziou Ursínyovou.
Pri vydávaní podobných titulov
(ktorých nikdy nebude dos,
pokia¾ nepod¾ahneme ilúzii, e
i sa dá aj bez pestovania
tradícií) je vdy najdôleitejie
utrafi správny pomer medzi

charakterom práce (ktorý môe
oscilova medzi krajnými pólmi
odbornosti a popularizácie)
a jeho zamý¾aným adresátom
(od verejnosti divadelných
odborníkov, cez mikrosvet
operných fanúikov a po iriu
kultúrnu verejnos). Z tejto
dilemy publikácia vyk¾uèkovala
pomerne astne, keï prológom
a epilógom muzikologièky (ale aj
prílohou, obsahujúcou základné
biografické dáta, súpis rolí
a vystúpení umelkyne) zaujme
odborníka, kým vlastné
spomínanie, písané v prvej osobe
a tvoriace jadro kniky, osloví
skôr irie laické publikum. Pre
èitatelov, nesledujúcich pravide¾ne operný ivot, budú ma
pritom mnohé spomienky
a kontatovania pe¾ novosti a pre
tých, èo sledovali Kionovej
umenie z druhej strany rampy,
zasa budú evokova mnohé
v minulosti spoloène preité
záitky.
Pomerne ve¾a priestoru v knihe
zaberajú kapitoly o speváèkinom
detstve, rodine, manelstve a
vojnových záitkoch, ktoré sa
striedajú so staami o jej
umeleckých poèiatkoch
a partneroch, reiséroch,
dirigentoch, skladate¾och. Tieto
sa napr. od podobných pasáí
Zvaríkovej knihy odliujú len
decentnejím osobnostným
postojom, no znalca ani
operného fanúika nièím príli
neprekvapia. Ïaleko podnetnejie a zaujímavejie vychádza
kapitola Z mojich operných postáv,
ktorá nielene naèrtáva prístup
speváèky k umeleckému
zmocneniu sa jednotlivých rolí,
ale je aj demontráciou jej
inteligencie a kultivovaného
osobnostného rozh¾adu.
Intelektuálny rozmer Kionovej
dokres¾ujú aj ïalie tvrdenia
roztrúsené v ostatných kapitolách, v ktorých sa nerozpakuje
prezentova vlastné názory
(s ktorými nemusíme vdy
súhlasi) na mnohé problémy
náho operného ivota a opery
vôbec (spievanie v originále,
potreba neustálej hlasovej
kontroly, názory na moderné
reijné postupy, názory
o kultúrno-osvetovom poslaní
umelca a pod.). Celkove
Kionovej neobyèajne kultivované obzretie sa za vlastným
obèianskym, a najmä umeleckým ivotom pôsobí dojmom a

prive¾mi uèesanej vyrovnanosti,
spokojnosti a bezproblémovosti
(napr. jej spomienky takmer
nereflektujú protireèenia, aké
vnáala do vnútrodivadelného
ivota pohnutá politická realita
èi u slovenského tátu alebo
komunistickej éry, ale aj
prirodzené antagonizmy
vnútrosúborového ivota), na
ktoré má vak (na rozdiel od
prísnej vedecko-historickej
práce) plné právo. Rovnako
distingvované, ale aj vedecky
trefné je závereèné hodnotenie
Ursínyovej, charakterizujúce
Kionovú (opierajúc sa o dobové
kritiky, i vlastnú divácku
skúsenos) ako predovetkým
skvelú mozartovskú interpretku,
výbornú koncertnú speváèku
a vyzdvihujúce komplexnos jej
prístupu k opernej interpretácii.
Na dnené pomery má text a
prekvapujúco málo preklepov èi
chýb (Musettu naposledy
spievala o desaroèie neskôr, ako
je uvedené, chybný prepis
talianskych miest Gubbio
a Prato).
Pre mòa osobne, ktorý som pani
Kionovú od svojich chlapèenských rokov vídaval stúpa po
Lermontovovej ulici v èasoch,
kedy sa ete nechodilo autami
a ktorý som sedával na jej
predstaveniach v SND v rokoch
1956-72, majú osobitnú
výpovednú hodnotu pojednania
o jej koncertnej èinnosti, ktorú
som neúplne reflektoval len cez
rádio, ako aj niektoré detaily jej
ivota (napr. viedenské
stretnutie s tenoristom
Imrichom Godinom, ktorého
koické a najmä zahranièné
pôsobenie by si tie zaslúilo
obdobnú publikáciu, na ktorú
sa u ia¾ sotva nájde autor). Pri
èítaní publikácie, ale aj pri
písaní tejto glosy prevládali vo
mne pocity úcty pred jej
umením a ivotom a striedali sa
s nostalgickými spomienkami.
Na chví¾u som ju opä videl, ako
si sa Melisanda rozèesáva svoje
nádherné zlaté vlasy, vyvolávajúce úas zamilovaného Pelleasa
Andreja Kucharského, ako
chlapsky podáva po mnohoroènom odlúèení ruku Meresjevovi Juraja Onièenka
a v uiach mi zaznel jej zvonivo
zákerný smiech Suchoòovej
¼utomíry.

