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UDENTSKÝ FESTIVAL SÚÈASNEJ HUDBY ORFEUS 2002

TVÁRACÍ KONCERT | 26.11. 2002 O 18.00 HOD. (KONCERTNÉ ŠTÚDIO 2 SRO)
BUFFA: “BAGATELY” | KLAVÍR – IVAN BUFFA
ÁŠ PÁLKA: “PRSTÝNEK” | ORGAN – PETER SOCHU¼ÁK
BUFFA: “CHVENIE” | ORGAN – MARTIN GÁL
ER MESSIAEN: “MESSE DE LA PENTECÔTE” | (ENTRÉE – LES LANGUES DE FEU, OFFERTOIRE – LES CHOSES VIVIBLES
VISIBLES, CONSÉCRATION - LE DON DE SAGESSE, COMMUNION – LES OISSEAUX ET LES SOURCES, SORTIE – LE VENT DE L’ESPRIT)
AN - ZUZANA FERJENÈÍKOVÁ

LIVIER MESSIAEN A SÚÈASNÁ HUDBA | 27.11. 2002 O 18.00 HOD. (KONCERTNÉ ŠTÚDIO 1 SRo)
T VARGA: “SÓLO PRE KLAVÍR” | KLAVÍR – ANDREA MUDROÒOVÁ
Š BERNÁTH: “MIA CHRONOCHRO MIA” | SAXAFÓN – PAVOL HOÏA, BICIA SEKCIA – PETER MAŠÍK, MARIAN ZAJAÈEK, MAREK ŠTRPKA,
N ZAJAÈEK
Š BERNÁTH: “SPEKTRUM AKO PÄ FARIEB” (VENOVANÉ OLIVIEROVI MESSIAENOVI) | KLARINET – GRÉTA JAŠKOVÁ,
ONÈELO – ZUZANA ÏURÈEKOVÁ, BICIA SEKCIA – PETER MAŠÍK, MARIAN ZAJAÈEK, MAREK ŠTRPKA, ANTON ZAJAÈEK
ER MESSIAEN: “VISION DE ¼ AMEN” (AMEN DE LA CRÉATION; AMEN DES ÉTOILES, DE LA PLANÉTE Á ¼ ANNEAU; AMEN DE ¼ AGONIE
SUS; AMEN DU DÉSIR; AMEN DES ANGES, DES SAINTS, DU CHANTS DES OISEAUX, AMEN DU JUGEMENT; AMEN DE LA
SOMMATION) | KLAVÍR – IVAN ŠILLER A DUŠAN ŠUJAN

LIVIER MESSIAEN A SÚÈASNÁ HUDBA | 28.11. 2002 O 18.00 HOD. (ŠTÚDIO 12, JAKUBOVO NÁMESTIE)
ÁN LEJAVA: “DICKINSON - SONGS” | MEZZOSOPRÁN – LENKA BRÁZDILÍKOVÁ, KLAVÍR – ANDREA MUDROÒOVÁ
N STEINECKER: “PRELÚDIÁ - FRAGMENT” | ZWIEBEL KVARTET: HUSLE – MAREK ZWIEBEL, HUSLE – PETER MOSORJAK,
A – PETER ZWIEBEL, VIOLONÈELO – ANDREJ GÁL
KO MILAKOVIÈ: “KVARTETO E” | KLARINET – GRÉTA JAŠKOVÁ, HUSLE – MILAN PA¼A, VIOLA – JULIÁN VEVERICA,
ÁN – LENKA BRÁZDILÍKOVÁ
ÁN BOGNÁR: “DYCHOVÉ KVINTETO” | FLAUTA – JANA GAZDÍKOVÁ, HOBOJ – DOMINIK MELICHÁREK, KLARINET – JOZEF ELIÁŠ,
T – PETER KAJAN, LESNÝ ROH – KAROL NITRAN
ER MESSIAEN: “ QUATOR POUR LA FIN DU TEMPS” | HUSLE – MILAN PA¼A, KLARINET – GRÉTA JAŠKOVÁ,
ONÈELO – KATARÍNA MADARIOVÁ, KLAVÍR – MAREK PA¼A

LIVIER MESSIAEN A SÚÈASNÁ HUDBA | 29.11. 2002 O 18.00 HOD. (ŠTÚDIO 12, JAKUBOVO NÁMESTIE)
ER MESSIAEN: “CANTÉYODJAYA” | KLAVÍR – IVAN ŠILLER
ER MESSIAEN: “RONDEAU POUR PIANO” | KLAVÍR – DUŠAN ŠUJAN
ER MESSIAEN: “POÉMES POUR MI” | SOPRÁN – LENKA BRÁZDILÍKOVÁ, KLAVÍR – ANDREA MUDROÒOVÁ
ANDER MIHALIÈ: “DNA” | PEDALOFÓN – ALEXANDER MIHALIÈ, FLAUTA – AMELY BERSON
ANDER MIHALIÈ: “CRYSTALS” | HUSLE – MILAN PA¼A, HUSLE – BARBORA KRÍGOVSKÁ, VIOLA – JULIÁN VEVERICA,
ONÈELO – KATARÍNA MADARIOVÁ
ANDER MIHALIÈ: “PHONETIC” | KLAVÍR – ANDREA MUDROÒOVÁ, PEDALOFÓN A HLAS – ALEXANDER MIHALIÈ

.orfeus.host.sk
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SPOLOK KONCERTNÝCH UMELCOV
s finanèným príspevkom kultúrnej nadácie Pro Helvetia

HUDBA NA HRADE 2002
cyklus komorných koncertov
10. november: vajèiarske klavírne trio
 Martin Lucas Staub  klavír
 Angela Golubeva  husle
 Sébastien Singer  violonèelo
program: Juon, Martin, Dvoøák
24. november: Imrich Szabó  organ
program: Bach, Mendelssohn, Dubois, Franck

SPOLOK KONCERTNÝCH UMELCOV
s finanèným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

PREHLIADKA

mladých koncertných umelcov

2002

1. december:

Terézia Babjaková  spev
Michaela Èibová  basso continuo
Zuzana Ferjenèíková  organ, continuo
program: Bach

8. december:

Carmela Cattarino  violonèelo
Ivan Gajan  klavír
program: ostakoviè, Rachmaninov
Magdaléna Dianovská  klavír
program: Rachmaninov
Dalibor Karvay  husle
Daniel Buranovský  klavír
program: Lutoslawski, Prokofiev, Waxmann

15. december: Peter Katina  akordeón
program: Graugaard, Werner, Nordheim,
Takahashi, Jokinen
Matej Drlièka  klarinet
Ladislav Fanèoviè  klavír
program: Saint- Saëns, Poulenc, Debussy, Milhaud
Koncerty sa konajú vdy v nede¾u o 17.00 h. Vstup vo¾ný. Zmena programu vyhradená.
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Váení èitatelia,

ktovie, èi sa nájdu jedinci, ktorí ob¾ubujú chmúrne
a nev¾údne novembrové rána. Chladivé, umoknuté dni
s måkvou atmosférou padajúceho lístia, klesajúcej
hladiny optimizmu a nekoneèné veèery... A predsa,
kdesi som sa doèítala, e práve tieto jesenné bezútené
dni sú najplodnejím obdobím pre rozlièné vynálezy,
objavy, patenty posúvajúce ¾udstvo vopred. Hneï mi
napadlo, e to nemôe by niè iné ako reakcia, akási
terapia vo forme úniku pred edivosou reality,
premenená do rozmerov intenzívnych aktivít ¾udského
umu.
Napokon  i keï je to trochu o inom  v zrkadle
histórie má práve november svoje výsadné miesto.
U neraz zvrátil dej ¾udského bytia. Raz v sprievode
triumfálnych výstrelov, inokedy ozvuèený zvonením
zvonov a  k¾úèov. Tak sa v kalendároch striedajú
novembre a Novembre...
S ubúdajúcim denným svetlom a teplom v naej
hudobnej pospolitosti pribúda koncertného ruchu,
podujatí. Od zaèiatku jesene nás sprevádza jeden
festival za druhým. Poènúc naím najväèím 
Bratislavskými hudobnými slávnosami, pokraèujúc
regionálnymi hudobnými jeseòami, cez pecializované
cykly ako sú Dni starej hudby, Bratislavské jazzové dni,
prehliadkami súèasných interpretaèných aj autorských
produkcií Nová slovenská hudba, Veèery novej hudby,
ale aj Hudba na hrade èi sympatický tudentský
Orfeus...
V novembrovom èísle, tak ako tradiène, prináame
podrobné hodnotenie 38. roèníka BHS, so sumárom
vetkých jeho podujatí. Recenzie a kritiky zabrali dos
ve¾a priestoru, nebránime sa vak tomu, u aj
vzh¾adom na poteite¾ný leitmotív zaznievajúci
z väèiny, kontatujúci kvalitu tohtoroèného sviatku
hudby. Na BHS prijal pozvanie aj jeden z najväèích
zjavov súèasnej pianistiky Grigorij Sokolov. Jeho
strhujúca interpretácia znamenala kolosálny
poslucháèsky záitok a trvalú spomienku. Budeme
radi, keï ju doplní exkluzívny rozhovor s umelcom,
ktorý prináame v èísle. O kontaktoch a prienikoch
naich umelcov na zahranièné pódiá, ale aj o trendoch
v dramaturgii prestínej Varavskej jesene sa doèítate
v obsiahlej reflexii tohto po¾ského festivalu. Posledné
spomienky na letné operné festivaly, dva rôzne poh¾ady
na jednu koickú premiéru, históriu Wiener Musik
Galerie, hodnotenie Trenèianskeho jazzového festivalu,
recenzie, úvahy, informácie... to vetko môete nájs
a èíta v jedenástke.
S prianím pohody a svetielkujúceho tepla
v jesennom súmraku

Vaa
Lýdia Dohnalová
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...je darom umelcov, ktorí sa dokáu naladi na rovnakú frekvenciu s poslucháèom,
ktorí vedia pochopi svet autora, stotoni
sa s jeho posolstvom, tlmoèi ho s bázòou,
cez vlastný uhol poh¾adu.
Eva Kamrlová je takouto pokornou hudobníèkou, dobrým a skromným èlovekom.
Poèúvajúc jej hudbu z koncertného pódia,
z nahrávky  napríklad z najnovieho nosièa s názvom Iné èasy, cítim, ako ma oslovuje.
Hudbou, ktorá vychádza z èistej ¾udskej
a umeleckej due. To, èo nikdy nezradila je
korektnos, èloveèenstvo. Hrala vdy pre èloveka, cítila a cíti jeho prítomnos v koncertnej sále, ije s ním pri nahrávaní. Cez hudbu tuí a cíti svet autora, sprítomòuje ho svojím videním v úprimnom presvedèení, e
tvori a napåòa svet dobrom a krásou je
údelom a zároveò darom umelca.
tartovacou dráhou Evy Kamrlovej na
koncertné pódiá bolo laureátstvo na prestínej medzinárodnej súai Praská jar roku
1966. Po absolutóriu konzervatória (Irma
Skuhrová) a Vysokej koly múzických umení (Ferdinand Klinda) rozvíjala svoje danosti na majstrovských kurzoch u Floora
Peetersa v belgickom Mechelene. Vzápätí,
napriek svojej umeleckej vyzbrojenosti
a erudovanosti, determinovaná okolnosami  o.i. aj rodinnými prioritami, zamenila
koncertné pódiá za (zdanlivo kuriózny)
úväzok v krematóriu. K tejto svojej ivotnej etape sa bezozvyku hlási a zrete¾ne definuje, èo pre òu v rámci osobnostného vý-

VÝZNAMNÉ
J

voja znamenala.
Nasledoval návrat
na koncertné pódiá, do nahrávacích túdií, chrámov, a to jej vrátilo vieru, sebaistotu a odhodlanie
pokraèova, a to u v zrelých rokoch. Popri
práci tajomníèky Spolku koncertných umelcov, neskôr pedagogièky na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, pripravovala nový
repertoár, tudovala a premiérovo uviedla
kompozície slovenských a èeských skladate¾ov, v nejednom prípade jej venované
(Novák, Zeljenka, Slavický...). Záujem o korene naej minulosti demontrovala viacerými vystúpeniami na medzinárodnom
festivale Slovenské historické organy, pri
zrode ktorého stála ako jedna z iniciátoriek.
Svoje kontakty s organmi vo svete si overovala na historických i nových nástrojoch
v Po¾sku, panielsku, Nemecku... Jej doménou popri tom ostáva francúzska hudba.
Muzikalita, esprit, radostná a spotánna
empatia s tvorcom prearuje jej interpretáciu skladieb Clérambaulta, Francka, Duprého, Messiaena, Langlaisa... iari z nich tichá rados z hudby, ktorú tvorí, aby òou
mohla oslovi a obohati tých, ktorí sa dokáu naladi na vnímavú duu hudobníka...
Evièka, rozdávaj aj naïalej plným priehrtím svoje umenie, ktoré tak radi poèúETELA ÈÁRSKA
vame.

UZNANIE

ubilejný 110. kongres Svetovej konfederácie akordeonistov, ktorá je jedným
z historicky prvých èlenov Medzinárodnej
hudobnej rady UNESCO, rozhodol na svojom zasadaní 16. a 20. októbra t.r. v Kodani
o poverení Slovenska usporiadaním 56. roèníka medzinárodnej interpretaènej súae
COUPE MONDIALE. Slovenská republika,
ktorú na pôde tejto významnej medzinárodnej intitúcie reprezentuje Metodické
centrum Marty Szõkeovej tátneho Konzervatória v Bratislave, bola v hodnotiacej
správe Prezídia Conféderation Internationale des Accordeonistes (C.I.A.  IMC UNESCO) za svoje doterajie aktivity  propagáciu súèasnej umeleckej tvorby pre akordeón a úspenú organizáciu medzinárodnej
súae mladých interpretov COUPE JEUNESSE  hodnotená ve¾mi pozitívne. Výsledkom hlasovania kongresu v nových vo¾bách bolo preto aj zvolenie Tibora Rácza,
umeleckého riadite¾a M.C.A. Marty Szõkeovej za viceprezidenta C.I.A.  IMC UNE-

ARCHÍV

V YC H Á D Z A M E S AÈ N E V H U D O B N O M C E N T R E ,
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RADOS Z HUDBY
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TICHÁ

SCO a jeho poverenie oficiálne reprezentova túto intitúciu na medzinárodnej profesionálnej platforme. Hlavným garantom
umeleckej èasti organizácie COUPE MONDIALE 2003 bude tátne Konzervatórium
v Bratislave, M.C.A. a ZU Ferenca Liszta
v túrove, mieste konania podujatia. Generálnym sponzorom a hlavným organizátorom bude Mestské zastupite¾stvo a Ján
Oravec, primátor mesta túrovo. Realizácie projektu Cesty, ktoré spájajú  v spolupráci
s Ostrihomom v Maïarskej republike a Maïarským akordeónovým zväzom  sa zúèastnia aj tradièní spoluorganizátori akordeónových podujatí v Slovenskej republike:
zastupite¾ské úrady Maïarska, Po¾ska a Rakúska, organizátori benefièných koncertov
a starostovia obcí Orechová Potôò a Lehnice, Hlavná redakcia maïarského vysielania
SR  Rádio Pátria, Hudobný ivot, Slovenská televízia. COUPE MONDIALE
a COUPE JEUNESSE sa uskutoènia 20. a
28. októbra 2003.
R
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OSOBNOSTI  UDALOSTI

K NEDOITEJ

OSEMDESIATKE

Anny Martvoòovej

D

SPOMIENKA

FOTO

ARCHÍV

o dejín naej opery vola nepochybne
Katarínou Maslovovou v slovenskej
premiére Cikkerovho Vzkriesenia, aj ako modelový pastierik v nieko¾kotaktových výstupoch svadobného a závereèného obrazu Suchoòovej Krútòavy. Mnohých iste upútal
pôvab jej drobnej postavièky v sérii detských, dievèenských i nohavièkových rolí,
od Yniolda v slovenskej premiére Pellea
a Melisandy, cez sedliacke dievèatá z Podjetìdí (Barèa, Hubièka) i Èeského lesa (Anièka, Èarostrelec), a po veteèné páa Oscara
z Verdiho Makarného bálu. Ale doménou
umeleckého profilu sopranistky Anny
Martvoòovej, ktorej nedoitú osemdesiatku sme si pripomenuli zaèiatkom októbra,
boli iné repertoárové sféry.
Tou prvou boli lyrické partie verizmu 
Mini, Liu a predovetkým Butterfly. Tou
druhou typovo tak diametrálne odliné hrdinky v dielach klasických zjavov opery 20.

storoèia, Janáèka a Straussa  líka Bystrouka a metianska dcéra Sophie z tereziánskej Viedne (Gavalier s ruou). Tou treou
spitvorené kreatúry v dielach súèasnej dramaturgie, kde k vetkým svojím prednostiam mohla Martvoòová prida vzácnu danos  odvahu by na javisku smiena: dve
hlúpe sleèinky gogo¾ovského strihu  Maa
v Egkovom Revízorovi a Agafia Tichonovna
v Martinùovej enbe, popri nich puritánska
starodievocká uèite¾ka z Brittenovho Alberta
Herringa.
Priznávam sa, e s odstupom rokov vidím v pamäti najivie dve Martvoòovej
postavy francúzskej lyrickej opery: s cudne
sklopenými oèami a modlitebnou knikou
v ruke prechádza scénou Gounodova Margaréta a ivou sevillskou ulicou, davom proletárov a meanov, cigánok a paerákov,
detí a vojakov, prediera sa vyplaená svetlovlasá vidieèanka Micaela, h¾adajúca svojho seranta. Obrazy blednú, ale niektoré
momenty vidí pamätník v detailoch, ako by
to bolo vèera. A poèuje teplý lyrický soprán,
farebný, mäkký i nosný, s výbornou vysokou polohou a dievèenským výrazom.

V

tieto dni sme asi viac ako
inokedy spomínali. V sychravom prítmí sme sa skláòali
nad plamienkami svieèok, rátali a poèúvali. Ticho aj ozvenu
hlasov tých, ktorí tu u nie sú...
Asi pre dvoma týdòami
sme sa stretli nielo¾kí priatelia,
známi, blízki v rozhlasovom
túdiu pri nahrávke spomienkovej relácie k nedoitej esdesiatpäke Tadeáa Salvu (22.
októbra 1937). Kadý z nás prispel vetou, charakteristikami,
príbehmi, v ktorých na okamih
oívali spomienky. Odrazu sa
mi zazdalo, e to vetko je aké-

CENA

JAROSLAV BLAHO

si ve¾mi vzdialené, nepolapite¾né, zahalené prchavým oparom zabudnutia...
Vzápätí vak zaznela hudba. Salvova
hudba. Jasná, nástojèivo autentická, znejúca odvánou reèou a imperatívom. A ona
akoby vrátila slovám aj príbehom oivujúci
dych. Pocítila som, e Tadeá Salva je tu.
Znel, prítomný vo svojich rapsódiách, fantáziách, uspávankách, baladách, prosil
v omiach, tichých almoch a modlitbách,
nekoneèných áriách... Vystúpil zo spomienok. Znel  vrátil sa akoby na krátku návtevu, aby v tej chvíli pripomenul vetko èo
vytvoril a poruèil do náho neúprosného
¾udského zabúdania...
L Ý D I A D O H N A LO V Á

HUDOBNEJ KRITIKY

Klub hudobných kritikov pri Slovenskej muzikologickej asociácii udelil výroèné ceny
za mimoriadne umelecké poèiny v oblasti hudobnej tvorby a interpretácie za rok 2001:
V oblasti skladate¾skej Ivanovi Hruovskému in memoriam
 za celoivotné dielo a mimoriadny prínos pre slovenskú hudobnú kultúru.
V oblasti interpratácie violonèelistovi Jánovi Slávikovi
 za vestrannú a bohatú koncertnú èinnos so zvlátnym prihliadnutím na poèet
premiérovaných diel slovenských autorov.
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002
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SOCIÁLNE

PERSPEKTÍVY ABSOLVENTA

ORGANOVEJ HRY

HF VMU

N

ázov textu napovedá mnoho o vlastnom obsahu. Pôjde tu skutoène o pokus nastolenia základných moností praktického pôsobenia absolventa organového
alebo cirkevno-hudobného odboru Hudobnej fakulty Vysokej koly múzických umení v Bratislave.
Hneï v úvode sa iada podotknú, e
berúc za meradlo konkrétnu zvolenú umeleckú pecializáciu, mal by ma organista
oproti iným hudobným odborom rozhodne väèiu reálnu ancu v praxi. (A to by sa
nemusel bra do úvahy urèite väèí poèet
kostolov vybavených píalovým organom
ne koncertných siení, staèili by katedrálne a mestské evanjelické i katolícke kostoly.) U len toto rozírenie moností koncertného organistu a pedagóga o cirkevný rozmer, mimochodom dobre známe z kultúrneho sveta, znamená ve¾mi ve¾a a je
dôleitým argumentom v problematike

ODCHÁDZA
K

spoloèenského uplatnenia. Zamerajme sa
teda najmä naò.
V naich podmienkach sú rozhodujúcimi
determinantmi aktuálneho neuteeného
stavu (2002) predovetkým tri faktory, prièom z prvého vyplývajú zrejme ïalie dva:
1. tyridsa rokov trvajúci komunistický
reim zapríèinil nielen zanedbanie, ba
potretie cirkevnej organovej hudby, ale
predovetkým znaènú ekonomickú mizériu obyvate¾stva. Ekonomická sila pritom priamo podmieòuje napríklad stavbu píalových organov vade vo svete.
Ekonomické ve¾moci (USA, Kanada, Japonsko, Nemecko, Británia, Francúzsko)
i ïalie vyspelé krajiny (Holandsko, Nórsko, védsko, Dánsko, ale aj Hongkong,
Juná Afrika a pod.) sú zároveò ve¾mocami v kvalite krá¾ovských nástrojov.
Hoci Slovensko je tradiènou organovou
krajinou, vyie spomenuté obdobie za-

ÈLOVEK

filmu s týmto názvom som sa vrátil
poslednú septembrovú sobotu pri rozlúèke so vzácnym èlovekom, fimovým dokumentaristom a reisérom Martinom Slivkom (1.11. 1929  23. 9. 2002). Je to titul
jeho najúspenejieho filmu. V tej chvíli som
akoby vo filme zaèal odvíja spomienky.
Po skonèení túdia na FAMU v Prahe,
kde paralelne súkromne navtevoval lekcie u Karola Plicku, z ktorého estetiky vychádzal a èerpal podnety poèas celého ak-

tívneho umeleckého ivota, roku 1951 nastúpil do túdia krátkych filmov v Bratislave. Vzdelanie si dopåòal a obohatil túdiom
etnografie, folkloristiky, antropológie
a filozofie na FiFKU v Prahe. Bol neobyèajne erudovaný a vitálny. Jeho tvorbu reprezentuje 140 dokumentárnych filmov, zväèa s vlastným scenárom. V rokoch 1966,
1968 a 1995 získal cenu Igric, ocenený bol
aj na viacerých medzinárodných festivaloch. Jeho 25 filmov je zaradených do Zla-

CIKKEROVO VZKRIESENIE
V

Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici bola 21. októbra prezentácia CD s nahrávkou opery Jána Cikkera:
Vzkriesenie (Supraphon Praha 1964  OPUS
Bratislava 2001). Organizátori podujatia:
VK-Literárne a hudobné múzeum, Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica, OPUS, a. s., Bratislava, Nadácia Jána Cikkera a Èeské centrum Bratislava chceli verejnosti predstavi exkluzívne dvojdielne CD
s nahrávkou najvýznamnejej opery skladate¾a v jeho rodnom meste. Operu Vzkriesenie
písal Cikker v rokoch 1959-1961 na vlastné
libreto pod¾a rovnomenného románu L. N.
Tolstého. Dielo malo premiéru 18. mája 1962
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v Národnom divadle v Prahe, èoskoro nasledovali natudovania doma i v zahranièí. Operu videlo publikum v Bratislave, Koiciach,
Brne, Gere, Stuttgarte, Wuppertale, Berlíne,
Göteborgu, Lübecku, Schwerine, Bielefelde,
Altenburgu, Münsteri, Bremenhaveri, Zürichu, Wiesbadene, Antverpách, Berne. Roku
1964 ju Opera Národného divadla s úspechom uviedla na medzinárodnom festivale
v Edinburgu. Jej uvádzanie otvorilo hudobnému skladate¾ovi cestu na mnohé operné
javiská a zaradilo Cikkera medzi ve¾ké osobnosti svetovej opernej kultúry.
Nahrávka s dirigentom Jaroslavom Krombholcom vznikla na základe premiérového na-

nechalo v hospodárstve, avak aj v myslení a správaní sa jeho generácií výrazné stopy. ia¾, vidíme, e sú azda výraznejie ne po vojnovom konflikte.
2. V kostoloch ani v koncertných sieòach
na Slovensku dnes nie je jediný organ
porovnate¾ný so svetovým tandardom
ve¾kých organov  tzv. orgue symphonique.
3. V cirkvách a v legislatívnom poriadku na
Slovensku neexistuje funkèný systém
zabezpeèujúci èinnos cirkevného hudobníka (s výnimkou idovskej komunity).
Paradoxne práve poiadavkou cirkví bolo
pritom zavedenie cirkevno-hudobného
kolstva na Slovensku, tak ako je tomu
v západnej Európe (s výnimkou túdia na
konzervatóriu, ktoré tam mono absolvova popri zamestnaní alebo popri túdiu na inej  aj strednej  kole).
Na financovaní miesta mestského chrámového organistu a zbormajstra sa spravidla podie¾a mesto, tát, resp. cirkev. A po
legislatívnom zapracovaní tohto status quo
mono oèakáva postupné zvyovanie úrovne cirkevnej hudby, vrátane organových
novostavieb.
MÁRIO SEDLÁR
tého fondu slovenskej kinematografie.
K svojim filmom si s osobitým prístupom
profesionála vyberal spolutvorcov z radov
skladate¾ov, viackrát I. Zeljenku, ïalej J.
Malovca, L. Kupkovièa, P. imaia, J. Hatríka, S. Straèinu a ï.
S jeho ivotom súvisí aj práca pedagóga
na Fakulte filmovej a televíznej tvorby
VMU, bohatá publicistická èinnos, s jeho
menom sa spája festival Etnofilm Èadca.
Jeho umelecký odkaz, vytvorený citlivou
duou profesionála, naplnený skvostmi, trvalými hodnotami, ostáva ako výzva pre
ïalie generácie...
ONDREJ DEMO
tudovania Vzkriesenia v praskom Národnom
divadle. Na novom vydaní CD opery Jána Cikkera Vzkriesenie roku 2001 sa podie¾alo vydavate¾stvo OPUS, a.s., s finanènou podporou
Nadácie Jána Cikkera. Na podujatí zhodnotila význam osobnosti Cikkera s poukázaním
na jeho kontakty s èeskou kultúrou Marianna Bárdiová. Tvorbu autora s audioprezentáciou ukáok predstavil iniciátor mylienky,
editor a autor textu CD Vladimír Zvara. Súèasou programu bola i prehliadka expozície
Múzeum  domov múz, v ktorej je prezentovaná osobnos a tvorba Jána Cikkera.
Podujatia sa zúèastnili zástupcovia Nadácie Jána Cikkera, Èeského centra Bratislava
a osobnosti hudobného a verejného ivota.
Uskutoènilo sa v rámci Mesiaca slovensko èeskej kultúrnej vzájomnosti. SOÒA ABKOVÁ
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002
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Diskusiou

ku konkrétnym èinom
(Téma: Hudobná výchova a jej formy  stále aktuálna)

N

a poèiatku býva èasto pocit, e èosi nie
je v poriadku... s narastajúcou vnútornou nespokojnosou silnie a núti nás pátra po príèinách a h¾ada cesty nápravy.
Pocit, e sa deje èosi nedobré, e treba
mobilizova sily, mali aj autori listu Hudobného centra v Bratislave a Asociácie uèite¾ov
hudby Slovenska adresovaného na jeseò
roku 2001 úradujúcemu ministrovi kolstva a ministrovi kultúry SR, alarmujúci
k zamysleniu sa nad dramatickým poklesom poètu tzv. výchovných koncertov
a vyzývajúci kolský rezort nies spoluzodpovednos za ïalí vývoj situácie v prezentácii ivej hudobnej produkcie na kolách.
Koniec uplynulého roka, okrem veobecných diskusií na tému hudobná výchova,
prebehol aj v znamení týchto aktivít. Analýza finanèných a ekonomických ukazovate¾ov, ktorú vykonalo Hudobné centrum za
uplynulých pä rokov, a následne aj anketa
realizovaná v spolupráci s AUHS potvrdili
vános situácie v celoslovenskom meradle,
a tak sa s týmto problémom zaèala na podnet ministerstva kultúry od zaèiatku roka
2002 zaobera expertná skupina. Jej ambíciou bolo v súlade s prebiehajúcimi sociálnymi, kolskými reformami, a reformami
v oblasti kultúry, zmapova niektoré problémy týkajúce sa hudobnej edukácie na kolách rôzneho typu a vypracova návrh projektu fungujúceho systému koncertov
pre koly a alternatív ich organizácie
a financovania. Zili sa v nej odborníci
z oboch rezortov  metodici, psychológovia
zaoberajúci sa problematikou umenia detí
a mládee i kolskou psychológiou, vysokokolskí pedagógovia pripravujúci uèite¾ov
hudby na rôznych typoch kôl, ako aj odborníci z oblasti hudby. Zhodli sa na tom,
e problém treba riei komplexne. Podelili
sa o svoje poznatky a skúsenosti z praxe
doma aj v zahranièí a dohodli sa na spoloènej stratégii. V priebehu polroka sa zrodil
dokument znamenajúci prelom vo vzájomnej spolupráci, ktorý pod názvom Koncerty
pre koly ako súèas komplexného zabezpeèenia výuèby hudobnej výchovy v základných kolách bol na zaèiatku tohto kolského roku predloený spolu s návrhom na
navàenie rozpoètu na rok 2003 ministrovi
kolstva.

= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

Názvom dokumentu sa netreba necha
zmias. Doteraz zauívané pomenovanie
výchovný koncert sa nahrádza novým 
koncert pre koly (K)  k jeho zavádzaniu autori dokumentu pristúpili po zváení tak charakteristiky, obsahu, ako aj moderných terminologických trendov, zváiac
aj skutoènos, e starý pojem sa nateraz
èasto vníma sprofanovane a zatláèa do úzadia kvalitu tejto aktivity. Ïalej pri systémovom rieení danej problematiky nemono
popri základných kolách opomenú stredné koly, vrátane odborných, ako aj základné a stredné umelecké kolstvo. Z tohto
dôvodu k rieeniu vzniknutej situácie expertná skupina pristúpila z h¾adiska dlhodobej perspektívy, prièom si pre jednotlivé
èasové etapy vytýèila nasledujúce ciele:
 Krátkodobý cie¾  Vytvorenie dokumentu obsahujúceho kazuistiku a víziu realizácie koncertov pre koly (K), rozsah
a predbenú kalkuláciu rozpoètu.
 Strednodobý cie¾  Rozdelenie kompetencií; Vnútorná organizácia zainteresovaných subjektov; Dorieenie foriem garancie; pecifikovanie zodpovednosti;
Vytvorenie kompaktnej organizaènej
truktúry systému so zachovaním toho, èo je ivotaschopné (repektujúc:
a) fakt, e prax a podmienky vzdorujú
zásadnej prestavbe, b) vnútorné zákonistosti kolstva), so snahou zvýi stav
odberate¾ov, iniciatívu a motiváciu kôl
v celotátnom meradle. Vytváranie portfólia projektov K.
 Dlhodobý cie¾  Rieenie a prehlbovanie
spolupráce v rámci vytvorenej truktúry medzi metodickými centrami M SR,
kultúrnymi strediskami, orgánmi územnej samosprávy a hudobnými intitúciami realizujúcimi hudobnú èinnos, vrátane Hudobného centra (aj ako partnera s metodickými kompetenciami)
a verejnoprávnymi médiami. Uplatòovanie integraèného systému aj v prieniku
spolupráce rôzneho typu kôl, podpora
celoslovenských prehliadok projektov,
napojenie sa na medzinárodné projekty
tohto charakteru v rámci európskeho
regiónu. Zachovávanie systémovej viazanosti truktúry na systém zabudovaný v kolstve, zoh¾adòujúci poiadavky
koly. Sústredenie pozornosti na prípra-

vu budúcich pedagógov aj s oh¾adom na
túto problematiku. kolenia pedagógov
v teréne, rieenie nedostatoèného personálneho obsadenia hudobnej výchovy
v metodických centrách M SR.
Akèný plán expertnej skupiny zahàòa:
 Budovanie základne (dorieenie foriem garancie, pecifikovanie zodpovednosti, vytvorenie kompaktnej organizaènej truktúry systému ako takého, intituovanie  prepojenie kôl,
kultúrnych stredísk, orgánov územnej
samosprávy a hudobných intitúcií realizujúcich hudobnú èinnos, vrátane
Hudobného centra a mediálnych partnerov v celoslovenskom rozsahu, aj pokia¾
ide o financovanie projektov K).
 Kompletizovanie ponuky pod¾a programového typu a zamerania tak, aby
boli pokryté vetky vekové kategórie
a celá populácia vzdelávajúcich sa detí
a mládee.
 Vytvorenie portfólia projektov  s väèím dôrazom na projekty s intermediálnym charakterom, spájajúce viaceré druhy umenia; vytváranie aj nových projektov s monosou spracova ich na CD
a mg páskach (vyuitie spolupráce s renomovanými hudobnými telesami, SRo
aj Tv) a projektov vnáajúcich prvky najnovích celosvetových trendov a pedagogicko  psychologických poznatkov, vrátane medzinárodne koordinovaných
projektov.
V tomto období by expertná skupina
mala zaèa pracova na realizácii úloh stanovených pre druhú etapu. Medzi ne patrí
aj vytvorenie portfólia projektov K, pre
ktoré vypracovala kritériá na udelenie
akreditácie:
Hlavným kritériom pri posudzovaní
K sa musí sta repektovanie pedagogicko  psychologických zásad. Prednos by
mali ma projekty koncertov, ktoré sa realizujú v kultúrnych zariadeniach mimo koly a popri hudbe vyuívajú aj ïalie zloky
estetického pôsobenia (pohyb, dramatizáciu) a integraèné projekty. Rôznorodos, pri
ktorej mono vyui aj regionálne pecifiká
(nielen vo folklóre, ale aj v tradíciách a dostupnosti ïalích druhov umenia).
truktúra predkladaných projektov by
mala by takáto:
1. tematický názov projektu K, struèná charakteristika výchovného,
resp. motivaèného cie¾a, pecifikácia
vekovej, resp. sociálnej kategórie recipientov (pod¾a horeuvedeného rozèlenenia),
2. základný scenár výchovného koncertu s priloeným textom sprievodného
slova (aspoò pribline) a hudobným
programom (mená autorov, názvy skladieb, piesní a pod.),
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3. mená úèinkujúcich s uvedením ich
profesijného ivotopisu,
4. peciálne poiadavky materiálnotechnického charakteru (potrebné
vybavenie priestorov na realizáciu K,
ako napr. naladený koncertný klavír, pianino a pod.),
5. predpokladaný finanèný rozpoèet
projektu (minimálna honorárová poiadavka vetkých úèinkujúcich)  bez
cestovných nákladov (uvies druh dopravy).

KATEGÓRIE

PROJEKTOV

Projekty koncertov pre koly mono rozèleni pre:
1. deti predkolského veku, príp. aj 1.roèníka Z ( koncerty hudobno motivaèného charakteru),
2. deti mladieho kolského veku,
3. deti starieho kolského veku,
4. mláde na gymnáziách, pedagogických
kolách (predpoklad vyieho stupòa
hudobnej vnímavosti aj k hudobne nároènejím projektom),

5. mláde na stredných odborných uèilitiach (predpoklad stredného stupòa
umeleckej skúsenosti),
6. sluchovo postihnuté deti a mláde,
7. mentálne a viacnásobne postihnuté deti
a mláde,
8. integrované projekty (kombinácie vyie uvedených kategórií).
Nové projekty by sa mali o akreditáciu uchádza od zaèiatku novembra do konca kalendárneho roka 2002,
aby sa v januári a máji 2003 mohli spracova, schváli èi prezentova a následne v júni
zaradi do ponuky na budúcu sezónu.
(Bliie informácie poskytne Marta Hrabinová, manaérka výchovných koncertov
Hudobného centra, e-mail: hrabinova@hudobnecentrum.sk, alebo Dr. Ján Palkoviè 
hlavný radca Sekcie Z M SR, e-mail: palkovic@education.gov.sk )
V závere tohto príspevku by som za
vetkých zainteresovaných rada vyslovila
prianie, aby výmenou na postoch ministrov
nedolo k utlmeniu tejto iniciatívy. Dúfame, e prís¾uby predchodcov ich nasledov-

níci splnia. U teraz je toti jasné, e rezort
kultúry, ete stále ako hlavný organizátor,
realizátor a prispievate¾, nemôe osta
v zhorujúcej sa situácii osamotený. Preto
je nevyhnutné spoji sily, um a finanèné
prostriedky, aby sa tátne prostriedky vyuili èo najefektívnejie a aby naozaj poslúili tomu, na èo sú urèené: na kvalitné vzdelávanie a výchovu naich detí a mládee,
aby obstála nielen doma, ale aj v medzinárodnom kontexte.
Ako koordinátora úlohy a jednu zo zaangaovaných ma hreje pocit, e som stála
pri zrode nieèoho zmysluplného. Preto verím, e nové pomenovanie známej aktivity
 koncerty pre koly  sa udomácni a prinesie so sebou aj novú kvalitu; e zápal pre
rieenie tejto problematiky, ktorý prejavujú zainteresovaní, nevyhasne, ale v ïalom
období vygraduje, a strhne aj tých, èo stoja
ete neèinne  pochybujúc  bokom; e spolupráca praktikov a teoretikov oboch rezortov na rieení spoloèného problému nebude ojedinelá a napokon povedie k dosiahnutiu ïalích cie¾ov.
E L E N A B R TÁ Ò O V Á

REAGUJETE ...
PRIEZVISKÁ

V

V ENSKOM RODE

iem, e sa to netýka len Hudobného ivota. Ale vdy, keï èítam kreácie mien,
ako napríklad Ciline Serreauová, Joyce DiDonatová, Christine Goerkeová, Susan Grahamová, Karita Mattilaová, Barbara Bonneyová atï., musím sa trochu èudova, kde
berieme my, Slováci, odvahu písa mená
¾udí tak, ako sa vôbec nemenujú. Nie vdy,
v tom istom èísle Hudobného ivota na str.
43 sa Miriam Bayle nevolá Bayelová (dokonca trikrát a vdy bez -ová).
Ak my u povaujeme toho èasu enu
za majetok a preto pouijeme ten privlastòovací genitív, musíme akceptova, e to iné
národy robia inak, aj keï nie vetky. Moja
tudentka z Grécka sa menuje Maria Efstratiadis; to je muská koncovka, ktorú pouíva v Nemecku. V Grécku sa táto mladá
pani menuje Maria Efstratiade. Ako ju
chceme písa po slovensky? Efstratiadisová alebo Efstratiadeová? Sama by na to asi
povedala, aby sme jej dali pokoj, má u dos
starostí s gréckymi koncovkami. Podobné
problémy majú Litovèanky, kde je to ete
komplikovanejie, pretoe vydatá ena má
inú koncovku ne slobodná. O Maïaroch
ani nehovorím, tam vydatá ena preberie
od mua dokonca aj jeho krstné meno.
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V tejto veci treba obdivova Poliakov, kde je to vyrieené triedne; v mestách enské koncovky neexistujú,
teda pani Mroek sa menuje
Mroek, jej menovkyòa na
dedine sa menuje Mroková.
Aby slovenskí gramatickí
puritáni teraz nemohli argumentova, e -ová je nieèo
rýdzo slovenské, treba poveda, e nie vade na Slovensku a nie vdy to bolo zvykom
tak ako dnes. Práve pred pár
týdòami som èítal román
Svety od Martina Rázusa. Vtedy (okolo roku 1918) a tam
(zrejme severné stredné Slovensko) síce existuje -ová,
napríklad Ganslová (str. 9),
ale pre eny je normálna koncovka -ech, ako Anna Paráèech a Eva
Holúech (str. 14), Zuzka Viekech, Kaèa
Sedlárech a Beta iverech (str. 17), Beta Gabajech (str. 18) a mnoho, mnoho iných.
Mono by sa pani Coline Serreau radej
menovala Serreauech ne Serreauová, azda
sa jej treba spýta.

