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nedávno, v snahe nájsť chvíľku oddychu, zotrvala som
pri televíznom prijímači (s ktorým si bežne netykám).
Nešla som cielene za vytypovaným programom.
Jednoducho len tak – zriedkavo relaxovať. Nevdojak
som sa ocitla vo sne. Nechcenom. Zaplavila ma
plastikovo-plejbeková vlna, v ktorej moderátori
určovali stupeň pozornosti. A národ – zrejme – napäto
očakával. Za ostinátom reklamy sa rodila Sláva. Tam
kdesi v pozadí, v prítmí odvrátených objektívov
kamier ju modelovali odborníci na šťastie. Defilé
úspešných, perspektívnych, objavených..., nežných
a krásnych diev, pred ktorými sa klaňala zaslúžilá
verejnosť. Aj dávno určený a ohlásený termín
(nejakého?!) vážneho či váženého orchestra sa
pomkol... Národ – zrejme – stál v pozore. Práve sa
rodila Sláva. Sláva zrodená z božej krásy. Ajhľa, sláva
vysnívaná, sláva trpená, sláva (ne)chcená...

„Do roku 2000 bude Mariinske divadlo práve tak
slávne ako pre sto rokmi. Dokážem to, Boh mi je
svedok, že sa ničoho nebojím..“ povedal asi pred
desiatimi rokmi vtedy pre nás takmer neznámy
Valerij Gergiev. (Jestvovala preňho hodnota menom
Sláva?

Fascinuje nás jeho umelecký prístup, slovanský
pátos, nepodkupnosť, sila, s akou deklaruje (nič viac –
nič menej) veľké umenie.

Mariinske divadlo je dnes exportný fenomén – jeho
slávu obhájil a vzkriesil dnes slávny Gergiev. Putuje
v exkluzívnych výpravách po veľkých scénach, veľkých
festivaloch... Neopája sa Slávou, slúži umeniu.

O tom hovorí reportáž-recenzia z dvoch predstavení,
hosťovania Mariinského petrohradského divadla na
festivalovom pódiu v tohoročnom meste hudby,
v Grazi. Leitmotívom je aj v rozhovore s barytonistom
Sergejom Tolstovom... Je umelecká cesta určená
súradnicami náhod? ...oponuje mladá umelkyňa,
organistka Zuzana Ferjenčíková v dnešnom
miniprofile. V marcovom čísle bilancujeme tiež činnosť
Košického kvarteta, rovnako jedinečné podujatie,
festival s dvadsaťročnou minulosťou Cithara aedicula
v Nitre, spomíname na tvorivú osobnosť, predčasne
zosnulého Jozefa Malovca, koncertný život v našich
kultúrnych metropolách, premiéru muzikálu
Rasputin, české divadelné scény, aj to reflektujú
recenzie v marcovom čísle...

Vážení čitatelia, napriek tomu, alebo práve
preto(?), že sa nám začína brieždiť do zelena,
zachovajte nám naďalej priazeň.

Vaša
Lýdia Dohnalová

Prosíme ctených prispievateľov, aby k príspevkom pripojili (ak tak
dosiaľ neučinili) kvôli evidencii osobné dáta a číslo účtu.

R.
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Druhá časť Slovenského filharmonické-
ho zboru pricestovala 23. februára z fran-
cúzskeho mesta Nancy. V miestnej opere
participovala na scénickom uvedení opery
Talianskeho skladateľa L. Dallapiccolu Il
Prigioniero (Väzeň). Zbor, ktorý pripravil
zbormajster Marián Vach, očaril svojím
kvalitným výkonom nielen francúzske pub-
likum, ale aj miestnu kritiku.

R.

SFZ NA KANÁRSKYCH OSTROVOCH

A VO FRANCÚZSKU

Časť Slovenského filharmonického
zboru doplnená externými členmi

sa  17. februára vrátila z Kanárskych ostro-
vov Tenerife a Gran Canaria. Zbor so zbor-
majstrom Janom Rozehnalom vystúpil s Or-
questa Sinfonica de Tenerife v diele Richar-
da Wagnera Súmrak bohov. Publikum prijalo
netradične dlhý – až štvorhodinový koncert
pod dirigentskou taktovkou španielskeho
dirigenta Victora Pabla s veľkým aplauzom.

Na vyše roka prázdny post šéfdirigenta
Slovenskej filharmónie bude vymeno-

vaný český dirigent Jiří Bělohlávek. Keďže
rokovania so Slovenskou filharmóniou ho
zastihli v čase dohodnutých kontraktov na
roky 2003 až 2005, pripravovaná zmluva
so  SF bude zatiaľ len na post „designova-
ného hudobného riaditeľa“. Do začiatku
sezóny 2005 bude Bělohlávek ovplyvňo-
vať  predovšetkým dramaturgiu a výber
účinkujúcich. Až od jesene 2005 by Bělo-
hlávek mal zastávať post šéfdirigenta. Na
jeho odporúčanie prídu od budúcej sezó-

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK NOVÝM ŠÉFDIRIGENTOM

SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE

ny do Slovenskej filharmónie dvaja asistu-
júci dirigenti: Slovák Rastislav Štúr a Čech
Tomáš Hanus.

Jiří Bělohlávek bol v rokoch 1990 až
1992 šéfdirigentom Českej filharmónie,
v rokoch 1995 až 2000 hlavným hosťujú-
cim dirigentom londýnskeho BBC Sympho-
ny Orchestra. V súčasnosti je hlavným hos-
ťujúcim dirigentom Národného divadla
v Prahe, umeleckým riaditeľom Pražskej
komornej filharmónie a profesorom praž-
skej Akadémie múzických umení.

AS

FO
TO

 A
RC

H
ÍV

Pri príležitosti sláv-
nostného otvorenia

6. ročníka medzinárod-
ného festivalu Mozartov
týždeň Bratislava 2003,
v Zrkadlovej sieni Pri-
maciálneho paláca 23.
februára odovzdal veľ-
vyslanec Rakúskej re-
publiky Dr. Martin Boll-
dorf muzikológovi,
predsedovi Mozartovej
obce a zakladateľovi fes-
tivalu PhDr. Pavlovi
Polákovi Rakúsky

čestný kríž za vedu

a umenie I. stupňa, ktorého súčasťou bol
diplom od spolkového prezidenta Thoma-
sa Klestila a blahoželanie od spolkového

kancelára Wolfganga Schüssela. Toto naj-
vyššie ocenie získal naposledy na Sloven-
sku dirigent Ľudovít Rajter.

R.

OCENENIE
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Po dvoch rokoch sa opäť zišla muzikolo-
gická obec. Presnejšie povedané: stret-

lo sa zopár skalných, ktorých ešte stále za-
ujíma osud vlastnej profesie, majú ambí-
ciu niečo urobiť, čo sa v bežnom živote, kde
sa musíme starať predovšetkým o existenč-
né zabezpečenie našich rodín, jednoducho
nedá. Lebo je všetkým jasné, že väčšina
z nás má i po mnohých rokoch praxe a zbie-
rania skúseností pramálo príležitostí na
„profesionálne vyžitie“. Alebo sa mýlim?
Žeby to nebol nedostatok času či fyzických
síl, ale len obyčajná ignorancia?

Osobne ma veľmi teší, že Slovenská mu-
zikologická asociácia ešte stále existuje a aj
to, že je stále súčasťou Slovenskej hudob-
nej únie – napriek finančným problémom,
keďže kategória občianskych združení
nemá žiadne garantované prostriedky od
štátu a členské príspevky nestačia ani na
základné potreby. Žijeme stále v neistote –
ešte šťastie, že ako členovia predstavenstva
nedostávame žiadnu mzdu, inak by sme sa
museli obzerať za stabilnejším a lepšie pla-
teným miestom.

pohľad pozitívne, na druhej strane strata
istoty finančného krytia je nepochybná
a z roka na rok zaznamenávame postup-
né zoštíhľovanie balíka. A toto postihuje
nielen náš časopis, ale aj iné aktivity – na-
príklad festivaly, ktoré boli cielene odsu-
nuté z Hudobného centra na rôzne občian-
ske združenia a po krátkom čase zanikli,
pretože organizátori nedostali na ich reali-
záciu ani halier...

Takže budeme bojovať ďalej, a to v no-
vom zložení členov predstavenstva: Jana
Bartová, Edita Bugalová, Ľudmila Červená,
Alena Čierna, Eva Čunderlíková, Lýdia Do-
hnalová, Ladislav Kačic, Jana Lengová, Ka-
rol Medňanský a Eva Szorádová. Pravdepo-
dobne sa opäť dohodneme na rotujúcom
predsedovi, ktorými v uplynulom období
boli Marta Hulková a Eva Čunderlíková.
Verme, že k nám pribudne zopár mladých
členov s novými nápadmi, aby sme zacho-
vali kontinuitu a naďalej mohli využívať ten-
to priestor na realizáciu svojich zámerov
a projektov. Podrobnosti sa dozviete u na-
šej tajomníčky Slávky Ferencovej na Michal-
skej 10 v Bratislave (tel. 5443 5291, e-mail:
hudobnaunia@stonline.sk), alebo na inter-
netovej stránke http://shu.szm.sk.

EVA ČUNDERL ÍKOVÁ

Ale k veci. Zišli sme sa 22. januára 2003
v klube Musica slovaca Hudobného fondu
v Bratislave, aby sme sa navzájom informo-
vali, čo sa za uplynulé dva roky podarilo
realizovať, aké problémy sme riešili, ktoré
zborníky z muzikologických konferencií si
možno vyžiadať v Hudobnom fonde (po
výdatnom zdražení poštovného si nemô-
žeme dovoliť zasielať ich všetkým členom
SMA poštou), ako sme reagovali na pláno-
vané (i neplánované) legislatívne zmeny či
problémy hudobného života na Slovensku.
Konštatovali sme, že komercionalizácia
postupuje závratným tempom, že si málo
chránime vlastnú minulosť, že nemá kto
vydávať pôvodnú muzikologickú literatú-
ru, že si vôbec nie sme istí, či „štátne“ pe-
niaze, určené na kultúru a hudobné ume-
nie obzvlášť, tečú tým správnym smerom...
Tých pár korún, ktoré sa nám ujdú cez úče-
lové transfery Ministerstva kultúry SR, sa
snažíme využiť čo najlepšie, na konferen-
cie, semináre a zborníky z nich.  Roku 2000
nám pribudlo do „vienka“ vydávanie re-
vue Slovenská hudba, čo je síce na prvý

„Je úžasné, že mladý človek chce dosiah-
nuť viac, než môže,“ pripomenul auditóriu
husľových pedagógov Jindřich Pazdera na
9. husľovej dielni, ktorá sa konala 13. až
15. 2. v Žiline.

V poradí už 9. ročníka tohto súťažno –
pedagogického podujatia sa zúčastnilo 22
huslistov základných umeleckých škôl
z Bratislavy, Trenčína, Modry, Starej Ľubov-
ne, Dolného Kubína a Žiliny spolu so svo-
jimi pedagógmi a pozorovateľmi z ďalších
ZUŠ, ale aj so študentmi konzervatórií.

Ako všetkým ročníkom dielní, aj tejto
bol garantom a vedúcim Jindřich Pazdera
z pražskej Akadémie múzických umení.

Organizátori 9. husľovej dielne zo ZUŠ L.
Árvaya Žilina opäť úzko spolupracovali s ŠKO
Žilina na laureátskom koncerte v Dome
umenia FATRA. Predstavili sa na ňom laure-
át 8. husľovej dielne 2002 Andrej Matis
z Dolného Kubína (ZUŠ P. M. Bohúňa) a Jin-
dřich Pazdera skladbami H. Vieuxtempsa,
F. Poulenca, E. Schulhoffa a B. Martinů.

Husľová dielňa má tradične svojho laure-
áta, ktorý získa ako súčasť ocenenia ponuku
predstaviť sa na koncerte nasledujúceho roč-
níka. Dosiaľ každý laureát využil ponuku
vyskúšať si profesionálne pódium spolu
s umelcom takých kvalít, ako je J. Pazdera.

oceniť mladých huslistov (napr. aj kvalitný-
mi strunami): IFM Melodia-hudobné ná-
stroje, Poradcovi podnikateľa, Prvej komu-
nálnej banke a Bavorskej pekárni zo Žiliny.

Záujem o účasť na husľovej dielni je stá-
le veľký. Je signálom dobrej pedagogickej
práce na našich ZUŠ, signálom vyhľadáva-
nia a starostlivosti o hudobne nadané deti.
Svedčí to aj o vytrvalej pomoci AUHS zá-
kladným umeleckým školám a napokon
aj tomuto podujatiu, ktoré asociácia zahr-
nula tak ako po iné roky do svojho plánu
podujatí medzi iné významné festivaly a sú-
ťaže.

Je úžasné, že všetci tu uvedení, vytvorili
priaznivé podmienky mladým huslistom,
ktorí c h c ú dosiahnuť viac. LL

A tak sa môžeme tešiť na tento koncert,
tak ako Marta Rovdičová (12 r.) laureát-
ka 9. Husľovej dielne 2003 zo ZUŠ J. Kre-
sánka, Bratislava (z triedy Jany Spálovej)
s klavírnou spoluprácou Ivety Majlátho-
vej. Na koncerte účastníkov sa predstavila
s dielom Scène de ballet Ch. de Bériota
a úspešne sa „potrápila“ aj vo workshope,
kde preukázala vnímavosť a správne reak-
cie na (niekedy aj ostrejšie) pripomienky
a rady J. Pazderu.

Husľovú dielňu vyhlasuje Ministerstvo
školstva SR. Organizátori – ZUŠ L. Árvaya
v Žiline sú vďační za podporu a možnosť

AKO ĎALEJ, MUZIKOLÓGOVIA?

PRÍLEŽITOSŤ PRE HUSLISTOV

Doterajší laureáti Husľovej dielne

1. HD ‘93
Dalibor Karvay, ZUŠ Vrútky

2. HD ‘94
Matej Šútora, ZUŠ Sklenárova ul.,
Bratislava

3. HD ‘95
Dalibor Karvay, ZUŠ Vrútky
Katarína Bírošová, ZUŠ L. Árvaya,
Žilina

4. HD ‘96
Alexej Rosík, ZUŠ J. Cikkera,
Banská Bystrica

5. HD ‘97
Daniel Turčina, ZUŠ P. M. Bohúňa,
Dolný Kubín

6. HD ‘99
Rudolf Patrnčiak, ZUŠ L. Árvaya, Žilina

7. HD ‘01
Katarína Mikšíková, ZUŠ P. M.
Bohúňa, Dolný Kubín

8. HD ‘02
Andrej Matis, ZUŠ P. M. Bohúňa,
Dolný Kubín

9. HD ‘03
Marta Rovdičová, ZUŠ J. Kresánka,
Bratislava



4 �  HUDOBNÝ ŽIVOT • 3 • 2003

O S O B N O S T I  •  U D A L O S T I

Pri opakovaných dotykoch s tvorbou
skladateľov, ktorí prednedávnom pred-

časne odišli (Tadeáš Salva – 1996, Jozef Ma-
lovec – 1998, Ivan Hrušovský – 2001), vari
ešte intenzívnejšie si uvedomujeme osobi-
tú fyziognómiu príslušníkov generácie, na-
stupujúcej v 60. rokoch do slovenského
hudobného života. Túto generáciu spájala
síce historická povinnosť prevetrať vtedaj-
šie v mnohom zatuchnuté domáce kom-
pozičné prostredie zdravými nápadmi, ob-
javmi, chuťou hľadať v kontakte s inšpiru-
júcimi podnetmi zvonku nekonvenčné
polohy tvorivosti, ale prijímanie a transfor-
mácie nových podnetov sa v rámci gene-
račného vrstvenia realizovali autorsky in-
dividuálne, s vývojovou perspektívou
i schopnosťou odolávať simplifikačným tla-
kom z rokov tzv. normalizácie. V tomto
spektre sa sviežim a zvláštnym hlasom od
počiatku vynímal Jozef Malovec (koncom
marca by sa dožil sedemdesiatky).

Malovec bol prvým z mladých adeptov
skladateľskej profesie, ktorým nevyhovo-
val pedagogický systém na bratislavskej
VŠMU, a preto v roku 1954 odišiel z triedy
A. Moyzesa do Prahy, kde študoval pod
vedením Jaroslava Řídkeho a Vladimíra
Sommera. Už v absolventskej Predohre pre
orchester (z r. 1957) uplatnil Malovec prv-
ky konštruktívnej hravosti a spontánnej
imaginácie, ktoré spresňoval a v podstate
sa ich nevzdal do konca života. Řídky bol
ctiteľom tvorby Martinů, a Sommer patril
v druhej polovici 50. rokov za svoju mo-
dernú orientáciu k proskribovaným čes-
kým skladateľom. A tak mladý Malovec,
poučený princípmi neoklasicizmu i spora-
dickými poznatkami o vývoji európskej
hudby prvej polovice 20. storočia vrátane
kompozičných princípov druhej viedenskej
školy, pochopil užitočnosť racionálne mo-
tivovanej disciplíny, ktorou mohol kontro-
lovať svoju spontánnu invenciu. V rade in-
štrumentálnych komorných skladieb, na-
písaných v prvej polovici 60. rokov, sa
Malovec počas kontaktu so skupinou svo-
jich bratislavských vrstovníkov (I. Zeljen-
ka, R. Berger, L. Kupkovič), experimentu-
júcich v jednoduchých podmienkach zvu-
kového štúdia Čs. televízie s elektrogén-
nym zvukom a naklonených vtedy prí-
ťažlivej seriálnej technike a aleatorickej
metóde, síce hlásil k smeru záujmu svojich
druhov, ale nepopieral zároveň vlastný spô-
sob transformácie aktuálnych podnetov.

Jeho predstavivosti sa
stalo blízke prepájanie
zdanlivo nesúrodých
štrukturálnych prvkov.
Dodekafonickú techniku
v prísnom zmysle slova,
blízkom A. Webernovi či
P. Boulezovi (quaternion,
rotácia subsérií, symetric-
kosť) aplikuje na tradič-
ne vytvorené motivické
tvary, individualizované
melodicky i rytmicky.
Tieto tvary slúžili sklada-
teľovi ako sluchovo roz-
poznateľné opory pre konštruktívnu, ele-
gantne rozvinutú hru s atribútmi symetrie
a proporčnosti, na pôde jednoduchej ron-
dovej, či trojdielnej formy (Dve časti pre
komorný orchester, Malá komorná hudba,
Kryptogram I pre basklarinet a bicie). Va-
riabilita sa docieľuje v prostredí apartnej,
farebne individualizovanej kombinácie ná-
strojov s rovnocenným zastúpením skupi-
ny bicích nástrojov. Malovec obľubuje ex-
ponovanie rozmanitých motívov s výsled-
kom, poznačeným neklamným nábojom
vtipu až recesie, s ľahko rozšafným nará-
baním s jednoduchými tvarmi a ich zvuko-
vou realizáciou. Už v spomenutej Predohre
je náznakovo uplatnený vzťah vážneho a ba-
nálneho, dôsledne prekomponovaných
štruktúr s jednoduchými, až primitívne
pôsobiacimi nápadmi, akoby plodmi mo-
mentálnej spontánnej invencie. V Bagate-
lách pre sláčikové kvarteto (1962) sa dva-
násťtónový rad uplatní v dvoch vrstvách –
voči pizzicatu C-durového kvintakordu, imi-
tujúceho hru začínajúceho gitaristu, znie
expresívna atonálna línia vystavaná zo zvyš-
ných 9 tónov. V Kryptograme I (1964) sa na
báze rondovej formy s kódou konfrontuje
minuciózna rotácia rytmických modelov,
zverená skupine neladených bicích nástro-
jov s punktualistickým rozptylom tónov do
priestoru, pričom rotovaným komplemen-
tárnym pohybom Malovec nevdojak antici-
poval ideu tzv. minimal music, v slovenskej
hudbe aktuálnu až o pätnásť-dvadsať rokov
neskôr. Aj v Koncertnej hudbe (stavbou mo-
tívov nadväzujúcej na Predohru) sa dvanásť-
tónový materiál „vykladá“ štyrmi durový-
mi a molovými kvintakordmi.

Vtip až roztopašnosť dotyku Malovca
s „avantgardnými“ postupmi, čarom zá-
merných kontrastov, dosahovaných aditív-

no-kolážovou technikou, sa mohol špeciál-
nym spôsobom zúročiť v priaznivejších
podmienkach novozaloženého Experimen-
tálneho pracoviska Čs. rozhlasu v Bratisla-
ve, kam prešiel Malovec pracovať pod ve-
dením P. Kolmana. Tu, v nadväznosti na
svoje staršie kompozície k filmu a k pás-

mu poézie, tvorí ako prvý
zo slovenských skladate-
ľov sériu priekopníckych
autonómnych elektro-
génnych kompozícií.
Úvodná z nich – Orthoge-
nesis (1967) sa rok po
svojom vzniku uplatnila
na špičkovom festivale
v Taliansku a jej stereo-
nahrávka získala cenu
v USA. Jej názov, ako i po-
menovanie ďalších opu-
sov tohto druhu (z rokov
1968-1971) – Punctum al-
pha, Tmel, Tabu, Teoréma

– poukazuje na vážnejšie zázemie Malovco-
vej inšpirácie. Nejde len o jednoduchú hru
s kontrastmi, ale zároveň o autorský ponor
do vážnych problémov ľudskej existencie –
ako veriaci človek má blízko k teozofickým
pohľadom, plným metafor a symboliky.
Malovcove sugestívne „príbehy“, korenia-
ce v sémantike protirečení, tlmočené až
s afektovým vyznením, nemajú veľa spoloč-
ného s ilustratívnosťou, sú poznačené viac-
významovosťou, náznakovou gestikou.

Najmä v decéniu 70. rokov, kedy sa
Malovec spolu so svojimi druhmi musel
načas zriecť invenčnej práce v elektroakus-
tickom pracovisku, sa prehlbuje jeho záu-
jem o vyrovnávanie kontrastov a protire-
čení v znamení dospievania k jednotnej
úrovni videnia, k svojrázne modelovanej
homeostáze. Na margo Malovcovej zrelej
inštrumentálnej tvorby sa povedalo, že je
hudobným pendantom k lyrizovanej pró-
ze, a skladateľova optika zahľadená nie na
jednoduché veci, ale za ne či nad ne, má
blízko k tvorivým princípom surrealizmu.
Skladateľ (poznačený aj vážnou chorobou)
citlivo potvrdzuje svoje istoty, nestráca
zmysel pre vtipné pointy (kóda v sláčiko-
vom kvartete Meditazioni notturni, 1976)
a kontrastné situácie, ale tie sa zavše len
mihnú v prostredí ladenom meditatívne,
elegicky, s tónmi koncentrovanej expresie
a pokory. Aj keď sa s mimoriadnou suges-
tivitou zdvihne k tónom vášnivého gesta
(Poéma in memoriam D. Šostakovič, 1977),
či vnútorne precíteného lamentu a protes-
tu voči dobovej nekultúrnosti (Hudba pre
bas a komorný orchester, 1977 na krehkú
poéziu skladateľovej manželky Heleny),
oporu nachádza v jednoduchých tvaroch,

Pripomenutie diela

FO
TO

 A
RC

H
ÍV

Jozefa  Malovca
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5. marca 2003 uplynulo 150 rokov od
založenia firmy Steinway & Sons v New

Yorku. Továreň so svojimi 128 patentmi
sa stala skutočným priekopníkom v stav-
be klavírov. Heinrich Engelhard Steinwey
sa narodil v roku 1797 vo Wolfshagene
v Nemecku, v rodine lesníka, ako najmlad-
šie z  dvanástich detí. Roku 1850 emigro-
val so svojou rodinou do Nového sveta.
Prvé roky sa musel adaptovať na úplne iný
spôsob života. Jedným z jeho rozhodnutí
bola amerikanizácia mena a tak v roku 1853
Henry E. Steinway a jeho synovia založili

vlastnú firmu – Steinway & Sons. V súlade
s mottom „to build the best piano possib-
le“ už zanedlho firma dosiahla vynikajúce
výsledky, ktoré si udržala až podnes.

Úspech Steinway & Sons bol okam-
žitý, už roku 1859 predávala firma 500 kla-
vírov ročne. Ešte podstatnejšie zvýšenie
produkcie dosiahla po presťahovaní do
väčších priestorov a získaní nového strojo-
vého zariadenia  roku 1860. Posledný raz
sa firma presťahovala roku 1872 do Asto-
rie na Long Islande, kde dosiaľ sídli jej ve-
denie. V tejto lokalite vznikla „Steinway

Village“, skutočná osada pre zamestnan-
cov firmy s kompletnou infraštruktúrou,
vrátane škôl. Rýchly rast a expanzia firmy
priniesli  roku 1875 otvorenie zastupiteľ-
stva v Londýne a  roku 1880 ďalšej továr-
ne v Hamburgu. Pôvodná fabrika v New
Yorku vyrába pre americký kontinent, pro-
dukcia v Hamburgu zásobuje Európu a zvy-
šok sveta. O rýchly európsky úspech sa
pričinil okrem iného aj Steinwayov nemec-
ký pôvod. „Steinway houses“ boli otvore-
né roku 1904 v Hamburgu a roku 1909
v Londýne, nasledovali ďalšie obchodné za-
stupiteľstvá v Japonsku a v Číne.

Pôvodne rodinná firma je dnes dôleži-
tým aktérom na newyorskej burze. Vyše
1 000 zamestnancov v New Yorku a  Ham-
burgu sa stará o to, aby ich značka bola sy-
nonymom stále spoľahlivej kvality. Od čias
prvého krídla, vyrobeného ešte v Sasku, už
opustilo brány firmy 565 000 klavírov pre
záujemcov na celom svete. Počas výrobné-
ho procesu je každé pianino i krídlo úzkost-
livo opracovávané s jediným cieľom: do-
siahnuť výnimočnú kvalitu, ktorá je pre
značku Steinway štandardom. Tu je vysvet-
lenie, prečo viac než 1 300 najlepších sve-
tových klaviristov a 90% koncertných sie-
ní na svete uprednostňuje koncertné kla-
víre Steinway.

Oslavy 150. narodenín Steinwaya sa
ponesú  roku 2003 v  štýle zodpovedajú-
com významu značky po celom svete. Ne-
bude to len vzdanie holdu zakladateľovi
Henrymu E. Steinwayovi, ale aj potvrde-
nie úmyslu zachovať a zveľaďovať jeho skve-
lý odkaz vo výrobe klavírov.

M. J.

STEINWAY & SONS

V koncertnej sále Konzervatória v Žiline
sa 29. januára uskutočnil koncert pe-

dagógov Ostravskej univerzity v Ostrave–
Inštitútu pre umelecké štúdiá, ktorý ako
jediný vo zväzku univerzity zabezpečuje
profesionálnu umeleckú výchovu študen-
tov pre potreby profesionálnych hudob-
ných inštitúcií. Na koncerte vystúpili Eliš-
ka Novotná (klavír), Dušan Foltýn (ho-
boj), Igor Františák (klarinet) a Jiří
Hanousek (violončelo) a uviedli diela C.
Debussyho, F. Poulenca a B. Martinů. Vý-
kony všetkých interpretov boli excelentné,
poslucháčom pripravili jedinečný zážitok.
Ostravský Inštitút pre umelecké štúdiá sa
výsledkami, úrovňou, ale aj študijnými
programami a  plánmi zaraďuje hneď za

Akadémiu múzických umení v Prahe a Ja-
náčkovu akadémiu múzických umení v Br-
ne. Po koncerte sa účinkujúci pedagógovia
stretli s dekankou Fakulty prírodných vied
Žilinskej univerzity (FPV ŽU) Miroslavou
Růžičkovou, prodekankou pre vzdelávanie
Radoslavou Turskou, s vedúcim Katedry
humanitných vied (KHV) Petrom Krbaťom,
s vedúcou Oddelenia hudby KHV Irenou
Medňanskou, s pedagógmi Oddelenia
hudby KHV a s vedením Konzervatória v Ži-
line. V rozhovoroch M. Růžičková a  I. Med-
ňanská priblížili koncepciu štúdia humanit-
ných študijných programov, týkajúcich sa
hudobnej výchovy na najmladšej fakulte
Žilinskej univerzity. Oddelenie hudby KHV
FPV ako prvé na Slovensku pripravilo do

praxe absolventov denného štúdia v štu-
dijnom programe učiteľstvo odborných
umeleckých predmetov v kombinácii hu-
dobná výchova – hra na nástroji, ktorí na-
stúpili na učiteľské miesta v hudobnom
odbore ZUŠ s vysokoškolským diplomom.
Na možnosti tohto štúdia čaká na Sloven-
sku množstvo učiteľov, ktorí ako absolven-
ti konzervatórií sú zaradení do ôsmej, resp.
do deviatej platovej triedy, no ako absol-
venti strednej školy majú znemožnený ďalší
kvalifikačný rast (rigorózna, kvalifikačná
skúška). Prítomní si navzájom vymieňali
skúsenosti a informácie o možnostiach
ďalšieho rozvoja umeleckých odborov
a umeleckého školstva a transformácii škôl
v zmysle  požiadaviek Európskej únie. Stret-
nutie bolo pre obe strany prínosné, z dob-
rej priateľskej atmosféry vzišlo množstvo
impulzov ako koncipovať stratégiu rozvo-
ja fakúlt v humanitných odboroch s kon-
krétnym zameraním na študijné progra-
my s hudobnou výchovou a hrou na hu-
dobnom nástroji.

JU R A J  RUTTKAY

Umelecko-pedagogická
KONFRONTÁCIA

150 ROKOV VÝROBY VÝNIMOČNÝCH KLAVÍROV

Úspech novembrového turné SOSR s nemeckým
zborom EuropaChorAkademie pod taktovkou jeho

šéfa Josharda Dausa, ktoré bolo už druhou spoločnou
akciou týchto dvoch telies, bol predpokladom pozvania
na ďaľší zájazd, ktorý sa uskutočnil v treťom týždni febru-
ára t.r. Po Verdiho Quattro Pezzi Sacri, Rossiniho Stabat
Mater a Mendelssohnovom gigantickom oratóriu Elias,
ktoré odzneli na predchádzajúcich dvoch turné, prišiel
na rad Antonín Dvořák a jeho Stabat Mater. Na troch
koncertoch v mestách Bremen, Wiesbaden a Berlín od-
znelo toto dielo s výbornými sólistami Rachael Tove-
yovou-soprán, Alexandrou Petersamerovou-
alt, Thomasom Dewaldom – tenor a Tomom
Mehnertom – bas. Dirigent J. Daus je od septembra
2002 menovaný aj riaditeľom preslávenej Sing-Akade-
mie zu Berlin, ktorá bola založená v roku 1791 a je

najstaršou zborovou inštitúciou na svete. Zrejme aj vďaka
spojeniu dvoch zborov sa mu podarilo obsadiť na túto
produkciu najlepších spevákov s majoritou krásnych špa-
nielskych hlasov, čo zaručilo farebnosť a mäkkosť zvuku.
Spolu s vyrovnaným speváckym kvartetom a výborým
výkonom orchestra vznikla pozoruhodná produkcia, kto-
rú nahralo rádio Sender Freies Berlin a bude ju vysielať
31. marca t.r. Samozrejme, že aj Slovenský rozhlas
získa nahrávku a bude ju vysielať Rádio Devín.

Koncerty EuropaChorAkademie sa vždy konajú
v prestížnych koncertných sieňach. Aj tentoraz po bre-
menskej „Glocke“ a wiesbadenskom „Kurhaus-e“ mal
SOSR možnosť ako prvý slovenský orchester koncerto-
vať v prekrásnom berlínskom Dóme, ktorého omračujú-
ca architektúra korešpondovala s Dvořákovým duchov-
ným veľdielom.                                               M. J.
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Štátny komorný orchester (ŠKO) usku-
točnil roku 2002 spolu 115 koncertov,

z toho samotný orchester odohral 83 kon-
certov – 37 koncertov na domácom pódiu
v Dome umenia Fatra v Žiline, 8 v iných slo-
venských mestách, 38 koncertov na 13 zá-
jazdoch v zahraničí (9 v SRN, 7 v Rakúsku,
3 v ČR, 6 v Holandsku, 1 v Belgicku, 12 v Špa-
nielsku). ŠKO Žilina uskutočnil 5 nahrávok
na CD (priekopníckym činom je súbor 6 CD
– komplet všetkých Mozartových tancov pre
holandskú spoločnosť Joan Re-
cords).

Roku 2002 sa uskutočnilo
8 koncertov v ďalších sloven-
ských mestách: Banská Bystri-
ca, Topoľčany (Hudobná jar
a Hudobná jeseň), Piešťany,
Trenčianske Teplice, Bojnice
(letné medzinárodné festiva-
ly), Bratislava (Bratislavské hu-
dobné slávnosti).

ZAHRANIČNÉ PÓDIÁ

Na prestížnom medzinárod-
nom festivale Wienerfestwo-
chen v Musikvereine vo Vied-
ni ŠKO vystúpil 9. júna pod
vedením japonského dirigen-
ta Tsugia Maedu nielen ako
jediný reprezentant slovenského interpre-
tačného umenia, ale ako jediný účastník
z východnej Európy popri takých zvučných
menách, ako Viedenská filharmónia, Ber-
línska filharmónia, Cleveland Symphony
Orchestra atď.

Z ďalších festivalových účinkovaní:
• Janáčkovy Hukvaldy (30. 6., dir. Leoš

Svárovský), uvedenie skladby Spomien-
ky Jána Cikkera.

• Festival Emy Destinnovej v Českých Bu-
dějoviciach (16. 8., dir. Leoš Svárovský).

• Flámsky festival v Herentalse v Belgicku
(18. 10., dir. Hermann Engels), sólistom

Dvořákovho Husľového koncertu bol Jin-
dřich Pazdera.

• Festival Ignaza Pleyela Ruppersthal, Ra-
kúsko (9. 11., dir. Manfred Müssauer).

• Koncert v Concertgebouw Amsterdam
(6. 10., dir. Taras Krysa, Ukrajina-USA,
sólista: Derek Han, klavír, USA) v rámci
turné po Holandsku.
Zájazd v Španielsku sa uskutočnil od 7.

do 23. 12. v rámci hudobno-literárneho
projektu Európskej únie a španielskeho

Ministerstva kultúry pod názvom „La Pa-
sión según Don Quijote“ s dirigentom Rui-
zom Remartinezom. ŠKO vystúpil na 12
koncertoch v Teatro Principal de Palencia,
Teatro Principal de Burgos, Teatro Caja de
Ávila, Teatro Juan Bravo Segovia, Teatro
Emperador León a i. Projekt pokračoval
aj v januári 2003 v Španielsku a Gibraltare
ďalšími 22 koncertmi.

PÔVODNÁ TVORBA

Roku 2002 uviedol ŠKO 16 súčasných slo-
venských diel autorov L. Kupkoviča, V. Di-

ŠKO ŽI L I N A bilancuje
diho, R. Dubovského, A. Moyzesa, I. Zel-
jenku, J. Podprockého, Ľ. Čekovskej, P.
Breinera, M. Budoša, J. Cikkera, I. Dibáka,
M. Moyzesa, J. Hatríka, L. Burlasa, I. Parí-
ka, z tohto 8  premiérovo.

PRE MLÁDEŽ

ŠKO Žilina pokračoval aj v tradícii koncer-
tov mladých umelcov pod názvom Cyklus
„M“, určených predovšetkým mladým po-
slucháčom. V rámci tohto cyklu sa usku-
točnili aj koncerty v spolupráci s poslucháč-
mi VŠMU v Bratislave, Akadémiou umení
v Banskej Bystrici a Konzervatóriom v Žili-

ne. 5 koncertmi pokračoval aj
cyklus Matiné pre deti a rodi-
čov, ktorý spája hudobnú, vý-
tvarnú, scénickú zložku a teší
sa veľkému záujmu detského
publika zo Žiliny aj okolia.

SÚBORY

Aktivitu vyvíjali komorné sú-
bory zložené z členov ŠKO Žili-
na, čím sa rozšírila možnosť
účinkovania na koncertoch
v slovenských mestách, kde
rozmery pódia neumožňujú
vystúpenia celého ŠKO. Sú to
súbory Suchoňovo kvinte-
to, Armonia slovacca (dy-
chové noneto), Archi di Slo-
vakia (sláčikový súbor war-

chalovského obsadenia), Dychové trio
ŠKO, Barokové kvarteto.

ŠKO A DIRIGENTI

Ani v roku 2002 nebol obsadený post šéf-
dirigenta ŠKO Žilina, čestným šéfdirigen-
tom zostal japonský dirigent Tsugio Mae-
da a hlavným hosťujúcim dirigentom bý-
valý šéfdirigent Leoš Svárovský. Orchester
spolupracoval s viacerými dirigentmi, hlav-
ne s Mariom Košikom, Oliverom Dohná-
nyim, Petrom Vronským, Christianom Pol-
lackom a Karolom Kevickým.

E. F.

blízkych ľudovej piesni či chorálu. Malov-
cova hudba získava náboj silnejúcej spi-
rituality, pokoja, ktorý však nikdy nie je
nehybne kontemplatívnym. V zrelých
dielach z 80. rokov (4 sláčikové kvartetá,
Komorná symfónia, Lyrická suita) je har-
monická vyváženosť tvarov, farieb a ex-
presie samozrejmou a stále pútavou.
Jeho imaginácia sa čoraz zreteľnejšie za-
cieľuje na zaobľovanie hrán, na redukciu
farebného rozptylu (Päť pokojných skla-

dieb pre klavír, Concerto da chiesa pre or-
gan, Baladická impresia pre husle a klavír),
aj keď celkovo nerezignuje na vlastné zdroje
napätia – 2. symfónia (1989) sa akoby sym-
bolicky hlási k tvarovým, zvukovým a sta-
vebným idiomom, geneticky spriazneným
s juvenilnou Predohrou či Koncertnou hud-
bou z konca 60. rokov. Trpezlivý pohľad
na dielo Jozefa Malovca svedčí o obdivu-
hodnej štýlovej homogénnosti, rastúcej
z archetypálne pochopeného princípu jed-
noty v rozmanitosti. Je to hudba, ktorá
rozhodne nezanikla s fyzickým odchodom

svojho tvorcu, ponúka svoje hodnoty –
krehké i vtipné, rozšafné i sústredené,
expresívne vypäté i pritlmené gestom vy-
rovnanosti – hodnoty, ktoré vypovedajú
o špecifickej sile skladateľovho muzikant-
sky čistého zmyslu pre eleganciu a homo-
génnosť, o jeho citlivosti pre sprostred-
kovanie vážnych otázok a stále nalieha-
vých posolstiev. Znie v súlade s čistotou
a nefalšovanou priamosťou Malovca –
človeka s úprimným úsmevom, takého,
akého si ho viacerí pamätáme...

ĽUBOMÍR CHALUPKA
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„Dvadsať rokov festivalu. Je to málo, či veľa?
V nitrianskom duchovnom prostredí je to
požehnane. Ako sa to podarilo, ako je to mož-
né? Odpoveď je jednoduchá: vďaka zápalitos-
ti, obetavosti a nezištnosti… Vďaka tým sen-
timentálno-romantickým hodnotám v srd-
ciach niekoľkých nadšencov, ktoré sa dnes už
nenosia…“ – takto uviedol jubilejný ročník
festivalu jeho riaditeľ a producent Pavol
Sika. Spolu s Jánom Labantom ako vý-
lučným dramaturgom založili v Nitre roku
1983 tento medzinárodný festival gitaro-
vej hudby. Odvtedy vytrvalo zápasia o jeho
prežitie, spoluvytvárajú jeho podobu
a podpisujú sa pod jeho úspechy. Festival
za dvadsať rokov vyrástol a dospel na mo-
derný európsky sviatok umenia. Nie ná-
hodou nad jeho ostatným ročníkom pre-
vzala záštitu Európska únia umenia.

KONCEPCIA A DRAMATURGIA FESTIVALU

Cithara aediculae je zameraná na konfron-
táciu mladých interpretov s  výkonmi re-
nomovaných gitaristov. Jesenný šesťdňo-
vý koncertný maratón vstúpil do 21. storo-
čia ako jedinečné podujatie, na ktorom sa
postupne predstavili najlepší európski aj
zámorskí interpreti.

„Už na počiatku sme sa zhodli v tom, že
by mal byť o mladých a pre mladých. Prie-
merný vek našich hostí býva do 30 rokov.
Predstavujeme gitaristov, ktorí buď vstupu-
jú na medzinárodnú koncertnú pôdu, prí-
padne zaujali v európskom kontexte, alebo
sú to už etablované osobnosti strednej gene-
rácie“, hovorí Pavol Sika. Každoročne im
príde zatlieskať vyše tisíc poslucháčov, pri-
čom aspoň polovica je z radov mládeže.
Ďalším dynamizujúcim prvkom je zakom-
ponovanie aj negitarových telies či kombi-
nácie s gitarou, ktoré Citharu aediculae
zatraktívňujú.

Festival tradične otvára hudobný prog-
ram s vernisážou výstavy slovenského vý-
tvarného umelca, ktorého tvorba má väz-
by s hudbou a súvisí s nitrianskym regió-
nom. Hlavné večerné koncerty cyklu sa
v ostatných rokoch konali v kostole Ducha
Svätého v Nitre, ale aj v okolitých mestách.
Súčasťou festivalu sú besedy s interpretmi,
odborný kulturologický a muzikologický
seminár a Dielňa mladých, t. j. majstrov-

ské gitarové kurzy pre poslucháčov stred-
ných a vysokých umeleckých škôl.

NIEKOĽKO MIEN...
Na Cithare sa za 20 rokov vystriedalo pri-
bližne dvesto gitaristov. Dramaturg Ján
Labant citlivo a uvážene vyberal, oslovoval
aj tých, ktorí dokážu zaujať i negitarové
publikum. „...niektorí sa na Citharu a na
Slovensko radi vrátili viackrát. Treba spome-
núť aspoň niekoľko známych mien: José Ma-

ría Gallardo del Rey, Margarita Escarpa,
María Esther Guzman a Ricardo Gallen zo
Španielska, Alexander Swety z Rakúska, Pa-
vel Steidl z ČR, či Rémi Boucher z Kanady,“
spomína dramatug festivalu. „Zo súborov
rezonuje v pamäti austrálske gitarové kvar-
teto Guitar Trek. Ich uvedením na festivale sa
mi splnil veľký sen, pretože som ich akustické
gitary rôznych veľkostí dovtedy poznal len
z nahrávok. Tento koncert sme pripravovali
dva roky vopred kvôli dotácii Austrálskej vlád-
nej kultúrnej organizácie. Musel som kvarte-
tu preto zabezpečiť ďalšie dva koncerty v Poľ-
sku i na Slovensku. Vtedy som sa presvedčil,
že skutočné úsilie býva korunované úspe-
chom.“

Pevné miesto na festivale majú aj mladí
gitaristi.„Keď festival začínal, do tejto kate-
górie sme patrili viacerí z vtedajšieho Česko-
Slovenska. Silnú pozíciu si za uplynulé roky
u nás vybudovali začínajúci reprezentanti
z Poľska, napr. Waldemar Gromolak, Mate-
usz Szemraj, jeden z najpôsobivejších festiva-
lových okamihov vytvorili mladí gitaristi zo
Sanoka… Máme radosť, keď po určitom čase
vyhrávajú medzinárodné súťaže práve tí, kto-
rí štartovali u nás.“ Výnimočné zážitky pos-
kytli festivalovým návštevníkom opakova-
né účinkovania Štěpána Raka, Milana Ze-
lenku, Pražského gitarového kvarteta…,
recitály slovenských gitaristov, duet (napr.
La Barre) či viacčlenné zoskupenia. V Nit-
re, pochopiteľne, hrali aj všetci významní
slovenskí gitaristi: Jozef Zsapka, Martin
Krajčo, Peter Remeník, Miloš Slobodník,
Miloš Tomašovič, v neposlednom rade
i Ján Labant a jeho žiaci. Cithara má na
konte okolo 150 koncertov...

MAJSTROVSKÉ KURZY

Na doterajších ôsmich ročníkoch Majstrov-
ských gitarových kurzov sa prominentní
pedagógovia venovali asi dvom stovkám
záujemcov z radov poslucháčov konzerva-
tórií, VŠMU, ale aj pedagógov ZUŠ. „Aj na-
priek tomu, že práve na ostatnom, jubilej-
nom festivale sa nám Dielne mladých z fi-
nančno-prevádzkových dôvodov zorganizo-
vať nepodarilo, v budúcnosti mienime v nich
pokračovať,“ uviedol Labant,tiež bývalý frek-
ventant majstrovských kurzov v Maďar-
sku, Poľsku, Nemecku a Belgicku, zároveň
lektor majstrovských dielní na festivaloch
a školách na Slovensku, v Čechách, Poľsku,
Francúzsku a v Austrálii.

NITRIANSKE KULTÚRNE ZÁZEMIE

Festival tohto typu je okrem bratislavské-
ho Medzinárodného gitarového festivalu
J. K. Mertza jediným podujatím svojho dru-
hu na Slovensku. Mimoriadny význam pre
Nitranov však má najmä preto, že je hod-
notnou a aspoň čiastočnou náhradou za
nateraz nejestvujúcu scénu vážnej hudby
v Nitre. Rozvinutý koncertný život v mes-
te sa, žiaľ, kompetentným podarilo za po-
sledných 12 rokov drasticky zminimalizo-
vať. Napriek tomu, že tu od začiatku 60.ro-
kov fungoval Kruh priateľov umenia
a neskôr hudby ako prvý na Slovensku
a Nitrania si počas nasledujúcich troch de-
siatok rokov zvykli na abonentné koncer-
ty a pravidelné vystúpenia osobností hu-
dobnej scény, stotisícová Nitra nemá dom
kultúry, koncertnú sálu, orchester... Hudob-
ný zážitok okrem Cithary poskytujú len

JUBILEÁ...

Cithara aediculae
dvadsaťročná

POKRAČOVANIE NA STR. 11

FO
TO

 A
RC

H
ÍV

JÁN LABANT



8 �  HUDOBNÝ ŽIVOT • 3 • 2003

O S O B N O S T I  •  U D A L O S T I

lan Kyjovský, ktorý je členom kvarteta do-
dnes. Po nečakanej smrti violistu Jozefa
Kýšku na jeho miesto nastúpil Juraj Šariš-
ský. K poslednej zmene došlo roku 1993,
kedy na miesto sekundistu prišiel Štefan
Demeter. Jediným stálym členom je od
roku 1986 violončelista Milan Červenák.
Neustále zmeny, samozrejme, ovplyvnili
schopnosť systematického napredovania
a návrat k niekdajšej sláve zabrzdil aj ty-
pický jav pre slovenskú hudobnú kultúru
po roku 1989. Nedostatok financií, úby-
tok koncertov v menších mestách a násled-
ný nezáujem publika doviedli viacerých
špičkových interpretov k odchodu za lep-
ším zárobkom do zahraničia. Práve potre-
ba ekonomického zabezpečenia priviedla
aj Košické kvarteto k intenzívnejšej kon-
certnej činnosti hlavne v zahraničí, najmä
v už spomínanom Taliansku. V roku 1993
tu kvarteto vystupovalo spolu s taliansky-

mi sólistami, nahralo
skladby W. A. Mozarta
a 2. sláčikové kvarteto
Jozefa Podprockého pre
Rádio Vatikán. S talian-
skymi sólistami sa pred-
stavili aj v niekoľkých
slovenských mestách.