VLADIMÍR BLAHO
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RECENZIE
POZNÁMKY

CD

DISKOFILA

OPÄ
SENZAÈNÝ

VIVALDI!

V tomto èísle by som vás rád
ohúril dvoma CD z dielne
firmy SONY. Oba disky majú
nieko¾ko rovnakých èàt.
Autorom diel je veène mladý
a originálny il prete rosso
A. Vivaldi, ktorého hus¾ové
koncerty tu znejú vo
svetových premiérach
v jedineènej interpretácii
talianskeho huslistu
Giuliana Carmignolu.
G. Carmignola pochádza
z Trevisa z hudobníckej
rodiny, túdiá strávil
u velikánov hus¾ovej hry N.
Milsteina a H. Szerynga.
Víaz nieko¾kých významných hus¾ových súaí na
moderných husliach sa
neskôr zaèal venova
barokovej hudbe
a historickej interpretácii,
ktorá ho priviedla
k spolupráci s ansámblom
Sonatori de la Gioiosa
Marca. Neskôr mení toto
teleso za Venice Baroque
Orchestra, ktorý zaloil
spolu s umeleckým vedúcim,
violonèelistom a organistom
Andrea Marconim. Do
dneného dòa nahralo toto
teleso spolu so sólistom G.
Carmignolom tri CD
s dielami A. Vivaldiho a P. A.
Locatelliho.
Na prvom CD (SONY 51352)
sú populárne tyri roèné
obdobia a tri dosia¾ nenahraté hus¾ové koncerty: Es
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dur RV 257, B dur RV 376 a D
dur RV 211. Druhý disk (SONY
89362) obsahuje es hus¾ových koncertov: C dur RV 177,
D dur RV 222, e mol RV 273, F
dur RV 295, B dur RV 375 a C
dur RV 191  a tie ide
o svetové premiéry.
Prvýkrát som sa spolu s SKO
zoznámil s neznámymi
Vivaldiho hus¾ovými koncertmi roku 1971, keï s nami
hosoval skvelý ruský huslista
Michail Fichtengo¾c. Bol doma
rovnako cenený ako D.
Oistrach, no nemal také astie
a bol ove¾a menej známy. Nu
a tento skvelý, no zlomený
umelec priniesol do Bratislavy
jeden zo spomínaných
koncertov, ktorým nás úplne
oèaril. Bol to Vivaldiho koncert
e mol RV 278. Rozhlasová
nahrávka sa realizovala 10.
októbra 1971 a z èasu na èas sa
vysiela. Fichtengo¾cov tón, ah
sláèika, ale aj skromnos stále
rezonujú v spomienkach,
starých èlenoch SKO.
S Bohdanom Warchalom hral
ete Bachov Dvojkoncert d
mol, a bol to pravý sviatok
nielen pre nás, ale i pre
publikum.
Nebudem tu písa o tyroch
roèných obdobiach, hoci Carmignola ich hrá spolu so skvelým
orchestrom objavne. Len jedna
poznámka: v porovnaní
s technickou nároènosou
spomínaných hus¾ových
koncertov sú tyri roèné obdobia
prechádzkou ruovým
sadom. Neèudo, e tieto
skvostné a nároèné koncerty sa
nahrali a teraz.