V mojej rodine som u vyvodil konzekvencie: manelka u vie, e sa nanovo nemenuje Kupkovièová, alebo nebodaj Kupkoviè, nie, odo dnes sa menuje Kupkovièech.
L A C O K U P KO V I È
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002
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MINIPROFIL H  BRATISLAVSKÉ

GITAROVÉ KVARTETO

MILO SLOBODNÍK (1971)  MILO TOMAOVIÈ (1969)  RADKA KUBROVÁ (1972)  MARTIN KRAJÈO (1977)

Absolventi VMU, vetci s nespornými sólistickými ambíciami, vytvorili ste na Slovensku
neobvyklý súbor. Èo vás priviedlo k tomu?
Boli sme inpirovaní súborom s týmto istým intrumentálnym zloením,
Praským gitarovým kvartetom, ktoré sme poèuli na jednom festivale.
Najskôr sme hrávali v kole, nezáväzne v rámci hodín komornej hry.
Takýto spôsob muzicírovania nám
imponoval a tak sme sa neskôr, vlastne a po skonèení túdií, rozhodli
nae spoloèné pôsobenie zoficiálni. V zaèiatkoch sme èerpali z repertoáru spomínaného praského
kvarteta, postupne sme sa snaili získa notový materiál aj zo zahranièia. To sa
nám darilo najmä vïaka námu profesorovi
Zsapkovi, ktorý má vybudované bohaté kontakty s kolegami vo svete.
Vae prvé verejné vystúpenie?
Asi dva mesiace po tom, ako sme zaèali seriózne spolu hra, sme dostali ponuku na
úèinkovanie v rámci vianoèného koncertu.
Na jeho programe bola úprava tyroch francúzskych tancov M. Praetoria a Telemannov
Koncert D dur... Keïe sme hrávali tie sólovo, aj v duo-zostavách, èasovo sme dokázali unies neskôr aj celý program.
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

V poèiatoèných fázach sme väèinou len
nezitne cvièili, bez mimoriadnej ance
na verejné vystúpenie. Chýbal nám (a napokon chýba podnes) potrebný kontakt na
konkrétnu agentúru, a tak sa nám stalo, e
sme nemali verejné vystúpenie (rekordného) tritvre roka. Napriek tomu, e ten èas
sme zmysluplne vyuívali, snaiac sa zdokona¾ova, budova a rozirova si repertoár,
predsa sme len pociovali deficit verejných
prezentácii, ktoré sú pre interpretov, pre sú-

funguje v zahranièí, kde vetky náleitosti,
súvisiace s koncertným ivotom výkonných
umelcov, sú v rukách a réii agentúr. Pevne
veríme, e sa takáto alebo podobná forma
udomácni aj u nás...
Gitarové kvarteto ako súbor, zdá sa, u
nie je v súèasnosti vo svete raritou...
Spomenieme napríklad Los Angeles Quartett, Alexandria Quartett, Australia Quartett...
...take o repertoár, azda aj pôvodné
skladby (nie transkripcie), zrejme u nie je núdza?
Tie, samozrejme, pribúdajú. V ostatnom èase nás poteilo, e aj my sme
dokázali inpirova. Vladimír Godár
nám venoval gitarovú verziu svojej
skladby Emmeleia, sme mu vïaèní,
je to skladba, ktorá sa nám ve¾mi
páèi, navye, koneène budeme ma
príleitos reprezentova aj slovenskou tvorbou...
Dosia¾ vak prevládajú transkripcie. Navye, musíme spomenú, e
hneï od zaèiatkov prejavil upravovate¾ské ambície ná èlen Martin
Krajèo.
Ako a aké skladby vyberáte?
Máte v transkripènej praxi
svoje normy, atribúty?
(M. Krajèo) Keï poèujem skladbu
v origináli, hneï získavam zvukovú
predstavu o tom, èi by bola vhodná
na gitarové pretransformovanie.
Ve¾mi vhodným a vïaèným autorom je napríklad M. de Falla, ktorého suitu z Èarodejnej lásky som pretlmoèil do partitúty pre gitarové
kvarteto. Pokúsil som sa prepísa pre
nae obsadenie Händelovo Concerto
grosso h mol, ale èoskoro som zistil,
e to nie je ono. Baroková hudba so
svojimi pecifikami patrí tomu, pre
koho bola skomponovaná... vetko
je, samozrejme, vec vkusu, ja som sa vak
podobných praktík v tomto zmysle vzdal.
Z transkripcií máme v kmeòovom repertoári skladby Rossiniho, Stravinského, Piazzolu, ktorý bol ve¾mi flexibilný autor, sám
píuci aj pre gitaru.
Ako pracujete, je niektorý z vás v pozícii umeleckého vedúceho?
Stretávame sa a cvièíme pravidelne dva razy
do týdòa, èo je vak iba základná kondièná alebo udriavacia dávka, ktorá by nepostaèila na prípravu vánejieho vystúpenia.
Proces výstavby, tvorby je pri kadej skladFOTO ARCHÍV

 zaloené roku 1995, jeho èlenovia sú
absolventmi Vysokej koly múzických
umení v triede Jozefa Zsapku
 individuálne aj spoloène sa zúèastnili na
viacerých majstrovských kurzoch vedených renomovanými odborníkmi, ako sú
L. Brouwer, C. Cotsiolis, Z. Dukiæ, J.W.
Duarte, L. Walkerová a i.
 na medzinárodných interpretaèných súaiach získali viacero ocenení
 koncerty na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku
 úèas na medzinárodných festivaloch v Kutnej Hore (ÈR), Belehrade(Juhosl.), Ruste (Rakúsko), Volose (Grécko)...
 roku 2001 súbor uviedol s KO
ilina slovenskú premiéru skladby Concierto de Andaluz pre tyri gitary a orchester od Joaquina Rodriga (ilina, Pieany, Bratislava)
 prvé CD s názvom Recitál (AKCENT  Bratislava) so skladbami G. Rossiniho, M. Ravela, M.
de Fallu, A Piazzolu a i.

bory a ich umelecký rast ve¾mi dôleité. Postupne sme si s pomocou a prostredníctvom
HC nachádzali príleitosti, hlavne v kúpe¾ných mestách. Urèitý zlom nastal roku
1998, po naom vystúpení v rámci medzinárodného festivalu v Kutnej Hore.
Spomenuli ste agentúry...
...je to u nás stále dos bolestivé miesto,
ktoré pociujú zrejme vetci interpreti.
Ideálnou by pre koncertných umelcov
bola napríklad forma konkurzov, kde by na
základe irej prezentácie mali agenti èi
agentúry monos výberu. Tak nejako to
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be iný, take aj úloha éfa sa mení a strieda. Stáva sa, e máme odliné názory, zave diskutujeme, polemizujeme, napokon
vak vdy nájdeme kompromisné rieenie.
Popri koncertnej èinnosti vetci tyria
pôsobíte aj pedagogicky.
Uèíme z pochopite¾ných existenèných dôvodov, take koncertná èinnos je u nás
v poradí, ia¾, a na druhom mieste. Vyuèujeme na hudobných uèilitiach  od ZU,
cez konzervatóriá a po vysoké koly  iakov rozlièných vekových kategórií. O gitaru
je dosia¾, v porovnaní s inými hudobnými
nástrojmi, dos ve¾ký záujem. Napriek tomu, e máme u aj rukolapné výsledky vo
forme pekných umiestnení iakov na medzinárodných súaiach, vdy, keï príde reè
na ich perspektívy, ostávame skeptickí, nemôeme predsa  aj keby sme chceli  svojich iakov presvedèi, e gitara je to pravé,
èo im zabezpeèí perspektívu, nebodaj ich
dokáe uivi. Rodièia rieia budúcnos svojich (aj osobitne nadaných) detí tak, e ich
navigujú na iné praktické profesie, a hud-

bu posúvaju na ved¾ajiu pozíciu. Ak vak
chce interpret napredova, musí nástroju
venova ve¾mi ve¾a èasu, ve¾a práce. Dnes
prerazí jedinec, ktorý má mimoriadne
astie, navye, aj v interpretaènom umení
sme svedkami obrovského progresu: vèerají pièkoví gitaristi dnes u neznamenajú takú istú kvalitu... Vidíme to na interpretaèných súaiach, kde prichádzajú celkom mladí gitaristi s úasnou technickou,
muzikantskou výbavou, vyspelým názorom,
aktuálnym poh¾adom...
Gitara je na Slovensku u etablovaný,
udomácnený nástroj so solídnym zázemím, má svoje publikum, priaznivcov...
Máme astie, na koncertoch sa stretávame
skutoène s dobrým, vïaèným obecenstvom.
Ako kuriozitu spomenieme fakt, e sa nám
najviac darí realizova najmä mimo Bratislavy, kde okrem Medzinárodného gitarového festivalu J.G. Mertza poèas koncertnej
sezóny len ve¾mi sporadicky zaznie gitara.
Pred troma rokmi sme mali snahu usporiada malý gitarový festival, èo sa nám

s výdatnou pomocou Èeského centra podarilo. Poteilo nás, e bol stále ve¾ký záujem
 najmä mladého publika. Mono, e ich
priviedol záujem o gitaru, ktorá je pre nich
synonymom rockovej hudby, mono oèakávali iný druh hudby, iný áner. Napokon
vak nezutekali a ostali kontantnou, pozornou èasou publika vytvárajúcou skvelú
atmosféru. Nau hudbu akceptovali napriek
tomu, e ich v prvom momente prekvapila. ia¾, na tento festival sa nám nepodarilo nadviaza, pokraèova v òom..., z chronicky známych dôvodov...
Obligátna závereèná otázka: plány,
perspektívy?
Naím prvoradým záujmom je hra, èo najviac koncertova. Sme ve¾mi radi, e po dlhom èase dostávame èoraz viac ponúk úèinkova na koncertoch, aj na gitarových festivaloch, èo je pre nás poctou. Tajným
prianím by bola zmena garde v naich aktivitách: na prvom mieste koncertná, na
druhom pedagogická èinnos...
P R I P R A V I L A L Ý D I A D O H N A LO V Á

Musica historica Preov
V NEMECKU

SÚBOR (M. POLOHOVÁ, K.
GANZEROVÁ A K. MEDÒANSKÝ)
V LEONHARDI MUZEU.
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umelcami a súbormi: Èeským národným
symfonickým orchestrom s dirigentom L.
Svárovským a sólistom René Kollom, Cappellou Istropolitanou z Bratislavy, Mníchovskými symfonikmi, Viedenským chlapèenským zborom, orchestrom Glenna Millera
a v neposlednom rade s legendárnou Montserrat Caballé.
KAROL MEDÒANSKÝ

ARCHÍV

úbor starej hudby Musica historica
Preov sa predstavil (5. a 6. októbra)
na dvoch koncertoch v Nemecku, na zámku Offenberg a v Leonhardi-Muzeum v Aigene pri Bad Füssingu. Uviedol program zostavený zo skladieb G. Ph. Telemanna, J. S.
Bacha, A. Caldaru, G. Cacciniho a ïalích.
U nároèného publika sa stretli s uznaním
aj diela viauce sa k územiu dneného Slovenska: Suita pod¾a Pestrého Levoèského zborníka (v úprave K. Medòanského) a koncertná
ária Daniela Sinapia
Horèièku Chorda nostra
quid moraris. Významné
pre súbor bolo vystúpenie v rámci 3. kultúrneho festivalu Bad Füssing 2002. Súbor vystúpil s viacerými známymi a renomovanými

FOTO

S

S

lovenský ochranný zväz autorský odovzdal 22. októbra v hoteli Holiday Inn
ceny za najhranejie hudobné skladby za
rok 2001.
V oblasti populárnej hudby bola najviac
hrávaná koická skupina No Name a jej
pieseò Ïakujem, e si. Cenu SOZA pre najúspenejieho autora hudobných diel získal textár Kamil Peteraj. Ako najúspenejí hudobník v zahranièí bol ocenený
Miroslav birka. Najúspenejou skladbou v oblasti dychovej hudby bola Za mòa
i za teba (Jozef Balá), v rámci folklórnej
hudby iroký jarek (Vladimír Rohá¾), vo
vánej hudbe Metamorfózy od Eugena
Suchoòa. Cenu za najúspenejieho mladého skladate¾a vánej hudby dostal Marek Piaèek. Ocenení boli aj autori z oblasti
populárnej hudby (Slová u nevravia niè 
Rastislav a Róbert Kopina) a dychovej
hudby Smutný na strái  Marián Vlado,
Pavel Pavlech a Peter Lacko.
Zo zahranièných interpretov sa u nás najviac hrala pieseò Turn off The Light, ktorú
spieva kanadská speváèka Nelly Furtadová, najúspenejím zahranièným albumom
bol Po vstreènoj (Universal) s duom Tatu,
domácim Neviem by sám (Musica) skupiny Elán.
Hudobný skladate¾, dirigent a pedagóg
Július Kowalski dostal cenu za celoivotný prínos k slovenskej hudobnej kultúre.
Do zlatej knihy SOZA bol zapísaný Oto
Ferenczy. Cenu Gejzu Dusíka získalo
N-radio z Nitry, ktoré hralo najviac domácich skladieb.
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

ZAMYSLENIE

CON

BRIO

D OPOVEDANÉ ?
D OPOÈÚVANÉ ?
(con brio o jednej námraze na naej komunikácii)

M

uzikanti èasto vravievajú o dopovedanej èi nedopovedanej hudobnej
fráze, mylienke. Zároveò jedným dychom
s tým cítia potrebu tú istú hudobnú situáciu necha vyznie, dopoèúva...
Sú to výrazy a predstavy z oblasti komunikácie  predpokladá sa snaha nielen dopoveda a dopoèúva, ale najmä  porozumie... Niekomu... Nieèomu... Lene  ako
rezignovane tvrdí slávny futurológ a autor
kultových sci-fi Stanislaw Lem  ¾udia u
prestali komunikova. ijú v dokonalej
prázdnote... A v prázdnote  akomsi komunikaènom vákuu  nemôe by dopovedané niè: niè nemôe niee doznie, ale ani
len zaznie... Spomínam si na svoj úas iaka-tvrtáka, keï nám pán uèite¾ prírodopisu predviedol, ako pod skleneným poklopom, z ktorého sa odsal vzduch, absolútne
zmåkol drnèiaci zvonèek...
Mal som nedávno zvlátny záitok. Èakal som na zastávke autobusu a ved¾a mòa
sa pod¾a prvého dojmu u nie pubertálnostredokolský, ale skúsene-vysokokolský
mladý pár vánivo objímal a bozkával. Toto akoe ohnivé, ale v podstate
vlastne len pózersky erotické správanie sa mladých na verejnosti je
dnes  v dobe, èo tak ve¾mi chce by
cool  úplne bené. Nemám pri tom
dobré pocity, najmä keï vidím, ako
sa dievèatá (pre seba ich volám
fazule) príèinlivo ovíjajú okolo
unudeného, skutoène cool pubertiaka... Tentoraz to vak bolo
iné: obaja horeli  akoby svet okolo nich nejestvoval. Priiel autobus, nastúpil som a spolu so mnou
chlapec zo spomínanej dvojice;
dievèa zostalo na zastávke. Takmer
pritislo tvár k zatvárajucim sa dverám, v oèiach sa mu pravdivo zaleskla slza. Chví¾u kráèalo, ba i pobehlo za odchádzajúcim autobusom. Chlapec si bez jediného obzretia sadol na sedadlo na opaènej strane a nasadil si wolkman...
Nedopovedané, nedopoèúvané...
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

Anamnéza je tu zaiste zloitá. Ve¾ký
problém osobne vidím vo vákuovej akustike, v ktorej sa mnohí z nás  poslúchajúc
akýsi hlbinný, pod odpadkami dnených
pocitových a behaviorálnych klié pretrvávajúci intinkt slobodného, spontánneho
emoèného správania sa  iba bezmylienkovito zbavujú svojho napätia, svojej tenzie, ale u nie sú zvedaví, èo sa im na to
ozýva a vracia, èo koriguje a dopåòa ich
vlastnú rolu v danej situácii...
Nemám rád hudobníkov, ktorí takto hrajú; ani ten najrafinovanejí alebo najbombastickejí vonkají efekt nemá ancu do¾ahnú u tých, èo to vedia rozpozna, lebo
sa rodí s nepravdivou, emoène málo inteligentnou ambíciou manipulova, robi pre
druhých a z druhých akési divadielko...
Egocentrizmus, skrátka, vytvára ve¾mi zlú
akustiku  niè v nej nedolieha, niè v nej
sa nedoèká spätnej väzby, ohlasu, potvrde-

nia. Hoci navonok to môe budi dojem, e
je vetko O.K.
Aby sme si rozumeli: moja chvála dopovedanosti, dopoèúvanosti neznamená, e si
neuvedomujem rolu a hodnotu tajomstva,
náznaku... V tomto zmysle je naa cool
doba prekvapivo a paradoxne ukecaná, a
prekecaná... Práve z neustálej potreby
nieèo získa, niekoho obalamuti vystrekujú gejzíry slov a pseudoaktivít...
V oèakávaní uvedenia svojej novej skladby som nedávno blúdil ulièkami a námestíèkami typického slovenského malomesta. Z detstva ich mám uloené ako nádherne a harmonicky utvorený priestor,
pôvabnú konfiguráciu starého a novieho,
vzneeného i rozkone malého... Toto
oslovenie z hlbín èasu, tento odtlaèok génia loci v tichu, táto  áno  dopovedanos,
sú vak v dnenom stave absolútne prekrièané, trestuhodne nedopoèúvané vo svojom
tajomnom vyarovaní: na kadom kroku na
vás vykrikuje konzumný b¾abot, pod nohy
sa vám pletie mäte lacných ponúk, páchne mafiánske pova¾aèstvo, bezdomovská
chudoba, trpaslièie úsilie o trhový úspech,
snaha preda, preda sa...
Ve¾mi dlho som na známych adresách
márne h¾adal kedysi výborné kníhkupectvá; oslovil som nemálo mladých ¾udí, pod¾a výzoru tudentov (v meste je ve¾a pecializovaných stredných kôl i vysokokolských fakúlt)  ani jeden z nich mi nevedel
poradi. Nakoniec som sa prihovoril príjemnému muovi v mladom strednom veku:
jednou rukou tlaèil koèík s dieatkom,
v druhej dral knihu a s chuou si z nej èítal... Odpovedal mi po èesky, e nie je miestny. Ale o kníhkupectve vedel, správne ma
k nemu nasmeroval... Druhá vec, e som sa
v tom iroko-ïaleko jedinom obchode
s knihami musel dlho hraba v hnoji dnes
najviac vydávaných trhákov a bestsellerov, kým som daèo naiel. A bola to  na
moje prekvapenie  Sheldrakova kniha Tao
pøírody, ktorú mám ve¾mi rád a ktorú mi
ktosi, komu som ju poièal, nevrátil... Zalistoval som v známom texte a na jednom
mieste som si naliehavo uvedomil, e schopnos dopovedanej a dopoèúvanej komunikácie skrýva v sebe i dispozíciu k vïaènosti:
vïaènosti za to, e sme úèastní oznamovania a porozumenia. A e takto sme  lebo
ako inak by sme mohli a mali by?
Dovo¾te teda zacitova: Je aké pociova
nejakú vïaènos k neivému, mechanickému
svetu, ktorý funguje neúprosne pod¾a veèných nemenných zákonov a slepej náhody. Je
to ve¾ká spirituálna strata, lebo práve prejavenou vïaènosou uznávame
ivé sily, od ktorých sú nae ivoty
závislé. Vïaènosou vstupujeme do vedomého
vzahu s nimi, skrze vïaènos sa dostávame do
stavu milosti a priazne...
J U R A J H AT R Í K
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udobné spravodajstvo (Akcenty, rezonancie) z troch centier Slovenska
 Bratislavy, Banskej Bystrice a Koíc  majú
pribline rovnakú truktúru a charakter.
Tvoria ich bloky informácií, rozhovor a zamyslenie nad hudobnými akciami. Pri poèúvaní stredoslovenského hudobného
spravodajstva (Devín  28.9.) som si opä
potvrdila, ko¾ko zaujímavého sa udeje
mimo hlavného mesta, prièom mesaèné
sprostredkovanie informácií iba ako obsiahne vetko. Zaujalo ma zvlá rozprávanie sólistky tátneho divadla v Banskej
Bystrici O¾gy Hromadovej o ostatnom turné niektorých sólistov D do Japonska, kde
mali operné aj operetné koncerty. Milan
Pazúrik avizoval 5. roèník sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici  Cantus
choralis Slovaca a redaktor Vladimír ¼ach
sa zhováral s riadite¾om, dramaturgièkou,
éfdirigentom i hosujúcim huslistom
o tátnom komornom orchestri ilina. Bez
snahy hodnoti obsah jednotlivých príspevkov mi vyplynul záver: aj mimo Bratislavy
je dos zaujímavého, koda len, e redaktori vetkých troch rádií rezignujú obyèajne na kultúrne centrá Slovenska. Ktovie,
èo je za ich humnami v oblasti hudby? ivot, problémy  alebo màtvolné ticho? To
azda nie?
Pomaly dozrieva generácia esdesiatnikov, kam sa zaradil (9.9.) aj slovenský
dirigent Ondrej Lenárd. Jemu venované
Stretnutie nad partitúrou (Devín 
28.9.), pripravila redaktorka Melánia Pukáová. Hneï v úvode poteila informácia,
e Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici udelila Ondrejovi Lenárdovi titul doctor honoris causa. Etee to napadlo Banskobystrièanom! Bratislavská Univerzita J.
A. Komenského ude¾uje tituly skôr zahranièným celebritám, ktoré nás majú vovies
do Európy. Ondrej Lenárd vak svojou taktovkou viedol Slovensko vye tridsa rokov
do sveta hudby. Jeho umenie si uvedomujeme tým viac, e jubiluje a istým spôsobom bilancuje, i keï nijako neuzatvára
bohatú umeleckú èinnos. Nech u medzi
ním a kritikmi akoko¾vek iskrilo, treba poveda, e Ondrej Lenárd je osobnos, ktorá svojou dynamickou a pritom nesmierne emotívnou letorou pripravila pre poslucháèov stovky prekrásnych záitkov.
Relácia, ktorú ponúkla M. Pukáová, trochu rezignovala na zostrih starích výpovedí O. Lenárda a nepokúsila sa hlbie odokry súèasné ambície, vnútorný svet rozporov i h¾adaní tohto ve¾kého slovenského
dirigenta. Po odchode z vedúceho postu
Slovenskej filharmónie sa O. Lenárd trochu stratil z oèí naej kultúrnej verejnosti,
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preto by bolo dobré hovori aj o jeho umeleckej súèasnosti.
Peknú chví¾u s vyspelým zborovým telesom pripravila (5.10. o 11.30 h) tie Melánia Pukáová výberom z programu koncertu zboru Morganskej tátnej univerzity (USA). Záznam bol z jeho bratislavského vystúpenia v Koncertnom túdiu SRo.
Poèúvanie vyspelého speváckeho zboru
s neoúchaným, iným ne slovenským repertoárom, bolo programovým osvieením
predpoludnia.
Igor Javorský sa prihovára kadý mesiac na stanici Devín tým, ktorí chcú vedie Èo nového vo svete hudby. (Devín
6.10. a v repríze 9.10.). Pomerne ve¾ký blok
venoval autor Bratislavskému dychovému
oktetu, ktoré slávi 30 rokov existencie. Za
týmto neproporène dlhým vstupom nasledovala krátka informácia o tom, e pred
rokom (!)nahrala Eva Kamrlová v iline
svoje CD z francúzskej hudby + ukáka
z neho  bez pozastavenia sa nad kvalitou
CD èi pripomenutia blíiaceho sa ivotného jubilea organistky. Keïe poslucháè niekedy ani nezachytí rýchlo vyslovené informácie, èasto aj zvukovo skreslené, o nasledujúcich ukákach sme postrehli iba to, e
ilo o Debussyho violonèelovú sonátu
a z CD zaznelo trio od stredovekého holandského autora  bez zdôvodnenia, preèo práve toto a nie iné dielo... Mesaèník
Èo nového vo svete hudby  ako sa zdá 
len h¾adá svoju tvár, vyváenos, zmysel
a trochu osobného postoja, ktorý poslucháè  popri informáciách  oèakáva.
Redaktor Slavomír Jakubek pripravuje
so spolupracovníkmi raz mesaène Operný
magazín. (Ostatný sme poèuli 12.10.) Pohotovo v òom zaznela Ungerova rozhlasová recenzia Schõnbergovho Oèakávania
a Pucciniho Pláa na javisku Opery SND.
K obsahu recenzie nemám èo doda  autor má právo na svoj názor. K nedoitým
osemdesiatinám bývalej poprednej sólistky Opery SND Anny Martvoòovej priniesol
rozsiahly, vzorovo (aj po zvukovo  hudobnej stránke) pripravený medailón Jaroslav
Blaho. S. Jakubek podrobnejie informoval
o pripravovaných rozhlasových prenosoch
operných predstavení z európskych i zámorských operných domov v novej sezóne
EBU. koda, e podobný informaèný blok
sa neuverejòuje v tlaèi, aby si poslucháè
mohol zostavi kalendár oèakávaných záitkov. Myslím, e Slovenský rozhlas by
mohol investova do platenej reklamy hudobných programov aspoò v hudobnom
periodiku  veï investuje do televíznej reklamy (STV) Dobrého rána. Jozef Èervenka na záver operného magazínu predstavil

CD z nemeckej produkcie. Jeho zamyslenie
malo zmysel, håbku a postreh. Za Operným
magazínom (mohol by azda pritiahnu
k spolupráci aj mladích prispievate¾ov, ktorí by oivili autorský, hocako exkluzívny, no
predsa len stereotyp), zaznela z Domu umenia v Koiciach repríza záznamu slávnostného koncertu k 75. výroèiu Slovenského rozhlasu v Koiciach.
Do neskorého veèera som poèkala
16.10., kedy o 23.05 vysielali polhodinovku Ex Tempore, ktorú pripravil redaktor
Marek ufaj z Redakcie experimentálneho túdia SRo. Mono sa mýlim, ale u
dávnejie som nepoèula o súèasných aktivitách tohto túdia, kedysi plného skladate¾ov a diel elektroakustickej hudby. Èakala som, e sa dozviem, èím dýcha (ak vôbec dýcha) toto pracovisko dnes. Bola som
trochu sklamaná: M. ufaj mi ponúkol síce
zaujímavý, ale starí zostrih rozhovoru
Jozefa Malovca so Zuzanou Martinákovou,
ukáky z diela tohto zakladate¾ského zjavu elektroakustickej hudby na Slovensku
a jeho poslednú skladbu Ave Maris Stella
(zaujímavú èo do formy rieenia ¾udského hlasu  sopránu a konkrétnych i elektroakustických zvukov). Na záver zazneli
ukáky z CD, ktoré predstavuje autorov
Francúzskeho centra elektroakustickej
hudby. Viac by nás zaujímali cesty dnených tvorcov na Slovensku... Relácia sa má
objavova v pravidelnejích intervaloch,
take na jej vývoj si poèkajme.
Ako je to s hudobnou výchovou na
Slovensku? Túto kardinálnu otázku si poloila autorka a redaktorka Alena Èierna
v dvojdielnej relácii, postavenej na autorských úvahách a rozhovoroch s hosami
(uèite¾ka na Z, riadite¾ súkromnej umeleckej koly v Bratislave, redaktorka Odbornej redakcie vzdelávania SRo...). V prvej
èasti (12.10.) sme poèuli informácie o neradostnom stave a úpadku hudobnosti detí
a mládee, o neperspektívnosti hudobnej
výchovy v systéme vzdelávania, kde vedú
prím racionálnejie predmety a jazyková
výuèba, ale aj o pokrivkávajúcej rodinnej
estetickej výchove. Dozvieme sa aj o nádejnejích trendoch a iniciatívach z radov pedagógov èi umelcov v druhej èasti relácie
(7.11.)? Okrem závanosti témy, ktorá je
u nás aktuálna najmenej 50 rokov, chválim
iniciatívu A. Èiernej, ktorá si dôkladne pretudovala tému, aj keï jej úvahy niekedy
viac uchotali papierom ne echami z terénu. Prekáala mi anonymná, iba ilustratívna hudba.
T E R É Z I A U R S Í N YO V Á
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Bratislavské hudobné slávnosti

ORCHESTRÁLNE
Festivalové entré KONCERTY
roèník Bratislavských hudobných
slávností neobopína pancier tradície uvádza po desaroèia na úvodnom
i závereènom koncerte festivalu nemenné
tituly, ako je tomu na Praskej jari, a tak sa
oba koncerty vdy oèakávajú s napätím,
umocneným dramaturgickou invenciou
a prítomnosou hviezdnych sólistov a dirigentov. V tomto roku sa festivalové entré
i závereèná kóda niesli v znamení jednej
z dramaturgických dominánt, ktorou boli
výroèia významných svetových skladate¾ov
 Stravinského, Skriabina a Honeggera.
Najväèím lákadlom otváracieho koncertu (27. septembra) nesporne boli mená
Sarah Changová a Libor Peek, garantujúce sugestívny umelecký záitok. Stodvadsiate výroèie narodenia Igora Stravinského sa podobne, ako na Praskej jari, tiahlo dramaturgickou líniou tohtoroèného festivalu. Stravinského úvodná hudba k baletu
Apollon musagète vak svojou abstraktnosou, bezèasovosou, priezraènosou a èistotou sláèikového obsadenia neumonila orchestru Slovenskej filharmónie ve¾mi vyniknú. Navye, k presvedèivému podaniu
chýbala orchestru potrebná synchronizácia
a presnos. Nasledujúca vánivá a technicky
brilantná Symfónia è. 4 C dur op. 54 Le poème
de lExtase ruského samotára a rebela
Alexandra Nikolajevièa Skriabina predsta= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

vovala u celkom iný svet. Filharmonikom
sa podarilo skriabinovskú filozofiu odhali
nielen s výrazovou presvedèivosou, ale aj
s architektonicky premyslenou koncepènou
predstavou. Ve¾kolepá intrumentácia, dramatický priebeh i závereèný oduevnený
výkrik nadenia sa stali tým pravým strhujúcim úvodom, ktorý mal poslucháèa pripravi a naladi na najoèakávanejiu èas
veèera  vystúpenie mladuèkej americkej

FOTO IZABELA PAÍTKOVÁ

38.

a závereèná kóda

DIRIGENT L. PEEK

S HUSLISTKOU

S. CHANGOVOU.

huslistky Sarah Changovej. Spontánny
Koncert pre husle a orchester D dur op. 35 od
Piotra I¾jièa Èajkovského, zaradený do druhej èasti festivalového veèera, vznikol
v astnej inpiratívnej chvíli skladate¾a
a dodnes interpretom ponúka monos naplno preukáza svoje virtuózne umenie.
Sarah Changová oèarila prítomné publikum
prekvapujúco energickým temperamentom, vyuívajúc naplno práve extrovertnú
virtuóznu ekvilibristiku. Technická brilancia vak zatlaèila do úzadia výrazovú mnohotvárnos koncertu, ktorému sa nedostávalo ruskej zádumèivej clivosti, jemnej lyriky i vánivej spevnosti. Slovenská filharmónia sa i v tomto èísle predviedla v tom
najlepom svetle  precízna súhra a umiernený zvuk, starostlivo modelovaný Liborom Pekom, akoby vyrovnávali ivelný
temperament sólistky, dodávajúc dielu potrebnú Èajkovského poetiku.
Závereèný koncert (11. októbra) 38.
roèníka Bratislavských hudobných slávností patril rozsiahlej partitúre oratória Krá¾
Dávid francúzskeho skladate¾a Arthura Honeggera, odkrývajúceho víazstvá i slabosti
Dávida krá¾a, manela i otca. Dielo, ktorého primárnym impulzom bola výzva na
napísanie scénickej hudby k dráme René
Moraxa, pozostáva z 27 fragmentov prepojených postavou rozprávaèa. Úlohy rozprávaèa komentujúceho dej sa zhostil Duan
Jamrich, ktorého dramaticky vypätý prejav sa nie vdy plne zhodoval s filozofickým posolstvom biblického textu. V budúcnosti by snáï stálo za úvahu angaovanie
POKRAÈOVANIE NA STR.
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ORCHESTER

POKRAÈOVANIE ZO STR.

A

ko prvý sa z hosujúcich orchestrov
predstavil národný symfonický orchester z francúzskeho Montpellier (28. septembra). Aj keï nepatrí k telesám zvuèných mien európskej elity, na národnú
nôtu zostavený program  vetko diela
od francúzskych autorov  zvládol na výbornú s hviezdièkou. V Ravelovej koncertnej rapsódii Tzigane a Chaussonovom Poème
op. 25 exceloval navye skvelý huslista, taktie z krajiny galského kohúta, Pierre
Amoyal. Postaral sa o impulzívne, dramatizmom nabité vyznenie predvedených
skladieb, hral suverénne, s virtuózne ligotavým leskom. Spôsob, akým v druhej èasti programu v podaní francúzskych hudob-

níkov a dirigenta Friedemanna Layera
zaznelo Debussyho More, sa blíil k optimálnemu autentickému tvaru. Spontánny
a oduevnený výkon orchestra umocnil
Layerov dirigentský nadh¾ad, jednoznaèné
gestá, dokonalé uchopenie dramaturgie diela, jeho tektonických obrysov. Toto esenciálne dielo hudobného impresionizmu sa
majestátne vlnilo i burácalo, zjavovalo sa
v mnohorakých odtieòoch tajomne zmyselných farieb, vytváralo ivý, bohato diferencovaný, fascinujúci prúd vysokej výrazovej
intenzity.Program výborne nadviazal na
skvelý festivalový úvod, na otvárací koncert
v réii Libora Peka.
T O M Á  H O R K AY

Varavská

FILHARMÓNIA
V

ystúpenie zrejme najvýznamnejieho
orchestrálneho telesa naich severných
susedov 30. septembra sa nieslo v duchu
zdravého patriotizmu. Vetky tri skladby
programu toti pochádzali od po¾ských autorov. Prvá z nich, symfonická báseò Stanczyk od Ludomira Rózyckého, mohla obohati obzor kadého poslucháèa, keïe diela
novátorskej generácie zo zaèiatku 20.storoèia, Mladé Po¾sko, sú pre nás ve¾kou neznámou. Stanczyk je krátke a úderné dielo
v znamení neskoromantického symfonizmu, výbune gradujúce a inpirované výtvarnou podobou krá¾ovského aa. U pri
predvedení tohto symfonického scherza sa
ukázali rezervy hosujúceho orchestra, najmä èo sa týka kultivovanosti a cizelovanosti
zvuku. I keï hráèom nemono uprie zanietenos a dirigentovi Antonimu Witovi istú ruku a preh¾ad, miestami som mal
pocit dos rozpaèitého výkonu...
Pri poèúvaní 1. hus¾ového koncertu Karola
Szymanowského musel ma recenzent ui
ozaj v pohotovosti, aby vedel rozozna, èi
málo priaznivý dojem vyviera z kompozièných atribútov skladby, alebo z jej málo
vyhovujúcej interpretácie. V Szymanowského koncerte prevaovali ve¾ké zvukové
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plochy a lyrická zloka s niektorými burácajúcimi vrcholmi, no chýbalo mi vnútorné oivovanie týchto plôch, detailnejia práca so zvukom a èasom. Skrátka, nekoneèné melódie  parafrázujúc Wagnera  ale aj
nekoneèná nuda. Huslista Konstanty
Andrzej Kulka podal sebaistý a brilantný,
no výrazovo relatívne indiferentný výkon. Druhá Vianoèná symfónia Krzysztofa
Pendereckého, jedna z ikon
novej jednoduchosti, bola
výrazovo ve¾mi jednoznaèná, prevládali v nej temné
a pochmúrne farby. V príkrom rozpore s evokáciou
Vianoc a citáciou Tichej noci v maximálne neorganickom prostredí. Depresívne
pôsobiacu skladbu, plnú
vypätého polyfonického
chromatizmu, varavskí filharmonici hrali dos akademicky a neuspokojivo

ANTONI WIT

reiséra so zmyslom pre koncertné uvedenie dramatického textu v súlade
s pulzáciou a poetikou hudby. Pod úspené a vrelé prijatie tohto nesporne významného imaginatívneho Honeggerovho diela s hlbokým filozofickým dosahom a dramatickým nábojom sa podpísal plastický a homogénny Slovenský
filharmonický zbor (zbormajster Jan
Rozehnal), orchester Slovenskej filharmónie  pozorne sledujúci jasné
gesto dirigenta Jamesa Judda, ako aj
traja sólisti  Adriana Kohútková
(soprán), Denisa lepkovská (alt)
a Jozef Kundlák (tenor), ktorým vak
partitúra neprisúdila výraznejie exponované plochy. Závereèná hudobná apoteóza Dávida s mohutným chorálovým
Alleluja!, zavrujúca jedno z najhrávanejích oratórií hudby 20. storoèia, bola
skutoène impozantným a reprezentatívnym ukonèením 38. roèníka náho najväèieho hudobného festivalu.
ALENA ÈIERNA

nuansovali  ako v priebehu celého koncertu  za èo je vak zodpovedný v prvom rade
Antoni Wit. Mnohonásobne sa opakujúci
ohluujúci rev plechov a orchestrálneho
pléna znel a nekultúrne (ktovie, èi v súlade
s intenciami autora), dynamické a náladové kontrasty mohli by tie presvedèivejie.
Z poh¾adu kritika mono hovori o priemernom koncerte, z poh¾adu obecenstva asi
menej, pretoe aj tento veèer poctivo tlieskalo. Tak Kulka ako Wit sa nenechali dlho
prosi a u po treom vytlieskaní siahli po
efektnom, bravúrnom prídavku, ktorý vak
zabudli zahlási.
T O M Á  H O R K AY

FOTO JÁN KUCHTA

National de Montpellier
Languedoc-Roussillon
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SOSR