Z ostatných zahranič-
ných pôsobísk spomeň-
me Švajčiarsko, Holand-
sko, Luxembursko a Ra-
kúsko. Vo Švajčiarsku
súbor nahral CD s do-
mácimi sólistami, na
ktorom je zastúpená
tvorba švajčiarskych
(Caspara Diethelma a Ho-
norata Cotteliho) a slo-
venských skladateľov
(Jozefa Podprockého

a Miloslava Linhu). Nateraz posledné (J.
Haydn, A. Dvořák, D. Šostakovič) vyšlo
minulý rok v Taliansku.

Z koncertnej činnosti na domácich pó-
diách za posledných 10 rokov spomeniem
koncert v bratislavskom Mirbachovom
paláci (1991), kde bola uvedená premiéra
2. sláčikového kvarteta (in memoriam Ri-
chard Rybarič) od Ivana Hrušovského a Afo-
rizmy Norberta Bodnára.

Najbližšia cesta Košického kvarteta po-
vedie na koncertné pódiá do Kyjeva, kde
uvedie premiéru skladby domáceho auto-
ra Vladimíra Runčaka s názvom Nixi.

Tridsať rokov... V živote človeka je to
obdobie plné elánu a optimizmu, hoci ru-
žové okuliare už stratil. Po predchádzajú-
cej bilancii Košickému kvartetu k jeho trid-
siatke prajeme to, čo k tomuto veku nále-
ží: elán, optimizmus a radosť z práce.

KATARÍNA BURGROVÁ

Pri pohľade na vznik a vývoj hudobných
telies v slovenskom hudobnom pros-

tredí môžeme o 70. rokoch minulého sto-
ročia hovoriť ako o najpriaznivejšom ob-
dobí. Práve v tomto desaťročí vzniklo na
Slovensku niekoľko sláčikových kvartet.
Popri jestvujúcom Slovenskom kvartete
vznikli Košické kvarteto (1973), Filharmo-
nické kvarteto (1975), Moyzesovo kvarte-
to (1975), Trávničkovo kvarteto (1977).

Košické kvarteto si 7. februára pripo-
menulo 30. rokov od svojho prvého verej-
ného vystúpenia. Pri tejto príležitosti by
sme chceli v stručnom
prehľade priblížiť čin-
nosť a vyzdvihnúť jeho
význam pre rozvoj slo-
venského interpretačné-
ho umenia .

Kvarteto už na svo-
jom prvom verejnom
vystúpení v košickom
Dome umenia sa doká-
zalo zaradiť medzi po-
predné komorné súbo-
ry, a tiež prejavilo emi-
nentný záujem o propa-
gáciu tvorby súčasných
slovenských skladateľov.
V programe tohto kon-
certu figurovalo aj 1. slá-
čikové kvarteto Jozefa
Podprockého.

Zakladateľom súboru
bol violista Jozef Kýška, ostatní členovia
boli Milan Jirout (1. husle), František
Figura (2. husle), Juraj Jánošík (violon-
čelo). Ambiciózni umelci sa už v prvej kon-
certnej sezóne predstavili na Prehliadke
mladých koncertných umelcov v Trenčian-
skych Tepliciach a na Interpódiu v rámci
BHS. Roku 1974 sa kvarteto prostredníc-
tvom Slovkoncertu zúčastnilo na úspešnom
zahraničnom festivale Rithma – 74 vo Fran-
cúzsku. Roku 1975 získalo Cenu za najlepší
výkon na Interpódiu v Bratislave.

V sezóne 1976 – 1977 sa výrazne zmeni-
li pracovné podmienky kvarteta, stalo sa
štátnym telesom pri ŠFK a získalo dosta-
tok času na štúdium repertoáru. Dovtedy
členovia kvarteta boli zároveň aj členmi ŠFK.
Svoju výraznú pozíciu v hudobnej kultúre
potvrdilo roku 1978 aj na prehliadke uspo-
riadanej Slovkoncertom, kde sa popri Fil-
harmonickom a Trávničkovom kvartete
umiestnilo na prvom mieste. Na toto ob-

dobie sa viaže aj zahraničné turné telesa po
piatich štátoch Európy : Poľsko, Maďarsko,
Rumunsko, Belgicko a Francúzsko.

V obsadení kvarteta počas jeho pôsobe-
nia dochádzalo k zmenám. Roku 1978 sa
pri pulte prvých huslí objavil O. Lewit a M.
Jirout si zasadol k pultu druhých huslí.
Krátky čas tu pôsobil aj Ján Opšitoš.

Roku 1983 sa kvartetu naskytla mož-
nosť dvojročného pobytu v Španielsku, čo
negatívne ovplyvnilo jeho ďalšie fungova-
nie na Slovensku – do vlasti sa zo Španiel-
ska vrátil iba Jozef Kýška. Kvarteto teda

v roku 1985 ukončilo činnosť v pôvodnej
zostave.

V roku 1986 v zostave Peter Sklenka,
Ján Kyjovský, Jozef Kýška, Milan Čer-
venák sa činnosť súboru obnovila. Nadvia-
zať však na niekdajšiu slávu nebolo jedno-
duché, no aj napriek tomu sa kvarteto kaž-
doročne predstavilo publiku v rámci
abonentných koncertov ŠFK a na interpre-
tačnej súťaži Slovkoncertu získalo ocene-
nie ako aj cenu za najlepšiu interpretáciu
skladby slovenského autora.

V tomto období kvarteto zohralo výz-
namnú úlohu aj v hudobnovýchovnej ob-
lasti – záslužné boli ich koncerty pre mlá-
dež.

Obdobie spolupráce s talianskymi umel-
cami začalo roku 1990, ktorej výsledkom
bol rad koncertných vystúpení v Taliansku.
Na „stoličkách“ huslistov dochádzalo k čas-
tým zmenám. Prechodne sa tu objavili Vla-
dimír Ljubimov, Jana Kulanová a Mi-

KOŠICKÉ KVARTETO
po tridsiatich rokoch
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Adriana Domanská, ktorú autorsky,
redakčne i moderátorsky obyčajne

sledujeme najmä v reláciách folklórneho
charakteru (pokiaľ nesedí za rozhodcov-
ským pultom európskych a svetových kra-
sokorčuliarskych pretekov a nerozdeľuje
známky majstrom ľadových piruet), sa ten-
toraz venovala poézii umeleckého slova
a klasickej hudby. Spolu s Vladimírom
Ruskom st. pripravila (Rádio Devín, 1.2.,
16.00 h) reláciu z cyklu Stretnutie s krá-
sou. Vznik relácie zrejme inicioval Vl. Rus-
ko st., dlhoročný rozhlasový režisér a zna-
lec poézie i recitačného umenia, ale aj kla-
sickej hudby. Rusko spomínal na veľkých
básnikov i slovenských hercov pred
mikrofónom.Nerada by som vstupovala do
sveta básne či meditácií Vl. Ruska o kráse
ľudského slova („... na začiatku krásy stojí
pokora“). Čo však stojí za zmienku a pou-
čenie, je nesmierna úcta autora a moderá-
tora v jednej osobe k hercom – interpre-
tom básní a veršovaných drám, ako aj
k básnikom, ich dielam a skladateľom. Mo-
derátor Vl. Rusko ich vždy uviedol a citoval.
Napriek časovej tiesni relácie (ktorá ju
nemá?!) nikdy nezabudol, že ani umelecká
relácia sa nemusí pohybovať v bludisku „ano-
nymov“. Bodaj by sme sa dožili podobného
vydareného mixu náučnosti a umeleckosti
aj v hudobno-slovných reláciách, kde je hlav-
nou témou nie umelecké slovo, ale hudba!

Zážitok pripravil poslucháčom košický
rozhlas minirecitálom dlhoročnej sólistky
Štátneho divadla Košice Márie Harnád-
kovej (Rádio Devín, 15. 2., 14.35 h). Pri
príležitosti životného jubilea speváčky za-
zneli v jej podaní – a z nahrávok Sloven-
ského rozhlasu Košice – piesne Mikuláša
Schneidera-Trnavského. Tmavé zafarbenie
hlasu umelkyne dodalo malým piesňovým
klenotom „slovenského Schuberta“ osobi-
tú zamatovú farbu. Pravdu povediac, za
ostatné roky som nepočula zo slovenských
operných domov tak vokálne-technicky
dokonalý, dramaturgicky jednoliaty a ce-
lostne umelecky silný výkon, ako bol schne-
iderovský minirecitál Márie Harnádkovej.
Bez veľkých slov (hoci by sa k jubileu aj ziš-
li...) prehovorila hudba.

Folklórne reminiscencie venoval au-
tor a redaktor Samo Smetana (Rádio De-
vín, 15. 2., 16.00 h) Vladimírovi Slujko-
vi, dlhoročnému vedúcemu Redakcie ľudo-
vej hudby Slovenského rozhlasu a sklada-
teľovi Tiborovi Andrašovanovi. Folklór-
ne reminiscencie majú charakter akýchsi
zhustených profilov, hudobných hesiel,
v ktorých sa stručne bilancuje dielo a život-
ná cesta popredných tvorcov slovenskej
hudby, nerozlučne spojených s ľudovou
hudbou. Samo Smetana sa pritom v tých-

ROZ H L A S OV Ý  Z Á P I S N Í K

to dávnejších interview nepýta svojich hos-
tí iba na folklórny odkaz, ale aj na ďalšiu
skladateľskú tvorbu či zaujímavosti z ich
práce organizačnej, pedagogickej a inej.
Verím, že mladým poslucháčom už spo-
mienky na históriu spred 50-40 rokov
pripadajú ako história. Každopádne, Folk-
lórne reminiscencie šťastlivo načierajú do
klenotnice zlatého fondu Slovenského roz-
hlasu. Iste, odstup času od pôvodných vý-
povedí skladateľov umožňuje istý triez-
vejší autorský pohľad a komentár. Ten mi
tak trochu v reminiscenciách zatiaľ chýba.

Približne pred rokom pozval redaktor
Vlado Franc popredného tenoristu, sólis-
tu Opery SND Jozefa Kundláka do obľú-
benej a rôznorodé osobnosti umenia pro-
pagujúcej relácie Hudba, ktorú mám rád.
Odvtedy som o tomto spevákovi čítala vari
len v bratislavskom Večerníku. Pritom je
to umelec prvej kategórie – nielen v do-
mácom meradle. Má iba jednu „chybičku“
– nežije ako módna celebrita. Kundlák zrej-
me robí „iba“ to, že odvádza na javiskách
profesionálnu prácu.

Pred dvadsiatimi rokmi začínal tento
popredný tenorista svoju sólistickú dráhu
na javisku Opery SND, o tri roky neskôr
debutoval v milánskej La Scale a odvtedy
sa datuje jeho skvelá medzinárodná karié-
ra... Nie zanedbateľné pracovno-umelecké
jubileum Jozefa Kundláka teda stojí za pri-
stavenie, bilancovanie. No po roku si náš-
ho sólistu pozvala na interview opäť iba
redaktorka Jana Kopsová (Rádio Sloven-
sko, 22. 2., v rámci relácie Zrkadlenie,
20.05 h). V Zrkadlení mu vyhradila rubri-
ku Chcete sa pozhovárať? Trištvrte hodi-
ny „naživo“ pred mikrofónom je dosť dlhý
čas na to, aby človek čo-to povedal o svojej
ceste k opernému spevu, o doterajšej ka-
riére, názoroch na operné herectvo, réžiu,
hudobný vkus či vzťah k najbližším. S Joze-
fom Kundlákom bol v štúdiu aj jeden z troch
synov – Marek, poslucháč 4. ročníka dra-
matického oddelenia bratislavského Kon-
zervatória, okrem iného nádejný básnik,
z ktorého poézie zazneli dokonca ukážky.
Kontaktná relácia – až na technicky nevyda-
renú Markovu ukážku – mala švih, úroveň
i ohlas medzi rohlasovými poslucháčmi, kto-
rí sa tenoristovi počas vysielania telefonic-
ky ozvali a vzdali hold jeho umeniu.

Pocity mediálnej a hudobno-kritickej
nedocenenosti som mala aj pri rozhlaso-
vej „spovedi“ iného tenoristu – Juraja
Hurného, ktorý bol hosťom v rozhlaso-
vej relácii Túto hudbu mám rád (Rádio
Slovensko, 22. 2., 17.05 h). Juraj Hurný
oslávi 3. mája t. r. 55 rokov. Podobne ako
Jozef Kundlák, je aj on odchovancom Idy
Černeckej na Konzervatóriu v Bratislave.

V rokoch 1972-1977 bol sólistom opery
SND, v r. 1977 emigroval s rodinou do
Rakúska, kde sa 1. 1. 1978 stal sólistom
druhého najvýznamnejšieho operného
domu v Rakúsku – v Grazi. Tu pôsobí 25
rokov ako prvý tenorista (nerátajúc Hur-
ného početné zahraničné hosťovania v Eu-
rópe i zámorí). Radosť, s ktorou Juraj Hur-
ný prijal pozvanie do rozhlasového štúdia
od redaktora Vlada Franca, bola evidentná.
Prihovoriť sa tisíckam divákov v počúva-
nej relácii – navyše v  atraktívnom víken-
dovom čase, je určite šanca. Hurný ju vyu-
žil a v hudobných ukážkach (i v spomínaní
s bývalým konškolákom, dnes rozhlaso-
vým redaktorom) pripomenul časy štúdia
i začiatky sólistickej dráhy v SND, kedy sa
utváral jeho osobný i umelecký osud na
Slovensku, dôvody odchodu do zahrani-
čia, svoje hudobné lásky. (Zaujímavé a –
priznám sa, že pre mňa celkom nové – boli
Hurného spomienky na otcove kontakty
s Benjaminom Giglim počas vojnových ro-
kov v Taliansku). Po Udovi Jürgensovi za-
znela aj vzácna ukážka z repertoáru dlho-
ročného priateľa Juraja Hurného – dnes
už nebohého Jozefa Šrameka. Tento Orav-
čan bol 42 rokov politickým exulantom –
dlhoročným redaktorom Slobodnej Euró-
py v Mníchove, ale predovšetkým člove-
kom s dušou umelca. Mnohí sme ho po
roku 1989 poznali ako muža veľkých plá-
nov a odhodlaní, žiaľ, predčasne zomrel.
To, že Juraj Hurný zachránil vo svojom zvu-
kovom archíve mnohé vzácne záznamy
hlasov našich spevákov, ktorí pôsobili v za-
hraničí (o. i. aj legendárneho tenoristu Ru-
dolfa Petráka), je ďalším prínosom jeho
osobnosti. O kvalitách Hurného – sólistu
svedčila brilantná interpretácia tenorovej
árie Enza z Ponchielliho Giocondy.

Keď som v dostupnej historickej či hu-
dobno-teoretickej literatúre hľadala infor-
mácie o stredovekých sekvenciách, našla
som iba veľmi skúpe fakty. Zato relácia
Stabat mater (Rádio Devín, 22. 2., 15.00
h – repríza relácie z r. 1992) autorky Etely
Čárskej a redaktorky Lýdie Urbančíko-
vej mi o nich povedala veľa. Ku kvalite re-
lácie okrem autorky prispeli i jej hostia: slo-
venský básnik, znalec talianskej literatúry
a kultúry, ako aj prekladateľ Viliam Tur-
čány a muzikológ Igor Vajda. Hoci relá-
cia vznikla pred 11 rokmi, je stále živá, ak-
tuálna, zaujme svojou priezračnou stav-
bou a hlbokými výpoveďami. Informovala
nás o histórii jednej z najznámejších sek-
vencií sakrálnej hudby (Stála matka bolesti-
vá...) a jej stáročnom vývoji – od prame-
ňov chorálnej hudby, cez známu sekven-
ciu, až po jej stvárnenie v rámci vokál-
no-inštrumentálnych diel s pašiovou tema-
tikou. Mimoriadne zaujala znalosť proble-
matiky od literáta (!) Viliama Turčány-
ho, ktorý odvíjal pramene histórie až od

POKRAČOVANIE NA STR. 12
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– nar. 1978 v Lučenci
– 1992 – 1996 Konzervatórium J. L. Bellu

v Banskej Bystrici
– 1996 – 2000 VŠMU (J. V. Michalko)
– 2000 – doktorandské štúdium (J. V. Mi-

chalko)
– kurzy: 1997 Summer School for Young

Organists, Oundle (Veľká Británia), 2000
International Meisterkurse für Musik
v Zürichu, 2001 Internationale Meister-
kurse v Paríži (pod vedením J. Guilloua)

– 1998 – 2001 pedagogické pôsobenie na
bratislavskom Konzervatóriu (organo-
vá improvizácia)

– súťaže: 1996 Súťaž mladých organistov
v Opave, 1. miesto v organovej impro-
vizácii, 2. miesto v organovej interpre-
tácii; 1997 Mezinárodní soutěž varhaní-
ku v Brne, 1. cena, titul lareáta súťaže;
1999 koncert na Stredoeurópskom fes-
tivale koncertného umenia v Žiline;
2000 a 2002 festival súčasnej hudby OR-
FEUS, 2001 Hudba na Hrade; 2001
Melos – Étos (spolu s J. Guillouom),
2002 Prehliadka mladých koncertných
umelcov Bratislava

– koncerty v Poľsku, Rakúsku, Veľkej Bri-
tánii, Švajčiarsku, Francúzsku...

– 2002 – postgraduálne štúdium na Uni-
versität für Musik vo Viedni (P. Planyav-
sky)

Prečo a ako vstúpil do vášho života prá-
ve kráľovský nástroj – organ?
... dosť náročná otázka, na ktorú nielen
pre druhého, ale aj pre seba len ťažko hľa-
dám odpoveď. V našej rodine sa podobné
tendencie nevyskytovali, azda len s výnim-
kou dvoch strýkov, ktorí sa venujú ľudo-
vej hudbe. Od detstva sa u mňa prejavo-
val hudobný talent, chodila som na klavír
a práve v čase, keď som končila základnú
školu v Banskej Bystrici, na novom kon-
zervatóriu sa otváral odbor cirkevná hud-
ba. Ponúkla sa mi teda príležitosť, ktorú
som rada využila. Úspešne som absolvo-
vala prijímacie skúšky... Už v prvých roč-
níkoch som hrávala v kostole a v tom ob-
dobí som začala chápať viac, vnímať svet
okolo seba, uvedomovať si vlastné preží-
vanie viery... Pochopila som, že táto cesta
mi bola určená, bez ohľadu na moje vlast-
né stanovisko a že je odpoveďou na všet-
ko, čo bolo do tých čias. Ďalšie nasledova-
lo v dosť rýchlom tempe...
... po štúdiu na konzervatóriu ste po-
kračovali na VŠMU v triede J. V. Mi-
chalka, ktorý vás nielen inšpiroval, ale
doslova ovplyvnil...

... nielen umelecky, ale aj ľudsky, ako du-
chovná osobnosť, hlboko veriaci človek,
ktorý dokáže zúročiť to, čo dostal od Boha.
Ešte v 3. ročníku na konzervatóriu ma po-
čul hrať na prehliadke mladých organistov,
povedal, že by som v štúdiu mala určite
pokračovať. Povzbudená som teda nastú-
pila na VŠMU, najskôr na odbor cirkevnej
hudby, ešte pred zavŕšením bakalárskeho
štúdia som sa začala venovať súčasne aj
koncertej interpretácii...
Všetko sa navonok javí ako hladký, ni-
čím nerušený  postup udalostí. Alebo
sled náhod?

Slovo, či pojem náhoda zo svojho slovníka
vylučujem. Jednoducho, nemohlo byť nič
inak. Cesty a rozhodnutia človeka môžu
byť rôzne – náhody však nepripúšťam.
Vaše umelecké napredovania sú doslo-
va lemované dielom Johanna Sebastia-
na Bacha. Spomeňme kompletné pred-
vedenie jeho Orgelbüchlein na rozhla-
sovom koncerte, váš diplomový koncert
postavený na uvedení značnej časti
jeho zbierky Dritter Teil der Clavierü-

bung, decembrový bachovský koncert
v rámci Prehliadky mladých koncer-
tných umelcov...
Bach pre mňa predstavuje veľmi vážnu otáz-
ku. Diplomová práca ma priviedla na ces-
tu hlbších štúdií jeho kompozícií. Chcela
som sa pokúsiť o systémovú analýzu, za-
oberala som sa mnohými, aj zdanlivo od-
ťažitými javmi. Snažila som sa preniknúť
do hĺbky a podstaty Bachovej hudby, ovlád-
nuť všetky aspekty, ktoré obsiahlo jeho

myslenie: rétoricke figúry, symboliku – čí-
selnú, duchovnú, textovú... veci, s ktorými
bol bytostne spojený a na ktoré sa dosiaľ
ešte stále  postupne prichádza. Pri podrob-
nejšom štúdiu som pochopila, že jeho reč
je niečím majestátnym, čo sa dokáže dotk-
núť podstaty človeka, zároveň je nevyčer-
pateľným zdrojom, meradlom, ktoré by sa
dalo nazvať duchovnosťou v umení... (cit.
Kandinskij). Napriek tomu (alebo práve
preto), že sa s Bachovskou témou zaobe-
rám dosť dlho a dosť podrobne, stále cí-
tim, že som na začiatku. Vidím to ako ob-
siahlu sféru, vyžadujúcu aj skúmanie vä-
zieb, súvislostí so všetkým, čo bolo
vytvorené v predbachovských obdobiach...
Jednoducho, je to nesmierna škála, a keď
si človek uvedomí jej šírku, musí s poko-
rou priznať, že je stále len na začiatku toho,
čo by sa dalo poznať a prijať z nevyčerpa-
teľného Bachovho odkazu.
Váš repertoárový rádius je, zdá sa, už
dnes dosť široký. Okrem Bachovho die-
la mám na mysli súčasnú organovú lite-
ratúru. Osobitne slovenskú – a tu sa
musím pristaviť pri „monumente“ Exo-

dus od Romana Bergera.
Zo slovenských skladieb som hrala, pre-
miérovala Toccatu Helios od Ilju Zeljenku,
kompozíciu Durée F od Juraja Beneša a ďal-
šie, no skutočne, najhlbší vzťah mám k spo-
mínanej Bergerovej skladbe a ku kompo-
zíciám J. Beneša, ktoré mi boli venované.

Človek musí byť v kontakte s minulos-
ťou, cítiť vedomie histórie, súvislostí, rov-
nako ho však musí zaujímať, čím v súčas-
nosti žije svet, umenie. Na to, aby ovládol
zákony myslenia dneška, musí mať vzťah
k minulosti. Nie je podstatné, či je ten vzťah
pozitívny alebo negatívny, musí však byť
podložený vedomosťami. Inak sa nedá po-
stupovať vpred. Podstatné je, do akej mie-
ry dokáže jedinec, tvorca absorbovať ove-
rené historické hodnoty a na ich báze vy-
tvárať nové. Tu mám na mysli práve hudbu
Romana Bergera, jeho Exodus, ktorý som
mala šťastie naštudovať, zaoberať sa ním
podrobnejšie. Vezmime si napríklad jeden
z pilierových prvkov tejto kompozície –
chorál Ein feste Burg, ktorý má aj v kontex-
te bachovskej symboliky osobitú pozíciu...
Berger nadväzuje na históriu, na pevnú
pôdu symboliky chorálu, aby rozvinul novú
rétoriku dneška...
Zúčastnili ste sa na majstrovských kur-
zoch u Jeana Guilloua, spoločne s ním
ste pred dvoma rokmi na festivale Me-
los – Étos interpretovali jeho Kolokviá

pre organ a klavír. Skladba sa stretla
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s rôznymi protichodnými postojmi,
podobne je prijímaná osobnosť tohto
originálneho hudobníka...
Už to, že ľudia majú naňho rozporuplné
názory, svedčí o jeho genialite. Myslím si,
že ho poznám dosť dobre na to, aby som to
tvrdila. Napokon, obaja máme celkom roz-
dielne názory, podstatné je však to, že sme
dospeli do štádia, kedy sa navzájom vo svo-
jich deklarovaných postojoch rešpektuje-
me. Trvalo to dosť dlho. Guillou je osob-
nosť, navyše mimoriadny talent, geniálny
človek a ako taký má aj určitú schopnosť
manipulácie s ľuďmi. Patrí medzi typy, kto-
ré majú toľko schopností, že veria najmä
sami sebe. J. Guillou je vynikajúci interpret,
ktorý všetky komponenty súvisiace s ume-
leckým výkonom podriaďuje v prvom rade
sebe. Ak sa ho ktokoľvek snaží napodo-
bniť, nepochodí – výsledok nie je dobrý.
Vážim si interpretov, ktorí pristupujú k die-
lu s pokorou. Guillou však berie hudbu,
partitúru ako fantastický svet. Keď hrá Ba-
cha, ťažko povedať, či je to Bach, alebo jeho
hraničná transformácia...
Ako vyzerajú zápisy jeho skladieb?
Azda na počudovanie, v jeho notách je veľa
presných výrazov. Má svoj vyhranený ru-
kopis, pestrú, bohatú škálu kompozičných
prvkov, ktoré sú väčšinou zapísané a vypí-
sané presne. Samozrejme, závisí od vôle
a daností interpreta, aký spôsob výkladu
nájde či zvolí.
Improvizačná prax je všeobecne chápa-
ná ako organická súčasť organovej in-
terpretácie. Sama sa  touto oblasťou za-
oberáte nielen prakticky.

Nateraz sú na túto časť interpretácie rozlič-
né názory, rôzne a odlišné aj v jednotlivých
európskych krajinách. Do začiatku 19. sto-
ročia bol pod pojmom organista chápaný
ozajstný regenschori – kantor, sprevádza-
júci v chráme bohoslužby, ktoré dopĺňal
vlastnými improvizáciami. Takáto predsta-
va sa rozplynula s nástupom romantizmu,
kedy prichádza kult prepracovaného diela
a vytráca sa význam improvizácie. Keď štu-
dujeme historické traktáty z obdobia rene-
sancie, baroka zistíme, že improvizácia
v tom zmysle slova ako ju chápeme dnes
(voľný, fantazijný proces), neexistovala.
Bola chápaná ako tvorba v čase, rovnocen-
ná s procesom komponovania. Ak na im-
provizáciu pozrieme dôsledne, pochopíme,
že vlastne každá interpretácia je v podsta-
te improvizáciou (ako to formuluje aj J.
Guillou), osobnostným výkladom skladby.
Pre mňa je pri štúdiu renesančnej a baro-
kovej improvizácie zaujímavý práve mo-
ment spontaneity, ktorý sa prejavil vo „vy-
tvorenom“ – a opačne.

Dnes na koncertoch len máloktorí or-
ganisti – azda len tí najlepší – improvizujú.
Je to škoda, pretože stále je množstvo
„materiálu“, z ktorého sa dá čerpať.
Okrem spomínaných mien, období
máte v histórii organovej hudby ešte
ďalšie osobné afinity?
Venovať či viazať sa na jedného tvorcu, ob-
dobie je veľmi dobré, pochopila som však,
že je nanajvýš ozdravujúce venovať sa aj
niečomu inému. V organovej tvorbe mám
hlboký a intenzívny vzťah k Césarovi Fran-
ckovi, ktorého hudba mi v mnohých bo-

doch evokuje duchovný odkaz Bacha. Rada
mám Chorálové predohry J. Brahmsa, cho-
rálom inšpirovaného Regera, Mendelssoh-
na – Bartholdyho... takých skladateľov a ta-
kú hudbu hľadám celý svoj (doterajší) život.
Priťahuje ma práve symbolika duchovnej
piesne...
Okrem hudby?
Zaujímajú ma dejiny židovského národa,
literatúra napísana židovskými autormi ,
či už obdobie chasidizmu, neskôr udalosti
holokaustu a obdobie po ňom... Ľuďmi,
ktorí prežívali a dokázali prijať obrovské
utrpenie ako dar, ako prejav božej prítom-
nosti, pretransformovať ťažkú súčasnosť
do budúcnosti... to vidím ako výzvu, ako
odkaz pre každého človeka žijúceho na tej-
to planéte. Fascinuje ma židovská poézia
minulých dôb, najmä Písmo sväté. Židov-
ská kultúra je pevným základom, ktorý mi
pomohol pochopiť vlastnú vieru.

Z výtvarného umenia obdivujem fran-
cúzskych impresionistov, Chagala, Kandin-
ského aj v jeho literárnych podobách
(O duchovnosti v umení...)
A napokon: perspektívy, méty, ciele...
Osobné ambície chápem ako stimulujúci
hnací motor, ktorý však dokáže človeka aj
ničiť. Nie, nemám tie „dravé“ ambície.
Mojím ideálom je dosiahnuť dokonalosť,
v ktorej by sa spájala pokora a láska k die-
lu s maximálnym nasadením tvoriacej
duše. Či sa mi to podarí – neviem. Dosiah-
nuť však taký stupeň je pre mňa tou najvyš-
šou ambíciou...

PR I P R A V I L A  LD

Musica sacra a festivalová prehliadka
Zbory mestu.

MOZAIKA FINANČNÉHO

ZABEZPEČENIA

Režisér a producent podujatia Pavol Sika
nezamlčal ani úskalia, ktoré prípravy na
festival sprevádzajú: “Citharu poriadame
ako nenákladné podujatie, bez zbytočnej
pompéznosti. V ostatnom čase je základ-
ným finančným donátorom mesto Nitra.
Bez jeho finančného prispenia by sa už fes-
tival nemohol konať. Na jubilejný 20. roč-
ník nám po polročných zápasoch prispelo

sumou 200-tisíc korún. K tomu sme od fon-
du Pro Slovakia dostali len 30-tisíc a inak sme
si finančne museli vypomôcť sami.” Maxi-
mum finančných nákladov každoročne
ušetria vďaka úhrade časti výdavkov veľ-
vyslanectvami či zahraničnými kultúrnymi
inštitúciami. Vďaka pomoci sponzorov
mohli byť pri príležitosti dvadsiateho výro-
čia Cithary odmenení cenami festivalu a pa-
mätnými listami tí, ktorí sa v najväčšej mie-
re podpísali pod jej doterajšiu históriu.

BUDÚCNOSŤ FESTIVALU

Ambície tvorcov šesťdňového gitarového
maratónu naplnila v 20.ročníku Cithary
svetová premiéra skladby The End of the Age.

Výlučne pre festivalové jubileum ju
skomponoval gitarista a autor žijúci
v Austrálii, Marián Budoš. Prispel tak
k podmanivej atmosfére Cithary, ktorú
mal možnosť v Nitre už v minulosti zažiť.
„V ďalšom ročníku chystáme ako lahôdku
dva komorné koncerty v nevšednom obsa-
dení: duetá gitara-husle (Grzegorz Krawiec
a Pawel Zalejski) a gitara-bandoneon (Eric
Franceries a Albert Hamann)“, uzavrel
dramaturg Ján Labant. Festivalová znel-
ka 20. októbra slávnostne otvorí 21. roč-
ník medzinárodného festivalu Cithara
aediculae.

SILVIA STRUHÁROVÁ

Scriptorium Musicum,
spol. s r. o.

hudobné vydavateľstvo
sadzba nôt
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List od Ruth Aliwebwaovej z Kampaly
v Ugande ( East Africa ) bol odoslaný

11. januára 2003. Dostal som ho niekedy
koncom mesiaca. Odvtedy ho nosím v ruk-
saku medzi každodenne používanými papier-
mi – a neviem, skutočne neviem, čo s ním...

Ruth je 18-ročná študentka Kalungi Ro-
nald School of Music, Dance and Drama.
V októbri 2002 začala druhý (a posledný)
školský rok svojho štúdia (Diploma cour-
se), no nezaplatila školské poplatky. Za prvý
rok to ešte urobila jej matka (Good enough,
mother paid the full tuition fee of my first
year...). Ďalej už platiť nemôže; je vážne
chorá (She is now very sick...), má otvorené
vredy po celom tele (wound sores all over
her body), veľmi schudla, už sa nevládze
postarať ani len sama o seba. Žiadať od nej
na školné nepomôže (asking her for school
fees is helpless). Ruth má mladšiu sestru – aj
tá prestala kvôli peniazom chodiť do školy.
Ich otec r. 1999 zomrel na AIDS. Žije s nimi
ešte aj stará mama (our old grandmother)...
Záchranou v tejto situácii by mohlo byť prá-
ve to, že Ruth ukončí školu, nájde si za-
mestnanie a začne sa starať o rodinu (After
my course, I will secure a job and start loo-
king after our poor family...) a zaplatí sestre
štúdium (...and also to pay school fees for my
young sister...), pretože jediným mostom
do úspešnej budúcnosti je vzdelanie (the
only bridge to a good future).

Ruth má obavy práve o svoje štúdium;
nemá nikoho, kto by jej pomohol a posky-
tol 1180 libier (I do not have any reputable
person, who can help me with 118O pounds...).
V práve citovanej vete každý porozumie
číslu. No len tí, čo trocha po anglicky vedia,
odhalia, že som ju nepreložil presne; Ruth
nehľadá „niekoho“, ale „váženú osobnosť“.
Neviem, ako a prečo ju hľadá vo mne;
možno si ma našla v encyklopédii, možno

si zasurfovala po internete a hľadala cez
umelecky zamerané školy...A možno je to
celé len divadielko a v P.O.BOX-e 21750 –
Kampala – Uganda (East Africa) čaká vydie-
račská mafia na prachy od „reputable per-
sons“, čiže od „starých ujov“, profesoríkov
z provinčných „Schools of Music, Dance and
Drama“, ktorí z nedostatku prehľadu, či
priamo z hlúposti a narcizmu naletia. Tak či
onak: ja som sa – ako vidíte – rozhodol vy-
chádzať z toho, že Ruth existuje...

Aby bola situácia celkom jasná, Ruth k lis-
tu pripojila úradný dokument – výzvu od
riaditeľa školy (akýsi Dennis Ssemujju), kto-
rá obsahuje informáciu, že školská rada
nevyhovela jej žiadosti o odklad platby a vý-
zvu, aby do 45 dní od 6.januára 2003 zapla-
tila; inak ju na neurčito vylúčia zo školy...

Listujem v kalendári a rátam dni...Do
včerajška (na Valentína, 14. februára) ich
z tohto ultimáta uplynulo štyridsať...
(Kým vyjde toto Con brio, bude dávno po
funuse...) Kedysi som s dojatím a hrôzou
čítal knižku „Štyridsať dní Musa Daghu“
od Franza Werfela o tragédii kresťanských
Arménov, ktorých posledné nevyvražde-
né zvyšky sa na hore tohto mena zúfalo
a zbytočne bránili proti zbesilosti moslim-
ských Turkov.Vo vedľajšej izbe beží televí-
zia: sledujem na BBC státisícové protesty
vo svetových metropolách proti vojne v Ira-
ku... Na stene priamo oproti mne visí krás-
na reprodukcia obrazu „Dievčatko pri stud-
ni“ od poľského maliara Malczewského,
ktorú som dostal od priateľa po premiére
svojho „Denníka Táne Savičevovej“...

Keď som list od Ruth Aliwebwaovej ot-
voril, v prvom okamihu mi napadlo, že som
porušil listové tajomstvo svojho mladšie-
ho syna (Juraj H. Jr.): Dear, peace and gree-
tings to you through our Lord... Až ďalšia
veta prezradila, o čo ide. Je krásna, obrad-

POMÔŽ(E)ME RUTH?
 (con brio o svedomí a solidarite)

CO N B R I O
ná; skrátka taká, ako sa na úvod listu „výz-
namnej osobnosti“ patrí:

It is a blessing from God , that I have ma-
naged to write and introduce myself and our
family to you. Let me hope that with God’s
love and mercy you will come to my rescue.

Nuž, o to práve ide – ako a čím „prísť na
pomoc“? Suma 1180 libier nie je nič pre mňa,
hoci práve od januára 2003, od dátumu,
ktorým začal tikať pekelný stroj Ruthinho
školského a možno aj ľudského osudu,
nám, vysokoškolským učiteľom, zvýšili pla-
ty. Nikdy som model situácie, v ktorej treba
pomôcť v zjavnej núdzi, nezvládal. Okolo
natrčených ručičiek utečeneckých detí v špi-
navých a studených bratislavských podcho-
doch prejdem vždy bez reakcie (a to už sko-
ro tridsať rokov chodím s hudbou za deťmi
v Zlatovciach!). Raz-dvakrát som sa dal na-
chytať: vždy to skončilo tak, že za rohom
dospelí príživníci vykrútili obdarovanú det-
skú ruku a peniaze zmizli v ich pažeráku...

With God’s love and mercy... Skrz Bo-
žiu lásku a milosť...

S Ruth sa mi to tentoraz javí inak. Študu-
je: možno je muzikantka... alebo budúca ta-
nečnica? – herečka? – učiteľka? Ide teda
o vzdelanie; čo sa natárame o tom, že lep-
šie než darovať rybu je naučiť loviť ryby, že
aj tí bezdomovci, keď predávajú „Nota bene“
atď., atď. – už mi to pomaly nejde na jazyk...
Rozhodol som sa: napíšem jej. Oznámim
jej, že sa pokúsime v našej brandži o finanč-
nú zbierku, možno založíme nadáciu „Po-
môžme Ruth!“. A keď ju medzitým hoci aj
na neurčito vylúčia, môže sa neskôr vrátiť
a štúdium dokončiť. Len musí vydržať! Do-
dávam, že napíšem aj Mr. Dennisovi Sse-
mujju, riaditeľovi a vec si overím. Uvidíme.
Ak to vyjde, mohli by sme v niektorom z ďal-
ších čísiel HŽ vo veci pokračovať...

Tak čo, milý čitateľ? Aj teba – ako teraz
mňa – svrbia, pália a omíňajú všetky slová
a frázy útechy, ktorými nás oblepila naša
dobrá, humanisticky orientovaná výchova?
Bude to zrejme tak, že žiadne „lepidlo“
nevydrží žiar, vychádzajúci zo skutočného,
fungujúceho svedomia. A môže hovoriť
vlastne o šťastí každý, v kom sa tento žiar
vystupňuje do reálneho, čistého a holého
plameňa: lebo ten neublíži – nanajvýš po-
trápi toho, v kom sa rozhorel, a on by ho
nechával vyhasnúť...

JU R A J  HAT R Í K

Jacopona da Todiho, ktorý je (údajne)
autorom spomínanej sekvencie z 13. sto-
ročia. Symbolické je, že Viliam Turčány
sa práve v čase vysielania reprízy relácie
(vo februári 2003) dožíval 75 rokov...
Druhý hosť relácie – Igor Vajda – žiaľ,
už nie je medzi nami. Hovoril k téme
nanajvýš poučene – najmä zo stanovis-
ka teologického a hudobného. Obaja
hostia obohatili a prehĺbili obsah ume-

lecko-náučnej a súčasne duchovnej relácie,
ktorej autorkou a tiež obsah dokresľujú-
cou aktérkou bola Etela Čárska.

Škoda, že koncepcia a váha vysielania
hudobno-slovných umeleckých relácií o
klasickej (a napokon i folklórnej) hudbe sa
opiera najmä o sobotné popoludnia. Ku-
mulácia podobných relácií do blokov vyža-
duje nielen poslucháčsku sústredenosť, ale
najmä... čas. Nevedno, či sú kráľmi času
všetci, čo by si radi vypočuli zaujímavé roz-
právania o hudbe. Najmä s príchodom tep-

lejších dní vyjde práca mnohých auto-
rov a redaktorov nazmar. Najmä, ak sa
niektoré reprízy relácií objavia uprostred
týždna – ale v pracovnom čase... Hovorí
sa, že v programovej politike je veľa voj-
vodcov, ale len jeden Napoleon. Pravda,
aj Napoleon bitky nielen vyhrával. Nám
by však nemalo ísť o prehry v bitke – ale
predovšetkým o poslucháča. Možno aj
toho mladšieho, nielen toho, čo je krá-
ľom času.

 TERÉZ IA URS ÍNYOVÁ
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R O Z H O V O R

Sibír, odkiaľ pochádzate, je pre väčšinu z nás stále veľkou
neznámou a má nálepku exotiky. Vy ste vyrastali vo veľko-
meste – v Novokuznecku. Aké tu boli podmienky na to, aby sa
človek stal operným spevákom?
Nebolo to vôbec jednoduché. V detstve by mi nikdy nenapadlo, že
by som sa mohol stať operným spevákom. No v porovnaní s mo-
jimi vrstovníkmi predsa len hudba do určitej miery určovala môj
život. Moja mama síce vyštudovala na konzervatóriu violončelo,
no nikdy nemala príležitosť venovať sa hudbe profesionálne. No-
vokuzneck je síce miliónové mesto, väčšina pracovných príležitos-
tí je však v priemyselných odvetviach. Nie je tu orchester, sídli tu
síce divadlo s kapacitou asi 1 000 miest,
no stály operný či operetný súbor tu
nie je, prichádzajú sem len hosťujúci
umelci. Najbližšie operné divadlo (s ka-
pacitou až 3 000 miest) je až v Novosi-
birsku, ktoré je vzdialené deň cesty vla-
kom. Mama sa však nevzdala úplne
svojej záľuby – zamestnala sa ako uči-
teľka v materskej škole, kde sa mohla
venovať hudbe a viedla k nej aj mňa.
Moje prvé hudobné kroky boli práve
pri jej školskom klavíri. Klavír bol aj
prvým nástrojom, ktorému som sa
venoval ako dieťa na hudobnej škole.
Presedlal som však neskôr na akor-
deón – mali sme ho doma a čakal na
využitie – no zapáčila sa mi nakoniec až
klasická gitara. Cez ňu som sa napo-
kon dostal aj k spevu. Vyhovovalo mi,
že si môžem spievať populárne piesne
a sám sa sprevádzať. Jedného dňa ma
kamarát, ktorý bol členom ochotníc-
keho divadla, predstavil režisérovi a na-
koniec som v tomto divadle strávil tri
zaujímavé roky. Z dnešného pohľadu
to bola veľmi dobrá škola pre moju
budúcu profesiu. Dostali sme sa s pred-
stavením až do Moskvy, čo bol pre mňa vtedy obrovský zážitok.

Rozmýšľal som už v tom čase nad štúdiom na konzervatóriu,
no v Novokuznecku sa nevyučovala gitara a na spev som vtedy
v týchto kategóriách ešte ani nepomyslel. Čas ma tlačil a ja som sa
rozhodol dať si prihlášku na strednú stavebnú školu.
Ako sa teda zo stavbára stal operný spevák?
To bola vlastne obrovská náhoda. Na strednej škole som sa síce
stále viac venoval spevu – angažovali ma do školskej kapely, ktorá
hrávala na diskotékach. No moje aktivity boli na hony vzdialené
opere. Priviedla ma k nej, paradoxne, vojenská služba. Po skonče-
ní strednej školy som sa hlásil na základnú vojenskú službu k vý-
sadkárom. Nevzali ma však, pretože som nemal absolvované po-
vinné tri zoskoky. Namiesto toho som sa dostal k námorníctvu.
Najprv sa mi to zdalo celkom romantické, až kým som nezistil, že
namiesto pôvodných dvoch rokov u výsadkárov strávim na voj-
ne tri roky a k tomu ešte v ponorke. Najprv som absolvoval pol-
ročný výcvik pre začínajúcich vojakov na základni vo Vladivosto-

Sergej Tolstov
ku. Tu sústredili deväťtisíc nováčikov z celého Sovietskeho zväzu,
ktorých pripravovali na službu v námorníctve. O tom, že som na-
koniec nestrávil tri roky zavretý v ponorke, rozhodla náhoda. Na
základňu prišiel dôstojník, ktorý dopĺňal stavy vo veľkom armád-
nom súbore. Išlo o súbor, ktorý slúžil námorníctvu – niečo ako
známi „Alexandrovovci“. Potreboval spevákov, hudobníkov a ta-
nečníkov. A ja som sa spomedzi tých deväťtisíc ocitol medzi tromi,
ktorých si nakoniec vybral! V mojej situácii to bolo niečo ako prí-
jemný sen. Bola to neuveriteľná náhoda, veď ten rok im chýbal len
jeden spevák a práve barytonista. Vďaka tomu, že posádka ar-
mádneho súboru sídlila na pevnine, vojenská služba tu trvala len

dva roky a nakoniec som si užil aj po-
riadnu námornícku romantiku, po
ktorej som túžil. Chodili sme na zájaz-
dy s veľkými námornými vojenskými
loďami a ten najdlhší bol až do Vietna-
mu. Práve v tomto súbore som sa pr-
výkrát dostal k opernému repertoáru.
Druhý rok som sa stal sólistom a v re-
pertoári súboru bolo okrem vojen-
ských piesní aj veľa úprav zborov
z opier.
Učil vás niekto medzi tým klasickú
vokálnu techniku?
Nie. Spieval som prirodzene a už vte-
dy som sa ľahko pohyboval v rozsa-
hu, typickom pre barytón: as – as2.
Nikdy nezabudnem na úžasnú farbu
armádneho zboru, ktorá mala obrov-
ský vplyv aj na farbu môjho hlasu. Po
skončení vojenskej služby som však už
bol rozhodnutý študovať operný spev
vo Vladivostoku. Vrátil som sa ale do
rodného mesta a zamestnal sa vo svo-
jej pôvodnej profesii, ako stavbár –
robil som výškové práce.
To je pre našinca asi ťažko pochopi-
teľný krok – tak ľahko sa vzdať svoj-

ho sna. Tisíckilometrové vzdialenosti v krajine, v ktorej ste
žili, však zrejme ovplyňujú každodenný život viac, než si my,
Stredoeurópania, dokážeme predstaviť...
Mýlite sa. Nevzdal som sa – počas práce som si často aj zaspieval.
Samozrejme, Vladivostok bol zrazu pre mňa akoby nenávratne
preč. Moje štúdium tu bolo viazané na získanie civilného miesta
v spomínanom armádnom súbore. Nedostal som ho, a tak ne-
zostávalo iné, ako vrátiť sa domov. Novokuzneck je tritisíc kilo-
metrov od Vladivostoku a takáto vzdialenosť bola v tej dobe jed-
noducho limitom, ktorý naozaj ovplyvňoval moje životné roz-
hodnutia. Napriek tomu spomenul som si, že mi kolega z armád-
neho súboru dal svojho času kontakt na pedagogičku na vysokej
škole v Saratove a hneď prvú dovolenku som využil na to, aby
som sa tam vydal. Mimochodom, dvetisíc kilometrov, tentoraz
opačnou svetovou stranou... V Saratove som študoval u vynikajú-
cej mezzosopranistky Margarity Stepančukovej, ktorá mala za
sebou skvelú divadelnú prax. Z vlastných skúseností môžem po-
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vedať, že pre barytonistu je dobrým začiatkom práve štúdium
u mezzosopranistky. Získal som od nej výbornú dychovú techniku,
a po roku som sa napokon dostal na jednu z dvoch najprestížnej-
ších škôl v krajine – na Konzervatórium Rimského-Korsakova v Pet-
rohrade, čo je samozrejme, v tunajšom ponímaní vysoká škola.