najkrkolomnejie pasáe,
skoky, sekvencie, trilky,
staccatá, prièom niè nevyznieva samoúèelne. Jeho tón  aj
keï týlový bez vibrata 
nepôsobí vôbec sucho a je
oèarujúci najmä v nádherných
pomalých èastiach, v ktorých
je Vivaldi nedostiným
tvorcom.
V osi skladate¾ov-hus¾ových
virtuózov: Vivaldi (1678-1741)
 Tartini (1692-1770) 
Locatelli (1695-1764) 
Paganini (1782-1840), bol
Vivaldi najstarím a som
presvedèený, e ich vetkých
ovplyvnil. Napríklad
v Hus¾ovom koncerte D dur (RV
211) je v prvej èasti kadencia,
ktorá mi pripomína tzv.
capriccia pre sólistu
v hus¾ových koncertoch
Locatelliho. Ide o Dvanás
hus¾ových koncertov op. 3 Larte
del violino. Carmignola u
nahral 4 koncerty (è. 1, 2, 10,
10) z tohto cyklu (SONY
89729) a je to opä hit na
hudobnom trhu. Samozrejme,
Locatelliho capricci boli
urèite predobrazom
a inpiráciou pre Paganiniho
pri tvorbe jeho 24 capricci op.1
pre sólové husle!
Vivaldi na neuverite¾ne malom
priestore (3-4 minúty) vytvára
úasné nálady, napríklad
v koncerte e mol (RV 273) u
v úvode pred nástupom sóla
poèu predzves búrky. Keï sa
ozve èarovné sólo, èloveku sa
a zastaví dych nad virtuozitou
a intonaènou precíznosou.
Som presvedèený, e prejav G.
Carmignolu mono bezo-

Carmignola má perfektnú
techniku pravej ruky, nemá
iadne problémy s prstovou
technikou a hravo zdoláva tie

zvyku oznaèi za absolútnu
normu pri interpretácii
Vivaldiho koncertov. Radostné
nálady sa striedajú

s melanchóliou v molovej
nálade. Hus¾ové sóla v 3.
èasti (RV 222) sú mimoriadne pestré a prakticky
nehrate¾né, avak Carmignola nás presviedèa o opaku!
Oivuje Vivaldiho zápis, ako
keï potápaè v mori reflektorom oiari korálový útes, kde
ete nikdy nevstúpila ¾udská
noha. Samozrejme, sólista
má skvelú podporu
v nemenej perfektnom
orchestri. Mòa najviac
fascinuje, keï pod hus¾ovým
sólom pulzuje celá hus¾ová
sekcia. Tartini, Locatelli
a ostatní veru nemohli ma
jagavejí vzor ne Vivaldiho.
Nezabúdajme, e i ve¾ký
Bach sa nechal inpirova
jeho skladate¾ským odkazom. Pod¾a mòa je najoslnivejia 3. èas z Koncertu D dur
(RV 222), ktorá ma okamite
chytila za srdce. Vo mne sa
to, pochopite¾ne, vetko
spája so spomienkami na
nau ve¾kú éru, keï sme
s SKO brázdili po svetových
pódiách.
Koncert e mol (RV 273) pôsobí
vïaka molovej tónine
zasnene, je plný odványch
disonancií, vzruchov, nálad.
V druhej èasti pred záverom
zaznie vkusná kadencia,
ktorá dáva akúsi bodku za
nádherným spevom. Táto
èas mi svojou rytmickou
èlenitosou a harmóniou
ve¾mi pripomína pomalú
èas Tartiniho Hus¾ového
koncertu A dur.
Tieto dve CD sú dôkazom
toho, e hoci Vivaldi
skomponoval cca 440
hus¾ových koncertov, ete
stále sa nájdu neobjavené
diela. A nejde iba o hus¾ové
koncerty. Mezosopranistka
Cecilia Bartoliová napríklad
nahrala vo svetovej premiére
nieko¾ko Vivaldiho árií
(Decca 466569-2) a disk ne
obrovské úspechy a zbiera
jednu cenu za druhou. Èo
vetko je ete v archívoch
ukryté...?