FOTO

a prvom festivalovom koncerte 1. októbra uviedol SOSR pod taktovkou
svojho éfdirigenta Charlesa OlivieriMunroa diela Igora Stravinského, Franka
Martina, Jacquesa Iberta a Sergeja Prokofieva. Sólistom koncertu bol americký saxofonista, pôsobiaci a ijúci v Európe,
John-Edward Kelly.
Celkový dojem z koncertu sa dá vyjadri
struène: bol dobrý, zaujímavý, v kontexte
ostatných orchestrálnych festivalových
koncertov osvieujúci. Charles Olivieri 
Munroe aj tentoraz dokázal presvedèi orchester aj publikum o svojich kvalitách.
Pokia¾ v Stravinského Koncerte in Es Dumbaron Oaks kládol dôraz predovetkým na
farebnos plôch, rytmickú pulzáciu, hravos  v poslednej z troch èastí hranièiacu
so satirou, v 5. symfónii B dur op. 100 Sergeja Prokofieva dal vo¾ný priebeh emotívnemu náboju. Z celého koncertu bolo cíti
blízky vzah dirigenta k hudobnej moderne, ktorú dnes u chápeme ako klasiku 20.
storoèia. Orchester, ktorý u dôverne poJOHN
zná zámery, gestá a cítenie dirigenta  výEDWARD KELLY
borného profesionálneho muzikanta, nemal problémy s reagovaním aj na najdeSviea a zaujímavá dramaturgia, výbortailnejie poiadavky. Ani drobné intonaèné
ný dirigent a sólista a profesionálny výkon
nepresnosti nenaruili celkový dobrý doorchestra boli dôstojným príspevkom BHS
jem z výkonu.
k Medzinárodnému dòu hudby.
John  Edward Kelly sa publiku predPriestor na festivalovom pódiu dostal
stavil v dvoch skladbách: v Balade pre saxofón
SOSR aj 8. októbra, dramaturgiu koncera orchester Franka Martina a v Concertine da
tu tvorili Brahmsov 2. koncert pre klavír
camera pre saxofón a orchester Jacquesa Iberta.
a orchester B dur op. 83 a Oma Es dur od Jána
Na svoj bratislavský debut si sólista tieto
skladby nevybral zrejme náhodou.
Rozsahom nie ve¾ké, no charakteANDREW PARROT
rom a obsahom vïaèné diela mu
poskytli vïaèný priestor na prezentovanie viacerých stránok interpretaèného umenia. Martinova Balada zostala v jeho poòatí modernou
a meditatívnou skladbou bez nádychu melanchólie, muzikantsky
a technicky prepracovanou, výrazovo vycibrenou. Elegancia, hravos
a arm zasa spríjemnili poèúvanie
Ibertovho Concertina do takej miery, e publikum, najmä jeho vekovo mladia èas, si od sólistu vyiadalo dva prídavky. O Kellym sme sa
v texte bulletinu dozvedeli ve¾a zaujímavého. Ak si ho jeden z najlepích svetových saxofonistov Sigur
Racher vybral za svojho pokraèovate¾a, asi vedel preèo. Kelly je nielen nadeným propagátorom svojho nástroja, ale aj výborným muzikantom.
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Levoslava Bellu. Obe diela zazneli pod taktovkou anglického dirigenta Andrewa Parrotta. Brahmsov opus patrí medzi vrcholné
skladby romantickej koncertantnej literatúry. Nároènos jeho interpretácie spoèíva nielen v jeho rozsahu, ale predovetkým
v adekvátnom stvárnení vetkých skladate¾ových zámerov. Skladba je právom
povaovaná za dielo stojace na rozhraní symfónie a koncertu. Tieto
skutoènosti dávajú sólistovi ve¾a príleitostí na prezentáciu umenia,
vlastných daností, ale zároveò sa dokáu zmeni na nástrahu, úskalie,
na ktorom sa u pomykol nejeden
výborný klavirista. Daniela Varínska patrí k naim výrazným interpretaèným zjavom. Jej bohatá
a mnohostranná koncertná aktivita,
skromnos a pracovitos, technická
zdatnos a prirodzená muzikalita garantovali jej umeniu mnostvo úspechov a priaznivých ohlasov. Celkom
prirodzene, bolo oèakávané aj jej festivalové vystúpenie. D. Varínska
mala v dirigentovi Parrottovi a v orchestri spo¾ahlivú oporu, jej interpretácia bola dôsledná, premyslená, koncentrovaná na vnútornú
truktúru a jej väzby. Azda tento
moment (èi snáï vplyv momentálnej indisponovanosti) postavili bariéry pri plnohodnotnom umeleckom stvárnení, na aké bývame
u klaviristky zvyknutí. Napriek tomu nemono brahmsovskú kreáciu povaova za premárnenú príleitos, azda len
vyuitú nie celkom bezozvyku.
S napätím bola oèakávaná obnovená
premiéra Bellovej Ome Es dur. Poèuli sme
ju  aj vïaka zanietenej editorskej práci Vladimíra Godára a vydavate¾stva Scriptorum
musicum  a ocenili jej kvality, jej invenènú svieos, melodické bohatstvo. Oma nie
je svojím charakterom a výrazom pochmúrna, jej reè je vzácne vyváená a proporèná.
Parrott, skúsený odborník v interpretácii
diel mnohých týlov, sa túdia Bellovej Ome
zmocnil citlivo, tlmoèil ju so zrete¾om na
zvukovú striedmos, jednoliatu, ale nie monotónnu dynamiku, s dôrazom na romantickú kantabilnú líniu, prestupujúcu dielom
vo vetkých zlokách aparátu.
Oma vyznela vo svojej zdanlivej jednoduchosti úprimne a spontánne. Okrem spomenutých editorov a realizátorov, dirigenta aparátu, na úspene obnovenej premiére mal nemalú zásluhu aj Zbor bratislavského Konzervatória pod vedením Duana Billa a v neposlednom rade sólisti
Simona Houda-aturová, Denisa Hamarová, Otokar Klein a Juraj Peter.
Obnovená premiéra Bellovej skladby práve v rámci festivalu bola naozaj sviatkom,
dôstojnou formou jej znovuzrodenia a vypravenia na ïaliu, znejúcu ivotnú pú...
M A R TA F Ö L D E  O V Á
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FILHARMÓNIA
a domácej pôde sa 5. októbra predstavila Slovenská filharmónia pod
taktovkou francúzskeho dirigenta Alaina
Parisa. Dramaturgia veèera akoby nadväzovala na posledný koncert orchestra predchádzajúcej sezóny (pozri H è. 9), pribliujúc priaznivcom telesa ïalie skvosty
francúzskej hudby. V pohode, priezraène,
s radom krásne modelovaných sólových
vstupov viacerých nástrojov, v súlade s dejom napätými gradáciami, vystupòovanými a do kataklizmatických polôh, Paris
predviedol predohru k opere Edouarda Lalu
Krá¾ z Ysu.
Ako skúsený sprevádzaè sa dirigent predstavil v ïalom programe, kde dostal priestor
známy èeský klavirista Ivan Moravec.
Stváròoval sólové party Symfonických variácií
fis mol pre klavír a orchester Césara Francka
a Koncertu G dur pre klavír a orchester Mauricea Ravela. Do èeského interpretaèného
umenia sa klavirista zapísal ako typ výsostne intelektuálneho hudobníka. Nepatrí k interpretom, ktorí sa nechávajú inpirova obecenstvom, dotvárajúc dielo priamo na pódiu. Pred publikum, rovnako ako pred mik-

¼UBICA VARGICOVÁ

FOTO JÁN KUCHTA

N

rofón prichádza starostlivo pripravený, s premysleným plánom svojej interpretácie. Túto
èrtu dokumentuje mnostvo nahrávok, ktoré

Èeská

FILHARMÓNIA
S

ú koncerty dobré, kvalitné, priemerné,
vynikajúce, jedineèné... A je ve¾mi málo
koncertov, na ktoré sa èaká celú veènos,
po ktorých prichádza slávnostné opojenie.
Vystúpenie èeských filharmonikov na
èele s legendárnym Vladimírom Ashkenazym (6. októbra) bolo takto oèakávanou udalosou. Napriek tomu ( teraz predbieham rozvedenie tematickej pointy), od
pianistickej legendy 20. storoèia, zároveò
úspeného a iadaného dirigenta, som èakal o nieèo viac.
Ako je to moné? ako nájs jednoznaènú odpoveï...
Poèas prvých troch èastí ve¾kolepej, 80minútovej Mahlerovej 2. symfónie s výreèným názvom Zmàtvychstanie som veru neraz tàpol. Mahlerov hudobný idióm charakterizujú okrem komplikovanej spleti
orchestrálnej kvázipolyfónie expresívne dialógy, monológy a kolektívna vrava, v ktorej
kadý z nástrojov a nástrojových skupín
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VLADIMÍR ASHKENAZY
o èomsi vypovedá, má svoj význam a funkciu. A toto vyaduje enormnú schopnos koordinácie, striehnutie na najmení detail,
zladenie extrémne pestrého symfonického
prúdu do ucelených hudobných línií. A veru, drobných nepresností nielen vo vzájom-

nom vzahu rôznych nástrojov, ale aj vo
vnútri jednej sekcie sa tento veèer vyskytlo
viac, ne by bolo únosné.
Nu, Ashkenazy nie je iadnym detailistom. Ob¾ubuje monumentalitu, monolitickos statických plôch, krásu zvuku. Ve¾ké
gradácie nerád diriguje na etapy, radej sa
necháva strhnú výbuným mahlerovským dynamizmom
u na zaèiatku. Rád
sa s hudbou pohráva,
stavia známe miesta
do neobvyklých osvetlení. Je svojrázny
aj vo vedení línií, keï
sa hudobný proces
postupne rozvíja,
vzrastá, upadá  raz
akoby ich brzdil, inokedy ich chcel príli
pohna, a to aj pièkoví muzikanti ÈF
ledva uhrali. Chcel
túto symfóniu naozaj kreatívne ozvlátni 
nepristupoval k partitúre otrocky.
Takýto prístup je vdy rizikový. Napríklad
prvá èas dýcha doslova hrobovo pochmúrnou atmosférou, ktorá na nás aivo dolieha. Práve v tomto kontexte dokáu úèinne
FOTO JÁN KUCHTA

Slovenská

v porovnaní s inými interpretaènými prístupmi vyznievajú víazne, práve vïaka dôkladnému prepracovaniu hlasov, logicky
zapadajúcich do celkového pletiva. Tento svoj
prístup si Moravec dokázal udra a do súèasnosti. Pod¾a môjho názoru viac konvenoval Ravelovi, ktorý vyznel najmä okrajovými èasami ako skvelá prskavka plná vzruchu a elegancie. V strednom Nocturne sa
umelec zrejme chcel stotoni s Ravelovým
postulátom, ktorý nebazíruje na håbke a dramatických efektoch. Takýto poh¾ad na dielo
vak pri tlmoèení Francka vyznieva predsa
len príli asketicky.
Závereèná Gloria pre soprán, zbor a orchester
G dur pochádza z pera Francisa Poulenca.
Ani v duchovnej oblasti (vznikla roku 1959)
nezaprel skladate¾ svoju poetiku predchádzajúcich vývinových fáz. Aj tu sa dostáva
k slovu zdôrazòovanie neoklasicistickej jednoduchosti, u¾achtilosti, prísne stráeného a len zriedka vyuívaného sklonu k patetizmu a v neposlednom rade aj prirodzene vyznievajúce vedenie vokálnych hlasov.
esèasová chorálna skladba konèí v hlbokej pokore a pianissime sopránovým sólom
(slovom Amen). Aj tu Paris viedol aparát
k úplnej spokojnosti (zbormajster SFZ Jan
Rozehnal). Po umeleckej stránke dominovala tlmoèite¾ka sopránového partu, sólistka Opery SND ¼ubica Vargicová. Potvrdila medzinárodné renomé a ohlas svojich
sólistických kreácií.
VLADIMÍR ÈÍIK
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nesmelé, lyricky utiujúce vstupy
Ø vyniknú
ved¾ajej témy. Ashkenazy ich vak nestvár-

nil s logicky iaducou dávkou jemnej, nenej vrúcnosti, ale chápal ich ako súèas monolitu. Podobne viedensky idylická druhá
èas poskytuje dostatok moností pre vrelé,
roztúené meditácie (ivot ide ïalej, ani ia¾
a boles nie sú veèné), ani tu som sa vak
nedoèkal expresívne spievajúcich kantilén,
iba akejsi naivnej hravosti. Interpretaène najproblematickejie sa mi javila tretia èas
o kázaní sv. Antona rybám, plná chmúrnej
mahlerovskej skepsy. Ashkenazy ju poòal
nepochopite¾ne bezstarostne, aj chybièiek tu
bolo najviac. Slovom, poèas tretej èasti vo
mne silnela nespokojnos.
Karta sa obrátila vstupom altového sóla,
predpovedajúceho blaené rozplynutie, veèný ivot. Ubudlo nepokojnej evoluènosti,
pribudlo statickej monumentality, výrazovo homogénnych plôch. Strach a smútok
vystriedali astie a nádej... A tu zaèal dirigent excelova. Výdatne ho v tom podporili sólistky, Dánka Inger Dam-Jensenová
(soprán) a Nemka Birgit Remmertová
(alt). Obe, disponujúce oèarujúcim hlasovým fondom, sa do svojich partov emotívne vloili, stvárnili ich vánivo a precítene.
Aj o Praskom filharmonickom zbore
mono hovori v superlatívoch. Bol hlasovo vzácne vyváený, dokonale èistý a homogénny; frázoval s ideálnou prunosou,
aj pri najpohnutejích fortissimách si zachoval dôstojnos a kultivovanos.
Nielen kompozièným, ale aj interpretaèným vrcholom veèera bola najrozsiahlejia
piata èas, ktorá cez rôzne apokalyptické
vízie, obraz posledného súdu, osamelého
vtáka smrti, vedie k vykúpeniu-vzkrieseniu,
vyjadrenom mohutným chorálom. Aktéri sa
postarali o katarziu, ktorá èloveku vyráala
dych. Frázy získali na sile i sugestívnej jednoliatosti, hudobné dianie nadobudlo stále vzruenejí, exaltovanejí charakter. Vetko smerovalo k hymnickému záveru, k ve¾kolepému vyvrcholeniu, ktoré povznáalo,
strhlo, dojalo.
Take zase to staré  koniec dobrý, vetko dobré...
T O M Á  H O R K AY

Budapest
Festival Orchestra
P

rehliadka renomovaných orchestrálnych telies zo zahranièia pokraèovala
vystúpením Budapetianskeho festivalového orchestra (BFO) pod taktovkou
Ivána Fischera 7. októbra. Hoci ide
o teleso a dirigentskú osobnos, porovnate¾né s èeskými filharmonikmi úèinkujúcimi
o deò skôr pred preplnenou sálou, tentoraz sa v Redute nali aj neobsadené kreslá.
Tie obsadené z podstatnej èasti zaplnili fanúikovia maïarskej kultúry a hudby (zisujúc pod¾a vravy cez prestávku).
Porovnávanie sa priam núka. Tak Prahu, ako Budape reprezentovali najlepie
symfonické orchestre ich krajín a zniesli
aj najprísnejie kritériá, èo sa týka technickej a muzikálnej vyspelosti hráèov, vypracovanosti zvuku telies a pod. (Èie ako poveda, ktorý z nich bol lepí.) Podstatný rozdiel bol v dirigentských prístupoch. Kým Vladimír Ashkenazy je predovetkým excelentným klaviristom a éfdirigentom Èeskej filharmónie iba od roku
1998, Fischer je od zaloenia BFO roku
1983 fakticky jeho stálym lídrom, navye
rodeným dirigentom so svojráznym, jednoznaèným gestom, dôverne poznajúci
svojich hráèov. Málokedy vidno takú úasnú symbiózu dirigenta a orchestra, ako
tento veèer.
Dramaturgia koncertu bola originálna
a duchaplná. Hudobný výlet stredno-východnou Európou a Balkánom zaèala 1.èas
zo Suity pre orchester op. 9 rumunského autora Georgea Enescu, Prélude à l´unisson.
Ilo o zaujímavé rozvíjanie motivického
jadra v intenciách jednotvárneho rytmu,
a to celý èas v unisone sláèikového orchestra, ktoré ideálne pripravilo pôdu pre poslucháèsky podstatne tvrdí orieok. Keï
Maïari, tak Bartók  a hoci toto oèakáva-

nie je zjednoduením, ako si predstavi
kompetentnejích interpretov Hudby pre
strunové nástroje, bicie a èelestu, ne práve BFO
a I. Fischera. A naozaj, nároèný tvorèasový útvar neskorého Bartóka zaznel v celej
svojej kráse, írke, dravosti a filozofickej
håbke. Povestná fúga 1. èasti, ako aj celé dielo dostali rámec dôstojnej architektonickej
klenby, v ktorej sa ve¾mi úèinne vynímali
jednotlivé zloky truktúry a príznaèné
momenty Bartókovho týlu: od trýznivého
ia¾u, tichej prírodnej meditácie cez abstraktné folklórne intonácie a k bujarej
rytmickej ivosti a drsnosti súzvukov. Identifikácia muzikantov so skladbou azda ani
nemohla by väèia. Hrali s chuou, disciplinovane, takmer ako jeden èlovek.
V druhej èasti priiel na rad dekadentne oèarujúci neskorý romantik Sergej
Rachmaninov a jeho 2. symfónia. iroká,
pravoslávna inpirácia, nikdy nezapierajúca melodické vlny, sa sugestívne odvíjala
pod Fischerovou taktovkou, s potrebnou
dynamickou ve¾korysosou, ale aj melanchóliou. Nemenej intenzívne pôsobili vypäté allegrové fortissimá, polohy vánivé
èi triumfálne. BFO po kadej stránke exceloval, preukázal obdivuhodnú súhru
a homogénnos, jeho dirigent obdivuhodný koncepèný nadh¾ad, cit pre odtiene.
Fischerov Rachmaninov bol pohnutý
a prepiaty, azda a príli. Obèas by sa bolo
iadalo trochu lyrického kontrastu, upokojenia. Oèakávaný úspech maïarských
hostí korunovali dva prídavky: jeden Slovanský tanec A. Dvoøáka z druhej série
a úryvok z Rumunských ¾udových tancov B.
Bartóka. Vzácny, sympatický hos ich na
pobavenie publika zahlásil v slovenèine...

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
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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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S PREMIÉRAMI
KO
ny, upenlivý a èistý vzlyk v mäkkom zvuku
sláèikov, pôsobiacich vo svojej éterickej farbe neobyèajne nástojèivo (a apelatívne),
v susedstve s Moyzesovou skladbou ponúka zaujímavý konfrontaèný priestor, pomy-

KATARÍNA BREJKOVÁ

selnú úseèku, danú tridsiatimi rokmi,èasom
reálnym aj relatívnym, èasom neobyèajného posunu, progresu na osi vývoja (nielen)
slovenskej hudby...
To, e práve následné dve premiéry pritiahli na koncert oné davy publika, sa dalo dedukova o malú chví¾u z ohlasov  aplauzov.
Najprv Koncertantná fantázia pre klavír
a orchester od Juraja Hatríka s titulom Ecce
quod natura, s troma èasami  Fantasia I.

5. FLAMENCO FESTIVAL
Poriadatelia: Zdruenie priate¾ov flamenka Peña Flamenca La Pasión v spolupráci s obèianskym zdruením Una Musica, Ve¾vyslanectvom panielskeho krá¾ovstva, Èeským centrom a Rakúskym kultúrnym fórom
PROGRAM
19. novembra
Koncert hostí festivalu  Rakúske kultúrne fórum
18.00 Prednáka o pôvode, vzniku a vývoji Arte
Flamenco. Prednáajúci Pavol uka.
19.00 Martin Kellner  gitarra flamenca a Christian Stanger  perkusie (A)
Hos veèera world music ensemble Los Remedios
(SK).
20. novembra
19.00 Koncert hostí festivalu  Èeské centrum
Petr tìpánek  gitarra flamenca a Hana Hercherová  tanec (ÈR)
Hos veèera hudobno-taneèná skupina Los Flamenquitos (SK).
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ARCHÍV

ilinský tátny komorný orchester
mal v súète tohtoroèného festivalového programu znova osobitý údel. Okrem
tradiène interpretaènej povinnosti reprezentoval a obhajoval aj domáce autorské
farby. O tom, èi je to rola atraktívna, vïaèná, èi nebodaj nevïaèná, orchester (a jeho
vedenie) zjavne nediskutuje: odhodlane
a zdatne sa jej oddáva. A to, èi takto ladená
dramaturgia (t.j. výluène domáca kompozièná produkcia) patrí do kontextu medzinárodného festivalu, bolo u neraz jednou
z deklarovaných otázok..., tú vak ako problém nehodlám v tejto chvíli otvára. Ako
kompromisná (nie vak vyhýbavá) odpoveï, rukolapný argument, môe poslúi
preplnená Moyzesova sieò 9. októbra.
Take orchester na èele s pohotovým
Leoom Svárovským postupne odvíjali
dej daný umnou dramaturgickou zostavou
s dvoma premiérami a dvoma overenými
skladbami.
Najskôr znela slovenská klasika reprezentovaná Malou vrchovskou symfóniou od
Mikuláa Moyzesa. Patrí skutoène k domácemu zlatému fondu, s ob¾ubou sa k nej
vraciame v ochote pripomenú si profesionálne rána národnej kompoziènej gardy,
zapoèúva sa do romantických hudobných
väzieb a zátií, výdatne sa sýtiacich z folklórnych riedel, ktoré napokon ete nesklamali...
Len o nieèo neskôr, pribline o 30 rokov
vznikol Planctus pre sláèikový orchester od Ladislava Burlasa, rozhodne najúspenejie
a najiadanejie autorovo dielo, vo veobecnosti prijímané ako istý symbol, feti,
znamenie èase svojho vzniku (1968). Vrúc-

FOTO



21. novembra
20.00 Klub za Zrkadlom DK Zrkadlový háj
Dvojkoncert skupiny Lagrima (SK) a Compania
de Juan Polvillo (E)
21.00 Fiesta flamenca v Music Flamenco Clube
22. novembra
19.00 Koncert hostí festivalu  Cultus SD Nivy
Dvojkoncert skupiny Martin Bies & Flamenco Clan
(SK) a skupiny Danza del Fuego (PL).
23. novembra
18.00 Divadlo Aréna
GALAKONCERT za úèasti hostujúcich umelcov aj
domácich zoskupení.

(Herbae), Interludium (Terra) a Fantasia II.
(Animalia).Zrejme, kadý je v hudbe, hudobnej predstavivosti determinovaný urèitým nástrojom. Výsadné miesto patrí prirodzene tomu, pri ktorom sme rástli. Klavír je evidentnou prioritou, z ktorej sa odvíja
tvorivá imaginácia Hatríka  z nej nasával
podnety, v nej formuloval primárne autorské oslovenia. Zákonite sa k nemu znova
a znova vracia, dôverne znalý jeho dispozícií. Aj v Koncertantnej fantázii zveril urèujúci
diel tomuto nástroju (pohotová, obdivuhodne disponovaná Katarína Brejková).
Sledujúc Hatríkovu tvorbu, nedá mi iné ne
zopakova u povedané. Jeho tvorivá báza
je dotovaná mnostvom impulzov, vrátane
mimohudobných motivácií. Ako autor je
v neustálom zajatí mylienok, asociácií,
paralel, obrazov, metafor. Strái vypovedané, naznaèené, hovorí v rovine súvislostí,
náznakov, symbolov, enigmatických väzieb.
Usiluje sa by lapidárny, jednoduchý, pochopený, a pochopite¾ne  pochopite¾ný.
Hudba vak znie, je poèúvaná aj bez nároku na verbálne komentáre. Nepýta si vysvetlenia, návody na pochopenie, na poèúvanie. Hatríkovu fantáziu som vnímala výluène v jej muzikantskej podstate. Ako prúd
hudby a snáï druhoplánovo ako moný
rezultát kompozièno-technických ústrojenstiev s odkazom na sekundárne väzby, citáty, myslené iniciály, asociatívne väzby...
Pekná hudba, skvelá, farebná intrumentácia, ktorá je kontantnou výbavou autora
u od raných orchestrálnych diel. Klavírny
part je v priebehu (pribline) polhodinovej
skladby neobyèajne exponovaný, s mimoriadnou výsadou v strednom, kantabilne
klenutom sólovom dieli  kontemplácii
(najmä tu bol úctyhodne angaovaný vklad
sólistky). Akoko¾vek, Hatríkova skladba je
úèinná, poslucháèmi ocenená, vïaèná. Prihovorí sa osvedèenou hudobnou krásou,
trpezlivými mahlerovskými epizódami, ich
následnosami, kvalitami, ktoré nesklamú.
Druhým oèakávaným bodom bola ïalia premiéra, Zeljenkov Koncert pre violonèelo a orchester. Tentoraz, najmä vïaka absolútnej interpretaènej podpore (opä
bodujúci sólista Ján Slávik)  poteil.
Zeljenka zákonite neschádza pod svoj kompozièný tandard, ak sa zave ocitne v neurèitku vlastného blazeovane idiomatizovaného terénu, rýchle unikne triezvym návratom do dôstojnej, koncentrovanej zóny.
V tej sa zrodil a z nej sa ozval aj tento violonèelový koncert. Rozvrhnutý klasicky,
pochopený a narysovaný s logikou, vedomím normy, hovoriaci dôverne známou reèou, ale napokon stále po kvapkách osvieovaný inovovanou zeljenkovtinou...
Uznanie patrí dirigentovi Leoovi Svárovskému, iskrivému muzikantovi, nie
menej orchestru, ktorý napriek svojmu nie
zriedkavému prevleku popoluky dos èasto dokáe na pódiách doslova krá¾ova...
L Ý D I A D O H N A LO V Á
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ORCHESTER
T

Linz

ypický oddychový koncert, zameraný na
ných dejín. Komorná symfónia è. 1 Boa Via¾ahiu hudobnú múzu. Azda aj preto 
gem Shoreline brazílskeho tridsiatnika Kerstopä, èo èloveka len teí  tá zaplnená Remana (vestranný eklektik, navye zvukoduta. Najväèím ahákom bol nepochybne
vý ininier) je trochu bizarný, exotický výLeonard Bernstein a jeho Symfonické tance
tvor v znamení inpirácie prímorskou scezo svetoznámeho muzikálu West Side Story.
nériou (brazílskych?) pláí, monosami
Bruckner Orchester Linz a americký dikonkrétnej a programovej hudby. Mali sme
rigent Dennis Russell Davies z tejto efektnej, symfonickým jazzom poznaèenej
skladby vyaili snáï vetko.
Z lineckých symfonikov bolo
cíti uvo¾nenos, nadenie
a v neposlednom rade maximálnu profesionálnu disponovanos, èo sa týka kultivovanosti zvuku, vyváenosti
nástrojových skupín, súhry
a koncentrácie. Podobne dirigent Dennis Russel Davies
sa poèas celého koncertu
nachádzal na výke situácie.
Postaral sa o adekvátne zvuDENNIS RUSSELL DAVIES
kové a èasové proporcie
S BRUCKNER ORCHESTER LINZ.
predvádzaných diel, optimálne sa s nimi vyrovnal
koncepène a výrazovo, a to vo vzahu k celpoèu rachot motorových vozidiel, krik poku i èasti. Dodajme vak, nemal tentoraz
ulièných predavaèov, tikanie budíka a iné.
a takú akú úlohu...
Prikláòam sa k názoru, e aranovanie poMyslím, e je trochu na kodu veci, e
dobných kúskov je efektnou a vïaènou,
tento dramaturgický trend vytrval a do
azda aj výnosnou, ale dos lacnou záleikonca. Ani svetová premiéra diela Miguela
tosou. Bol by som vak nespravodlivý, ak
Kerstmana, ani skladba Phila Glassa nedaby som chcel uprie èíre hudobné kvality
li monos naozaj preveri tento bezpotohto diela, ikovné balansovanie na hrane
chyby vynikajúci orchester, nemohol ukátonality, jeho vtipnú a duchaplnú výstavza svoje sily na vrcholných, stavebne
bu, èerpanie z mnohostároèného arzenálu
a výrazovo nároèných kompozíciách hudobvyjadrovacích prostriedkov hudby. Najviac

= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

ma zaujala posledná èas Tichá meditácia,
kde Kerstman siahol po ¾udskom hlase, nie
vak po texte. iroké melódie expresívnych
vokalíz koloratúrneho sopránu a altu v podmanivom dvojspeve presvedèivo stvárnili
Katarzyna Dondalska (soprán) a Christiane Ratzenböck (alt).
Druhú polovicu vyplnila skladba amerického minimalistu Phila Glassa, Koncert
pre saxofónové kvarteto a orchester. Najväèiou
devízou tohto diela je, zrejme, neobvyklé nástrojové obsadenie. Dialógy dychových sekcií orchestra a tyroch saxofónov vyprodukovali naozaj originálne farebné výslednice. tyri èasti ani nemali klasické oznaèenia, a na barokovo inpirovanú schému pomalá-rýchla-pomalá-rýchla. Prvá,
pomalá, ma zaujala ete najviac  svojou poetickou clivotou, klasickým minimalizmom v Glassovom týle.
Druhá pomalá sa nachádzala ve¾mi blízko ku gýèovým
polohám a rýchle èasti upútali síce variabilnou rytmickou truktúrou a rozletom,
no ve¾mi konvenèným 
a komerène nepochybne
úspeným  hudobným jazykom. Raschér Saxophone Quartet  hral naozaj
skvele, s maximálne profesionálnym uchopením vetkých interpretaèných parametrov, so strhujúcou muzikalitou, virtuozitou a tónom.
Bruckner Orchester Linz mu bol dôstojným,
rovnocenným partnerom. Na konci mi bolo
trochu ¾úto, e ako prídavok zaznela tvrtá
èas Glassovho koncertu  a nie jedna z Bachových transkripcií, poèas ktorých sa hudba v podaní Raschér Quarteta údajne odieva anjelskou aurou.
FOTO JÁN KUCHTA

BRUCKNER
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KOMORNÉ
KONCERTY
Musica
N

Petropolitana

eobvyklý, tematicky ucelený koncert
predstavovalo vystúpenie súboru Musica Petropolitana (1. októbra), ktorý sa
vo svojom repertoári sústreïuje na hudbu,
ktorá znela v Rusku v 17. a 18. storoèí. Súbor tak robí slubu aj vlastnej histórii konfrontovanej s európskym dianím. Ako je
veobecne známe, spomínané obdobie znamenalo pre Rusko rozkvet hudby najmä
vïaka vplyvom talianskych a francúzskych
umelcov, no zároveò bolo vystavené protiprúdom prikláòajúcim sa k východnej slovanskej príslunosti.
Nieèo podobné sa odohráva aj v dnených postkomunistických krajinách, keï
ete stále vládne nadenie pre kultúru západných krajín, ale ozývajú sa hlasy, volajúce po väèej zomknutosti východných
a stredoeurópskych krajín.
V dôsledku ochorenia speváèky súboru
bol repertoár upravený a niektorí avizova-

ní skladatelia nezazneli. Popri známych
autoroch ako G. F. Händel a J. Ch. F. Bach
sme si mohli vypoèu aj skladby menej známych Talianov  G. Verokaia, G. A. Pandolfi  Mealliho a iných. Nechýbali ani muzicírujúci prísluníci vyej vrstvy, ako Vojvoda z Norfolku a autori rakúskej proveniencie.
Súbor zaujal dôsledným frázovaním
s dobre zvládnutými pravidlami diminúcie a ornamentiky a dynamickými odtieòmi. Nezanedbate¾ný bol kultivovaný tón
nástrojov, ku ktorému prispel aj ich historický pôvod. Z virtuóznych skladieb vynikala Sonáta D dur pre èembalo a prieènu flautu
s neobvyklým poradím nástrojov a Sonáta
J. G. Schmelzera, v ktorej sa striedala ¾úbozvuèná melódia s virtuózne ozdobenými
motívmi na spôsob cifrovaèiek. V podobnom romantickom duchu znela aj skladba Vojvodu z Norfolku s jednoduchým bas-

Quod licet Iovi...
V

Koncertnej sieni SF sa 2. októbra
predstavil klavirista Grigory Sokolov.
V atmosfére napätého ticha sme podliehali
charizmatickej hre tejto hviezdy svetových
pódií. U ako 16-roèný vyhral nároènú Èajkovského klavírnu súa v Moskve. U muov  interpretov býva len málokedy vyvinutý taký zmysel pre mnostvo spôsobov
tvorenia tónov. Vetky zloky jeho hry smerovali k jedinému cie¾u: vystihnú ducha
skladby  autorov zámer. Táto to¾ko ráz a
sprofanovaná fráza sa vak napåòala vrchovatou mierou! Pretavovala sa do neopakovate¾nej atmosféry, do vnútorného napätia,
do utajovanej, ale aj plne uvo¾nenej vánivosti. Sledovali sme ideálne vrúcnu kantabilitu, aj neomylnú závratnú virtuozitu,
znásobenú priezraènou zrozumite¾nosou
artikulácie aj tej najkomplikovanejej sadzby. Svoj podiel a spoluúèas na týchto atribútoch malo aj majstrovské narábanie s pedálom.
Pri Sokolovovom osobitom ponore do
skladieb sa nám v podvedomí nástojèivo
vynárala otázka, èi jeho ve¾kos nespoèíva
práve v narúaní noriem, konvencií spájaných v naich predstavách so týlovosou.
I napriek tomu dominovala hlboká pokora
k zapísanému textu. Sokolov si nás podma-
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òoval èarom nenapodobite¾nej elegancie,
prirodzenej vzdunosti, sugestívnej spevnosti, presvedèivej výbunosti sforzát (v Beethovenovi). Obdivovali sme nevyèerpate¾nú
variabilitu pasáí nenásilne zapájaných do
budovania línií hudobných plôch. Museli
sme sa aj my skloni a napokon bezvýhradne prija klaviristove agogické výkyvy, rytmické zvlátnosti. Mali svoju logiku a nenarúali tok hudby. Aj keby sme lupou chceli nájs menej precízne detaily, neuspeli by
sme. Ideálna syntéza drobnokresby, opalizujúci vybrúsený drahokam!
Vyzdvihnime hoci variaèné Andante (2.
èas Sonáty G dur op. 14 è. 2)  ako jedineène
tu Sokolov viedol vo vetkých variáciách líniu témy a kde ju Beethoven spracováva
akordicky, interpret naiel spôsob, ako vystihnú aj tento druh variovania bez toho,
aby nieèo vyzdvihol. Zdôraznila to hudba
sama. ... Aj stredné Allegretto predchádzajúcej Sonáty E dur op. 14 è. 1, ktoré svojou
jednoduchosou zvádza väèinu interpretov
k stereotypnej monotónnosti, pod Sokolovovými prstami plynulo bez pátosu, ale
predsa plné citu, úchvatného práve jeho
prostotou. Majstrovstvo jedineènej, priam
do atómov rozpracovanej drobnokresby,
sme mohli odbivova v ïalej  Pastorálnej

so continuom. Posledná skladba od G. A.
Pandolfi-Mealliho opä ukázala virtuózne
trilky èerpajúce z ¾udovej hudby. V hráèoch
prevládol artistický naturel, chýbala mi väèia precítenos a vrúcnos prejavu.
Atmosféru dvora pribliovalo aj pomalé
klaòanie sa interpretov, ktoré po technicky
nároèných skladbách pôsobilo a komicky.
GABRIELA IKULÍNCOVÁ

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
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Sonáte D dur. Tak ako obe z op. 14 (tie pre
technickú nenároènos) aj op. 28 patrí
k menej frekventovaným. Azda by bolo
hriechom nadnáa úroveò podania niektorej èasti nad inú, ale museli sme sa pokloni ideálnemu dualizmu spevnosti témy
a vzdunému, artikulaène dokonalému
sprievodu ¾avej ruky v 2. èasti (Andante).
Zaujalo aj umivé Scherzo i rustikálne finále  pravý obraz pohody v prírode. To¾ko
výrazových pólov dokáe z Beethovenovej
hudby vyai len málokto.
Dramaturgickým prínosom bolo es tancov pre klavír od pre nás neznámeho skladate¾a Soghomona Komitasa. Autor spracúva arménske taneèné ¾udové prvky. Interpret ich zaodel do neopakovate¾nej, priam
nadpozemskej atmosféry, ktorú by sme bez
preèítania sprievodného textu sotva oznaèili ako taneènú. Nevdojak sa natíska istá
spojitos s inpiraèným svetom Chopina
(poèuli sme ho v dvoch prídavkoch...).
Skvelý veèer zavàila Sonáta è. 7 B dur op.
83 Sergeja Prokofieva. Pri jej tónoch si mohol kadý prís na svoje. Tí, èo preferujú
prívaly bezchybnej brilancie, aj tí, ktorí sa
radi ponárajú do lyrickej intimity a dokáu
oceni ideálnu vyváenos ratia s emóciami
(Andante caloroso). Tieto riadky nemono
povaova za vyèerpávajúce a hodné nezabudnute¾ného výkonu. Bol to jedineèný
záitok, jeden z najväèích triumfov klavírnej interpretácie u nás v posledných rokoch!
VLADIMÍR ÈÍIK
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002
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Sláèikové
K

KVINTETÁ

omorné festivalové koncerty  pokia¾
ich nedekorujú superhviezdne interpretaèné etikety  bývajú obyèajne v programovej hierarchii zaradené do druhoplánových termínov. Moyzesovo kvarteto sa
tomu nevzpiera. Napokon, vzh¾adom na
svoju cenu, priaznivcov, miesto vo vedomí
pospolitosti, nepotrebuje sa popularizova
èi obhajova vlastné muzikantské kvality.
Tie sú známe a jasné. Dané a rozvíjané desaroèiami spoloèného a vzájomného umeleckého porozumenia, pôsobenia. Aj repertoár Moyzesovcov je úmerne k týmto faktom neobyèajne iroký, rozkoatený. Ako
vak sami priznali, potrebovali by ete nieko¾ko umeleckých ivotov na to, aby vyèerpali rezervoár príslunej literatúry. A tak
svoje programy, popri klasicky koncipovaných konteláciách, neustále inovujú a h¾adajú nové neopozerané riedla. V tomto
zmysle mono chápa programovú zostavu
festivalového popoludnia 2. októbra,

v rámci ktorého odzneli dve kompozície.
Najskôr Sláèikové kvinteto d mol Jána Levoslava Bellu (s participáciou violy Lubomíra
Malého), ved¾a neho Sláèikové kvinteto G dur
op. 77 Antonína Dvoøáka (s kontrabasistom
Richardom Gaparom). Zaujímavosou
takto koncipovanej programovej zostavy sú
o.i. aj vnútorné, alebo skryté väzby. Obe kompozície prihlásili ich autori roku 1876 do súae o najlepie komorné dielo, vypísanú
praskou Jednotou pre komornú hudbu.
Práve v nej sa prvý raz tieto skladby stretli a získali: Dvoøák hlavnú cenu, Bella druhú cenu... Zaujímavá informácia, na ktorú
upozoròuje text v bulletine, má prinajmenej symbolický charakter... Na festivalovom
soirée sa skladby opä stretli, odzneli v logickej postupnosti  najskôr Bella, ktorého
hudba je pre nás objavom dneka. Vïaka
zanieteným iniciátorom máme príleitos
v revitalizovaných podobách oceòova kompozièné kvality autora, ktorého odkaz drie-

Bach Collegium
T

MNÍCHOV

ohtoroèné BHS, na ktorých bola zastúpená tvorba najrozmanitejích ánrov,
smerov, týlov, obsadenia, epôch, zahrnuli
aj komorné koncerty, a to tak v historickom ako aj modernom zvukovom rúchu.
K posledným z nich patrilo vystúpenie renomovaného súboru Bach Collegium
Mníchov so svojím vedúcim Florianom
Sonnleitnerom (husle) a spoluúèinkujúcim sólistom Hannesom Läubinom
(trúbka) 3. októbra. Program pozostával
z diel Georga Friedricha Händela, Giuseppe Torelliho, Jeana Marie Leclaira, Jana
Køtitela Jiøího Nerudu a Johanna Sebastiana Bacha. Na koncerte bola teda zastúpená
tvorba vedúcich národov barokovej epochy
na poli hudby.
Hneï úvodná skladba  Concerto grosso è.6
g mol op. 6 HWV 324 od G. F. Händela, jedno
z vrcholných diel svojho druhu  preukázala kvality súboru. U¾achtilý, kultivovaný,
dynamicky bohato odstupòovaný zvuk, najmä v registroch piano, disciplinovaná súhra
a zmysel pre ducha a týl tejto hudby, charakterizovali prednes skladby. Zvuková kultúra súboru v neposlednom rade rezultuje
i zo vzácnych majstrovských sláèikových ná= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

strojov, akými hráèi disponujú. To platí tie
o generálbasovom èembale, ktoré sa uplatòovalo najmä v sólových úsekoch concertina, kým v tutti partoch grossa zaniklo.
Hoci Koncert pre trúbku a orchester D dur
od A. Torelliho, ktorý predniesol H. Läubin,
je vïaèným dielom pre sólistu, svojimi
umeleckými hodnotami je skromnejí ako
úvodná skladba; jednako vhodne obohatil
program. V barokovej ére bola tvorba pre
trúbku pomerne rozírená, avak v dnenej
dobe sa primerane neuplatòuje, keïe nie
je dostatok sólistov, znalých interpretaèné
problémy tejto hudby. Ani v uvedenej skladbe nie je núdza o chúlostivé brilantné pasáe, ktoré sólista svojím tíhlym, umierneným tónom a uplatnením hráèskej pohotovosti slune zvládol. To platí tie o Koncerte
pre trúbku a orchester Es dur od J. K. J. Nerudu, ktorý zaznel po prestávke. Táto skladba
pomerne menej známeho èeského skladate¾a 18. storoèia, ktorá svojím ustrojením
patrí u skôr do prechodného obdobia tzv.
galantného týlu, má originálnu, inpirujúcu melodickú substanciu. Zhodou okolností, skladba zaznela u nás prvýkrát v rámci Mozartovho týdòa v marci t.r. Pravda,

mal veky v prachu archívov. V súèasnosti
postupne znejú jeho skladby, zaznelo aj Kvinteto d mol. Jeho hudba charakterizuje autora
ako nanajvý profesionálneho tvorcu, formulujúceho v intenciách svojej doby, výrazne
vak prekraèujúceho milieu pôsobnosti. Klasický rozvrh, kompozièné postupy a kombinácie èerpajúce z podhubia tradièných techník, pevný skelet, jasne artikulované línie.
To je azda zbená technologická skica, ktorú vak v znelom skupenstve kvitujeme ako
prúd romanticky u¾achtilej, kultivovanej
hudby s pôvabnými zákutiami.
Apartný zvukový zamat v Bellovi nás
v Dvoøákovom Kvintete posunul ete hlbie:
dôvtipný intrumentálny vzorec so zdup¾ovaným kontrabasom rozpriada priam mysteriózne epizódy. Sound ako tajuplný substrát, z ktorého v nekoneèných líniách prúdia prekrásne, neopakovate¾ne rozospievané
dvoøákovské kantilény... Aplaudujem takejto
dramaturgii. Rozpisova vágnymi dobrozdaniami kvality interpretácie? Nevidím
v tom zmysel. Moyzesovci, rovnako ako ich
hostia Lubomír Malý a Richard Gapar sú
nanajvý profesionálni hudobníci, ktorí doslova vdychujú aj vydychujú hudbu. Sú
òou osudovo obklopení, sú v jej slastiplnom
objatí. Preto ju hrajú. Nezáleí, v ktorom
dennom, noènom, roènom èase...
L Ý D I A D O H N A LO V Á
riedke sólové kadencie pôsobili skôr ruivo.
Sólistom Koncertu pre husle a orchester
A dur op.10 od J. M. Leclaira bol znamenitý
vedúci súboru F. Sonnleitner, ktorý disciplinovane, zároveò uvo¾nene predniesol svoj
technicky nároèný part, kde melodický ductus je vyperkovaný poèetnými fioritúrami,
ozdobami, ktoré predpísal èi u skladate¾,
alebo improvizoval sólista.
Ak tento veèer dlho ostane v mojej pamäti, urèite to bude kvôli závereènej skladbe, Koncertu pre troje huslí a orchester D dur
BWV 1064 R od J. S. Bacha. Toto skvostné
dielo Bach transkriboval pre tri èembalá
a orchester, prièom sa pôvodná verzia nezachovala a teda bola spätne upravená
a transponovaná do originálnej podoby.
Bohatú kontrapunktickú prácu, nezmernú
meditatívnu håbku, vrcholné kompozièné
majstrovstvo dokázal tento súbor a jeho traja sólisti (koda, e ich mená neboli uvedené v programovom bulletine) pretlmoèi do
najjemnejích detailov. V ich interpretácii
posolstvo prenikalo do najskrytejích záhybov due. Tu boli hudobníci vo svojom ivle. Sólisti  medzi nimi jedna dáma  predniesli svoje nároèné koncertantné party prepracované do najmeních detailov, jednotné
v súhre i v sólach. Frenetický potlesk poslucháèov podnietil súbor k neobyèajnému
prídavku. Zahrali ete kompletný trojèasový Koncert pre troje husle a orchester od GeorPP
ga Philipa Telemanna.
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jednej z kolóniek festivalových programových atribútov, zvaných dramaturgické akcenty, sa nachádza heslo jubileá.
Na 38. roèník BHS v tomto zmysle nebol a
taký nápor, predsa sa vak nali. Hneï dve
 stodvadsaroènica Igora Stravinského
a sedemdesiatka Ilju Zeljenku determinovali
programovú konfiguráciu popoludòajieho
komorného koncertu 3. októbra. O pódium
v Zrkadlovej sieni sa delili: trio  klarinet
(Jozef Luptáèik st.), husle (Pavel Bogacz) a klavír (Tomá Nemec) s Bratislavským dychovým oktetom (Michal
intál, Josef Èejka  hoboj, Jozef Luptáèik ml., Saa Jako  klarinet, Ladislav
Práger, Richard Karnok  fagot, Ján Budzák, Peter Sivaniè  lesný roh), ktoré
napokon tie prispelo na úèet jubileí  dvadsaroènicou od svojho zaloenia.
Najskôr trio  zostava vehementne a zainteresovane zdolávala v Kontrastoch pre husle, klarinet a klavír od Bélu Bartóka mnostvo rafinovaných muzikantských nástrah