Do Petrohradu som išiel len tak na skusy, aj keď ma na saratov-
skom Konzervatóriu odhovárali a považovali to za trúfalosť. Na
moje prekvapenie ma však prijali rovno do prvého ročníka, aj
keď bežnou praxou bolo prijímať študentov bez ukončeného kon-
zervatória (čo som ja v podstate bol, pretože som mal za sebou len
rok konzervatoriálneho štúdia) najprv do
dvoch prípravných ročníkov. Úžasnou vý-
hodou petrohradskej školy bolo vlastné
operné divadlo s kapacitou viac než 1 000
miest a slávnou tradíciou – spievali tu Ca-
ruso, Šaľapin, Titto Ruffo... Do všetkých
predstavení sú zaangažovaní študenti a je
to nenahraditeľná prax. Už v treťom roč-
níku som tu spieval Onegina, neskôr Va-
lentina vo Faustovi a Margaréte.
Je medzi petrohradskou a moskov-
skou vysokou školou podobná rivalita,
ako napríklad medzi Veľkým divadlom
a Mariinským divadlom?
Možno áno, ale každé z tých dvoch miest
má niečo do seba: aj čo sa týka divadiel aj
škôl. Petrohrad mal punc obrovskej tradí-
cie z čias cára (Verdi pre toto divadlo skom-
ponoval Silu osudu...), Moskva zase v čase
socializmu významnejšie
postavenie a väčšiu prestíž,
výhodnejšie príležitosti na
zahraničné cesty a pod.
Medzi absolventmi petroh-
radskej školy sú napríklad
Čajkovskij, Prokofiev či
Šostakovič. Nie je bez zaují-
mavosti, že mnohí slávni ab-
solventi petrohradskej ško-
ly sa stali poprednými só-
listami Veľkého divadla:
napríklad Obrazcovova,
Atlantov či Nesterenko.
Dnes sa medzinárodne
prestížnejšou scénou stá-
va Petrohrad...
Po roku 1989 sa, samozrej-
me, situácia začala meniť,
zahraničným kontaktom
Mariinského divadla veľmi
pomohlo vymenovanie Ger-
gieva za šéfa. Ten tu naštudoval komplet-
ného Prokofieva – to bol úžasný vývozný
artikel. Netreba však zabúdať na to, že spo-
jenie Mariinske divadlo–Gergiev bolo oboj-
stranne výhodné. Bez Mariinského divad-
la by nebol Gergiev tým, čím je dnes. Do-
stal do rúk výborné teleso a operný súbor.
Okrem toho, 90. roky – obdobie zmien –
mu umožnili uskutočniť mnohé odvážne
kroky, najmä totálnu zmenu divadelného
manažmentu. Vďaka Gergievovi sa podpí-
sala zmluva s nahrávacou spoločnosťou
Philips a realizoval sa rad zaujímavých
umeleckých projektov.
Mal aj v osobnom kontakte charizmu, ktorá vyžaruje z jeho
mediálneho obrazu?

Určite mal takú typickú kaukazskú charizmu. Ako dirigent iskril
emóciami, ale v bezprostrednom kontakte bol veľmi uzavretý,
počas dvoch rokov môjho pôsobenia v divadle som s ním mal len
jeden, asi dvojminútový rozhovor. Myslím, že jeho naozajstná tvár
sa líši od tej mediálnej.
Vás do divadla prijímal už Gergiev...
Áno, nastúpil som tam ako sólista na začiatku jeho šéfovania.
Mojím debutom bol Valentin vo Faustovi a Margaréte, o rok ne-
skôr som spieval Knieža Jeleckého v Pikovej dáme a pripravoval
som Bolkonského vo Vojne a mieri od Prokofieva...

Napriek tomu ste po dvoch rokoch
odišli z jednej z najznámejších oper-
ných scén na svete...
Neľutujem to, aj keď mnohí kolegovia sa
mi čudovali. Cítil som, že si ako mladý
spevák potrebujem predovšetkým vybu-
dovať repertoár. A na to som tu nemal ani
zďaleka dostatok príležitostí. Ako mladý
absolvent vysokej školy som síce získal
úžasné angažmá v skvelom divadle, no
realita bola taká, že tu bolo ďaších desať
barytonistov. Jeden lepší ako druhý. V ta-
kej obrovskej konkurencii som sa ako
nováčik dostal ledva k dvom-trom pred-
staveniam ročne. V Rusku sa hovorí: všet-
ko alebo nič. Mohol som tu stráviť päť-
desať rokov, ale čo z toho? S odstupom
času vidím, že to bolo správne rozhodnu-
tie – odchádzal som s tromi operami v re-
pertoári, dnes ich mám viac než dvadsať
a pribúdajú ďalšie.
Nedá mi neopýtať sa vás aj na niektoré
u nás tradované mýty o hudobnom,

resp. opernom živote v bývalom Sovietskom zväze.
Napríklad kult operného speváka ako naozajstnej
hviezdy...
Ten tu skutočne vládol. Operné speváčky v Rusku – to
boli naozajstné divy. Nielen správaním, ale aj výkonmi
na javisku. Aj mužské hlasy mali svoje hviezdy. Už legen-
dárnym „prípadom“ v Mariinskom divadle bol napríklad
tenorista Jurij Marusin, v tej dobe sa objavujúci často aj
na Západe: v Covent Garden či vo Viedenskej štátnej ope-
re. Mal pre fanynky neuveriteľne eroticky príťažlivý spin-
to tenor a rozpútala sa okolo neho naozajstná hystéria –
fanynky vytvorili neoficiálny klub a venovali mu pozor-
nosť, hodnú filmovej hviezdy: darčeky, kvety, obťažova-

nie na verejnosti, na
domácej adrese... Na-
priek všetkým titu-
lom a zásluhám však
boli tieto hviezdy po-
väčšine skromní
a priateľskí ľudia.
Ako to bolo s prok-
lamovaným maso-
vým záujmom so-
vietskej verejnosti
o umenie, a teda aj
operu?
Myslím, že vo veľ-
kých mestách, ako
napríklad v Petrohra-
de, Moskve, Sarato-
ve to bola naozaj prav-

da. Tu sa nechodilo do opery raz do roka, ale pravidelne. A nie
z nejakej spoločenskej nevyhnutnosti, ale naozaj zo záujmu. Samo-
zrejme v deväťdesiatych rokoch nastali zmeny aj tu. Príchod zá-

MLADÝ NÁMORNÍK

NA CESTE DO

VIETNAMU...

EUGEN

ONEGIN
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Sergej Tolstov

• narodený 1962 (Novokuzneck, Rusko)
• 1984-1985 Konzervatórium, Saratov
• 1985-1990 Konzervatórium

Rimského-Korsakova, Petrohrad
• 1990-1993 sólista Mariinského

divadla, Petrohrad
• 1994-1995 sólista Štátnej opery

Banská Bystrica
• od roku 1995 sólista Opery SND

SÚŤAŽE:
• 1989 Dvořákova súťaž, Karlovy Vary (2. miesto)
• 1993 Marseille (3. miesto)
• 1995 finalista Pavarottiho súťaže, Philadelphia

V TEJTO SEZÓNE:
• Germont (La Traviata), Posa (Don Carlos), Miller (Luisa Miller),
Nabucco (Nabucco), Amonasro (Aida), Marcel (Bohéma), Micche-
le (Plášť), Tonio (Komedianti), Alfio (Sedliacka česť), Escamillo (Car-
men), Gérard (Andrea Chenier)

padnej, americkej kultúry do veľkej miery odpútal pozornosť
ľudí inými smermi. No a samozrejme, oveľa viac sa museli začať
venovať tomu, ako jednoducho prežiť.
Do akej miery dnes eko-
nomické dôvody, naprí-
klad ceny vstupeniek,
zohrávajú rolu v odliš-
nom zložení klientely
operných domov v Rus-
ku?
Podľa mňa nie sú rozho-
dujúce, pretože napriek
vysokým cenám na drah-
ších miestach, je stále mož-
nosť vybrať si aj z lacnej-
ších miest, povedzme na
galérii. Jestvujú napríklad
špeciálne zľavy a predsta-
venia pre školákov. Dá sa
povedať, že prístup do
opery má každý. Samozrejme, na drahých miestach vi-
dieť „Nových Rusov“, ale ja voči tomu nemám predsud-
ky. Nech už si táto klientela kúpi drahý lístok z akýchkoľ-
vek dôvodov – napríklad zo snobstva – v konečnom dô-
sledku podporí umenie. A vylúčené predsa nie je ani to,
že sa aj z týchto ľudí stanú naozajstní operní fanúšikovia.
Mnohí si pri predstave ruského operného speváka
predstavia práve výborné hlboké hlasy. Prečo?
Pravdou je, že hlboké, resp. dramatické hlasy sú typické
pre Rusko. Možno je to tvrdšími klimatickými podmien-
kami, väčšou zimou. V mojom rodnom meste napríklad
minulý rok klesla teplota na 52 stupňov pod nulu... Na-
pokon, najlepší tenoristi zase prichádzajú predsa z tep-
lejších oblastí – Talianska, Španielska, Argentíny... Na dru-
hej strane, v Rusku máme aj veľkú tradí-
ciu duchovného spevu, kde sa uplatňujú
nižšie hlasy – aj to môže v tomto prípade
zohrávať významnú úlohu.
Prečo ste si po odchode z Ruska vybrali
práve Slovensko?
Rozmýšľal som nad lokalitami, v ktorých
som sa úspešne zúčastnil na súťažiach, kde-
tu som dostal ponuky, napríklad v Nemec-
ku. V bývalom Česko-Slovensku som bol
roku 1989 na Dvořákovej súťaži v Karlo-
vých Varoch, takže som to tu trochu po-
znal a nakoniec rozhodla opäť náhoda.
Skladateľ Jevgenij Iršai, ktorý tu už neja-
ký čas žil, doniesol do Štátnej opery v Ban-
skej Bystrici moju prezentačnú audioka-
zetu a vzápätí som dostal zo Slovenska po-
zvanie na predspievanie.
Aký to bol pocit – vymeniť Petrohrad
za voči nemu provinčnú Banskú Bystri-
cu?
V prvom rade, po príchode do mesta som
pocítil obrovskú úľavu. Malé mesto medzi
horami – to bol po päťmiliónovom Petrohrade pocit, ako keď stíši-
te zvuk na nejakom hlučnom prístroji. Doteraz sa sem rád vraciam.

Asi rozmýšľate nad tým, prečo som neskúsil hneď ísť do Brati-
slavy... Nuž preto, že som mal informácie, že v Bratislave baryto-
nistu nehľadajú. No už po pol roku účinkovania v Banskej Bystrici
som dostal ponuku od bývalého umeleckého šéfa Opery SND,
pána Hrubanta, za čo som mu veľmi vďačný. Každopádne, v Bys-
trici boli mojím odchodom trochu sklamaní. Napokon som sa pri
odchode zo Štátnej opery dohodol, že tu ešte odspievam dve
predstavenia bez nároku na honorár, čo som aj splnil.

Aké ste mali predstavy o krajine, do ktorej ste sa chystali?
Keďže som tu už bol na súťaži v Karlových Varoch, mal som pocit,
že idem do známeho prostredia. Po mojom príchode bola však

krajina už rozdelená a až vtedy som si uve-
domil, že nejdem k „Čechom“. Nakoniec
to však bolo príjemné prekvapenie, zistil
som, že slovenská mentalita je mi oveľa
bližšia. Rýchlo som si tu zvykol.
Vyrastali ste na Sibíri, vlastne už v Ázii.
Bije sa vo vás európska a ázijská men-
talita?
Trochu asi áno, my Rusi z ázijskej časti sme
nevyhnutne ovplyvnení tamojšími tvrdý-
mi klimatickými podmienkami a na náš
charakter vplýva tunajšia príroda. Určite
máme aj niečo z povahy nepohodlných,

vzdorovitých ľudí, ktorých
sa „presunom“ na Sibír
zbavovali od čias Kataríny
II. až do minulého storočia.
Prichádzali ste v detstve
do kontaktu s tradičnou
kultúrou pôvodného
ázijského obyvateľstva?
Dnes napríklad vo svete
lámu rebríčky world mu-
sic sibírski šamani, spie-
vajúci dvojhlasne...
Mal som napríklad spolu-
žiaka, ktorý patril k jedné-
mu z pôvodných kmeňov.
Ale príležitostí byť s týmito
ľuďmi v bežnom kontakte
bolo vo veľkých mestách
málo. Žijú v uzavretých vi-
dieckych komunitách, resp.
v tajge a venujú sa lovu. Vi-
del som však raz v pionier-
skom tábore v tajge na

vlastné oči šamana...
PRIPRAVILA ANDREA SEREČINOVÁ

RODRIGO (DON CARLOS)

NABUCCO

TONIO

(KOMEDIANTI)
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Dvojica koncertov 23. a 24. januára
nepatrila k takým, po ktorých sa po-

slucháč ponáhľa domov s trpkou príchu-
ťou. Naopak, k tým, po ktorých sa člove-
ku nechce ani tak skoro odísť. Dvaja veľkí
revolucionári hudby Beethoven a Berlioz
boli na programe ďalšieho koncertu cyklu
(recenzujem štvrtkový koncert), ktorých
reprezentatívne diela sa podujal sprostred-
kovať dirigent Opery SND Rastislav Štúr.

Beethovenova Štvrtá symfónia patrí
k tým „oddychovým“, no hudobníci si v nej
príliš neoddýchnu. Hoci Beethovenove
symfónie sa v našich končinách chápu skôr
v zmysle „povinných jázd“, než ako súčasť
autentickej interpretačnej tradície, úroveň
ich predvedenia kolíše, no tento večer sa
slovenským filharmonikom Štvrtá hrala
výborne. Určite aj preto, že kontúry pred-
vedenia za dirigentským pultom udával pre-
cízny, zodpovedný, sebavedomý R. Štúr.
Keď som tak rozmýšľal, čo by sa z tohto
výkonu mohlo spomenúť ako negatívum,
nenachádzal som ľahko odpoveď. Tento-
raz boli skoro všetky stavebné kamene sym-
fónie na svojom mieste, veľmi zreteľne sa
ozývali dynamické kontrasty, rozvíjali sa
gradácie, tvarovali sa frázy. Štúr opäť do-
kázal, že s nadhľadom vie udržať napätie
celku – ale v tomto prípade sa k tomu pri-
družila drobná práca s detailmi, s motívmi,
kantilénami, sforzatami... Tempá boli vý-
razné a živé, hlavná téma pomalej časti su-
gestívne spievala, okrajové časti prekypo-
vali vnútornou pulzáciou, niektorí dychári
podali skvelé výkony. Bol to naozaj ten zná-

my energický, výbušný, dravý, zasnený aj
živelne sa radujúci Beethoven, približne
taký, ako ho poznáme z najlepších nahrá-
vok. A aby to predsa len nevyznelo ako oslav-
ná óda, spomeňme miestami nedôsledné
pianissimá či slabšiu počuteľnosť violončiel
a kontrabasov – tieto drobnosti však celko-
vý výborný dojem podstatne neovplyvnili.
Možno by si Štúr mohol dovoliť aj trocha
individualistickej smelosti, občas sa nechať
uniesť fantáziou znovutvorcu – čo je ale
v Beethovenovom prípade veľmi ťažké.

Nosným pilierom mal byť vokálno-in-
štrumentálny kolos Hectora Berlioza, sláv-
nostno-oslavné Te Deum, ktorého uvede-
ním si Slovenská filharmónia pripomenu-
la 200. výročie narodenia tohto veľkého
romantického novátora. Te Deum si žiada
mohutný interpretačný aparát, miešaný aj
chlapčenský zbor, výdatne posilnený sym-
fonický orchester. Toto dielo však nie je
veľké iba svojou grandióznosťou, ale aj hĺb-
kou a presvedčivosťou výpovede, výrazo-
vou intenzitou, mnohorakou expresiou.
V Štúrovi, orchestri Slovenskej filharmó-
nie a Slovenskom filharmonickom zbo-
re (zbormajster Pavel Baxa), v Bratislav-
skom chlapčenskom zbore (zbormajster-
ka Magdaléna Rovňáková), v tenoristovi
Ľudovítovi Ludhovi a v organistovi Sta-
nislavovi Šurinovi našlo Te Deum svojich
povolaných sprostredkovateľov. Ak Bee-
thovenova Štvrtá krátko predtým zaznela
nanajvýš chvályhodným spôsobom, Berlio-
zov približne 50-minútový monument fas-
cinoval. Mohutné, neutíchajúce zvukové

vlny narážali na steny Reduty, búrlivé dy-
namické oblúky, podmanivo farbisté náre-
ky sa striedali s mystickými obrazmi ticha,
nástojčivé prosby s monumentálnymi vízia-
mi neba a pekla. Te Deum je v podstate dra-
maticky poňatou zborovou symfóniou „vo
voľnej forme“. Dirigentovi Štúrovi musí byť
tento štýl bytostne blízky. Inak by nemohol
tak bezprostredne a prirodzene stvárniť
úžasný, mnohotvárny celok a s úplnou
samozrejmosťou docieliť plynúcu majestát-
nosť, slávnostný, veľkolepý a zároveň po-
kojný charakter; nemohol by s takou ľah-
kosťou veslovať v náročných vodách origi-
nálnej berliozovskej dramaturgie, tvarovať
strhujúce gradácie, dávkovať silu expresie.
Z ostatných aktérov večera mu najviac po-
mohol SFZ, ktorý s nadšením a oduševne-
ním tvoril: najmä vďaka nemu mohli za-
znieť myšlienky a témy skladby tak precíte-
ne, mohli sa rozvíjať jej evolučné výrazové
línie tak pružne a preduchovnelo. Ľ. Ludha
vo svojom sólovom vstupe adekvátne do-
tvoril atmosféru Berliozovej revolučne po-
ňatej religiozity, podobne spoľahlivo pod-
poroval základy veľkolepej hudobnej stav-
by účastník filharmonických koncertov
s organovým sprievodom S. Šurin.

Filharmónia opäť dodala text aj s prekla-
dom – verím, že na tento svoj nový dobrý
zvyk už nerezignuje. Pri kochaní sa vo skve-
le predvedenej Berliozovej skladbe mi ale
prišlo nesmierne ľúto, že takéto a podobné
koncerty sa pre ďalšie generácie takmer bez
stopy stratia – ostanú po nich iba ak článok,
bulletin a filharmonické plagáty.

Dirk Joeres je ďalším v rade známych
klaviristov, ktorých už heroická samo-

ta pianistu neuspokojuje a skúsili to s diri-
govaním. Pravda, nie je tak svetoznámy
ako napríklad Aškenázy, zato stoličky v Re-
dute na ďalších koncertoch cyklu D/E mohli
menej zívať prázdnotou (pričom štvrtok
30. januára to bolo podstatne chudobnej-
šie, než piatok 31. januára). Svoje dirigent-
ské dispozície mohol preukázať na zaují-
mavom a historicky bohato koncipovanom
hudobnom materiáli, prednesené diela
možno sčasti označiť za objavné. Platí to
najmä o Symfónii D dur op. 24 Jana Václa-
va Huga Voříška, Beethovenovho súčasní-

ka. Štýl tohto českého rodáka pripomína
čosi z dramatickej sústredenosti Beethove-
na, mozartovskej nevinnosti
i schubertovskej idyly v podo-
be neopakovateľnej zmesi. Joe-
resov interpretačný prístup je
zásadne temperamentný a veľ-
korysý, prekypuje energiou
a en-tuziazmom, no menej po-
zornosti venuje delikátnym od-
tieňom či drobnokresbe. V dru-
hej časti Voříškovej skladby by
som privítal viac pokoja i me-
lanchólie, vo štvrtej časti zas väčšiu zrozu-
miteľnosť brilantných sláčikových pasáží.

Po ranoromantickej smršti sa mohla
Reduta započúvať do neobarokových tó-

nov ďalšieho českého emig-
ranta Bohuslava Martinů a je-
ho Koncertu pre dva klavíry
a orchester H. 292. Obsadenie
takmer hviezdne – kozmopo-
litný pianista medzinárodného
významu Eugen Indjič a jed-
na z najvýraznejších osobností
slovenského klavírneho ume-
nia Marián Lapšanský. Počas
koncertu to v sále doslova vre-

lo. Motorický a expresívny náboj diela na-
šiel znamenitých tlmočníkov v orchestri,

*  *  *

EUGEN
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17�  HUDOBNÝ ŽIVOT • 3 • 2003

K O N C E R T Y

Stalo sa milou tradíciou, že vedenie Slo-
venskej filharmónie pred niekoľkými

rokmi zaradilo do svojho programu cyk-
lus rodinných koncertov (R), venovaný pre-
dovšetkým deťom. Počas koncertnej sezó-
ny bývajú štyri takého koncerty, vždy v so-
botu o 16.00 h. Tieto podujatia sa deťom
prihovárajú, získali značnú popularitu
a hojnú návštevnosť. Koncerty sú mode-
rované, na konci je vďaka sponzorom tom-
bola, vylosujú sa darčeky a pri odchode sú
deti obdarované sladkosťami.

V rámci cyklu R sa 11. januára konal
koncert, na ktorom účinkoval Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala
pod umeleckým vedením Ewalda Dane-
la, spoluúčinkovali poslucháči Tanečného
konzervatória Evy Jaczovej v choreogra-
fickom naštudovaní Miroslava Staudera.

Na programe boli skladby oboch hlav-
ných reprezentantov epochy klasicizmu:
Josepha Haydna a Wolfganga Amadea
Mozarta. V prvej časti zaznel Menuet zo
Symfónie A dur Hob.I:21 od J. Haydna a Me-
nuet i Romanca zo Serenády G dur KV 525
Malá nočná hudba od W.A. Mozarta. Melo-
dický ductus oboch menuetov je veľmi blíz-
ky a zrejme preto boli spolu zaradené do
programu. Choreografia vychádzala z po-
znatkov tradícií historického tanca vo vše-
obecnosti a obzvlášť šľachtického menue-
tu klasicizmu. M. Stauder tvorivo apliko-
val kroky, obraty, pohyby tela i rúk atď.
technicky perfektne pripraveného súboru
tanečníkov v historických kostýmoch. Dbal
aj o nápadité stvárnenie rôznych obmien
a variantov tanečných pohybov, takže tie-
to neustrnuli v jednotvárnej šablóne; nao-
pak, pôsobili stále sviežo a pôvabne. Po
skončení moderátorka vyvolala deti na

pódium a vyzvala ich k spoluúčasti s taneč-
níkmi. Orchester opakoval menuet a deti
hopsali ruka v ruke s tanečníkmi vo veselej
pohode na pódiu, čo bol iste dobrý nápad.

V druhej časti – už bez baletu – bolo na
programe Mozartovo Divertimento F dur
KV 522 „Hudobný žart“. V tejto skladbe
nejde len o preslávené „falošné tóny“, as-
poň nie v prvom rade, na ktoré sa mode-
rátorka odvolávala. Tieto nie sú hlavnou
vecou, ale iba „bodkou nad i“, prídavkom
k sarkastickému charakteru diela.

Mozart v tejto geniálnej satire s jemu
vlastným humorom zosmiešňuje a kritizu-
je nedostatky bezinvenčných, „remesel-
ných“ tiežskladateľov a popritom i nešikov-
nosť interpretov. Vyskytujú sa tam rôzne
nedostatky vo vedení hlasov, hrubé chyby
v harmónii a harmonických spojoch, za vla-
sy pritiahnuté modulácie, neschopnosť za-
čatú tému rozvinúť, nahradiť ju inou, tak-
tiež náhle prerušenou. Nájdeme tam po
kúskoch „verklíkové“ pasáže, kde znejú iba
sprievodné figúrky bez vedúcej melodickej
línie, prázdne nezmyselné sekvencie, dlh-
šie úseky bez štipky nápadu, usporiadania
myšlienok a bez akejkoľvek logiky. Tieto
a ďalšie vykoľajenia z elementárnych zákla-
dov profesionálnej hudobnej techniky a ab-
sencia inšpiračných žriediel a nápadov sú
jedinečnou hudobnou satirou. Vyvrchole-
nie všetkých neduhov predstavuje závereč-
né finále, kde sa najviac vyskytujú aj mo-
derátorkou zdôraznené falošné tóny. Na
záver sa ozýva až päť rôznych tónin súčas-
ne a touto infernálnou kakofóniou sklad-
ba končí. K prednesu finále však vôbec ne-
došlo. Predchádzajúca pomalá časť končí
banálnou, prázdnou kadenciou sólových
huslí, kde sólista vo vzostupnej škále za-

blúdi a svoj prejav ukončí sériou falošných
vysokých tónov, čo moderátorka vôbec
nepostrehla. Na tomto mieste moderátor-
ka prerušila interpretáciu skladby a svoj-
voľne „ukončila“ dielo, čím o.i. pripravila
deti o orgie falošných pazvukov záveru
skladby. Postarala sa takto o „nedokonče-
ný žart“. Diletantské nedostatky v oblasti
skladobnej a interpretačnej do tretice do-
plnila „výrobou“ fragmentu skladby. V in-
štrumentálnej tvorbe klasicizmu však kaž-
dá cyklická skladba končí rýchlym, svižným
tempom finále. Moderátorka dokázala síce
milo a ústretovo komunikovať s detskými
dušičkami, ale na moderovanie hudby tre-
ba aj čosi viac. Toto dielo napokon nie je
najvhodnejšie pre apercepčné schopnosti
detí. Obracia sa, naopak, na vybrané, od-
borne podkuté publikum, aby túto jedineč-
nú karikatúru mohlo vychutnať a adekvát-
ne pochopiť. Slovné komentáre na iných
koncertoch cyklu R zasa nebývajú príliš
orientované len na detské vnímanie, a tak
Slovenská filharmónia bude musieť uvažo-
vať o vhodnom riešení tohto, v cykle R nie
zanedbateľného postu.

PAVOL POLÁK

FO
TO

 A
RC

H
ÍV

Joeresovi i v klaviristoch. Obaja sólisti pre-
ukázali nielen dravosť, vyrovnanosť, discip-
línu a samozrejmú brilantnosť, ale aj pat-
ričnú tónovu kultúru i zvukovú senzitív-
nosť. Azda v meditatívnych dialógoch
pomalej časti sa žiadalo hlbšieho lyrizmu,
reflexívneho ponoru. Synkopicky bohato
členené témy v orchestri by mohli byť tiež
výraznejšie artikulované, inak táto hudba
sa stáva trochu fádnou (hudobný jazyk B.
Martinů by mohol trefne charakterizovať
výrok klasika, podľa ktorého akoby sme
vždy počúvali jeho jedinú skladbu, zato
najlepšiu). Zvukovú koordináciu klavírov
a orchestra zato dirigent zvládol na výbor-
nú, takisto veľké gradácie, ktoré sú očivid-
ne jeho silnou stránkou.

Dôstojnú bodku za koncertom dala
Schumannova Tretia, „Rýnska“ symfónia.

Opäť sa ukázalo, ako dobre zvláda Joeres
stvárnenie celku, veľkej architektúry, ako
vie „vyrobiť“ takmer elektrické napätie.
V jeho Schumannovi jednoznačne prevažo-
val florestanovský rozmer – vášnivosť, ná-
stojčivá pohnutosť, hudba „šla stále do-
predu“. Preferovanie takéhoto prístupu
však spôsobuje určitú jednodimenzionál-
nosť v interpretácii. Veľmi mi chýbal euse-
biovský rozmer, rojčivosť a neha, jemná
intonácia dolce espressivo v piáne a ich mno-
horaké odtiene. Podiel rozvážno-racionál-
neho rozmeru Rara na predvedení symfó-
nie však bol neoddiskutovateľný. Joeres sa
predviedol ako cieľavedomý a profesionál-
ne vynikajúco vyzbrojený dirigent a filhar-
monici podali jeden zo svojich lepších vý-
konov.

TOMÁŠ HORKAY
MARIÁN LAPŠANSKÝ

NEDOKONČENÝ ŽART

K A L E I D O S K O P

Známy rakúsky dramaturg, producent, mana-
žér a publicista Marcel Prawy zomrel 23.
februára vo veku 91 rokov vo Viedni. Prawy sa
sa preslávil predovšetkým ako skvelý hudobný
propagátor a publicista, často sa objavujúci
v rozhlase a televízii. Špecializoval sa na ope-
ru a hudobnú drámu.

O P R A V A
Nedopatrením sa do predchádzajúceho čísla
dostal starý inzerát Opery SND „Konkurz na
tutti hráč v skupine violončiel, 2. flautista“. Prosí-
me považujte túto informáciu za neaktuálnu. Za
chybu sa ospravedlňujeme.
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Prvé dva koncerty v novom kalendár-
nom roku (9. a 10. januára – počas

španielskeho turné ŠKO) boli venované
svetu opery a operety. V dvojhodinovom
programe sa žilinskému publiku predsta-
vili sólisti a orchester Štátnej opery z Ban-
skej Bystrice pod vedením dirigenta Igora
Bullu. Prvú, vážnejšiu časť koncertu, otvo-
rila predohra k opere Čarostrelec od C. M.
Webera. Orchester od prvých tónov pôsobil
nepokojným, neistým dojmom, dielo bolo
predvedené bez výraznejších emócií. Svoju
reputáciu však orchester napravil v ďalšej
skladbe, v Intermezze z opery Sedliacka česť
od P. Mascagniho. Skladba bola predvede-
ná pekným mäkkým tónom a nechýbala jej
prepracovaná dynamika i agogika.

Prvým sólistom bol barytonista Zoltán
Vongrey, ktorý sa predstavil prológom Si
puo? z opery Komedianti od R. Leoncaval-
la a áriou Germonta z Verdiho opery La Tra-
viata. Publikum si získal príjemným sýtym
hlasom, zreteľnou artikuláciou a prirodze-
ným hereckým prejavom. Mezzosopranist-
ka Alena Hodálová zaradila na úvod vy-
stúpenia áriu Leonory z opery Favoritka
od G. Donizettiho, ktorú vystriedala ária
Santuzzy z opery Sedliacka česť od P. Mas-
cagniho. Tmavý, smerom k vyšším polo-
hám hlboký hlas strácal na kvalite a získa-
val nepríjemné vibráto, ktoré malo nega-
tívny vplyv na intonačnú presnosť.
Sopranistka Alžbeta Trgová sa v prvej
časti programu predstavila áriou Elvíry

ŠKO ŽI L I N A V JANUÁRI

z opery Puritáni od V. Belliniho a áriou Vio-
letty z opery La Traviata od G. Verdiho. Pô-
sobila presvedčivým dojmom, vládla dife-
rencovanou dynamickou škálou, dokonca
i v extrémne vysokých pasážach. Tenoris-
ta Stanislav Matis, ktorý si do programu
pripravil áriu Cania z opery Komedianti od
R. Leoncavalla a áriu Cavaradossiho z ope-
ry Tosca od G.Pucciniho, sa počas prvého
koncertu predstavil iba v prvom čísle, z dô-
vodu zjavnej zdravotnej indispozície v prog-
rame nepokračoval a na pódiu absentoval
aj nasledujúci deň. Poslednou sólistkou
bola sopranistka Oľga Hromadová
s áriou Mimi z Bohémy od G.Pucciniho. In-
terpretka zaujala mäkkým tónom, výbor-
ne prepracovanou dynamikou a nápaditý-
mi spôsobmi práce s hlasom.

V druhej časti programu zneli diela ľah-
šieho žánru: na úvod valčík J. Straussa Na
krásnom modrom Dunaji, nasledovali árie
a duetá z najznámejších operiet F. Lehára,
G. Dusíka a E. Kálmána. Okrem spomína-
ných sólistov sa predstavili tenoristi Peter
Schneider a Peter Svetlík, ktorý sa stal
„hviezdou“ večera. Dokázal totiž spojiť
dokonalý hlasový prejav, zreteľnú výslov-
nosť a predviesť aj herecké a pohybové
danosti. Spolu s Alžbetou Trgovou sa po-
starali aj o záverečný prídavok v podobe
dueta z muzikálu Fantóm opery. Výrazným
nedostatkom oboch koncertných veče-
rov (ktorý mal korigovať dirigent) bol nea-
dekvátne silný zvuk orchestra, mnohokrát

prekrývajúci hlasy spevákov prevažne
v stredných a hlbokých polohách.

Po úspešnom účinkovaním v rámci via-
nočných koncertov sa 16. januára klavír-
nym recitálom predstavil mladý slovenský
klavirista Vladimír Martinka. Úvod jeho
koncertu patril trojčasťovej Sonáte Es dur
od J. Haydna. Martinka v nej predviedol
zmysel pre štýl typickým, príjemne mäk-
kým tónom. Pohyboval sa prevažne v niž-
šej, decentnej dynamickej hladine, precíz-
ne frázoval a jednotlivé hlasy viedol priam
orchestrálnym spôsobom. Na niekoľkých
miestach však poslucháč mohol vycítiť ne-
istotu súvisiacu s pamäťovými probléma-
mi. Ďalšou skladbou programu bolo dielo
M. Ravela Gašpar noci, detailne prepraco-
vané po stránke dynamickej i výrazovej, na
niektorých miestach však interpret mohol
v duchu impresionizmu zvoliť farebnejší,
zahmlenejší, menej konkrétny tón. Prvú
časť uzavrela Sonáta 1. X. 1905 od L. Janáč-
ka, v ktorej sa Martinka prejavil ako maj-
ster v práci so zvukom. Počas celej skladby
narábal  pestrou škálou dynamických od-
tieňov, hierarchiou zvuku nástroja a záro-
veň citlivo riešil jednotlivé frázy aj po strán-
ke agogickej. Druhá časť recitálu patrila roz-
siahlej kompozícii R. Schumanna – Sym-
fonickým etudám op. 13. Martinka dielo
predniesol štýlovo a ukázal v ňom množ-
stvo rôznych interpretačných polôh, v nie-
koľkých úsekoch sa však nevyhol intonač-
ným nečistotám. Interpret predviedol štan-
dardný výkon, zainteresovanejšia časť
publika však, s ohľadom na jeho predchá-
dzajúce účinkovanie, očakávala výkon na
kvalitatívne vyššej úrovni.

DA N I E L A GLOSOVÁ

Atmosférou očakávania sa chvel vzduch
v Malej sále Slovenskej filharmónie 11.
februára pred koncertom Moyzesovho
kvarteta a jeho hostí – Nicolu Bulfone-
ho a Borisa Lenka. Na programe bolo totiž
niekoľko noviniek – skladby starého talian-
skeho majstra objavené prednedávnom
v archíve, aj slovenská premiéra Five Tan-
go Sensations od Astora Piazzolu. Drama-
turgickým prepojením večera bol podob-
ný charakter skladieb, napriek svojim znač-
ným odlišnostiam všetky balansovali na
pomedzí vážnej a nevážnej hudby.

Taliansky klarinetista a dirigent dycho-
vého mládežníckeho orchestra v Monfal-
cone sa najprv rozcvičil na diele Carla Ma-
riu von Webera, aby slovenskej verejnosti
mohol predstaviť tvorbu svojho krajana.
Kvinteto pre klarinet, dvoje husle, violu a vio-
lončelo B dur, ktoré Weber komponoval
takmer štyri roky, ponúka maximálne vy-
užitie technických i výrazových možností

klarinetu. Harmóniu i melodické linky au-
tor ešte načrtával klasickým štetcom, pri-
tom však koketoval aj s chromatickými
postupmi. Kvinteto patrí do repertoáru
koncertných klarinetistov, čo potvrdila aj
Bulfoneho hravá a suverénna interpretá-
cia sólových partov.

Jeho srdcovou záležitosťou však boli dve
kratšie skladby talianskeho skladateľa ob-
dobia klasicizmu Carla Paesslera, ktoré
našiel v súkromnom archíve Ricardi di
Netra v Udine a odvtedy ich predstavuje
verejnosti. Neapolský rodák Paessler ke-
dysi dostal prezývku Paganini hoboja a oča-
rený Rossiniho Taliankou v Alžíri sa v Di-
vertimente pre klarinet a sláčiky inšpiroval
dvoma áriami z tejto opery. Kavatínu Iza-
bely pod názvom Cimentando i venti trans-
kriboval z Es dur pre B klarinet, v duchu
rossiniovskej kantability prekomponoval
aj druhú áriu – Se ancor tu m´ami. Hravé
dielko sa netají ambíciami, že netúži zaujať

náročného poslucháča. Rovnako ako na-
sledujúca skladba Potpourri patrí do kate-
górie zábavnej hudby. Skladateľ siahol po
žánri, populárnom v 19. storočí – potpou-
rri je francúzske označenie pre melodickú
sekvenciu alebo zmes rôznych melódií
z opier, operiet, či baletov, podčiarknutú
modulujúcimi pasážami. Taliansky klarine-
tista sa doslova „vyhral“ na tomto neveľ-
mi originálnom, ale zato vtipne spracova-
nom kúsku, plnom virtuóznych variácií.
Rovnako sa nechali strhnúť i Moyzesovci,
v ktorých Bulfone našiel spriaznené duše.

Finále večera však tvorili hlboké, strhu-
júce a omamné melodické linky argentín-
skeho mága Astora Piazzolu, ktoré doslo-
va ovíjali poslucháčov. Skladateľa, ktorého
remene bandoneónu spútali už ako deväť-
ročného, charakterizuje nezameniteľný
kompozičný štýl. Žiak najslávnejšej peda-
gogičky svojich čias, Nadie Boulangerovej,
si ho totiž namiešal z prvkov argentínske-
ho tanga, jazzu a európskej vážnej hudby.
Hoci akordeonista Boris Lenko na prezen-

Vážne i nevážne v Redute

POKRAČOVANIE NA STR. 20
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Novoročný koncert Košickej štátnej fil-
harmónie 5. januára bol venovaný

výberu z tvorby J. Straussa jr., E. Waldteu-
fela, E. Kálmána, F. Lehára, F. Kreislera a ďal-
ších. Koncert s dirigentom Kirkom Trevo-
rom a sólistami T. Paľovčíkovou a J. Bab-
jakom presvedčil o popularite a záujme
o túto nenáročnú a pôsobivú hudbu. O ús-
pech koncertu sa výrazne pričinil sústrede-
ný výkon orchestra, ktorý citlivo a poho-
tovo reagoval na dirigentove gestá. Toto
konštatovanie patrí aj speváckemu preja-
vu oboch sólistov.

Koncert ako dar (14. januára) bol
venovaný dielam klasicizmu a jeho posla-
ním bola nielen propagácia výkonov or-
chestra, ale aj snaha získať nových poslu-
cháčov. Podnetná myšlienka (bez vstupné-
ho, s malým občerstvením) sa stretla
s mimoriadnym záujmom a naplnila Dom
umenia. Hlavnými aktérmi koncertu boli
juhokórejskí umelci: sopranistka Hye-Ry-
ung Hwan, klaviristka Sandra Nam
(USA) a dirigent Tae Cheol Noh.

Klavírny koncert č. 20 d mol KV 466 od
W. A. Mozarta pričinením sólistky vyznel
stavebne prepracovane. Cit sólistky pre tó-
novú a melodickú krásu sa výrazne preja-
vil v očarujúcej kantabilnej druhej časti.
Sopranistka Hye-Ryung Hwan v Beetho-
venovej árii pre soprán a orchester op. 65
„Ah Perfido“ presvedčila citom pre melo-
dickú kresbu a schopnosťou odstupňova-

nia tematických úsekov. Symfónia č. 5 c mol
op. 67 „Osudová“ od L. van Beethovena od-
znela v tvare pre dirigenta určite

akceptovateľnom, ťažko však možno sú-
hlasiť s jej výsledným vyznením.

Na úvod nasledujúceho koncertu (23.
januára) odznela skladba Juraja Filasa Po-
sledný rytier, ktorej dve protikladné témy
sú nositeľmi pôvodného autorovho záme-
ru: portrétu človeka zápasiaceho medzi zá-

Košické

ZHRNUTIE
ujmom hodnôt minulosti a súčasného kon-
zumného trendu. Ide o portrét človeka sto-
jaceho v opozícii k tomuto ničivému tren-
du. Výrazný melodicko-rytmický prvok, ob-
mieňaný v rôznych nástrojových farbách
a zoskupeniach, kontrastuje s úvodnou
a v závere sa opakujúcou témou vo vyso-
kých polohách sláčikových nástrojov. Or-
chester ŠF s dirigentom Tomášom Kout-
níkom predviedli sústredený výkon pre-
zentujúci hráčske kvality. Sólistom Koncer-
tu pre klavír a orchester č. 2 c mol op. 18 od
S. Rachmaninova bol Boris Krajný. Dielu
s charakteristickým pátosom, široko kle-
nutými melodickými oblúkmi, výraznou
tónovou farebnosťou chýbalo pointovanie
lyricko-dramatickej nálady, ale aj väčšia
presnosť v súhre. V prvých dvoch častiach
sólový klavír takmer zanikal v orchestrál-
nom súzvuku, posledná časť však bola plne
prijateľná. V ďalšej časti programu odzne-
la Symfónia č. 1 op. 10 D. Šostakoviča, ktorá
upúta pozornosť poslucháča už prvou čas-
ťou, v ktorej sú témy kontrapunkticky a va-
riačne bohato spracované. Dirigent pôso-
bivo vymodeloval grotesknú tému druhej
časti s príkladným vkladom dychových ná-
strojov. Výrazne diferencoval aj tretiu časť
so stupnicou farebných odtieňov, ktoré dali
vyniknúť zvukovému a melodickému bo-
hatstvu skladby.

Posledným januárovým podujatím (28. 1.)
bol literárno-hudobný večer, na ktorom
Jozef „Dado“ Nagy čítal z tvorby Pavla
Straussa a Milana Rúfusa. Nádejná mladá
klaviristka Klaudia Debreová (študuje na
AMU v Prahe) predniesla vhodne volený
výber z diel W. A. Mozarta a L. van Beetho-
vena (klavírne sonáty) a výber z Prelúdií pre
klavír F. Chopina. V Košiciach je o tento typ
programov nad očakávanie veľký záujem.

ŠTEFAN ČURILLA
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BORIS KRAJNÝ
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K A L E I D O S K O P
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KONCERTY
pre mládež

Problematika výchovných koncertov
(použila som toto označenie, hoci sa

pripájam k zástancom pomenovania „kon-
cert pre mládež“...) sa v našom školstve
dlhodobo rieši spontánne, bez koncepcie
a cieľa, prípadne nerieši sa vôbec. Svoje vy-
stúpenia pre školy hlavne v predvianoč-
nom období najčastejšie ponúkajú ZUŠ, no
na „trhu“ sa objavujú aj interpreti pochyb-
nej úrovne.

Nedávno som mala tú česť vypočuť si
v telocvični istej prešovskej ZŠ speváka
s umeleckým menom VIKTOR, ktorý de-
ťom predvádzal s magnetofónom ako sa
spieva karaoke. Deti za jeho „výkon“ za-
platili po 20,- Sk, vykričali si hlasivky a o
hudbe sa nedozvedeli nič nové, veď to, že
„hudbu hrá magnetofón, rádio alebo tele-
vízor“ už vedeli.

Aj na hodinách hudobnej výchovy, hlav-
ne na prvom stupni ZŠ, pri nácviku piesní
učiteľka radšej siahne po MC alebo CD
namiesto toho, aby sprievod k nacvičova-
nej piesni deťom zahrala na klavíri alebo
keyboarde. Isteže dôvodom takéhoto rie-
šenia je aj tá skutočnosť, že ZŠ nevlastnia
potrebné hudobné nástroje. Ale môžu deti
za to, že škola alebo štát nemajú finančné
prostriedky? Ako potom môžeme chcieť
od detí odchovaných iba na reprodukova-
nej hudbe, aby v dospelosti navštevovali
koncerty „živej hudby“?

Túto nelichotivú situáciu si určite uvedo-
milo aj vedenie a dramaturgia Štátnej filhar-
mónie v Košiciach, pretože už štvrtý rok
organizuje pre študentov stredných škôl
z Košíc koncerty s výchovným zameraním.

Dramaturgia ŠFK si pri tvorbe týchto
koncertov stanovila určitú koncepciu,
v ktorej by chcela pokračovať aj naďalej.
Koncerty sú koncipované podľa vzoru Leo-
narda Bernsteina. Dirigent okrem svojej

profesie musí zvládnuť ešte jednu veľmi
dôležitú rolu. Je zároveň aj moderátorom.

Pri výbere dirigentov ŠFK zámerne oslo-
vuje iba mladých, začínajúcich umelcov.
Doteraz to boli A. Popovič, M. Krajči, K.
Kevický a tohto roku Martin Majkút. Kaž-
dý z nich si tvorí scenár koncertu sám. Vý-
ber diel konzultuje s koncertným maj-
strom a dramaturgičkou. A. Popovič si vy-
bral S. Prokofieva – Rómeo a Júlia a E. H.
Griega – Peer Gynt, M. Krajči svoj koncert
zostavil tematicky pod názvom Rozprávka
v hudbe. Minuloročný koncert s témou kla-
sicizmus K. Kevický koncipoval pomerne
komplikovane, s veľkým množstvom in-
formácií o kompozičných princípoch kla-
sicistickej hudby. Veľmi zaujímavým spô-
sobom však svojmu publiku priblížil pro-
ces tvorby hudobného diela a princíp
sonátovej formy, kde použil aj transparen-
ty s nápismi „hlavná téma, vedľajšia téma,
expozícia...“, ktoré nad hlavy hráčov v or-
chestri dvíhali asistentky počas 1. časti Mo-
zartovej Symfónie g mol. Náročnejšie pre
publikum už bolo pochopenie neoklasi-
cistických prvkov v Prokofievovej Klasickej
symfónii. Kevický sa snažil poslucháčom
vysvetliť aj názornou ukážkou na klavíri
rozdiel medzi harmonickými postupmi
v hudbe Mozarta a Prokofieva. Nuž pri ta-
kýchto snahách netreba zabúdať na to, že
poslucháči neovládajú často ani len základ-
nú hudobnú terminológiu a skôr ich zaují-
ma to, koľko mal skladateľ mileniek než
to, či dominantu rozviedol do toniky.

Tohtoročné koncerty ŠFK pre mládež sa
konali 30. a 31. januára pod taktovkou
Martina Majkúta. Tematicky koncert
nadväzoval na minuloročný a pokračoval
v sledovaní vývoja hudby v 19. storočí. Po
úvodnej ukážke Schubertovej symfonickej
tvorby nám dirigent – moderátor priblížil

obraz bosoriek nad hrobom Hectora Berlio-
za. Piata časť Fantastickej symfónie bola vhod-
ným výberom, no vzhľadom na vek poslu-
cháčov by som skôr zdôraznila, že ide o prí-
beh nešťastnej lásky. Iste by som využila aj
vysvetlenie, prečo Berlioz použil sekvenciu
Dies Irae s následným prepojením na po-
viedku Martina Kukučína. Tak by vznikla
možnosť otázky pre publikum.