JURAJ ALEXANDER
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N

ational Academy of Recording Arts &
Sciences, intitúcia, ktorá organizuje
kadoroèné ude¾ovanie amerických cien
Grammy, má nového riadite¾a. Je ním
Neil Portnow, ktorý vystrieda Mika Greena.
Ten má za sebou známu kauzu s obvinením
zo sexuálneho obaovania. Portnow je u
veteránom v hudobnom priemysle, kde pôsobí 25 rokov. V súèasnosti je viceprezidentom Zomba Group pre západné pobreie
USA. Spoloènos Zomba Group vlastní Jive
Records, znaèku, ktorá prila koncom 90.
rokov na trh s fenoménom tínederských
hviezd, ako sú Britney Spears, N Sync alebo Backstreet Boys.
Trest za vysoké ceny cédéèiek
Pä najväèích hudobných vydavate¾stiev
(Universal, Sony, BMG, Warner Music a EMI)

A

L

E

I

D

O

S

zaplatí 67,4 milióna dolárov ako vyrovnanie
za poruenie antimonopolného amerického
zákona. Vïaka dohode o subvencovaní reklamy tým malopredajcom, ktorí sa zaviazali
nepredáva cédéèka pod dohodnutú minimálnu cenu, sa im v rokoch 1995  2000 podarilo umelo nafúknu ceny hudobných nosièov.
Okrem spomínanej hotovosti budú musie vydavatelia venova cédéèka v cene 75, 7 milióna dolárov na verejné úèely a neziskovým
organizáciám v USA.

P

ri príleitosti 70. výroèia narodenia klavírneho virtuóza Glenna Goulda pripravilo
vydavate¾stvo Sony Classical pod názvom
A State of Wonder 3CD-komplet obsahujúci
dve kompletné nahrávky Goldbergovych variácií, nahraté Gouldom v rokoch 1955 a
1981. Okrem monosti porovna dva rozdiel-

Hudební nakladatelství Editio Bärenreiter Praha, spol. s r. o.
si Vám dovoluje nabídnout novinku

Martin Hybler:

Vůně vyhaslých stínů
kytara, 16 s., ISMN: M-2601-0153-1
H 7876, cena: 145,– Kč
Vydání skladby Vůně vyhaslých stínů op. 14 pro kytaru
sólo od mladého českého autora Martina Hyblera
(*1977) je příspěvkem našeho nakladatelství k rozšíření
soudobého českého repertoáru pro kytaru. Skladba
vznikla na podzim roku 1999 a je autorovým intimním vyznáním víry v koloběh života a s ním související pomíjivost. Cyklická kompozice obsahuje
sedm krátkých vět, z nichž každá tvoří variaci – jiný úhel pohledu na již
zmíněné mimohudební téma. Charakter hudby je statický až meditativní
s výjimkou páté věty, ve které jsou proti sobě postaveny dva kontrastní
elementy (sforzatové akordové nárazy proti ostinátnímu pohybu znějícímu
ve slabé dynamice a pizzicato), které tu představují vnitřní souboj člověka
s nezadržitelností toku času. Skladba je charakteristická svou nekytarovou
sazbou jakožto i použitím moderních efektů (např. slide) a představuje
vhodný koncertní kus pro technicky i muzikantsky zdatné hráče.

= HUDOBNÝ IVOT  10  2002

K O P
ne prístupy k interpretácii tohto diela, ponúka komplet tie zvukovú dokumentáciu,
zachytávajúcu Goulda pri príprave nahrávky z roku 1955 a 40-minútové interview z roku 1981, vedené hudobným kritikom Timom
Pageom, ktorý je tie autorom obsaného
sprievodného textu.

P

od názvom Unheard Wagner by mala
by v blízkej budúcnosti spustená internetová stránka, prostredníctvom ktorej budú
jej návtevníkom sprístupnené nahrávky doteraz nepoèutých diel Richarda Wagnera.
Projekt má by zameraný na menie Wagnerove skladby, z ktorých mnohé neboli
dodnes vôbec nahraté. Okrem rôznych pochodov, predohier a ïalích skladieb, bude
obsahova tie skice k dielam ako Romeo
a Júlia, èi Jei Nazaretský.