N

Duchovná
rezonancia

a pochopenie umenia Oliviera Messiaena nestaèí zvládnú základné pravidlá interpretácie, ale vlastnými skúsenosami prenika do håbok podstaty univerza.
To som si nástojèivo uvedomovala pri poèúvaní Ivana Sokola v jeho messiaenovskom recitáli (6. októbra).
Le Banquet céleste (Nebeská hostina) a Devä
meditácií La Nativité du Seigneur (Narodenie
Pána) sa stali duchovnou bázou, vyvierajúcou z pokornej úcty interpreta. V bulletine
je citované Messiaenovo vyznanie: Hlavnou mylienkou, ktorú chcem vyjadri, ktorá je najdôleitejia, pretoe je postavená
nad vetko ostatné, je existencia právd katolíckej viery... Obaja  autor aj interpret
ich poznajú, pretoe z nich sa odvíjali a formovali ich ivoty. Ivan Sokol vo svojej koncepcii vychádzal z takéhoto poznania.
K hudbe Messiaena sa dosia¾ priblioval
sporadicky recitálmi aj nahrávkami.
Festivalové vystúpenie odhalilo ïalie
dimenzie Sokolovho duchovného sveta,
v ktorom dominujúce bolo messiaenovské
hudobné univerzum.To, ktoré je aj jeho
mentalite najbliie. Messiaenova hudba je
pokojnou a pokornou meditáciou o existen-
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a perejí. Trojèasová, nekonvenène narysovaná skladba kladie zvlátne a neobvyklé
nástrojové nároky, rovnako vyaduje mimoriadnu koncentráciu v terénoch vyplývajúcich z kompozièných elementov archetypálnej podstaty jednak v melodicko-harmonickom zmysle, ale najmä v rytmickej a metrickej èlenitosti. Interpreti zdatne a profesionálne tlmoèili bizarný svet Bartókovej hudby, nemono vak poveda, e by bezozvyku z kompozície vyabstrahovali príznaènú esenciu. S radosou a napätím bol
oèakávaný Príbeh vojaka od Igora Stravinského, parádna, ob¾úbená a stále vyh¾adávaná story svetobeníka, svetoobèana. Tá
nech sa znova a znova odvíja, písaná v gejzíroch a prívaloch motívov, tém, epizód a farieb, vdy znie rovnako svieim uleteným
suetom. Príbeh prerozprávaný neopakovate¾nou, brilantnou hudbou. Interpreti hrali, zdatne tlmoèili, sledujúc pú vojenského
zbeha, so vetkými muzikantskými delikatesami, korektne a jasne. V koneènom vy-

cii bytia, o sile, ktorá preniká z håbok na
svetlo poznania. Je svedectvom kresanskej
histórie transponovanej do reèi zrozumite¾nej súèasníkovi.
Sokol pristupoval k stvárneniu biblickej
predlohy s bázòou, vedomý si toho, e interpret sa pri tlmoèení takéhoto diela stáva
zodpovedný za jeho výklad, tlmoèenie... Ak
sa Sokol rozhodol pre recitál zostavený

z Messiaenovej tvorby, svedèí to o jeho vnútornej rezonancii, ktorú demontroval
v odovzdaní sa hudbe a jej tvorcovi.
Pokojná, meditatívna atmosféra poézie
a filozofie nadviazala kontakt s auditóriom
(nenarúali ho ani pauzy, poèas ktorých
rozhlasáci èítali sprievodné texty k jednotlivým èastiam). koda, e tento autorov vysvet¾ujúci text nezaznel aj v sále.
Kadá z deviatich èastí mala svoju osobitnú biblickú atmosféru, ktorú akoby
spracovával, rozviedol a dopovedal sám interpret. V Messiaenových kompozíciách sú
registrácie a dynamika urèené, pokojnému
a meditatívnemu plynutiu hudby pristane väèmi chrámová akustika. No Sokolovi sa aj napriek tomu v akusticky neve¾kom rozhlasovom
Koncertnom túdiu
darilo udra napätie
a svojou výnimoènou
muzikalitou obohatil kadého vnímavého
poslucháèa.
Ivan Sokol sa po ve¾kom Bachovi predstavil
ve¾kým Messiaenom.
Svedèí to o umelcovej
sile, ktorou nás i týmto
svojím vystúpením
oslovil.
ARCHIV

V

FOTO

TRIO  OKTETO

znení vak pointa ostala akoby troku zahmlená  v pikantnej roztopanosti a nonalantnom autorskom geste azda celkom
nedopovedaná...
Bratislavské dychové okteto nepoèúvame príli èasto, bola teda príleitos a príjemná festivalová chví¾ka, v ktorej sme
mohli vychutna kvality ansámblu. Jeho
zvuk je u¾achtilý, oblý, ako celok znie
homogénne, vyrovnane, s obdivuhodne
kultivovaným vkladom najmä v hlbích
sekciách. Svoju intrumentálnu aj muzikantskú brilanciu súbor preukázal v interpretácii premiérovaného Okteta od Ilju Zeljenku. Napriek tomu, e skladbe z profesionálneho uhla nemono niè vyèíta (má
vetky klady, ktoré ponúka zeljenkovský
kompozièný almanach), poslucháèsky
nestrhla: preplávala s nádielkou hudby,
dala príleitos na zamyslenie aj úsmev,
v koneènom rezultáte vak ve¾mi nerozohriala.
Finále s Beethovenovým Oktetom Es dur
op. 103 hral súbor s oèividnou radosou,
vychutnávajúc monos na klasickej pôde
rozvinú majstrovstvo súhry, inpirujúcich
muzikantských dialógov aj duelov...
L Ý D I A D O H N A LO V Á

ETELA ÈÁRSKA
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Kremerata
Musica
ie sú hviezdy ako hviezdy. Aj v naej
dobe, ktorá aj serióznych umelcov
priam núti k mediálno-komerènej profilácii, sa nájdu takí, ktorí napriek svojmu zvuènému menu dajú prednos nezitnej slube dobrej veci pred efektnou sebakreáciou
a následnými búrlivými aplauzmi divákov.
Nieeby sa po koncerte Gidona Kremera
( 4. októbra)  pretoe o òom je teraz predovetkým reè  a jeho mladých litovských
spolumuzikantov nenalo i nieko¾ko búrlivých aplauzov, naopak. Reduta bola takmer
plná, úspech znaèný, aj s jedným obligátnym prídavkom. Ale urèite to nebol koncert, na ktorý by som svojim laickým kamarátom odporúèal ís.
Priznajme si, Schnittke a Enescu sú síce
v hudobnej obci známe mená, priemerný
muzikant alebo fachman by si vak ich
skladby na dobrú noc zrejme nepustil. Práve diela týchto autorov, spolu s jedným
Schumannovým, zazneli na koncerte v podaní komorného zoskupenia Kremerata
Musica pod gesciou jednej z najväèích
osobností tohtoroèných BHS, svetoznámeho huslistu lotysko-sovietskeho pôvodu
Gidona Kremera. Nie je to iadne prekvapenie, veï popularizácia súèasnej hudby
a podpora mladých talentov je u mnohoroènou Kremerovou prioritou. Koncert ot-

GIDON KREMER

FOTO JÁN KUCHTA

N

vorilo es kusov vo forme kánonu pre husle,
violu a klavír op. 56 od R.Schumanna (pôvodne túdie pre pedálový klavír), ktoré pre
trojicu nástrojov transkriboval Viktor Derevjanko. U v týchto struèných pokusoch
o definovanie romantického kontrapunktu
sa naplno prejavili charakteristiky, ktoré hudobníkov sprevádzali poèas celého koncertu. Kremer, violistka Ula Ulijona a klavirista Andrius Zlabys reflektovali najjemnejie duevné záchvevy tejto nároènej

Mozarteum
QUARTETT
D

ve sláèikové kvartetá na tohtoroèných
slávnostiach nás zasväcovali do tajov
tohto klasického ánru komornej hudby:
popri domácom Moyzesovom kvartete rakúski hostia, v princípe najkompetentnejí
interpreti viedenského klasicizmu, Mozarteum Quartett. Program súboru logicky pozostával z reprezentatívnych zastávok
hudobného vývoja spomenutého obdobia,
po jednej zo skladieb J.Haydna, W. A. Mozarta a L. van Beethovena.
Reprezentatívny program, skvelá interpretácia, mimoriadny záitok  tak mono
sumárne zhrnú výsledný dojem z koncertu
(9. októbra) v preplnenej Hudobnej sieni
Bratislavského hradu. Domnievam sa, e
nemá väèí zmysel podrobne sa venova
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

kadej kompozícii osobitne. Sláèikové kvartetá f mol op. 20 è. 5 Divertimento od Haydna, G dur è. 14 KV 387 od Mozarta i f mol op.
95 od Beethovena zhodne zazneli v týlovo
maximálne adekvátnej podobe. Mozarteum
Quartett si dalo zálea na kadej fráze, dynamickej nuanse; no zato jeho hra nikdy
nepôsobila profesorsky, prepekulovane.
Poèas celého koncertu sa mu darilo udra
hladinu intenzity výrazu na najvyom iaducom stupni, zrejme do ve¾kej miery aj
vïaka ahúòskej osobnosti prvého huslistu Marcusa Tomasiho. ako poveda, èo
pochváli skôr: èi krytá¾ovo èistú artikuláciu, dokonalú súhru a polyfonické tieòovanie hlasov, alebo sústredené a precízne tvarovanie mikrotruktúry. Nemenej upútali

hudby, v dokonalej spätosti so svojimi nástrojmi ponúkli priam ideálnu polyfonickú
súhru, ukáku vzájomnej pokory a prispôsobenia sa, s èím sa na koncertoch komornej hudby stretávame málokedy v takej èistej, uvedomelej a precítenej podobe.
Interpretaèná dokonalos, lepie povedané smerovanie k nej, vtlaèila svoju peèa aj
Sláèikovému triu Alfreda Schnittkeho a Klavírnemu kvintetu a mol op. 29 Georgea Enescu.
Kým dvojèasová kompozícia slávneho ruského polytylistu-postmodernistu z roku
1985 odráa pre autora typické, ostré kontrasty minulého a súèasného, tradièného
a novátorského, drsného a príjemného,
v kvintete nestora rumunskej hudby sme
konfrontovaní s hádam ete problematickejím a individuálnejím hudobným jazykom. Jeho typickými znakmi sú mimoriadne uvo¾nenie tonality (menej na regerovský spôsob zhustenia harmonického pohybu, ako pomocou trukturálneho uvo¾nenia a znejasnenia harmonických funkcií,
èím vzniká nesmierne svojské vznáanie),
irokodychá, no zahmlená melodika, permanentná evoluènos a akási éterická nostalgia. Nádherne iarivý tón Kremerových
huslí sme mohli neruene obdivova iba
miestami, poèas krátkych pasáí, kedy sa
prvé husle vynorili z polyfonického pradiva. Huslista Dzeraldas Bidva a violonèelistka Marta Sudraba zanechali taktie
vynikajúci dojem a rovnocenne prispeli
k výnimoène precíznemu, autentickému,
strhujúcemu stvárneniu skladieb, vrátane
prídavku, Scherza z Klavírneho kvinteta
D.ostakovièa. Takéto komorné muzicírovanie poèu skutoène málokedy.
T O M Á  H O R K AY

a k optimálnemu vyzneniu interpretovaných diel výdatne prispeli sugestívne kontrasty, prune budované línie, racionálna
výstavba celku s vedomým odstupòovaním
vrcholových bodov, èi ohnivý muzikantský
elán. Rakúske kvarteto niè nezostalo dlné
mozartovskej ¾ahkosti a vzdunému pôvabu, ale ani napätiu a bojovnosti beethovenovskej drámy. Tento koncert vskutku mohol by najvyou kolou komornej hry pre
vetkých adeptov tohto nároèného, no krásneho hudobného ánru.
T O M Á  H O R K AY
O P R A V A
V predchádzajúcom èísle v èlánku
Gustáv Beláèek  jeho cesta (nielen do
Remea) prilo nepozornosou ku chybe  zámene krsného mena dirigenta
Mácala, ktoré má správne znie Zdenìk. Umelcovi a èitate¾om sa týmto
ospravedlòujeme.
Redakcia
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vedenie Goldbergových variácií v podaní
skvelého slovenského pianistu Mikuláa kutu (10. októbra) mono oznaèi
za jeden z najsvetlejích momentov festivalu. Odhliadnuc od chronickej nedostatkovosti javu adekvátneho vyrovnávania sa
na modernom klavíri s J. S. Bachom u nás
 pravda, mnohí pecialisti na starú hudbu
vôbec neschva¾ujú ani fakt, e sa na òom
Bach naïalej hrá  je natudovanie a predvedenie tohto gigantického klenotu barokovej intrumentálnej hudby vdy ve¾kou
udalosou, a to nielen na Slovensku. kutovi sa teda podaril husársky kúsok.
Vye hodinový sled tridsiatich variácií
sledovala Moyzesova sieò Slovenskej filharmónie (akoe ináè, bez jediného vo¾ného
miesta) doslova so zatajeným dychom. kuta opä presvedèil, e je bachovský hráè par
excellence. Udra líniu a jej napätie do

aradenie inscenácie dvoch melodrám
Jiøího Antonína Bendu z roku 1775 
Ariadna na Naxe a Medea  do programu BHS
bolo výborným dramaturgickým nápadom.
Nielen preto, e Benda patrí k najvýznamnejím tvorcom tohto zvlátneho, nároèného a neprávom ete stále takmer obchádzaného hudobno-dramatického ánru, ale aj
preto, e takéto podujatie mono oznaèi
ako typické festivalové, teda nie kadodenné, bené, sezónne. Dobré bolo aj to, e
sa v malej sále Reduty uskutoènili dve predstavenia (4. a 5. októbra): v oboch prípadoch bolo h¾adisko plné. Natudovania so
súborom Musica aeterna sa ujal dirigent
Anton Popoviè. Partitúra, okrem toho e
obsahuje krásnu hudbu plnú vání, obrovských kontrastov a zlomov, je aj mimoriadne nároèná, najmä v súhre s javiskom. Melodráma je pravdepodobne najnároènejím
hudobno-dramatickým ánrom: kombinácia hovoreného slova, hereckej akcie s hudbou (ktorá by nemala by len jednoduchou
ilustráciou diania na javisku), exponuje nemálo problémov. Z tohto h¾adiska malo
predvedenie Bendových melodrám ve¾mi
rozdielnu úroveò, prièom v podstatnej miere ju ovplyvnila herecká zloka. Ariadna na
Naxe s poèetnými lyrickými úsekmi je pritom interpretaène taká nároèná, ako dramatická a z tohto h¾adiska vïaènejia Medea. Hlavná predstavite¾ka Ariadny, mladá
Kristína Turjanová, sa síce zjavom hodila na zverenú rolu, no na zvládnutie nároèného textu so vetkými výrazovými polo-
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KUTA
poslednej chvíle tejto ve¾kolepej skladby je
krajne nároèné, a nejaké rezervy by sa na
tomto poli azda ete nali. Zato umenie,
s akým kuta zvukovo a charakterovo diferencuje, je obdivuhodné. Kadá variácia
v jeho poòatí mala osobitý nádych, vlastné
èaro. Brilantne stvárnil technicky nároèné
variácie, plné zloitých figúr a ornamentiky,
vnikol do hlbín tých reflexívnych, meditatívnych, s podmanivou, sústredenou jednoduchosou nechal spieva tie lyrickejie,

BHS

MELODRÁMY
Z

Mikulá

NA

hami jej chýba ete ve¾a skúseností. Jej gestá a pohyby boli statické, dos jednotvárne,
celkove pôsobila trochu strnulo (i keï nie
a nato¾ko ako jej partner Martin Mòahonèák v úlohe Tézea), nebola skutoènou enou zmietanou medzi nádejou a neistotou, láskou a jej stratou. O súhre hlavnej hrdinky s hudbou  napriek snahe dirigenta a orchestra, aj napriek nárokom
v zmysle súhry  mono hovori len ve¾mi
ako. Dielo pôsobilo rozkúskovane (rozpad na dramatickú a hudobnú zloku je
asi najväèím úskalím melodrámy  Bendova Ariadna na Naxe je z tohto h¾adiska
osobitne nároèná) a K. Turjanová bola len
málokedy úplne presvedèivá. Za vetky detaily staèí uvies závereèný výkrik, s ktorým
sa Ariadna vrhá zo skaly do morských vån.
Na takýchto miestach (no, samozrejme,
nielen na nich!) je herec povinný dokonale
poèúva hudbu a hereckú akciu musí absolútne koordinova (dirigent na takýchto
miestach nemá iadnu monos prispôsobova sa).
Hlavná hrdinka v Bendovej melodráme
Medea, Lenka Barilíková, ukázala, ako sa
dá stvárni tragická a ve¾mi komplikovaná
postava (urèite ete komplikovanejia ako
Ariadna). Jej protagonistka je u skúsenou
hereèkou, ktorá stvárnila o. i. viaceré muzikálové roly, a táto skúsenos jej nepochybne pomohla. L. Barilíková bola v krajne vypätých polohách svojej postavy (materinská láska, spomienky na astné obdobie
ivota, rovnako vak nenávis voèi zradcovi

ariózne. Niektoré hral v takmer kovovom,
nemennom organovom pléne, niektoré
budoval na zvukových kontrastoch, v niektorých pustil k slovu jemné dynamické
vlny. Ve¾mi úsporne a citlivo pedalizoval,
dôsledne uplatòoval rôzne typy úderov, premyslene artikuloval. Nebol to Bach strnulo
akademický, ani nevhodne preromantizovaný; kutov zdravý sentiment slúil prirodzenému, dýchaviènému rozvíjaniu mikrodejov vo vnútri jednotlivých variácií, senzitívnemu, viacvrstvovému tvarovaniu
polyfónneho pradiva, sotva badate¾nej obèasnej mikroagogike. Pokora, intelekt
a rozvána virtuozita ovládli tento veèer
meniu sálu pri Dunaji. A to hádam bez jediného zaváhania! Nu, pred takýmto výkonom treba sòa klobúk.
T O M Á  H O R K AY

Jásonovi, túba po pomste atï.) presvedèivá. Koordinácia s hudbou bola naozaj výborná, pri dvoch vrcholných miestach tejto melodrámy v 6. scéne (zaklínanie, resp.
privolávanie Hekaté, na následné preklínanie Jásona) mohol divákovi-poslucháèovi
naozaj beha mráz po chrbte po oba dni,
aj keï predstavenie 5.októbra malo predsa
len o èosi lepí ah èi tempo. L. Barilíková vak v oboch prípadoch i na ïalích
podobných miestach ila presne na dobu,
èo je pre herca mimoriadne nároèné. Partitúra diela je síce podstatne dramatickejia
ne Ariadna na Naxe, no zároveò ako celok 
vrátane hereckej a inscenaènej zloky  je
prinajmenej rovnako nároèná. Hlavnej hrdinke bol dobrým partnerom aj Martin
Hudec v role Jásona, jej deti Samuel a Jakub Spiákovci, ako aj Gabriela Bírová
v role dojky.
Reisér Michal Spiák stvrárnil Bendove melodrámy ve¾mi jednoducho a civilne,
k èomu prispela scéna Evy Ráczovej a kostýmy Kataríny Holkovej. Inscenaèný tím
neprepchal diela zbytoènými rekvizitami èi
popisnosou (piesok ako symbol premenlivosti bol ve¾mi vhodný, horie to u bolo
s jednou poste¾ou v oboch dielach, v prípade
Medey toti nebola ve¾mi logická, iba ak mala
by zjednocujúcim prvkom oboch diel)
a obmedzil sa na náznak, úsporné gesto
i pohyb. Koncepcia bola logická, aj keï dolo k istým drobným nezrovnalostiam voèi
partitúre (napr. tanec Jásona s Kreúsou namiesto svadobného sprievodu, hoci v texte
sa hovorí o sprievode a znie marche a pod.).
Reisér vak má právo na svoju koncepciu,
s licenciou nevyuitia reijných poznámok,
obsiahnutých v partitúre.
Orchester pod vedením A. Popovièa hral
spo¾ahlivo, z poèetných intrumentálnych
POKRAÈOVANIE NA STR.
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Iva Bittová

a Nederlands Blazers
Ensemble

roèných BHS priviedla Redutu do varu s novým projektom Ples upírù s Nederlands Blazers Ensemble. Dychový súbor, zloený
z èlenov popredných holandských orches-

BHS

JAZZ
P

FOTO

ísa o tom, e Iva Bittová je jedným
z najpozoruhodnejích fenoménov súèasnej európskej hudby by bolo nosením
dreva do lesa. Podobne otrepane by vyznelo to¾ko ráz u omie¾ané tvrdenie o tom, aká
je osobitá a ánrovo nezaradite¾ná. Predsa
len: Bittová je jednoducho gigant  pomyslite na folklór, alternatívny rock, world
music èi klasickú hudbu a dnes u vade
môete dosadi aj jej meno. Okrem toho
predstavuje Bittová  huslistka, speváèka
a skladate¾ka  najmä v tých artificiálnejích vodách vzácny dvojjediný model interpretky-autorky.
V Bratislave vystupuje divná sleèinka
pomerne èasto. Len nedávno vak zaèala
história jej vystúpení v Redute. V minulej
sezóne tu mala ve¾mi úspený koncert
s Moyzesovým kvartetom a v rámci tohto-

JÁN KUCHTA

P

NA

atrí u k beným zvykom poèíta v dramaturgii väèích festivalov vánej hudby s miestom pre jazzový koncert. Výber
interpretov a týlové zameranie zväèa korepondujú so zameraním festivalu a nebýva výnimkou ani koncepcia zdôrazòujúca medziánrové súvislosti. Do urèitej miery sa týmto pravidlom riadila aj dramaturgia tohtoroèného jazzového koncertu na
BHS, na ktorom sa po dvoch rokoch opä
predstavil renomovaný Gustav Brom Big
Band (GBBB) s dirigentom Vladimírom
Valovièom a hosami Mikuláom kutom (klavír), Miloom Jurkovièom (flauta)  predsedom festivalového výboru BHS
na hráèskom poste(?)  a Jozefom Luptáèikom ml. (klarinet). Názov koncertu Stravinskij, Bach and Jazz napovedal, e by mohlo
ís o projekt s treoprúdovou ambíciou.
K naplneniu takto stimulovaného oèakávania vak dolo a v druhej polovici koncertu, v ktorej odznelo spracovanie Allegra
z Brandenburského koncertu è. 3 J. S. Bacha,
Pavany Gabriela Faurého (obidve v aranmánoch Matúa Jakabèica) a slovenská
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

trov, vystúpil v zostave rozírenej o rytmiku.
Ples upírù je aj názov CD, ktoré tohto roku
vylo pod hlavièkou Bittovej a Holanïanov.
Na bratislavskom koncerte zaznel aj výber
z rovnomenného disku a úpravy Janáèkových piesní. Práve aranmány mali na koncerte jednu z rozhodujúcich úloh  s Nederlands Blazers Ensemble spolupracujúci Stevan Kovacs Tickmayer a Bittovej spriaznení aranéri, otec a syn tìdroòovci, upravili jednak Bittovej starie
kusy, známe aj z predchádzajúcich platní (Bílé inferno, Echoes, Classic...), ako
aj Janáèka. Zvuk dychového súboru pripomínal relatívne irokú paletu  od
klasického komorného ansámblu, cez minimalistické aranmány s komplementárnymi rytmami a
po divokejí, takmer bigbandový sound. Známe
skladby tak pochopite¾ne
dostali novú fazónu a drajv.
Ani jedno, ani druhé krehkej intimite Bittovej hudby neublíilo.
Koncert patril rozhodne k vrcholom
tohtoroèných BHS.

premiéra pozoruhodnej skladbièky Igora
Stravinského Ebony Concerto. Spracovanie
Bachovho Allegra vyznelo trochu rozporuplne. V citáciách pôvodnej figuratívnej témy
a sekvencovitej harmónie pôsobilo trochu
staromódne (i keï nepopieram, e pre irie publikum mono i dnes atraktívne), èo
je dané u samotným hudobným materiálom a èomu sa ako vyhne aj skúsený a originálny aranér, akým je Matú Jakabèic.
Ïalí vývoj skladby vak preniesol poslucháèa do charakterovo odliného diania,
kde sa oproti výrazovo rezervovanej barokovej tylizácii exponoval závanejí obsah
naplnený dynamizmom, gradáciami a dramatickými ostinátami. V podobnom duchu,
i keï mono s meními charakterovými
a výrazovými rozkolísaniami, sa niesla aj
Faurého sladká Pavana. V oboch prípadoch
sa ako hostia predstavili presvedèivý, eruptívne okázalý Mikulá kuta a Milo Jurkoviè, chví¾ami podivuhodne, akoby neisto
frázujúci flautista (Allegro), s ohromným
(nie ohromujúcim), na jazzové zvyklosti
trochu prehnaným vibratom (Pavana).

AS

Vrcholom koncertu bolo predvedenie Stravinského Ebony Concerta, èasovo síce kratieho (cca 9 minút), ale obsahovo neobyèajne zaujímavého a nadèasového diela,
skomponovaného roku 1945 pre big band
Woodyho Hermana. V kvalitnom natudovaní a s pôsobivo a týlovo bezchybne odohratým klarinetovým partom v podaní Jozefa Luptáèika ml. vyznelo paradoxne ako
najmodernejí kus koncertu.
Zvyok koncertu (teda celá prvá polovica a záver) bol poznaèený silným konzervativizmom, kede jeho podstatu tvorila
tandardná a èiastoène u aj trochu obohratá èas repertoáru bromovho big bandu, zloená zväèa zo swingových tandardov (ellingtonovky ako Satin Doll, Cotton Tail
èi Take the A-Train), alebo muzikálových
evergreenov (Therell Never Be Another You
Harryho Warrena, All The Thing You Are Jeromea Kerna, Love Walked In Georga
Gershwina). Tento dojem nepomohli natrbi ani aktualizované, dôkladne premyslené a v mnohých momentoch efektné aranmány (zväèa z pera dvorného aranéra
GBBB Matúa Jakabèica), posúvajúce
skladby predsa len bliie k súèasnosti a poskytujúce správny priestor na prezentáciu
silnej sólistickej základne GBBB (Juraj Barto, Svatopluk Kovanec, tìpán Markoviè,
Jaromír Hnilièka...).
AUGUSTÍN REBRO
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KO  I L I N A

javu charakter náhodilosti, punc nenacvièenej, len letmo nahodenej záleitosti.
O to milím prekvapením bolo obsadenie talentovaného klaviristu Mateja Arendárika ako sólistu Brandenburského koncerBIBIANA BIENIKOVÁ



tátny komorný orchester 26. septembra predpremiéroval repertoár na koncertné turné do Holandska. Ako dirigent sa
predstavil Taras Krysa ( Ukrajina  USA).
Úvod koncertu patril výberu tancov od W.
A. Mozarta. Zazneli na ve¾mi solídnej úrovni, s citom pre potrebné kontrasty a týl.
Koncert è. 2 B dur op. 19 pre klavír a orchester
od Ludwiga van Beethovena, v podaní renomovaného amerického sólistu èínskeho
pôvodu Dereka Hana, bol pre mnohých
skutoènou lahôdkou. Klavirista má kultivovaný tón a celkový hudobný prejav, náJÁN FIGURA
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a druhom koncerte ku Dòu ústavy SR
12. septembra úèinkovali Archi di
Slovakia s umeleckým vedúcim súboru Ernestom Patkolóom, flautistom Jánom
Figurom a èembalistom Matejom Arendárikom.
Populárna skladba Ilju Zeljenku Musica
slovaca zaznela v iline viackrát, ponúka sa
preto porovnanie. Treba podotknú, e jej
ostatné uvedenie trpelo labilnou intonáciou
sláèikov, sólistovi chýbal výraznejí entuziazmus a spevný tón. Z tohto latentného
súboja vyiel ako víaz sólista Frantiek Figura, takisto umelecký vedúci súboru.
Výkony kulminovali v nasledujúcich
skladbách. Suita v starom slohu od Milana
Nováka mala úseky, ktoré sa blíili k optimálnej úrovni a zaskvelo sa Divertimento F
dur KV 138 Salzburská symfónia od W. A.
Mozarta.
Koncert pre flautu, sláèiky a basso continuo
od Antonia Vivaldiho poskytol priestor ïaliemu z hudobníckej dynastie Figurovcov,
flautistovi Jánovi Figurovi. Virtuóznej
technike, ktorou je umelec povestný, nemono niè vyèíta, azda len intenzita tónu
mohla by markantnejia.
Známe Adagio pre sláèikový orchester od Samuela Barbera dramaturgia zaradila na pamiatku obetiam minuloroèného teroristického útoku v New Yorku. Interpretácia vak
nepresvedèila, neistá intonácia dodávala pre-

ARCHÍV

N

tu è. 5 BWV 1050 pre flautu, husle, èembalo
a sláèiky J. S. Bacha. Arendárik sa opä prezentoval ako skvelý, radostne muzicirujúci
umelec. Aj výkony ostatných interpretov
boli vyrovnané.

V

rámci Dní slovenskej a èeskej kultúrnej vzájomnosti sa uskutoènili 19. a 20.
septembra dva koncerty, ktorých jednoznaèným magnetom bol huslista Václav
Hudeèek. Dirigent Leo Svárovský je povestný svojou húevnatosou, s ktorou vie
z orchestrálneho telesa vyai maximum.
Úvodné Scherzo z Trimufálnej symfónie
Bedøicha Smetanu znelo vynikajúco, s príznaèným elánom, vlastným dirigentovi.
Nezvyèajná skladba, èi skôr jej filozofický ponor, od Juraja Hatríka Ecce quod natura  fantázia pre klavír a orchester v podaní Kataríny Brejkovej zaujala u prvými tónmi. Hatríkov zmysel pre hru so zvukom,
motivovaný tematikou detského sveta, oslovil aj tých najnároènejích poslucháèov.
Jednotlivé èasti fantázie sú urèené názvami
Rastlinstvo, Zem, ivoèíchy. Oslovila ma stredná, statická èas Zem. Nesmieme zabúda
na interpretaèný vklad klaviristky v sólovom parte, ktorý vyaduje pochopi súvislosti aj medzi riadkami. ilinèania mali pri-

ARCHÍV

atypickom termíne, 1. septembra, sa
konal mimoriadny abonentný koncert
KO ilina, ktorý, podobne ako nasledujúci, si uctil 10. výroèie Dòa ústavy SR.
ilina si u dávnejie získala srdcia slovenských autorov a tak poslucháèi koncertu mali monos vypoèu si novú skladbu
Igora Dibáka, Rapsódiu pre klarinet a orchester
op. 69 so sólistkou Bibianou Bienikovou.
Talentovaná absolventka VMU sa predstavila ako muzikálne zdatná, autora motivujúca sólistka. Skladba je súborom rôznych
kompozièných postupov, s náznakom nostalgie a pôsobivým vyuitím dispozícií nástroja. Koncert pre klavír a orchester a mol op.
54 od Roberta Schumanna uviedla japonská klaviristka Yurino Izumiová. Táto laureátka mnohých klavírnych súaí nemala
takmer iadne interpretaèné problémy, vysoko treba vyzdvihnú najmä jej prácu
s tónom. V technicky vypätejích miestach
preukázala technickú zruènos a cit pre výstavbu.
Záver koncertu patril dirigentovi Máriovi Koikovi a Symfónii è. 40 g mol KV 550 W.
A. Mozarta. Spolupráca mladého slovenského dirigenta so KO nie je ojedinelá, je teda
samozrejmé, e zo vzájomnej súhry vyaia
hudobné maximum, èo preukázalo aj uvedenie tejto symfónie.

v septembri

FOTO

V

vilégium vypoèu si dielo v predpremiére
pred BHS.
Oèakávaný Václav Hudeèek uviedol
jednu z najaích koncertantných skladieb
 Koncert D dur pre husle a orchester od Johannesa Brahmsa. Aj keï by sa dalo koncertu
velièo vytknú, publikum neodolalo lyrickému tónu s èisto slovanským feelingom
a interpreta odmenilo búrlivým potleskom.
Piatková repríza koncertu mala ete vyiu úroveò. Je poteite¾né, e umelci svetového renomé neaia len zo svojej povesti,
ale poctivo pristupujú ku kadej koncertnej produkcii.

roèné polyfónne miesta Beethovenovho
koncertu zvládol so sympatickým nadh¾adom a koncentrovane.
Podobne ako v sprievode koncertu, tak
aj v Symfónii è. 5 B dur od Franza Schuberta
dirigent a orchester niè neponechali na náhodu. Skladba bola vypracovaná do detailov, s jasnou koncepciou dynamiky a agogiky, bez rytmických a intonaèných kolízií, èo
svedèí o kvalitách spolupráce dirigenta
a telesa.
M A R TA G Á B O R O V Á
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002
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HAPPY BIRTHDAY

svoj recitál 16. októbra. Z deviatich, ve¾mi svojráznych, èasto pochmúrnych, rezignovaných, novátorských fragmentov vytvorila ucelený cyklus, ktorého súèasou boli
napr. Bagatela bez tonality, Pochmúrna gondola è. 1 alebo Tvrdoijný èardá. Klaviristka ich
zahrala s patrièným meditatívnym ponorom a zmyslom pre asketizmus starého
Liszta, ale aj pre sugestívnos ojedinelých
vzbúr váne. Na túto tematiku, prvo- èi druhoplánovo inpirovanú smrou, nadviazala aj v Lisztovej transkripcii závereènej scény Wagnerovho Tristana, v Smrti z lásky. Tento nielen technicky, ale najmä stavebne
nesmierne tvrdý orieok ukázal urèité rezervy E. Letòanovej, v presvedèivosti a úèin-

nosti jednej obrovskej gradácie. Naozaj je
vak aké zvládnu túto skladbu agogicky,
dynamicky a výrazovo tak, aby sa z nej stalo mohutné, súvislé stupòovanie so závereèným vykúpením.
Ve¾mi pôsobivo, naopak, vyzneli tri miniatúry A. N. Skriabina. Teda miniatúry
èo do rozsahu, nie vak nároènosti a závanosti. Zdá sa mi, e expresívne, svojsky bujarý svet tohto neskorého romantika a modernistu v jednej osobe je Letòanovej bytostne blízky. Vo Valèíku As dur op. 38
umelkyòa doslova excelovala, pevne driac
v rukách kontúry zloitou, funkènou ornamentikou opradeného dielka (ktoré mi
takmer v nièom nepripomínalo valèík).
Nemenej ma zaujal jej Chopin, ktorý sa 
neslýchane  ocitol medzi dvoma skladbami súèasných slovenských autorov. Bol to
zvlá vydarený dramaturgický ah. V susedstve diel R. Bergera a I. Szeghyovej sa aj
tisíckrát poèuté opusy vnímajú úplne ináè
ako Balada As dur èi Nokturno cis mol op. posth.
Dobre zaité zvraty a procesy sa zrazu dostávajú do iných súvislostí, pôsobia novie,
modernejie. Letòanovej Chopin bol maximálne negýèový, nesentimentálny  èo
vak neznamená, e bol necitlivý alebo akademický. Pochopila ho z nadh¾adu, ako celok, zdranlivo èerpala z agogických prostriedkov a prejavila zmysel pre senzitívnos
zvuku, vyhranenos nálad, udriavanie celistvého ahu, no aj pre nefalovanú nástojèivos. Semplice od Romana Bergera a BoleroBlues od Iris Szeghyovej vhodne dopåòali
Letòanovej vydarený recitál: jeden svojím
postupne zmohutnievajúcim zvukom
a sústredenosou výpovede, druhý alternatívnym rytmickým pouitím klavíra a robustnými clustrami...
T O M Á  H O R K AY

prichodí na um stretnutie  u v dobe temna  na Palackého ulici, keï si ma zrazu
zahrnula poznatkami o mojej Sonáte 1960.
Tu zasvietila ïalia stránka Tvojho talentu: schopnos vh¾adu pod povrch vecí hudobných, schopnos priblíi sa k ich podstate. Potom si zmizla. Preli strane dlhé
roky, v ktorých a ani za ve¾kou mlákou
ivot nehýèkal. Ale ani nezlomil. Keï som
a po Novembri opä stretol  nieko¾ko krokov od toho rohu na Palackého ulici  bola
si tu opä s tým istým nadením pre hudbu: pre hudbu  dobrodrustvo, pre hudbu
 sféru objavovania, pre hudbu  sféru reflexie. Obohatená skúsenosami z koncertných pódií (so slávnou Carnegie-Hall vrátane!), z pedagogickej práce na univerzitách
v USA, z publikaènej èinnosti. Toto vetko
nezahluilo Tvoju spontaneitu ani Tvoju
tendenciu neh¾ada cesty naj¾ahieho odporu. Preto ten odpor nebol, a pokia¾ sa
nemýlim, ani dnes nie je najmení. Ale

napriek tomu si schopná aj pri nároèných
podmienkach dosiahnu ve¾kú koncentráciu a vtedy sa v Tvojej hre prejaví ve¾mi
vzácna kvalita: zmysel pre ve¾ký týl. Prejavil sa aj pri Tvojom nedávnom recitáli
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
Nemôem sa Ti pri tejto príleitosti nepoïakova za to, e si aj do tohto programu
zahrnula moju skladbu: aj tu, ako kedysi
na Palackého ulici, iba e teraz svojím aristokratickým klavírnym tónom  si odhalila
v nej isté aspekty, o ktorých som predtým
nevedel.
Preto Ti pri Tvojom jubileu  iba kalendárnom, nie skutoènom!  nielen gratulujem a blahoelám, ale aj ïakujem za priazeò, za ktorou je Tvoja vnútorná sloboda.
A tak Ti zvlás elám, aby si si ju napriek
vetkému zachovala. elám to s vedomím,
e si ju zachová, aj keby som Ti to neelal...
Tvoj Roman Berger

a Slovensku máme ve¾a
klaviristov, napokon, klavír je stále najpopulárnejí sólistický intrument. Dobrých
klaviristov vak nikdy nie je
dos! A to nehovorím o ojedinelej kombinácii klavirista-muzikológ. Poznám dve osobnosti, ktoré sa u nás dokáu (resp.
dokázali) vyrovna s namáhavou poiadavkou pri zladení teoreticko-kritickej reflexie s aktívnou èinnosou koncertného
umelca: Vladimíra Èíika a Elenu Letòanovú.
Práve Letòanová, ktorá
v blízkej budúcnosti oslavuje
vzácne ivotné jubileum, sa rozhodla bratislavskému publiku predstavi svoj originálne zostavený repertoár a interpretaèné
schopnosti. koda, e v Zrkadlovke sa zilo ledva pädesiat poslucháèov  ale ia¾,
také je u postavenie klavírneho recitálu na
Slovensku (ak práve nejde o vystúpenie
umelca svetového mena). Táto dáma, ktorá tudovala aj architektúru a okrem iného
prednáala v americkom Daytone, srí ivotným elánom a energiou. Rada experimentuje v kombinácii charakteru predvádzaných diel, a vonkoncom sa nevyhýba
súèasnej hudbe. Pod¾a mojich vedomostí je
jediná klaviristka u nás, venujúca sa neskorej klavírnej tvorbe F. Liszta. Tou otvorila aj