Ako príklad očarenia hudobných skla-
dateľov prírodou a cudzími krajinami za-
znela ukážka z Talianskej symfónie F. M.
Bartholdyho. Nechýbala ani Vltava B. Sme-
tanu a Largo z Dvořákovej Novosvetskej sym-
fónie. Pomalú ukážku z Čajkovského Pate-
tickej symfónie, ktorá nasledovala po Dvo-
řákovom Largu, by som určite nahradila
veselšou skladbou (niečo z Musorgského
Kartiniek, alebo Borodinove Polovecké tan-
ce, ak to mala byť ukážka z ruskej hudby).

Pri opätovnom návrate k Berliozovej
Fantastickej symfónii – záver 5. časti – mi
vysvetlenie „dní hrôzy“ chýbalo ešte výraz-
nejšie. Veľmi milý bol nápad so súťažou pre
publikum. Ten, kto správne odpovedal na
položenú otázku, vyhral CD a dve vstupen-
ky na koncert ŠFK.

Nedostatočný záujem o koncerty vážnej
hudby zo strany mladej generácie si uve-
domujú a riešia ho aj renomované sveto-
vé orchestre. Napríklad Newyorská filhar-
mónia má na získanie mladých priazniv-
cov vytvorenú špeciálnu internetovú
stránku, kde sa deti môžu formou hier nie-
len zabaviť, ale aj veľa naučiť.

Potreba takýchto koncertov je teda viac
než akútna. Je potešiteľné, že ŠFK chce ich
ponuku rozšíriť aj pre žiakov ZŠ. Pri tvorbe
scenárov koncertov pre ZŠ by však drama-
turgia nemala obísť možnosť konzultácie
s odborníkmi na problematiku hudobnej
recepcie z radov hudobných pedagógov.
Ideálne by napríklad bolo, keby žiaci absol-
vovali prípravu na tento koncert už na ho-
dinách hudobnej výchovy so svojimi už
vopred informovanými učiteľmi.

Potešilo by ma, keby tieto moje výhra-
dy boli pochopené tak, ako som ich mysle-
la. Ako priateľské rady.

KATARÍNA BURGROVÁ

táciu Piazzolových koncertantných táng
založil súbor Alea, na škodu nebolo ani
ich podanie v spojení so sláčikovým kvar-
tetom. Ako je známe, Moyzesovcov cha-
rakterizuje nielen flexibilita, ale aj zanie-
tený prístup k hre. A tak spolu s Lenkom
dokresľovali umenie majstra, ktorý do-
kázal, že na tango možno nielen tanco-
vať v zadymených baroch, ale ho aj po-
čúvať v koncertnej sieni. Five Tango Sen-
sations skomponoval ako päť náladovo
rozdielnych častí v roku 1989. Zjedno-
cujúcim prvkom je tu farba exotickej

krajiny, sláčiky a akordeón sa naopak
zmietajú v odlišných náladách – melan-
cholických, sladkých, horkých, ospalých
aj ohnivých. Dielo, ktoré rok pred Piaz-
zolovou smrťou nahral slávny Kronos
Quartet, patrí medzi posledné z autoro-
vých vyše 750 tangových skladieb. Po-
tvrdzuje, že Piazzola sa právom stal mag-
netom podujatí – už na jeho slovenskej
premiére v marci 2001 v podaní súboru
Alea sa stretol s veľkým ohlasom, pri-
čom vo svete už dávno predtým zrúcal
bariéry u tradične založeného publika.

MARTINA HILBERTOVÁ

V rámci kultúrnych podujatí k 10. výročiu
vzniku SR  sa na zastupiteľskom úrade vo
Washingtone začal cyklus koncertov, kto-
rého cieľom je priblížiť americkému publiku
slovenské interpretačné umenie. Sériu pod-
ujatí otvoril recitál klaviristky Eleny Letňa-
novej (12. februára), do programu ktoré-
ho zaradila skladby F. Liszta, K. Schuman-
novej, R. Wagnera, B. Smetanu, A. Skria-
bina, F. Chopina, z pôvodnej slovenskej
tvorby predstavila kompozície Romana Ber-
gera (Semplice) a Petra Zagara (Blumen-
tálsky tanec).
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M A T I N É
Z mirbachovských

ALBRECHT COLLEGIUM

Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
svojím zameraním predstavujú zväč-

ša nekonfrontačnú atmosféru, pohodu
sviatočného dopoludnia v príjemnom pros-
tredí. Program 2. februára, to bola autor-
ská zostava Mozart, Vranický, Kramář; in-
terpreti Albrecht Collegium, čo je názov
zoskupenia členov komorného súboru Mu-
sica aeterna (Peter Zajíček – husle, Ján
Gréner – viola, Peter Kiráľ – violončelo
a prizvaný hosť Róbert Šebesta – klarinet,
basetový klarinet). Koncert patril opäť
medzi tie s veľmi nízkou účasťou publika.
Netušil som, že sa na koncerte stretnem
s voľným združením hudobníkov súboru
Musica aeterna, nemôžem sa teda vyhnúť
názoru, ktorý nebude znieť lichotivo pre
cestu, ktorá má ambíciu byť tzv. autentic-
kou interpretáciou starej hudby. Takéto
chápanie výkladu v zásade nezatracujem
v prípade, ak sa nestáva cieľavedome na-

smerovaným programom – umeleckou
cestou, výlučnou pravdou. Túto cestu do-
kážem akceptovať len ako jednu z možnos-
tí. Keby bolo všetko na nej pravdivé, správ-
ne, vierohodné – i tak by som odmietol
túto ortodoxnú „vierohodnosť“, pretože
dnes sa zmenil človek – jeho myslenie i cí-
tenie. Veď napríklad v Mozartovom Kvar-
tete pre klarinet a sláčikové trio B dur KV
317 d (378) v dobovej úprave Johanna An-
drého (1799) som nepočul spev sláčiko-
vých nástrojov, dušu huslí, len pritlmený,
matný zhluk rovných tónov. Stále len tóny,
kresbu frázovania – no nie hudbu. Z celé-
ho Kvarteta vyčnievalo prekrásne klarine-
tové spevné sólo a temné pozadie sláčikov.
V Sláčikovom triu F dur op. 12 č. 4 som pocí-
til z takejto interpretácie únavu. Prijal by
som kompromis i za cenu, keby som si
Vranického hudbu vypočul dvakrát. Raz
v koncepcii, ktorá zodpovedá duchovnému
svetu dnešného človeka, a raz v interpre-
tácii, ktorá chce byť autentickou. Bolo by to
dokonca zaujímavé. Obávam sa len, že in-

terpreti, ktorí už toľko rokov kráčajú tou-
to cestou, by nedokázali zmeniť výrazovú
abecedu svojho interpretačného slovníka.
Škoda, že sa v programe súboru Albrecht
Collegium neobjavil ľudský hlas, pretože
tu je otázka autentickej interpretácie priam
nutná. To by však bola téma na dlhšiu úva-
hu. V záverečnom Kvartete Es dur op. 21 č. 2
pre klarinet a sláčikové trio od F. V. Kramá-
řa opäť na mňa blahodarne zapôsobil kla-
rinet, pretože tento nástroj ako jediný spie-
val. (Niektoré románske jazyky napríklad
vôbec nepoužívajú slovo hrať na nástroji,
ale spievať. Veď na nástroji sa spieva – to je
ideál, ktorý vedie k dokonalosti. Mohol by
som tento názor podoprieť výrokmi naj-
väčších interpretov 20. storočia, no v od-
borných kruhoch sú tieto názory dostatoč-
ne známe.)

Na záver snáď len toľko: nespochybňu-
jem cestu tzv. autenticity interpretácie sta-
rej hudby, len by som rád počul vzápätí aj iný
prístup. V novej nasadenej progresívnej in-
terpretácii totiž nemožno skryť technickú
nedokonalosť – interpretačnú približnosť.
Všetko je čitateľnejšie a zreteľnejšie. Cestu
súboru Albrecht Collegium nemožno zvrá-
tiť, je to už dnes trend, ktorý presadzujú
mnohé komorné telesá. Mirbachovský kon-
cert bol teda v mnohom poučný i pre mňa.
Verím, že som sa touto mojou recenziou
nepostavil na druhú stranu barikády...

IGOR BERGER

V rámci matiné 9. februára odznel
v Mirbachu program z tvorby sloven-

ských skladateľov. Prednieslo ho Klavír-
ne duo Dezidera Kardoša (Daniela Kar-
došová – Tatiana Lenková). Starostlivo
naštudovaný sled štvorručných opusov
otvoril „dokument“ pripomínajúci stav slo-
venského kompozičného diania pred ná-
stupom moyzesovskej moderny 30. rokov
minulého storočia. V Slovenských tancoch
č. 5 op. 47 Dezider Lauko spracoval najmä
novouhorské prvky, ústretové meštiacke-
mu vkusu a záľube vo virtuóznej salónnej
hudbe. Interpretácia dua so zápalistou ver-
vou podčiarkla zemité rytmy a spevnosť
kontrastných melódií. Sekundistka však
mohla prispôsobiť intenzitu svojich tema-
tických vstupov jemnejšiemu diskantu ta-
mojšieho Petrofa i danému akustickému
priestoru.

Ďalší blok patril štvorručnej literatúre
z pera Ilju Zeljenku. Pre tohto skladateľa
je príznačné, že sa rád inšpiruje kvalitou
a neraz vyhovie osloveniam interpretov
adresne dedikovanými opusmi. Tak uzre-
la svetlo sveta Toccata pre štvorručný klavír
(1997) určená manželom Dianovským.

DUO DEZIDERA KARDOŠA

vyznieť variabilné rytmické modely. Kon-
trast lyrických tém navodzoval až pastorál-
no-idylický ráz. Aj tu použil autor v dyna-
mickej výstavbe princíp zlatého rezu s roz-
uzlením v code.

Róbert Gašparík v skladbe Musica per
pianoforte e quattro mani e percussione bat-

Sadzba skladby traktuje typické postupy
Zeljenkovho skladateľského rukopisu:
striedanie kontrastov, a tak po niekoľko-
násobnom opakovaní viacerých rytmic-
kých modelov s presúvanými prízvukmi
mimo ťažkej doby exponuje rovnomerné
pulzovanie priam tanečného charakteru.
Pri zahusťovaní a uvoľňovaní sadzby (ne-
raz zhluky tónov pripomínajú clustre) – na
správnom mieste – dospeje evolučný pro-
ces k fermate, po ktorej nasleduje coda.

Podobné črty sme mohli pozorovať aj
v premiérovanej Sonáte č. 2 pre klavír
štvorručne (2000), dedikovanej Kardošov-
mu klavírnemu duu. Umelkyne nezohľad-
ňovali len zápis, no úspešne sa snažili vtla-
čiť líniám aj pečať vlastnej umeleckej pre-
svedčivosti. Pri sledovaní ich interpretácie
– najmä 1. časti – sme nadobúdali presved-
čenie, že autor sa inšpiroval aj istými neo-
barokizujúcimi postupmi, pravda, v preta-
vení a v prostredí typicky zeljenkovskej
sadzby. Záverečné Presto dvojčasťovej So-
náty vyžaduje nielen technickú zdatnosť,
ale aj sústredenosť súhry (rýchle paraleliz-
my pasáží u oboch hráčok), pevné rytmic-
ké cítenie a schopnosť nechať prirodzene
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DANIELA KARDOŠOVÁ, RÓBERT GAŠPARÍK, TATJANA

LENKOVÁ A RICHARD MRÁZIK.
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teria op. 45 pribral ku klavírnemu duu aj
hráča na bicích nástrojoch (Richarda Mrá-
zika). Autor na viacerých miestach určuje
charakter bicích nástrojov aj klavíra, napr.
v kánonickej postupnosti rytmických figúr.
Pri traktovaní tém využíva permutačné
a kombinačné postupy v slede nástupov
a v súhre. Zaujímavo exponuje jemné tre-
molo na pozadí dialógu klaviristiek, čím

Violončelista Jozef Podhoranský a kla-
virista Ivan Gajan sa predstavili

v rámci mirbachovského matiné 18. feb-
ruára. Dramaturgia ich programu sa opie-
rala výlučne o komornú tvorbu francúzskej
proveniencie. Najzávažnejším opusom bola
úvodná, zámerne nepatetická, koncentro-
vaná Sonáta pre violončelo a klavír príslušní-
ka parížskej Šestky Francisa Poulenca. Invenč-
ne nie nezaujímavé dielo dokumentovalo
autorovo úsilie o rovnovážnosť citu a ume-
leckej rozvahy. To sa premietalo do viacerých
rovín: do celkovej atmosféry, do traktova-

dosahuje ilúziu vzdialeného hrmenia. Po-
chopiteľne, exploatuje batériu bicích aj v ka-
dencii či sólovo, ale aj v spolupráci s klaví-
rom. Suverénne majstrovstvo R. Mrázika
slávilo tu svoj triumf. Mohli sme obdivovať
široké spektrum odtienkov i nálad. Po vir-
tuóznej exhibícii s dávkovanými, neočaká-
vanými sforzatami vyznel veľmi sympatic-
ky meditatívne ladený, pre viacerých po-

zorných poslucháčov možno prekvapujúci
a zámerne nepatetický záver.

Na záver odznela štvorručná úprava
Meditácie a Burlesky zo Štúdií op. 15 od
Dezidera Kardoša (úprava Vladimír Bokes).
Pri zostavovaní dramaturgie sa mohlo viac
zohľadňovať chronologické hľadisko, a aj
kvôli obsadeniu by sa bol žiadal Gašparík
na záver.

VL A D I M Í R  Č Í ŽI K

PODHORANSKÝ – GAJAN

nia tém a vytvárania formových schém. In-
terpreti ťažili z bohatého zázemia svojich
muzikantských kvalít jednak v technickom
stvárení, jednak v tvorivom vklade.

Ak u Poulenca dominovala klasická vy-
váženosť, ďalší repertoár osciloval neraz až
na hrane salónnej sladkosti, lacnej páčivosti
či bravúrnej exhibície. K slovu sa dostali
romantické miniatúry známeho operetné-
ho skladateľa, ale aj uznávaného virtuóza-
violončelistu Jacquesa Offenbacha (výber
zo Šiestich melódií či zo Štyroch impresií,
ktoré sú poplatné vkusu dobového meš-

tianskeho publika. Striedali sa žánrové ob-
rázky, nálady inšpirované (súdiac podľa
názvov) krásami prírody, bezproblémové
oddávanie sa snívaniu, či elegantný spád
vrtkých tanečných rytmov. Podobnú atmo-
sféru navodzovali aj tri skladby ďalšieho
známeho majstra hudobno-divadelných
opusov Friedricha von Flotowa. Úspech
u obecenstva bol tak zaručený. Z hľadiska
dramaturgie to bol program iste neošúcha-
ný, čo do umeleckej hodnoty však prinaj-
menej otázny. Škoda, že aj klavirista sa plne
oddával spádu pulzovania nadšeného mu-
zicírovania, ktoré však vo svojich dynamic-
kých vrcholoch presahovalo akustické
možnosti sály.

VL A D I M Í R  Č Í ŽI K

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU kaž-
doročne po zimnom semestri pripra-

vuje predstavenie pozostávajúce z fragmen-
tov (výstupov, árií a pod.) z najrozmanitej-
ších opier. Zmyslom tejto verejnej prezen-
tácie poslucháčov Katedry spevu a opernej
réžie je postupné zvládanie nárokov na pro-
fesionálne javiskové vystúpenia. V tomto
školskom roku boli fragmenty zaujímavé
nielen mnohými speváckymi talentmi, ale
aj prácou dvoch poslucháčov opernej ré-
žie. Tento odbor je nateraz veľmi dôležitý,
pretože budúcnosť opernej inscenačnej
praxe u nás závisí práve od kvality absol-
ventov tohto štúdia. Pluralitu prístupov a in-
scenačných poetík môže dnes zabezpečiť
práve mladá generácia režisérov. Dnešní
režiséri staršej a strednej generácie dostali
svoje prvé príležitosti bezprostredne po
skončení štúdií, súčasný absolvent opernej
réžie (na rozdiel, napríklad, od absolventa
činohernej réžie) na prvú inscenáciu v pro-
fesionálnom divadle zvyčajne čaká niekoľ-
ko rokov.

Dvaja poslucháči druhého ročníka oper-
nej réžie si vytvorili sled fragmentov, pre
ktorý sa pokúsili vytvoriť relatívne jednot-
ný rámec. Lenka Horinková svoj výber

nazvala Kaviareň. V tomto bohumilom
priestore zazneli výstupy z Predanej neves-
ty, Rusalky, Čarostrelca a Čarovnej flauty.
Ústrednou postavou tu bol Kecal, ktorý sa
sťa čašník pokúšal spojiť jednotlivé scény.
Horinkovej poetika celkovo pripomínala
poetiku alternatívnych moderných scén.
Možno preto nebola jej kaviareň miestom
noblesnej a elegantnej komunikácie, ale
pripomínala skôr atmosféru pivárne ale-
bo krčmy nižšieho rangu. V nej síce môže
Kecal dohadzovať Jeníkovi „jednu dívku“
alebo Ježibaba rekapitulovať výsledky svo-
jej práce, horšie tu vyznie mramorová krá-
sa Agáty a jemný humor Aničky, alebo váš-
nivosť postáv z Čarovnej f lauty. Niektorí
z mladých spevákov už účinkujú aj na pro-
fesionálnej scéne Opery SND (Terézia
Babjaková, Martina Masaryková), iní sa
ukazujú ako nesporné talenty (Petra Zá-
humenská, Aneta Mihályová, Ladislav
Podkamenský, Stanislav Bartko), hoci
majú pred sebou veľa práce na zdokonaľo-
vaní techniky, výrazu i herectva.

Poslucháč opernej réžie Tomáš Surý
nazval svoju časť Čakáreň. Sme v nemocni-
ci, pravdepodobne na psychiatrickej klini-
ke, a jednotlivé čakajúce pacientky sa vy-

nárajú z bezútešnosti obrazu, aby predniesli
svoju áriu, často vyjadrujúcu žiaľ. Surý spo-
jil výstupy zo Simona Boccanegru, Werthe-
ra, Maškarného bálu a Bohémy. Z celku va-
nie jemná dekadentná atmosféra, originál-
ne nemocničné župany láskavo zapožičal
Onkologický ústav sv. Alžbety. Zvolený rá-
mec je však naplnený citlivým výtvarným
videním i prácou s hercom. Najintenzívnej-
šie sa do postavy pacientky vložila Marti-
na Masaryková, ktorá kreovala priam
psychopatologickú štúdiu. Úroveň naštu-
dovania jednotlivých partov v tejto časti
bola veľmi zaujímavá. Lenka Brázdiliko-
vá, Petra Záhumenská, Gabriela Hüb-
nerová, Erika Jakabová, Mária Porub-
činová, Filip Tůma, Ján Kapala, Martin
Popovič, Tomáš Juhás a Martina Masa-
ryková predviedli výkony s výrazným pred-
stupňom k budúcej profesionalite.

Fragmenty splnili svoju úlohu.
MILOSLAV BLAHYNKA

FRAGMENTY 2002

�

Predstavenstvo Slovenskej muzikologickej
asociácie v novom zložení sa zišlo 12. feb-
ruára na svojej prvej schôdzi, ktorej hlav-
ným bodom programu bola voľba predse-
du SMA na nastávajúce obdobie. Stal sa
ním Ladislav Kačic, podpredsedníčkou je
Eva Čunderlíková.
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Tridsiatnik Ján Ďurovčík patrí k najpracovitejším, ale aj naj-
provokujúcejším osobnostiam našej tanečnej scény. Jeho činy

v oblasti baletu, muzikálu, televíznej tvorby či scénického dotvára-
nia rôznorodých divadelných žánrov sa stretávajú u jednej časti
publika s nadšením – u druhej (najmä tej z radov odborníkov-
folkloristov) s rozpakmi. Svojou aktivitou však tento umelec ne-
pochybne udržiava v permanentnom napätí tých, ktorí radi sle-
dujú ľudské a tvorivé dozrievanie osobností slovenskej kultúry.
Posledné roky sa bývalý kvalitný tanečník-sólista angažuje najmä
v oblasti choreografie a réžie. V Balete SND o. i.
realizoval vlastnú inscenáciu Stravinského Svä-
tenia jari. Okrem klasicko-výrazového divadla,
ktoré napokon prezentuje aj v balete Rasputin,
sa Ďurovčík stal uznávanou osobnosťou v ob-
lasti muzikálu, kam vnáša tanečno-pohybovú
dynamiku, nápaditosť a esprit, bez ktorých by
ani tie najinvenčnejšie režijné ambície nemali
náležitú gradáciu a syntetickosť tvaru.

Ďurovčíkova ambicióznosť, dravosť a priam
posadnutosť prácou zanechali svojskú pečať aj
na novom slovenskom balete Rasputin. (Pre-
miéra Rasputina sa uskutočnila 24. januára po
odovzdávaní 8. ročníka Ceny Kvet baletu.)

Grigorij Jefimovič Rasputin, ako kontroverz-
ný „hrdina“ ruskej histórie na sklonku samo-
deržavia, je stále veľkou a dráždivou postavou
prehodnocovania a bádania v záhadách ľud-
skej psychiky, morálky a vôle. Objavuje sa tak-
mer celé minulé storočie v dejinách, literatú-
re, výtvarnom umení, filme i v divadle. Ambí-
ciou Ďurovčíka bolo prostredníctvom Rasputi-
na poukázať na bezhraničnú, nadčasovú schop-
nosť istých jedincov ovládnuť masy a manipu-
lovať nimi. Viac než tento moralizátorský či
etický zámer však v Ďurovčíkovom librete za-
ujali dramatické metamorfózy vývoja hrdi-
nu, jeho príbeh či tragika osudov cárskej rodiny. Všetko v jemne
štylizovanom baletnom procese. Ďurovčík sa nepridržiava do
detailov známych faktov – skôr ich voľne interpretuje, a to tak,
aby diváka nezaťažil množstvom informácií, ale dal mu šancu hlb-
šie prežiť zásadné zlomy v živote hlavného hrdinu a tých, ktorí
lipnú na jeho imaginatívnej sile. V jednom prípade, pravda, zdô-
razňuje vernosť legendám, a to v scéne „historického obnaženia“
rozpustilého, opitého Rasputina. Tento moment však skôr zapa-
dá do dráždivých tendencií a naturalistických prvkov súčasného
divadla, ktoré aj Ďurovčík rád zakomponováva do tanečného di-
vadla. I bez tejto scény je v Rasputinovi dostatok erotiky.

Ďurovčíkovým partnerom v baletnom dialógu bol skladateľ
strednej generácie Henrich Leško, s ktorým sa stretol pri viace-
rých umeleckých projektoch. Ak v dejinách baletu bola dominan-

tnou zložkou väčšinou hudba, ktorá často dokázala samostatne
existovať na koncertných pódiách, v prípade Rasputina to tak asi
nebude. V novom slovenskom balete je totiž vedúcim prvkom
sujet a z neho sa odvíjajúca choreografická vízia Jána Ďurovčíka,
nie svojbytnosť či osobitosť hudby.

Partitúra Henricha Leška na ploche 18 obrazov (80 minút hud-
by písanej pre veľký orchester) dej skôr podfarbuje a scénicky
dotvára, rytmicky „vedie“ a jednotlivé obrazy graduje, bez väč-
ších psychologických sond do deja a vývoja titulnej postavy. Prav-

da, sú tu aj krásne výnimky – napríklad duetá
Rasputina s malým cárovičom alebo cárovnou,
ktoré poslucháča zasiahnu úprimnosťou a po-
éziou hudby.

Leškov prístup v Rasputinovi možno struč-
ne charakterizovať ako tonálnu hudbu, v kaž-
dom obraze vychádzajúcu z jedného–dvoch
výrazných motívov, ktoré autor rôznorodo va-
riuje (i reprízuje) a dynamicky obmieňa. V záve-
re baletu jej nemožno uprieť gradáciu či násled-
ný kontrast. Skladateľ využíva pulzáciu ruských
tancov, prvky hudby dvora, tanečnej hudby,
prípadne iné príznačné dobové prvky. V nich
ponecháva choreografovi dostatočný priestor
pre tanečné a náladové variácie. V podriadení
zákonitostiam baletnej tradície (najmä v rytmic-
kom princípe a v preferovaní tejto vedúcej zlož-
ky baletnej hudby) je Leško málo vzdorným,
skôr vzorným partnerom Jána Ďurovčíka.

Úspech Rasputina bol podmienený viacerý-
mi faktormi. Patria k nim tanečné kreácie só-
listov (videla som tretie uvedenie baletu 30.
januára), ktoré Ďurovčík obsadil v titulných
rolách až trojmo. Okrem jednotlivcov siahol
na dno svojich fyzických možností aj celý dám-
sky a pánsky súbor. Ako často sa alternanti vy-
striedajú a budú mať možnosť „usadiť si“ kre-

ácie, nevedno: po tretej repríze sa balet Rasputin dostane na scénu
až po dvadsiatich dňoch! A to napriek vypredanému hľadisku
a nadšenému ohlasu publika. Balet sa síce dostáva na programo-
vé plagáty SND zriedkavejšie – no ak ide o nové naštudovanie
titulu, reprízy by sa mali dávkovať vo väčších blokoch. Tento prob-
lém však zrejme vyrieši až nová budova SND, ktorá poskytne
všetkým súborom veľkorysejšie priestory.

Choreografická koncepcia J. Ďurovčíka vychádza nielen z mo-
derného tanca, ale spája (v sólach i ansámbloch) prvky klasického
baletu a výrazového tanca. Osobitne silné kreácie sa mu podarilo
vtlačiť hlavným predstaviteľom – videla som J. Vasilenka (Ras-
putin), M. Mlejovú (Cárovná Alexandra), D. Slabého (Cár Niko-
laj II. – mimochodom: v slovenčine sa prekladá ako Mikuláš II. ...)
a M. Kováča (Cárovič Alexej).

Rasputin
veľká a dráždivá téma

RASPUTIN – BALET V DVOCH DEJSTVÁCH. BALET SND, LIBRETO, CHOREOGRAFIA A RÉŽIA: J. ĎUROVČÍK, HUDBA: H. LEŠKO, SCÉNA: B. KUDLIČKA,
KOSTÝMY: A. GRUSKOVÁ, DIRIGENTI: M. KOŠIK, M. MÁZIK A P. SELECKÝ, BALETNÝ MAJSTER-REPETÍTOR: I. HOLOVÁČ, PREMIÉRY: 24. A 25. JANUÁRA
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Operné
GLOSOVANIE

tokolárne výmeny medzi sólistami zo „spriatelených“ krajín
(v rámci nich sme mali možnosť spoznať širokú paletu popredných
spevákov z bývalého ZSSR, Maďarska, balkánskych krajín či Poľ-
ska), nastúpili reálne, trhové ceny a zrazu nebolo financií. Takže
hosťovania, čoraz vzácnejšie, stávajú sa atrakciou prevádzky. Pred-
stavenie Pucciniho opery Tosca (21. februára) patrilo k reprízam
s potešiteľne vysokou interpretačnou úrovňou. Mladá moldavská
sopranistka Lada Biriucová stojí na prahu medzinárodnej karié-
ry, ku ktorej má nemálo predpokladov. Ako Tosca ponúka pravý
dramatický soprán s pevnou a sýtou strednou polohou, razantný-
mi výškami a veristickou expresivitou vo výraze. Podobne jej he-
recký prejav narába s extrovertnou paletou a občas je až preexpo-
novaný. Vokálne sa umelkyňa najlepšie cíti vo vypätých dramatic-
kých scénach, zatiaľ čo v lyrike (vrátane modlitby) cítiť technické
rezervy v mäkkosti, plastickosti a emotívnosti fráz. Ešte väčšmi než
výkon Biriucovej, potešil bratislavský debut mladého tenoristu
Michala Lehotského v postave Cavaradossiho. Doposiaľ úspešne
sa presadzujúci predovšetkým v Košiciach a v pražskej Štátnej ope-
re jednoznačne dokázal, že patrí aj na prvú slovenskú scénu. Jeho
hlas vyznáva estetiku bel canta, má taliansku farbu, krásne mode-
luje frázy, očarí dlhými, lesklými výškami. Z lyrického materiálu
sa postupne stáva spinto tenor s nevšednou afinitou k romantickej
opere a práve to je hlasový odbor, ktorý v SND nutne potrebuje
posily. Lehotského debut, záskok za Petra Dvorského, bol viac než
úspešný. Barytonista Zoltán Vongrey sa vypracoval na protago-
nistu banskobystrickej opery a svojho Scarpiu si overil aj v novej
košickej inscenácii. Logicky prišiel čas predstaviť sa i v SND, čo
Vongrey v plnej miere zúžitkoval. Jeho hlas je jadrný, rezonančný
v strednej a vyššej polohe, a hoci objemom a farbou nie je typickým
dramatickým barytonistom, má schopnosť výrazovými prostried-
kami presvedčivo sformovať charakter hrdinu. Predstavenie, ktoré
bolo významným osviežením prevádzky, dirigoval Rastislav Štúr.

PA V E L  UNGER

Najmä Juraj Vasilenko, čerstvý nositeľ ceny Kvet Baletu-Philip
Morris Slovakia v kategórii Najlepší baletný umelec za rok 2002,
vytvoril v Rasputinovi svoju životnú rolu. V náročných sólových
číslach spojil brilantné tanečné prvky s obdivuhodnou fyzickou
kondíciou a pridal vnútorný ponor do postavy i veľké výrazové
herectvo.

Ján Ďurovčík je tvorcom prestissimom nabitých obrazov. Jeho
tanečníci sa i v zdanlivo gracióznych číslach (nieto ešte v orgiastických
scénach) poriadne zapotia. Pravda, prílišná dynamika nepriniesla
vždy žiadaný efekt. Občas viedla k  umeleckému stereotypu a divác-
kej únave. Spomeniem napríklad krčmovú scénu v úvode, alebo zá-
ver 1. dejstva v obraze Zvrhlík. Naopak, kontrasty a členenie obra-
zov do účinných scénických kontrapunktov ponúkli moment pre-
kvapenia a očakávania (1. obraz, bálová scéna v 6. obraze, tanečne
a scénicky „efektne“ riešená smrť cárskej rodiny v závere baletu...).

K úspechu Rasputina prispel významnou mierou skvelý slo-
venský scénograf Boris Kudlička. Stal sa dominantnou umelec-
kou osobnosťou premiéry, s nevšedným, novátorským, výtvarne
skratkovitým, metaforickým, pritom však maximálne účinne va-
riovaným javiskovým priestorom. Aké zážitky by tento mladý
slovenský scénograf mohol priniesť na našu opernú scénu! Keby...
Keby nepôsobil najmä vo Varšave, najnovšie vo Washingtone či
v Berlíne. Na Kudličkovu prácu s farbou, svetlom a znakom či vzá-
jomný kontrapunkt i jemnú súhru týchto zložiek ťažko zabudnúť.

V tomto scénickom porozumení pomáhal Kudličkovi aj majster-
osvetľovač Ivan Mesároš.

Výtvarný dojem nového baletného diela podčiarkla kostymér-
ka so zmyslom pre vysokoštylizovanú skratku, Alexandra Grus-
ková. S jemným i zdanlivo ťažším textilným materiálom pracova-
la v prospech, nie proti tanečníkom. Ani ona sa detailne nepridŕ-
žala historickej doby, dokonca ju aj prestúpila, pričom zachovala
sociálne vrstvenie postáv, ich individualitu i prislúchajúcu noblesu
prostredia a baletnú výpravnosť.

Škoda, že do bulletinu sa medzi účinkujúcich nezmestil Orches-
ter Opery SND s dirigentom Mariom Košikom (!), ktorý
prehľadne, rytmicky precízne, na mnohých miestach dynamicky
brilantne dotváral partitúru. Darmo, živá hudba je v balete nena-
hraditeľná. Dýcha s umelcami práve tak, ako v opere so spevákmi.

Zato do výtvarne pestrého programového bulletinu sa vlúdili
gramatické a štylistické nedôslednosti, ktoré by nemali ujsť dô-
slednej jazykovej korektúre. Aj divadelný program reprezentuje
kultúru národa – nielen hudba, choreografia a sólisti...

Rasputin je prínosom do dramaturgie Baletu SND. Ponúka nové
riešenia v takmer každej zložke – najvýraznejšie azda v scénogra-
fickej, obsahovo a realizačne však nanajvýš zaujímavo i v baletno-
tanečnej, pričom ostatné komponenty tohto nového diela pod-
čiarkujú úspech Ďurovčíkovej idey.

TERÉZ IA URSÍNYOVÁ

MAGICKÝ 7. MAREC?
Sieť operných divadiel na Slovensku patrí v rámci Európy k naj-
užším. Podobne počet premiér v sezóne, v rámci jedného súboru,
nepresahuje číslo štyri. Prekvapuje, že ani tri operné domy – brati-
slavský, košický a banskobystrický – nedokážu vzájomne koordi-
novať termíny svojich premiér. Ak piatok sa stal výhradným dňom
pre zrod nových inscenácií, tak počas desaťmesačnej prevádzky
natíska sa takýchto večerov do štyridsať. 7. marec má však zrejme
magickú moc. Práve na tento predjarný termín si premiéru Rossi-
niho Popolušky naplánovala Opera SND, košické Štátne divadlo
ponúkne Smetanovu Predanú nevestu a banskobystrická Štátna
opera Dvořákovu Rusalku. Aby toho nebolo málo, s novou produk-
ciou sa prihlásila aj prešovská opereta. Je mi úplne jasné, že divadlá
nepripravujú svoje inscenácie pre recenzentov (ba možno daktoré
ich tam radšej nevidia...), predsa však, novinársky ohlas, či už pozi-
tívny alebo negatívny, sa o reklamu môže postarať. Napokon, ne-
jde len o reklamu. Nazdávam sa, že pre mimobratislavské divadlá
by mohol byť každý pohľad nezainteresovaného, s danou lokalitou
nespätého kritika užitočný a inšpiratívny. V ten istý večer však
nik z nás, mála „cestujúcich“ recenzentov, nemôže byť všade prí-
tomný. Pochopiteľne, Opera SND sa nebude prispôsobovať menším
scénam, navyše, jej plán je známy v časovom predstihu. Otázne je,
čo bráni ostatným súborom byť trocha flexibilnými a zosúladiť
premiérový režim tak, aby sa neprekrýval. Absentuje komuniká-
cia medzi šéfmi operných domov, ide o nedbalosť, o zámer skryť
vlastné produkty pred kritikou, alebo je to jednoducho len náho-
da...?

HOSŤUJÚCA TOSCA A DEBUTY V SND
Po páde bývalého režimu a otvorení hraníc paradoxne poklesol
počet hosťujúcich umelcov na doskách SND. Zanikli rozmanité pro-
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K A L E I D O S K O P

Popri tom všetkom, čo sa v súčasnosti označuje termínom mu-
zikál (napríklad paškvil Daniela Landu Krysař), je možné dielo

libretistu Josepha Steina, autora hudby Jerryho Bocka a textára
Sheldona Hardinga Fidlikant na streche (inšpirované románom
Scholema Aleichema Dcéry bedára Tovjeho), považovať takmer za
operu. V predlohe je totiž zástoj hudby na muzikál až netradične
dôležitý. Hudba mimoverbálnymi a mimovizuálnymi prostried-
kami priamo vyjadruje hodnoty (či už pozitívne alebo negatívne),
ktoré dielo prezentuje: ľudskú vitalitu, vnútornú slobodu a voľ-
nosť, prirodzenú snahu človeka pozdvihnúť sa nad blato každo-
dennosti, rodinu, pravdu, priateľstvo, lásku, zvyk, tradíciu, ale aj
vnútornú či vonkajšiu intoleranciu, bolestné životné skúsenosti,
mladícky, demonštratívny a revolučne prepiaty idealizmus, ob-
medzenú neznášanlivosť či hlúpy šovinizmus.

Terajšia prešovská inscenácia je vlastne scénickou replikou
úspešného nitrianskeho predstavenia spred štyroch rokov, ktoré
svojho času zaznamenalo takmer 150 repríz. Do divadla sa pre-
miestnila spolu s novým riaditeľom Františkom Javorským –
zmenili sa teda iba realizátori, tím inscenátorov zostal ten istý ako
v Nitre. Scéna Františka Pergera v sebe nezaprie inšpirácie cha-
gallovským surrealizmom. Svojou mobilitou a premenlivosťou
otvorila ničím nehatený priestor poézii, fantázii a bohatej obrazo-
tvornosti, ale aj lyrike, sentimentu a takému, celkom obyčajnému
pátosu, keď nič ľudské nie je cudzie. Kostýmerka Ľudmila Vá-
rossová už spolu s režisérom Jozefom Bednárikom zopár insce-
nácií vytvorila. Jej návrhom, vychádzajúcim z tradičných židov-
ských kostýmov, nechýbal pôvab ani nečakaný a vynikajúci ná-
pad. Docielila ho záverečným žltým, uniformným zjednotením
kostýmov predstaviteľov židovskej komunity. Žltý odtieň ale spod
väčšiny kostýmov presvital po celý čas trvania inscenácie. Akoby
postavy už dopredu počítali s osudmi vydedencov. (Pokiaľ ma
pamäť neklame, žltou farbou sa označuje plynové potrubie...)

Hudobné naštudovanie Júliusa Selčana, realizované košic-
kou Štátnou filharmóniou, členmi spevohry DJZ a Speváckeho
zboru st. Cecilia pri košickom Dóme sv. Alžbety významnou mie-
rou prispelo k nezameniteľnému čaru tejto inscenácie.

Dôležitosť hudobnej partitúry sa na druhej strane stala aj ka-
meňom úrazu inscenácie. Výtvarný hedonista Jozef Bednárik –
často v tandeme s choreografom Jánom Ďurovčíkom – je opráv-
nene považovaný za špičku nášho muzikálového divadla. Zakladá
si na spektakulárnosti, vizuálnosti a scénickej pohyblivosti. Dom-
nievam sa však, že akosi neverí v schopnosť komunikácie pros-
tredníctvom hudby, a to ani v dielach, kde partitúra onú komuni-
káciu zabezpečuje (Verdi: Don Carlos v SND). Preto ju zväčša ilu-
struje podľa vlastných predstáv. Častokrát však neprekoná
základnú informáciu, už obsiahnutú v hudbe, prípadne v slove,
a výsledný javiskový obraz sa potom stáva iba celkom zbytočnou
popisnosťou. Tým tiež paralyzuje myšlienku, ktorá by sa mala
k recipientovi dostať cez iný komunikačný kanál než je výtvarno
alebo balet. Divák je takto nútený sústrediť sa na to „ako“ a už mu
neostáva priestor na to, aby prijal aj „čo“. Takýchto obrazov je
v inscenácii viacero. Za všetky: baletné zvizuálňovanie „kvinteta
dcér“, spevom sprítomňujúcich predstavy o budúcich manželoch,
alebo gýčovitý baletný sprievod hudobného vyznania mliekara

Tovjeho „Nech tak groše raz mám...“, keď tanečníci gagotajúc
naznačujú pohyby hydiny. Aj keď javiskový obraz dopĺňal prvotnú
informáciu o nové rozmery, bol jeho výsledný tvar miestami vtie-
ravo sentimentálny, až úsmevný. Myslím na svadobný obraz, keď
Perčik porušuje tradíciu tancom s druhým pohlavím – vtedy sa
„otvoria brány pekelné, z ktorých sa dymí a dymí...“ Alebo na
záver, keď tieň fidlikanta hudie tú svoju nôtu na parníku, na kto-
rom sa židia odplavia do Ameriky. Príbeh ale končí históriou Ana-
tevky. História Anatevky zase končí spolužitím židov a Rusov.
Nepociťoval som potrebu naznačenia pokračovania. Skôr som
nadobudol dojem akéhosi citového vydierania. Na druhej strane
je ale treba spomenúť viaceré, skutočne nádherné mizanscény:
hra s jablkom (poznania) počas výstupu Perčika s Hodlou, zjavo-
vanie sa ortodoxnej komunity – vždy, keď je reč o tradícii, alebo
sugestívne dueto Tovjeho s Golde „Či ma ľúbiš?“.

Na predstavení, z ktorého vzniklo týchto zopár poznámok, sa
v role mliekara Tovjeho predstavil Slavomír Benko z operetné-
ho súboru, ktorý bol disponovanejší pre spevácky prejav než jeho
alternant z činohry Jozef Stražan. Ani na hereckom výkone som
však nepobadal žiadne „operetné“ limity. Jeho ľudový filozof, iro-
nizujúci ťaživú okolitú realitu, človek s veľkým „Č“, ktorého ani
najnepriaznivejšie životné skúsenosti nedokážu zlomiť, sa bezpo-
chyby zapíše do hercových súkromných análov ako jeho výni-
močná postava. Mliekarovu manželku Golde stelesnila Kveta Stra-
žanová a to bez alternácie – čo je už samo osebe obdivuhodné. Jej
výkon je plný láskavých ľudských postojov a celkom obyčajnej,
ženskej motivácie.

Najdôležitejším režisérovým vyjadrovacím prostriedkom je ešte
stále herec. Režisér Bednárik všetkým realizátorom javiskového
diela akoby počaroval a vyburcoval ich k výnimočným výkonom,
za čo mu možno prisúdiť visačku najvyššej kvality. Zo všetkých
menších, no pre príbeh nemenej dôležitých postavičiek treba urči-
te vyzdvihnúť Cajtlu Jany Valockej, Hodlu Jany Maľovej, Cha-
vu Ľudy Dutkovej, ale aj krajčíra Motla Mira Bodokiho, mäsia-
ra Wolfa Dušana Brandýsa, Rabína Petra Lejku, alebo doha-
dzovačku Jentu Zuzy Kúšikovej.

Čítajúc bulletin k predstaveniu som sa však dozvedel zvláštnu
informáciu. Špecifikuje „tému hry – život a osudy mliekara Tovje-
ho a jeho rodiny, miesto deja – cárske Rusko, čas – prvé roky
nášho storočia.“ Zostavovateľ asi neustriehol výmenu storočí –
príbeh Tovjeho sa odohráva začiatkom 20. storočia, teraz už žije-
me v dvadsiatomprvom. JANO RÁ C Z

FIDLIKANT NA STRECHE
s pokračovaním na inom „kontinente“

DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO, PREŠOV, PREMIÉRA 6. DECEMBRA 2002 (RECENZOVANÉ PREDSTAVENIE: 15. 12.)

Jednou z prvých tohtoročných noviniek mníchovského vydavateľstva ECM Records
je album Terra Nostra gréckej speváčky Saviny Yannatouovej a jej skupi-
ny Primavera en Salonico. Speváčka svojím inovatívnym prístupom k ľudovej
hudbe rôznej proveniencie vytvorila crossover kombinujúci špecifiká „východnej“
hudobnej tradície s tradíciou západoeurópskej hudby a moderného jazzu. Skupinu
Primavera en Salonico založila Savina spolu s aranžérom a multiinštrumentalistom
Kostasom Vomvolosom v roku 1994. Väčšina členov skupiny má jazzové korene, čo
sa odráža v netradičnom prístupe k hre na tradičných ľudových nástrojoch. Album
Terra Nostra vznikol ako záznam z koncertu v Aténach a spracováva ľudové piesne
pôvodom z Grécka, Bulharska, Škótska, Libanonu, Španielska a Francúzska.

www.ecmrecords.com
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Dynamizujúce oživenie štýlového spektra slovenskej kompo-
zičnej tvorby na sklonku 50. a v priebehu 60. rokov nebolo

sprostredkované len avantgardne nasmerovanými motiváciami
vtedajších mladých skladateľov, ale spolupodieľali sa na ňom indi-
viduálnym spôsobom aj predstavitelia starších generácií. Napr.
Alexander Moyzes sa po štýlovo rozpornej 7. symfónii a úžitko-
vých folklórnych skladbách utiahol do intímnejšieho prostredia
komorných žánrov, kde očisťoval svoju modálnu sústavu od sim-
plifikujúcich rekvizít, Ján Cikker počnúc Dramatickou fantáziou
prekonával v rade operných diel na ná-
mety tvorcov svetovej literatúry hranice
domácej hudobnej inšpirácie a prirodze-
ne dospel k intervalovej harmónii a expre-
sívnej melodike blízkej atonalite, Dezider
Kardoš inovoval dávnejší vzťah k svetu Bar-
tókovej výrazovosti, preniknutom vitali-
tou a pôsobivou lyrickosťou. Osobitné
miesto v tomto pohybe patrí tvorcovi or-
chestrálnych Metamorfóz a opery Sväto-
pluk – Eugenovi Suchoňovi.

Spomedzi svojich vrstovníkov azda naj-
menej poznačený vonkajšími spoločenský-
mi tlakmi prechádzal Suchoň v druhej po-
lovici 50. rokov štádiom vážnej sebaana-
lýzy, vedomý si určitej umeleckej krízy
vlastného vývoja (svedčí o tom korešpon-
dencia s jeho priateľom, významnou pos-
tavou slovenskej hudobnej kritiky medzi-
vojnového obdobia Ivanom Ballom, kto-
rý od roku 1938 osamotene žil v Prahe)
a hľadal úporne nové cesty, riskujúc aj
nepochopenie a ohrozenie vlastnej štýlo-
vej integrity. Rad diel, napísaných v prie-
behu 60. rokov, svedčí o nájdení oporných bodov pre ďalší vývoj,
tkvejúcich jednak v skladateľovom zodpovednom vzťahu k ume-
niu, širokom vedomostnom rozhľade a najmä v teoretickej in-
vencii, ako opore pre svoje rozhodnutie.

Suchoň nevyučoval (až na krátku epizódu) kompozíciu, ale
pôsobil ako pedagóg teoretických predmetov na neumeleckých
školách (najprv na Vysokej škole pedagogickej, neskôr – od r.
1959 na Filozofickej fakulte UK). Mal preto zmysel pre teoretické
myslenie, porovnávanie jednotlivých výkladových koncepcií štruk-
turovania hudby, najmä z pera skladateľov 20. storočia. Zúročil
pritom poznatky, získané ešte v počiatočných štádiách svojho
odborného vzdelania v kompozičnej triede Frica Kafendu, ktorý
v rokoch 1927-1931 mladého Suchoňa oboznamoval o.i. aj s vte-
dajšou novinkou – dodekafonickou technikou aplikovanou v die-
lach Arnolda Schönberga. Zmysel pre disciplínu, poriadok a se-

Eugen Suchoň
Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje

Ľubomír Chalupka

lektivitu priebežne tríbil v prvej fáze svojho vývoja po absolutóriu
bratislavskej a neskôr pražskej školy. Priestor diatonicky budova-
nej modálnej harmónie, napĺňaný vyváženosťou medzi zvuko-
vým ideálom impresionisticky cítených vertikálnych tvarov a ex-
presívne vedenou melodikou, zovretou stavebnosťou a inkliná-
ciou k dynamicky otvorenej tvarovosti myšlienkových nápadov,
začal rozširovať a obohacovať smerom k organickému prepoje-
niu diatoniky s chromatikou, modality so serialitou, logickému
využívaniu dvanásťtónového materiálu bez známok konzekven-

tnosti, či eklekticizmu, napriek pohybu
v priestore, podmieňujúcom atonalitu,
vždy s tvarmi, zabepečujúcimi centralizu-
júcu oporu pre inováciu tonality. Rozširo-
vanie materiálu malo pritom skladateľovi
umožniť aj novšie, drsnejšie výrazové nu-
ansy a oslobodenie sa od tradičných vrs-
tiev štýlu medzivojnovej a povojnovej slo-
venskej hudobnej moderny.