Hudebninu si můžete již dnes osobně prohlédnout
a objednat v prodejně:
MUSICA SLOVACA, Medená 29, 811 02 Bratislava
tel.: 02/ 5443 1380, fax: 02/ 5443 3569
Titul můžete zakoupit i u našich distributorů na Slovensku:
HUDOBNINY AMADEO
MUSIC FORUM, v. o. s.
Košice
Bratislava
tel.: 055/ 622 97 14
tel.: 02/ 5464 4372-3
tel.: 055/ 633 68 34
tel. + fax: 02/ 5443 0998
INFORM – knižný velkoobchod
Žilina
tel. + fax: 041/ 8962 3991

Na Vaše dotazy se těšíme na adrese:
EDITIO BÄRENREITER PRAHA
Zákaznické centrum
Běchovická 26, 100 00 Praha 10, ČR
tel.: 00420/ 2/ 7400 1929
fax: 00420/ 2/ 7478 1017
zcentrum@editio-baerenreiter.cz
http://www.noty-knihy.cz
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t 17. 10, Pi 18. 10. KS
SF, SFZ, L. Svárovský, dirigent, P. Procházka,
zbormajster,
OPERA A BALET SND
H. Lednárová, P. Brlík, P. Mikulá, sólisti
Po 7. 10. W. A. Mozart: Don Giovanni
J. Haydn
Ut 8. 10. M. Jarré a L. Vaculík: Zvonár z Notre Dame t 24. 10., Pi 25. 10. KS
St 9. 10. G. Puccini: Tosca
SF, R. túr, dirigent, R. Meina, sólista
t 10. 10. G. Puccini: Bohéma
R. Wagner, W. A. Mozart, F. Mendelssohn 
Pi 11. 10. Monte Brown Dance Company
Bartholdy
So 12. 10. V. Patejdl a L. Vaculík: Snehulienka Ut 29. 10. MS SF
a sedem pretekárov
Musica aeterna, P. Zajíèek, umel. vedúci,
B Smetana: Predaná nevesta
K. Zajíèková, A. Hrubovèák, M. Bernáková,
Po 14. 10. T. McNally: Majstrovská lekcia
M. Plavec, sólisti
Marie Callas
G. J. Werner, J. Haydn, J. G. Albrechtsberger
Ut 15. 10. G. Bizet: Carmen
t 31. 10. KS
St 16. 10. G. Verdi: La Traviata
SF, V. Válek, dirigent, J. Simon, sólista
t 17. 10. R. Leoncavallo: Komedianti;
V. Godár, F. Chopin, A. Dvoøák
P. Mascagni: Sedliacka èes
St 6. 11. KS
Pi 18. 10. A. Adam: Giselle
SF, M. Koik, dirigent, Ch. Tagaki, sólista
Po 21. 10. G. Verdi: Nabucco
L. van Beethoven, F. Mendelssohn  Bartholdy
Ut 22. 10. N. Rimskij  Korsakov: Zlatý kohútik Pi 8. 11. KS
St 23. 10. V. Patejdl a L.Vaculík: Snehulienka
SKO Bohdana Warchala,. E. Danel, umel.
a sedem pretekárov
vedúci, J. Stivín, sólista
P. I. Èajkovskij: Labutie jazero
W. A. Mozart, J. S. Bach, A. Vivaldi, J. Stivín,
t 24. 10. A. Schoenberg: Oèakávanie;
B.Britten
G. Puccini: Plá
Pi 25. 10. S. Prokofiev: Romeo a Júlia
HUDOBNÉ CENTRUM
So 26. 10. G. Verdi: Aida
Mirbachov palác, zaè. 10. 30 h
Po 28. 10. G. Verdi: Aida
Ne 13. 10.
Ut 29. 10. G. Bizet: Carmen
HC a Spolok slov. skladate¾ov
St 30. 10. P. I. Èajkovskij: Spiaca krásavica
Ján Slávik, violonèelo, Eleonóra kutová, klavír
A.Albrecht, M. Vilec, A. Steinecker (premiéra),
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
M. Krajèi, E. Irai
Ne 20. 10.
27. 9.  11. 10. Bratislavské hudobné
HC a Spolok konc. umelcov
slávnosti

BRATISLAVA

2002

Zuzana tiasna  Paulechová, klavír
J. Haydn, E. Irai, M. P. Musorgskij
Ne 27. 10.
Istropolis kvinteto
M. Turner, flauta, umel. vedúci
Fábera, hoboj, J. Luptáèik ml., klarinet, B. Hóz,
lesný roh, R. Meina, fagot
A.Roussel, A. Rejcha, I. Zeljenka, F. Poulenc
Ne 10. 11.
HC a Spolok slov. skladate¾ov
Koncert v rámci 21. roèníka festivalu súèasnej
hudby
Nová slovenská hudba

t 17. 10. G. Puccini: Tosca
Pi 18. 10. J. Neckáø: Kocúr v èimách
So 19. 10. Praský komorný balet
Ut 22. 10. G. Verdi: Trubadúr
St 23. 10. A. Ch. Adam: Giselle
t 24. 10. Pink Floyd, V rytme
t 24. 10. E. Bryll: Na skle ma¾ované
(DJZ Preov)
Pi 25. 10. J. Neckáø: Kocúr v èimách
Ne 27. 10. J. Neckáø: Kocúr v èimách
Ut 29. 10. G. Dusík, P. Braxatoris: Modrá rua