Drahá Elena,
za tie roky (ktoré sa dotkli mòa  Tebe sa
vyhli) nebolo naich stretnutí ve¾a. Napriek
tomu mi zanechali v pamäti nezmazate¾nú stopu, èi presnejie  nakreslili v nej pregnantnú kontúru. Zvlátnym spôsobom pregnantnú  iarivú. Kedysi na zaèiatku to
vlastne ani nebolo priame stretnutie, ale
stretnutie s fotografiou, ktorá obehla svet,
na ktorej v tom neastnom auguste 1968
ide na èele sprievodu proti tankom na afárikovom námestí. Azda bolo v tom postoji
èosi z toho, èo si si priniesla zo túdia
u Wandy Wilkomirskej, èosi z tej Chopinovej Revoluènej (ktorú si nedávno tak plamenne zahrala na slávnosti pri príleitosti po¾ského tátneho sviatku). Ale to podstatné
bolo bytostne Tvoje: Tvoja vrodená schopnos nadchnú sa. Bez nej niet umenia.
A zrejme ani autentického poznania. Tu mi
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002
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FESTIVALU V

KOICIACH

Festival súèasnej komornej hudby Koice, 1. roèník
Hlavný organizátor:Hudobná spoloènos Hemerkovcov
Spoluorganizátori: Hudobný fond, Nadácia Konzervatória v Koiciach,
Konzervatórium v Koiciach
Mediálni partneri: Slovenský rozhlas, Radio Regina Koice

V

septembri minulého roka sme v Koiciach zaznamenali snahy o sformovanie nového festivalu, venovaného prezentácii súèasnej komornej tvorby. Po minuloroènom predpremiérovom, nultom roèníku sa organizátorom podarilo pripravi
pokraèovanie a 1. roèník festivalu súèasnej
komornej hudby sa stal skutoènosou. Podujatie tvorili tri samostatné koncerty (16.18.septembra) v priestoroch Koncertnej siene Konzervatória v Koiciach a nahrávacieho túdia Slovenského rozhlasu v Koiciach.
Mladí interpreti predviedli svoje schopnosti s porozumením pre súèasnú hudbu.
Zaujal Ivan Buffa (klavír) v nároènom repertoári: D. Schermann Frühlingsstücke, G.
Ligeti Musica ricercata, ako autorov hold Bartókovmu umeniu. Buffa hral s vysokým
nasadením, obdivuhodne koncentrovane.
Participoval aj na slovenskom premiérovom
uvedení kompozície A. Schnittkeho In memoriam ostakoviè  Stravinskij  Prokofiev (S
Dianou Cibu¾ovou a Janettou ingerovou). V nasledujúcej Schnittkeho Sonáte

quasi una fantasia pre husle a klavír Buffa
opä výborne spolupracoval s huslistom
Marekom Zwiebelom, ktorý sa názorovo
stotonil s dramatickou koncepciou Schnittkeho skladby. Dobrú technickú vybavenos
preukázal Zwiebel v meditatívnej skladbe
A. Pärta Fratres, v najznámejej verzii pre
husle klavír, spolu s klaviristkou J. ingerovou. V programe tretieho koncertu zaznel
opä Schnittke, jeho Prelúdium in memoriam
D. ostakoviè pre dvoje huslí, v presvedèivej
interpretácii Mareka Zwiebela a tefana
Eperjeiho. Ako ïalia zanietená propagátorka súèasnej hudby sa na festivale predstavila akordeonistka Mária Kormanová.
Najskôr uviedla skladbu nórskeho skladate¾a A. Nordheima Flashing, polytýlovo
avantgardnú hudbu Amerièana J. Zorna
Roadrunner, jeden z najhlbích dojmov zanechala skladba ruskej skladate¾ky S. Gubajduliny Et Expecto s vyuitím farebných
a technických moností nástroja. Na závereènom koncerte M. Kormanová aj mimicko-hlasovým prejavom úèinkovala v elektroakustickej skladbe pre akordeón a mg

ORGAN

v Koiciach

Ú

vodný koncert 32. medzinárodného
organového festivalu v Koiciach sa
uskutoènil v spolupráci s orchestrom F,
dirigentom Jeannotom Weimerskirchom (Luxembursko), sólistom bol Conrad Zwicky (vajèiarsko).
Symfónia è. 3 op. 97 Rýnska od R. Schumanna je sledom farebných obrázkov, reflexiou spontánnej radosti. K jej pôsosbivému tvaru chýbalo v interpretácii ve¾a: vyznela jednotvárne, bez tempového a dynamického kontrastu. C. Zwicky sa predviedol
aj ako skladate¾ v Concertine pre organ
a sláèiky, ïalej interpretoval Organový koncert
è. 2 g mol op. 177 J. G. Rheinbergera. Prezentoval iroký hráèsky záber s výraznou,
suverénnou technikou.
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Vystúpenia Ivana Sokola, iniciátora
a due podujatia, sú v rámci festivalu
sporadické, umelecky vzácne. U v úvodnom Prelúdiu a fúge a mol BWV 543 J. S. Bacha dominoval jeho príznaèný zmysel pre
týlovos, precízne rytmické a registraèné
cítenie. Sonátu è. 3 G dur Pastorálnu J. G.
Rheinbergera dôvtipne vypointoval, skladbu oivil úèinným pohybom. Podobne mono hodnoti aj jeho výkon v Sonáte è.1 f mol
op. 65 F. Mendelssohna  Bartholdyho. Dokázal, e svet romantickej hudby je mu stále
blízky, premyslene modeluje témy, prièom
tempové usporiadanie, ale aj stavebné normy prísne a logicky dodriava.
Rakúsky organista Emanuel Atmann
obohatil festival o dve diela domácich au-

pás od D. Kaufmanna Grand jeu. Tvorba
belgického huslistu E. Ysayea (Sonáta è. 2
pre husle  . Eperjei) a P. Hindemitha (Sonáta pre violu è. 1 op. 25  P. Zwiebel) sprítomnila kompozièný vývoj obdobia prvej
polovice 20. storoèia. V programe nechýbala ani tvorba domácich koických autorov.
Na prvý koncertný podveèer bola zaradená
úsmevná skladba N. Bodnára Funny breakfast pre klarinet, vyuívajúca autorov polytýlový jazyk s prvkami jazzu (H. Kristmann).
Záver festivalu znova patril koickým
autorom: premiéra skladby najmladieho
z nich, Juraja Vaja, tyri kusy pre barytón
a sláèikové kvarteto, ktorej dve z èastí vznikli
na text Davidových almov, ïalie dve sú
koncipované ako Introdukcia a Scherzo, tvoriace predel medzi vokálnymi èíslami. Sugestívnu tonálno-timbrovú hudbu interpretoval mladý súbor Zwiebel kvarteto, zloené zo tudentov VMU (M. Zwiebel, P.
Mosorjak, P. Zwiebel, A. Gál). Na záver
zaznelo Sláèikové kvarteto è. 4 op. 37 od Jozefa Podprockého, rozvrhnuté do piatich èastí, v ktorých je dôvtipne vyuitý dôsledný
12-tónový rad, vnímaný autorom viac motivicko-tematicky, ne dodekafonicky. Tu sa
tie prezentovalo kvarteto, ktoré dokázalo
zauja publikum a dôstojne zavài vydarené podujatie.
Prípravný výbor v zloení muzikologièka J. Bukovinská, skladatelia N. Bodnár, J.
Vajo a mladý interpret  skladate¾ I. Buffa
pripravil atraktívne umelecké podujatie, pre
ktoré zostavili aj preh¾adný a obsaný programový bulletin s novoformujúcim sa logom festivalu.
ANDREA MEÈANOVÁ

torov  Antona Heillera, Franza Schmidta,
ale aj o dve èasti z Organovej knihy Jozefa
Greáka. V úvodnej Sonáte è. 1 c mol op 17. J.
G. Rheinbergera, s romanticky pôsobivou
hudobnou reèou, dokázal presvedèivo vybudova dielo ako celok. Chorálovej predohre
Jesus bleibet meine Freude BWV 147 a Fantázii
G dur BWV 572 od J. S. Bacha chýbala precíznos, vyrovnanos, nehovoriac o registraèných monostiach. Z tvorby domácich
autorov hral Partitu A. Heillera Freu dich
sehr, o meine Seele a dve medzihry z oratória
Kniha 7 peèatí F. Schmidta. Tempový kontrast, registraèná vynachádzavos a vystihnutie obsahu patrili k pozitívam výkonu
sólistu. V Greákovi chýbal sólistov vnútorný osobnostný vklad, ktorým by poslucháèa dral v napätí. Táto skutoènos sa prejavila aj v Chorále a mol Césara Francka.
Vyvrcholením tohtoroèného festivalu bol
podmanivý výkon Imricha Szabóa. Do
programu zaradil Prelúdium a fúgu G dur
BWV 541 a h mol BWV 544, Chorálovú predohru Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
J. S. Bacha, Pièce héroique C. Francka, Fantá= HUDOBNÝ IVOT  11  2002
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áchrana starých historických organov
vo východnej Európe sa stala stredobodom záujmu kompetentných organológov
a organistov na sympóziu Organ ako európske kultúrne dedièstvo, ktoré sa konalo na prelome tisícroèí vo Varadine (Chorvátsko).
Iniciátor tejto akcie a prezident asociácie na
záchranu starých historických organov vo
východnej Európe Christoph Bossert poèas
tohtoroèného festivalu obdivoval nevednú
zvukovú krásu slovenských historických
organov na Spii. Ukázalo sa tie, e Slovensko má vzh¾adom na svoju rozlohu najviac zachovaných historických nástrojov
v Európe, ia¾, nezretaurovaných. Aj to
podnietilo usporiada budúcoroèné sympózium v Poprade, èím sa dozaista dostaneme hlbie do povedomia európskych organológov a èo bude azda aj ekonomicky prospené pre záchranu naich historických
nástrojov.
11. roèník medzinárodného festivalu
Slovenské historické organy, ktorý usporiadatelia (Spolok koncertných umelcov)
umiestnili na Spi, sa uskutoènil 26.  31.
augusta. Zretaurované nástroje  slovenskými i po¾skými organárskymi dielòami 
svedèia o zmenách poh¾adu na nau históriu. Viacerí správcovia farností spolu so starostami miest a obcí dokázali z Fondu Pro

Slovakia, zo zbierok veriacich i s finanènou
pomocou zo zahranièia opä vdýchnu ivot nástrojom, ktoré v prvých roèníkoch
festivalu vzbudzovali nedôveru interpretov
aj publika. Prekrásne spiské gotické chrámy zvuk drobných pozitívov, barokových
i klasicistických organov akoby ete umocòovali. Za tieto nástroje zasadli iesti sólisti zo Slovenska, Ruska a Nemecka. Zahranièní interpreti na naich nástrojoch nielene radi hrajú, ale ich aj tudujú a konfrontujú ich parametre s inými nástrojmi
pochádzajúcimi z dielní strednej a východnej Európy.
Tohto roku sa na festivale prezentovali
organy zo spiských, nemeckých a po¾ských
dielní. Pozitív organára Bartolomeja Fromma zo Spiskej Novej Vsi v bazilike v Kemarku z roku 1651 bol najmením nástrojom. Z jeho deviatich registrov vyail a nevedný umelecký záitok sprostredkoval
Vladimír Rusó. Nielen manuálnou zruènosou, ale predovetkým znalosou a vyuitím dispozícií nástroja dokázal, e krehký zvuk môe ma motivujúcu silu pri zjednocovaní historického a súèasného myslenia a cítenia interpreta.
Nástroj z roku 1888 predstavila Emília
Dzemjanová v rímsko-katolíckom kostole v Spiskej Novej Vsi. Je 216 opusom fir-

ziu a fúgu na chorál Ad nos, ad salutarem undam F. Liszta. V skladbách Bacha som na
jeho hre obdivoval pochopenie obsahu hraných skladieb, registráciu. Szabó mal jasnú predstavu o výslednom tvare a tomu
podriadil vetky hráèske schopnosti. Bez
akostí dokázal skåbi technickú a obsahovú zloku, kadá skladba mala premyslenú
stavbu. Výsledkom bol pôsobivý, decentný
prejav, ktorý poslucháèa nadchol a dral
v neustálom napätí. Pozitívne mono hodnoti jeho výkon aj v skladbách C. Francka,
predovetkým vak F. Liszta, v ktorom bol
jeho prejav objavný, plne repektujúci autora a jeho poiadavky. Výkon, ktorým sa
Szabó v Koiciach prezentoval, bol vrcholom tohtoroèného fetsivalu. O takého výkony tu bude vdy ve¾ký záujem.
V programe závereèného koncertu sa
predstavil nemecký organista Martin
Schmeding, ktorého prvé festivalové vystúpenie bolo podnetné, aj keï rozporuplné. V zaujímavo koncipovanom programe
 popri tradièných dielach organovej literatúry hral aj domácich autorov (Thiery

Escaich: Évocation II., Sigfrid Karg-Elert:
Introdukcia, Passacaglia a Fúga na B-A-C-H op.
150). Predstavil sa dominantne ako technicky disponovaný interpret, no s deficitom
v tlmoèení podstaty skladieb. Tým sa väèina kompozícií stala poslucháèsky nezrozumite¾ná, splývajúca vo výslednom zvuku. Prejavilo sa to v Postlúdiu z Glagolskej
ome L. Janáèka, podobne vyznel aj Chorál
è. 2 h mol C. Francka, ale predovetkým Passacaglia c mol BWV 582 od J. S. Bacha. Tok
20 variácií s fúgou vyaduje håbku a premenlivos nálad. Pod výsledný tvar sa podpísali jednotvárna registrácia a tempová
rozkolísanos, stavebná nevyváenos. Naproti tomu v Prelúdiu g mol D. Buxtehudeho zaujal rytmickou precíznosou, vo¾bou
registrácie, aj celkovou stavbou. Hráèske
schopnosti uspokojivo prezentoval aj
v skladbe P. Ebena Èakanie na smr z cyklu
Jób. Pomerne málo hrávaná skladba Introdukcia, Passacaglia a Fúga na B-A-C-H
S.Karga-Elerta, napriek nepresnostiam vyznela ako finále efektne.
 T E FA N È U R I L L A
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my Rieger-Krnov, retaurovaný popradskou
firmou Franzen a spol.
Starostlivo pripravený repertoár sólistky zaznieval v delikátnych farebných dimenziách tohto plnozvuèného nástroja
(skladby Muffata, Scheidta, Kerlla, Valeriho, Beethovena, Galuppiho, Boelyho).
V evanjelickom kostole v Poprade-Ve¾kej,
na organe viedenského stavite¾a Josepha
Seybertha z roku 1856, hrala najmladia
úèastníèka festivalu, nedávna absolventka
VMU Marta Gáborová. Bola to jej prvá
skúsenos s historickým nástrojom. Bohatým repertoárom prezentovala svoj názor
na hudbu skladate¾ov od baroka, cez Regera a po Zeljenku.
Napokon finále festivalu patrilo jubilujúcemu Ivanovi Sokolovi v evanjelickom
kostole v Spiskej Novej Vsi. Mal k dispozícii dvojmanuálový organ s pedálom
z roku 1823 od viedenského organára
Friedricha Deutschmanna, ktorý bol neskôr nieko¾kokrát prestavaný a posledne
zretaurovaný do pôvodného stavu firmou
Franzen a spol. Sokol prísloveènou pokorou preiaril kompozície Reineckena, Tundera, Buxtehudeho, Lubecka, Walthera
a na vrchole sa zaskveli skladby Johanna
Sebastiana Bacha.
Zo zahranièných organistov zaujal
ruský organista Daniel Zaretsky v rímsko-katolíckom kostole v Spiskej Sobote.
Na nástroji po¾ského stavite¾a Tomasa
Dobkowitza (retaurovaný roku 2001 po¾skou firmou) zahåbil sa do diel skladate¾ov baroka (Frescobaldi, Froberger, Buxtehude, Tunder, Sweelinck, Bohm, Stanley) a hudby Mozarta. Vynikajúcou technikou obsiahol hudbu a jeho interpretaèná
výpoveï len potvrdzovala jeho majstrovstvo.
Na prekrásnom nástroji v drevenom artikulárnom evanjelickom kostole v Kemarku s nadením zahral nemecký organista
Christoph Bossert. Nástroj vynikajúceho
slovenského organára Lorentza Èajkovského z roku 1720 (nedávno kvalitne zretaurovaný do pôvodného stavu) mu poskytol
monos precíteného muzicírovania. iroká paleta registrácie charakterizovala týl
a umocnila dominanty diel Mufatta, Pachelbela, Walthera, Haydna a J. S. Bacha.
Ako prezident u spomínanej asociácie na
záchranu historických nástrojov vo východnej Európe poznal, aké hodnoty skrývajú
nae kostolíky.
Napokon treba s poteením poukáza na
kvalitný priebeh celého roèníka festivalu,
zabezpeèovaný Spolkom koncertných
umelcov a agentúrou ABA, ako aj na pozoruhodný vzah starostov Spiskej Novej Vsi,
Popradu a Kemarku k interpretom. Slovenský rozhlas opä vetky koncerty zaznamenal a do vysielania ich zaradí v období
tohtoroèných Vianoc.
ETELA ÈÁRSKA
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e faktom, e festivalové dianie na Slovensku má u svoju bohatú kontinuitnú tradíciu, ktorej súèasou sú nielen festivaly iroko koncipovaného zamerania, ale
i pecificky zamerané, programovo subtílnejie podujatia. Do tematickej atmosféry
tohto èísla preto prináame festivalovú reflexiu na nedávno ukonèený VII. roèník
Trnavských organových dní, ktorý vyvrcholil 15. septembra. Festival organizovaný Bachovou spoloènosou na Slovensku,
Mestom Trnava a Západoslovenským múzeom v Trnave si poèas svojej existencie
vybudoval priazeò doma i za hranicami,
o èom svedèí predovetkým jeho kvalitatívna úroveò, dobrá osveta i vysoká návtevnos. Tento rok sa priaznivci organového
umenia stretávali poèas siedmich veèerov
najmä v Dóme sv. Mikuláa a kostole sv.
Jakuba v Trnave, ktoré sú frekventovanými miestami mnohých hudobných podujatí mesta.
Podujatie otvoril Przemyslaw Jakub
Kapitula, ktorý jadro svojho programu
zostavil z diel po¾skej a francúzskej hudby
obdobia romantizmu. Predstavil sa ako citlivý znalec organovej registrácie, dispozíciu
dómskeho nástroja vyzdvihol v adekvátnych zvukových polohách (Léon Böellmann: Suite gothique op. 25) a svojím umeleckým cítením podèiarkol spirituálnu håbku umeleckého diela (Mieczyslaw Surzyñsky: Improvizácie pre organ na starú duchovnú
pieseò Swiety Boe op.38). Do svojho vystúpenia zaradil aj prvú z toccatového triptychu Otmara Máchu, Smútoènú toccatu
a v gradaènej dramaturgickej koncepcii zavàil svoje vystúpenie Organovou symfóniou
Nr. 9 op. 45 Feljiksa Nowowiejskeho, kde
potvrdil nielen hráèsku zruènos, ale aj osobitý muzikantsky potenciál.
Petrohradský organista Daniel Zaretsky sa predstavil ako technicky zdatný hráè
s evidentne poèetnými interpretaènými
skúsenosami. S ahom priezraènosti hudobnej výpovede sa zaskvel v Passacaglii
Christophora Kuschnarewa, ktorá zaznela
v pôsobivo zvolenej registrácii a Zaretsky sa
v nej stotonil s výrazom meditatívne håbavého interpreta. Táto èrta jeho umeleckého
naturelu nadobudla vak v ostatných bodoch programu charakter interpretaènej
uniformity. Príliná tempová rozvláènos
a následná nezrozumite¾nos v ponímaní
diela spôsobili e, organizácia fráz a následne i hudobného celku mizla v nezrozumite¾nej zvukovej mase (M. Reger: Benedictus). V Chorálových variáciách S. Tanejeva, kde
autor na malej ploche pracuje s úsporným
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hudobným materiálom, vystúpila jeho hra
nad rámec obsahu. V podobnom duchu sa
niesli aj tóny poslednej Bachovej Chorálovej
predohry Vor deinen Thron tretich, ktorú
sprevádzali prive¾ké agogické zmeny.
Umeleckým záitkom (ia¾, paradoxne
s najmenou návtevnosou) bolo vystúpenie slovenského organistu Ivana Sokola.
V ucelenej dramaturgickej truktúre, s dokonalou znalosou technických moností
nástroja zvolil interpret pre svoj výkon
adekvátne vyjadrovacie prostriedky, hodné
profesionálneho umeleckého výkonu. Repertoár otvorila Sonáta è. 1 f mol op. 65 F.
Mendelssohna  Bartholdyho, v ktorej Sokol citlivo podèiarkol melodickú spevnos
i dramatickú håbku diela. Sonáta è. 3 G dur
op. 88 J. Rheinbergera vyaduje od interpreta presvedèivé výrazové stvárnenie. Napriek
agogickej rezervovanosti, ktorá zapríèinila
drobný posun atmosféry plynúceho hudobného toku, pôsobil prednes vyrovnane. Pripravenos slovenského interpreta, itá na
mieru miesta i nástroja, sa prejavila v úspene realizovanej registraènej striedmosti
(C. Franck: Prelúdium, fúga a variácia h mol
op. 18). Hoci je organ v Dóme sv. Mikuláa
v Trnave iba rok po generálnej oprave hracieho stola, v súèasnosti je jeho technický
stav na koncertné úèely takmer nevyhovujúci. Vzácnou èrtou Sokolovho interpretaèného umenia bolo preto aj pozorné zoh¾adnenie tejto skutoènosti , èo sa prejavilo
adekvátnym výberom zvukovej palety
a nepreháòaním na úkor nedostatoèných
intrumentaèných kvalít.
Dramaturgicky aj interpretaène slabím
bodom programu tohtoroèného festivalu
bolo vystúpenie známeho rakúskeho organistu Johanna Trummera. Z neznámych
príèin uviedla konferenciérka podujatia
sprievodný komentár k inému zoznamu
interpretovaných diel. Nevedno, èi práve
toto spôsobilo oslabenie úrovne umeleckého výkonu hráèa. Vrúcnu melodickú líniu
Bachovho chorálu Schmücke dich, o liebe Seele, ktorá po úvodnom odznení v polohe
sopránu prechádza do stredných hlasov,
ozdobovali neèitate¾né ostré koloratúry
a dôstojný charakter skladby sa strácal v cite¾nom napätí. Sprievodným javom hry bolo i mnostvo nepresností v technike (Anonymus: Batalla de 5. tono). Na tomto mieste
vak treba vyzdvihnú neprehliadnute¾ný
prínos rakúskeho interpreta, ktorý spoèíva
v systematickom zaraïovaní regionálne
významných, historických organových diel
domácej i zahraniènej proveniencie, rozirujúcich diapazón repertoáru organovej

hudby (P. A. Schubiger, OSB: Marcia di S.
Cecilia).
Nieko¾konásobný hos organového festivalu, Amerièan David di Fiore, bol oèakávaným, publiku dobre známym hráèom,
charakteristickým excentricitou svojej hry,
momentmi prekvapenia i nekonvenènou
registráciou. Koncert pripravený v spolupráci s Ve¾vyslanectvom USA v Bratislave sa
uskutoènil v predveèer výroèia septembrovej tragédie a týmto duchom bol aj mystifikovaný. Hymnickú tému Variations in
Amerika od Ch. Ivesa rozohral di Fiore so
zmyslom pre odlíenie charakteru i nálady
jednotlivých polytonálnych variácií. Príznaèná umelcova èrta, budova plochy kladením dôrazu na registraènú farebnos, sa
prejavila i v diele O. Messiaena Joy and Clarity of the Resurrected. Pompéznosti vystúpenia amerického organistu vak bezpochyby kra¾ovala monumentálne koncipovaná
dramaturgia programu. Do milieu koncertu umiestnil interpret najrozsiahlejie organové dielo C. Francka, takmer polhodinovú kompozíciu Grande pièce symphonique
op. 17. Stavebná súdrnos diela, ktorú skladate¾ dosahuje zaznievaním ústrednej hudobnej mylienky, podliehajúcej rôznorodej
transformácii v priebehu skladby, kladie na
umelca predovetkým tektonické a registraèné nároky. Hoci zmysel pre invenènú farebnos Davida di Fioreho bol s¾ubnou vyhliadkou, hra mala podobu preexponovaného hudobného posolstva, èo nepotvrdilo
týlovú presnos a tlmoèenie autorského
odkazu.
Osvieujúcim podujatím tohtoroèných
Trnavských organových dní bolo spojenie
krá¾ovského nástroja a barokových huslí.
Stanislav urin (organ) a Milo Valent
(barokové husle) ponúkli poslucháèom
skutoènú hudobnú lahôdku. Repertoáru,
pozostávajúcemu z diel talianskej, francúzskej a nemeckej hudby 17. storoèia, vtlaèili
interpreti punc muzikantskej presvedèivosti, v intencii technickej pregnantnosti i umeleckého stvárnenia. Z interpretovaných diel
zaujal Valent najmä majstrovským prednesom prvej z Ruencových sonát H. I. F. Bibera, ktorá oila v radostnom pohybe, v dobre
vycítenom tempe, bez toho, aby si poslucháè uvedomil nemalé nároky, ktoré táto
skladba kladie na hráèa. Okrem ob¾úbených sólových sonát (N. Corradini: Sonáta
La Sfondrata, G. A. Pandolfi: Sonáta La
Monella Romanesca) treba vyzdvihnú urinov zmysel pre interpretáciu Frescobaldiho kompozícií: Canzon post il Comune z Fiori
musicali a Aria detto balletto z Il secondo libro
di toccate, vedenú jasnou artikuláciou, vynímajúcou sa ponad relatívne skromnú dispozíciu nástroja v Kostole sv. Jakuba.
Vrcholom festivalu bolo vystúpenie Petra Ebena, ktorý si pre tohtoroèný festival
zvolil svoju celoveèernú organovú improviPOKRAÈOVANIE NA STR.
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ROZHOVOR
V umení je zaujímavá
osobnos, nie kópia.
PO NIEKO¼KÝCH

ROKOCH SME MALI OPÄ MONOS POÈU UMELCA SVETOVEJ TRIEDY.

RUSKÝ KLAVIRISTA GRIGORIJ SOKOLOV VO VYNIKAJÚCEJ
BHS VE¼KOLEPÝ UMELECKÝ

PROFESIONÁLNEJ FORME, S MAXIMÁLNYM INTERPRETAÈNÝM NASADENÍM PRIPRAVIL BRATISLAVSKÉMU PUBLIKU NA TOHTOROÈNÝCH

PO

ÚSPENOM KONCERTE POSKYTOL EXKLUZÍVNY ROZHOVOR, V KTOROM POODHALIL MNOHÉ ZO SVOJICH ORIGINÁLNYCH MYLIENOK

ZÁITOK.

O UMENÍ, PEDAGOGIKE A KLAVÍRNEJ INTERPRETÁCII.

FOTO IZABELA PAÍTKOVÁ

v príhodnom tádiu da podnet, impulz k samostatnému postuVae dnené vystúpenie bolo vrcholnou ukákou súèasnépu. Rozhodujúci krok vak musí urobi tudent sám. Pokia¾ tento
ho klavírneho umenia, zároveò dokumentovalo aj popredkrok neurobí, nemá ancu sta sa skutoèným umelcom. Môe by
né postavenie ruskej pianistiky a klavírnej koly vo svete.
vzdelaným hudobníkom, dobrým uèite¾om. Teoreticky môe aj
Z tohto poh¾adu by bolo zaujímavé priblíi vá umelecký
niekoho napodobni, skopírova, v umení to vak nemá hodnotu.
rodokmeò  pedagógov, ktorí sa podie¾ali na vaom klaviV umení je zaujímavá osobnos a nie kópia.
ristickom a umeleckom raste.
Práca pedagóga svojím charakterom pripomína prácu lekára. Tak
V èase, keï som ete nechodil do koly, pribline rok a pol so mnou
ako lekár môe kadého èloveka iba lieèi a nie vytvori niekoho inédoma pracovala Anna Jakovlevna Gilftová. Od siedmych rokov som
ho, ani pedagóg nezmení osobnostné zaloenie iaka. Môe vak
navtevoval peciálnu kolu pre hudobne nadané deti pri petrohradpomôc zbavi sa vetkého, èo prekáskom Konzervatóriu v triede Leah
a odkrytiu a rozvoju jeho osobnosti.
Zelichmanovej, ktorá ma uèila celých
Mám na mysli prácu s talentovaným,
11 rokov (pod jej vedením zvíazil
kvalitne pripraveným hudobníkom,
roku 1966 mladý Sokolov na Èajkovktorý obèas vkladá do intepretácie
ského súai  pozn. F.P.). Prechod na
prvky odporujúce vlastnej predstave
tátne konzervatórium Rimského jednoducho povedané: chce jedno
Korsakova bol pre mòa ve¾mi plynua koná iné. Vtedy pedagóg môe zalý, pretoe som pokraèoval v triede
siahnu a odstráni z hry zbytoèné
profesora Moiseja Cha¾fina  mana ruivé elementy. Dôleitým predpoela mojej bývalej uèite¾ky. Vlastne u
kladom úspechu je dôvera  u paposledný rok túdia na peciálnej
cienta dôvera v svojho lekára, u tukole som èas repertoáru tudoval
denta dôvera v svojho profesora.
u Cha¾fina. Moje pianistické vzdelaExistujú vak i aie, ove¾a zlonie zostalo takpovediac v jednej roitejie lieèebné momenty...
dine. U prof. Cha¾fina som absolvoIste, napríklad v situácii, keï má iak
val kompletné vysokokolské túproblémy fyziologického charakteru.
dium aj s apirantúrou.
V prípade, e ide o starieho tudenMnohí svetoví interpreti pôsobia
ta, zriedka pedagóg môe ete poaj pedagogicky  najèastejie na
môc  obyèajne len ten, kto sám prerôznych kurzoch, nako¾ko na
iel podobným vývojom. Spôsob násystematickú pedagogiku im èas
foto David Lively.jpg
pravy vyaduje od samotného tuneostáva. Venujete sa nejakou
denta obrovskú trpezlivos a silu vôle,
formou pedagogickej èinnosti?
neraz ide doslova o vedomú kontroPo ukonèení apirantúry roku 1975
lu kadého pohybu. Mimochodom, je
som zostal uèi na Konzervatóriu
hlbokým omylom, ak v takomto prív Petrohrade. Spoèiatku boli u mòa
pade tudent h¾adá pomoc u kontyria iaci. Potom traja, potom dvacertného umelca  nepedagóga. Ten najèastejie nepozná, teda ani
ja ... a napokon jeden... Momentálne sa nachádzam na tvorivej
nemôe pochopi jeho problémy, nako¾ko sám hral po celý ivot iba
dovolenke a musím prizna, e tento stav mi ve¾mi vyhovuje.
jemu prirodzeným spôsobom. Naastie, sú pedagógovia  peciaV èom vidíte zmysel pedagogiky na vysokokolskom stuplisti, ktorí sa úspene zaoberajú aj problémami hracieho aparátu.
ni? Èo mono pod¾a váho názoru iaka nauèi, a èo sa naMnohí odborníci poukazujú na skutoènos, e fyziologický
uèi nedá?
vývoj èloveka sa zavruje v 18 roku, èo znamená, e techSlová uèi a uèi sa majú  nielen v rutine  dva rôzne význanický vývin hracieho aparátu hudobníka je po tomto obdomy. Ak tudent hrá úplne katastrofálne, je absolútne nepripravebí problematický...
ný, nie je to vina pedagóga. Ak hrá ve¾mi dobre a zjavne cíti
Bohuia¾, je to tak. V osemnástich rokoch je na formovanie priroz výkonu silný vklad osobnosti, opä to nie je iba zásluhou pedadzeného spôsobu hry a prstovej zruènosti u neskoro  stráca sa
góga. Jediné, èo pedagóg skutoène môe ovplyvni, je azda 
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Existujú mestá, kde je  ticho. Celý rok sa niè nedeje. A potom
zrazu  festival. Môe zohra istú stimulujúcu úlohu, no v podstate
je viac-menej umelou vzpruhou. Aký význam má nieko¾ko podujatí denne v hudobne pasívnom prostredí? Vari je moné poèúva
3-4 koncerty za deò...?
Sú aj festivaly v rôznych kúpe¾ných mesteèkách, kde aj poldruha mesiaca hrajú len samí klaviristi. V tomto období sa tu zíde
skvelé publikum. No festival sa skonèí, kúpe¾ná sezóna tie, a mesto
sa uloí na zimný spánok. Mono povaova takéto mesto za
kultúrne rozvinuté?
Málokto si, ia¾, uvedomuje, e kultúrnu úroveò neudriava
festival, ani orchester, ale práve cyklus komorných koncertov  bez
oh¾adu na skutoènos, èi ide o malé mesteèko, alebo hlavné mesto
republiky.
Je o vás známe, e na svojich koncertoch osobne uprednostòujete klavíry znaèky Steinway a vaa príprava na vystúpenie sa spája aj s prípravou nástroja...
Vetko, èo robím, èo chcem poveda
hudbou, je moné urobi len za pomoci kvalitného klavíra. Preto ho
musím ve¾mi dobre spozna, ako aj
on musí spozna mòa. Musím vedie, èoho je schopný a on takisto
musí pochopi, èo chcem od neho
ja. Z nástroja v Redute cíti starostlivos ladièa  je to ve¾mi dôleitý moment. Dobrý ladiè je azda rovnako
dôleitý ako klavír sám.
Dnený recitál zaujal originálnou
dramaturgiou. Èo vás priviedlo
k mylienke spoji práve tieto tri
Beethovenove sonáty (op. 14 è. 1,
op. 14 è. 2 a op. 28  pozn. F. P.) do
jedného celku bez pauzy?
Zostavi koncertný program je ve¾mi
zloité, najmä aby vetky skladby
harmonizovali, navzájom sa k sebe
hodili. Zdá sa mi, e tieto sonáty sa
dobre znáajú, spolunaívajú. Napokon nemyslím, e som ich hral celkom bez páuz  pauzy boli, ibae neboli úklony, odchod do zákulisia...
... a aplauz...
Viete, niekedy ma trochu ruí, prekáa mi. Medzi týmito sonátami sa
... NA BHS 2002.
mi neiada vstáva, klaòa sa èi odchádza. Práve preto, keï som nedávno hral v Brne a niekto po doznení prvej zaèal tlieska, nevstal som
od klavíra, ani keï potlesk neutíchal. V predolom programe som
hral namiesto Beethovenových takisto tri Haydnove sonáty. iada
sa mi jednoducho pokraèova v nepreruenej koncentrácii.
Mimochodom, jeden z mojich najob¾úbenejích klaviristov,
Anton Rubintein, mal vo zvyku krátkou improvizáciou bez preruenia prechádza k nasledujúcej skladbe. Bol toho názoru, e potlesk narúa umelecký úèinok interpretácie. A pritom jeho koncerty trvali èasto tri hodiny...
Vaa interpretácia predstavuje vyváenú umeleckú symbiózu emocionality a intelektu, no predovetkým oèarí majstrovským odtieòovaním zvuku, schopnosou vytiahnu
z klavíra neobmedzené mnostvo farieb, ktoré priam evokujú nástroje ve¾kého orchestrálneho telesa. Vïaka neobyèajnej hudobnej fantázii aj tradièné klavírne opusy znejú
poslucháèovi celkom objavne, akoby v novom ate. Stáva
sa vám, e v priebehu vystúpenia pôsobením bezprostrednej tvorivej atmosféry objavíte novú hudobnú koncepciu,
alebo sa výraznejie neodkloníte od tej pôvodne pripravenej?
FOTO MARTA FOLDEOVÁ

toti svalová poddajnos i prstová pohyblivos. Slabou stránkou
západného systému výchovy hudobníkov je práve jej neskorý zaèiatok. ako mono vychova z talentovaného dieaa pièkového
hudobníka, pokia¾ sa prvýkrát dotkne nástroja a v 10-11 rokoch.
Je nesporné, e zaèa treba u od útleho detstva  za optimálne
povaujem vo veku piatich rokov, výnimoène aj skôr  napokon
nevidím na tom niè zlého. es  sedemroèné diea u predsa musí
vedie nieèo zahra. Inak bude klavirista neustále len zaèína...
Vá umelecký vývoj prebehol neobyèajne prudko  u
v estnástich rokoch vyvrcholil obdivuhodným víazstvom
na Èajkovského súai. Ako s odstupom èasu hodnotíte
význam tohto prvenstva?
Jeho význam sa nezmenil  toto víazstvo sa jednoznaène stalo
prevratným momentom v mojom ivote. Pred súaou nebol iadny záujem o moje koncerty a po súai sa situácia rapídne zmenila. Hoci, ak sa nad tým zamyslím, týdeò pred súaou som nehral
o niè horie a po nej som odrazu nezaèal hra lepie. Bez významného laureátstva vak nebolo moné
zaèa koncertnú èinnos. Neviem, èi
by sme sa dnes v Bratislave takto rozprávali, keby som vtedy Èajkovského súa nevyhral...
Domnievate sa, e aj v súèasnosti
majú súae podobný význam
pre koncertnú kariéru ako v minulosti?
Chvalabohu, nie. Myslím, e je ve¾a
umelcov, ktorí zaèínajú hra aj bez
súaí. Samotná úroveò laureátov sa
ve¾mi zníila, èo spôsobilo, e aj tie
súae, ktoré kedysi znamenali vstupenku na koncertné pódiá, v súèasnosti sa u za také nepovaujú. Zostalo iba nieko¾ko tých, ktoré môu
ovplyvni koncertnú kariéru klaviristu.
Ak som povedal, e Èajkovského
súa spôsobila rozhodujúci obrat
v mojom ivote, neznamená to, e
mám súae rád. Naopak. Je v nich
ve¾a portových momentov, ktoré
majú s umením málo spoloèného.
Podmienky a program sú ve¾akrát
urèené pre istý typ interpretov, nehovoriac u o takých absurdnostiach,
ako prvá a tvrtá èas Chopinovej b
mol sonáty a pod. ... Budem ve¾mi
rád, ak sa raz nájde spôsob alebo zodpovední ¾udia, ktorí dokáu
rozpozna a vytipova najväèie talenty pre koncertný ivot aj bez
súaných zápolení.
V klavírnom recitáli sa azda najvýstinejie prejaví umelecký i osobnostný profil interpreta. Nemáte pocit, e táto
forma umeleckej prezentácie sa nepozorovane vytráca
z koncertného ivota...?
ako poveda. Rozhoduje kultúrna úroveò mesta, krajiny, ako aj
stupeò vyspelosti publika... Ponechajme stranou ¾udí, ktorí tvoria
kultúrne jadro. Tí prídu na koncert vdy a výluène kvôli hudbe
samotnej. Ide skôr o ¾udí, ktorí toto jadro obklopujú. Práve tu je
úroveò ve¾mi rôzna. Vidí sa mi, e existuje viacero momentov zohrávajúcich negatívnu úlohu v prijímaní klavírneho recitálu.
Sú mestá, v ktorých takmer niet sólových recitálov  tamojie
publikum navtevuje výluène abonentné koncerty miestneho symfonického orchestra, prièom platí zásada priamej úmernosti: èím
viac umelcov na pódiu, tým viac poslucháèov v publiku. Títo ¾udia
neprídu kvôli symfonickej hudbe, skôr chcú poèu svojich známych,
ktorí práve úèinkujú s orchestrom, alebo v orchestri. Svedèí to
o nízkej vyspelosti publika.
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Je to pomerne aká otázka... Fakt, e nenahrávam v túdiu, ale
len na ivo, by mohol by vlastne akousi odpoveïou. Pre mòa osobne je koncertná inpirácia ve¾mi dôleitá. Mono poveda, e pred
prvým uvedením skladby je nieèo pripravené, nieèo nie je. Najzaujímavejia etapa túdia hudobného diela zaèína ivotom na pódiu.
A to aj pri jeho sebadôkladnejej predchádzajúcej príprave.
Po prvej interpretácii prichádza obdobie, kedy sa skladba zaèína výrazne meni. Kadý deò prináa èosi nové. Hrám na rôznych
nástrojoch, ktoré majú svoj charakter, svoje monosti, vyadujú
pecifický prístup. Menia sa tie akustické podmienky. Okrem toho
mením sa i ja sám, ako vetci ¾udia. Domnievam sa teda, e aj
interpretácia sa úplne prirodzenou cestou neustále mení, èasto
dokonca i nepozorovane. Ak poèúvam nahrávky tej istej skladby
z koncertov, medzi ktorými je 3  4 mesaèný odstup, pozorujem, e
sú celkom rozdielne.
Do akej miery prisudzujete túto zmenu momentálnej pódiovej intuícii a fantázii?
Èasto zabúdame, e intuícia patrí k najvyím sféram myslenia.
Ná mozog má ve¾a úrovní  od najjednoduchej cez konkrétnu a
k abstraktným formám. Tieto úrovne  ak hovoríme o umeleckom
predvedení  by nikdy nemali pracova autonómne.
O èo tu ide? túdium hudobnej skladby by sme mohli prirovna k budove, ktorú zaèíname stava (väèie èi menie dielo je ako
nejaký dom). Ak nám chýba projekt, teda nevieme, ako bude vyzera, nemôeme ho uchopi v detailoch ani vcelku. V takom prípade nám nepomôe ani najúasnejia fantázia.
Bezbrehá fantázia je neplodná. Pokia¾ je neohranièená, nepodarí sa vytvori ani stavbu, ani umeleckú interpretáciu. Prvé ohranièenie oproti amorfnosti fantázie predstavuje znalos formy, harmónie a podobne. Zaèínajú pracova rôzne úrovne vedomia, ktoré
vytvárajú koncentráciu. Interpreta privedú k úspechu len vtedy,
keï pracujú vetky. Ak niektoré z nich spia, èi sú lenivé,
k skutoènej práci na skladbe vlastne vôbec nedôjde.
Ve¾ký ruský básnik Osip Emilieviè Mande¾tam  mimochodom èlovek neobyèajne romantického zaloenia, hovoril, e bezcie¾ne fantazírovanie je romantická lenivos. Nemono povaova za romantika interpreta, ktorý hrá emocionálne bezbreho, bez
sebakontroly, bez jasnej koncepcie, bez vypracovania línií a nadh¾adu. Ten nie je romantik  to je jednoducho nedbanlivý, lenivý,
povrchný èlovek.
V zmysle pedantného vypracovania znamená romantický
a klasický vlastne jedno a to isté. Ak poèujete skutoèných ve¾-
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kých umelcov, pozorujete v kadom momente súèasne pedantnos,
dôkladnos, vypracovanos a pritom aj neustálu zmenu, inpiráciu.
Na záver dovo¾te otázku, ako vy osobne vnímate tvorivú
úlohu interpreta v hudobnom umení? Neraz sa stretávame
s názorom, e interpret iba reprodukuje skladate¾ov zápis
bez osobného tvorivého podielu...
Odpoveï je pomerne jednoduchá. Pozrite  tam na klavíri leia
nejaké noty. Neviem, èi je to Komitas alebo Prokofiev. Nachádza sa
tam nejaké skomponované hudobné dielo. Objektívne existuje. Aké
je to vak dielo? Pokia¾ ho niekto neinterpretuje, iadneho diela
niet... Znamená to, e hudobné dielo ije len v subjektívnej forme
 v podobe interpretácie. Mimo nej nie. Existuje iba vtedy, ak máme
monos vníma ho. Dokonca, aj keï ho nehráme, len oèami èítame noty, vnútorným sluchom ho vnímame  vlastne tie interpretujeme. Je úplne jasné a logické, e objektívny notový zápis
a subjektívna tvorivá interpretácia nemôu existova jeden bez
druhého.
Ako príklad mono uvies Rachmaninova. Keï hral svoje skladby, i to bola interpretácia. Nebol to u Rachmaninov  skladate¾,
ale Rachmaninov  interpret, ktorý interpretoval samého seba.
Nemusím ani pripomína, e jeho interpretácia sa ve¾a ráz líila od
vlastného zápisu.
Treba si poloi otázku, èi aj takí geniálni skladatelia ako Bach
alebo Beethoven mohli skutoène vetko vyjadri hudobným znaèením? Mnohí skladatelia svoje poiadavky presne nefixovali. Bach
je z tých, u ktorých nájdeme minimálne mnostvo pokynov. Naopak, u Komitasa alebo Skriabina je ich zasa ve¾mi ve¾a. Avak ani
tieto znaèky nemôu by adekvátne inpirácii, ve¾kému okamihu,
kozmickej energii, ktorú zachytil skladate¾ a odovzdal ïalím generáciám v podobe celého komplexu notového textu.
Vráme sa k pôvodnej otázke. Vo vzahu k textu sa nám naskytajú dve monosti. Prvá  zápis je vetko, zápis je zákon. Druhá 
niè poriadne nepreèíta a hra, ako sa vám páèi. Myslím, e ani
jedna nevedie k dobrej interpretácii. Zdá sa mi, e ostáva len jedna
cesta  dôkladne preèíta text, snai sa neabsolutizova ho, ale
pochopi a tvorivo interpretova.
Ïakujem vám, Majstre, za rozhovor a verím, e v Bratislave
budeme ma ete príleitos potei sa z váho inpirujúceho umenia.
ZHOVÁRAL

SA A PRIPRAVIL

FRANTIEK PERGLER
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Katalog hudebnin a knih o hudbě 2002
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HUDOBNÉ DIVADLO
Na festival v opere pozabudnime
ZATIA¼

ÈO NA KONCERTNEJ PARKETE SA

38.