V polovici 50. rokov toto prepojenie
experimentálne prebiehalo v sondách do
klasickej, lineárne koncipovanej dodeka-
fónie a zúročilo sa v skicách cyklu 6 skla-
dieb pre sláčiky (dokončených až v roku
1963). Počas písania (1953-1959) Sväto-
pluka (pri hľadaní vhodného materiálu pre
priblíženie drsného pohanského prostre-
dia) nachádzal Suchoň možnosti aplikácie
archaických modálnych štruktúr sloven-
skej ľudovej piesne tak, že sa vyčerpá 12-
-tónový komplet. V triptychu O živote –
tvorí ho piesňový cyklus Ad astra (1961),
Poéme macabre pre husle a klavír (1963)
a melodramatický cyklus Kontemplácie

(1964) – i v zborovom cykle O človeku čoraz cieľavedomejšie pre-
súval kompozičnú pozornosť na tvorivé využitie nosnej idey vlast-
ného teoretického výkladu harmónie 20. storočia – všetky akor-
dické tvary a kombinácie, používané v hudbe počnúc Debussym
až po súčasníka Bouleza, možno odvodiť z jedného pratvaru, kto-
rým je syntetický dvanásťzvuk, vystavaný z terciových intervalov,
teda tzv. chromatický totál ako nadstavba diatonického (sedem-
tónového) totálu. Možnosť budovať nové príbuzenské vzťahy medzi
jednoduchšími a zložitejšími akordmi v rôznych intervalových
konšteláciách (na základe obratu a ekvivalencie intervalov) našla
svoje vyústenie v Rapsodickej suite pre klavír a orchester (1965),
kde sa idea dvanásťtónovej úplnosti realizuje vo vertikálnom prie-
store azda najsystematickejšie. Nasledovné dielo, cyklus Kaleidos-
kop (1968), Suchoň plánoval ako konkrétny praktický dokument
plodnosti svojich teoretických úvah o kontinuitnej ceste „od troj-
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Príklad č. 1

zvuku po dvanásťzvuk“. Táto charakteristika bola podtitulom ku
knihe Akordika, ktorej text písal Suchoň v priebehu 60. rokov.
Publikácia vyšla až v roku 1979 a šesťčasťový cyklus Kaleidoskop
tvorí jej prílohu. V úvodných odsekoch Akordiky sa Suchoň pri-
znáva k vnútornému zanieteniu, s akým skúmal intervalové a akor-
dické kombinácie v rámci vytvorenia vlastného systému. Názov
cyklu Kaleidoskop skladateľ zdôvodnil jednak rozmanitosťou kom-
pozičného využitia dispozičných možností „syntetického dvanásť-
zvuku“ a zároveň zámerom pripomenúť si sled podnetov, ovplyv-

ňujúcich jeho vývoj „od útleho detstva po šesťdesiatku“ (jednotli-
vé časti cyklu nesú dedikácie Debussymu, Sukovi, Bartókovi, Skria-
binovi). Na materiálovo a zvukovo zložitejšej úrovni mal tento
cyklus tvoriť pendant inštruktívnemu cyklu Obrázky zo Slovenska.

Záverečná časť Kaleidoskopu má osobitnú dedikáciu – „mladej
slovenskej skladateľskej generácii“. Je výsledkom ďalšej inšpira-
tívnosti Suchoňovho hľadania počas 60. rokov – Suchoň sa usilo-
val jednak nachádzať integrujúce súvislosti medzi staršou a nov-
šou etapou svojej tvorivosti (zdôvodnené koncepciou Akordiky
od diatonického totálu k vyčerpaniu všetkych dvanástich tónov),
v kontakte s klasickou dodekafóniou chcel potvrdiť vlastné mies-
to vo vývoji európskeho hudobného myslenia prvej polovice 20.
storočia a zároveň, podnietený dobovým avantgardne nasmero-
vaným hľadaním príslušníkmi nastupujúcej skladateľskej generá-
cie, chcel zmierniť určitý generačný interval medzi „mladými“
a „starými“ v slovenskej hudbe a ponúknuť svoju predstavu o nov-
ších podobách národného štýlu. Pôvodne však skladateľ plánoval
Kaleidoskop (inštrumentovaný jednak pre klavír, ako i pre rôzne
nástrojové zoskupenia) zavŕšiť koncertantným opusom pre or-
gan a orchester, kde inštruktívnosť predchádzajúcich častí cyklu
bude potlačená na minimum, v záujme umelecky autentického
rozvinutia kompozičného vzťahu medzi teóriou a praxou. Okol-
nosti však rozhodli inak.

Citlivého Suchoňa nemohli nechať ľahostajnými augustové
udalosti v roku 1968. Násilná okupácia vtedajšieho Česko-Slo-
venska, prevrat morálnych hodnôt i následný vývoj v krajine sme-
rom k okliešťovaniu umeleckej slobody viedli k hlbšej tvorivej

rezonancii, než len k demonštrácii komplexne rozvinutého budo-
vania vertikálneho systému. Skladateľ síce ponechal pôvodný zá-
mer vytvoriť koncertantné diela pre organ, ale pri znovuhľadaní
oporných motivácií siahol ku gestorovi veľkej európskej hudob-
nej tradície, k majstrovi viacrozmernej a nadčasovej syntézy, Jo-
hannovi Sebastianovi Bachovi. Jeho odkaz pochopil Suchoň ako
bohatosťou ideí preniknuté posolstvo súčasníkom, ktoré zaujme
vyváženosťou medzi racionálne zabezpečovanou technickou dis-
ciplínou a výrazovou spontánnosťou a eleganciou, virtuóznym les-
kom a koncentrovanou intimitou, meditatívnosťou i monumenta-
litou. Vyše troch rokov pracoval na Symfonickej fantázii pre organ,
sláčikový orchester a bicie nástroje. Premiéra diela sa uskutočnila
v roku 1972.

Znalci Suchoňovho diela (J. Kresánek, L. Burlas, I. Vajda a ďalší)
upozornili na konštanty autorského štýlu, na úsilie po dokona-
losti a vybrúsenosti, na výrazovú osciláciu od tónov zasnenej lyri-
ky a nehy až po veľkolepé gradácie, prepojenosť zvukomalebnej,
sugestívne pôsobiacej statiky s rapsodicky vzrušeným pulzovaním,
jednotu tvaru, farby a expresie, miesta, funkcie a významu. V Sym-
fonickej fantázii je novým spôsobom prítomný aj pocit umeleckej
autorskej zodpovednosti za zmysluplnosť a adresnosť svojej hud-
by. Realizuje sa v skrytejšej i zjavnejšej symbolickej zakotvenosti
čiastkových hudobných štruktúr a integrujúcich elementov.

Názov „fantázia“ plne vystihuje otvorenosť vzťahu medzi prís-
nosťou (presnosťou) a voľnosťou, medzi dynamicky vyklenutým
oblúkom spevňujúcim jednočasťovú projekciu a vnútorne zdô-
vodnenou segmentáciou na diely. Dielo možno chápať ako inven-
čnú kombináciu sonátovej formy s variačnou, kde expozícia pred-
stavuje rondový pôdorys striedania dvoch odlišných nápadov –
A, B, A1, B1, A2 – kde „A“ diely plynú v pomalom tempe, pričom
vnútorne sú ešte členené tvarovo (akordicky, resp. melodicky sta-
vané myšlienky) a inštrumentačne (farebnosť organového partu
voči zvuku sláčikov preklenovaná delikátnou vrstvou bicích); „B“
diely plynú rýchlo, predstavujú vitálny, rapsodicky pointovaný
hudobný tok, príznačný pre Suchoňovu tvorbu od počiatkov. Pred
nástup rozvedenia je nekonvenčne vsunutá rozsiahla organová
kadencia s virtuóznymi prvkami – pôvodne Suchoň plánoval na

tomto mieste len krátku spojku, plán zmenil vďaka návrhu prvé-
ho interpreta sólového partu F. Klindu.

Súvislosti medzi príbuznosťou a kontrastmi, expozičnými ná-
padmi a ich permanentným evolučným spracovaním, medzi me-
lodicko-lineárnymi stavanými nápadmi a mohutnosťou vertikál-
neho pozadia i popredia, jasne profilovanou homofónnosťou,
ktorá prevláda, a polyfonickými, imitačne stavanými úsekmi, sa
dopĺňa konfrontáciou symfonického a koncertantného princípu.
Bohatosť vzťahov v zmysle permanentnej dramaturgie metamor-
fóz jednotlivých buniek mikroštruktúr k vyšším celkom je orga-
nicky naviazaná na pestré spektrum expresivity, od extrovertne

Príklad č. 2
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veľkolepej, zvukovo prieraznej a gradačne vyhrotenej rétorickej
gestiky až k intimitou tlmeným nuansám. Prienik veľkej bachov-
skej tradície do pocitového sveta súčasníka sa prepletá s reminis-
cenčnými pohľadmi skladateľa na vlastný vývoj. Symfonická fan-
tázia na Bach je popri zložitosti a bohatosti vzťahov zároveň sta-
vebne jednoduchou konštrukciou, generujúcou pritom viaceré
závažné významy.

Základnou bunkou evolučnosti a fantazijnosti je východiskový
štvortónový kryptogram priezviska barokového génia. Vystupu-
je v základnom zoskupení na tektonicky najvýznamnejších mies-
tach skladby – ako melodický incipit znie hneď v úvodných tak-
toch (PR. č. 1), pointuje ústredné vyvrcholenie dramatického na-
pätia vo zvukovo veľkolepom grandióze na konci rozvedenia (PR.
č. 2) a v priemete na štvorzvuk, zostavený z dvoch veľkých septím
b-a, c-h, je súčasťou katarzie záverečných taktov. Zároveň predsta-
vuje intervalovú mikroštruktúru, uvoľňujúcu, resp. „vysvetľujú-
cu“ ďalšie stavebne dôležité deriváty. Azda najdôležitejšou tvaro-
vou a významovou paralelou k tejto bunke je hudobný podpis
skladateľa v podobe e-es-c-h, nie náhodou sa objavujúci v závere
skladby, v podobe jednak vertikálnej, ale i ako melodizovaný po-
vzdych. Symbolizuje podobnosťou intervalových štruktúr oboch
kryptogramov hlbšiu odôvodnenosť Suchoňovho „hommage“
Bachovi. Závažné rozvinutia iniciálnej bunky vyplývajú z jej štruk-
túry: sled „b-a-c-h“ je symetrický podľa veľkosti intervalov i podľa
melodického pohybu – klesajúca malá sekunda, stúpajúca malá
tercia, klesajúca malá sekunda (-1 3 –1); štvortónový postup sa
javí aj ako postupnosť dvoch malosekundových poklesov vo veľ-
kosekundovom pomere (b-a + c-h). Malosekundový vzťah v melo-
dike tvorí charakteristický identifikačný znak Suchoňových skla-
dieb, písaných po Svätoplukovi, reprezentujúcich novú fázu skla-
dateľovho vývoja, veľkosekundový pokles je charakteristický zas
pre staršie vývojové obdobie (siahajúce od Malej suity s passacag-
liou po Metamorfózy. Najmä veľká sekunda vystupuje v spojení
s čistou, resp. zväčšenou kvartou. Tieto sekundy v spojení so zväč-
šenou kvartou (tritónom) identifikujú ako akordický zvukový ideál
dve spomenuté vývojové obdobia v Suchoňovej tvorbe – dva tri-
tóny vo veľkosekundovom pomere tvoria napr. zvukovo-akor-
dickú konštantu diel od Baladickej suity cez Krútňavu k Metamor-
fózam, malosekundový pomer má podobnú funkciu v skladbách
počnúc cyklom Ad astra – v mikroštruktúre je tým zastúpený vzťah
diatoniky ku chromatike. Malosekundový vzťah tvorí aj jadro bia-
kordických zoskupení durových a molových kvintakordov, resp.
ich obratov, tvoriacich základné harmonicko-farebné spek-
trum Symfonickej fantázie, mixtúrové výslednice na viacerých mies-
tach pripomínajú genetickú príbuznosť modálne utváraných Su-
choňových tvarov s hudbou Oliviera Messiaena. (Túto príbuznosť
pravdepodobne podporila aj osobnosť F. Klindu, prvého interpre-
ta Suchoňovej skladby a zároveň výborného znalca organovej tvor-
by O. Messiaena).

Varianty bunky b-a-c-h vystupujú v podobe expresívnej melo-
dickej línie, zverenej violám v treťom úseku expozície. Táto línia
zodpovedá obsiahnutiu 12-tónového komplexu prostredníctvom
troch štvortónových derivátov: sled cis-d-f-fis má vzostupnú štruk-
túru 1, 3, 1, druhý sled b-a-gis-g je chromatický, posledný h-c-dis-d
je transpozíciou prvého o tón nižšie. Symetrickosť týchto štruktúr
je očividná. Krajné zoskupenia sú zhodné s tzv. chromatickým
mezzotetrachordom (termín J. Kresánka pre hiatus – zväčšenú
sekundu, „obalenú“ poltónmi, vytvárajúc tak kostru čistej kvar-
ty), ktorý použil Suchoň v pohanských scénach 2. dejstva Sväto-
pluka. V Symfonickej fantázii na BACH tvorí tento tetrachord (v
reťazcových väzbách) tmel vitálne až dramaticky pulzujúcich úse-
kov, predstavujúcich oporu najmä pre evolučný diel skladby.

Ďalším, konštantne prítomným prvkom v skladbe je repeto-
vaný tón fis – znie pravidelne na tektonicky významných miestach
skladby – rámcuje „A“ diely (Sostenuto) v expozícii a repríze. Pri
prvom uvedení zverenom zvonkohre, pripomína zvukovou ob-
naženosťou i rytmickou profiláciou atmosféru 3. časti Hudby pre

strunové, bicie a čelestu Bélu Bartóka, skladateľa, ku ktorému sa
Suchoň v čase komponovania Symfonickej fantázie hlásil (3. časť
cyklu Kaleidoskop). Táto podobnosť sa posilňuje, ak vieme, že Bar-
tók písal svoje dielo v tušení blížiacej sa katastrofy druhej svetovej
vojny (znamenajúcej preňho vyhnanie z vlasti a smrť). Zvláštna
sugestívnosť vstupných taktov Suchoňovej skladby zodpovedá tvr-
deniu samotného autora (ktoré zaznamenal I. Vajda), že tón „fis“
má symbolickú funkciu, evokuje pocit žiaľu, smútku, či smrti.
Podobne sa s týmto (skladateľom prezradeným, ale aj analytikmi
konštatovaným) výskytom konkrétnych tónov vo funkcii symbo-
lov v Suchoňovej hudbe zhoduje aj pozícia tónu „e“ v skladbe (ini-
ciálka skladateľovho krstného mena), tónu, symbolizujúceho dob-
ro, krásu, radosť na miestach upokojujúcich, upevňujúcich gra-
dačné vrcholy. Symfonickú fantáziu na BACH možno v takomto
osvetlení chápať ako skladbu, vyjadrujúci skladateľov protest a žiaľ
z vývoja dobovej spoločenskej situácie, i vieru vo vlastné sily a ume-
leckú pravdu, prepojenie introvertnej meditácie s prudkým, pro-
testne vyznievajúcim gestom i nádejou.

Uvedené charakteristiky, analýza štrukturálnych prvkov, tek-
tonických segmentov, evidencia expresívnych a významových vrs-
tiev diela posilňujú jeho syntetický rozmer. Symfonická fantázia
na BACH nie je len dovŕšením skladateľovho obdobia, v ktorom
hľadal a nachádzal súvislosti, je aj dokumentom zhodnocovania
vlastnej pozície a dosiahnutého stupňa vývoja, v ktorom sa nov-
šie organicky snúbi so starým. Svedčia o tom viaceré reminiscen-
cie na staršie autorove skladby – napr. Krútňavu, Fantáziu pre
husle či Metamorfózy. O nadväznosti na etapu tvorivosti po Sväto-
plukovi sme hovorili (repetovaný malosekundový pokles –
„vzdych“). Podstatné je, že v kontakte s dielom veľkého majstra
baroka dokázal Suchoň uplatniť svoju koncepciu priority zvuko-
vo-vertikálnej štruktúry, keď lineárne, polyfonicky rozvíjané úse-
ky sú prítomné len sporadicky (v názvukoch kánonického rozví-
jania), pričom základný kryptogram je využitý rovnocenne v me-
lodickej i akordickej vrstve. Inklináciu k sonickosti však Suchoň
nestupňoval v porovnaní napr. s Rapsodickou suitou, dokončenou
o 6 rokov prv, ale skôr zjednodušil a sprehľadnil. Tak tomu bolo
aj v starších skladateľových opusoch, kde sa s kryptogramom B-
A-C-H (vo variácii a transformácii) stretneme, napr. v cykle Nox et
solitudo, či Burleske pre husle a orchester z počiatku 30. rokov. Na-
priek tomu je zvuková vynaliezavosť, selektívne dávkovanie z pa-
lety možných zvukových spojení zvuku organa, sláčikového apa-
rátu a skupiny bicích nástrojov, predtým v jeho tvorbe neprítom-
ných, prejavom dovŕšeného procesu hľadania seba samého
z pozície zrelého tvorcu. Na sugestívnosť a koncentrovanosť výra-
zu, nové objavné poňatie modality a syntetické kvality Suchoňo-
vej výpovede poukázala aj kritika pri premiérovom uvedení diela
vo februári 1972 (za náhle ochoreného dirigenta L. Slováka poho-
tovo zaskočil Ľ. Rajter, ktorý so Slovenskou filharmóniou a Ferdi-
nandom Klindom pripravil aj gramofónovú nahrávku diela).
O skutočnosti, že Symfonická fantázia na BACH Eugena Suchoňa
netvorí len dôležitý dokument pre postihnutie a pochopenie skla-
dateľovho individuálneho vývoja v čase dozretia, ale predstavuje
závažný opus, ilustrujúci celkovú tvorivú atmosféru na začiatku
70. rokov v slovenskej hudbe, kedy u viacerých tvorcov silnelo
úsilie o hľadanie oporných bodov pre potvrdzovanie autentickej
tvorivosti a zmyslu umenia, svedčí aj priebežný záujem teoretikov
o dielo.

Pramene:
Eugen SUCHOŇ: Symfonická fantázia na BACH – partitúra: Bratislava.

Opus 1973; nahrávka: Ferdinand Klinda, Slovenská filharmónia, Ľudo-
vít Rajter, LP Opus 9110 317, Bratislava 1978; Jaroslava Potměšilová,
Česká filharmónia, Václav Neumann, LP Supraphon 110 1430 6, Pra-
ha 1973

POKRAČOVANIE NA STR. 33
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Viedeň
Decenium, v ktorom stál na čele Hof-

oper Gustav Mahler, patrí nepochyb-
ne k najsvetlejším kapitolám viedenskej
opernej histórie. Pozitíva tohto obdobia, za
ktorými treba v prvom rade vidieť výni-
močnú Mahlerovu vodcovskú osobnosť,
nemožno nevnímať na pozadí celkového
spoločenského a umeleckého kvasu fine du
siècle, v neopakovateľných podmienkach
síce chorej, a predsa nonšalantne sa tvária-
cej monarchie, v ešte neopakovateľnejšom
viedenskom prostredí a osobitej atmosfé-
re podunajskej metropoly.

Koniec 19. storočia, to sú roky priemy-
selnej revolúcie (viac vynálezov než za celé
uplynulé tisícročie, vznik ekonomických
modelov v podstate platných dodnes), ve-
deckej revolúcie (prevratné objavy v prí-
rodných vedách, pád odvekých tabu vo
vedách spoločenských), umeleckej revolú-
cie (nové umelecké smery, pestrá paleta –
izmov), aj roky prvého organizovaného
procesu sebauvedomovania proletariátu.
Všetko vyvrcholí v prvom desaťročí nové-
ho storočia a prekopŕcne sa do prvej sve-
tovej vojny, ruskej revolúcie, krachu hod-
nôt a bolestného vytriezvenia, nového geo-
politického usporiadania sveta.

Koniec 19. storočia nesie sa v znamení
obrovskej konjunktúry niekoľkých európ-
skych metropol, kam sa sústreďuje prevaž-
ná časť všetkého podstatného, čo sa udeje
v politickom, hospodárskom aj kultúrnom
živote kontinentu. Z nich Londýn a Petro-
hrad zostávajú – aj vďaka excentrickej ze-
mepisnej polohe – predsa len trochu bo-
kom, zato význam Paríža (už sa stihol spa-
mätať z traumy, ktorú mu privodila fran-
cúzsko-pruská vojna a jej výsledok), ale aj
pruského Berlína, bavorského Mníchova
a habsburskej Viedne prekračuje hranice
vlastných krajín.

Viedeň: cisár sedí na dedičnom tróne už
dobrých štyridsať rokov (a ešte dvadsať
zostane), ale mimo múrov Hofburgu pul-
zuje plný život. Prebolela strata severota-
lianskych území, aj to, že v roku 1867 sa
z jedného štátu stali vlastne štáty dva. Ne-
preciťuje sa s plnou vážnosťou hrozivosť
sociálnych pohybov, ani príklon k wilhel-
movskému Berlínu vo vysokej politike, ba
ani uvedomovací proces mozaiky národ-
ností, z ktorých sa ríša skladá. Zdanlivá, ba
možno v prvom pláne aj reálna stabilita,
prosperita, pokrok „v medziach zákona“,
ale aj „tanec na sopke“, na „súdku s puš-
ným prachom“.

Najmä od Svetovej výstavy (1873) sa vo
Viedni neustále stavia, honosný Ring ob-
kľúči historické jadro, Gürtel oddelí Viedeň
buržoázie od Viedne nižších stredných vrs-
tiev a Viedne biednych – tam sa, v dneš-
nom 16. a 17. okrese, usadia aj Slováci z Po-
moravia, robotníci, remeselníci, úradní zria-
denci, drobní obchodníci so zeleninou.
Hlavné mesto je ozajstnou zmeskou národ-
ností. Okrem pravoverných Viedenčanov
žije tu velikášskošovinistické rakúske Ne-
mectvo, Maďarov je po „vyrovnaní“ vo

Viedni pomenej, zato Slovanov viac než
pätina: Česi majú svojich súkmeňovcov v ra-
doch buržoázie, aj medzi vládnou elitou,
robotníkmi, aj univerzitnými profesormi.
Sú tu aj Poliaci, haličskí a uhorskí Rusíni,
Slovinci, Chorváti, Slováci, Taliani, presnej-
šie Istrijci a Friulčania, sedmohradskí Ru-
muni.

Na viedenskej univerzite i v boxoch ka-
viarní rodia sa odvážne aj scestné umeno-
vedné koncepcie, mnoho trendov sa krúti
okolo psychoanalýzy viedenského lekára
dr. Freuda, ktorý odkryl, no najmä zlegali-
zoval a pomenoval tabuizované sily a inštin-
kty výrazne formujúce rozvoj ľudstva, rov-
nako ako intímny život jedinca. Umelecká
produkcia prezentuje sa v doposiaľ neví-
danej mnohofarebnosti. Nad retardova-
ným romantizmom a realizmom začína
prevládať moderná avantgarda, nad malo-

meštiackym hladkaním konzumenta – pro-
vokácia, typický rakúsky klerikalizmus
nahrádza v tých najlepších prejavoch „voľ-
ná myšlienka“, národníčenie – svetoobčian-
stvo. Vo výkladoch kníhkupectiev rednú
výtlačky „Heimatliteratúr“, z architektúry
a výtvarného umenia sa pomaly vytráca
historizmus. O slovo sa hlásia symbolizmus,
impresionizmus, naturalizmus, novoro-
mantizmus, ich kombinácie, a všetko to má
špecifickú viedenskú podobu, odlíšiteľnú
od parížskej, mníchovskej či milánskej, na
čom sa podpisuje práve viedenská etnická
mnohofarebnosť.

V 19. rokoch objavujú sa prvé hry Artu-
ra Schnitzlera, plné viac či menej skrytej
erotiky a melanchólie, nové tóny zložitej-
šieho a nejednoznačnejšieho chápania ľud-
ského údelu prinášajú literárne žánre Herr-
man Bahra, Felixa Saltena a veršované drá-
my Huga von Hofmannsthala. Od roku
1899 sa na pár krokov od Ringu týči zlatis-
tá kovová kopula Secesie, dielo architekta
J. M. Olbricha, kým maliar Gustav Klimt sa
ešte len hotuje šokovať verejnosť svojimi
odvážnymi maľbami v interiéroch vieden-
skej univerzity.

Stojatejšie vody charakterizujú prúde-
nie hudobného života, kde je stále ústred-
nou, akademickou a neplodnou témou
otázka Wagner alebo Brahms? Prvou hu-
dobnou inštitúciou je Hofoper. Ešte sa váž-
nejšie o slovo ako operný autor neprihlá-
sil Richard Strauss a Wolf-Ferrari, ešte sa
netuší budúci celosvetový úspech d’Al-
bertovej Nížiny, za francúzskym obzorom
spí Debussyho Pelleas a budúci autor Mojži-
ša a Árona, Viedenčan Schönberg, píše ro-
mantické Piesne z Gurre. A tak dirigent Wil-
helm Jahn, moravský Nemec a bývalý oper-
ný spevák, ktorý stojí na čele Hofoper,
buduje repertoár zo stále meštianstvom
žiadanej Veľkej opery, jej staršieho – fran-
cúzskeho, aj novšieho – rakúsko-uhorské-
ho variantu (Goldmark) a z pestrej palety
Opery lyrique, pričom svetová premiéra
Massenetovho Werthera (1892) s ústred-
nou dvojicou obľúbenej Marie Renardovej
a wagnerovského tenoristu Ernesta Van
Dycka stáva sa ozajstnou udalosťou. Jahn
prenecháva Wagnera ambíciám Hansa Rich-
tera a jeho bayreuthských hviezd (Mater-
na, Winkelmann). Z Talianov uvádza Ver-
diho Otella a z módneho verizmu aj dnes
už zriedkavo hrávané tituly (Mascagniho
Amico Fritz, Giordanova Mala vita). Vieden-
ský úspech Cavallerie je enormný – 113
repríz za tri sezóny – nečudo, že v Theater
an der Wien reagujú pamfletom „Krawal-
leria rusticana“.

Ešte pred prelomom storočí pri príleži-
tosti polstoročného panovania Františka
Jozefa otvára Kleist novú divadelnú budo-
vu na Währingerstrasse, ale o päť rokov
neskôr sa tu usídli druhý viedenský oper-
ný súbor – Volksoper. K tradícii symfonic-
kých koncertov Viedenských filharmoni-

GUSTAVA MAHLERA
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kov sa v týchto rokoch pripája činnosť dru-
hého významného telesa – Viedenských
symfonikov.

O slovo sa rozhodne hlási ďalší hudob-
nodivadelný fenomén – opereta. Prvá au-
torská vlna (Johann Strauss, Suppé) je síce
už klasickou hodnotou, pretrváva však di-
vácky záujem o „ľudového“ a „viedenské-
ho“ Zellerovho Vtáčnika, posadnutosť troj-
štvrťovým taktom si vynúti vznik straus-
sovského pasticia Viedenská krv, ale
v ovzduší už cítiť parfum Veselej vdovy.

Do tejto Viedne prichádza koncom jari
1897 Generalmusikdirektor z Hamburgu,
37-ročný český rodák Gustav Mahler. Priaz-
nivú pôdu mu pripravilo pohostinské vy-
stúpenie za pultom Hofoper, predchádza-
júce kladné referencie spoľahlivých
osobností viedenského hudobné-
ho života (speváčka Rose Papiero-
vá, jej manžel – hudobný kritik Pa-
umgartner) a najmä mohutné in-
tervencie Brahmsovej autority, kto-
rý paradoxne odchádza v dňoch,
keď je Mahlerov viedenský angaž-
mán definitívne spečatený. Začiat-
kom októbra vymenúva cisár Gus-
tava Mahlera za umeleckého riadi-
teľa Hofoper.

Do opernej budovy na Ringu
zavial s príchodom Mahlera čerstvý
vzduch. Skončil sa čas improvizácií
a svojvoľností dirigentov i spevác-
kych hviezd. Od všetkých pracovní-
kov, dirigentmi počínajúc a stavač-
mi kulís končiac, žiadal Mahler ab-
solútnu precíznosť. Od sólistov
hlboký ponor do partov, prepraco-
vanosť a vrstevnatosť výrazu, pre-
niknutie do podstaty hudobnej
štruktúry vokálneho zápisu. Preto
jednostranne neuprednostňoval
krásne materiály – forsíroval muzi-
kalitu, schopnosť obsahovej výpo-
vede. Znásobil počet skúšok, sám
navyše korepetoval. Zvýšil dirigent-
ský pult, nesedel za ním ako Rich-
ter, presunul ho takmer až k javis-
kovej rampe, takže orchester mal vlastne
za chrbtom (!) a pred sebou iba sólistu, lebo
ten – dramatická postava – bol preňho viac
než to, čo sedelo „v jame“.

Žiadal úprimnosť a prostotu výrazu, hlá-
sal vernosť autorovi. Z Mozarta odstránil
nánosy vokálnych kadencií, secco recitatívy
sám sprevádzal od klavíra (neskôr čemba-
la); vo Wagnerovi otvoril škrty, ktoré doň
vniesla konformná prax. Operné dielo po-
nímal ako Gesamtkunstwerk. Aj preto po-
volal k stálej spolupráci výtvarníka Alfreda
Rollera, sympatizanta Jugendstilu a brnian-
skeho rodáka. S Rollerom vstúpili na oper-
né javisko nielen moderné tvary a výrazná
farebnosť, ale aj zmysel pre divadelnosť prie-
storu a ponímanie svetla ako dramatické-
ho prvku. Mahlerove reformy zasiahli aj
oblasť mimoumeleckú. Vygumoval oficiál-

nu existenciu klaky (aj keď tá, pochopiteľ-
ne, z vôle istých sólistov existovala ďalej),
zaviedol úplné zatmenie hľadiska počas
predstavenia, vstup do parteru povolil one-
skorencom iba počas najbližšej pauzy.

Za desať mahlerovských rokov uviedla
Hofoper 54 operných premiér. Na čele
nemohol chýbať Wagner, kompletný Prs-
teň a nielen hudobne, ale aj scénicky frapu-
júca Valkýra, dovtedy nevídané svetelné
divadlo. K 20. výročiu Wagnerovho úmr-
tia prišiel nový Tristan, štýlovo, kompozič-
ne i tvarovo v javiskovej zložke pozname-
naný secesiou, s príznačnou atmosférou
a troma dejstvami v troch farebne celkom
odlišných, symbolizujúcich podobách.
K 150. výročiu Mozartovho narodenia uvie-

dol Mahler cyklus skladateľových piatich
najznámejších opusov (Únos zo Serailu, Fi-
garova svadba, Don Giovanni, Cosi fan tut-
te, Čarovná f lauta). O scénickej podobe
„pery opier“ sa dosť diskutovalo kvôli
dvom rollerovským „vežiam“ po okrajoch
portálu, ktoré boli stabilné, plnili najrozlič-
nejšie funkcie a v jednotlivých obrazoch
dostávali vždy iný obsah. Tento Don Gio-
vanni končil antihrdinovou „cestou do
pekiel“, Mahler teda vynechal záverečnú
moralitu. Svoje naštudovania zväčša sám
režíroval, preto zaujme koncepcia postavy
Donny Anny tak trochu v duchu freudiz-
mu: Táto Donna Anna túži po zvodcovi
a verný snúbenec je pre ňu vlastne prekáž-
kou! Udalosťou sa stalo aj naštudovanie
Fidelia (1904) s optimisticko-revolučným
vyznením záveru, no najmä Gluckova Ifi-

génia v Aulide (1907), hraná vo Wagnero-
vej úprave – s osudovou katarziou, hod-
nou gigantického rozmeru antickej tragé-
die. Predstavenie vraj elektrizovalo sošnos-
ťou postáv, kontrastujúcou s úžasným
vnútorným napätím, ktoré vnášali na javi-
sko predovšetkým dve ústredné hrdinky,
matka a dcéra. Klytaimnestra a Ifigénia,
stvárňované dvoma famóznymi opernými
herečkami: Bahr-Mildenburgovou, v ktorej
postavách bolo vždy čosi z budúcej Wede-
kindovej a Bergovej Lulu a Gutheil-Schöde-
rovou, emancipovanou ženou nového sto-
ročia. Priestor javiska po celej šírke delila
opona, takže všetko podstatné sa odohrá-
valo akoby na rozšírenom proscéniu. Až
v samom závere, keď Agamemnonova obeť

uspokojí božstvo, sa záves rozhr-
nul a pred očami diváka sa objavil
aulidský prístav, smer Trója.
Z Mahlerových nemeckých naštu-
dovaní spomeňme ešte Weberovu
Euryanthu, ktorú vlastnou úpra-
vou textu zbavil nadbytočného ro-
mantického balastu.

Za Mahlera debutovali vo Vied-
ni Wolf-Ferrari (Zvedavé ženy) aj
Richard Strauss (Zmar ohňa), uve-
deniu Salome zabránila prudérna
cenzúra. S malým pochopením
verejnosti sa stretol Wolfov Corre-
gidor (1904). Mahlerov vrúcny
vzťah k slovanskej hudbe doku-
mentuje zaradenie troch Čajkov-
ského opier (Eugen Onegin, Jolan-
ta, Piková dáma), Rubinštejnovho
Démona a Smetanovho Dalibora.
Vrátil sa ku geniálnemu Verdiho
Falstaffovi, ktorého v dvoch, slo-
vom v dvoch, reprízach hrala Ho-
foper už za Jahna – tentoraz sa stal
pevnou repertoárovou súčasťou
a Shakespearov-Boitov filozofický
text zaznel v nemčine! Mahler sa
neuzatváral ani pred verizmom.
Hral napríklad obe Bohémy, skôr
Leoncavallovu, až potom Puccini-
ho, Giordanovu Fedoru (dokonca

s Gemmou Bellincioniovou a Carusom)
a za veľkého ohlasu obecenstva Charpan-
tierovu Louisu so sympatickou mileneckou
dvojicou viedenských obľúbencov – Gu-
theil-Schöderovou a Slezakom.

Po odchode Richtera (1900) všetky wag-
nerovské naštudovania preberal sám, ale
bez škrtov a dobových „vylepšení“. Popri
Mahlerovi sa Franz Schalk presadzoval pre-
dovšetkým v ostatnom nemeckom reper-
toári, mladý Bruno Walter, s ktorým spo-
lupracoval už v Hamburgu, dirigoval spo-
čiatku najmä taliansku operu, neskôr túto
úlohu prevzal autentický taliansky kapel-
ník – Francesco Spetrino.

Presun ťažísk nastal v sólistickom an-
sámbli, čo isto súvisí aj s Mahlerovými pred-
stavami o podstatách vokálnej výpovede.
Životaschopné sólistické opory predchádza-
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júcej éry zostali, ale pribudli nové výrazné
tváre. Predovšetkým už spomínané dve
veľké spievajúce herečky – Anna Bahr-Mil-
denburgová (od istého času manželka ve-
dúceho zjavu viedenskej literárnej moder-
ny) a Marie Gutheil-Schöderová. Prvá, Vie-
denčanka a Mahlerova priateľka ešte z čias
spoločného hamburského veľkého formá-
tu, čo potvrdila už v spomínaných posta-
vách Klytaimnestry a Donny Anny, aj ako
Leonora z Fidelia, Izolda či Brunnhilda.
Druhá prišla do Viedne z malomestských
pomerov Weimaru, debutovala svojou cy-
nickou až brutálnou Carmen a postupne
sa prepracovala na post „lieblinga“ vieden-
ského operného obecenstva, prevezmúc
tak štafetu od Marie Renardovej, prvej
Massenetovej Charlotte. V tieni oboch dra-
matických zjavov tvorila spočiatku Lucie
Weidtová, skvelá Elizabeth z Tannhäusera,
prvá viedenská Líza z Pikovej dámy, neskôr
významná predstaviteľka Fidelia. Z poľské-
ho Bialska prišla do súboru ako mezzosop-
rán Selma Kurzová. Debutovala ako Mi-
gnon, Mahler v nej však objavil kráľovnú
trilkov a vysokej tesitúry, jeden z najúch-
vatnejších koloratúrnych sopránov prvých
dvoch desaťročí storočia. Žiarila aj za Mah-
lerových nástupcov, v prvých rokoch sa le-
gendárnou stala jej Fiordiligi, kým obsade-
nie do Pucciniho Mimi či Butterfly považu-
jeme dnes skôr za daň postwagnerovské-
mu názoru nemeckej hudobnej obce na
dominanty talianskeho operného prejavu.
Zostavu Mahlerových sólistiek dopĺňala
bývalá sopranistka pražského Národného

divadla a manželka skladateľa Jozefa Bo-
huslava Foerstera Berta Foerster-Lautere-
rová, Euryanthe či Frasquita z Corregidora.

Elita mužských sólistov je priam vzor-
kou interpretačných zjavov zo všetkých
kútov monarchie. Okrem salzburského
basistu Richarda Mayra a dánskeho wag-
nerovského tenoristu Erika Schmedesa je
tu mladý moravský obor Leo Slezak, kto-
rého nevšedný materiál má rovnako str-
hujúce forte ako uhrančivé pianissimá a aj
preto môže súbežne spievať Mozartovho
Tamina či Rossiniho vysoko položeného
Arnolda (Villiam Tell) s Lohengrinom
a Otellom. Ďalší tenorista,  uplatňujúci sa
predovšetkým v románskom repertoári,
sa síce na plagáte objavuje ako Franz Na-
val, občiansky je to však čistokrvný Slovi-
nec Franjo Pogačnik. Oporou basového
odboru je iný bývalý sólista pražského Ná-
rodného divadla, Vilém Heš, kým medzi
barytonistami, najmä v talianskej drama-
turgii a lyrickom Wagnerovi, kraľuje brnian-
sky lekárnik Pokorný, vystupujúci pod
umeleckým menom Leopold Demuth.

Ľudia, ktorí veľa chcú a vyžadujú to aj
od druhých, majú to vždy preťažké. A tak
aj nad Mahlerovým viedenským pôsobe-
ním začali postupne hustnúť chmáry intríg
a neprajností. Prvý raz sa rozhodol sám
abdikovať, keď cenzúra zakázala uvedenie
Salome ako odporujúcej náboženskému
cíteniu (dramatická koncepcia Jána Krsti-
teľa) a hovejúcej si v sexuálnej patologic-
kosti. Výpoveď stiahol, ale v roku 1907 bola
už situácia neúnosná a tlaky na Mahlerov

odchod prisilné. Vo všeobecnosti sa šírili
sťažnosti na enormné pracovné nasadenie,
ktoré od kolektívu vyžadoval, intrigovala
časť umelecky neukojených sólistov, aj di-
rigent Schalk. Zneužívali sa námietky kon-
zervatívnej časti publika proti modernosti
Rollerových scénických koncepcií, proti
údajnej „tme na javisku“. Nacionalistom
chýbal vraj väčší počet nemeckých noviniek
v dramaturgických plánoch, iní brojili pro-
ti pozývaniu zahraničných hostí (Bellincio-
ni, Caruso, Melba) a z dnešného hľadiska
vyznievajú priam komicky výhrady proti
občasnému Mahlerovmu dirigentskému
účinkovaniu – reprezentácii v zahrančií. Ku
všetkému sa pridružila jeho čoraz menšia
schopnosť komunikácie a nervné reakcie,
spôsobené aj postupujúcim ochorením
srdca. Aj keď v priebehu roka 1907 popred-
ní duchovia rakúskej kultúry pochopili,
k čomu sa schyľuje a vo verejnosti rozpú-
tali protikampaň za Mahlerovo zotrvanie
na čele viedenskej opery, udalosti sa už
nedali zastaviť. Dňa 15. októbra 1907 diri-
goval posledného Fidelia, začiatkom de-
cembra sa lúčil s podunajskou metropolou,
v ktorej profiloval jeden z najvýznamnej-
ších svetových operných domov. Jeho mies-
to prevzal korektný, ale rozhodne menej
odvážny Felix von Weingartner. V newyor-
skej Metropolitan sa Mahler potom pod-
písal pod niekoľko pozoruhodných naštu-
dovaní, okrem iných Smetanovu Predanú
nevestu a do Viedne, ktorá mu veľa dala, aj
veľa vzala a ktorej on dal vrchovatou mie-
rou, prišiel zomrieť. V máji roku 1911.

JAROSLAV BLAHO

16.00 Dychová hudba (RD)
16.30 Program Rádia Devín
17.00 správy (RS)
17.05 Bakalári (RR Ko)
17.30 Hudba (RD)

NEDEĽA
9.00 Ľudia z križovatiek
9.30 Kultúrna revue

12.00 (RS)
13.00 Panoptikum (RR BB)

SOBOTA
8.00 R-MIX
9.00 RS
9.30 Bratislavská panoráma

11.30 Hudba z muzikálov
12.00 RS
13.00 Hudba (RD)
13.30 Dvorana slávy (RD)
14.00 správy (RS)
14.05 Hudobné pozdravy
15.00 Štúdio Svet (RS)

Slovenský rozhlas, Rádio Regina Bratislava
Mýtna 1, P.O.Box 55, 81755 Bratislava, tel.: 5727 3750-9, 5727 3764, fax: 5249 5585
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14.00 správy (RS)
14.05 Hudobné pozdravy
15.05 Bonbónik
16.00 Pozvete nás ďalej (RS)
17.00 Kalendár
17.30 Ozveny dňa

VŠEDNÉ DNI:
05.00 Rádiobudík
08.00 Rádiotrh práce
09.00 Hudobné pozdravy

10.00 Minižurnál SRo
10.10 Predpoludňajšie SPEKTRUM
12.00 Rádiožurnál
13.00 Hudba, publicistika

a umelecké relácie
14.00 Správy RRB
14.05 Reprízové relácie Rádia

Slovensko a R Devín
15.00 Správy RS
15.05 Popoludňajšie Spektrum
17.30 OZVENY DŇA

RS – Rádio Slovensko
RD – Rádio Devín
RR BB – Rádio Regina Banská Bystrica
RR Ko – Rádio Regina Košice

Blížiace sa okrúhle životné jubileum sop-
ranistky Magdalény Blahušiakovej

bolo príležitosťou k usporiadaniu nedeľné-
ho matiné v Opere SND (23. februára),
na ktorom umelkyňa predstavila svojich
žiakov a absolventov. Bohatá návštevnosť
a prajná atmosféra opäť potvrdili, že do
historickej budovy vstupuje publikum vďač-
ne aj okrem operných večerov. Magdaléna
Blahušiaková len nedávno odspievala svo-

ju rozlúčkovú Toscu a tentokrát sa ocitla
v kruhu mladej generácie, ktorú ako pe-
dagogička na VŠMU formuje. Bol to vlast-
ne koncert árií, moderovaný Izabelou Pa-
žítkovou a doplnený faktografiou zo živo-
ta jubilantky (Alia Krista Varkondová), kde
v prvej časti vystúpili poslucháči VŠMU
z Blahušiakovej triedy. Keďže nebol k dis-
pozícii tlačený program s menami účinku-
júcich, obmedzím sa na konštatovanie, že

zväčša išlo o pozoruhodné výkony. Z blo-
ku profesionálov, pôsobiacich či už v Ope-
re SND, v pražskom a brnianskom Národ-
nom divadle, zaujala napríklad Iveta Jiří-
ková v árii Micaely z Carmen, alebo Karin
Varkondová náročnou áriou Eleny zo Si-
cílskych nešporov. V neposlednom rade
sama jubilantka potvrdila, že svoj drama-
tický soprán si stále uchováva v kondícii.
Aj napriek tomu, že verbálna komunikácia
medzi moderátorkou a účinkujúcimi občas
viazla, bolo to príjemné a užitočné nedeľ-
né matiné.

PA V E L  UNGER

M. Blahušiaková A JEJ ŽIACI
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Operné umenie má v prostredí Grazu
hlboké korene, siahajúce až do 17. sto-

ročia. V prvej divadelnej stavbe, slúžiacej to-
muto žánru od roku 1736, sa hrali vtedajší
avantgardní autori ako Pergolesi a Gluck.
V polovici 60. rokov 19. storočia dostalo
mesto svoj vlastný operný dom, prestava-
nú cirkusovú budovu, s kapa-
citou takmer 2 000 miest.
Dnešný Opernhaus pochá-
dza z architektonickej dielne
Fellnera a Helmera a pre-
vádzka v ňom začala roku
1899. Hľadisko, s počtom
miest vari dva a pol násobne
väčším oproti Bratislave, bolo
počas mojich návštev zaplne-
né do posledného miesta.

Rakúske hosťovanie pet-
rohradského Mariinského
divadla sa nieslo pod mottom
„tri storočia ruskej hudby“.
Danej téme zodpovedala dra-
maturgia importovaného
programu: Čajkovského Pi-
ková dáma a Mazepa, dvojti-
tul, zostavený zo Stravinské-
ho opery-oratória Oidipus rex
a Cimarosovej opery La Cleo-
patra mal osobité odôvodne-
nie. Domenico Cimarosa totiž
v 80. rokoch 18. storočia pô-
sobil ako „Kapellmeister“ na petrohrad-
skom cárskom dvore a Cleopatra sa zrodi-
la práve v tomto období. Okrem operných
produkcií sa súbor predstavil aj dvoma
koncertnými zostavami. Silné postavenie
talianskej hudby v tamojšej hudobnej kul-
túre dokumentuje aj fakt, že v Petrohrade
sa začali dejiny opernej prevádzky písať Pa-
isiellovým Svetom na mesiaci roku 1783.
Mariinske divadlo, pomenované podľa
Márie, manželky cára Alexandra II., začalo

činnosť roku 1860 a o tridsať rokov neskôr
mala na jeho doskách premiéru Čajkov-
ského Piková dáma.