ILINA
KO ILINA

KOICE
TÁTNE

FIHARMÓNIA

KOICE

t 24. 10.
FK, E. Villaume, dirigent, A. von Oeyen, klavír
C. Debussy, M. Ravel, H. Berlioz
t 7. 11.
FK, T. Koutník, dirigent, R. Reiprich, P. Bild,
klavír, M. Ambro, husle
J. Haydn, D. Kabalevskij, F. Chopin
TÁTNE

DIVADLO

KOICE

Pi 11. 10. G. Puccini: Tosca
So 12. 10. G. Puccini: Tosca
Ut 15. 10. Z. Mistríková, M. Pavlíèek, O. oth:
Zvlátna rados i II.
St 16. 10. G. Puccini: Tosca

t 17. 10. DU Fatra
Mimoriadny hus¾ový recitál
(agentúra AURA)
Takeshi Kobayashi, husle
Nozomi Furuya, klavír
F. Schubert, L. Janáèek, I. Dan, J. Massenet,
M. Falla/F. Kreisler
t 24. 10.
KO, David Hernando, dirigent, Milo
Slobodník gitara, Nao Higano, soprán
J. C. de Arriaga, J. Rodrigo, I. Parík, J. Haydn
Ne 10. 11.
Nede¾né matiné pre deti a rodièov
O roztancovanej hudbe

KONKURZ

KONKURZ

VÝBEROVÉ KONANIE

Generálny riadite¾ Slovenskej filharmónie
vypisuje konkurz do orchestra SF

Riadite¾ tátnej opery Banská Bystrica
vypisuje konkurz na obsadenie
pracovného miesta

Riadite¾ tátnej opery Banská Bystrica
vypisuje výberové konanie na obsadenie
pracovného miesta

 na miesto zástupcu koncertného
majstra I. huslí
 na miesto èlena violovej skupiny
 na miesto èlena trombónovej
skupiny
Konkurz sa uskutoèní v Koncertnej sieni SF
dòa 5. 11. 2002 o 13.00 h na miesto zástupcu koncertného majstra I. huslí o 14.00
h na miesto èlena violovej skupiny dòa 13.
11. 2002 o 13.00 h na miesto èlena trombónovej skupiny.
Poadované vzdelanie:
 konzervatórium alebo V.
Podmienky konkurzu oznámime prihláseným uchádzaèom písomne.
Prihláky so ivotopisom prijíma a informácie poskytuje personálne oddelenie Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava.
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dramaturg tátnej opery
Termín konania konkurzu: 11. 11. 2002
o 13.00 h v budove tátnej opery, Národná
11 (vchod cez vrátnicu).
Podmienky:
 vysokokolské vzdelanie v oblasti divadelného umenia,
 odborná rozh¾adenos v dejinách operného divadla, hudby atï.,
 orientácia v problematike operného
umenia na Slovensku a v zahranièí
v súèasnosti,
 tylistické a literárne schopnosti (odborná publikaèná èinnos vítaná),
 orientácia v klavírnom výahu, resp. hudobné vzdelanie,
 znalos aspoò jedného svetového jazyka.
Kontakt:
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,
 návrh koncepcie umeleckého smerovania tátnej opery na obdobie dvoch rokov,
 organizaèné schopnosti,
 prax vo vedúcej funkcii v divadle vítaná.
Splnenie uvedených kritérií, poiadaviek
a kvalifikaèných predpokladov budú rozhodujúce pri výbere víaza výberového konania.
iados o úèas na výberovom konaní spolu
s kópiou dokladu o vzdelaní a profesijným
ivotopisom zalite do 25. 10. 2002 na adresu: tátna opera, Národná 11, 974 73
Banská Bystrica.
Uchádzaèi, ktorí splnia podmienky, budú písomne informovaní o termíne výberového
konania.
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