ROÈNÍK

BRATISLAVSKÝCH

HUDOBNÝCH SLÁVNOSTÍ VYPROFILOVAL AKO JEDEN Z NAJLEPÍCH V HISTÓRII

A SYMFONICKÉ VEÈERY NERAZ DOSAHOVALI PARAMETRE PRESTÍNYCH EURÓPSKYCH FESTIVALOV, DIANIE V OPERE AKOBY STÁLE ZAHA¼OVALA KLIATBA.

PRAVDU
MARIÁN CHUDOVSKÝ ANI S OBSADENÍM INSCENAÈNÉHO TÍMU DOMÁCEJ
PREMIÉRY, ANI S VO¼BOU TITULU HOSUJÚCEHO SÚBORU NEMAL NIÈ SPOLOÈNÉ. JEDNODUCHO, BOLO TO DEDIÈSTVO PO PREDCHODCOVI. SITUÁCII BY SA
VAK DALO VYHNÚ, KEBY BOL NOVÝ ÉF DESIGNOVANÝ S DOSTATOÈNÝM ÈASOVÝM NÁSKOKOM  SEZÓNU BY SI PRIPRAVIL SÁM A NIESOL ZA ÒU PLNÚ
ZODPOVEDNOS. TO BY SA VAK ORGANIZAÈNÉ PRAVIDLÁ V SND MUSELI PODOBA VYSPELÝM ZAHRANIÈNÝM DIVADLÁM.
NAD POÈTOM PODUJATÍ V HISTORICKEJ BUDOVE, ZASTREENÝCH HLAVIÈKOU BHS, MOHLI SÍCE DUE MILOVNÍKOV OPERY ZAPLESA, NO AK JEDENÁS
PREDSTAVENÍ ROZMENÍME NA DROBNÉ, PO¼AHKY ZISTÍME, E FESTIVALOVÉ KRITÉRIÁ MALA ANCU SPLNI NANAJVÝ POLOVICA Z NICH. DOMÁCE OBSADENIA
(NAPR. V NÁPOJI LÁSKY A DONOVI GIOVANNIM), STÁLI HOSTIA ÈI V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE NEZNÁMI (JORDANKA DERILOVÁ V NABUCCOVI, IVAR
GILHUUS V CARMEN), SOTVA DAJÚ VEÈEROM V OPERE PUNC SVIATOÈNOSTI. A TAK SME OÈAKÁVALI TRI DOMINANTY PROGRAMU: PREMIÉRU OPERY SND,
HOSOVANIE ANSÁMBLU PRASKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA A TOSKU SVETOM OSTRIE¼ANEJ EVY URBANOVEJ.
POVEDIAC, NEUTEENÁ BILANCIA U IDE NA KONTO NOVÉHO VEDENIA, HOCI

SKLAMANIE

1: PRASKÝ MOZART

Na pravý mozartovský týl sme márne èakali aj v prípade sólistov.
Azda najvýraznejou postavou bol Vratislav Køí (Gróf), ktorého
barytón je zvuèný a nosný, hoci obèas cíti isté forsírovanie tónu.
Mylienka hosova v Bratislave s Mozartovou operou mohla by
Iveta Jiøíková ako Grófka ponúkla pozoruhodnú farbu hlasu,
v zárodku zdravá. Heslom Moji Praania mi rozumejú sa pýia
avak výrazový a emocionálny svet hrdinky je pre zaèínajúcu spenové generácie operných éfov Národného divadla, ale nie vdy
váèku zatia¾ vzdialený. Figaro skúseného basbarytonistu Jiøího
ich dokáe autentický skladate¾ov výrok zaviaza k mimoriadnym
Sulenka znel síce v polohách vyumeleckým poèinom. Konkrétnym príkladom
rovnane a kultivovane, no vo výraje èerstvá inscenácia Figarovej svadby
NAO HIGANO V OÈAKÁVANÍ.
ze jednotvárne, bez vokálneho i hez februára 2002, importovaná na javisko SND
reckého vtipu. Vìra Kavanováv dvoch festivalových termínoch. (Recenzia sa
Poláchová (Zuzanka) má soprán
vzahuje na popoludòajie predstavenie 29.
málo osobitého a vrúcneho timbru,
septembra.)
part síce odspievala bez akostí, no
Pod jej scénický tvar sa podpísal reisér (do
rovnako bez tvorivého nadenia. Do
konca minulej sezóny tie éf Opery ND) Josef
sféry konvenèných kreácií mono
Prùdek, ktorý si do tímu prizval slovenských
zaradi Cherubina Pavly Vykopavýtvarníkov: Jána Zavarského (scéna) a Evu
lovej a ani ïalie úlohy v podaní
Záleákovú-Farkaovú (kostýmy). Plod ich
Jiøího Kalendovského (Bartolo),
spolupráce ako nazva inak ne zastaralý
Lenky mídovej (Marcelina) a ïala nezáivný. Názorovo sa nedokázali odpúta
ích rozhodne nepatrili k vydareod zabehaných výkladových modelov, prièom
ným.
chýbali originálne nápady v aranovaní jednotSumarizujúc hosovanie opernélivých obrazov, výjavov
ho súboru Národného divadla z Prahy po
i v profilovaní postáv. Réia
dvoch rokoch, vychádza mi jediný záver:
bez nárokov na prekroèenie
iaden dramaturgický prínos, umelecká
klié, bez ambície vyai
konfrontácia èi vzájomné obohatenie sa.
z interpretov charakteristiku
Iba èiarka za hosovanie. Takéto výmeny
roly, bez citu pre operné distrácajú zmysel.
vadlo 21. storoèia, nemá
dnes ancu uspie. Nemilo
ma prekvapilo, e Praania,
SKLAMANIE ÈÍSLO 2: BEZDUCHÁ
ktorí v ostatných sezónach
RÉIA JEDNOAKTOVIEK
zaili spoluprácu s viacerými
Nádej, e aspoò premiéra domáceho súzaujímavými reisérskymi
boru obohatí festivalové menu, trvala do
osobnosami, bratislavské
zdvihnutia dirigentskej taktovky. Nebolo to
hosovanie s Prùdkovou FiSCHÖNBERGOVO OÈAKÁVANIE V RÉII A. NEKOVARA.
vak hudobné natudovanie, ktoré dvojigarovou svadbou podcenili.
cu jednodejstvových diel v nekonvenènom
Pravdu povediac, príli ma
spojenectve Oèakávania Arnolda Schönberga s Pláom Giacoma
nenadchlo ani hudobné natudovanie. éfdirigent Opery SND PePucciniho zbavilo puncu bonbónika sezóny. Z dramaturgického
ter Feranec, ktorý inscenáciu pripravil a dirigoval aj prvé bratislavh¾adiska sa ním prvá premiéra sezóny mohla sta. Schönberg sa
ské vystúpenie, uvo¾nil miesto Janovi Chalupeckému. Pod jeho
na naom javisku nehral vôbec a od ostatnej inscenácie Pláa uplytaktovkou hral síce orchester technicky a kvalitou zvuku spo¾ahlinulo 34 rokov. Vtedy mal za partnera tretie dielo z pucciniovského
vo, avak bez delikátností výrazu a vypointovaných temporytmicTriptychu, kontrastne komického Gianni Schicchiho.
kých kontrastov, bez espritu, ivých a diferencovaných recitatívov.
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HUDOBNÉ DIVADLO
i herecké nasadenie, zvládla obdivuhodne. Svoj lyrický hlas neprePoukáem na hlavné dôvody sklamania. Za reisérskym pulpínala, radej expresívne gradácie pritlmila a stavila na dynamické
tom sa objavila nová tvár, dokonca zo zahranièia, rakúsko-èeský
tieòovanie s emotívnymi tónovými farbami.
umelec Anton Nekovar. Na operných doskách neznámy bol aj
Z pucciniovských kreácií je akceptovate¾ná predovetkým Giorvýtvarník Jozef Haèák. týl práce oboch, ia¾, nielene neposugetta ¼ubice Rybárskej, s presvedèivým atakom spievajúca dranul súbor k novým métam moderného hudobného divadla, ale skôr
matické výky. V strednej polohe a v mezzoforte znel vak jej hlas
ho vrátil do zalých èias. V spomienkach som si oivoval Plá reitrocha menej plno a farebne, ne sme zvyknutí. Obsadenie alterséra Branislava Kriku z roku 1968 (priznám sa, bol som vtedy iba
nujúcej Boeny Ferancovej je ïalím z radu omylov (najmä po
stredokolák), ten mi vak i napriek èasovému odstupu pripadal
Luise Miller), ktorými je lyrický hlas so subretnými stredmi a ostrými
modernejí a najmä náladotvornejí. A kresba prostredia je so slovýkami zatláèaný do neadekvátnych pozícií. (Fakt, e sopranisthom verizmu tesne spätá. Dnený Plá minimálne odráa dusnú
ka je manelkou éfdirigenta, by v divadle formátu SND nemal
atmosféru na brehu Seiny. akopádna výprava  hoci otvára viarozhodova ani artom...) S formovaním postavy Micheleho si récero hracích plôch  nekoreponduje s hudbou a rovnako vzdialeia nedala ve¾a námahy, take vo výsledku
né princípom daného týlu je aj herectvo
bol ostrejie vyprofilovaný v poòatí Riprotagonistov. Hranie pôsobí na publikum
¼UBICA RYBÁRSKA V PUCCINIHO PLÁTI.
charda Haana, ne premiérového Sergekomicky, svetelná technika akoby nejestvoja Tolstova, sústredeného väèmi na rývala, no a zdvojnásobenie vrady v závere
dzo vokálno-technickú stránku, ne na
iba potvrdzuje, e Anton Nekovar neverí
výraz. Ivan Choupenitch zvládol rolu
ani predlohe, ani sebe. Pri profesionálne
Luigiho bezpeènejie, jeho tenor mal viac
zdatnej réii musí màtvola Luigiho, padakovu a razantnosti vo výkach, ne stále
júca k nohám Giorgetty, zamrazi tak, e
ete kvalitatívne a v polohách nevyváený
niè netreba dopoveda. Snaha oivi paraGurgen Ovsepian. V menej postave Frulelné motívy, ilustrujúce prostredie drámy
goly sa predstavili Ida Kirilová a Denisa
manelského trojuholníka, nepriniesla
Hamarová.
oèakávaný efekt. Navye, polonahí tatisRepertoárová novinka mala ancu osloti, premosujúci Schönberga a Pucciniho,
vi mladú, hudbe 20. storoèia otvorenú divyvolávajú neiaduci úsmev hneï na zavácku generáciu (jej obrovský potenciál
èiatku Pláa.
odhalili koncerty BHS), tá sa vak nedá
O poznanie ïalej sa Nekovar dostal
oklama ani zastaralým inscenaèným trendom, ani pochybnými
v Schönbergovej monodráme. V nej bolo cíti aspoò prácu s prospeváckymi výkonmi. Prelomí status quo nasledujúca premiéra?
tagonistkou, zámer rozkry jej psychický stav a premietnu ho do
hereckej akcie. Na javisku s èiernym pozadím a do bieleho kostýmu odetou enou, nebolo zapotreby ve¾a kulís. Staèilo sugestívne
SKLAMANIE ÈÍSLO 3: EVA URBANOVÁ ODRIEKLA
svietenie. Ani tu si vak Nekovar s Haèákom neodpustili samoúHOSOVANIE
èelné scénografické hry. Pohyby svetelného parku, spúanie biV tomto prípade u zasiahla vis major. Najatraktívnejieho hosa
zarných obrazcov nemali súvislos s hudbou èi textom a rozpaèito,
mala Opera SND privíta v repríze Pucciniho Tosky v partnerstve
choreograficky bezradne pôsobila aj ivá kulisa, vytvorená z do pása
s èoraz menej spievajúcim Petrom Dvorským. Zatia¾ èo zákulisie
obnaených chlapov.
skôr tipovalo, èi Dvorský obleèie kostým Cavaradossiho, alebo vyO poznanie priaznivejí výsledok prinieslo hudobné natudovastúpenie opä odriekne, zlá správa prila z Prahy. Dva dni pred ternie Petra Feranca. Z ne¾ahkej, na mnohých miestach transparentmínom Eva Urbanová ochorela. Mediálne výstupy spoèiatku ubeznej partitúry Oèakávania sa mu podarilo vymodelova kontrasty, vnúpeèovali, e SND zoenie adekvátnu náhradu zo zahranièia, no ditorné napätie i farebnú diferencovanos. Poòal ju väèmi v polohe
vadlo radej stavilo na istotu. Chúlostivej úlohy nahradi Tosku
lyricko-meditatívnej a expresívne vzopätia v orchestrálnom vyjadz ve¾kých svetových scén sa podujala domáca Iveta Matyáová.
rení podriadil vokálnemu naturelu protagonistky. Pucciniho verisTreba podèiarknu, e ilo o vysoko kvalitný záskok, sólistka rozotickú drámu stvárnil s potrebnou drsnosou, charakterizujúcou
hrala s rovnakou presvedèivosou, technickou istotou a výrazovou
prostredie, ale aj s protikladmi, hudobne ozvlátòujúcimi epizódy
emocionalitou lyrické i veristické struny svojej postavy. Svoje
sprevádzajúce základnú dejovú líniu. koda, e pozoruhodný výslehviezdne chvíle má Peter Dvorský zrejme u za sebou, má vak
dok práce s orchestrom sa nedostavil celkom v sólistických kreástále dostatok vokálnej energie a umeleckej charizmy, aby rola Caciách. Sopranistka Nao Higano pre ochorenie alternantky vystúpivaradossiho vyznela presvedèivo. Scarpiu stvárnil Martin Babla v postave eny v monodráme Oèakávanie na oboch premiérach.
jak, dirigoval Rastislav túr.
Tridsaminútový monológ, nárokujúci si vysoké vokálno-technické
PAVEL UNGER

ELISA MONTE DANCE
A

merický súbor Elisa Monte Dance sa neobjavil na BHS prvýkrát. Prejav súboru charakterizuje zmes súèasného tanca
a baletných prvkov.
Premyslená choreografia Elisy Monte  umeleckej riadite¾ky
a spoluzakladate¾ky súboru  s obdivuhodnou fantáziou a zmyslom pre dejovú líniu, nepôsobila napriek neustále meniacim sa
pózam taneèníkov ako sled obrazov, ale ako kompaktný príbeh,
tlmoèený reèou tela. Aj keï kadá choreografia nesie peèa svojho tvorcu a po èase mohol divák vníma typické èrty Elisy Monte, napríklad úkon dávania (ruky smerujúce hore), tá istá zre-
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te¾nos a posolstvo dodávali celému predstaveniu punc zrelej
vyprofilovanej osobnosti.
Program ponúkol tri samostatné bloky s názvom Days Residue ,
All for Won a Shattered s hudbou Vladimíra Godára, Petra Zagara
a amerických skladate¾ov, zoskupených okolo súboru Bang On a Can
All Stars  M. Gordona, D. Langa a J. Wolfovej. Vetky tri choreografie mali u svoje premiéry  prvé dve vo Francúzsku a poslednú
v USA. Hudbu autorov spájali príbuzné kompozièné východiská,
ako prekraèovanie hraníc èi zá¾uba v multimediálnom umení. Nie
náhodou si ich súbor vybral ako podklad pre svoje choreografie.
Proklamovaná zmyslenos a atletická ¾ahkos taneèných kreácií sprostredkovávali mylienky priate¾stva, vzájomnej blízkosti
a ponuku spoloène zdie¾anej komplikovanej cesty ivotom.
GABRIELA IKULÍNCOVÁ
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ÚSPENÝ

ZAÈIATOK SEZÓNY

v Koiciach

G. Puccini: Tosca, premiéra 11. a 12. októbra, Opera D Koice
osca èakala 19 rokov na návrat do repertoáru koickej opery 
mono kvôli absencii vhodnej dramatickej sopranistky. Z predolých tyroch inscenácií je pamätná najmä tá z roku 1956
v hudobnom natudovaní Josefa Bartla (bola to jeho posledná inscenácia v Koiciach), keï v skvelej réii Branislava Kriku a na
výstinej scéne Jána Hanáka zaiarili Helena Gmucová (Tosca),
Imrich Jakúbek (Cavaradossi) a Anton Matejèek (Scarpia). Najväèí poèet repríz v Toske odspievala
pravdepodobne H. Gmucová, ktorá
bola do tejto úlohy obsadená aj v inscenácii roku 1970 spolu s Evou málikovou.
Obe premiéry súèasnej inscenácie
mali excelentný hudobnodramatický
spád. Hudobné natudovanie spåòalo
umelecké kritériá nielen v lokálnom
kontexte (dirigent Marián Vach, zbormajster imon Marinèák). Spolupráca sólistov a orchestra na èele s dirigentom Mariánom Vachom bola vynikajúca. Výkony sólistov boli na oboch
premiérach vyrovnané, prierazné, hudobne malo natudovanie v talóne viacero kulminaèných nábojov, ktoré vykresali kompaktný celok najmä z druhej premiéry.
Do titulnej úlohy bola obsadená sólistka Opery tátneho divadla Tatiana Pa¾ovèíková, ktorá spievala na
prvej premiére. Speváèka disponuje
príjemným timbrom, ktorý znel v Toske
vrúcne, s citovou zaangaovanosou a v
symbióze s výrazovým herectvom, aj
keï sa objavili drobné intonaèné zakolísania. Na druhej premiére stvárnila
Tosku hosujúca výborná Iveta Matyáová. Jej výkon mal vzostupnú tendenciu s oporou v hereckých výrazových prostriedkoch.
Cavaradossiho stvárnili Simon omorjai (a. h.,1. premiéra)
a Michal Lehotský (a. h., 2. premiéra). U S. omorjaia bola evidentná spevácka ¾ahkos, s akou zvládal jednotlivé árie a výky mali
jasnú razanciu. Ve¾ké dramatické plochy si vak iadali ete sústredenejí spevácky ah, presne tak, ako to ukázala druhá premiéra. Na tej sa blysol Michal Lehotský. Svoj spevácky prejav
s istými výkami gradoval bezproblémovo a nepo¾avil z ahu.

V úlohe Scarpiu na oboch premiérach hosoval Zoltán Vongrey. Spevácka istota, hlasová vyrovnanos a presvedèivos, s akou
stvárnil charakterovú postavu, boli ïalím pozitívnym vkladom
do inscenácie, prièom na druhej premiére bol jeho výkon ete presvedèivejí.
Orchester pod vedením M. Vacha bol vynikajúci. Hudobné frázy spevákov mali odozvu v orchestri, boli vzduné i dynamicky
pestré. Sláèikové sekcie zneli u¾achtilo, dychy boli zosúladené s celkom.
Nesmierne citlivé bolo klarinetové sólo
(H. Kristman) v 3. dejstve.
Reijne vak inscenácia vyznela
kontroverzne. Inscenaèné nápady Romana Poláka neboli vdy v súlade
s hudobnou podstatou Pucciniho opery. Hudobný tok 1. dejstva prièasto rozbíjalo pouitie toène, ktorá dominovala celej réii i výprave. V 3. dejstve pôsobil nelogicky vo¾ný pohyb (!) väzòa
Cavaradossiho po priestoroch Anjelského hradu. V 2. dejstve ve¾mi chýbal písací stôl, v závereènej scéne tohto dejstva bola reijne nepochopená funkcia
sviec a premiestnenie svietnika z podstavca na stôl, ako to vykonala Tosca,
vyznelo len ako prázdne gesto.
Scéna výtvarníka Vladimíra Èápa
(a.h.) bola chladná, bezèasová, neúèastná na tragédii a sústredená na toèòu. Ohranièovali ju tmavé panely, potláèajúce ilúziu rímskeho chrámu Sant
Andrea (1. dejstvo) èi pevnosti AnjelMICHAL LEHOTSKÝ
ského hradu (3. dejstvo). 3. dejstvo
A TATIANA PA¼OVÈÍKOVÁ
vyvolávalo dojem uzavretého priestoru a nie nádvoria, na ktorom sa vykoná poprava. Dojem z výtvarného rozmeru inscenácie nezlepili ani
kostýmy Marije Havranovej (a. h.). Farby kostýmov pre Tosku
symbolicky nezodpovedali atmosfére jednotlivých dejstiev (èierna
 1. dejstvo, biela  2. dejstvo, sivá  3. dejstvo).
Kadopádne, obe premiéry mali úspech a Tosca má vetky predpoklady udra sa dlhiu dobu v repertoári tátneho divadla Koice.
FOTO TEFAN SCHMIDT
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ZASVITNE

DEÒ AJ

v koickej opere?
ekoneèné hodiny strávené vo vlaku do Koíc môu by na nieèo
uitoèné. Napríklad na rozjímanie nad minulosou a prítomnosou opery vo východoslovenskej metropole, na reflexiu poznatkov, nadobnutých poèas vye tvrstoroèných (hoci aj nepravidelných) kontaktov s tamojím divadlom. Cestou sa mi vynorili sezóny, keï nad chodom opery bdela prísna Holoubkova taktovka,
repertoár obsahoval prinajmenom tucet rozmanitých èisiel, keï
nebol problém vlastnými silami obsadi Pikovu dámu, Lohengrina,
Andrea Chéniera, Simona Boccanegru...
Vybavila sa mi tie nedávna minulos, prestavba historickej budovy ako zárodok hlbokej krízy, z ktorej nedokázali nájs východisko ani meniaci sa operní riaditelia. Keï
zaèiatkom roka 2002 obsadil na záklaSIMON OMORJAI
de konkurzu post éfa súboru mladý diA IVETA MATYÁOVÁ
rigent Karol Kevický, z rozhovoru
V TOSKE
s ním (H 2002/2) som nadobudol dojem, e hoci je v opernom svete neskúseným novicom, má snahu zorientova
sa a s pomocou skúsených spolupracovníkov prelomi neuteené status quo.
Èerstvá návteva premiéry Pucciniho
Tosky ma z ilúzií chytro vyviedla.
Jediná sféra s evidentným kvalitatívnym rastom je orchester, resp. dirigentské pozície. V Mariánovi Vachovi získalo divadlo umelecky i organizaène zdatného éfdirigenta, dôverne
oboznámeného s problematikou opery,
èo sa zrete¾ne premietlo do kvality hudobného natudovania. Naopak, na bode mrazu ostáva dramaturgia. Výluène taliansky repertoár (zopár najpopulárnejích diel Verdiho a Pucciniho)
dokazuje, e ani mladý manament
divadla  Kevický (1973) a riadite¾ D
Himiè (1969)  nemá ambíciu dra
krok s dobou a sledova medzinárodné trendy. Situácia v Koiciach je stále
neporovnate¾ná s banskobystrickou
tátnou operou, kde uvádzajú popri talianskych trvalkách aj Webera, Martinù èi raritného Belliniho. Nehovoriac o èeských scénach podobného typu. Výsledok sa nedostavil ani v budovaní vlastného sólistického ansámblu. Nová Tosca
má síce troch domácich dirigentov, no na premiérach alternovali
v hlavných rolách tyria hostia a iba jediná miestna speváèka. Frekvencia predstavení je alostne nízka. Októbrový plagát ponúka iba
dva operné tituly (Tosca a Trubadúr) poèas piatich hracích dní.
Pucciniovská premiéra mala zrejme v úmysle stava na debute
renomovaného èinoherného reiséra Romana Poláka. Vo svete
niè nové  prekraèovanie ánrov dnes nikoho neprekvapí a prináa
zväèa zaujímavé podnety. Napokon, èerstvú skúsenos majú
s Peckovým Èarostrelcom aj v Banskej Bystrici. Polák skutoène pristúpil k predlohe bez predsudkov a poòal ju intuitívne. Bez znalosti nôt a silnejej osobnej inklinácie k opernému ánru, vystopoval v Pucciniho opere jej dramaticko-veristické i romantizujúce
polohy, preèítal charaktery hlavných hrdinov, ich emociálne poryvy, vzahy. To je jedna stránka mince. Tou druhou  a pre Poláka
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

dosia¾ nepoznanou úlohou  bolo nájs týl ako skåbi herecké
a výrazové prostriedky èinoherného divadla s arzenálom moností operného ánru. V tomto bode nastal kameò úrazu. Vladimír
Èáp pripravil síce moderne koncipovanú, strohú a nepopisnú kruhovú scénu, svietenie tie nebolo bez zaujímavosti. Vybavi postavy tak, aby boli plnokrvnými ohnivkami deja, vak u bolo nad sily
réie. Polák radej rezignoval a miesto originálneho profilovania
charakterov sa zapodieval prehnaným otáèaním javiska. Priznám
sa, vôbec mi nechýbali popisné znaky výpravy, ani absentujúce klié
so svietnikmi po Scarpiovej smrti, neruilo ma odkrývanie zákulisia Anjelského hradu. Dnená reisérska prax zvykne hýba
s predlohami ove¾a podstatnejie. To, èo
som od Poláka najväèmi oèakával a èo
sa do výsledku nepremietlo, bola sila
a originalita koncepcie, rukopisu a týlu.
V tomto prípade by asi profesionálny
dramaturg pomohol. V bulletine je táto
pozícia prekvapujúco vypichnutá, no
vklad Lýdie Urbanèíkovej je záhadou.
Nehovoriac o jej viac ne sporných tylizáciách v bulletine (najmä nezrozumite¾né otázky v rozhovore s R. Polákom).
Som presvedèený, e niektoré trhliny reijnej kocepcie by dokázali zamaskova vokálno-výrazovými i hereckými
prostriedkami samotní sólisti. ia¾,
z obsadenia prvej premiéry sa to podarilo iba Zoltánovi Vongreyovi, ktorého Scarpia zaujal u v banskobystrickej
inscenácii. Hoci nie je vybavený pravým dramatickým barytónom, dokáe
svoj koncentrovaný, kovový tón prispôsobi irokej kále charakterizaèných
odtieòov a vymodelova aj mimikou
i gestami ve¾mi zaujímavý portrét negatívneho hrdinu. Simon omorjai
(Cavaradossi) sa vokálne postupne mení na spinto tenor s dramatickými ambíciami, k dosiahnutiu tohto cie¾a mu
vak zatia¾ chýba pevnejie technické
zázemie. Jeho výky sú objemné a razantné, zároveò trocha forsírované, problematickejia je mäkkos a plastickos fráz v lyrických
pasáach. Hlasové danosti Tatiany Pa¾ovèíkovej (Tosca) jej v tejto
chvíli nedovo¾ujú stotoni sa predovetkým s vokálnym a výrazovým charakterom hrdinky. Jej hlas je lyrický, timbrovo skôr
chladný, mierne zastretý, má manko v legate a expresivita 2. dejstva je pre òu nedostupná.
Najpozitívnejou stránkou novej koickej Tosky je hudobné natudovanie. Marián Vach prekvapil bohato diferencovaným poòatím, z orchestra, ktorého kvalitatívny rast je ve¾mi poteite¾ný,
dokázal vyui mnostvo lyrických i veristicky drásavých momentov. Pod jeho vedením mal premiérový veèer hudobnú atmosféru,
aspoò èiastoène kompenzujúcu niektoré vyie spomenuté manká. Zhrnuté a podèiarknuté: v koickom divadle sa zatia¾ ve¾a nezmenilo. Nechtiac, skutkový stav anticipovala aj pozvánka na premiéru. Propagovala toti Tosku Giuseppe Verdiho...
PAVEL UNGER
FOTO TEFAN SCHMIDT
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ZAHRANIÈIE
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Zeffirelliho veronská Aida
DVE OSEMDESIATKY SPREVÁDZALI PRIEBEH OSTATNEJ LETNEJ OPERNEJ SEZÓNY V ARENE DI VERONA.
OKRÚHLEHO VÝROÈIA SA DOIL JEDNAK SAMOTNÝ FESTIVAL  ZALOENÝ ROKU 1913, NO POÈAS OBOCH VOJEN
PRERUENÝ  A ÔSMY KRÍIK SI PRESNE MEDZI MEDZI DVOMA VERONSKÝMI LETAMI ONEDLHO PRIPÍE TALIANSKY REISÉR FRANCO ZEFFIRELLI.
PRÁVE TÁTO VÝZNAMNÁ OSOBNOS STÁLA V CENTRE ZÁUJMU, PRETOE Z PONUKY PIATICH UVÁDZANÝCH PRODUKCIÍ SA POD TRI
PODPÍSAL V DVOJÚLOHE REISÉRA A SCÉNOGRAFA. K VLAÒAJIEMU VERDIHO TRUBADÚROVI A STAREJ PODOBE BIZETOVEJ CARMEN
PRIBUDLA NOVÁ JAVISKOVÁ VERZIA )1,; GIUSEPPE VERDIHO.
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ida a Arena di Verona, to je takpovediac
SALVATORE LICITRA
rovnica o jednej známej a viacerými neAKO RADAMES
známymi. Známou velièinou je dielo, sprevádzajúce festival od jeho zrodu takmer nepretrite, neznámymi sú zasa oèakávania
nových inscenaèných variácií. Tie sa len za
ostatné desaroèie nieko¾ko ráz zmenili. Nie
je pritom bez zaujímavosti, e pôvodnú podobu Aidy z roku 1913 raz za èas obnovia
a práve ona dokáe stále konkurova modernejím poòatiam. Rok 2002 teda priniesol novú Aidu, ktorá vystriedala len krátko
hranú inscenáciu Piera Luigiho Pizziho.
Franco Zeffirelli radikálne zmenil farebné ladenie javiska. Modro-èierny kolorit
Pizziho scénografie nahradili zlatisto-bronzové farby. Iný bol tie materiál, z ktorého
zostavili mohutnú pyramídu v centre pódia. Tentoraz ilo
o tenké trubice, zabezpeèujúce prieh¾adnos kontrukcie, rotovaním otvárajúcej rozmanité
hracie polia. Významnú úlohu pripísal Zeffirelli svetelnej réii a pomocou nej sa snail
vtisnú atmosféru aj
výtvarne chúlostivejím obrazom,
akými sú nílska
a závereèná scéna.
Kto vak oèakával
od novej Aidy mimoAIDA V RÉII F. ZEFFIRELLIHO
riadnu pompéznos,
farebnú opulentnos a v Zeffirelliho prámen. Ona, ako symbol triumfu, taneènocach neodmyslite¾né ivé konce, bol mopantomimicky sprevádzala dej.
no sklamaný. Uspokoji ho museli efektne
Pokia¾ optická stránka Zeffirelliho èeraranované nástupy na mohutných schostvej veronskej Aidy nepriniesla radikálny
diskách arény, pyramída zdobená rôznymi
prelom, hudobná zloka ostala v osvedsochami s egyptským koloritom a azda i pre
èených rukách dirigenta Daniela Orena.
legendárnu primabalerínu Carlu FraccioTak ako ve¾a ráz v minulosti, dokázal da
vú prikomponovaná postava kòaky Akverdiovskej partitúre optimálny dramatic-
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ký ah a dôverne poznajúc akustické pecifiká megapriestoru pod vo¾nou oblohou,
vybudova svoju koncepciu na kontraste
efektných masových výjavov s intímne ladenými scénami. Daniel Oren má vo Verone oporu vo ve¾mi kvalitných kolektívnych
telesách, najmä v impozantne znejúcom
zbore, tradiène pripravenom Armandom
Tassom. Zaskvelo sa tie sólistické obsadenie navtíveného augustového veèera.
Michele Criderová (poznáme ju z vlaòajieho hosovania na BHS vo Verdiho
Rekviem) vloila do titulnej roly farebne pôsobivý, na dramatické akcenty i vrúcnu lyriku bohatý soprán, cítiaci verdiovskú frázu priam optimálne. Rovnocennú protihráèku mala v Marianne Cornettiovej
(Amneris), majite¾ku priebojného,
v polohách vyrovnane
znejúceho
a charakteru krá¾ovskej dcéry plne
zodpovedajúceho
mezzosopránu. Salvatore Licitra, kadoroèný hos veronského festivalu, obohatil svoj repertoár
o partiu Radamesa,
pre ktorú má nielen
slneèný timbr spinto tenoru, ale aj náleité výrazové a dynamické nuansy.
Bez najmenieho
problému zvládol
rolu Amonasra barytonista Carlo Guelfi a sýtym tónom zneli
aj hlasy oboch basistov: Giambattistu Parodiho (Ramfis) a Marca Spottiho
(Krá¾).
81. roèník festivalu Arena di Verona
otvorí 21. júna 2003 nová produkcia Pucciniho Turandot.
FOTO: G. FAINELLO
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Festival della Valle dItria

MARTINA FRANCA 2002
FESTIVAL DELLA VALLE DITRIA SA ZAMERIAVA NA NEZNÁME ALEBO MÁLO UVÁDZANÉ OPERNÉ TITULY. V LETE SA V JUHOTALIANSKOM
MARTINA FRANCA (REGIÓN PUGLIA) USKUTOÈNIL U JEHO 28. ROÈNÍK A PO TRNÁSTYKRÁT TU ÚÈINKOVAL AJ SLOVENSKÝ KOMORNÝ
POD VEDENÍM ZBORMAJSTRA PAVLA PROCHÁZKU.

ostru festivalu, prebiehajúceho na nádvorí historického paláca, tvorili tri
operné inscenácie: Le due Contesse a Il Duello
comico od Giovanniho Paisiella, uvádzané
spolu, Robert Bruce od Gioachina Rossiniho
a Les Huguenots od Giacoma Meyerbeera.
Okrem nich sa tu uskutoènili operné, piesòové a vokálno-intrumentálne koncerty.
Ich hlavnými témami boli tri osobnosti:
Louis Niedermeyer (1802  1861), operný
skladate¾ pôsobiaci prevane v Paríi, Victor Hugo, ktorého literárne diela boli podkladom pre mnostvo známych libriet
(oboch si festival pripomenul pri príleitostí
200. výroèia narodenia) a Giovanni Paisiello, ktorého Taliani v posledných rokoch vyzdvihujú a kdesi na úroveò Mozarta. (Zaznela tu nová edícia jeho biblickej kantáty
Mosè in Egitto o La manna del deserto, ktorá
vak nesvedèila o kvalite porovnate¾nej so
spomínaným géniom.) Väèina predstavení sa realizovala v spolupráci s ambicióznym Orchestra Internazionale dItalia.
Prvým predstavením boli dve diela od G.
Paisiella: intermezzo Le due Contesse (1776)
a jednoaktovka Il Duello comico (1774),
ktoré mono pozitívne hodnoti iba
z dokumentaèného h¾adiska, po realizaènej
stránke boli nezáivné a nudné. Jednotvárnej hudbe recitatívov, striedajúcich sa
s buffa-áriami (bez zboru a baletu), s ve¾mi
slabou úrovòou sólistov v hudobnom natudovaní Giuliana Carellu, nepomohla
ani o vtip sa snaiaca reijná koncepcia
Marca Gandiniho, v scénografii vyuívajúca súèasné prvky.
Druhým titulom bola 3-dejstvová opera
Robert Bruce od G. Rossiniho, skomponovaná so skladate¾skou participáciou L. Niedermeyera a uvedená po prvýkrát práve na
tomto festivale. Hudobného natudovania
sa ujal skúsený rossiniovský dirigent Paolo Arrivabeni, ktorý zoal oprávnene najväèí potlesk. Dej opery sa odohráva v období stredovekých anglicko-kótskych vojen
a realizácia po reijnej, scénografickej i kostýmovej stránke bola zverená Massimovi
Gasparonovi, ktorý má za sebou napríklad
spoluprácu s londýnskou Covent Garden.
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

Príli mnoho funkcií zastreených osobou
mladého reiséra sa vak negatívne odrazilo na úrovni celkovej koncepcie  bola bez
nápadu a postavená na gýèovitých efektoch. Tým sa zvýraznila aj pomerná vednos hudby (v porovnaní s Rossiniho vrcholnými opernými dielami). Svetlou strán-
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ZÁBERY Z INSCENÁCIE MEYERBEEROVÝCH LES HUGUENOTS.
kou inscenácie boli niektoré spevácke výkony  predovetkým známej gruzínskej
sopranistky Iano Tamarovej v úlohe Marie, ktorá ve¾mi pokojným a profesionálnym
prejavom dokázala postave vdýchnu mi-
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moriadnu výrazovú presvedèivos. Publikum zaujala aj titulná postava Roberta Brucea v podaní francúzskeho barytonistu Nicolasa Rivenqa, disponujúceho prirodzene naturálnym hlasom. Aj Slovenský komorný zbor sa preukázal vyspelou hlasovou kultúrou a profesionálnou úrovòou
natudovania.
Tretiu inscenáciu sprevádzali ve¾ké kandály. 5-dejstvová opera Les Huguenots od
G. Meyerbeera zaznela v Taliansku prvýkrát
v originálnej verzii. Neobvyklé reakcie publika boli na túto konzervatívnu krajinu
opodstatnené  mladý francúzsky reisér
Arnaud Bernard, ktorý pravidelne asistuje Nicolasovi Joelovi v La Scale, Covent
Garden èi v Metropolitan Opera, preniesol
dej opery z obdobia vojen medzi katolíkmi
a protestantmi vo Francúzsku do Berlína
tridsiatych rokov 20. storoèia a do èias nástupu nacizmu. Z katolíkov sa stali nacisti
(!) a z protestantov idia, bartolomejskú
noc pôvodného námetu nahradila kritá¾ová noc, ktorou sa zaèali pogromy na idov. Koncepcia A. Bernarda vak nebola
samoúèelná, vetko malo presnú logiku
a bolo do detailu premyslené  pôvodné libreto a hudba toti a neuverite¾ne presne
zapadli do kolobehu udalostí nástupu
nacizmu a antisemitizmu. Pri kontraste
pôvodnej hudby a textu s modernou scénou
a kostýmami naberala kadá veta a hudobná fráza na váhe. Búrlivú reakciu publika
vyvolalo najmä intermezzo zboru, baletu
a komparzu, vloené medzi 4. a 5. dejstvo,
kde úèinkujúci naturalisticky (bez hudby)
zahrali drastický hon na idov. Struna trpezlivosti publika, naahovaná od zaèiatku
predstavenia, praskla a ¾udia zaèali spontánne krièa Basta! (Dos u!). Diváci reiséra vypískali aj pri závereèných klaòaèkách, talianska odborná kritika vak túto
koncepciu prijala s pochopením a ve¾kými
pochvalami.
Na úspechu inscenácie sa výrazne podie¾al Slovenský komorný zbor, na ktorý
boli popri pomerne akých vokálnych partoch kladené aj mimoriadne herecké nároky. SKZ úèinkoval na javisku takmer bez
prestávky od zaèiatku do konca tyri a pol
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opery a kadé gesto spevákov
Ø hodinovej
bolo presne zosynchronizované s hudbou.