Zhodou okolností práve Pikovú dámu
som videl v Grazskej opere pred siedmimi
rokmi, počas hosťovania moskovského
Veľkého divadla. Zatiaľ čo vtedy išlo o in-

scenačnú podobu, v ktorej ani najnepatr-
nejší detail nespochybnil realistický ruko-
pis režiséra a výtvarníka, tentoraz z javis-
kového tvaru už dýchal koniec 20. storo-
čia. Režisér Alexander Galibin s výtvar-
níkom Alexandrom Orlovom (domáca
premiéra sa odohrala r. 1991) rezignovali
na akúkoľvek „folklórnosť“ či dobovú kon-
kretizáciu deja. Odbúrali historizujúcu ku-
lisu a pokúsili sa vyjadriť nadčasovo. Scéna
je veľmi strohá a jej charakter sa mení iba

pohybom ľahkých „revuálkových“ opôn,
resp. závesov. V priestore niet ničoho po-
pisného, ľavú stranu javiska lemuje zopár
bielych dverí, pravú závesy a horizont je
zdvihnutý niekoľkými schodmi. Farebné la-
denie v čierno-bielom spektre ožíva pes-
trosťou až na maškarnom plese, kde do-

stávajú príležitosť aj ostré
farby vo svietení i v kostý-
moch. Zaujímavo a efekt-
ne, pomocou tieňov, je
aranžované stretnutie
Hermana s grófkou (po-
hybuje sa na invalidnom
vozíku) a nasledovná
smrť. Kasárenský obraz je
situovaný do rohu javis-
ka a od nevského exterié-
ru ho delí iba záves. Zme-
ny obrazov boli plynulé,
čo podčiarkovalo drama-
tickosť celkového ťahu.
Režisér Alexander Galibin
sa neskrýval za scénickú
dekoratívnosť, ale drámu
kreoval formovaním cha-
rakterov a ich psycholo-
gizáciou.

Aj napriek relatívne
modernej vizuálnej strán-
ke petrohradskej Pikovej
dámy, jej hlavná hodnota

spočíva v hudobnej zložke. Punc mimoriad-
nosti jej vtláča dirigent Valerija Gergiev.
Už predohra svojou sonórnosťou, obrov-
skou dynamickou amplitúdou a výrazovou
kontrastnosťou predznamenala, v akej
koncepcii sa bude večer odvíjať. Gergievo-
vo poňatie je výsostne dramatické, temne
kolorované, nabité napätím a energiou,
sprevádzajúcou všetky kľúčové momenty
partitúry. Lyrika sa ako kontrastná vrstva
dostáva na povrch iba vzácne a hebkosťou

MARIINSKE DIVADLO
v Grazi

DRUHÉ NAJVÄČŠIE MESTO RAKÚSKA, ŠTAJERSKÚ METROPOLU GRAZ, ZDOBÍ PRÍVLASTOK EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2003.
PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI PRIVÍTAL 850-ROČNÝ GRAZ, KTORÉHO STREDOVEKÉ HISTORICKÉ JADRO JE NA ZOZNAME SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO,

EXKLUZÍVNEHO OPERNÉHO HOSŤA. LEGENDÁRNY SÚBOR MARIINSKÉHO DIVADLA Z PETROHRADU, V SÚČASNOSTI JEDNO Z NAJSLÁVNEJŠÍCH
OPERNÝCH TELIES SVETA, PRENIESOL NA DVA FEBRUÁROVÉ TÝŽDNE ČASŤ SVOJHO REPERTOÁRU OD NEVY K MURU. SKUTOČNÝ LESK

HOSŤOVANIU DODALA PRÍTOMNOSŤ VARI NAJVÄČŠEJ DIRIGENTSKEJ HVIEZDY DNEŠKA, VALERIJA GERGIEVA.

PIKOVÁ DÁMA
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orchestrálnej farby pôsobí priam étericky.
Nevšedné je Gergievovo usporiadanie or-
chestra: celá sláčiková sekcia sedí po ľavej
ruke dirigenta, dychové nástroje sú zasa
napravo. Zvukový výstup z orchestrálnej
jamy je jednoducho fascinujúci. Treba však
dodať, že táto koncepcia vyžaduje skutoč-
ne mohutné hlasy, pretože Gergiev silou
inštrumentálneho zvuku nešetrí. Navštíve-
ný večer bol v rámci rakúskeho hosťova-
nia druhý, takže tzv. gala obsadenie (Galu-
zin, Gordeiová, Bogačevová, Putilin, Semen-
čuková) sa neopakovalo, no ani alternácie
v mnohých prípadoch nesklamali. Najväč-
šmi ma zaujala Irina Loskutová ako Líza
so strhujúcou vokálno-výrazovou gradá-
ciou roly, vkladajúca do partu svoj farebne
krásny, ušľachtilo vedený dramatický sop-
rán. Marianna Tarasová je síce pomerne
mladou Grófkou, temné vokálne farby
a nuansy zamatového mezzosopránu však
profil postavy naplnili vrchovato. Sviežou
Polinou, spievanou štíhlym, no tmavým
mezzosopránom, bola Zlata Buličevová.
O stupienok nižšie by som umiestnil muž-
ských protagonistov. Medzinárodne ostrie-
ľanému Viktorovi Lutsiukovi (Herman)
azda chýba dramatickejší a jadrnejší mate-
riál, jeho výšky mohli znieť ešte koncentro-
vanejšie a razantnejšie. Barytonista Jevge-
nij Nikitin, predstaviteľ mladej generácie
ruských vokalistov, odspieval Tomského
technicky bezpečne, no výrazovo pomerne
nezaujato. Nenadchol ma ani lyrický bary-
tón Alexandra Gergalova v postave Jelec-
kého. Epizódne roly však mali v Oľge Tri-
fonovej (Prilepa), Michailovi Petrenkovi
(Surin) a Olegovi Balašovovi (Čekalinskij)
ideálnych predstaviteľov.

Čajkovského opera Mazepa, námetovo
inšpirovaná Puškinovou poémou Poltava,
pochádza z roku 1884, pričom prvé mos-
kovské uvedenie od petrohradskej premié-
ry delili iba tri dni. Ohlasy dobovej kritiky
však neboli priaznivé a vlastne dodnes ostá-
va Mazepa viac-menej iba domácou záleži-
tosťou. Nazdávam sa, že na škodu diela,
pretože presvedčivá interpretácia dokáže
odhaliť jedinečné stránky tejto ukrajinskej
tragédie. Spočívajú v dramatickej sile, nabe-
rajúcej intenzitu počnúc druhým dejstvom
a ústiacej do popravy Kočubeja, zastrelenia
Andreja a šialenstva Márie. V dejovej línii sa
miešajú motívy ľúbostné s politickými, pri-
čom v partitúre Čajkovskij spracoval množ-
stvo piesňových a tanečných foriem. Mimo-
riadne efektné orchestrálne číslo, Bitka pri
Poltave, otvára posledné dejstvo, končiace
uspávankou zmyslov zbavenej Márie v do-
jemnom pianissime.

Po modernisticky poňatej Pikovej dáme
vracia divákov javisková podoba Mazepu
do rýdzo realistickej atmosféry. V réžii Ilju
Šlepianova a na scéne Alexandra Kon-
stantinovského (verzia z roku 1998) do-
minuje historická ilúzia Ukrajiny z prvých
rokov 18. storočia, maľované prospekty,
kašírovaná príroda, krojové kostýmy
a k nim herectvo s patričnou dávkou veľ-
kooperného pátosu. To poukazuje na sku-
točnosť, že ruská operná prax ešte v znač-
nej miere ľpie na konvenciách a pojem
„operného múzea“ neznie v tejto krajine
pejoratívne. Pre spravodlivosť však treba
povedať, že popisný realizmus predlohe
rozhodne uškodiť nemôže. Čo v tento ve-
čer opäť nadchlo, pochádzalo zo sféry hu-
dobnej. Za dirigentským pultom aj tento-

raz stál Valerij Gergiev a jeho orchester
znova vyčaril nepreberné množstvo hudob-
nej krásy, farebnej pestrosti, dynamickej
a výrazovej delikátnosti v jednotlivých ná-
strojových skupinách i v celku. Najmä prvé
dejstvo otvára viac priestoru lyrike, kde or-
chester Mariinského divadla zatajuje dych
hebkosťou tónu, aby v stupňujúcej sa drá-
me otvoril pole šťavnatým, razantným
a technicky bezchybne predneseným gradá-
ciám. Maximálnym interpretačným krité-
riám zodpovedá aj zbor divadla – sýty, fa-
rebný, spievajúci s vervou a oduševnením.

V predstavení Mazepu, prvom z troch
určených pre Graz, sa uviedlo reprezenta-
tívne obsadenie. Titulný part starého kozá-
ka Mazepu stvárnil Nikolaj Putilin tma-
vým, ťažkým, no kovovo lesklým basbary-
tónom, ideálne kresliacim negatívny
charakter hrdinu. Jadrný, výrazovo boha-
tý bas vložil do kreácie Kočubeja Michail
Kit. Tatiana Pavlovskaja dala Márii lyric-
kú nehu i dramatické vzrušenie a mladý te-
norista Oleg Balašov (Andrej) upútal ly-
rickou farbou hlasu i sviežim herectvom.
Účinnú kreáciu Kočubejovej manželky
Ľubov vytvorila Marianna Tarasová.

Dva týždne hosťovania Mariinského di-
vadla z Petrohradu dodali Grazu, európske-
mu hlavnému mestu kultúry cveng sveto-
vosti. Gergievov súbor totiž v ostatných
rokoch brázdi najvýznamnejšie svetové scé-
ny a festivaly a jeho predstavenia priam
fatálne priťahujú záujem širokej verejnosti
a odbornej kritiky. Aj to bol dôvod, prečo
sa oplatilo do pôvabnej štajerskej metro-
poly, nie tak vzdialenej od Bratislavy, cesto-
vať a načerpať nové inšpirácie.

PA V E L  UNGER
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DVA SVETY OPERY DON PASQUALE

L’Opéra National du Rhin vstúpila do nové-
ho roku sériou predstavení Donizettiho ope-
ry Don Pasquale (premiéra 10. januára 2003).
Už tituly článkov v bulletine – „Mladosť bez
zľutovania“, „Protikladné city, paralelné hry“
– predznačili smerovanie inscenácie Fran-
çois de Carpentriesa (réžia), Karine van
Herckeovej (réžia a dramaturgia), Emma-
nuela Clolusa (scéna) a Jorge
Jara (kostýmy), tvorcov pôvod-
nej bruselskej produkcie v Théâ-
tre de la Monnaie.

Príbeh je veľkou hrou, kto-
rého hlavným aktérom a spiri-
tus movens je dottore Malates-
ta. Tento machiavelistický Ja-
nus (prívlastok z bulletinu) už
počas predohry pohybuje na
šachovnici figúrkami, ktoré
symbolizujú jednotlivé postavy
nadchádzajúceho „divadielka“.
Obsadenie charakterovej roly
mladým spevákom dodalo
postave nielen mladícky esprit,
ale aj generačné črty súčasných
„podnikateľov“. Malatesta si
vytýči obeť a následne pros-
triedky. Na ceste za cieľom je
všetko dovolené – zauškovanie nemožné-
ho sluhu (pôvodná postava notára), mani-
pulácia práve tak s Pasqualom ako s Ernes-
tom. Partnerkou je mu iba Norina. Rozho-
vor s temperamentnou, až enormne am-
bicióznou ženou (1. dejstvo, 5. obraz), ktorá
defiluje pred mladým švihákom v negližé
a v predstavách zvádza síce svoju budúcu
obeť (Pasquala), ale reálne, fyzicky pokúša
Malatestu, má výrazný erotický náboj. Bod-
kou je náruživé objatie dvoch sprisahan-
cov. Nič na tom, veď dnešok nevylučuje prí-
ležitostné ľúbostné trojuholníky.

Pasqualov svet – to je malá izba so sivý-
mi stenami, to je zostarnutý sluha – ošu-
melý pierot, to sú zaprášené knihy, dopo-

ludňajšia káva, čítanie novín, pohár piva.
Keď sa Norina stáva pani Pasqualovou, vy-
hadzuje knihy z poličiek – dnešný svet kni-
hy nepotrebuje – izba sa rozpadáva. Star-
covo uzavreté univerzum nahradí svet veľ-
kých dimenzií, svet povrchný, svet pozlátka
a gýča. Nová pani domu pripomenie typ
„rýchleho zbohatlíka“ a tomu zodpovedá
aj jej vkus. Šaty služobníctva v rôznych štý-
loch hýria pestrými farbami, Pasqualove

šediny na hlave vystriedajú „dredy“ a usta-
tý „mladoženáč“ sa motká po dome v lesk-
lých fialových joggingových nohaviciach
a v teniskách s hrubou podrážkou à la mo-
de. Izbička sa zmenila na salón s červenou
pohovkou v tvare pier. Z tohto „trónu“ roz-
dáva Norina príkazy a svoju moc si doka-
zuje aj enormne veľkou sukňou, ktorá za-
prace značnú časť javiska a jej okraje mu-
sia „obsluhovať“ sluhovia.

Kým si Pasquale reorganizuje svoj život,
jeho synovec sa utápa v citoch. Sentimen-
tálnosť prvej Ernestovej árie (Carcheró lon-
tana terra), podčiarkli inscenátori tým, že
trúbku, sprevádzajúcu tenorový part, pre-
sunuli z orchestra na javisko. Potulný mu-

zikant vyludzuje z nástroja vzlykajúce tóny
a pri nich si Ernesto pateticky vylieva svoje
samoľútostné žiale. Hoci scénke nechýba
komický šmrnc, divák si v podvedomí vy-
baví Felliniho smiešno-smutných hrdinov.
Aj pri druhom výleve citov berie si Ernesto
na pomoc hudobné trio. Prítomnosť sku-
točných muzikantov na javisku (dve gita-
ry, tamburína) dáva romantickej serenáde
Com’e gentil univerzálnejší rozmer – kos-

týmy zboru sú napríklad inšpi-
rované módou zlatej generácie
šesťdesiatych rokov.

Celá inscenácia je postavená
na výrazných detailoch. Lyric-
kosť sa neustále strieda s ko-
mickosťou, teatralita a afekt
s úprimnými vyznaniami. Pa-
tetickosť sa prelína s naturalis-
tickou dravosťou, statickosť je
pohltená pohybom. Pasqualov
sen o neveste sa rozplynie pres-
ne tak, ako sa v prvom dejstve
rozplynul obrázok mladej ženy,
premietnutý cez tylové plátno
na starcovu postavu.

Po hudobnej i vokálnej
stránke malo predstavenie
dobrú úroveň. V interpretač-
nom tíme mali prevahu Taliani

– skúsený dirigent Giuliano Carella, Ro-
mano Franceschetto (Don Pasquale),
Domenico Balzani (Malatesta). Norinu
stvárnila Natalie Karlová. Očaril mladý
Španiel Ismael Jordi (Ernesto), žiak Alfre-
da Krausa. Krásna lyrická farba materiálu,
tvorba, nasadzovanie a mäkkosť tónu pri-
pomínajú spevákov legendárnej staršej
generácie. Konečne sme zasa raz netrpeli,
keď sa tenor „šplhal“ do výšok, keď „lie-
tal“ v rámci jednotlivých registrov!

Don Pasquale zažil v metropole Alsaska
úspech. Zo štrasburskej scény poputuje
inscenácia do Mulhouse, potom do Colma-
ru a v roku 2004 ju uvidí Oslo.

NATAL IA BLAHOVÁ, ŠTRASBURG

Opera na Rýne
MESTO NA RÝNE NIE JE IBA SÍDLOM MNOHÝCH ÚSTREDNÝCH EURÓPSKYCH POLITICKÝCH INŠTITÚCIÍ, ALE PO PARÍŽI PRAVDEPODOBNE

AJ NAJVÝZNAMNEJŠÍM FRANCÚZSKYM OPERNÝM CENTROM. L’OL’OL’OL’OL’OPÉRAPÉRAPÉRAPÉRAPÉRA N N N N NATIONALATIONALATIONALATIONALATIONAL     DUDUDUDUDU R R R R RHINHINHINHINHIN JE NEOBVYKLOU TRIPARTITNOU DIVADELNOU ŠTRUKTÚROU,
KTORÚ TVORIA: OOOOOPÉRAPÉRAPÉRAPÉRAPÉRA V ŠTRASBURGU, TTTTTHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTRE M M M M MUNICIPALUNICIPALUNICIPALUNICIPALUNICIPAL V COLMARE A TTTTTHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTRE     DEDEDEDEDE     LALALALALA S S S S SINNEINNEINNEINNEINNE V MULHOUSE. V JANUÁRI SI PRIPOMENULA

L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN TRIDSAŤ ROKOV OD SVOJHO ZALOŽENIA. PRAVDA, OPERNÝ ŽÁNER MÁ V PERLE ALSASKA – ŠTRASBURGU – TRISTOROČNÚ
TRADÍCIU, VEĎ PRVÉ OPERNÉ DIVADLO NA PLACE BROGLIE OTVORILI UŽ ROKU 1701. V ŠTRASBURGU SPIEVALI HVIEZDY FRANCÚZSKEJ OPERNEJ

MINULOSTI I PRÍTOMNOSTI – VIARDOTOVÁ, GALLI-MARIÉ, CRESPINOVÁ, GORR, ALE AJ NAŠA EDITA GRUBEROVÁ. Z DNEŠNÉHO GEOPOLITICKÉHO
HĽADISKA (MESTO V ISTÝCH OBDOBIACH PRIČLENILI K NEMECKU) TU ZAREGISTROVALI FRANCÚZSKE PREMIÉRY BERLIOZOVA BEATRICE ET BÉNÉDICT,
BIZETOV DON PROCOPIO, ČAJKOVSKÉHO PIKOVÁ DÁMA, ALE AJ JANÁČKOVA JENŮFA A CELÝ RAD ZÁKLADNÝCH OPUSOV HUDOBNÉHO DIVADLA

20. STOROČIA – BERGOV WOZZECK I LULU, BARTÓKOV HRAD KNIEŽAŤA MODROFÚZA, HINDEMITHOV MALIAR MATHIS, PROKOFIEVOVA LÁSKA
K TROM POMARANČOM, DALLAPICCOLOV VÄZEŇ, DIELA BRITTENA, VON EINEMA, HENZEHO I SÚČASNÝCH FRANCÚZSKYCH AUTOROV.
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Káťa Kabanová je po Jej pastorkyni naj-
inscenovanejšou Janáčkovou operou.

Janáček sa tu usiluje o maximálnu úspor-
nosť kompozičných prostriedkov, pričom
základné kompozičné vý-
chodisko predstavuje kon-
flikt „temných“ a „svetlých“
síl. Medzi týmito dvoma zá-
kladnými významovými
polohami vytvára Janáček
priestor pre uplatnenie
svojho charakteristického
hudobného štýlu, so zákla-
dom v práci s krátkymi,
niekedy až úsečnými plo-
chami, s mimoriadne sil-
ným a sugestívnym expre-
sívnym nábojom a zmys-
lom pre bohato diferenco-
vanú farebnú atmosféru.
Z tohto východiska odvíja
skladateľ niekoľko základ-
ných tendencií. Jednou
z nich je smerovanie k ve-
rizmu (uplatnenie širokých
veristických fráz vo vokál-
nej melodike, orchestrálne
intermezzá, ktoré prináša-
jú akési pozastavenie jed-
noliateho dejového toku a priestor na
jeho chvíľkovú reflexiu – nie však z uni-
verzálnych pozícií, ale z atmosféry oka-
mihu). Druhá tendencia smeruje k ex-
presionizmu. Silný expresionitický ná-
boj majú nápevky reči. Originálna je i fa-
rebná atmosféra opery, spätá s impre-
sionistickými štýlovými východiskami.
V opere má však predovšetkým funk-
ciu jednotiaceho timbrového prvku
väčších tektonických plôch.

Z ideového hľadiska je v Káti Kabano-
vej dôležité, ako Janáček hudobnými pros-
triedkami posilňuje katarznú líniu ope-
ry. Nevera a samovražda hlavnej hrdin-
ky sa práve vďaka Janáčkovej hudbe
nestávajú výrazom veristickej pudovosti
či následného pykania za hriech, ale vy-
znievajú ako moderná sociálno-psychologic-
ká balada. Smrť neposilňuje morálku, ale je
obžalobou zla a pokrytectva Kabanichy a Di-
koja i celej spoločenskej mašinérie.

Dvakrát Janáček
KÁŤA KABANOVÁ

ND BRNO, RÉŽIA: Z. KALOČ, SCÉNA: V. PRECLÍK, KOSTÝMY: J. ZBOŘILOVÁ,
HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE: J. KYZLINK, PREMIÉRA: 7. FEBRUÁRA

Káťa Kabanová je umelecky homeosta-
tickým dielom. A práve vďaka homeosta-
tickosti patrí k inscenátormi najvyhľadáva-
nejším Janáčkovým operám. Poskytuje

veľa priestoru pre individuálny javiskový
výklad, pričom ústrednou výrazovou vrst-
vou opery, s ktorou by sa mal každý insce-
nátor vyrovnať, je jej originálna lyrická

koncepcia. Jej negovaním sa posolstvo
opery posúva do nenáležitej roviny.

Nová brnianska inscenácia prišla s ori-
ginálnou režijnou koncepciou Zdenka
Kaloča, ktorý operu vyložil väčšmi v civil-
nom lyrizme než expresionisticky a surrea-
listicky. Oprel sa o civilne ladené, strohé
kostýmy Jany Zbořilovej, voľne variujú-
ce tvary ošatenia z prelomu 19. a 20. sto-
ročia, avšak bez zbytočnej okrasnosti a o
scénu akademického sochára Vladimíra
Preclíka. Ten vytvoril pre prvé dejstvá scé-
nickú stavbu, maximálne asociujúcu sties-
nenosť, ponižujúcu atmosféru a malosť
prostredia, v ktorom žije Janáčkova a Ostrov-
ského lyrická a citovo rozjatrená hrdinka.
Naopak, pre tretie dejstvo opery navrhol
koncepciu, ktorá svojou vzdušnou, fanta-
zijnou atmosférou stavby pri volžskej pro-
menáde symbolizuje vykročenie zo života
do neznámych, mystických sfér.

Viac než atmosféra historickej vernosti
dominuje v inscenácii psychologická a exis-
tencionálna symbolika, umožňujúca hlbší
pohľad do vnútra konajúcich postáv. Tu
a tam režisér zašiel do zbytočnej ilustratív-
nosti, napríklad, keď v prvom dejstve pri
spomienkovo reflexívnej árii Káti taneční-
ci zobrazujú akýchsi padlých anjelov. Oproti
tomu zaujímavý symbol predstavuje ukri-
žovaný Kristus, ktorý sa na scéne zjaví pri
spomienke Káti na návštevy svätostánku.
Zobrazuje ho však nahá krásna žena. (Mož-
no by sa dala chápať ako hrdinkina auto-

projekcia do ukrižova-
ného Spasiteľa...?) Cel-
kovo však inscenačná
koncepcia vhodne roz-
kryla kontrast medzi
svetom ponižujúcich
spôsobov a čistotou
predstáv, spomienok
a túžob Káti. Tomu do-
pomohla predovšet-
kým predstaviteľka
Káti Kabanovej, sloven-
ská sopranistka pôso-
biaca v Meiningene, bý-
valá sólistka košickej
opery Jana Havra-
nová. Spevácky jej
uchopenie roly oscilo-
valo medzi lyrickým
a expresívnejším poda-
ním, herecky hrdinku
zobrazila výrazným, di-
ferencovaným a záro-

veň logickým a vnútorne prežitým gestom.
Boris Valentína Prolata mal črty priemer-
ného seladóna, ale aj trocha imaginárnej
bytosti. Interpret sa skôr než na expresivi-

R. NOVÁK AKO DIKOJ,
M. BEŇAČKOVÁ

AKO KABANICHA.

Z. KORDA AKO KUDRJÁŠ.
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Dramaturgia opery pražského Národ-
ného divadla myslí tiež na nadchádza-

júce Janáčkovo jubileum. Na repertoári je
v súčasnosti Jej pastorkyňa a Osud. Po pre-
miére Príhod líšky Bystroušky v decembri
2002 sa na december 2003 chystajú Výlety
pána Broučka.

Prechádzajúce Průdkovo vedenie Ná-
rodného divadla zverilo ostatný janáčkov-
ský titul (Osud) renomovanému zahranič-
nému režisérovi Robertovi Wilsonovi, nové
vedenie Jiřího Nekvasila stavalo na domá-
cich tvorcoch, avšak na poli réžie operné-
ho divadla na debutantoch — bratoch Ca-
banovcoch.

Príhody líšky Bystroušky súvisia so skla-
dateľovým súkromným životom. Ich ero-
tické čaro a pritakanie princípom večného
kolobehu života sú výrazom skladateľových
privátnych túžob, ale i zmierenia s vyúste-
ním života. Opera by sa preto nemala chá-
pať ako „zvieracia opera“, ale ako podo-

tu konkrétneho prehovoru sústredil na väč-
šie a širšie kantabilné línie. Hlasovo zaují-
mavo kontrastovali ďalší dvaja tenoristi:
Tomáš Krejčiřík, ktorý zobrazil slabošské-
ho Tichona a Zoltán Korda ako Kudrjáš.
Richard Novák naštudoval postavu Diko-
ja ako samoľúbeho a primitívneho obme-
dzenca, s Kabanichou pestujúceho sadoma-
sochistické praktiky. Skúsený janáčkovský
interpret dal postave autentický expresív-
ny rozmer. Kabanicha Marty Beňačkovej
mala potrebný studený chlad a odstup.
Jana Štefáčková dala Varvare spontánny
mladistvý rozmer, potrebnú dávku nevia-

zanosti, hoci hlasovo jej výkon mohol byť
sústredenejší.

Orchester pod vedením Jaroslava
Kyzlinka hral korektne, vo veľmi vhodne
volených tempách, dirigent citlivo zohľad-
ňoval vzťah zvuku telesa k sólistom, na
ďalších predstaveniach by sa mohla výraz-
nejšie interpretovať citovosť a afektivita
Janáčkovej hudby, prudké zvukové zlomy,
symbolizujúce vnútornú rozpoltenosť hr-
dinov a ich vnútorný dramatický náboj.

Brnianska inscenácia Káti Kabanovej
posúva Janáčkovo posolstvo k brehom
moderného výkladu, avšak nie radikálne-

PRÍHODY LÍŠKY BYSTROUŠKY

ND PRAHA, RÉŽIA: MICHAL A ŠIMON CABANOVCI, SCÉNA: Š. CABAN,
KOSTÝMY: S. RYBÁKOVÁ, HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE: B. GREGOR, PREMIÉRA: 19. DECEMBRA 2002

benstvo. O to sa usilovali režiséri bratia
Michal a Šimon Cabanovci. Ich koncep-
cia bola sledom kurióznych výstupov, hľa-
daním súladu medzi svetom zvierat a ľudí.
Kozmos prírody zobrazili nepateticky, na
určitých miestach s prvkami ľudového di-
vadla. Chceli vytvoriť inscenáciu, ktorá by
odkryla hlbšie posolstvo opery, ale záro-
veň by vedela upútať i deti.

Kolobeh života v ich inscenácii reprezen-
tuje centrálne umiestnená kruhová plocha.
Scénu, ktorá nie je iba optimisticky radost-
ná, ale má v sebe aj kus životnej nostalgie,
navrhol Šimon Caban. Autorkou návrhov
kostýmov, ktoré veľmi vtipne prekročili
tradičné zobrazovanie zvieratiek a preme-
nili sa na univerzálnejšie symboly, je Simo-
na Rybáková.

Hudobné naštudovanie znalca Janáč-
kovho diela Bohumila Gregora vychádza-
lo z uvedomenia si funkcie a významu te-
matickej práce v tomto diele. Myšlienka

večného kolobehu života a prírody sa tak
špecificky premietla do hudobného naštu-
dovania opery. Gregor takisto dômyselne
pracoval s farbou orchestrálneho zvuku.
Žiaľ, v orchestri na niektorých miestach do-
chádzalo k intonačným nepresnostiam.

Z predstaviteľov hlavných úloh zaujala
Maria Haanová ako Líška Bystrouška
detskou hravosťou, menej už erotickou
a ženskou dimenziou postavy. Vokálne pre
postavu Bystroušky našla správny pomer
medzi vrúcnosťou kantilény a ironickými
výrazovými polohami, hoci jej hlas mohol
byť na mnohých miestach ešte plastickejší
a výslovnosť zrozumiteľnejšia. Jolana Fo-
gašová ako Lišiak predviedla vynikajúcu
hereckú štúdiu zvieracieho gavaliera, pos-
tavu ctiteľa a neskôr manžela zobrazila sý-
tymi, farebne plnohodnotnými tónmi
a plastickou frázou. Richard Haan ako
Revírnik vystihol melanchóliu i svojský hu-
mor muža v staršom veku, jeho postava
mala korektný spevácky rozmer. Sugestivi-
tou vynikali výkony Bohuslava Maršíka
(Farár) a Jiřího Sulženka (Harašta).

Pražská inscenácia Príhod líšky Bystrouš-
ky priniesla hravosť, uvoľnenosť, vkusnú
dávku erotiky, poézie prírody a pozície star-
núceho človeka v nej i myšlienku večného
panta rei.

MILOSLAV BLAHYNKA

ho, ako to činia niektoré zahraničné uve-
denia. Zdeněk Kaloč a jeho tím sa usilovali
invenčne nadviazať na tradíciu a zároveň
zdôrazniť nové možnosti výkladu nie-
ktorých detailov. Brno sa touto inscenáciou
pripravuje na súborné uvedenie Janáčkov-
ho operného diela na festivale venovanom
jubileu skladateľa v januári 2004. Práve
Káťa Kabanová na ňom bude predvedená
dvakrát. Okrem brnianskej inscenácie tu
bude svoju Káťu prezentovať aj Opera SND.
Na jeseň tohto roku ju pripravujú režisér
Josef Průdek a dirigent Dušan Štefánek.

MILOSLAV BLAHYNKA

K A L E I D O S K O P

Propaganda: hudba manipuluje je podtitul 31. ročníka medzinárod-
ného hudobného festivalu vo Viedni (4. 5. – 19. 6. 2003). Jeho dramatur-
gia odráža rôznorodé vzťahy hudby a politiky v historickom i žánrovom priereze:
odznie Beethovenova Eroica venovaná Napoleonovi, Berliozovo Rekviem, skom-
ponované po skončení alžírskej vojny, či Šostakovičova 7. symfónia, dotýkajú-
ca sa leningradskej blokády. Téma bude „rozpracovaná“ z viacerých strán: od
vlastenectva až ku kultu osobnosti, od jemnej spoločenskej kritiky až po propa-
gandu najhrubšieho zrna. 63 koncertov sľubuje aj interpretačné lahôdky v podo-
be hviezdnych mien: Rudolf Buchbinder, Pierre Boulez, Bernard Haitink, Valerij
Gergiev, Thomas Hampson, Alfred Brendel, Orchestra of the Age of Enlighten-
ment so Simonom Rattlom, San Francisco Symphony Orchestra s Hilary Hahno-
vou a Barbarou Bonneyovou... Na dvoch koncertoch sa predstaví aj Česká
filharmónia s Vladimirom Ashkenazym v programe z tvorby dvoch sovietskych
skladateľských protipólov: Šostakoviča a Prokofieva.

www.konzerthaus.at

Ženské vokálne a cappella kvarteto Anonymous 4, ktoré sa v posledných
rokoch stalo komerčne najúspešnejším interpretom stredovekej hudby, ohlásilo
koniec svojej pravidelnej a intenzívnej koncertnej činnosti. Členky
kvarteta sa po sedemnástich rokoch úspešnej spoločnej kariéry hodlajú zame-
rať predovšetkým na vlastné sólové projekty. Neznamená to však údajne zánik
telesa, len obmedzenie aktivít, ktoré každoročne zahŕňali viac než dvesto dní
na cestách.
Kariéra Anonymous 4 začala newyorským koncertom roku 1986, no naozajstný
boom zažila po vydaní ich debutového CD An English Ladymass roku 1993.
Odvtedy sa každé ďalšie CD dostalo do prvej desiatky klasického rebríčka
Billboardu, čo bol nečakaný komerčný úspech pre teleso, interpretujúce stredo-
veký a cappella repertoár. Anonymous 4 sa na dlhé obdobie stali jednými
z najpredávanejších interpretov značky Harmonia Mundi.

as
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HUDOBNÝ PRIEMYSEL

MIDEM

Dominantnou krajinou MIDEM bola tohto roku Brazília, kto-
rá sa za účasti svojho nového ministra kultúry postarala o im-

pozantný otvárací ceremoniál.
Na MIDEM nechýbali hviezdy svetovej pop music – Robbie Wil-

liams, Mariah Carey, Las Ketchup, Phil Collins, Billy Preston, ani
osobnosti vážnej hudby – Montserrat Caballé, Sofia Gubajdulina.
Nechýbalo odovzdávanie Classical Music Awards najlepším nahráv-
kam na zvukových nosičoch za posledný rok. Chýbal slovenský
stánok, na ktorý sa po minuloročnom úspešnom štarte nenašli
peniaze. Slovensko bolo zastúpené v spoločnom stánku IAMIC
(Medzinárodnej asociácie hudobných informačných centier).

K stretnutiu hudobných profesionálov patrí aj výmena skúse-
ností. O svoje know-how sa s účastníkmi konferencií podelilo 160
prednášateľov. Dominantnou témou tohtoročných diskusií bola
analýza súčasného stavu európskeho hudobného sektora, otázka
jeho budúcej existencie, pomenovanie príčin, ktoré ohrozujú hu-
dobných vydavateľov, autorov, interpretov, producentov i distri-
bútorov. Hľadanie východísk zo súčasného ťažkého obdobia,
v ktorom sa hudobný priemysel nachádza.

Podľa zdrojov IFPI poklesli príjmy z predaných hudobných
nosičov v roku 2001 o 8,9 %, v roku 2002 o 11 %. Nemecký trh,
najväčší v Európe, nezaznamenal nárast predaja od roku 1997.

Hudobný sektor vážne ohrozuje najmä neautorizované maso-
vé šírenie hudby prostredníctvom internetu. Takmer polovicu
cestovateľov po internete priťahuje práve hudba. Napaľovanie na
CD-R nosiče v niektorých krajinách prevyšuje počet predaných
cédečiek. V Španielsku sa napríklad v roku 2001 zvýšil počet pre-
daných prázdnych nosičov o 42 %.

Na riešenie krízy v hudobnom priemysle existuje viacero názo-
rov. Robbie Williams, ktorého posledný album si dlhodobo drží
prvenstvo v rebríčkoch európskych hitparád, pobúril účastníkov
MIDEM svojím neskrývaným nadšením z toho, že si s pirátstvom
nikto nevie poradiť, zatiaľ čo Jay Berman, prezident IFPI (Medziná-
rodná federácia fonografického priemyslu), vyjadril presvedčenie,
že keby neviedli neustály boj proti pirátstvu, hudobný priemysel by
dnes už neexistoval. IFPI plánuje už v priebehu roku 2003 predsta-
viť nové stratégie, ktoré podporia legálne šírenie hudby na interne-
te a zároveň obmedzia zdroje nelegálneho online pirátstva.

Organizáciou, ktorá sa podujala brániť záujmy hudobného prie-
myslu v Európe, je European Music Office. Európsky hudobný
úrad združujúci profesijné organizácie, asociácie a federácie, pô-
sobiace v krajinách Európskej únie, považuje súčasný stav za ne-
udržateľný. Hudobný sektor, aj napriek tomu, že poskytuje pra-
covné príležitosti pre 7, 2 milióna ľudí – čo je 4, 6 % celkovej
zamestnanosti v krajinách EÚ – má, na rozdiel od filmového prie-
myslu, či vydavateľov kníh, pomerne malú pozornosť politikov.
Preto si EMO za svoj cieľ stanovil presadzovanie záujmov hudob-
ného priemyslu voči európskym inštitúciám, od ktorých požadu-

MEDZINÁRODNÁ PLATFORMA PRE EXPORT HUDBY

je vytvorenie špecifických programov na podporu a financovanie
hudobného sektora. Zdá sa, že dlhoročné lobovanie v Bruseli na-
koniec prinieslo svoje výsledky. Európska komisia odsúhlasila pre
rok 2003 financovanie pilotného projektu pre hudobný priemy-
sel vo výške 2 miliónov eur.

Cieľom projektu je iniciovať zmeny v kultúrnych politikách jed-
notlivých členských krajín tak, aby umožnili výraznejšiu podporu
exportu národnej hudobnej produkcie. Lepšia spolupráca medzi
členskými krajinami by mohla viesť k vytvoreniu spoločnej plat-
formy pre export hudby za hranice Európy. Hlavným zámerom je
zvrátenie pomeru zastúpenia európskeho repertoáru v USA, kto-
rý tvorí len 7 %, kým americký repertoár je v Európe zastúpený
45 percentami. Spomínaný projekt EÚ by mal zmapovať aj situá-
ciu v hudobnom priemysle prístupových krajín. Za týmto cieľom
podniknú predstavitelia EMO osobné rokovania so zástupcami
národných ministerstiev kultúry a hudobných inštitúcií v jednotli-
vých krajinách. Návšteva Slovenska je plánovaná na začiatok aprí-
la tohto roku.

Epidémia ilegálneho kopírovania hudby núti teda zaintereso-
vaných k činom. Na základe štatistík IFPI, ako aj porovnávacích
analýz EMO, rozhodli sa tieto organizácie spojiť sily s GESAC (Zdru-
ženie európskych autorských ochranných organizácií), GERA-EU-
ROPE (Asociácia európskeho zábavného priemyslu), ICMP/CIEM
(Medzinárodná konfederácia hudobných vydavateľstiev), IMPA
(Medzinárodná asociácia hudobných vydavateľstiev), IMPALA
(Asociácia nezávislých hudobných spoločností), IMMF (Medziná-
rodné fórum hudobných manažérov) do spoločnej kampane, kto-
rá by pomohla oživiť stagnujúci hudobný priemysel. Jedným z
cieľov kampane je zníženie dane z pridanej hodnoty na CD nosiče
v krajinách EÚ. V súčasnosti sa táto daň pohybuje od 15 % v Lu-
xemburgu až po 25 % v Dánsku a Švédsku. V porovnaní s prieme-
rom DPH na knihy v tých istých krajinách je to veľký nepomer.
Kým kniha o  skladateľovi a jeho diele je v krajinách EÚ zaťažená
v priemere 6, 2 % DPH, za CD s hudbou toho istého autora zapla-
tíme v priemere 19, 5 % DPH.

Aj napriek tomu, že slovenskí výrobcovia zvukových nosičov
sa od januára tohto roku dočkali zníženia DPH na zvukové nosiče
z 23 % na 20 %, ani tento krok nevyrieši problémy domáceho
hudobného priemyslu. Výrobcovia zvukových nosičov na Sloven-
sku zápasia s finančnými problémami súvisiacimi s nízkou pre-
dajnosťou CD nosičov, ale aj s takmer neexistujúcou zahraničnou
distribúciou domácej produkcie, dokonca ani v susedných kraji-
nách. Štátna grantová schéma na podporu konkurencieschop-
nosti domácej produkcie, ktorú spravuje Slovenská agentúra pre
rozvoj investícií a obchodu, zvukové nosiče do svojej podpory
nezahŕňa. Nepriaznivá situácia postihuje najmä vážnu hudbu. Aj

NA TOHTOROČNÝ HUDOBNÝ VEĽTRH MIDEM PRIŠLO DO CANNES O 8 PERCENT VIAC VYSTAVOVATEĽOV NEŽ V MINULOM ROKU.
CELKOM 2 140 FIRIEM. SPOLU SA HO ZÚČASTNILO 8 600 NÁVŠTEVNÍKOV Z  92 KRAJÍN, PRE KTORÝCH VYSTÚPILO 70 SÓLISTOV, ANSÁMBLOV

A SKUPÍN RÔZNYCH ŽÁNROV A ŠTÝLOV. ŠPECIÁLNU POZORNOSŤ ORGANIZÁTORI UŽ TRADIČNE VENOVALI VYNIKAJÚCIM MLADÝM TALENTOM, Z KTORÝCH
VIOLONČELISTKU TATIANU VASSILIEVU BUDEME MÔCŤ POČUŤ AJ NA TOHTOROČNOM FESTIVALE STREDOEURÓPSKEHO KONCERTNÉHO UMENIA V ŽILINE.

PROSÍM VYKRÁTIŤ

POKRAČOVANIE NA STR. 47
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úspechy a aj v Poľsku už sám osebe znamená pre
interpreta čiastočnú záruku úspechu. Spoločnosť
Verve si od svojho „objavu“ pravdepodobne dosť
sľubuje, kedže skladbu AMJ zaradila na obidva zo
svojich minuloročných reprezentačných CD (sam-
pler Verve Today 2002 a singel, určený pre rozhla-
sové vysielanie, na ktorom sa skladba AMJ Nim słoń-
ce wstanie objavila spolu so skladbou Angel z výbe-

rového albumu Cassandri Wilsonovel). AMJ i kritika sa zhodujú v tom, že
i keď v obsadení skupiny figurujú mená najvýznamnejších súčasných poľ-
ských jazzových hudobníkov (Leszek Moz•dz•er, Tomasz Stańko, Czezary
Conrad....), ide o piesňový album, kde jazz predstavuje iba jednu z pod-

statných zložiek. Aj profilova-
nie AMJ na poľskej scéne na-
značuje, že ju publikum vní-
ma skôr ako popovú hviezdu
(koniec koncov je album Ba-
refoot v rámci diskografie AMJ
zatiaľ asi najjazzovejší). Rekla-
mná mašinéria okolo AMJ, na
ktorej sa veľkou mierou po-
dieľa jej manžel, producent
a hudobník Marcin Kydryński,
naozaj pripomína svet veľké-
ho šoubiznisu. Súvisí s tým sys-
tematické budovanie imidžu

speváčky, jej pravidelná účasť na mnohých „nejazzových“ akciách, vystu-
povanie na spoločenských a benefičných podujatiach a nakoniec i nedáv-
ne účinkovanie v televíznej reklame na stolovú vodu Bonaqua.

Cieľavedomosť, s ktorou sa manželský pár Jopeková-Kydryński pustil
nielen do systematického eskalovania popularity AMJ, ale tiež do realizá-

Anna Maria Jopeková (AMJ) ne-
predstavuje typ jazzovej speváč-

ky, preferujúcej štandardný mainstrea-
mový prístup k frázovaniu a improvizá-
cii, charakterovo pripomínajúceho špe-
cifiká frázovania pri hre na hudobných
nástrojoch. Nepoužíva techniku zalo-
ženú na tradične ponímanom scate a ty-
pickom „swingovom“ feelingu, ale ne-
cháva hlas znieť v jeho prirodzených
farebných a výrazových polohách.
Z určitého pohľadu má blízko k typu
speváčok reprezentovaných Američan-
kami Cassandrou Wilsonovou, „multi-
platinovým“ objavom minulého roka
Norah Jonesovou či Portugalkou Ma-
riou Joa~o. Podobne ako u nich, je i v jej
prejave zdôraznená prirodzená muzi-
kalita opierajúca sa o špecifiká domácej, často „ľudovej“ (folkovej alebo
folklórnej) tradície, s čím korešponduje aj štýlové zameranie jej hudby. Je
to recept, prostredníctvom ktorého sa síce tradičnému chápaniu jazzu
trochu vzďaľuje, ponúka jej ale možnosť vyhranenejšie prejaviť svoje „vro-
dené“ spevácke dizpozície (jej rodičia boli členmi slávneho
poľského folklórneho súboru Mazowsze, otec v ňom spieva
údajne dodnes). Ľudové prvky pritom často pôsobia ako hu-
manizačný faktor, ktorý zvyšuje komunikatívnosť hudby bez
toho, že by mal poslucháč pocit znižovania hodnôt, a to i v prí-
pade, že sa jej fúzia stretáva s vysokým komerčným ohlasom.
Záujem o hudbu AMJ zo strany domáceho publika je znač-
ný, o čom svedčí jej vyťaženosť na domácich pódiách, bodo-
vanie v rebríčkoch odbornej tlače i rozhlasových staníc a v ne-
poslednom rade predajnosť jej albumov (roku 1999 získal
debut AMJ Szeptem Platinovú platňu a minuloročný album
Nienasycenie krátko po vyjdení Zlatú platňu).

Medzinárodnú pozornosť si AMJ získala albumom Bosa
z roku 2000, ktorého rozšírená verzia (s vyše 30-timi minú-
tami novej hudby) vyšla minulý rok vo vydavateľstve EmArcy (sublabel
značky Verve) pod názvom Barefoot. Nahrávka má silné väzby na ľudovú
hudbu s prevládajúcim baladickým podtónom, je spievaná v poľštine, má
vynikajúci zvuk (akoby z dielne ECM) a je postavená na výborných výko-
noch hudobníkov. Zapadá do trendu, ktorý v súčasnosti žne vo svete veľké

ANNA MARIA JOPEKOVÁ
PRED A PO (METHENYM)

SÚČASNÁ POĽSKÁ JAZZOVÁ SCÉNA JE NEPO-
CHYBNE NAJROZVINUTEJŠOU V POSTKOMUNISTIC-
KÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH. VYNIKÁ NIELEN

ŠÍRKOU KONCERTNÝCH AKTIVÍT, POČTOM

VÝZNAMNÝCH JAZZOVÝCH FESTIVALOV A VYDAVA-
TEĽSTIEV, ALE TIEŽ PLEJÁDOU VYNIKAJÚCICH

HUDOBNÍKOV EURÓPSKEHO KALIBRU A MEDZINÁ-
RODNÝMI KONTAKTMI. TO V NEPOSLEDNOM

RADE ODRÁŽA PRAVIDELNÉ A V MNOHÝCH

PRÍPADOCH OPAKOVANÉ ÚČINKOVANIE

ŠPIČKOVÝCH SVETOVÝCH JAZZOVÝCH HUDOBNÍ-
KOV NA POĽSKÝCH JAZZOVÝCH FESTIVALOCH

A TIEŽ MNOŽSTVO NAHRÁVOK POĽSKÝCH

HUDOBNÍKOV S VÝZNAMNÝMI SVETOVÝMI

JAZZOVÝMI VELIČINAMI, AKÝMI SÚ (RESP. BOLI)
LESTER BOWIE, RANDY BRECKER, MIKE STERN,
ERIC MARIENTHAL, FRANK GAMBALE, KENNY

WHEELER A MNOHO ĎALŠÍCH. TENTO STAV JE
ZRKADLOM VÝZNAMU UŽ DLHODOBO PRIKLADA-
NÉHO JAZZU (A NIELEN JAZZU) ZO STRANY

POĽSKEJ VEREJNOSTI I OFICIÁLNYCH MIEST, ČO

VÝRAZNE PRISPIEVA K RASTU JEHO ÚROVNE

A AMBÍCIÍ. JEDNÝM Z HMATATEĽNÝCH DÔKAZOV

JE AJ KARIÉRA V SÚČASNOSTI PRAVDEPODOBNE

NAJÚSPEŠNEJŠEJ POĽSKEJ JAZZOVEJ SPEVÁČKY,
KLAVIRISTKY A SKLADATEĽKY ANNY MARII

JOPEKOVEJ.
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A. M. JOPEKOVÁ

A MARCIN

KYDRYŃSKI.
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cie ambiciózneho predsavzatia nahrať spoločný
album s jedným z najväčších súčasných jazzových
gitaristov Patom Methenym, priniesla nakoniec
svoje ovocie na oboch frontoch. AMJ patrí dnes
medzi najpopulárnejšie poľské speváčky a album
Upojenie, ktorý vyšiel na sklonku minulého roku,
je nefalšovaným „methenyovským“ projektom,
nahratým s Methenyho priamou účasťou. Ide
o precízne pripravené, sústredené dielo, ktorého
história siaha kdesi do roka 1998, kedy sa M.
Kydryński pokúsil prvýkrát skontaktovať s Patom
Methenym prostredníctvom jeho agentov. Pokus
sa skončil neúspešne, s odvolaním sa na Methe-
nyho zaneprázdnenosť. Zlom nastal až na jeseň
roka 2001, kedy sa AMJ s Marcinom Kydryńskim
a Jacekom Z

•
urawskim – šéfom edičného oddele-

nia poľskej filiálky Warner Brothers, stretli s Met-
henym na jazzovom festivale v nórskom Molde,
kde vznikli prvé reálne predstavy o projekte. Po
návrate do USA sa Metheny oboznámil s nahráv-
kami AMJ, ktoré dostal na festivale, po čom nasle-
dovala jednoznačná reakcia: „Zrealizujme to,
(Anna) je excelentná“. Metheny sa v tlači na ad-
resu AMJ neskôr vyjadril, že preňho je v prípade
akéhokoľvek speváka najdôležitejšia čistá intoná-
cia. „Kedže sa pohybujem v oblasti inštrumentál-
nej hudby, som zvyknutý vnímať intervaly pres-
ne. Rád počúvam spevákov, ktorí dokážu zaspie-
vať intervaly ako inštrumentalista. Keď som sa
zoznámil s nahrávkami AMJ, prvá vec, ktorú som
si uvedomil, bola jej precízna intonácia, čo je u spe-
vákov veľmi výnimočné.“

Album Upojenie si vyslúžil označenie ako „naj-
väčšie a najdrahšie predsavzatie v histórii poľské-
ho fonografického priemyslu“. Jeho organizačné
a právne prípravy trvali vyše roka a je výsledkom
náročnej producentskej práce Marcina Kydryń-
ského a širokého tímu hudobníkov (Leszek Moz•dz•er, Henryk Miskiewicz,
Darek Oleszkiewicz, Cezary Konrad...), aranžérov a textárov, nevyní-
majúc autora atraktívnej grafickej podoby albumu Piotra Dumalea. Reper-
toár tvoria pôvodné skladby (napr. uspávanka Czarne Słowa či titulné
Upojenie, inšpirované skladbou Pata Methenyho a Lylea Maysa Au Lait
z albumu Offramp), populárna poľská ľudová balada Cichy zapada Zmrok
a osem skladieb Pata Methenyho (medzi inými napr. slávna Are You Going
With Me, Tell Her You Saw Me, Follow Me alebo So May It Secretly
Begin). Kľúčom k výberu skladieb z Methenyho repertoáru, o ktorý sa
postarala AMJ s M. Kydryńskim, bol ich piesňový potenciál a spevnosť

ANN A MA R I A  JO P E KOVÁ • DI S KO G R A F I A
Ale jestem (Mercury/Polygram 1997, 536777-2)
Szeptem (Mercury/Polygram 1998, 558588-2)
Jasnosłyszenie (Izabelin/Polygram 1999, 546018 2)
Dzisiaj z Betleyem (Izabelin/Polygram 1999, 542199-2)
Bosa (Izabelin/Universal 2000, 159592-2)
Barefoot (Izabelin/Universal 2002, 016299-2)
Nienasycenie (Izabelin/Universal 2002, 017252-2)
Upojenie (Warner Music Poland 2002, 50466-2281-2)

ANN A MA R I A  JO P E KOVÁ
*14. DECEMBRA 1970

1984 – klavírny debut v rámci cyklu koncertov venovaných pamiatke W. A. Mozarta
1987-88 – štipendium spoločnosti Fryderyka Chopina vo Varšave
1989 – účasť na jazzových workshopoch na Manhattan School of Music v New Yorku a štipendium

na Columbia University v New Yorku
1993 – účasť na medzinárodnej speváckej súťaži Białostockie Malwy (Białystok) – 2. miesto

za interpretáciu piesne Pomilczymy troche
1994 – diplomový koncert na Hudobnej akadémii Fryderyka Chopina vo Varšave v klavírnej triede

prof. Bronislawa Kawalla – interpretácia diel Gabriela Faurého, súčasných poľských sklada-
teľov a Koncertu pre klavír a orchester d mol KV 466 Wolfganga Amadea Mozarta

1995 – účasť na nahrávaní albumu W. Nahomého a B. Loebla vo vydavateľstve Polonia Records
1996 – prvý sólový recitál na festivale Jazz Jamboree

– ocenenia: Individualita roku (Top Production), Objav roka (Jazz Forum), Mateusz ’96,
Debut roka (Polskie Radio)

1997 – účasť na medzinárodnom piesňovom festivale Eurovízia
– prvý sólový album Ale Jestem

1998 – svatba s Marcinom Kydryńskim, narodenie syna Franciszka
– cena Fryderyk (poľská Grammy) v kategórii Hudobný debut roka
– vydanie druhého albumu Szeptem

1999 – tretí album Jasnosłyszenie a album kolied Dzisiaj z Betleyem
– Platinová platňa za album Szeptem
– vystúpenie na Festiwal Piosenki Aktorskiej vo Wroclawi a koncerte Teraz Polska ‘99

2000 – otvárací koncert v rámci vystúpenia Stinga v Katoviciach
– päť nominácií na cenu Fryderyk
– premiéra albumu Bosa

2001 – nahrávanie nových skladieb pre medzinárodnú verziu albumu Bosa s Tomaszom Stańkom
a Tomaszom Szukalskim

2002 – svetová premiéra medzinárodnej verzie albumu Bosa pod názvom Barefoot
vo vydavateľstve EmArcy

– koncert v renomovanom viedenskom klube Porgy & Bess
– album Nienasycenie a Upojenie nahratý v spolupráci s Patom Methenym
– spoločný koncert s Patom Methenym v Kongresovej sále vo Varšave

2003 – promo turné k albumu Upojenie
– nominácie na cenu Fryderyk: Speváčka roka, Najlepší album v oblasti popu (Upojenie),

Pieseň roka (Tam, gdzie nie sięga wzrok), Producentský počin roka (Upojenie)

melódií. Pre šesť z nich boli napísané pôvodné poľské texty (autori Magda
Czapińska, Andrzej Poniedzielski, Marcin Kydryński) a nové aranžmány
z pera bratov Mateusza a Marcina Pospieszalskich a klaviristu skupiny AMJ
Pawla „Bzima“ Zareckého.

Stretnutie AMJ s Patom Methenym je zhodne kritikmi, hudobníkmi i ve-
rejnosťou označované za jednu z najdôležitejších udalostí minulého roku
na poľskej jazzovej (a nielen jazzovej) scéne. Projekt Upojenie bol, zdá sa
(vyznieva to nakoniec aj z vyjadrení zúčastnených), určitým zadosťučine-

S INÝMI HUDOBNÍKMI:
Robert Amirian: Bardzo Niebieskie Migdały (Mer-

cury)
Irena Santor: Duety (Pomaton)
Wojciech Kilar: The Best (Universal)
Jacek Niedziela: Jazzowe Poetycje (Koch)
Agnieszka Osiecka: Pięć Oceanów (Polskie Ra-

dio)

Henryk Miśkiewicz: Remembrances (Black La-
bel)

Kubuś Puchatek: Piosenki ze Stumilowego Lasu
– Soundtrack (PolyGram)

Michał Żebrowski: Jako Zakochany Pan Tade-
usz (PWA)

Michał Żebrowski: Lubię, Kiedy Kobieta (PWA)
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BREZNO, MALEBNÉ HISTORICKÉ MESTEČKO PRI ĎUMBIERI,
JE ATRAKTÍVNE PRE TURISTOV I HUDOBNÍKOV AJ VĎAKA KLUBU BOMBURA.
KLUB OSLAVUJE TENTO ROK SVOJE 11. NARODENINY. ÚTULNÉ PRIESTORY

SO STÁLYM PÓDIOM, S VLASTNÝM TECHNICKÝM VYBAVENÍM

A S KAPACITOU 200 MIEST JE IDEÁLNYM CENTROM PRE ŠÍRENIE

HUDOBNEJ MÚZY NA STREDNOM SLOVENSKU.

Klub Bombura je jedným z mála pravidelne fungujúcich hudobných
klubov na Slovensku, ktorého ideou je presadzovať na slovenskej hu-

dobnej scéne alternatívne a nezávislé umenie. Každý víkend sa tu organi-
zujú koncerty známych domácich a zahraničných formácií. Takmer všetky
žánrové požiadavky publika sú splnené. Strieda sa tu alternatíva, under-
ground či rôzne fúzie jazzu a rocku. Vystúpili tu hudobné osobnosti a sku-
piny, ako napr. Gabo Jonáš, Andrej Šeban, Peter Cardarelli (USA), Fermá-
ta, -123 minút (ČR), Electric Trio (Poľsko), Male-
vil, Bez ladu a skladu, Chiki liki tu, herci divadla
Stoka a iné.

Bubeník Jozef „Dodo„ Šošoka, hráčsky i ľud-
sky absolútne svojrázna osobnosť, s vysokým
renomé nie len doma, ale i v zahraničí, patrí bez-
pochyby k jedným z našich najlepších jazzových
umelcov. Jeho nedávne vystúpenie v klube Bom-
bura v rámci pravidelných live koncertov, na kto-
rých sa predstavil so svojím úspešným projektom
Dodo Šošoka SK Band, prilákalo vyše sto hud-
bychtivých fanúšikov rôznych vekových kategó-
rií. V repertoári odzneli skladby zo svetového
mainstreamu od Sonniho Rollinsa, Bennyho Gol-
sona, ale i vlastná tvorba členov kvarteta.

Šošoka nemal v úmysle vynikať, jeho hlavným
zámerom bolo dať priestor mladým členom SK
Bandu. Napriek tomu jeho zrelý nadhľad a mu-
zikantské fluidum pôsobili priam dionýzovskou
múdrosťou a zároveň dojímali.

Vyjadrenie pocitov v hudbe je pre Šošoku
veľmi dôležité. Kreativita vychádzala priamo z je-
ho vnútra a koncert vynikal jedinečnou atmosfé-
rou, farebnosťou, náladou, výpoveďou.

DODO ŠOŠOKA SK BAND V BOMBURE
Spojkou medzi SK Bandom a publikom bol aj saxofonista Miloš Sucho-

meľ (odchovanec Jazzového konzervatória v Americkom Louisville), ktoré-
ho sebavedomé vystupovanie bolo opodstatnené bravúrnou technikou,
prirodzenou muzikalitou a zmyslom pre improvizáciu. Sympatie publika si
získal aj klávesista Klaudio Kováč, ktorý upútal harmonickými postupmi
podanými nevšedným spôsobom. Bolo zaujímavé sledovať bohatú konver-
záciu medzi klávesami a bicími nástrojmi. Nemôžem nespomenúť kontra-
basistu Roba Ragana, ktorý tiež predviedol pár bravúrnych kúskov. Každý
z členov skupiny zapôsobil na publikum ako hudobne silný jedinec, pričom
ako celok pôsobili jednoliato a zohrane. Publikum sa ich nevedelo nabažiť,
a tak si po asi dvojhodinovom koncerte fanúšikovia mohli vychutnať niekoľ-
ko prídavkov.

SK Band je jedným z mnohých projektov Doda Šošoku, ktorého hlav-
ným cieľom je podporiť mladých umelcov pri začiatkoch ich jazzovej karié-
ry. Podmienkou pri výbere spoluhráčov je nielen skvelá interpretácia, ale aj

zrelé ľudské vlastnosti. Pridŕža sa názoru, ktorý
hovorí, že v hudbe i v súbore je potrebná vzá-
jomná úcta, rešpekt a pokora, a len vtedy doká-
že skupina umelcov správne naplniť ducha múzy
a dotknúť sa poslucháčov. Rovnako by malo aj
publikum a organizátori podporiť interpretov svo-
jou pozornosťou a rešpektom. A tu sa dostáva-
me ku koreňu problému. Na otázku, prečo hrá
SK Band v Bombure, keď v bratislavských klu-
boch nie je o skupine počuť, Šošoka odpovedal,
že do Brezna ho ťahá pozitívny duch a ľudia, čo
je hlavným predpokladom dobre fungujúceho
klubu. Príjemné spomienky členov skupiny sa via-
žu aj na koncerty v Piešťanoch, v Žiline či v Lip-
tovskom Mikuláši. Bratislavské kluby akoby zaos-
távali za celkovým trendom na Slovensku. Ak sa
aj niekde hrá kvalitná hudba, nie je dostatočne
propagovaná a tak sa verejnosť o nej nemá ako
dozvedieť. A tak klobúk dolu pred majiteľmi ta-
kých klubov, ako je breznianska Bombura, že si
dokážu udržať vrelý vzťah s umelcami, ktorých
koncerty zušľachťujú ľudského ducha.

MARGARÉTA DUBAŇOVÁ

ním pre obe strany. AMJ hovorí otvorene o naplnení celoživotných cieľov
a Pat Metheny neskrýva potešenie nad svojou aktívnou účasťou. Sám tvr-
dí, že sa z jeho pohľadu album odlišuje od všetkého, čo doteraz robil, a že
ide prakticky o jeho prvú nahrávku uskutočnenú so speváčkou (odhliad-
nuc od Methenym produkovaného albumu židovskej divy Noa z roku
1994) a s hudobníkmi z inej krajiny. Ocenenie schopností zúčastnených
hudobníkov vniknúť do podstaty Methenyho hudby a prispieť osobitým
vkladom pritom nevyznieva z Methenyho strany ako prázdny kompliment
a aj deklarované prekvapenie nad novými aranžmánmi s konštatovaním
odlišného myslenia ich autorov má skôr nádych vyjadrenia rešpektu k ich
práci, ktorá nijak Methenyho hudbe neuškodila a dokonca akoby podčiar-
kla jej typickú atmosféru, charakteristickú špecifickou dávkou nostalgie.

Už v čase premiéry sa predajnosť albumu vyšplhala nad hranicu Zlatej
platne (v Poľsku to znamená predaj 35 000 výtlačkov), čo podobne ako
v prípade predošlých albumov AMJ opäť potvrdzuje jeho nadžánrový

POKRAČOVANIE ZO STR. 39

dosah. Ako výstižne skonštatoval Bogdan Chmura vo svojej recenzii v ča-
sopise Jazz Forum: „Upojenie nie je jazzovým albumom v tradičnom chá-
paní. Skôr by sa dal zaradiť do kategórie ambiciózneho popu, hudby,
v ktorej jazz nemusí byť vždy podstatnou zložkou, ale je prinajmenšom
prítomný ako kultivujúca ozdoba (podobne ako napr. u Stinga).“ Methe-
nyho fyzická účasť na nahrávaní trvala zdanlivo krátko. Tri dni, strávené
v štúdiu v intenzívnom pracovnom vytržení a takmer bez oddychu, však
stačili na vtlačenie nezameniteľnej pečate na projekt, ktorého ohlas prav-
depodobne vážne ohrozí doteraz asi najúspešnejšiu hudobnú udalosť (na
poli „menšinových“ žánrov) na poľskej scéne (s medzinárodným obsade-
ním a dosahom), ktorou bol svojho času album Kayah & Bregovic poľskej
popovej speváčky Kayah a Gorana Bregoviča. Ak sa ale dočká svojej
medzinárodnej prezentácie. Upojenie je zatiaľ dostupné len na poľskom
trhu a je len vo hviezdach, či a kedy sa objaví v ostatných krajinách Euró-
py, alebo vo zvyšku sveta. AUGUSTÍN REBRO
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Slovenská bluesová spoločnosť (SBS) so sídlom v Trnave – patrón slo-
venských bluesových osobností, skupín a podujatí – má za sebou ne-

uveriteľných desať rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti jej členovia
zorganizovali 7. februára
2003 v Dome kultúry Lúky
v bratislavskej Petržalke tzv.
Bluesday party a svojím fa-
núšikom a priaznivcom tohto
žánru pripravili narodenino-
vý darček v podobe dvojkon-
certu významných sloven-
ských formácií – Víťazného
traktora (líder Ján Litecký-
Šveda) a The Frozen Do-
zen (Erich „Boboš“ Procház-
ka). Spomínanému koncertu
predchádzala „oficiálna“
časť osláv – výročná schôdza
– kde sa okrem iných zanie-
tených bluesmanov stretli aj
štyria zakladatelia spoločnosti
– prezident SBS Ján Litecký-
Šveda, Oto Berežný, Peter
„Bonzo“ Radványi a Adrián
Pullman. Posedenie sa nieslo
v príjemnom duchu spomie-
nok na uplynulé desaťročie,
prítomní referovali o výraz-
ných úspechoch SBS, ku kto-
rým patrí každoročné orga-
nizovanie festivalu Blues Slo-
vakia v Trnave, spolupráca
s festivalmi Livin’ Blues (Brati-
slava), Dobrofest (Trnava), vydávanie občasníka
Blues Line (3-4-krát do roka, teraz dostupný aj na
internete pod názvom Blues Line On Line), udeľo-
vanie výročných cien (Bluesman roka, Objav roka,
Počin roka) a i. K ostatným úspechom SBS patrí aj
„znovuoživenie“ webovskej stránky, o ktorú sa
stará veľký propagátor slovenského blues v Ko-
márne a okolí Joe Vincze (www.slovakblues.
host.sk). Na zasadnutí sa hovorilo aj o pripravo-
vaných projektoch – novej bluesovej relácii P. Rad-
ványiho v trnavskom rádiu Naj (mala by sa vysie-
lať od 1. marca každú nedeľu) aj o publikácii o slo-
venskom blues (jej jadro bude predstavovať
zachytenie histórie slovenského blues, najvýznam-
nejších osobností, skupín, podujatí a klubov), kto-
rá by mala vyjsť v spolupráci s Hudobným cen-
trom v Bratislave.

Po „oficialitách“ však už prišla k slovu hudba.
Plnej sále DK Lúky sa predstavila skupina Víťaz-

„FEBRUÁROVÉ BLUESNENIE“
(OSLAVA 10. VÝROČIA VZNIKU SLOVENSKEJ BLUESOVEJ SPOLOČNOSTI)

ný traktor (v obsadení Ján Litecký-Šveda – gitara, spev, Oto Berežný –
bicie, Dušan Strapec – kontrabas, Erich „Boboš“ Procházka – ústna har-
monika) a predviedla skladby z vlastného repertoáru štýlovo nadväzujúce

na tzv. Delta blues, Roberta Johnsona, Charley-
ho Pattona, Freda McDowella a i. Po poslednom
prídavku „prenechal“ hrajúci prezident gitaru Šte-
fanovi Lengyelovi a Víťazný traktor sa v tom mo-
mente zmenil na The Frozen Dozen. Bluesová
oslava tak pokračovala v atmosfére Chicago
blues a Muddyho Watersa, ktorú svojimi vlastný-
mi skladbami navodil fenomenálny ústny harmoni-
kár Erich „Boboš“ Procházka (považovaný za naj-
významnejšieho harmonikára v strednej Európe)
a jeho spoluhráči.

V mini prestávke medzi koncertmi udelil prezi-
dent SBS Ján Litecký-Šveda a šéfredaktor časopi-
su Blues Line Peter „Bonzo“ Radványi čestné člen-
stvo Petrovi Haruštiakovi za mapovanie vý-
voja na slovenskej bluesovej scéne prostredníctvom
troch kompilačných CD samplerov Bluesová spo-
ločnosť I., II., III. (pripravuje sa už aj štvrtý); Ad-
riánovi Pullmanovi za neoceniteľné aktivity
pri organizovaní bluesových koncertov a festiva-

lov a Marošovi Haršány-
mu – mecenášovi, ktorý už
viac rokov finančne podpo-
ruje festival Blues Slovakia.
Rozšírili tak skupinu doteraj-
ších šiestich čestných členov
SBS, ktorú tvoria: legendár-
ny otec britského blues John
Mayall, americký bluesman
Catfish Keith, Dave Pea-
body z Veľkej Británie, Sli-
din’ Tom B. z Nemecka, ale
i spevák Peter Lipa a blue-
sový hudobník Jozef Bari-
na.

Slovenskú bluesovú spo-
ločnosť tvorí skupina zanie-
tených nadšencov, ktorí aj
napriek neustálym finančným
problémom dokázali nepre-
tržite, počas desiatich rokov
udržať solídnu úroveň tohto
žánru na Slovensku a úspeš-
ne ho zviditeľniť aj na zahra-
ničných pódiách. Ostáva len
zaželať im veľa chuti a síl do
ďalšieho „bluesovania“.

LADISLAVA SP IŠÁKOVÁ

JÁN LITECKÝ-ŠVEDA
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Mnohosľubný koncert Jula „Šuku“ Bartoša a Baločkárov s Jiřím Stiví-
nom v Klube Za zrkadlom 6. februára sa uskutočnil pri príležitosti

významných životných jubileí oboch umelcov – Julo „Šuka“ Bartoš osla-
voval 70. a Jiří Stivín 60. narodeniny. Podujatie snímala aj televízia, ktorej
kamery však trochu „uzemňovali“ divákov v prejavovaní ich spontánnych
reakcií. A tak sa veľmi netancovalo. Tradícia bratislavských koncertov Jiřího
Stivína s hosťami vznikla zhruba pred dvadsiatimi rokmi. Doteraz vystúpil
napríklad s Ivou Bittovou, so skupinou
Bez ladu a skladu a ďalšími.

Na začiatku koncertu sa Jiří Stivín
ospravedlnil, že sa s Baločkármi vidí pr-
výkrát, a že spolu skúšali len pol hodinu
pred koncertom, preto ich spoločný vý-
sledok bude náhodný. Diváci, obozná-
mení so Stivínovými geniálnymi improvi-
začnými schopnosťami a invenciou, pri-
jali túto správu ako prejav skromnosti
a vtipu. Predpoveď sa však, žiaľ, do istej
miery naplnila.

Koncert sa začal veľmi sľubne, keď
si Jiří Stivín a Baločkári vzájomne namies-
to darov venovali ku svojim jubileám pies-
ne. Diváci očakávali, že sa v modeli vzá-
jomného hudobného zbližovania bude
pokračovať, žiadna spoločná exhibícia
sa ale nekonala. Baločkári, ktorí nie sú
zvyknutí improvizovať, si hrali svoje skladby a Stivín prispieval „iba“ virtuóz-
nymi pasážovými sprievodmi. Iné však naozaj nemohol robiť, reagoval ako
absolútny profesionál, prispôsobil sa situácii. Jeho ojedinelé pokusy, kedy
sám začal hrať nejakú melódiu, očakávajúc pripojenie sa Baločkárov, sa
nestretli s úspechom. A tak sa Stivín zmieril so svojou úlohou sprievodného
hráča a takto odohral takmer celý koncert. Na vine nebola na začiatku
vtipne deklarovaná nepripravenosť umelcov, ale zlá, náhodná dramatur-

gická koncepcia koncertu. Stivín predsa mohol naplno prezentovať svoje
umenie aspoň v jednom sólovom výstupe. Takto pôsobil iba ako návnada
na prilákanie divákov na koncert Baločkárov.

Odhliadnuc od základného nedostatku koncertu, boli ale samotné vý-
kony umelcov excelentné. Baločkári, cigánska kapela z Balogu, v zložení
dvoje husle, viola, kontrabas a akordeón, strhujúco „odpaľovali“ takmer
výlučne slovenské ľudovky. Skupina má jedinečný sound, tvorený zliatym

zvukom „pozitívne rozladených“ nástro-
jov, energickým kontrabasom, heterofón-
nym vedením husľových línií a predovšet-
kým oduševnenou hrou a naturálnym
spevom Jula „Šuku“ Bartoša. V ich úpra-
vách, krásne striedajúcich rôznorodé
nálady a dynamiky, zazneli napríklad
piesne Prší, prší, len sa leje, Tota heľpa,
Červené jabĺčko, Oči, oči, čierne oči,
niektoré pospájané ako venčeky. Jedi-
ná cigánska pieseň Sokeram, spievaná
rozohneným kontrabasistom, zaznela až
na záver koncertu. V niektorých pies-
ňach sa ku Baločkárom spevom pridalo
i publikum a aj keď ich hudba vyslovene
nútila do tanca, kamery robili svoje a tan-
covať sa odvážili len sporadickí jednotliv-
ci. Jiří Stivín si priniesol nástroje, zodpo-
vedajúce slovenskému folklóru – rôzne

flautičky, fujaru a drumbľu. Veľmi ich však využiť nemohol. Celkový dojem
sklamania utvrdzovalo aj nedobré ozvučenie, v ktorom zanikal kontrabas
a dokonca i samotný Stivín (!).

Napriek vážnym výhradám možno koncert označiť – zásluhou umenia
Baločkárov – ako obohacujúci. Atmosféra bola skvelá a diváci si vyžiadali
zo desať prídavkov. Julo „Šuka“ Bartoš sa s publikom rozlúčil so zdvihnu-
tým pálenkovým pohárikom. Ad multos annos!

PAVOL ŠUŠKA

BALOČKÁRI A STIVÍN V ZRKADLE

K A L E I D O S K O P

Nemecké vydavateľstvo ESC Records pripra-
vilo na úvod roku 2003 už tretí album funko-
vého veterána Maceo Parkera. Album má
názov Made By Maceo a vychádza pri prí-
ležitosti Parkerových 60. narodenín. Na na-
hrávaní, ktoré sa uskutočnilo naživo v štúdiu,
sa popri Parkerovej stabilnej sprievodnej sku-
pine a 4-člennej dychovej sekcii zúčastnila ako
hosť aj saxofonistka Candy Dulferová. V prie-
behu marca vychádza v ESC aj nový album 34th N Lex trubkárskej
legende Randymu Breckerovi, ktorý sa tentokrát vzdal svojho alter
ega, speváka menom Randroid, a pripravil kolekciu 11 skladieb, predsta-
vujúcu osobitú fúziu funku a jazzu. Randyho hlavným partnerom na
albume je okrem hudobníkov ako David Sanborn, Ronnie Cuber, Zach
Danziger a ďalších aj jeho slávnejší brat Michael. Hlavnou udalosťou
roka 2003 je pre ESC podpísanie zmluvy s gitaristom Mikeom Ster-
nom. Uvedenie jeho nového albumu na trh, ktorý sa momentálne na-
hráva, je plánované na druhú polovicu roka.

www.esc-records.de

Pod značkou Columbia Legacy vyšiel na DVD celovečerný dokument veno-
vaný Milesovi Davisovi po názvom The Miles Davis Story. Producent
a režisér filmu, Angličan Mike Dibb, sa pokúsil zachytiť Davisovu životnú púť,
poukazujúc aj na verejnosti menej známe fakty. Vo filme sú okrem raritných
rozhovorov s Davisom použité aj príspevky Davisovho životopiscu – anglic-
kého trubkára Iana Carra, Davisovho prvého učiteľa Clarka Terryho, produ-
centov Boba Weinstocka a Georgea Avakiana, či spoluhráčov Jimmyho
Cobba, Herbieho Hancocka, Rona Carteta, Joea Zawinula, Chicka Coreu,
Marcusa Millera a ďalších. Príbeh začína Davisovým raným obdobím v raso-

vo segregovanom St. Louis a končí poslednými rokmi
života, zachytávajúcimi Davisa ako rockovú hviezdu
na svetových koncertných turné. Zvláštnou témou
je Davisova odvrátená stránka, súvisiaca s drogami,
policajnými aférami a väzením, ako aj diskusia o jeho
statuse popovej ikony. Súčasťou filmu je tiež mnoho
hudobných ukážok z najvýznamnejších Davisových
skladieb ako So What, Walkin’, Miles Ahead, All
Blues, Blue In Green, Milestones, In a Silent Way,
Bitches Brew či Tutu.                   www.miles-davis.com
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R E C E N Z I E  CD

IVAN PARÍK

MUSICA DA CAMERA

I. SOKOL, J. SLÁVIK, S. ZAMBORSKÝ,
V. SAMEC, V. MALLÝ, J. LUPTÁČIK,
M. JURKOVIČ, MOYZESOVO KVARTETO, V.
STRACENSKÁ, M. STAROSTA, I. ČERNECKÁ

Hudobný fond Bratislava 2002,
SF 00342131

Vydavateľstvo Hudobného fondu
vydalo na sklonku roku 2002 pod
titulom Musica da camera
profilové CD Ivana Paríka, ktoré
je v poradí druhou autorovou
profilovou snímkou. Pokiaľ mi je
známe, Paríkove diela vyšli
doposiaľ na 10 zvukových
nosičoch, z toho 5-krát po jednej,
2-krát po dvoch skladbách, 1-krát
ako dvojportrét (Parík – Martin-
ček, 1986) a 2-krát ako autorský
profil: ten prvý roku 1980
(OPUS). Teda na komplexnejšiu
prezentáciu sme si museli počkať
22 rokov.
Najnovšia profilová snímka je
venovaná výlučne komornej
tvorbe skladateľa. Obsahuje spolu
9 titulov, ktoré vznikli medzi
rokmi 1962 až 1997. Tento časový
horizont, symbolicky spájajúci 35
tvorivých rokov, je vynikajúcim
svedectvom evolúcie kompozič-
ného myslenia skladateľa, ktorý
už dávnejšie zaujal pevné miesto
v najnovších dejinách slovenskej
hudby svojím nezameniteľným
rukopisom a osobitou poetikou.
Táto i napriek vonkajším
premenám zostáva vzácne
kontinuitná. Paríkovo hudobné
myslenie i napriek istým
konštantám, ktoré vyznáva, sa
zároveň vyznačuje vnútornou
flexibilitou, tvárnosťou a pritom
presvedčivosťou výpovede.
Nechýba ani dôležitý aspekt
interpretačnej príťažlivosti, ktorý
je – ako vieme- taký dôležitý pre
„pódiový“ život každej skladby.
Dramaturgická zostava najnov-
šieho autorovho profilu spĺňa
nielen zásadu kontrastu, čo sa

týka nástrojového obsadenia – od
sólovej flauty, violončela, klavíra
cez vokál, dychové trio, sláčikové
kvarteto až po organ – ale zahŕňa
zároveň reprezentatívne opusy,
vypovedajúce o skladateľových
širších než len hudobných
preferenciách. Parík totiž patrí
typologicky k hudobným
tvorcom, ktorí pri všetkej
autonómnosti svojej „profesie“
vždy vnímali umeleckú výpoveď
v jej komplexnosti. To aj
vysvetľuje, prečo Paríkove
skladby, i keď nie sú programové
v tradičnom poňatí, významne
presahujú čistý hudobný tvar –
a to nielen na percepčnom
„výstupe“, ale už aj pri autor-
skom „vstupe“. Vedľa vnútornej
príbuznosti so svetom poézie
(Paríkovi je blízky najmä Milan
Rúfus, a to ako v rovine
kreatívnej tak i reflektujúcej),
zohral – a to už dávnejšie – pri
generovaní skladateľovho
hudobného myslenia dôležitú
úlohu aj neobyčajne vyvinutý
zmysel pre vizualizáciu hudby,
ktorej pendantom sa stala
výtvarná poetika významného
slovenského maliara a blízkeho
Paríkovho priateľa, Miloša
Urbáska. A to nielen v skladbách
na prvý pohľad uľahčujúcich túto
„dešifráciu“ (Hudba k vernisáži,
Hudba pre Miloša Ubáska,
Variácie na obrazy Miloša
Urbáska), ale aj tam, kde ide
o splynutie hudobnej a výtvarnej
zložky kompozície, t.j. vo
vizuálnej fixácii celostného tvaru,
podľa zásady, ktorú autor
voľakedy rád pripomínal a ktorá
znela: „dobrá (zaujímavá) hudba
musí dobre (zaujímavo) nielen
znieť, ale aj vyzerať.“ Mimocho-
dom, výtvarný motív Miloša
Urbáska bol použitý aj pri riešení
obalu najnovšieho CD.
Viac než hodinový disk začína
najmladším dielom tohto výberu
– Kyrie na pamäť Konštantína
Filozofa z roku 1997 pre organ
(Ján Sokol), ktoré je zaiste nielen
autorovou reminiscenciou na
roky strávené na chóre bratislav-
ského Dómu sv.Martina (najprv
v úlohe zborového speváka
a neskôr dirigenta). Táto stála
súčasť latinského omšového
ordinária je v textovej časti
liturgie v porovnaní s ostatnými
časťami najstručnejšia. Svojou
trojnásobne deklamovanou
prosbou (Kyrie eleison – Kriste
eleison –Kyrie eleison) nadobúda

K L A S I K A v čisto inštrumentálnej podobe
sugestívnu, miestami nástojčivú
výpoveď, ktorá je podčiarknutá
nielen hudobno-štrukturálne, ale
i výberom nástroja. Zaiste, nejde
tu o náhradu liturgického spevu,
skôr o neverbálnu meditáciu,
ktorá nám ponúka aspoň na
chvíľu možnosť oslobodiť sa od
všednosti a popremýšľať o tom,
čo nás presahuje a zároveň
poskytuje nádej...
Druhá skladba z profilového
výberu – tvarovo, zvukovo
i nástrojovou vybavenosťou,
zaujímavá Sonáta pre violončelo
sólo (Ján Slávik) – vznikla roku
1967, teda o 30 rokov skôr než
organové Kyrie. 60. roky
minulého storočia, označované
niekedy ako roky spoločensko-
kultúrneho „odmäku“, čiže ako
obdobie slobodnejšieho umelec-
kého rozmachu, priniesli aj
v Paríkovej tvorbe rad kompozí-
cií, v ktorých zároveň dochádza
k prvej významnejšej syntéze,
oddeľujúcej túto etapu tvorby od
skladieb z čias štúdií, resp. krátko
po absolutóriu VŠMU. Tu už
máme do činenia s vyhranenou
a rozhľadenou umeleckou
osobnosťou, čo platí aj pre ďalšie
tituly z tohto obdobia zaradené
do výberu: Hudba pre troch
z roku 1964 pre flautu, hoboj
a klarinet (V. Samec, V. Mallý,
J.Luptáčik) a Hudba k vernisáži
z roku1967 pre flautu (M.
Jurkovič).
Sľubný umelecký nástup v 60.
rokoch bol v kontexte celej
domácej kultúry výrazne
pribrzdený už v nasledujúcom
decéniu. Malo to, prirodzene,
rôzne dôsledky aj na hudobnú
tvorbu. Parík síce nepodľahol
dobovým spoločenským tlakom,
no istým zmenám sa neubránil
(úvaha „čo by bolo, keby“ je asi
zbytočná, hoci sa v tomto
kontexte priam vnucuje). Jeho
tvorba zo 70. a 80. rokov
vykazuje isté tendencie k spre-
hľadneniu, možno i k zjednodu-
šeniu celkovej faktúry, nič však
nestráca na výrazovej sile
a výpovednej hodnote. Skvele to
dokumentujú aj skladby z tohto
obdobia zaradené do výberu:
Hudba pre Miloša Urbáska z roku
1981 pre sláčikové kvarteto
(Moyzesovo kvarteto), dve piesne
na poéziu Milana Rúfusa Čas
odchodov z rokov 1976 a 1978 pre
soprán a klavír (V. Stracenská, M.

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

12 CONCERTI GROSSI, OP. 6
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER,
BOHDAN WARCHAL

Opus 2002, 91 2682-2

Minulý rok zrealizovalo vydava-
teľstvo Opus reedíciu nahrávky
12 Concerti Grossi op. 6 od Georga
Friedricha Händela v interpretácii
Slovenského komorného
orchestra (SKO) pod vedením
Bohdana Warchala. Takmer po
tridsiatich rokoch sa teda na náš
hudobný trh dostáva produkt
z dielne poprednej osobnosti
interpretačného umenia, ktorá,
žiaľ, už nie je medzi nami, hoci
v tejto forme k nám imaginárne
opäť prichádza. Na prvý pohľad
vzácne gesto spomienky nestojí
izolovane od súčasného diania na
pôde nahrávacích aktivít
slovenských komorných telies.
Predstavená reedícia dnes môže

Starosta) a Pastorále pre organ
(Ján Sokol) z roku 1979.
Na záver tejto krátkej úvahy som
si nechal dve skladby, ktoré síce
neuzatvárajú autorský profil
Ivana Paríka na najnovšom CD,
sú však podľa mňa pre jeho
poetiku veľmi príznačné. Obidve
sú písané pre sólový klavír:
Piesne o padajúcom lístí z roku
1962 (S. Zamborský) a Listy z roku
1992 (I. Černecká). Oddeľuje ich
od seba síce časový interval 30
rokov, ale to, čo ich spája je
neprehliadnuteľné: sugestívnosť
výpovede a priam virtuózny
zmysel pre farbu. V tomto ohľade
sú obidve diela výzvou pre
klaviristov, najmä pre tých, pre
ktorých je interpretácia veľkou
radosťou zo spolutvorenia.
Najnovšie profilové CD Ivana
Paríka treba privítať jednak ako
potrebný dokument podieľajúci
sa na percepčných dejinách diel,
a jednak ako pozoruhodný
interpretačný počin, nakoľko
v prípade všetkých zainteresova-
ných interpetov (nahrávky boli
prevzaté z archívu Slovenského
rozhlasu) máme do činenia
s výkonmi, ktoré významnou
mierou prispeli k úspešnému
zavŕšeniu projektu.

RUDOLF BREJKA
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R E C E N Z I E  CD
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

ACH, HOMO FRAGILIS

PETRA NOSKAIOVÁ, SCHOLA GREGORIANA

PRAGENSIS, DAVID EBEN

Supraphon 2002, SU 3623-2

S veľkým očakávaním som si
vypočul najnovšiu nahrávku
Scholy Gregoriany Pragensis Ach,
homo fragilis (Ach, krehký člove-
če). Jej repertoár je rozdelený na
tri časti: Ach, krehký človeče (5
skladieb), Mária, útočište hriešni-
kov (10 skladieb) a ...lebo človek
opäť upadá do hriechov (8 skla-
dieb). Celkovou koncepciou tohto
CD je priblíženie myšlienok
pôstneho obdobia 13. až 15.
storočia. Sprievodný text veľmi
podrobne naznačuje hudobno–
teoretickú problematiku daného
obdobia a je zároveň doplnený
textami všetkých skladieb, ktoré
v rámci nahrávky zaznievajú.
Je zaujímavé sledovať hudobný
vývoj gregoriánskeho chorálu
v Čechách na začiatku a v prvej
polovici jeho dekadentného
obdobia, čo sa prejavuje hlavne
vo vzniku viachlasu, resp.
v prenesení chorálových melódií
aj do ľudovej reči (skladba Petrusa
Wilhelma de Grudencz Bohu
svému, Králi nebeskému, resp. Ó
Maria, matko Božie). Tento vývoj
je poznačený vznikom útvarov
podobných piesňam, ktoré podľa
sprievodného textu mohli
„fungovať v liturgii ako prídavky
(vsuvky) ku starším chorálovým
spevom, ale mohli sa iste spievať
aj samostatne, snáď aj mimo
liturgie.“ Okrem týchto útvarov
sa v tej dobe, samozrejme, spie-
vali i hymny, responzóriá, motetá
a antifóny. Všetky spomenuté
hudobné druhy vtedajšej doby
zachytáva aj táto nahrávka.
V rámci problematiky výberu
skladieb spomínaného liturgické-
ho obdobia sa na výber repertoá-
ru môžeme pozrieť z dvoch strán.
Na jednej strane je predstavené
isté časové obdobie a pôvod
repertoáru je ohraničený českým

neumatickej notácii a pokusom
o hľadanie akejsi zlatej „strednej“
cesty medzi interpretáciou
neumatickej notácie (tzv. traditio
legitime) a interpretáciou vychá-
dzajúcou z tradície predstaviteľa
1. obdobia obnovy gregoriánske-
ho chorálu na prelome 19. a 20.
storočia Josepha Pothiera (traditio
vivante). Tento problém počuť
v záverečnom Amen skladby
O quantum sollicitor, kedy za
sebou nasledujú neumy torculus
a pes, ktorých posledné tóny by
podľa teórie gregoriánskej inter-
pretácie mali byť prízvučné, ale
súbor ich spieva presne opačne,
keď zvýrazňuje a prízvukuje prvé
tóny v rámci „traditio vivante“.
Aj napriek týmto malým
nedostatkom však nahrávka
poskytuje prierez problematikou
pôstu a príjemný pôžitok
z predvedených melódií.

AMBRÓZ MART IN ŠTRBÁK
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zaplniť biele miesto v slovenskej
prezentácii uvedeného opusu,
hoci je pravda, že zahraničné
nahrávky tohto druhu v značnej
miere dopĺňajú domáci trh. Čas
ako preverovateľ mnohých
hodnôt má schopnosť odkryť
i jav trvácnosti a aktuálnosti
takého média, akým je zvukový
záznam, ktorý v tomto prípade
už kandiduje na post hudobného
prameňa. Aká je teda recepcia
Händlových Concerti Grossi op. 6
v podaní Warchalovcov uchom
dnešnej doby?
Poslucháčovi v prvom momente
istotne neunikne iskra
a „šťavnatosť“ hry – dominantná
črta SKO, pod ktorú sa neodmys-
liteľnou mierou podpísal
temperament a výrazné muzi-
kantské cítenie umeleckého
vedúceho. Tie sú takmer
hmatateľnými piliermi myšlien-
kovej koncepcie diela. Pregnan-
tná technická stránka pripomenie
vysoko kladené nároky, ktorými
sa o. i. súbor etabloval a vzápätí
vyšvihol na popredné miesto
medzi obdobnými telesami.
Predstava o interpretácii v zmysle
zachovania slohovej autenticity je
– z pohľadu na súčasnú prax –
pochopiteľne iná. Spoľahlivý
i dostatočne obsiahly obraz o nej
podáva dobová tlač (Šišková, I.:
Gramorecenzia. In: HŽ č. 1, 1974,
roč. VI., s. 5). Napriek pokročilos-
ti vo vývoji výskumu dobovej
interpretácie môže poslucháča
zaujať pravdivý prístup k hän-
dlovskej kantabilnosti a po
všetkých stránkach dôsledne
vypracovaná  mikroštruktúra
hudobného materiálu pod
klenbou výstavby diela.
Pod technickú stránku CD sa
podpísal tvorivý tím, o čom
svedčia i vonkajšie parametre:
vcelku esteticky pútavý obal,
dobrá zvuková réžia alebo
sprievodný text z pera študenta
Hudobnej vedy Andreja Šubu, čo
pôsobí sympaticky. (Na okraj
možno poznamenať, že k origi-
nálnemu súboru gramoplatní
nevyšli žiadne sprievodné
informácie.)
Napriek plynúcemu toku času si
nahrávka uchováva cenný obsah
nemennej veličiny kvalitného
umenia, vďaka čomu nachádza
svoje miesto na výslní vydavateľ-
ských projektov dneška.