V realizaènom tíme A. Bernarda bol scénograf Alessandro Camera a kostymérka
Carla Ricottiová. Obaja úèinne vyuívali
reè nacistických a idovských symbolov.
Vyzdvihnú treba aj balet v choreografii
Gianniho Santuciiho  efektný bol najmä tanec v prehnitom Berlíne, poèas ktorého sa z ve¾kého klobúka vyliahol malý
Hitlerík.
Inscenáciu hudobne natudoval uznávaný operný dirigent Renato Palumbo, ktorý, ia¾, svoju úlohu podcenil  nevenoval
dostatoènú pozornos zvládnutiu problémových miest a volil neúmerne rýchle tempá.
Vïaka svojmu temperamentu vak dokázal hudobne vygradova jednotlivé predstavenia.
Les Huguenots mali aj silné spevácke obsadenie. Vynikala v òom predovetkým 25roèná talianska koloratúrna sopranistka
Désirée Rancatoreová v úlohe Marguerite de Valois, ktorá má za sebou debuty
v Opéra National de Paris, v Covent Garden,
Wiener Staatsoper èi v rámci Salzburger
Festspiele. Jej zvonivý, picatý hlas je mimoriadne vyrovnaný vo vetkých registroch
a podporený perfektnou technikou  drané trojèiarkové e jej nerobilo iadne problémy. Výborná bola aj rovnako mladá talianska sopranistka Annalisa Raspagliosiová s ve¾kým hlasovým fondom. Aj keï
úloha Valentine bola na jej vek príli dramatická. Spomedzi muských úloh sa blysol hlavne taliansky barytonista Luca
Grassi, ktorého zvonivý, zvuèný a expresívny hlas s ve¾kou rezervou a nadh¾adom
publikum nedokázalo oceni. Hlavnú negatívnu postavu, zosobòujúcu Hitlera hral
toti mimoriadne presvedèivo... Perfektne
pripravený po hlasovej a hereckej stránke
bol aj kórejský basbarytonista Soon-Won
Kang, ako aj hrdinský tenorista Warren
Mok z Hongkongu, ktorý zoal ve¾ký
úspech.
Poèas svojej dvadsaosemroènej existencie festival v Martina Franca ete nezail
predstavenie sprevádzané to¾kými kontroverznými reakciami. Pod¾a reisérových informácií chceli dokonca organizátori festivalu túto operu pôvodne inscenova ako
konflikt medzi USA a teroristickou organizáciou Al-Kaida. Ktovie, aké by boli reakcie publika...
Na záver ete poznámka. Umeleckým
riadite¾om Festivalu della Valle dItria je
Sergio Segalini, éfredaktor renomovaného francúzskeho èasopisu Opera International, ktorý je tu aj zárukou odborného zázemia. Prejavuje sa to napríklad v podobe
fundovane vypracovanej podrobnej programovej knihy, ktorá by mohla by príkladom
mnohým umeleckým intitúciám na Slovensku.
PAVOL UKA
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O tom, e v opere dnes ijú aj nanajvý aktuálne a príalivé témy, svedèia prípady troch
nových titulov zo sveta, ktoré sa bez okolkov vrhli do oblasti bulváru.
Ruský skladate¾ Vitalij Okorokov dostal objednávku od Saratovskej opery na dielo so
súèasným námetom. Výsledkom je opera buffa Monika v Kremli. Zápletku má naozaj
pôvabnú: na javo vyjde aférka amerického prezidenta s Monikou Lewinsky. CIA sa rozhodne odpúta pozornos verejnosti od amerického prezidenta na ruského prezidenta V. V.
Krutina. Pole teda Moniku do Ruska s tajným plánom: zvies Krutina. Akcia sa uskutoèní
v elitnom klube duda, kde Monika  v Rusku pouívajúca meno Máa Levinsonová  naleje Krutinovi do pohára nápoj lásky. (Jej známe prednosti sú vraj pre túto akciu prislabé.)
Z pohára sa vak omylom napije èlen Krutinovej ochranky. Krutin odha¾uje dvojitú agentku
Lewinsky, no nakoniec láske mladej dvojice poehná. Premiéra opery je plánovaná na
sezónu 2003/2004 a náklady sa odhadujú na milión dolárov. Na záver ete slová autora:
Chcel som napísa operu o ene, ktorá miluje a je milovaná.
Z iného súdka sú (naastie) dve opery o princeznej Diane, uvedené, resp. realizované
pri príleitosti piateho výroèia jej úmrtia. Britská televízna stanica Channel 4 produkovala
televíznu operu Smr princeznej. Po viacerých reakciách stanica upustila od kontroverznej
scény, v ktorej sa princezná v predstavách jedného zo svojich obdivovate¾ov vyzlieka. Channel
4 povauje operu skladate¾a Jonathana Dovea a libretistu Davida Harsenta za seriózny
pokus o televíznu operu o ene, ktorej ve¾kú èas ivota tvorila práve televízia.
Druhou inscenáciou, èerpajúcou námet zo ivota, resp. smrti slávnej princeznej, je produkcia opery v nemeckom Norimbergu. Skladate¾ Stefan Hippe a libretista Gerhard Falkner kombinujú vo svojej opere realitu a fikciu. A Lady Dies je tvrdou kritikou súèasných
masmédií. Na scéne sa ani raz neobjaví postava Lady Di, dej sa hýbe prostredníctvom
pozorovania troch postáv. Tie s hrôzou sledujú snahu televízneho tábu nakrúti príalivú
televíznu naháòaèku Diany a Dodiho al-Fayeda, ktorá sa, ako je známe, skonèí tragicky.
Paparazzi sú tu zobrazení ako opileckí predátori, ktorých zbraòami sú mobilné telefóny
as
a fotografické oovky.

R

ok po minuloroènej tragédii 11. septembra sa v Spojených tátoch uskutoènilo viacero
spomienkových koncertov. Príleitostným dielom je aj nová kompozícia Johna Adamsa
On the Transmigration of Souls, ktorú si objednala Newyorská filharmónia pri príleitosti koncertov 19., 20., 21. a 24. septembra. Adams sa u predtým inpiroval novodobými
civilizaènými tragédiami. Napríklad námetom jeho opery Smr Klinghoffera je teroristický
útok na lodi. Práve poèas nahrávania hudby pre filmovú verziu opery v Londýne sa Adams
dozvedel o útoku na Dvojièky. Údajne v okamihu, keï sa Marilyn Klinghofferová dozvie
o tom, e jej manela zabili teroristi, odiiel Adams na chodbu, aby si zatelefonoval a vtedy
mu kolegovia ukázali televíznu obrazovku, kde beali správy o teroristickom útoku. Adamsovi sa zdalo nevkusné udalos zdramatizova. Libreto skladby tvoria èítané mená obetí
a detským zborom spievané texty po domácky vyrobených plagátov, rozveaných v okolí
miesta tragédie. Adams pouil aj prepis telefónneho hovoru z paluby havarujúceho lietaas, bbc
dla. Zvlátnou vrstvou kompozície je nahrávka ambientných zvukov ulice.

Z

dá sa, e hudobný ivot v Izraeli zasiahli minuloroèné teroristické útoky viac, ne sa
èakalo. Krajina, ktorá sa u roky kadodenne vyrovnáva s rizikom teroristických útokov,
èelí od minulého roka aj dôsledkom globálneho rozírenia islamského terorizmu. V minulej
sezóne odriekli vystúpenia v Izraeli nielen napríklad Emma Kirkbyová èi Leonard Slatkin,
ale aj Hubermannovo kvarteto, ktorého èlenovia sú Izraelèanmi, ijúcimi v zahranièí. Jedna
z najprestínejích izraelských scén, telavivské Múzeum umenia, si v tejto sezóne musela
vystaèi predovetkým s miestnymi umelcami. Zhorená situácia sa prejavuje aj na zahranièných turné izraelských umelcov. Mnohé z nich sa pod tlakom bezpeènostných rizík ruia.

as, bbc

Z

náma mladá americká huslistka Hilary Hahnová zruila zmluvu so Sony a rokuje
s Universal Music. Ako náhradu u má Sony ïaliu pôvabnú huslistku  Kanaïanku
Laru St Johnovú, ktorá u na seba stihla upozorni obalom na svojom CD s Bachovými
Sonátami a Partitami. Na fotke je St Johnová úplne nahá, aj keï najchúlostivejie miesta
nevidie vïaka vhodne umiestneným husliam: Chcela som tým vyjadri to, èo je na nahrávas, bbc
ke: len ja a husle.

W

illiam Christie a Les Arts Florissants skonèili exkluzívnu spoluprácu s labelom
Erato, ktorý figuruje pod vydavate¾stvom Warner Music. Christie u podpísal neexkluzívnu zmluvu s Virgin Classics na tri tituly. Prvým z nich sú Händelove hus¾ové sonáty,
ktoré nahrá koncertný majster Les Arts Florissants Hiro Kurasaki a Christie za èembalom.
Pôjde vôbec len o druhé nevokálne CD pod znaèkou tohto prominentného súboru starej
hudby. Les Arts Florissants a William Christie sa preslávili najmä ako propagátori starej
as
francúzskej hudby a realizátori operných a vokálno-intrumentálnych nahrávok.
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Varavská jeseò
FESTIVAL

JE AKO ENA, KTORÁ NECHCE VIDIE INÚ ENU V ROVNAKEJ SUKNI POVEDAL RIADITE¼

VARAVSKEJ JESENE TADEUSZ WIELECKI
TVORCOVIA ORIGINÁLNYCH STRIHOV PRE VARAVSKÚ JESEÒ H¼ADAJÚ STÁLE
NOVÉ NÁPADY, SPRIADAJÚ PROJEKTY, ODLINÉ NIELEN OD INÝCH FESTIVALOV, ALE AJ OD SVOJICH PREDCHÁDZAJÚCH ROÈNÍKOV, NASTO¼UJÚ VLASTNÉ TÉMY,
OBJAVUJÚ NOVÝCH INTERPRETOV, OBJEDNÁVAJÚ NOVÉ DIELA. TOHTO ROKU SA ZÁMER VARAVSKEJ JESENE ZOZNAMOVA PO¼SKÉ PUBLIKUM S AKTUÁLNYM
SVETOVÝM DIANIM V SÚÈASNEJ HUDBE PREMIETOL DO ÚCTYHODNÝCH 22 SVETOVÝCH PREMIÉR DIEL DOMÁCICH I ZAHRANIÈNÝCH AUTOROV. IDEÁLNYM
CIE¼OM ORGANIZÁTOROV JE OBJEDNÁVA ROZSIAHLEJIE PROJEKTY, PLÁNOVA ICH VO VÄÈOM PREDSTIHU, INICIOVA VZNIK NOVÝCH DIEL OD RENOMOVANÝCH SKLADATE¼OV A SPOLUPRACOVA PRI UVÁDZANÍ OBJEDNÁVANÝCH DIEL AJ S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI PODUJATIAMI.
PRI OBJASÒOVANÍ DRAMATURGICKEJ ORIENTÁCIE A ZÁMEROCH FESTIVALU.
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tívom recitálov boli svetoROMAN BERGER
vé alebo po¾ské premiéry
a návrat Beriovho cyklu
skladieb pre rôzne nástroje Sequenza (odzneli verzie
pre trombón, akordeón,
harfu, husle). Hoci niektoré z nich pôsobia troku
staromódne, sú dokonale uité na technické a výrazové monosti kadého
nástroja.
V sérii sólových recitálov sa zaskvel aj slovenský
akordeonista Boris Lenko. S výnimkou Beria pripravil pre Varavu úplne nový, interpretaène i poslucháèsky nároèný program, v ktorom nechýbala ani svetová premiéra. Canticum
napísala Iris Szeghy na objednávku interpreta ako svoj prvý pokus zvládnu nástroj,
absentujúci v jej doterajích kompozíciách
a predstavi akordeón v jeho mnohorakej
podobe, plasticite a výraze. Autorke sa po-
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darilo vytvori z jednoduchého melodického tvaru variácie s témou, vyuívajúce
nástrojové pecifiká akordeónu, najmä
techniku mechu, glisandá a zvukovú farebnos. Skladba ve¾mi dobre zapadla do kontextu koncertu  k Lindbergovmu Jeux
danches, Aaquistovmu Saga Night, Taborowskej Dissociations a jedinej skladbe s pásom
a hereckými prvkami Grand jeu od Dietera
Kaufmanna. Boris Lenko natudoval diela
s precíznosou voèi hudobnému textu
a technickou brilantnosou, èím si vyslúil
u publika úspech, znásobený po poslucháèsky príalivom prídavku, známej skladbièke Road Runner od J. Zorna.
Slovenskí interpreti a skladatelia boli
tohto roku na Varavskej jeseni zastúpení
bohatie ne v predchádzajúcom období.
Podobnú intenzitu slovenskej prezentácie
mono vystopova v programe festivalu
v druhej polovici 60. a 80. rokov. Medziobdobie vypåòali sporadicky sa objavujúce komorné diela naich skladate¾ov, slovenskí
interpreti takmer úplne chýbali.
Spolupráca s Varavskou jeseòou je jednou zo zahranièných priorít Hudobného centra a je
aj konkrétnym výsledkom
náho zámeru systematicky presadzova slovenských interpretaèných
umelcov a pôvodnú tvorbu
na medzinárodné festivaly a hudobné podujatia
v zahranièí. Po úspenom
retartovaní kooperácie
s Varavou v minulom roku (klavírne duo kutakutová ohodnotila po¾ská kritika ako jeden z vrcholov festivalu), sa tohto
roku podaril nielen comeback Mikuláa kutu, ale aj vo Varave
dobre zapísaných interpretov Pavla Bogacza a Daniely Varínskej (roku 1988
uviedli Adagio pre Jána Branného od R. Bergera). Aj tentokrát sa predstavili dôkladne
natudovaným dielom Romana Bergera
Sonátou  s témou K. Szymanowského. Kontext
bol ale podstatne odliný. Roman Berger
FOTO

na koncertoch komorných súborov (Kammarensemblen Stockholm, Pro Contemporania Trio Bucharest, Ensemble fur Intutitive Musik Weimar), v premiére druhej èasti
operného triptychu The Land of Ulro a dokonca aj na závereènom symfonickom koncerte v európskej premiére klavírneho koncertu K. Pendereckého Resurrection. Leitmo-
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oci je Varavská jeseò dáma v najlepích rokoch, stále prekypuje energiou.
Poèas svojej 45-roènej existencie sa prepracovala do elitného klubu europského hudobného sveta. Doteraz sa konala kadoroène, s výnimkou rokov 1957 a 1982. (Roku 1957 ete neexistovala koncepcia roènej
periodicity festivalu a roku 1982 bol v Po¾sku výnimoèný  stav.)
Aj napriek bohatej histórii a mimoriadnému
významu, ktorý má
festival pre po¾skú
hudbu i transformujúce sa krajiny, bola jeho
existencia zaèiatkom
tohto roku váne ohrozená. Ministerstvo kultúry oznámilo organizátorom festivalu skrátenie rozpoètu o dve
tretiny. Realizáciu svojho zámeru vak  vïaka tlaku domácej i zahraniènej hudobnej
obce  neuskutoènilo
v plnej miere. Festival sa nakoniec konal
s rozpoètom skráteným len o tretinu.
Chybajúce financie sa podpísali najmä
pod kvalitu priestoru, v ktorom sa konala
väèina koncertov. Chopinovú sálu Hudobnej akadémie vystriedalo Mazoviecke centrum kultúry a umenia, ktorého miestnosti sú ideálne na rozhovory, prednáky, výstavy alebo èinohru. Akusticky sa ale svojej
predchodkyni nevyrovnajú. Organizátori
koncertov vo Varave sa dostali do podobnej situácie ako tí u nás v prípade Moyzesovej siene. Najlepia komorná sála v meste
slúi na komerèné úèely nevyadujúce peciálnu akustiku, zatia¾ èo intitúcie, organizujúce koncerty, sú odkázané na foyerovú náhradu.
Pri komponovaní tohtoroèného festivalového programu sa repertoárová komisia,
mono aj s prihliadnutím na uvedené fakty, orientovala na spojenie akustickej a elektronickej hudby. Okrem iestich recitálov
(trombón, perkusie, violonèelo, akordeón,
harfa, husle) sa táto symbióza objavila aj

FOTO
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Ambiciózny projekt, operný triptych The
Land of Ulro, napísali na objednávku festivalu traja autori  Martijn Padding,
Osvaldas Balakauskas a Barbara Zawadzka. Vizionári Swedenborg, Oscar V.
Milosz a Blake svojimi dielami poslúili ako
východisko k obsahu opier. Urlo je Blakeov
termín pre krajinu duevného utrpenia,
v ktorej ili vedci, maliari a básnici vetkých
A

DANIELA VARÍNSKA
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aj nedotiahnuto, akoby to bola len koncertná verzia zamý¾anej opery.
Keïe som do deja tohtoroèného festivalu vhupla po jeho zaèiatku a odila pred
ukonèením, môj poh¾ad na festivalové koncerty je len fragmentárny. Nestihla som ani
odhali príèinu znovuoivenia záujmu mladých ¾udí o festivalové koncerty. Akoby
v Po¾sku mladí chodili namiesto na diskotéky na súèasnú hudbu. Je
to jav obzvlá pozoruhodný, keïe ani Poliaci sa nevyhli problémom v hudobnom vzdelávaní a ïalím
dôsledkom transformaèných procesov. Na h¾adanie rieení si ale prizývajú
odborníkov zo zahranièia.
Diskusné forum, ktoré na
poiadanie po¾ských partnerov poèas Varavskej jesene zorganizovala Nemecká hudobná rada, malo
h¾ada reálne monosti
spolupráce medzi festivalmi, ako predpokladu pre
integráciu Po¾ska do EÚ.
Poprední predstavilia hudobného ivota
Po¾ska a Nemecka skôr kládli otázky. Kedy
a kde zaèína integrácia? Je kultúra skutoène predmetom náho záujmu alebo len intrumentom politiky? Je moné zjednotenie bez kultúry? Èo je to vlastne kultúrna
výmena? Je moné klás kultúrnej výmene
podmienky? Ukazuje sa, e nielen národné
politiky, ale aj podporné programy EÚ intrumentalizujú kultúru na dosahovanie
svojich politických cie¾ov. Politikom teda
treba stále pripomína, e umenie a kultúra
majú svoje vlastné zákonitosti, bez repektovania ktorých nemôe nasta skutoèná
kultúrna komunikácia v Novej Európe.
FOTO

figuroval v programe festivalu ako jeden
z dvoch profilovaných autorov a jediný, ktorého tvorbe bol venovaný autorský koncert
(26. 9. 2002). O úspené vyznenie veèera
sa delili slovenskí a po¾skí interpreti. Klavirista Mikulá kuta so skladbou Soft. November Music len potvrdil vynikajúci dojem
z minulého roku. Hral vo výbornej forme,
podriaïujúc výraz posolstvu diela, s hlbokou koncentráciou, prekonávajúc úskalia
z u spomínanej neideálnej akustiky sály.
Tvorba Romana Bergera kladie mimoriadne nároky na pozornos poslucháèa. Vyaduje meditaèné pohrúenie sa do zvukového sveta, ktorý nám predstavuje stále nové
súvislosti. Rozvíja detaily vysloveného a èoraz hlbie preniká k profundnému postoju
autora k problémom, ktoré sa ho bytostne
dotýkajú. Vypadnutie zo sústredia môe
znemoni vnímanie komplikovanej architektúry diela. Interpret je preto dôleitým
prevádzaèom, ideálnym prostredníkom
k poslucháèovej pozornosti. Celý koncert
bol prehliadkou toho najlepieho zo slovenského i po¾ského interpretaèného umenia.
22-roèný violonèelista Bartosz Koziak, víaz Medzinárodnej violonèelovej súae Witolda Lutoslawského, hral Konvergencie II
s mimoriadne strhujúcim nasadením
a mladíckou energiou, ktorá potom dlho
burácala v preplnenej sále. Doznievala ete
aj poèas závereènej Wiegenlied v podaní skvelej mezzo-sopranistky Urszuly Krygerovej,
ktorá interpretovala paradoxnú uspávanku v dokonalej súhre s klaviristkou Katarzynou Jankowskou. Standing ovation autorovi boli len malým poïakovaním za nezabudnute¾ný záitok.
Svoj obdiv k dielu Romana Bergera vyjadrili nasledujúci deò viacerí po¾ski priaznivci na besede, ktorú viedla po¾ská muzikologièka Marta Szoka, za prítomnosti Ve¾vyslankyne SR v Po¾sku a riadite¾ky Slovenského intitútu vo Varave.
Druhou skladate¾skou osobnosou, ktorú s Varavskou jeseòou doteraz spájal len
rok narodenia, bol na Slovensku neznámy
a nehraný Luca Francesconi. Pôvodom
z Milána, absolvent kompozície aj u Stockhausena a Beria, je v posledným rokoch prítomný na prestínych festivaloch i v operných domoch (jeho najnoviu operu The Rime
of the Ancient Mariner uviedlo nedávno Théatre de la Monnaie v Bruseli). Francesconi
vynikal v dramaturgii koncertov  obzvlá
zapôsobil najmä koncert pre klavír a 12 nástrojov Islans (1992) a Etymo (1994) pre soprán, komorný orchester a pás, ktorá vznikla
na objednávku IRCAMu. Fascinujúcou èrtou Francesconiho je jeho schopnos vytvára novú zvukovos zaloenú na poznaní
a vyuití doterajej hudobnej histórie. V jeho
tvorbe znie vetko známe novým spôsobom,
kadá súvislos vyplýva zo zvukového materiálu neuverite¾ne prirodzene, v dielach oivuje emócie a dramatiènos, èím im dáva
ivot a neuverite¾ný energetický náboj.

èias. Kadá èas môe by uvádzaná aj samostatne. Pôvodnou ambíciou objednávate¾ov bolo uvies celý cyklus ako jeden celoveèerný projekt. Realita spôsobila ich postupné uvádzanie do ivota. V minulom
roku odznela prvá èas triptychu, Paddingov Tattooed Tongues, na budúci rok je naplánovaná tretia èas Grains od Barbary Zawadzkej. Druhá èas La lointaine od Osvaldasa Balakauskasa je aiskom celého
cyklu. Hudobne je postavená na troch hlasoch (soprán, tenor a barytón) a komornom
súbore 9 hráèov, striedanom s dvomi pásmi. Hudba vystihuje duch vizionárskych
textov, dielo pôsobí celkovo surealisticky,
no kvôli technickým nedostatkom (nekvalitne pripravený pás, odaité scénické rieenie, recitácia textu v po¾skom preklade)
POKRAÈOVANIE ZO STR.

O ¼ G A S M E TA N O V Á
(AUTORKA

JE RIADITE¼KOU

HUDOBNÉHO CENTRA)
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záciu Labyrint svìta a ráj srdce na tému verov J. A. Komenského, s recitáciou Marka Ebena. Charakter jednotlivých  spolu trinástich  imoprovizaèných plôch,
v ktorých kadá detailne spracúva invenène rôznorodý hudobný materiál, vystupuje z textovej predlohy a nesie èaro
Ebenovho improvizaèného a kompozièného rukopisu. Intervalová organizácia a lineárna vrstevnatos, nesamoúèelná iroká farebnos stvárnená polohou
i registráciou, moment imanentnosti
i transcendentna, èi neopomenute¾né
stvárnenie mikrosveta due, sú tu jedineèným prejavom Ebenovej umeleckej i ¾udskej výpovede, ktorými sa ako autor aj interpret prihovára poslucháèovi, aby v òom

zanechal tieò poznania pochmúrnej skutoènosti i svetlo radostnej nádeje.
Standing ovations èeským umelcom
dali dôstojnú bodku za siedmimi veèermi
hudby, v ktorých dominoval jedineèný
nástroj a umenie radu generácií organistov  skladate¾ov aj interpretov. S vyhliadkou na ïalí roèník festivalu sa o slovo
hlási dramaturgia koncertov i otázky jeho
ïalieho vývoja, ktorý u naznaèili ambície prezentova organové interpretaèné umenie v internacionálnej rovine.
S týmto zámerom by v budúcnosti mohla oivi program aj úèas nových tvárí,
aby v kvalitatívnom raste nezostalo toto
ob¾úbené a dnes u dobre známe podujatie stá na pol ceste.
L E N K A B Í L I KOVÁ , M A R E K C E P KO
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002
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20. VÝROÈIE

WIENER MUSIK GALERIE
JE

AKÉ PREDSTAVI SI GALÉRIU AKO VÝSTAVNÚ SIEÒ, KTOREJ EXPONÁTMI NIE SÚ VÝTVARNÉ, ALE HUDOBNÉ ARTEFAKTY.

ETE AIE
VIEDENSKÁ HUDOBNÁ
INTITÚCIA WIENER MUSIK GALERIE NAPÅÒA U 20 ROKOV OBE TIETO PREDSTAVY. S VE¼KOU DÁVKOU IDEALIZMU, ENTUZIAZMU
A SCHOPNOSOU ODOLÁVA PROTITLAKOM Z OFICIÁLNYCH MIEST, SA U PRED 20 ROKMI VRHLI JEJ ZAKLADATELIA INGRID KARLOVÁ
A POPREDNÝ PREDSTAVITE¼ VIEDENSKEJ JAZZOVEJ AVANTGARDY FRANZ KOGLMAN DO INOVÁCIE VIEDENSKÉHO HUDOBNÉHO IVOTA.
PONÚKNUTÁ ALTERNATÍVA VTEDAJEJ VIEDENSKEJ HUDOBNEJ KLÍME, ZDÁ SA, NIJAK NEUKODILA A DOPOMOHLA NEMALOU MIEROU
K POSTUPNÉMU ODBÚRAVANIU PRIRODZENÝCH OBÁV MESTA Z OTVORENIA SA NOVÝM KULTÚRNYM TRENDOM.
SI MONO PREDSTAVI VÝSTAVU S EXPONÁTMI VOPRED ODSÚDENÝMI NA NEZÁUJEM IROKEJ VEREJNOSTI.
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anglickí hudobníci  bubeník Tony Oxley a gitarista Derek Bailey.
Do histórie sa z nich najvýraznejie zapísal 2. roèník (Tatitu Tatatu), na ktorom sa podarilo v najhonosnejej podobe spoji avantgardný jazz, ansóny a komornú hudbu s pantomímou, maliarstvom a sochárstvom. Poèínajúc 4. roèníkom festivalu, s názvom
Jazz op. 3, ktorý sa konal a roku 1986 a niesol ve¾avravný podtitul Tajná láska jazzu k európskej moderne, vystriedal radikálne
východiská vo¾nej improvizovanej hudby pokus o znovuoivenie
jazzového konceptu, v 50. rokoch Guntherom Schullerom
výstine pomenovaným ako
Third Stream (tretí prúd).
Na h¾adaní nových súvislostí
medzi jazzom a európskou
vánou hudbou, medzi improvizáciou a kompozíciou
sa v priebehu ïalích rokov
podie¾ali hudobníci ako Steve Lacy, Bill Dixon, Anthony
Braxton, Mike Westbrook,
Franz Koglmann èi Barry Guy
a London Jazz Composers
Orchestra. Nový estetický
koncept festivalu podporilo aj
vydanie 326-stránkovej pubANTHONY BRAXTON
likácie, obsahujúcej eseje týkajúce sa problematiky tretieho prúdu, historické zhrnutie týlu a tie encyklopédiu hudobníkov aktívnych v tejto oblasti.
Nové smerovanie festivalu predznamenala roku 1983 premiéra baletu Tanzmusik für Paszstücke, prvého ve¾kého kroku Franza
FOTO

FOTO

iener Musik Galerie (WMG) vznikla roku 1982 ako intitúcia zaoberajúca sa aktuálnym dianim na scéne avantgardného jazzu a modernistických snaení vo sfére ostatných ánrov.
Snaha prezentova nepoèuté (pre iriu verejnos èasto tie nepoèúvate¾né) okrajové podoby hudby, vymykajúce sa beSTEVE LACY
ným konzumným poslucháèskym návykom, sa stala krédom festivalov a workshopov,
organizovaných kadoroène
pod rôznymi názvami a na
rôznych miestach Viedne. Slovo galéria sa do názvu intitúcie dostalo ako pozostatok podobných aktivít Ingrid
Karlovej a Franza Koglmana
ete na pôde významnej viedenskej galérie moderného
umenia Galerie nächst St.
Stephan. Odôvodnením jeho
prítomnosti boli neustále snahy prináa na pódiá hudbu
v multimediálnych kontextoch. Prvotným cie¾om WMG bolo organizovanie festivalu prezentujúceho tzv. free improvised music, inými slovami improvizovanú hudbu, vznikajúcu priamo na koncertoch bez predolých kompozièných a konceptuálnych príprav v spojení s inými umeleckými
formami. V tomto duchu sa uskutoènili prvé tri roèníky festivalu
pod názvami Ex tempore Wien 82, Tatitu Tatatu (1983) a Ex tempore Wien 84, na ktorých vystúpili okrem iných holandský violonèelista Tristan Honsinger, taliansky klarinetista Gianluigi Trovesi, èi
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ydavate¾stvo po¾ského verejnoprávneho rozhlasu Polskie Radio pripravilo na iestich CD unikátnu antológiu po¾ského jazzu pod
názvom Jazz w Polsce. Komplet
obsahuje takmer 100 nahrávok,
mapujúcich históriu po¾ského jazzu
od roku 1950 a po rok 2000. Dramaturgom projektu je Jan Borkowski, známy u od 70. rokov ako
moderátor a autor rozhlasovej relácie Trzy kwadranse jazzu, venovanej aktuálnemu dianiu na po¾skej jazzovej scéne. Prvých 5
CD tvorí historický prierez po¾ským jazzom od jeho zaèiatkov
(1950-1960), cez prvý ve¾ký boom (1961-1970), obdobie normalizácie (1971-1980), a po nástup novej jazzovej generácie
mladých levov (1981-1990) a jej etablovanie na scéne (19912000). Posledné CD je venované spoloèným nahrávkam po¾ských hudobníkov s významnými zahraniènými jazzovými hudobníkmi, vydaných v období rokov 1960-1997.
www.radio.com.pl
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(1985), Gil Evans (1986), Steve Lacy a Steve Potts (1987), John
Zorn (1988), alebo Anthony Braxton (1991).
K realizácii uej spolupráce s oficiálnymi intitúciami dolo a
na festivale venovanom legendárnej postave rakúskeho jazzu, tenorsaxofonistovi Hansovi Kollerovi (Hans Koller  The Man Who
Plays Jazz, 1993), ktorý ponúkol irie akceptovate¾ný program
v podaní neavantgardných hudobníkov ako Hans Koller, Dino
Saluzzi, Kenny Wheeler, alebo Jimmy Raney. ánrovou novinkou
festivalu bolo vystúpenie klaviristu Peirre Laurent Aimarda s interpretáciou diela György Ligetiho Études pour piano. Naznaèenie moného priameho
kontaktu so súèasnou
JOHN ZORN
vánou hudbou vyústilo
o rok neskôr do festivalu
Parallel Worlds, ktorý bol
súèasou festivalu Wien
Modern.
Smerovanie ïalích
roèníkov naznaèilo, e
nekompromisné postoje
organizátorov v èase tvrdých marketingových tlakov hudobného priemyslu, prezentujúceho hudbu
predovetkým ako zdroj
zábavy (jazz nevynímajúc), sú viac ne v minulosti odsúdené na nezáujem zo strany irieho
publika. I keï WMG u
striktne neodzrkad¾uje
umelecké záujmy svojho
ideologického vodcu Franza Koglmanna, zotrváva dodnes na postojoch prezentácie jednak pravoverného avantgardného jazzu
(Answers in Progress, 2000) a jednak súèasnej vánej hudby i s
modernými prienikmi do sféry popkultúry (Icebreaker, 1999). Otvorenie sa snaeniam na poli experimentálnej elektronickej hudby
naznaèuje nielen monú programovú perspektívu, ale potvrdzuje
tie kontantnos cielov WMG  sledova a odzrkad¾ova aktuálne
dianie a h¾ada nové, nepoèuté podoby hudby vo vytýèenom hudobno-ánrovom priestore.
AR, SPRACOVANÉ POD¼A ÈLÁNKU PASSING IN REWIEV ROBERTA BILEKA
FOTO
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Koglmanna na ceste od improvizátora k skladate¾ovi. Naznaèuje to aj neskrývanú skutoènos, e podstata aktivít Wiener Musik
Galerie významnou mierou reflektuje práve hráèsky a skladate¾ský
vývoj svojho zakladate¾a.
Ïalí významný príspevok v novokontituovanom narúaní bariér medzi vánou hudbou a jazzom priniesol festival Incindent in
Jazz roku 1992. Udalosou bolo nielen
MICHAEL MANTLER
predvedenie treoprúdovej kompozície
André Hodeira Anna
Livia Plurabelle pre
soprán, alt, jazzové
kombo a komorný orchester, ale tie znovuobjavenie tvorby významného skladate¾a
a aranéra Boba Graettingera, niekdajieho spolutvorcu konceptu progresívneho
jazzu Stana Kentona
a autora legendárneho avantgardného diela City of Glass.
Hlavným cie¾om festivalov WMG bola vdy prezentácia výrazných osobností. Legitímnou súèasou aktivít WMG sa preto javia
aj zdanlivo nesúvisiace historické exkurzy v podobe nieko¾kých roèníkov venovaných dôleitým osobnostiam jazzovej histórie: Cool
Noir  In Memoriam Chet Baker (1988), Beiderbecke  Assoziationen zu einem Mythos (1989), Listen To Lacy (1990), Hans Koller
 The Man Who Plays Jazz (1993). Zámerom takto orientovaných
festivalov bolo v koneènom dôsledku h¾adanie impulzov pre aktuálne snaenia avantgardnej scény, èo v neposlednom rade potvrdzujú aj mená úèastníkov: Anthony Braxton, Bill Dixon, Paul Bley,
Steve Lacy, Bill Russo a ïalí.
V kruhu rakúskych jazzových intitúcií, presiaknutých konzervativizmom, zastávala WMG a do zaèiatku 90. rokov vedomý
postoj provokatívneho outsidera, burcujúceho a inpirujúceho predovetkým mladú generáciu rakúskych hudobníkov, èo demontrovala nielen svojimi festivalmi, ale tie workshopmi s hudobníkmi
ako Michael Mantler (1982), George Russell (1984), Bill Dixon
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lbumy Largo klaviristu Brada Mehldau a Elastic tenorsaxofonistu Joshua Redmana patria k aiskovým jesenným novinkám
vydavate¾stva Warner Brothers. Largo dostalo názov pod¾a noèného
klubu v Los Angeles, kde sa Mehldau zoznámil s k¾úèovým spolupracovníkom albumu, gitaristom Jonom Brionom. Celý projekt bol nahrávaný naivo v túdiu, s pouitím moderných nahrávacích techník a audio trikov, bez overdubbingu a post-produkèných úprav. V spolupráci
s ïalími èlenmi komba vznikla v priebehu iestich dní emocionálne
bohatá nahrávka s netradièným uplatnením dychových a klávesových
nástrojov, ktorá sa svojou rôznorodosou a expresivitou úplne vymyká z predolého katalógu Brada Mehldaua. Nový zvuk dostal aj album Elastic tria Joshua Redmana. V snahe o príklon k elektrickejiemu
zvuku a groovovému repertoáru naiel Redman ideálnych partnerov
v hráèovi na hammond organ Samovi Yahelovi a bubeníkovi Brianovi Bladeovi. Album vznikal, podobne ako Largo, z väèej èasti ako
live nahrávka zo túdia, ku ktorej sa dodatoène dokomponovávali
a dotáèali ïalie stopy. Redmanovým zámerom bolo vymknú sa
z pozície klasicky vnímaného chorusového improvizátora a uplatni
tvorivý princíp vyvaujúci kompozièný aspekt s improvizáciou.
www.wbjazz.com, www.joshuaredman.com, ww.bradmehldau.com
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TONFOLGEN  SOUNDPORTRAITS
FESTIVAL BEZ HRANÍC (POÈÚVATE¼NOSTI)
T
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ve¾mi efektnou súèasou vystúpení súboru. Odzneli 4 kompozície
ohtoroèný festival Tonfolgen bol ilustratívnym zhrnutím 20skladate¾ov Yannisa Kyriakidesa, Stewarta Wallaea, Richarda Cra-roènej histórie Wiener Musik Galerie a ponúkol v trojdòovej
iga a Michela Gordona, zaloené na príbuzných kompozièných
skratke preh¾ad najpodstatnejích ánrových a týlových zastávok
východiskách a predkladajúcimi agresívnu rockovú zvukovos
predolých roèníkov. Konal sa 19.  21. septembra v Kunsthalle
a zloité nepravidelné metrorytmické truktúry ako nevyhnutnú
Wien, neve¾kom a oproti minulým roèníkom menej okázalom
podstatu komplexného hudobného diania. Prirodzená rocková
priestore, ale zaujímavom svojím moderným rieením. Jeho prepulzácia bola ako nechcesklená architektúra a situovanie tesne ved¾a jednej
ná asociácia ostentatívne
z najfrekventovanejích kriovatiek viedenského
BILL DIXON
potláèaná vykontruovanýKarlsplatzu, vytvárala permanentnú ilúziu sprievodmi rytmickými nepravidelnej filmovej projekcie, vhodne vizuálne doplòujúcej
nosami, èo na jednej stradianie na pódiu. Ku konceptu free improvised mune pôsobilo ako zdroj nesic sa priblíil koncert amerického trubkára Billa
ustáleho rytmického napäDixona, známeho viedenskému publiku u svojím
tia, na strane druhej ako
vystúpením na festivale v roku 1988. All-Star kvartepríli jednotvárna negácia
to tohto 77-roèného veterána avantgardného jazzu
pravidelnosti. Výnimkou
vystúpilo v obsadení Evan Parker (saxofóny), John Linbola azda len programová
dberg (kontrabas) a Warren Smith (bicie nástroje) a na
skladba Richarda Craiga
príklade jedinej, zhruba tritvrtehodinovej skladby
(hudobný riadite¾ súboru)
Qhwortette Nr. 3, demontrovalo monosti uplatnes názvom Chook (slangové
nia kolektívnej improvizácie ako tvorivej metódy, striktpomenovanie kuraa), tlne obchádzajúcej formálny diktát metrorytmiky
moèiaca tragikomický pría harmónie. Lineárne vedené
beh
kuracieho
¾úbostného
trojuholníka dramaticvstupy jednotlivých nástrojov vySKULI SVERRISSON
kými prostriedkami, výrazovo i týlovo (citácie tantvárali výrazovo pôsobivú
ga, pohrebného pochodu a pod.) podriadenými
a farebne premenlivú hudobnú
dejovým súvislostiam.
truktúru, ktorej jediným formuAmerický basgitarista Skuli Sverrisson (rodák
júcim momentom bola vzájomz Islandu), pôsobiaci ako hudobný riadite¾ poná improvizaèná interakcia jedsledných projektov Laurie Andersonovej (elektronotlivých hudobníkov.
nická opera Moby Dick a album Life On A String),
Svojské poobhliadnutie do
pripravil pre Tonfolgen ukáku svojej metódy objazzovej histórie ponúklo vystújavovania skrytých zvukov basovej gitary elektropenie noneta Ensemble Plus
nickými moduláciami prirodzeného zvuku nástropod vedením rakúskeho konja. Pestré industriálne zvukové plochy meniace sa
trabasistu a skladate¾a Petera
v nepravidelných vlnách a dopåòané obèasnými
Herberta, ijúceho v New Yorvstupmi èistých tónov basgitary, pútali pozornos
ku. V programe s názvom
poslucháèov svojou neodbytnou hutnosou
Youre My Thrill pre enský hlas,
a ostrým apelom hluèných vysokých tónov, dosajazzový klavír a noneto odzneli
hujúcich v urèitých okamihoch a na prah bolesdekontrukcie slávnych sklativosti.
dieb jazzového idolu Billie HoRôznorodos zvukových portrétov, ponúknutých organizátorlidayovej. V podaní speváèky Christine Tobinovej sa nad prekommi festivalu, zoiroka odzrkadlila snaenia avantgardnej scény,
ponovaným a ánrovo preklasifikovaným sprievodom komornétak ako ju bolo moné v minulosti zachyti v jej aktuálnych vývinoho súboru niesli útrky známych jazzových melódií, tvoriacich
vých podobách. Nech vak ide o aktivity na poli jazzu, vánej hudby
roztrúsenú mozaiku, nanovo poskladanú do neèakaných formoèi iných ánrov, ich spoloèným znakom stále zostáva  ako ukázal
vých a harmonických súvislostí.
aj festival  a prekvapujúco nízke poslucháèske zázemie. NezáviDruhú návtevu na festivale absolvoval anglický súbor Icebreasí to pritom èasto ani od miery komunikatívnosti, ktorá môe by
ker, zdruujúci mladých hudobníkov a skladate¾ov s prirodzenými
v konkrétnych prípadoch na poèudovanie dos vysoká. Skôr sa
väzbami k neványm ánrom (predovetkým rocku, jazzu a tie
zdá, e nálepka avantgardný má dodnes príli ve¾a nepríjemworld music), ktorí si za svoju duchovnú autoritu vybrali holandných konotácií, s èím si, zdá sa, zatia¾ neporadila ani vyspelá
ského skladate¾a Louisa Andriessena s jeho postminimalistickou
Viedeò.
estetikou. Koncert sa tentoraz musel zaobís (v súvislosti s (in)dispoAUGUSTÍN REBRO
zíciami koncertnej sály) bez svete¾nej a mediálnej show, ktorá býva
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ANDREJ EBAN
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VLASTA PRÙCHOVÁ

A

PAVEL POLANSKÝ
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experimentov so slovenskou ¾udovou melodikou, jej zaèlenenie
do jazzrockového zvuku vak nebolo príli
dôsledné a presvedèivé. Celkovo pôsobila skupina málo uvo¾nene. Vygradovanými
sólami dokázal strhnú jej èlenov iba výborný saxofonista Jozef Králik. Nemôno
vak uprie nasadenie
a úprimnos, ktorými si Aurelius výsledný dojem vylepil.
Nasledovali praskí Madfinger. Podobne ako Beefolk, aj èlenovia Madfinger sú tudenti, v tomto prípade navtevujúci Jazzové konzervatórium Jaroslava Jeka. Dominantným prvkom ich hudby bol groove, ako spoloèná platforma rôznych týlových variácií
FOTO

a úvod festivalu vystúpila rakúska skupina Beefolk. Ide
o projekt iestich tudentov známej Kunstuniversität v Grazi.
Charakteristikým znakom skupiny je originálne a zvukovo ve¾mi
iroké nástrojové spektrum (husle, saxofón/flauta/basklarinet, akordeón, kontrabas/basgitara, bicie
nástroje). Rovnako iroké sú tie
CHRISTIAN WENDT
inpiraèné zdroje skupiny: Astor
Piazzola, John McLaughlin, Goran Bregoviè, klezmer, jazzrock
a freejazz. Hudobnú erudovanos
a aranérske kvality èlenov Beefolku treba vyzdvihnú o to viac,
e dokázali z heterogénnych elementov vytvori originálnu, nadánrovú a sofistikovanú fusion,
v ktorej sa kolektívne prelínalo
s individuálnym, komponované
s improvizovaným, prièom vetko
zostalo adekvátne vyváené. Beefolk sa postaral o strhujúci úvod
festivalu.
Po Beefolku sa na pódiu objavil Andrej eban so svojou novou skupinou v obsadení: Janko
Lehotský (basgitara) a Marián
Slávka (bicie nástroje). Zdá sa,
e legendárne trio eban-BuntajRózsa, ktorého tvorivý potenciál
sa pod¾a mòa albumom Kamakura vyèerpal, je teda definitívne minulosou. Nové
osobnosti v skupine ebanovi evidentne tvorivo pomohli. Nad pevným basovým groovom sa odohrávali jemné impresie gitary
èi elektrického klavíra a dlhé priestranné
zvukové truktúry boli pretkané ebanovým
pôsobivým spevom. Atmosféru empaticky
dokresloval talentovaný Marián Slávka. Koncert na TJF dostatoène naznaèil, e na tvorivé interakcie ebanovho nového tria sa môeme tei aj v budúcnosti. Potenciál tu urèite je.
Sobotný program otvorila trenèianska skupina Aurelius. Elektrifikované nástrojové obsadenie, charakteristické pre fusion a s
rozírenou sekciou bicích nástrojov, naznaèovalo týlové smerovanie, ktorým bola typická funkom ovplyvnená fusion z konca 70.
rokov s latinskoamerickými prvkami. Skupina sa pustila tie do
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iedenský Konzerthaus prichádza u siedmu sezónu so irokou programovou ponukou jazzu. Hviezdami programu Jazz im Konzerthaus
sú tri big bandy: Dave Holland Big Band (konalo sa 27. 10.), Wynton
Marsalis s Lincoln Center Jazz Orchestra (15. 1. 2003) a Big band Viedenského konzervatória na spoloènom koncerte so skupinou Count Basie All Stars Band (27. 4. 2003). V rámci komorných jazzových koncertov vystúpi duo Jim Hall  Charlie Haden (13. 11.) a hráè na ústnu
harmoniku Toots Thielemans (2. 12.). Jazzové kombá bude reprezentova Jan Garbarek Group (11. 11.), kvarteto Brad Mehldaua s programom
Largo (18. 3. 2003) alebo kvarteto Waynea Shortera (23. 3. 2003).
www.konzerthaus.at

V

ydavate¾stvo Verve pripravilo nové vydanie jednej z najslávneích
a najvplyvnejích nahrávok Johna Coltranea A Love Supreme
z roku 1965. Pod hlavièkou Deluxe Edition vychádza ako 2CD-komplet,
obsahujúci jednak pôvodnú nahrávku suity a tie jej jedinú koncertnú
nahrávku v kvartetovom obsadení z jazzového festivalu Mondial du Jazz
v Antibách. Zaujímavosou sú dve nahrávky prvej èasti suity Acknowledgement, nahraté so sextetom (s Archie Sheepom na tenor saxofóne),
ktoré vychádzajú po prvýkrát. Album remastroval jeho pôvodný nahrávací technik Rudy Van Gelder a vychádza aj vo formáte SACD.
www.vervemusicgroup.com, alovesupremethebook.com

POKRAÈOVANIE ZO STR.

22

sól (hoboj, flauta, fagot, husle) upútal najmä umelecký vedúci
Musiky aeterny Peter Zajíèek v afektívnych hus¾ových sólach,
zahraných s ve¾kou znalosou. Dirigent mal partitúru úplne
vo svojej moci, nároèný hudobný text dobre preèítal, detailne
vypracoval, i keï druhé predstavenie (mono kvôli celkovému
uspokojeniu hráèov, e to prvé dopadlo dobre) malo trochu slabie tempo (nie vak kvôli hlavnej hrdinke). K úspenému pred-
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(s trenèianskymi koreòmi) Vlastu Prùchovú. Jej premiérový vstup
na trenèianske pódium odmenilo publikum spontánnym standing
ovation. Pani Prùchová spievala vo skvelej forme. Úprimnos, charizma, elegancia a skúsenosti spolu so zamatovo mäkkým hlasom sa u nej spájali do nezamenite¾ného celku. So sprievodom rovnako skvelej rytmiky  Zdenìk Zdenìk
(klavír) a Vít Fiala (kontrabas)  predviedla pestrú kyticu tandardov, ktorej dominovali balady. Z nich najdojímavejou
bolo rekviem pre Karola Kraugartnera
Good Bye. Koncertný program striedali
moderátorské vstupy Pavla Polanského,
ktorý spolu s Vlastou Prùchovou presvedèil publikum o tom, e v ich prípade jazz
nie je o týloch, ale o pocitoch, a e
swing je schopný chyti za srdce aj dnených poslucháèov.
Èo teda priniesol 9. roèník TJF ? Originálne poòatie jazzu v podaní skupiny
Beefolk (analogicky s minuloroèným objavom, eklektickými Brink Man Ship),
prezentáciu domácej (Andrej eban, Peter Lipa) i lokálnej jazzovej scény (Aurélius) a v neposlednom rade poteite¾ný
fakt  rádovo vyiu návtevnos oproti minulému roèníku. To je
sluná bilancia a pomerne nádejný prís¾ub do budúcnosti.
R O L A N D K Á N I K , raveniuz@h-looz.sk
FOTO

siahajúcich od smooth-fusion a la Marcus Miller a po expresívne
sónické erupcie, aké poznáme napríklad v podaní Jamesa Cartera a jeho skupiny Electric Groove Band.
Skupinu dopåòal spevák Tomá Beroun,
RADO TARIKA
ktorý svojím hlasovým prejavom, ale aj
výzorom nápadne pripomínal Dana Bártu. Technická vyspelos a hravos je
v prejave Madfinger evidentná. Dojem
z vystúpenia vak kazila príliná teatrálnos èi pseudo-extatickos, pôsobiaca
ako zbytoèná póza.
Nede¾ný program s podtitulom Veèer
s legendami odtartoval Peter Lipa &
band. Peter Lipa sa predstavil vo svojej
stabilnej blues-jazzovej polohe, so
skladbami ako Lonely Avenue èi vlastnými piesòami z albumu Naspä na stromy. Okrem Lipu si èoraz väèiu pozornos zaslúia aj èlenovia jeho mladej
skupiny: energický a empatický bubeník
Miro Hank alebo u pomerne známy altsaxofonista Rado Tarika. Na záver ako
bonus uviedol Lipa aj skladbu z pripravovaného albumu beatlesoviek. Po vystúpení Petra Lipu sa za mikrofónom objavil bubeník, producent a moderátor
Pavel Polanský. Mal pred sebou milú úlohu uvies na pódium
Trenèianskeho jazzového festivalu praskú spevácku legendu
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merické vydavate¾stvo Nonesuch vydáva v kompletnej podobe na
CD svoju slávnu edíciu Explorer Series, ktorá vychádzala na LP
v rozmedzí rokov 1967 1984. Edícia sa stala jedným z východísk ánru dnes nazývaného world music a bola známa svojím etnomuzikologickým prístupom k získavaniu terénnych nahrávok. I keï boli v priebehu
minulých rokov niektoré nahrávky u vydávané, je edícia po prvýkrát
pripravená na vydanie v kompletnej podobe (92 titulov), remastrovaná,
s novými obalmi a s pôvodnými sprievodnými textami.
www.nonesuch.com

V

ydavate¾stvo Columbia/Legacy ponúklo na trh kompletné vydanie
nahrávok slávneho amerického gitaristu Charlieho Christiana.
4CD-komplet s názvom The Genius Of The Electric Guitar obsahuje
vetky dostupné záznamy uskutoènené v rokoch 1939 1941 so sextetom Bennyho Goodmana. Z 98 skladieb bolo 17 doteraz nevydaných,
alternatívne nahrávky konkrétnych skladieb sú zoradené pod¾a èasu
vzniku, èo umoòuje poslucháèovi sledova postupný vývoj skladieb a sól.
Zaujímavosou kompletu je aj uverejnenie nevydarených, predèasne
ukonèených skladieb, zlých zaèiatkov a nezostrihanej 20 minútovej jamsession. Nový sprievodný text Petera Broadbenta dopåòa kompletná sessionografia zostavená Lorenom Schoenbergom, spomienkový text Christianovho blízkeho priate¾a Lesa Paula a ïalie príspevky od B. B. Kinga,
George Bensona, Johna Scofielda èi Billa Frisella.
www.charlie-christian.com

staveniu prispel preklad Adriana Rajtera. V budúcnosti by bolo
mono osoné uvaova o predvedeniach v origináli (samozrejme, s hercami hovoriacimi v pôvodnom jazyku). Predstavenie
Bendových melodrám v rámci BHS bolo vak rozhodne dobrou
vizitkou náho interpretaèného umenia a navye  hoci pravdepodobne len náhodou  korepondovalo s premiérou Schönbergovho Oèakávania v SND, ktoré má s Bendovými melodrámami
dos spoloèného.
LADISLAV KAÈIC

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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K L A S I K A

ARVO PÄRT
ORIENT & OCCIDENT
Swedish Radio Symphony Orchestra,
Swedish Radio Choir, Tõnu Kaljuste
ECM New Series 2002, 472080-2,
distribúcia DIVYD

Keï som poèul úvodnú sekvenciu Pärtovej skladby Wallfahrtslied
(Pútnická pieseò), okamite som
sa do nej zamiloval. Je to ten
druh hudby, ktorý chcem poèu
znova a znova a dáva zmysel
kúpe kompaktného disku.
Vetko je v nej také samozrejmé,
jednoduché, prieh¾adné,
a pritom také výreèné! Obyèajné
melodické zdvihy, tvoriace jednu
z kompozièných vrstiev, majú pre
mòa ve¾kú výpovednú hodnotu.
Poèujem v nich ozvenu podobných dvojtónových vzdychov
v èasti Lacrimosa Mozartovho
Rekviem a myslím na Messiaenov
výrok o tom, e hudba sa
napriek urèitým zlomom vyvíja
v kontinuálnom procese a vo
svojej podstate sa nemení.
Pútnická pieseò vznikla ete roku
1984, keï Pärt stratil priate¾a,
reiséra Grigorija Kromanova.
Nová je len verzia pre muský
zbor a sláèikový orchester. Druhá
skladba na disku je Pärtovou
novinkou a bratislavské
publikum ju poèulo na koncerte
v rámci festivalu Melos-Étos
2001. Skladba Orient & Occident
(Východ a Západ) z roku 2000 je
ïalou z radu èisto intrumentálnych kompozícií pre sláèikový
orchester (spomeòme si na
Cantus, Festina lente èi Trisagion).
Je zaloená na jednoduchom
princípe striedania orientálne
zafarbených jednohlasných
intonácií s hustou akordickou
sadzbou západnej proveniencie,
v ktorej je ukrytá melódia, tvorená z charakteristických neakordických tónov. Pre milovníkov
Pärtovej hudby je skladba azda
vítaným obohatením jeho
výrazových prostriedkov. Tretím
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dielom na disku je relatívne
nová kompozícia z roku 1998
Como cierva sedienta (Tak, ako laò
dychtí), v ktorej Pärt vyuíva
médium celého orchestra (èo
nerobieva èasto) a mono práve
preto je zvukový výsledok
v kontexte jeho tvorby najzvlátnejí. Mám na mysli pouitie
plechových dychových a bicích
nástrojov, dodávajúcich hudbe
pre mòa cudzorodú honosnos
a lesk. V skratke je vak tento
disk významným prírastkom do
pärtovskej diskografie a ponúka
poslucháèovi tú najvyiu
kvalitu po vetkých stránkach
(výkony hudobníkov, výtvarná
realizácia).

PETER ZAGAR
=====

PIERRE TABART
REQUIEM  MAGNIFICAT  TE DEUM
Fréderic Désenclos, Ensemble La
Fenice, Ensemble Jacques Moderne,
Jean Tubéry
Virgin/EMI 2001, 545476-2

Znalci a majitelia hudobných
titulov edície Veritas
z vydavate¾stva Virgin urèite
potvrdia skutoènos, e jej
produkty predznamenávajú
takmer bez výnimky vdy
zaujímavý a kvalitatívne
hodnotný obsah.
V tejto produkcii vyla
v minulom roku pozoruhodná
nahrávka skladate¾a francúzskej
chrámovej hudby 17. storoèia,
Pierra Tabarta (1645-1699),
realizovaná intrumentálnym
súborom Ensemble la Fenice
a vokálnym telesom Ensemble
Jaques Moderne pod vedením
Jeana Tubéryho. Prínosná je
predovetkým v objavení
unikátnych vokálnych sakrálnych kompozícii skladate¾a,
ktorý v tomto období (presné
datovanie vzniku skladieb sa

nezachovalo) tvoril v tieni dvoch
najväèích hudobných centier
Francúzska  Paría a Versailles
 a zaznamenáva v regionálnom
zmysle provinènú, no obsahovo
významnú a jedineènú kapitolu
hudobných dejín francúzskeho
dvora ¼udovíta XIV.
O skladate¾ovom ivote a diele
podáva prvé svedectvo jeho
súèasník Sébastien de Brossard,
vïaka ktorému sa zachovala
i èas z Tabartovej hudobnej
pozostalosti (oma, rekviem, Te
Deum, Magnificat a 2 motetá).
Predstavované diela pochádzajú
z èias Tabartovho pôsobenia vo
funkcii riadite¾a chóru katedrály
Saint-Étienne v Meaux a vznikli
pravdepodobne medzi rokmi
1685-1698. Vzácnym príkladom
je existencia kompozície Rekviem,
(keïe dvorní skladatelia
francúzskeho krá¾a nezanechali
mnoho skladieb tohto druhu),
unikátna figurálnym kontrapunktom, imitaèným spracovaním vetkého, èo je moné
imitova (Sébastien de
Brossard: Catalogue des livres de
musiques) a prítomnosou
stavebného kameòa, gregoriánskeho chorálu, z ktorého
vyrastajú niektoré èasti (introit,
sekvencia, Sanctus, elevácia).
Autenticky vyznieva nielen
interpretácia stredovekej
sekvencie Dies irae, dies illa,
v pôsobivom 5-hlase muského
zboru a dokonalej gregoriánskej
intonácii. Vetky èasti Rekviem
sprítomòujú obsah pokorným
vokálnym prejavom, bez ambície
vynies imitované hlasy do
dominujúcej polohy. Mono
tvrdi, e ide o pravý výraz,
podèiarkujúci zmysel urèenia
skladby zachovaním jej umeleckého charakteru.
Magnificat, písaný modernejie
pod vplyvom techniky dobového
moteta, podèiarkuje vokálnu
virtuozitu s prítomnosou bassa
continua, èo v prípade sakrálnej
skladby pôsobí koncertným
dojmom. Citlivo prednáané
koloratúry vak zachovávajú
intimitu obsahu a presvedèivé
podanie jednotlivých èastí
umocòuje duchovnú håbku diela.
Slová charakteristiky est
veritablement magnifique,
vpísané na konci diela u
spomínaným Brossardom, sú na
mieste nielen pri analyzovaní
Tabartovej kompoziènej techniky.
Interpreti sólových vokálnych

TO

partov (Edwige Paratová 
soprán, Stephan van Dyck 
tenor) stvárnili obsah diela
s ¾ahkosou, pri zachovaní
historickej autentickosti.
Text Te Dea v spojení s hudbou je
výzvou k radostnému chválospevu Boha-Otca. Tabart vo svojom
kompoziènom vyjadrení siaha od
polyfónnej linearity, cez mocnú
zvukovos homofónneho zápisu
a vracia sa naspä ku gregoriánskemu chorálu. Poslucháèskym
záitkom je zvuková jednota
a navodenie celej palety nálad,
poènúc invokáciou jednotlivých
èastí po závereèný akord.
Hudobné stvárnenie je výsledkom precíznej umeleckej práce
dirigenta Jeana Tubéryho, ktorá
sa zrkadlí v detailoch i celku.
Práca so sólovými spevákmi,
zborom a intrumentálnou
skupinou continua, nesie punc
minuciózneho kreovania do
podoby dôstojnej interpretácie,
ktorej panuje primárne vedomie
pôvodu a zamerania diela
s dôrazom na týlovú jednoznaènos. Miestom realizácie
nahrávky bol kostol sv. Maurícia
v meste Chinon, ktoré je
Tabartovým rodiskom, èo
predstavuje ïalí neprehliadnute¾ný moment autenticity.
Na doplnenie programu
tvoreného vokálnymi kompozíciami, autori obohatili CD
dvoma organovými dielami.
Offerte du 5e ton od Andrého
Raisona tvorí úvod k Te Deum
a anticipuje jeho ve¾kolepos
a oslavný charakter. Na mieste
Kyrie v Rekviem zaznieva
pôsobivé predvedenie Cromorne
en taille à 2 parties, skladate¾a
Rémoia Nicolasa de Grignyho.
Interpretom oboch skladieb je
Frédéric Désenclos, v jeho podaní
zapadajú obe skladby do
mylienkového konceptu
nahrávky.
Objav Tabartovho hudobného
diela prináa bohaté posolstvo
originality, kvality i krásy. CD je
nepochybne prínosom, ako
interpretaèným, tak hudobnohistorickým a v oboch rovinách
dokazuje existenciu bohatstva
provinènej kultúry Grande
Siècle. No nielen to. Lúè svetla
poznania zároveò otvára priestor
uznaniu a obdivu umenia ducha,
ktorý má jedineènú schopnos
povznáa.

L E N K A B Í L I KO V Á
=====
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VIOLIN ORCHESTRA BRATISLAVA
MUSICAL & FILM MELODIES
Opus 2002, 912689-2

Bývalý hudobno-vydavate¾ský
monopol OPUS má dnes na
Slovensku zvlátne postavenie.
Jeho dlhoroèná tradícia
a skúsenosti by mali v konkurenènom boji zabezpeèova istú
pozíciu. Skutoènos je vak pri
poh¾ade na ediènú politiku
a nové tituly vydavate¾stva iná.
Violin Orchestra Bratislava pod
vedením Eugena Botoa sa snaí
nadväzova na slávne cigánske
kapely z prvej polovice minulého
storoèia. Ich repertoárovú zloku
tvorili zväèa prebraté skladby
v zaujímavých aranmánoch. Tu
je vak aranérska práca
a intrumentaèná zloka chabá
a nevýrazná. Ich predchádzajúca
nahrávka prináala takzvaný
klasický populár od Capriccia è. 24
Niccola Paganiniho, cez
Brahmsov Uhorský Tanec è. 5 a
po slávny ab¾ový tanec z baletu
Gajané od Arama Chaèaturjana.
Tentokrát siahli po nestarnúcich
muzikálových melódiách.
Prvým momentom prezrádzajúcim cie¾ovú skupinu potenciálnych majite¾ov tohto titulu je
obal (klobúk dolu pred jeho
autorom Slavomírom Kopecom).
Takáto úèelová farebná gýèovos,
reflektujúca broadwayské
billboardy, nemá na naom trhu
obdobu (snáï mu sèasti môe
konkurova obal k inak vynikajúcemu muzikálu Dea Ursinyho
a Jána trassera Neberte nám
princeznú). Ako kupujúceho by
ma mono zaujímalo, èi ide
o cielený výsmech adresovaný
strane spotrebite¾a, alebo
skutoèné podceòovanie jeho
inteligenèného kvocientu.
Repertoár sa opiera o chronicky
známe populárne kusy, akými sú
All of Me, Only You, Hello Dolly!,
When The Saints Go Marchin´ in,
= HUDOBNÝ IVOT  11  2002

C´est Magnifique, As Time Goes By,
True Love, alebo What a Wondelful
World. Väèina z uvedených
melódií a piesní má svoju úctyhodnú tradíciu a vo svojom ánri
patrí skutoène ku pièke, èo, ia¾,
dramaturg a interpreti tvrdoijne
ignorujú. Podstatná je zaruèená
a odskúaná úspenos a ob¾úbenos u èo najirích vrstiev a èo
najstrávite¾nejie podanie. Výberom z muzikálu My Fair Lady
otvára kolekciu 7-èlenný sláèikový orchester s cimbalom, klavírom a bicími nástrojmi. Dialógu,
ktorý nástroje navzájom vedú,
vak prekáajú bicie, zvukovo
stojace na úplne odlinej platforme. Snaha Berca Balogha kopírova americké vzory stroskotala
u pri jeho predchádzajúcom
sinatrovskom projekte Hello
Frankie Boy. Tu sa javí problémovým najmä jeho frázovanie
a neprirodzene tvrdá výslovnos
angliètiny (v Hello Dolly! to
pôsobí a humorne). Naopak,
jeho precítený prejav v baladách
má silný expresívny náboj
(slávna Bernsteinova Maria a As
Time Goes By). Márii Eliáovej
muzikálová poloha pristane, jej
spev znie od¾ahèene, ale miestami lacno a naivne (Wouldn´t It
Be Loverly, Cabaret). Napriek
vetkému sú vokálne prejavy
sólistov oázou v tejto sladkej
a lacnej spleti ¾úbivých melódií.
Ich mená sú okrem toho tie
reklamným ahom!
Vydanie takého reprezentaèného titulu muzikálových a filmových lágrov vak pre mòa
ostáva záhadou. Musia slovenské vydavate¾stvá podporova
takýto kon-senzus? Pokia¾ vyie
menovaný titul je pre ekonomiku vydavate¾stva OPUS èiernym
koòom a podmieòuje vydanie
pôvodných originálnych projektov, bolo by moné aj takúto
neúctu voèi priaznivcom dobrej
a poctivej hudby tolerova.

P E T E R M OT Y È K A
==

J A Z Z

AL DI MEOLA
FLESH ON FLESH
Telarc 2002, CD-83543, distribúcia
DIVYD
Hviezdny tart devätnásroèného
Al Di Meolu podnietil Chick
Corea, keï ho po vypoèutí

amatérskej nahrávky prijal do
svojej kultovej jazzrockovej
zostavy Return To Forever. Po
odchode sformoval vlastnú
skupinu, s ktorou nahral svoje
najslávnejie albumy Elegant
Gypsy, Casino a Electric Rendezvous.
V nich bol jazz-rock prepletený
s hispánskymi a latinskoamerickými inpiráciami. V 80. rokoch
nahrával a koncertoval
s Johnom McLaughlinom a Paco
De Luciom. Záznam ich
legendárneho koncertu Friday
Night in San Francisco získal ve¾a
ocenení. Nápaditý bol aj
akustický projekt The Rite of
Strings (Svätenie strún  1995,
parafráza Stravinského The Rite
of Spring) s huslistom Jean-Luc
Pontym a kontrabasistom
Stanley Clarkom. V posledných
rokoch, po prestupe k labelu
Telarc, zaèína syntetizova
a absorbova (módne) vplyvy
world music. S ukrajinským
hráèom na banduru Romanom
Hrynkivom vzniká etno projekt
Winter Nights s úpravami
vianoèných tradicionálov.
Dokáe Al Di Meola aj po tridsiatich rokoch oslovi? Neviem, ale
kadopádne sa o to usiluje.
Otázny je len prístup a vo¾ba
prostriedkov. Ve¾a prezradilo
jeho vystúpenie na Bratislavských jazzových dòoch 1998, kde
sa predstavil síce ve¾mi efektnou, ale chladnou exhibíciou.
Najnoví album Flesh On Flesh je
v poradí jeho tvrtým vo vydavate¾stve Telarc. Personálne obsadenie je viac-menej vykrytalizované: po nieko¾koroènej pauze sa
vrátil basgitarista Anthony
Jackson, klavír a syntezátory
obsluhuje Mario Parmisano,
congá a perkusie Gumbi Ortiz,
bicie Ernie Adams a flauty
Alejandro Santos. Prekvapením
(a tie dlhoroèným snom Al Di
Meolu) je hosovanie slávneho
kubánskeho klaviristu Gonzala
Rubalcabu. Jeho sviee a predýchané sóla na elektrickom klavíri
sa, ia¾, objavia len dvakrát.

Pä skladieb z ôsmich napísal Di
Meola pre tento projekt, dve
témy si poièal od juhoamerických skladate¾ov a závereènú od
svojho prvého kapelníka.
Úvodná trojèasová suita Zona
Desperata oboznamuje poslucháèa so vetkým, èo sa bude na
pädesiatminútovej ploche
albumu dia: prelínanie
motivických variácií na elektrických a akustických plochách,
bohatá a efektná intrumentácia, rytmicko-metrická rôznorodos a pregnantnos. Kontrukèných faktorov je tu dostatok
(mono prive¾a), koneèný
výsledok nie je vak vdy
uspokojivý. Tematická únava
vlastného materiálu a snaha
prepája za kadú cenu konzumnos s invenènosou sa zdá by
najväèím nedostatkom takmer
pädesiatroèného Al Di Meolu.
Viaceré z kompozícií (Innamorata, Flesh on Flesh, Saffire Soleil)
obsahujú doslova recyklované
nápady, len v nových zvukových
farbách. Jednoznaène najlepou
skladbou albumu je Fugata
Astora Piazzollu. K nádhernej
a rytmicky zloito trukturovanej
unisono téme dvoch gitár sa
postupne pridávajú ïalie hlasy
a táto argentínsko-kubánska
sple je v druhej èasti ostro
synkopovaná elektrickým
klavírom. Meninas Egberta
Gismontiho má charakter
reminiscencie a jej krása je
v jednoduchej, strohej intrumentácii tyroch rovnocenných
hlasov akustickej gitary, klavíra,
basgitary a basovej flauty.
Závereèná téma Seòor Mouse
pochádza od Chicka Coreu
a roku 1978 sa objavila na Di
Meolovom albume Casino. Tu
ide o funkovú coververziu so
zvonivým, presvetleným zvukom
Fendera Stratocastera. Rozpaèito
a neprirodzene vyznievajú v tejto
vtipnej skladbièke len bicie,
ktoré si pán kapelník nahral
sám. Takáto závereèná túdiová
imitácia jam-session je od¾ahèením celého projektu.
Koncepcia albumu je vyváená
a príjemná u na prvé poèutie.
Skalným priaznivcom
a ob¾úbencom Al Di Meolu to
bude iste postaèova. Ostatným
odporúèam siahnu z jeho tvorby
po nieèom starom, nápaditejom.

P E T E R M OT Y È K A
===
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BRATISLAVA
OPERA

A BALET

SND

Pi 1. 11. G. Verdi: Nabucco
So 2. 11. V. Patejdl: Snehulienka a sedem pretekárov, G. Verdi: Rigoletto
Ut 5. 11. T. McNally: Majstrovská lekcia Marie
Callas
St 6. 11. M. Dubovský: Tajomný k¾úè,
P. I. Èajkovskij: Panna Orleánska
t 7. 11. A. Schoenberg: Oèakávanie;
G. Puccini: Plá
Pi 8. 11. G. Rossini: Barbier zo Sevilly
So 9. 11. L. A. Minkus: Don Quijote, 1. premiéra
Po 11. 11. L. A. Minkus: Don Quijote, 2. premiéra
Ut 12. 11. G. Bizet: Carmen
St 13. 11. S. Prokofiev: Romeo a Júlia
t 14. 11. G. Verdi: Don Carlos
Pi 15. 11. J. Strauss: Noc v Benátkach
So 16. 11. P. I. Èajkovskij: Luskáèik,
J. Massenet: Werther
Po 18. 11. R. Leoncavallo: Komedianti,
P. Mascagni: Sedliacka èes
Ut 19. 11. N. Rimskij-Korsakov: Zlatý kohútik
St 20. 11. G. Verdi: La Traviata
t 21. 11. G. Puccini: Tosca
Pi 22. 11. W. A. Mozart: Don Giovanni
Ut 26. 11. G. Verdi: Rigoletto
St 27. 11. P. I. Èajkovskij: Spiaca krásavica
t 28. 11. J. Strauss: Noc v Benátkach
SLOVENSKÁ

FILHARMÓNIA

So 9. 11. KS
SF, M. Majkút, dirigent
Symfonické tance Európy
B. Smetana, A. Dvoøák, J. Cikker, F. Chopin, F.
Lehár a ï.
Ut 12. 11. Malá sála SF
Musica aeterna, P. Zajíèek, umel. vedúci, Aapo
Häkkinen, èembalo, Kamila Zajíèková, soprán, Martina Bernáková, flauta
Baroková hudba zo kandinávie
J. H. Roman, J. J. Agrell, L. Dijkman, Ch. Ritter,
J. J. Agrell a ï.
B U R Z A
Predám Sang und Klang XIX. und XX.
Jahrhunderternstes und heiteres aus
dem reiche der Tone (2 zväzky najznámejích árií z opier, operiet, baletov, piesní a skladieb pre klavír).
Tel.: 02 623 17 688
Predám majstrovské husle od majstra
Adama Emanuela Homolku, Velvary
1839. Muzeálny kus od majstra Homolku. Znaèené.
Tel.  fax: 031/7805882,
0905/600765
Zn. Pre váneho zberate¾a.
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St 13. 11. KS
Cappella Istropolitana, SFZ, Philippe Bernold,
dirigent, Branislav Kostka, zbormajster, S.
Houda - aturová, E. Garajová, M. Pavloviè,
S. Beòaèka, sólisti
J. S. Bach, J. Haydn
Pi 15. 11. KS
Symf. orchester VMU, Tomá Hanus, dirigent,
Katarína Brejková, klavír, Mária Henselová,
soprán
W. A. Mozart, G. Mahler, A. Dvoøák
So 16. 11. KS
Nová slovenská hudba
SF, SFZ, Peter Feranec, dirigent, Jan Rozehnal, zbormajster, Martina Fajèáková-Karnoková, husle
P. Bagin, L.Kupkoviè, I. Hruovský, I. Zeljenka
Ut 19. 11. Malá sála SF
Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska, klavír,
Radoslav aina, kontrabas
I. Zeljenka, J. N. Hummel, J. L. Bella
t 21. 11., Pi 22. 11. KS
SF, Tomá Hanus, dirigent, Ewald Danel, husle
J. Sibelius, G. Mahler
t 28. 11., Pi 29. 11. KS
SF, Oliver von Dohnányi, dirigent, Paul Gulda,
klavír
I. Stravinskij, D. ostakoviè, N. Rimskij -Korsakov
St 4. 12. KS
SF, Chihiro Hayashi, dirigent
L. van Beethoven
t 5. 12., Pi 6. 12. KS
SKO Bohdana Warchala, BCHZ,Branislav Kostka, dirigent, Magdaléna Rovòáková, zbormajsterka, Katarína Turnerová, harfa, Alexander
Cattarino, èembalo
F. Benda, G. F. Händel, J. A. Benda
Ut 10. 12. KS
Vianoèný koncert
Moyzesovo kvarteto
¼udová hudba bratov Muchovcov
Peter Cón: Musica folklorica
HUDOBNÉ

CENTRUM

Mirbachov palác, zaè. 10. 30 h
Ne 17. 11.
HC a Spolok konc. umelcov

Nao Higano, soprán
Blanka Juhaòáková, klavír
Z. Fibich, F. I. Tomáek, A. Dvoøák
Ne 24. 11.
Martin Krajèo, gitara
Bratislavské sláèikové kvarteto
A. Vivaldi, W. A. Mozart, M. Giuliani, R. Dyens
Ne 1. 12.
Zuzana Zamborská, klavír
J. Brahms, C. Debussy, S. Prokofiev
Ne 8. 12.
HC a Spolok slov. skladate¾ov
Koncert k ivotnému jubileu I. Zeljenku
Moyzesovo kvarteto, Dana ainová, klavír, Radoslav aina, kontrabas
Ne 15. 12.
Milo Jurkoviè, flauta
Marica Dobiáová, èembalo
J. Ch. F. Bach, G. Ph. Telemann

KOICE
TÁTNE

FIHARMÓNIA

KOICE

t 21. 11.
Koncert v rámci Festivalu sakrálneho umenia
FK, Peter Feranec, dirigent, Viktor imèisko,
husle, Michaela Hausová, Gabriela Hûbnerová, Michal Lehotský, Martin Gurba¾, spev,
Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Albety, Viliam
Gurba¾, zbormajster
O. Respighi, J. Haydn
Ut 26. 11.
Slávne operné a operetné árie
FK, Jeannot Weimerskirch, dirigent, Marco Zorzi, tenor
TÁTNE

DIVADLO

KOICE

St 6. 11. P. I. Èajkovskij: Labutie jazero
t 7. 11. O. oth: Dielòa tanca
G. Verdi: La Traviata
So 9. 11. G. Dusík, P. Braxatoris: Modrá rua
Ne 10. 11. G. Verdi: Nabucco
St 13. 11. O. oth, J. Ivanenko, L. Vaculík,
P. mok: Mosty

Pi 15. 11. G. Puccini: Tosca
Ne 17. 11. Z. Mistríková, M. Pavlíèek, O. oth:
Zvlátna rados i II.
t 21. 11. Memories for mok
Carmen
Pi 22. 11. J. Neckáø: Kocúr v èimách
So 23. 11. G. Puccini: Tosca
Ut 26. 11. G. Puccini: Bohéma
St 27. 11. A. Ch. Adam: Giselle

BANSKÁ BYSTRICA
TÁTNA

OPERA

BANSKÁ BYSTRICA

Ut 5. 11. G. Verdi: Makarný bál
Pi 8. 11. B. Martinù: Veselohra na moste,
2. premiéra
C. Orff: Catulli Carmina
St 13. 11. G. Bregoviè: Gypsy Roots - èili - Cigánske korenie
Pi 15. 11. S. tepka: Na jeden dotyk (Radoinské naivné divadlo)
Ut 19. 11. D. Dinková: Krvavá svadba
P. imek: Salome
J. Dolinský ml.: Posledné tango pre teba
t 21. 11. G. Verdi: La Traviata
Ut 26. 11. F. Loewe - A. J. Lerner: My Fair Lady
t 28. 11. G. Verdi: Nabucco
So 30. 11. B. Smetana: Predaná nevesta

ILINA
KO ILINA
t 7. 11. DU Fatra
Po Shakespearových stopách
KO, Manfred Mûssauer, dirigent, tefan Buèko,
Ján imonoviè, recitácia, Jana Tarinová, komentáre k divad. hrám
G. Fauré, L. van Beethoven, G. Rossini, D. ostakoviè
t 14. 11. DU Fatra
Daniel Buranovský, klavír
F. Schubert, R. Schumann, F. Chopin, S. Rachmaninov, G. Gershwin, A. E. Ginastera

K O N K U R Z
GENERÁLNY RIADITE¼ SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE VYPISUJE
KONKURZ DO ORCHESTRA SF NA MIESTA
 èlena kontrabasovej skupiny
Konkurz sa uskutoèní 3. 12. 2002 o 13. 00 h v Koncertnej sieni SF.
Poadované vzdelanie: konzervatórium alebo V.
 vedúceho skupiny 2. huslí
Konkurz sa uskutoèní 19. 12. 2002 o 11. 30 h v Koncertnej sieni SF.
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.

GENERÁLNY RIADITE¼ SND
v Bratislave vypisuje konkurz na
obsadenie vo¾ných miest v orchestri
Opery SND
 tutti hráè v skupine violonèiel,
 hráè v skupine bicích nástrojov
Podmienkou prijatia je absolutórium konzervatória, VMU, JAMU, AMU.
Konkurz sa uskutoèní 6. 12. 2002 o 10.
00 h v skúobni orchestra Opery SND,
Gorkého 2, 815 86 Bratislava. Písomné
prihláky s krátkym ivotopisom posielajte na adresu Opery SND do 4. 12. 2002.
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