LE N K A BÍ L I K O V Á
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územím. Pre národné povedomie,
hudobnú kultúru a istú národnú
hrdosť je naozaj veľmi pozitívne,
že sa takéto liturgické diela
skúmajú, prezentujú a zachytáva-
jú v rámci hudobných záznamov.
Ale na druhej strane si môže
ktorýkoľvek zahraničný odbor-
ník, zaoberajúci sa problematikou
gregoriánskeho chorálu, položiť
otázku, či diela dekadentného
obdobia gregoriánskeho chorálu
majú pre poslucháča takú
hodnotu ako diela vrcholnej
tvorby, ktoré sú zachytené
v rozličných neumatických
antifonároch, hymnároch,
graduáloch a pod., a dodnes sa
využívajú v rámci liturgických
bohoslužieb. Advent, pôst,
Vianoce a Veľká noc sú najstarší-
mi liturgickými obdobiami,
v rámci ktorých vznikal rímsko–
franský bohoslužobný repertoár
gregoriánskeho chorálu,
zaznamený v 10. až 11. storočí
neumatickou notáciou.
Pri počúvaní tejto nahrávky sa
môže poslucháč nadchnúť
krásnym hlasovým fondom,
intonačnou čistotou, rozsahom
zboru a perfekcionalizmom
v predvedení skladieb, ktoré
prinášajú istý vnútorný pokoj
duši poslucháča. V skladbách
dekadentného obdobia už vyviera
na povrch problematika melódie
na úkor slova. Melódia tu má
primárnu úlohu. Cieľom grego-
riánskeho chorálu je ale skôr
predstaviť na prvom mieste slovo
– Božie slovo, ktoré má človeka
osloviť. Pri problematike
interpretácie predvedených
skladieb je možné zamyslieť sa, či
ansámbel Schola Gregoriana
Pragensis prednáša na prvom
mieste slovo, alebo melódiu.
V rámci skladby Gloria Spiritus et
alme, ktorá má typický nádych
a melodiku gregoriánskeho
chorálu, si možno všimnúť
prevahu melódie nad slovom.
V dnešnej dobe sa tento problém
rieši rozličnými hudobno-
speváckymi prostriedkami
v rámci národných škôl (napr.
jasnejším odsadzovaním tónov,
zreteľnejším zdôrazňovaním slov,
prirodzenými glissandami
neúm). Francúzska škola (v rámci
ktorej získal svoje vzdelanie
dirigent ansámblu David Eben) je
na jednej strane typická
jemnosťou a plynulosťou
melódií, ale na druhej strane aj
nedostatočnou „vernosťou“

RENÉE FLEMING

BEL CANTO

DECCA / Universal 2002, 467101-2

Pre americkú sopranistku Renée
Flemingovú nie je téma jej
nového recitálu bel canta
neznámou. Pohybovala sa vo
sférach talianskej predverdiovskej
opery už počas prvých desiatich
rokov svojej kariéry a skutočne
nie bez úspechu. Postupom času
sa začala viac venovať Mozartovi,
Straussovi a barokovej hudbe, no
novým CD dáva svojim posluchá-
čom najavo, že sa bel canta
nemieni len tak ľahko vzdať. Robí
skutočne dobre, pretože si na
tento druh repertoáru našla
skvelú interpretačnú polohu
vzhľadom na svoj hlasový
i osobnostný typ. Týmto
albumom sa Renée Flemingová
rozhodla vzdať poctu veľkým
belkantovým speváčkam
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minulosti: Marii Callasovej, Joan
Sutherlandovej, Montserrat
Caballé a Beverly Sillsovej,
z ktorých každá predstavuje
výsostne osobitý spôsob
interpretácie tejto hudby.
Novinka prináša árie zo šiestich
opier. Ide o nové nahrávky, ktoré
boli realizované pre tento projekt,
nejde teda o žiadny album typu
„Best of“. Tomu zodpovedá
i skutočne kvalitná a dôkladne
premyslená dramaturgia.
Z kritických edícií Fondazione
Donizetti, Fondazione Rossini di
Pesaro, Comune Bergamo
a odbornej revízie P. A. Genina
(Bellini) vybrala speváčka spolu
s dirigentom málo známe, alebo
laickej verejnosti úplne neznáme
tituly. Navyše zavrhla systém
obyčajného radenia árií a priklo-
nila sa k interpretačne i poslu-
cháčsky náročnejšiemu blokové-
mu systému, keď zo šiestich
opier prezentuje kompletné veľké
scény. Nie nepodstatnou
informáciou je tiež fakt, že
všetky operné hrdinky tohto
albumu stvárnila Renée Flemin-
gová aj na scéne a táto skúsenosť
je z jej prejavu markantná.
Belkantový recitál Renée Flemin-
govej začína scénou a záverečnou
áriou Aminy z druhého dejstva
opery La Sonnanbula (Námesačná)
od Vincenza Belliniho. Druhou
v poradí je takmer neznáma
opera Gaetana Donizettiho Maria
Padilla, z ktorej tu zaznieva scéna
a cavatina titulnej hrdinky
z prvého dejstva. Nasleduje
náročná cavatina Semiramidy
z prvého dejstva rovnomennej
opery Gioacchina Rossiniho.
Štvrtou belkantovou hrdinkou je
Imogene z Belliniho Il Pirata
(Pirát) a rozsiahla scéna a ária
z druhého dejstva. Predposled-
ným číslom je kompletné finále
druhého dejstva z opery Armida
Goacchina Rossiniho a v závere
albumu znie rondo finale
z tretieho dejstva Donizettiho
Lucrezie Borgie.
Osobnosť Renée Flemingovej je
dnes v speváckom svete
neprehliadnuteľná a v určitom
type repertoáru je iba ťažko
zastupiteľná. Vďaka zvláštnemu,
trochu tmavšiemu zafarbeniu
hlasu s charakteristickým
jemným vibrátom, si ju ťažko
pomýliť s inou speváčkou. Jej
volumen je síce značný, no
dokáže ho bez problémov
zmierňovať v prospech interpre-

tovanej hudby. Jej technické
vybavenie je príkladné a suverén-
ne sa dokáže napriek trochu
ťažšej povahe hlasu pohybovať
i vo vysoko virtuóznych pasá-
žach, ktorými bel canto nešetrí.
Vďaka tejto technike je speváčka
schopná maximálne využívať
svoj veľký hlasový rozsah –
prechody registrov sú absolútne
plynulé a v okrajových polohách
(nízkych i vysokých) znie hlas
dokonale vyrovnane. Hĺbky sú až
nečakane mezzosopránovo
dramaticky znelé, a suverénne
výšky, pre ktoré si vyberá miesta
skutočne netradičné, by jej
mohla závidieť nejedna koloratúr-
na primadona. Bel canto, samo-
zrejme, nie je iba virtuózny spev
a Reneé Flemingová to veľmi
dobre vie: v každej árii navodzuje
bez zbytočného pátosu pocit
silného emocionálneho zaangažo-
vania, citového vzrušenia a hra-
ničnej životnej situácie tej-ktorej
hrdinky. V jej podaní sú i na
týchto výsekoch hudobno-diva-
delných plôch všetky naznačené
operné postavy veľkými heroína-
mi, živými ľuďmi. Ženské posta-
vy dýchajú, sú uveriteľné, dojíma-
jú – a to všetko nie navyše, alebo
popri speve, ale prostredníctvom
spevu. Asi by sme v súčasnosti
medzi svetovými opernými
dámami len tažko hľadali
sústredenejšiu a autentickejšiu
interpretáciu Belliniho, Donizetti-
ho a Rossiniho opernej hudby.
Vynikajúcim partnerom Renée
Flemingovej na novej nahrávke
je dirigent Patrick Summers.
Obaja protagonisti sú tiež
autormi sprievodných textov.
I tieto prezrádzajú poučenosť
a dôslednosť, s akou k projektu
pristupovali. Treba tiež spomenúť
výborný Orchester of St. Luke’s,
z prejavu ktorého vanie štýlovosť
a noblesa a na štandardnej
úrovni spievajúci festivalový zbor
Maggio Musicale Fiorentino.
Jediným mínusom albumu je pre
mňa celkový, nie práve pekný,
zastretý zvuk, ktorý je u takého
vydavateľstva ako DECCA, po-
vestného vynikajúcou technickou
úrovňou svojich nahrávok, sku-
točne trochu nepríjemným pre-
kvapením. Nič to však neuberá
na výnimočnej úrovni nového
albumu americkej sopranistky,
ktorý určite patrí medzi jej
najlepšie sólové projekty.

JO Z E F  ČE R V E N K A
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RAY BROWN, MONTY ALEXANDER,
RUSSELL MALONE

Telarc Jazz 2002, CD-83562,
distribúcia DIVYD

V živote sú veci, ktoré milujeme
napriek ich nemennosti. Veci,
ktoré po štádiách hľadania
dosiahnu stupeň ustálenej
a vnútorne vyrovnanej formy.
Kontrabasista Ray Brown mal
okrem obrovskej dávky profesio-
nalizmu a muzikality práve
schopnosť zastaviť sled udalostí
a vdýchnuť im takmer nemenný,
dokonalý charakter. Je zbytočné
demonštrovať nespočetné
množstvo nahrávok, kde viac než
polstoročie preukazoval svoje
majstrovstvo. Ustálená vyrovna-
ná komunikácia sa posledné
desaťročie koncentrovala v jeho
triu s Benny Greenom a Jeffom
Hamiltonom.
Trio s klaviristom Monty
Alexandrom a gitaristom
Russellom Maloneom sa napriek
zdanlivej prvotnej odlišnosti
nevymyká z rámca Brownových
nahrávok z posledných rokov.
Využívanie známych tém
štandardov a klasických
mainstreamových postupov nie
sú vôbec na škodu, a energia
presahujúca navonok sa každým
počutím navrstvuje. S Jamajča-
nom Monty Alexandrom sa Ray
Brown už pri podobnom projekte
stretol, keď spolu s ním
a gitaristom Herbom Ellisom
vydali v 80. rokoch albumy Trio
a Overseas Special. Russell
Malone tak preberá generačnú
štafetu a dokazuje, že suplovať
rytmickú sekciu v triu bez bicích
môže byť celkom podnetné.
Samozrejme, pokiaľ nad ním stojí
osobnosť ako Ray Brown.
Po sugestívne clivom baladickom
prológu Montyho Alexandra
v úvodnom čísle Django,
s terciovými náznakmi témy, nás
príjemne prebudí zo snivej

J A Z Z letargie Rayov nástup s charakte-
risticky vycizelovaným tónom
kontrabasu. Možno sa zdá, že to
tu už bolo, ale týmto pánom ide
radosť z muzicírovania nielen
z rúk, ale priamo zvnútra. Monty
prináša tému v pravej ruke
zľahka, akoby mimochodom.
Dole pulzuje v swingovom štýle
Fredieho Greena Russelova gitara,
ktorá sa chvíľami nenútene
zapája do konverzácie. To, čo Ray
Brown dokazoval už na svojich
predchádzajúcich triových
nahrávkach, tu platí v plnej
miere. V triu vedenom kontraba-
sistom nemusí mať vždy
kontrabas hlavné slovo. V jeho
dôkladne premyslených linkách
(doslova sa dá povedať, že
prežitých v najlepšom zmysle
slova) neustále ukazuje, že hudba
nie je o kvantite tónov, ale
o vzťahoch a komunikácii medzi
hudobníkmi. Bluesová nálada
inšpiruje k vzájomnému dialógu,
zvlášť, keď má takú nádhernú
tému ako Brownov Blues For
Junior. Spočiatku sa neodohráva
nič výnimočné, prekvapujú
Russellove „zašpinené“ frázy, pri
ktorých akoby sa pozabudol a na
chvíľu odložil čisté mainstreamo-
vé cítenie. Rayov kontrabas je
úplne rovnocenným melodickým
nástrojom najmä v baladách
Compassion od Milta Jacksona,
Don’t Go Montyho Alexandra
a I Just Can’t See For Looking.
V pomalom tempe vynikne aj
drobná zaujímavosť a tou je
takmer nepočuteľný, ale
registrovateľný spev jedného
z participantov. Bebopová téma
Dextera Gordona Dexter’s Dex sa
rozbieha v značne rýchlom
tempe. Malone začína viac
swingovať a mení štýl sprievodu.
Skladbu uzatvára Brownova
nádherná kontrapunktická linka.
Ďalším príjemným prekvapením
(akoby ich už nebolo dosť) je
bonusové CD Ray Brown –
Producer’s Choice zostavené
Brownovým dlhoročným
producentom na labeli Telarc
Elaineom Martoneom. Pozitív-
nou skutočnosťou je, že ho
nekoncipuje štýlom The Best of,
ale vyberá kompozície, ku
ktorým má osobný vzťah
a z ktorých cítiť Rayovu úprim-
nosť. A tak máme opäť možnosť
návratu k prvému albumu jeho
tria Bass Face z roku 1993,
k živým klubovým záznamom
Live at Scullers a Live at Starbucks,
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alebo k špeciálnemu projektu
Super Bass 1, 2 kontrabasistov
Ray Browna, Christiana McBridea
a Johna Claytona.
Ray Brown, jeden z posledných
pionierov starej bebopovej školy,
zomrel 2. júla minulého roku.
Stalo sa to v spánku počas turné
v Indianapolise a poslednou
činnosťou bola jeho druhá veľká
láska po kontrabase – golf.

PETER MOTYČKA
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s akou presadil trombón
v bebopovej ére ako plnohodnot-
ného partnera trúbky a saxofónu.
Steve Turre sa otvorene hlási k J.
J. Johnsonovi ako svojmu vzoru
a v priebehu 90. rokov ho
postupne dobiehal v rebríčkoch
hlasovaní kritikov aj čitateľov
časopisu Down Beat, až ho v roku
2000 definitívne predbehol.
Repertoár albumu je postavený
na skladbách J. J. Johnsona
(vrátane jeho slávnych titulov
Lament či El Camino Real), čím
vzdáva hold aj jeho kompozičné-
mu prínosu pre jazz. Turre
skromne prispel iba jednou
(titulnou) skladbou a zo zvyšných
dvoch je jedna ďalšou poctou
Johnsonovi (z pera jeho klaviristu
Harolda Malberna) a posledná je
Johnsonova obľúbená balada
What Is This Thing Called Love od
Cole Portera.
Pocta veľkému majstrovi je
vskutku dôstojná. Na albume
hrajú šiesti (!) trombonisti, medzi
ktorými je aj šéf trombónovej
sekcie Newyorskej filharmónie
Joe Alessi a ďalej Douglas
Purviance, Andre Hayward, Robin
Eubanks a Steve Davis. Každý
z nich dostal príležitosť blysnúť
sa sólom, a tak album One4J je
vlastne akýmsi študijným
materiálom trombónovej hry
a improvizácie. Výsledný produkt
je dokonalý, ale do veľkej miery
fádny, monotónny až nudný. Do
veľkej miery k tomu prispieva
chladnosť rytmickej sekcie
(Stephen Scott – klavír, Peter
Washington – kontrabas a Victor
Lewis – bicie) a nezachránia to
ani africké perkusie hosťujúceho
Abou M’Boupa v Minor Blues či
hosťujúca klaviristka Renee
Rosnes v Enigme. A to je čo
povedať, ak ide o hudbu jazzovú.
Kto vie, snáď sa na tom podieľala
(prílišná) zbožná úcta k veľkému
majstrovi, snáď to, že každý si
vyberá do partie sebe podobných,
a tak v obsadení nenájdeme
žiadnych trombónových dravcov
typu Garyho Valenteho alebo
Roswella Rudda. Je to možno
príliš odvážne tvrdenie, ale zdá sa
mi, že J. J. Johnson aj v tom
najkratšom sóle mal viac iskry
ako je vo všetkých sólach Turreho
albumu. Žiaľ. Verím, že pre
hudobníkov to musela byť lahoda
pri nahrávaní, ale nie je už isté, či
pri tom mysleli aj na poslucháča.
Čo je na albume One4J fascinujú-
ce, je trombónové „bel canto“ –

či už Steva Turreho, Robina
Eubanksa alebo Joea Alessiho,
ako aj celého trombónového
ansámblu. Turre tu nepochybne
potvrdzuje niekoľko stránok
svojho talentu – obrovskú
technickú a zvukomalebnú,
pozoruhodnú aranžérsku a veľmi
skromnú improvizačnú. Jedna
možnosť, ako môže album One4J
očariť, naplniť a rozžiariť, je dať si
ho do changera a nechať z neho
občas zaznieť jeden titul, ktorý
upokojí a pohladká sluch a dušu.

GABRIE L  B IANCHI
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STEVE TURRE

ONE4J
Telarc 2003, CD-83555,
 distribúcia DIVYD

Steve Turre je virtuózny hráč na
trombón a v jazzových rebríč-
koch dominuje aj v kategórii „iné
nástroje“ vďaka bravúrnemu
zvládnutiu hry na morské lastúry.
Album One4J venoval nedávno
zosnulému trombonistovi, ktorý
písal históriu tohto nástroja, J. J.
Johnsonovi (1924-2001) –
kryptogram možno voľne
preložiť ako „a teraz hráme pre J.
J. Johnsona“.
Tento album sa dosť vymyká
z Turreho dlhého radu projektov,
ktoré často stáli na hviezdnom
hosťovi (v ktorého skupine
zväčša práve hral) ako Ray
Charles, Dizzy Gillespie či Herbie
Hancock. Ich hudba bola vždy
dominantne zvukomalebná,
svojská a niekedy viac, inokedy
menej inovatívna zlúčenina afro-
kubánskych, latinských (najmä
mexických) a jazzových vplyvov
s občasným experimentovaním
so sláčikovou sekciou a netradič-
nou hrou na morské lastúry.
Album One4J je iný, programo-
vo puritánsky. Je to óda na
genialitu J. J. Johnsona – na jeho
harmonický prínos, nástrojovú
techniku, zvuk a asertivitu,

a inováciami na rytmickej
platforme (vzďaľovanie sa
hardbopovým „štyrom“). Nikdy
neskrýval ambície byť „serióz-
nym“ jazzovým umelcom, a to
ani na albume Timeless Tales
(1998), kde hral úpravy Stevieho
Wondera, Joni Mitchellovej, Boba
Dylana, Lennona/McCartneyho
či Princea.
Novinka Elastic je úplne iná ako
všetko, čo nahral dosiaľ – priestor
dostali elektrické nástroje
a signálové procesory. Album
nahralo trio s „veľkokapacitným“
univerzálnym bubeníkom
Brianom Bladeom a pomerne
neznámym virtuóznym
klávesistom Samom Yahelom.
Zostava sa dala dokopy veľmi
prozaicky. Redman začiatkom
minulého roka zaskakoval
v Yahelovej skupine na vystúpení
v newyorskom klube Small’s.
Výsledok zúčastnených tak
nadchol, že okamžite založili
skupinu pod názvom Yaya3
a nahrali album. Oboch hudobní-
kov si Redman pozval aj na
nahrávanie svojej novej platne,
na ktorej je autorom všetkých
skladieb.
Elastic má živý groove, sviežu
soulovo-popovú melodiku,
radostný švih a funkový pulz. Je
až viditeľné, ako veľmi takéto
hravé hranie všetkých baví. Keď
je groove (základný rytmický
pattern) taký, ako má byť,
navodzuje pocit, že pulzuje ako
zavesený na gume. V tomto
smere je názov albumu veľmi
výstižný (na dokreslenie –
na podobnom teritóriu sa
pohybuje trio Medeski, Martin &
Wood). Je to zároveň album
veľmi pestrý, príde aj na
tradičnejšie poňatý (swingujúci)
jazz a sú tu i miesta, ktoré trochu
pripomínajú súčasný elektronic-
ký nu-jazz. Umelecky najambi-
cióznejšia je experimentálna
pasáž s voľným rytmom, kde sa
sólisti do sýtosti pozabávali so
svojimi elektronickými „škatuľ-
kami“.
Redman, ktorý si k obvyklému
tenor- a sopránsaxofónu zobral aj
„altku“, kreslí s veľkým poteše-
ním línie jednoduchšie a priamej-
šie než doteraz. Práve v takejto
hudbe jeho hutný tón vynikne
najlepšie a je najväčšmi „funky“.
Saxofóny sú miestami nahrané
viacnásobne playbackom
a použité sú aj elektronické
procesory (harmonizér, ktorý

JOSHUA REDMAN

ELASTIC

Warner Bros. 2002, 9362482792

Saxofonista a skladateľ Joshua
Redman (1969) vydal svoj prvý
eponymický album ako dvadsať-
dvaročný a hneď ďalšiu platňu
Wish (1993) s ním ako sideman
nahrával asi najvýznamnejší
jazzový gitarista súčasnosti Pat
Metheny, čo o niečom svedčí.
Pozícia Redmana medzitým
stúpala a z mladého zázraku sa
stal momentálne možno
najvýznamnejší saxofonista
svojej generácie. Za sebou má
deväť sólových albumov
a desiatky významných hosťova-
ní.
Začiatkom 90. rokov nastúpilo na
scénu niekoľko neprehliadnuteľ-
ných hráčov konzervatívnejšej
orientácie. Kritika pre nich
vymyslela označenie „mladí
levi“. Jedným z nich bol práve
Redman, ktorý vždy smeroval
k akustickému, bopovému
a postbopovému straightahead
jazzu, hranému s patričnou
sólistickou bravúrou (coltraneov-
ské „zvukové plachty“), harmo-
nickou sofistikovanosťou
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R E C E N Z I E  CD
rokov, je to nedostačujúco málo.
Dramaturgia skladieb je nelogic-
ká; na úvod zaznie komerčne
ladená Angola z posledného
Hartovho albumu (perkusie
v kombinácii so syntetizátorom),
následne dve popové piesne
sprevádzané opäť syntetizáto-
rom, ktoré majú s world music
len pramálo spoločného (Where
love goes a Down the road). Prudký
skok do roku 1976 predstavuje
štvrtá skladba, v ktorej logicky
nenájdeme ešte žiaden syntetizá-
tor a štýlovo je čistou world
music (Sweet Sixteen). Typickou
Hartovskou pôdou sú práve
albumy z rokov 1990 a 1991,
a tak skladby 5 až 8 tvoria aký-
taký kompaktný celok. Hodnote-
nie tohto CD preto nebude
zamerané na posudzovanie
kvality Hartovej hudby (ktorá je
nepochybná a počuteľná na jeho
šiestich sólových albumoch), ale
všíma si spôsob výberu z rozsiah-
lej tvorby skladateľa. Vylepšený
kredit môže album získať jedine
vďaka kvalitnému zvuku, ktorý
bol zaznamenaný v DVD-audio
formáte.

 ALEXANDRA SCHMIDTOVÁ

�����

k základnému hlasu pridáva
ďalšie v stanovených intervaloch
a wah-wah pedál, ktorý saxofonis-
ti naposledy používali vo fusion
v 70. rokoch). Svoj inštrumentár
rozšíril aj organista Sam Yahel.
Okrem Hammondu hrá aj na
elektrický klavír Fender Rhodes,
klavinet Hohner a syntetizátory,
pričom v tradíciách organových
trií obsluhuje aj basy. Maľuje
farebné plochy a presné linky, hrá
s citom pre mieru, playbackové
dohrávky neprehusťuje, necháva
dýchať ostatných, inšpiratívne
sóluje a živo komunikuje so
saxofónom. Blade to všetko,
samozrejme, s patričnou
voľnosťou a zmyslom pre vkusné
vypĺňanie priestoru, poháňa
dopredu.
Redmana sme doteraz považovali
za fantastického hudobníka,
ktorý ale neurčoval trendy, skôr
stál na pleciach obrov. Elastic je
iný prípad. Predstavuje jazz
vzrušujúci, na výsosť moderný,
aktuálny a komunikatívny.
Budúcnosť tejto hudby sa mi pri
jeho počúvaní nejaví až v takých
tmavých farbách.

MARIAN JASLOVSKÝ

������� �

MICKEY HART

OVER THE EDGE AND BACK

(THE BEST OF)
Rykodisc 2002, RCD 10385,
distribúcia DIVYD

Mickeyho Harta môžeme dnes
právom zaradiť medzi legendy
world music. Na svojom konte
má vôbec prvé víťazstvo
Grammy za album Planet Drum,
udeľované roku 1991 v kategórii
Najlepší album world music,

F O L K / W O R L D  M U S I C

minimalista Philip Glass. Skladba
je symbolom spojenia všetkých
ľudí celého sveta, ktorí sa napriek
športovému súťaženiu stretávajú
v mieri a priateľstve. Na charakte-
ristiku piatich kontinentov (a
piatich olympijských kruhov)
použil Hart hneď v úvode (na
pozadí Glassovho minimalistické-
ho zvuku) päť krátkych vokál-
nych vstupov: európsky
kontinent vyjadruje ľudová
diatonická melodika, ázijsko-
hinduistické náboženstvo
hrdelný spev tibetských
mníchov, černosškú rasu
reprezentuje mohutný ženský
spirituál, arabský svet ornamen-
tálna melodika a pravých
etnických domorodcov zase
prirodzený „echovitý“ rituálny
spev. Hart sa prostredníctvom
hudby preniesol do symbolickej
charakteristiky piatich rozdiel-
nych hudobných typológii, ktoré
existujú na našej planéte.
Výberovka má napriek nespornej
kvalite Hartovej hudby niekoľko
slabín: obsahuje iba 9 skladieb
a dĺžka nepresahuje 46 minút. Na
reprezentatívnu výberovku
autora, ktorý na scéne world
music pôsobí už takmer 30

s ktorým sa rekordných 26
týždňov držal na špici Billboard
World Music Chart. Po šiestich
sólových projektoch prichádza
roku 2002 na trh s výberovkou
Over The Edge And Back.
M. Harta od počiatku fascinovala
mysterióznosť a magická sila
rytmu. Hľadal dovtedy neobjave-
né svety duchovna a spirituality,
ktoré hudba svojím rytmom
zachytáva. K projektom si
prizýval najvýznamnejších
bubeníkov sveta (Vietnam,
Angola, Nová Guinea, Bali...),
ktorí do hudby prinášali ten
najrozmanitejší arzenál perkusií
a exotické hudobné zážitky,
individuálne v najrozličnejších
kultúrach sveta. World music
Mickeyho Harta je predovšetkým
vo fascinácii polyrytmikou a v
spájaní transcendentálneho
účinku etnických perkusií
s elektrickými bubnami.
Tajomný svet perkusií dominuje
aj na najnovšej výberovke.
Zozbieraný je tu materiál
z rôznych Hartových sólových
projektov (v spolupráci s rôznymi
hudobníkmi) za posledné tri
desaťročia. Over The Edge And
Back nás približuje k odhaleniu
oslňujúceho zážitku z rôznoro-
dosti farieb Hartovej zvukovej
palety. Všetko to začalo roku 1976
albumom Diga (Rhytm Band)
a pokračovalo projektom filmovej
hudby Rhytm Devils pre film
Francisca Coppolu o Vietname
Apocalypse Now roku 1979. Ďalšie
osudy Hartovej hudby by sa
mohli nazvať putovaním po
svetadieloch: na výberovke je
z jeho prvého sólového albumu At
The Edge z roku 1990 skladba The
Eliminators, dva tracky sú
z prelomovej Planet drum (Udu
chant a Temple Caves), dve piesne
z vokálne zameraného albumu
Mystery Box z roku 1995 (Where
love goes a Down the road) a jeden
track z albumu Supralingua
z roku 1998, ktorý charakterom
nadväzuje na úspešný Planet
Drum.
Vrcholom Hartovej výberovky
však ostáva záverečná skladba
Call To All Nations (doposiaľ
nevydaná). Hart ju komponoval
na objednávku pre 100. zimné
olympijské hry v Atlante roku
1996, kde zaznela pri otváracom
ceremoniáli. Okrem Zakira
Hussaina, Giovanniho Hidalgu
a Chala Eduarda na nej kompozič-
ne spolupracoval aj známy

K A L E I D O S K O P

Pod názvom Oh! vyšiel vo vydavateľstve Blue Note
debutový album all-star projektu ScoLoHoFo gitaris-
tu Johna Scofielda, saxofonistu Joea Lovana, kontra-
basistu Davea Hollanda a bubeníka Al Fostera. Kvar-
teto sa zišlo v newyorskom štúdiu po absolvovaní
dvoch úspešných turné (1999 a 2002), kde v priebe-
hu dvoch dní zdokumentovalo na 11-tich pôvodných
kompozíciách podstatnú časť svojho koncertného re-
pertoáru. Nahrávky vznikali naživo bez overdubbingov, čo malo podľa ko-
producenta albumu Eliho Wolfa niekoľko príčin. Nahrávanie sa jednak usku-
točnilo hneď po návrate skupiny z turné, vďaka čomu boli hudobníci perfektne
zohratí a pripravení. Na druhej strane by sa v súvislosti s vyťaženosťou jednot-
livých členov pravdepodobne nepodarilo zorganizovať opakované stretnutie
v štúdiu kvarteta v plnom obsadení.                                       www.bluenote.com

POKRAČOVANIE ZO STR. 37

napriek tomu, že domáca produkcia si na slovenskom trhu
takmer 10 rokov udržiava 40 % podiel, zastúpenie vážnej hud-
by v tomto objeme kleslo za posledné desaťročie z 10 na 3 %.
Ak má mať hudobný priemysel na Slovensku šancu na ožive-
nie, je nutné vypracovať víziu jeho rozvoja, ktorá by bola súčas-
ťou kultúrnej politiky štátu. Len vtedy bude možné prijímať
systémové opatrenia, ktoré budú mať dlhodobý efekt, budú
cieľavedomé a nebudú len ad hoc cvičeniami pod vplyvom jed-
notlivých záujmových skupín. Len vtedy budeme môcť posky-
tovať jasné stanoviská iniciatívam európskych organizácií.

OĽGA SMETANOVÁ

AUTORKA JE RIADITEĽKOU HUDOBNÉHO CENTRA
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KAM K E DY • M A R E C 2003
V spolupráci s EBU a pod záštitou ministra kultúry
NNNNNe 1e 1e 1e 1e 16. 3.6. 3.6. 3.6. 3.6. 3. Konc. štúdio SRo
Organové konceerty pod Pyramídou
Erwan Le Prado (Francúzsko)
M. Reger, J. Alain, J. S. Bach, L. Vierne, O. Messiaen,

E. Le Prado
Po 3. 4.Po 3. 4.Po 3. 4.Po 3. 4.Po 3. 4. Štúdio 5 SRo
Jazz pod Pyramídou
Nothing but Swing (Klaudius Kováč – klavír, Róbert

Ragan – kontrabas, Peter Solárik – bicie) a hos-
tia Lazaro Cruz (Kuba) – trúbka a Tomek Grzegor-
ski (Poľsko – tenorsaxofón)

ŠTÁTNA FIHARMÓNIA  KOŠICE

Ut 1Ut 1Ut 1Ut 1Ut 111111. 3.. 3.. 3.. 3.. 3.
Literárno-hudobný večer
Marián Geišberg, umel. prednes, Aleš Solárik, klavír
H. Hesse, J. S. Bach
Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3.
ŠFK, Gábor Horváth, dirigent, Arkady Janivker, husle
P. I. Čajkovskij, F. Liszt, R.Strauss
Št 2Št 2Št 2Št 2Št 277777. 3.. 3.. 3.. 3.. 3.
ŠFK, Jerzy Svoboda, dirigent, László Mezö, jr., vio-

lončelo
J. Sibelius, P. I. Čajkovskij
Št 3. 4.Št 3. 4.Št 3. 4.Št 3. 4.Št 3. 4.
ŠFK, Tomáš Koutník, dirigent, Ivana Pristašová, hus-

le
A. Dvořák, B. Smetana
Št 1Št 1Št 1Št 1Št 10. 4.0. 4.0. 4.0. 4.0. 4.
ŠFK, Olivier Grangean, dirigent
L. van Beethoven, S. Prokofiev

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE

Pi 7Pi 7Pi 7Pi 7Pi 7. 3.. 3.. 3.. 3.. 3. B. Smetana: Predaná nevesta, 1. premiéra
So 8. 3So 8. 3So 8. 3So 8. 3So 8. 3. B. Smetana Predaná nevesta, 2. premiéra
Ut 1Ut 1Ut 1Ut 1Ut 111111. 3.. 3.. 3.. 3.. 3. Pink Floyd, V rytme
SSSSSt 1t 1t 1t 1t 12. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3. G. Dusík – P. Braxatoris: Modrá ruža
SSSSSt 1t 1t 1t 1t 12. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3. A. Ch. Adam: Giselle
Pi 1Pi 1Pi 1Pi 1Pi 14. 3.4. 3.4. 3.4. 3.4. 3. B. Smetana: Predaná nevesta
Ut 1Ut 1Ut 1Ut 1Ut 18. 3.8. 3.8. 3.8. 3.8. 3. G. Verdi: Nabucco
SSSSSt 1t 1t 1t 1t 19. 3.9. 3.9. 3.9. 3.9. 3. Svetlý žiaľ, Carmen
Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3. J. Neckář: Kocúr v čižmách
Št 2Št 2Št 2Št 2Št 277777. 3.. 3.. 3.. 3.. 3. L. Minkus: Don Quijote
So 29. 3.So 29. 3.So 29. 3.So 29. 3.So 29. 3. B. Smetana: Predaná nevesta
St 2. 4. G. Puccini: Bohéma

ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA

Pi 7Pi 7Pi 7Pi 7Pi 7. 3.. 3.. 3.. 3.. 3. A. Dvořák: Rusalka, 1. premiéra
So 8. 3.So 8. 3.So 8. 3.So 8. 3.So 8. 3. A. Dvořák: Rusalka, 2. premiéra
SSSSSt 1t 1t 1t 1t 12. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3. G. Bregovič: Gypsy roots – čili – Cigánske

korenie
Št 1Št 1Št 1Št 1Št 13. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3. G. Verdi: Rigoletto
Ut 1Ut 1Ut 1Ut 1Ut 18. 3. 8. 3. 8. 3. 8. 3. 8. 3. A. Dvořák: Rusalka
SSSSSt 1t 1t 1t 1t 19. 3.9. 3.9. 3.9. 3.9. 3. D. Dinková: Krvavá svadba; P. Šimek:

Salome; J. Dolinský ml.: Posledné tango pre teba
Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3. G. Dusík: Modrá ruža
So 22. 3.So 22. 3.So 22. 3.So 22. 3.So 22. 3. E. Kálmán: Čardášová princezná
Št 2Št 2Št 2Št 2Št 277777. 3.. 3.. 3.. 3.. 3. M. Stewart – J. Herman: Hello, Dolly!,

derniéra

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA

Št 1Št 1Št 1Št 1Št 13. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3. DU Fatra
Big Band žilinského Konzervatória
k 10. výročiu založenia
J. Bartoš, a.h., Klaudius Kováč, Miloslav Suchomel,

Radovan Tariška, Branislav Belorid, Miroslav Be-
lorid

Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3. DU Fatra
Koncert ŠKO Žilina a poslucháčov a absolventov AU

v Banskej Bystrici a Konzervatória vŽiline
ŠKO, Alexander Apolín , dirigent, Žilinský miešaný zbor,

Róbert Karvay, husle, Stanislav Slavíček, klavír
W. A. Mozart, L. Koňakovská
Št 26. 3.Št 26. 3.Št 26. 3.Št 26. 3.Št 26. 3. DU Fatra
ŠKO, Leoš Svárovský, dirigent, sólisti: C. Guarin, K.

Bytnarová, F. Figura, P. Šimčík, M. Ivaniš, J. Mazán
Ne 30. 3.Ne 30. 3.Ne 30. 3.Ne 30. 3.Ne 30. 3. DU Fatra
Nedeľné matiné pre deti a rodičov
Maľovaná hudba
ŠKO, Jana Tarinová, moderovanie

OPERA A BALET SND

So 1So 1So 1So 1So 15. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3. G. Verdi: Aida
PPPPPo 1o 1o 1o 1o 177777. 3.. 3.. 3.. 3.. 3. G. Verdi: Aida
Ut 1Ut 1Ut 1Ut 1Ut 18. 3.8. 3.8. 3.8. 3.8. 3. G. Rossini: Popoluška
SSSSSt 1t 1t 1t 1t 19. 3.9. 3.9. 3.9. 3.9. 3. E. Suchoň: Krútňava
Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3.Št 20. 3. G. Bizet: Carmen
Pi 2Pi 2Pi 2Pi 2Pi 211111. 3. . 3. . 3. . 3. . 3. N. Rimskij – Korsakov: Zlatý kohútik
So 22. 3.So 22. 3.So 22. 3.So 22. 3.So 22. 3. M. Dubovský: Tajomný kľúč
So 22. 3.So 22. 3.So 22. 3.So 22. 3.So 22. 3. P. I.Čajkovskij: Labutie jazero
Ne 23. 3Ne 23. 3Ne 23. 3Ne 23. 3Ne 23. 3. T. McNally: Majstrovská lekcia Marie

Callas
Po 24. 3.Po 24. 3.Po 24. 3.Po 24. 3.Po 24. 3. G. Verdi: La Traviata
Ut 25. 3.Ut 25. 3.Ut 25. 3.Ut 25. 3.Ut 25. 3. T. Frešo: Narodil sa chrobáčik
Ut 25. 3.Ut 25. 3.Ut 25. 3.Ut 25. 3.Ut 25. 3. S. Prokofiev: Romeo a Júlia
St 26. 3.St 26. 3.St 26. 3.St 26. 3.St 26. 3. J. Strauss: Noc v Benátkach
Št 2Št 2Št 2Št 2Št 277777. 3.. 3.. 3.. 3.. 3. A. Schöenberg: Očakávanie; G. Puccini:

Plášť
Pi 28. 3.Pi 28. 3.Pi 28. 3.Pi 28. 3.Pi 28. 3. G. Verdi: Falstaff
Ne 30. 3.Ne 30. 3.Ne 30. 3.Ne 30. 3.Ne 30. 3. T. McNally: Majstrovská lekcia Marie

Callas
PPPPPo 3o 3o 3o 3o 311111. 3.. 3.. 3.. 3.. 3. G. Puccini: Tosca

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

Št 20. 3., Pi 2Št 20. 3., Pi 2Št 20. 3., Pi 2Št 20. 3., Pi 2Št 20. 3., Pi 211111. 3.. 3.. 3.. 3.. 3. KS SF
SF, Georg Mark, dirigent, Mikuláš Škuta, klavír
C. Debussy, M. Ravel, J. Haydn
Ut 25. 3.Ut 25. 3.Ut 25. 3.Ut 25. 3.Ut 25. 3. Malá sála SF
Moyzesovo kvarteto
L. van Beethoven
St 26. 3.St 26. 3.St 26. 3.St 26. 3.St 26. 3. KS SF
Symfonický orchester VŠMU v Bratislave
Michael Dittrich, dirigent, J. Eliáš, klarinet, D. Melichá-

rek, hoboj, K. Nitran, lesný roh, P. Kajan, fagot

A. Salieri, W. A. Mozart, J. Haydn
Št 2Št 2Št 2Št 2Št 277777. 3., Pi 28. 3.. 3., Pi 28. 3.. 3., Pi 28. 3.. 3., Pi 28. 3.. 3., Pi 28. 3. KS SF
SF, Jean-Paul Penin, dirigent, J. Luptáčik ml., klarinet
H. Berlioz, C. M. von Weber, R. Strauss, A. Roussel
Št 1Št 1Št 1Št 1Št 10. 4., Pi 10. 4., Pi 10. 4., Pi 10. 4., Pi 10. 4., Pi 111111. 4.. 4.. 4.. 4.. 4. KS SF
SF, SFZ, Martin Haselbők, dirigent, Jan Rozehnal,

zbormajster
J. N. Hummel, F. Liszt
Ut 1Ut 1Ut 1Ut 1Ut 15. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4. Malá sála SF
Hudba z Drážďan
Musica aeterna, Peter Zajíček, umel. vedúci, Peter

Mikuláš, bas
J. D. Zelenka, J. D. Heinichen, J. G. Pisendel, J. A.

Hasse a ď.

HUDOBNÉ CENTRUM

Mirbachov palác, zač. 10. 30 h
NNNNNe 1e 1e 1e 1e 16. 3.6. 3.6. 3.6. 3.6. 3.
HC so Spolkom konc. umelcov
Mikuláš Škuta, klavír
B. Debussy, M. Ravel
Ne 23. 3.Ne 23. 3.Ne 23. 3.Ne 23. 3.Ne 23. 3.
Bibiána Bieniková, klarinet, Ivan Gajan, klavír, Pavol

Šimčík, violončelo
B. Martinů, J. Brahms, M. Vilec, L. van Beethoven
Ne 6. 4.Ne 6. 4.Ne 6. 4.Ne 6. 4.Ne 6. 4.
Veronika Lacková, klavír
J. S. Bach, C. Debussy

SRO – ÚHT AČ A ORKH

So 1So 1So 1So 1So 15. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3. Konc. štúdio SRo
Galakoncert
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien národ-

nej a medzinárodnej súťaže nahrávok folklórnej
hudby Grand prix Svetozára Stračinu

B R A T I S L A V A

K O Š I C E

Burza

ŽILINA

B U R Z A

Predám veľmi výhodne dva ex-
kluzívne čierne fraky na stred-
nú postavu.
Tel. 02/55571961

BANSKÁ BYSTRICA

GEDUR PRODUCTION
uvádza pokračovanie mimoriadne úspešnej

americkej muzikálovej komédie Dana Goggina

MNÍŠKY2 – Milionárky
Muzikálovú komédiu Mníšky 2 – Milionárky s Magdou Pavelekovou môžete vidieť nielen v brati-
slavskom Istropolise, ale aj v iných slovenských mestách. Ako sa vyrovnajú sestry Huberta, Roberta,
Lea, Amnézia a ich Matka predstavená so zákernými úmyslami františkánok? Všetko sa dozviete,
ak sa prídete zabaviť na koncert humoru, vtipov a krehkých medziľudských vzťahov, počas ktorého
bude atmosféru dotvárať živá hudba...

Predstavenia v Bratislave v marci 2003:
14. marec 2003 – 19.00 – TEÁTRO ISTROPOLIS – Bratislava
15. marec 2003 – 19.00 – TEÁTRO ISTROPOLIS – Bratislava
27. marec 2003 – 19.00 – TEÁTRO ISTROPOLIS – Bratislava
28. marec 2003 – 19.00 – TEÁTRO ISTROPOLIS – Bratislava

Informácie/predpredaj: tel/fax: 02/ 502 28 739, 502 28 740, mobil: 0905 668 070
Adresa: GEDUR PRODUCTION s.r.o., (ISTROPOLIS) , Trnavské mýto č. 1, 832 21 Bratislava

E-mail: mnisky@inecnet.sk, internet: http://www.mnisky.sk



Hudobné vysielanie Slovenského rozhlasu v Košiciach poriada 31. marca až 4. apríla festi-
val mladých hudobníkov a novej hudby Hudba provokujúca. Koncerty podujatia sa uskutoč-
nia v hudobnom štúdiu košického rozhlasu a v koncertnej sieni Domu umenia v Košiciach. Dra-
maturgia sa zamerala na prezentáciu mladých umelcov a autorov, samostatný koncert  bude
venovaný žiakom základných umeleckých škôl, v naštudovaní ktorých zaznejú skladby sloven-
ských a českých skladateľov. Osobitný priestor na prezentáciu dostanú poslucháči kompozície
košického Konzervatória z tried pedagógov J. Podprockého a N. Bodnára. V podaní interpre-
tov Márie Kormanovej, Moniky Štreitovej, Ivana Buffu, Zwiebel kvarteta, Ivana Sokola a ďalších
odznejú skladby O. Messiaena, A. Schnittkeho,  A. Pärta, I. Zeljenku, I. Paríka, J. Podprockého,
N. Bodnára... Koncerty bude nahrávať Slovenský rozhlas a postupne ich zaradí do vysielania
(relácie Musica slovaca, Štúdio mladých, Akcenty – rezonancie a ď.).

Slovenský inštitút vo Varšave informuje o podujatí pre mimovládne kultúrne organizácie s ná-
zvom Európske fórum kultúrnych iniciatív, ktoré sa uskutoční 7.–8. apríla 2003 vo
Varšave.
Pripravujú ho Mestský úrad vo Varšave spolu s nadáciou “Kultúra tu prítomná” a kultúrne inšti-
túty krajín EÚ i kandidátskych krajín. Hlavným cieľom podujatia je vytvoriť priestor na výmenu
skúseností pre umelecké, kultúrne projekty, ktoré vyžadujú spoluprácu so zahraničnými part-
nermi. Organizátori plánujú pozvať predstaviteľov európskych fondov.
Podmienky účasti a ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené na www.efic.w.pl , prihlášku je
treba poslať do konca februára 2003 na e-mail efik@kijowski.pl  a do 15. marca poukázať
účastnícky poplatok 200 EUR (za poskytnutie balíka informácií o príprave projektov a o dotá-
ciách z medzinárodných európskych nadácií). Organizátori hradia pre účastníkov ubytova-
nie a stravovanie. Slovenský inštitút môže poskytnúť záujemcom hromadný cestovný lístok 1.
tr. z Bratislavy alebo z Košíc do Varšavy a späť.

Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje

K O N K U R Z

na obsadenie voľných miest:

sólista štátnej opery

hlasové skupiny: – soprán
– mezzosoprán
– tenor

Termín konkurzu: 11. 4. 2003 o 14,00 hod.
v budove Štátnej opery, Národná 11 (vchod cez vrátnicu)

Podmienky: – vysokoškolské vzdelanie alebo konzervatórium príslušného smeru
– prednes dvoch arií rôznych období so sprievodom klavíra

Kontaktné osoby: Mgr. Bulla, tel.: 048/41 25 022
Tajomník umeleckého šéfa, tel.: 048/41 25 021, 0905/398 125



6. apríl 2003, nedeľa  – Otvárací koncert festivalu
19.00
• ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Dirigent: Tsugio MAEDA, (Japonsko)
Sólisti: Kateřina VÁCHOVÁ, klarinet (Česká republika)

Dalibor KARVAY, husle (Slovenská republika)

KURT GEORGE ROGER: Symfonické variácie na tému Richarda Wagnera
op. 65

CARL MARIA VON WEBER: Koncert pre klarinet a orchester č. 1 f  mol op.
73

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Fantázia f mol KV 478 a 608 orchestrá-
cia a úprava Ignaz Seyfried

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur
KV 218

7. apríl 2003, pondelok
19.00
• Renata POKUPIĆ, mezzosoprán (Chorvátsko)

Jana NAGY-JUHÁSZ, klavírna spolupráca (Slovenská republika)

JOSEPH HAYDN, WOLFGANG AMADEUS MOZART (výber z piesní, koncert-
ných a operných árií)

• AKADEMOS QUARTET (Poľsko)
Krzysztof Lasoń – 1. husle
Joanna Stelmach – 2. husle
Alexandra Batog – viola
Danuta Sobik-Ptok – violončelo

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sláčikové kvarteto č. 11 f  mol op. 95
KRZYSZTOF PENDERECKI: Sláčikové kvarteto č. 2 (1968)
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: Sláčikové kvarteto č. 8 c mol op. 110 (1960)

8. apríl, utorok
19.00
• CAPPELLA ISTROPOLITANA komorný orchester mesta Bratislavy
pod vedením Roberta Marečka
Sólové husle: Robert MAREČEK, Július HORVÁTH, Rudolf DAC,

Luboslav NEDOROST
Sólisti: Tatiana VASSILJEVA, violončelo (Rusko)

Roland SZENTPÁLI, tuba (Maďarsko)

ANTONIO VIVALDI: Koncert pre štvoro huslí, violončelo, orchester a con-
tinuo č. 10 h mol op. 3

JOSEPH HAYDN: Koncert pre violončelo a orchester č. 1 C dur, Hob.
VIIb:1

ANTONIO VIVALDI: Koncert F dur – verzia pre tubu a sláčikový orchester
NICCOLŇ PAGANINI: Moses-Fantasie – verzia pre tubu a sláčikový or-

chester
GIUSEPPE VERDI: Sláčikové kvarteto e mol – verzia pre sláčikový orchester

9. apríl, streda
16.00
• KONCERT VÍŤAZOV Súťaží študentov slovenských konzervatórií

19.00
• KONCERT VÍŤAZOV SFKU 2002

Bernhard BERCHTOLD, tenor (Rakúsko)
Irina PURIŽINSKAJA, klavír (Rusko)

LUDWIG VAN BEETHOVEN, GUSTAV MAHLER, ALMA MAHLER, FIEDRICH CERHA (vý-
ber z piesňovej tvorby)

10. apríl, štvrtok
19.00
• Jakub ČIŽMAROVIČ, klavír (Slovenská republika)

ALEXANDER SKRIABIN: Sonáta č. 4 Fis dur op. 30
ROBERT SCHUMANN: Karneval op. 9
FRANZ LISZT: Uhorská rapsódia č. 2 cis mol, G 244

• Roman PATKOLÓ, kontrabas (Slovenská republika)
Regina MAJTÁNOVÁ, klavírna spolupráca (Slovenská republika)

GIOVANNI BOTTESINI: La Sonnambula Námesačná
GIOVANNI BOTTESINI: Benátsky karneval
TOMMASO ALBINONI: Adagio g mol
STUART SANKEY: Carmen fantázia na Bizetove témy

11. apríl, piatok
19.00
• SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BOHDANA WARCHALA
Umelecký vedúci: Ewald DANEL
Sólisti: Francesca CANALI, flauta (Taliansko)

Goran KRIVOKAPIĆ, gitara (Srbsko a Čierna Hora)
Martin RÜHL, bicie (Rakúsko)

SAVERIO MERCADANTE: Koncert pre flautu a orchester e mol op. 57
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: Komorná symfónia op. 110a
LEO BROUWER: Concerto elegiaco – Koncert pre gitaru a komorný

orchester č. 3 (1985-86)
ILJA ZELJENKA: Musica slovaca na ľudové motívy z Čičmian a Dolného

Vadičova (1975)

12. apríl, sobota – Záverečný koncert festivalu
19.00
• ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Dirigent: Oliver DOHNÁNYI

• ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR
Zbormajster: Štefan SEDLICKÝ
Sólisti: Bibiána BIENIKOVÁ, klarinet

Jana PASTORKOVÁ, soprán
Eva GARAJOVÁ, alt
Pavol BRŠLÍK, tenor
Jozef BENCI, bas

LADISLAV BURLAS: Planctus
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Koncert pre klarinet a orchester A dur

KV 622
JOHANN SEBASTIAN BACH: Veľkonočné oratórium  BWV 249

XIII. STREDOEURÓPSKY
FESTIVAL KONCERTNÉHO UMENIA, ŽILINA

Dom umenia FATRA, 6. – 12. apríl 2003

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená


