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Asociácia učiteľov hudby Slovenska
s príspevkom Ministerstva školstva SR
Vás pozýva
na celoslovenský seminár pre učiteľov ZŠ a ZUŠ

PEDAGOGICKÁ DVORANA 2003
Vyučovanie HN a HV:
I. Komplexné využitie tvarotvorných a výrazových prostriedkov hudby
II. Motivácia a hodnotenie žiackeho výkonu
10. – 11. apríla 2003
1. deň – 10. apríla, Letný Pálffyho palác, Zámocká 2 (vchod zo Svoradovej):
8.30 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.45
11.45 – 12.15
12.15 – 13.30
13.30 – 14.15

14.15 – 15.15
15.15 – 15.45
15.45 – 16.30
16.30 – 18.00

prezentácia
Celok a elementy. Úvodné slovo k problematike
(Prof. J. Hatrík, HTF VŠMU Bratislava)
Hráme (sa), vymýšľame, a učíme sa
(PhDr. M. Blažeková, KHV UKF Nitra)
prestávka
„Tváre hudby“ – výchovný koncert J. Hatríka (naživo)
„Vláčik Doremifáčik” – výchovný projekt ako impulz pre učiteľov HV a HN
(PhDr. N. Rašiová, Staromestské divadlo, Košice)
obedňajšia prestávka
Aktívne počúvanie hudby – pozorovanie harmonických prvkov, funkcií a procesov ako
východisko ich kognitívneho zvládnutia
(Mgr. T. Pirníková, PhD, KHV FHPV PU Prešov)
Tónová eurytmia – priestorové vyjadrenie a stvárnenie hudobných elementov
(E. Schmutzová, W. Schmutz, Waldorfská ZŠ, Bratislava)
diskusia
Súťažný princíp ako jedna z metód fixácie a systematizácie hudobnoteoretických poznatkov
(Mgr. E. Čunderlíková, Bratislava)
1. round table – Hodnotenie ako motivácia žiaka

2. deň – 11. apríla, Koncertná sála HTF VŠMU, Zochova 1 (prízemie)
8.30 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 13.30

Tvorivé využitie elementárnych poznatkov HN v procese výuky
(Mgr. Art. Z. Jurišová, ZUŠ Praha)
„Ako sa narodí pesnička“
(Prof. B. Felix, KHV PdF UMB Banská Bystrica)
prestávka
„Hudobné oriešky“ – práca s hud. elementami na hodine HV
(Prof. E. Jenčková, PdF Hradec Králové)
„Jarná polievka” – seminár so študentami teórie hudby na HTF VŠMU
(J. Hatrík)
2. round table – zhrnutie seminára

Informácie:
Mgr. Eva Č u n d e r l í k o v á, tajomníčka AUHS, tel. 02 – 5296 6651, 0903 850 568
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Vážení čitatelia,
pri kompletizovaní tohto čísla som sa – viac než
obvykle – preberala v našom obsiahlom archíve
fotografií. Navrstvilo sa tu toho neúrekom. Znova
som si uvedomovala, akú osobitú moc majú staré
odložené obrázky. Pri ich „znovuobjavovaní“ nám
dokážu vyčariť zašlé chvíle so všetkým: s hlasmi,
vôňami, farbami, detailami, atmosférou. Do rúk
mi prišla obálka s označením Výročia HŽ. A tu ožil
neuveriteľne verne fragment života v redakcii.
Známe tváre bývalých redaktorov,
spolupracovníkov, kamarátov, tak ako ich
zachytil objektív v okamihu desať-, dvadsaťpäť-,
tridsaťročného jubilea. Spomínam a rátam –
a odrazu prekvapená narátam tridsaťpäť... To je
už tá najaktuálnejšia súčasnosť. Náš/Váš Hudobný
život sa v zdraví a v tichosti dožíva práve svojho
zrelého veku. Na oslavy, z ktorých by ostali takéto
spomenkové snímky, dnes niet času (... a iného...).
Slová bilancovania či vyhliadok rovnako blednú
a zanikajú v ruchu uponáhľanej reality. Pestujeme
si aspoň vzácny pocit z toho, že jestvujeme, že
dokážeme byť a kráčať krok za krokom. Rovnako
nás hrejú slová priazne, schladzujú tie opačné –
pokiaľ sú však myslené konštruktívne – pomôžu.
Keď už tak „poloslávnostne“ ladím, do pera sa mi
ponúka citát s pravdou vyslovenou Mariánom
Juríkom, ktorý tam kdesi hore, pri príležitosti aj
toho svojho osobného jubilea azda spomína:
„Práca v časopise má osobitné čaro. Nepoľavujúci
rytmus vám neumožňuje ani trochu lenivosti,
pohodlnosti, vťahuje vás týždeň čo týždeň do víru
udalostí, problémov, ktoré treba zväčša okamžite
riešiť. A to je tá jeho nenapodobiteľná magická
inšpiratívna sila. Publicistika je soľou literatúry –
povedal klasik, ja dodávam, aj elixírom života...“
A ja skromne dopĺňam – je jedným z vrcholových
žánrov, ktorý vyžaduje cit a talent tvorcov. Kiež
nám ich Boh žičí aj do nasledujúcich rokov...
A keďže sme načali to krásne životodarné ročné
obdobie, nedá mi, inak ako znova si požičať
myšlienky, tentoraz v citáte spisovateľa –
muzikanta Ivana Kadlečíka: „...Lebo jar si možno
všetko pamätá. Určite si raz zapamätá aj to, že
21. marca sa v durínskom Eisenachu narodil
Johann Sebastian. Takže popri holokauste,
Drážďanoch, Hirošime či Bagdade a podobne
občas toto ľudské plemeno aj nejakú vojnu vyhrá.
Bach patrí k najväčším víťazstvám v bitke dobra
a zla, života a smrti, ducha a matérie. Aspoň
niečo, že?“

43 • RECENZIE CD
Veľa teplých lúčov a jarnej pohody aj pri čítaní HŽ

47 • POZNÁMKY

DISKOFILA

48 • KAM / KEDY
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o slovenskej organovej hudbe, spolu s Janou Pastorkovou zaujali návštevníkov slovenskými ľudovými piesňami. Podujatie
STANISLAV ŠURIN (VĽAVO) A DIRIGENT
NIDAROSDOMEN GUTTEKOR
BJÖRN MOE.

ARCHÍV
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rámci podujatia Slovenský marec
v Trondheime – 2003, ktoré pripravilo Nórsko-slovenské združenie v Trondheime, sa konali koncerty, kultúrne večery a výstavy. Oblasť hudby reprezentovali o.i. organista Stanislav Šurin a sopranistka
Jana Pastorková.
Na omši v najznámejšej
škandinávskej katedrále –
Nidarosdóme – zazneli organové skladby a piesne
Mikuláša Schneidera Trnavského, Petra Ebena, Ivana
Paríka, Stanislava Šurina
a Leoša Janáčka. Na programe ďalšieho koncertu bola Omša H dur op. 77 bratislavského rodáka J. N.
Hummela, organista Stanislav Šurin doplnil dramaturgiu skladbami Mikuláša Schneidera-Trnavského a Eugena Suchoňa. Stanislav Šurin pripravil pre poslucháčov trondheimského konzervatória prednášku
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V

dopĺňala výstava slovenskej grafiky, karikatúry, fotografií, šperkov a textilu, ktorú
6.marca slávnostne otvoril slovenský veľvyslanec v Nórsku Andrej Sokolík.
R
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R E D A K C I A HŽ

SA NIE V Ž D Y S T O T O Ž Ň U J E

S NÁZORMI A POSTOJMI VYJADRENÝMI
V UVEREJNENÝCH TEXTOCH .

V YH Ľ A D Á V A Ť

V DÁTACH UVEREJNENÝCH

V T O M T O Č Í S L E MÔ Ž E T E NA A D R E S E
WWW . S I A C . S K .
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ZMENA V SFZ
O

d 1. augusta t.r. nastúpi na čelo Slovenského filharmonického zboru ako hlavný
zbormajster Marián Vach. Vystrieda tak na tomto poste dlhoročne pôsobiaceho
Jana Rozehnala, ktorý preberá prácu umeleckého šéfa pražského Kühnovho miešaného zboru po úmrtí zakladateľa telesa Pavla Kühna.

2003

HUDOBNÉ UDALOSTI NA SLOVENSKU
Vydalo: Hudobné centrum

D

vojjazyčná slovensko-anglická publikácia nadväzuje
na predošlé ročníky (vychádza od r. 1997). Jej rozsah
sa postupne obohacoval a posledné vydanie obsahuje prehľad širokého spektra hudobných podujatí na Slovensku.
Zahŕňa 282 záznamov, ktoré obsahujú názov, stručný popis podujatia, dátum, miesto konania a kontakt na usporiadateľa podujatia. Informácie sú členené podľa povahy
podujatí a žánrov do kapitol: Festivaly a koncertné cykly
(Vážna hudba, Dychová hudba, Folklór, Džez, blues, RockPop, Folk, country, bluesgrass a ďalšie, World music, Gospel, Výchovné koncerty), Súťaže (Vážna hudba, Dychová
hudba, Folklór, Džez, Rock-Pop, Vedomostné súťaže), Konferencie a semináre, Kurzy a interpretačné semináre (Vážna hudba, Dychová hudba, Folklór, Džez, Folk, country,
bluesgrass a ďalšie). Kapitoly Orchestre, Opery a divadlá
obsahujú prehľady sezón jednotlivých koncertných a operných domov. Publikáciu doplňa Index a Chronologický
zoznam podujatí. Publikácia je nepredajná, možno si ju
vyžiadať v študovni Hudobného centra, Michalská 10, Bratislava. Internetovú verziu nájdete na www.hc.sk.
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ESTA SLOVAKIA
Z
druženie pedagógov sláčikových nástrojov na Slovensku v rámci svojho
poslania, informovať pedagógov všetkých
druhov hudobného školstva o najnovších
trendoch sláčikovej pedagogiky, usporiadalo 14. – 16. marca v Bratislave už XII.
národný kongres. Jeho súčasťou popri
prednáškach a názornom vyučovaní bolo
(14. marca) na konzervatóriu vystúpenie
žiakov ZUŠ a 15. marca v Koncertnej sieni
Klarisky koncert žiakov a študentov. V rámci tohto podujatia prezentovali vybraní
účastníci pracovné výsledky svojich pedagógov. A tak sa v programe striedali nielen
sólisti, ale aj komorné zoskupenia žiakov
ZUŠ, až po vyspelých poslucháčov či doktorandov VŠMU. Snaha umožniť prezentáciu čo najširšiemu spektru účinkujúcich
vyústila v trochu pridlhý maratón.
Je možno zrkadlom doby, v ktorej žijeme, že v súčasnosti výrazne poklesol záujem o hru na sláčikových nástrojoch. Možno to pozorovať aj na prijímacích skúškach
umeleckých škôl. A práve v tejto súvislosti
žiada sa vyzdvihnúť z dramaturgie koncertu vystúpenie 5-členného Bratislavského
mládežníckeho violončelového súboru
(ZUŠ, ved. uč. M. Procházková). Z programového bulletinu sme vydedukovali, že
aspoň v rodinách umelcov sa snažia udržať tradíciu. Týka sa to huslistu Antona
Jablokova, violistu Ivana Paloviča a violončelistu Pavla Muchu a možno i ďalších.
Zo sólistov zaujal intenzitou výrazu a pozoruhodnou pohotovosťou v intonácii (aj
keď sa mu pamäťovo práve nedarilo) Richard Kompus (ZUŠ, uč. T. Nedeľčeva), aj
Anton Jablokov (ZUŠ, uč. M. Skladaná).
Z violončelistiek hĺbavým ponorom do Elégie G. Faurého zaujala Kristína Chalmovská (ZUŠ Prievidza, uč. G. Tunáčková), aj
Katarína Zajacová v Elgarovom Koncerte (VŠMU, pedagóg J. Slávik). Pedagogický

N

a Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity (PF KU) v Ružomberku sa 10. a 11. marca uskutočnili
organové interpretačné kurzy pod vedením Johanna Trummera z Grazu. Podujatie zorganizovala Katedra
hudobnej výchovy PF KU v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom.
V dvoch prednáškach otvoril J. Trummer problematiku interpretačnej
praxe barokovej hudby a predstavil
Johanna Sebastiana Bacha ako nadkonfesijný vzor skladateľa duchovnej
hudby. Zásady štýlovej barokovej in-
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prístup P. Michalicu demonštroval vyspelý, výrazovo presvedčivý, disciplinovaný
huslista Štefan Vontszemü, pedagogický
vklad M. Karlíkovej temperamentný Daniel Turčina. Konzervatórium Žilina reprezentovala Anna Sršňová (pedagóg B.
Urban). Jediným violistom, ktorý sa na
podujatí predstavil ako sólista, bol poslucháč VŠMU Ivan Palovič (pedagóg J. Hošek). Výsledky, ku ktorým dospeli žiaci v komornej hre, sme sledovali vo violončelovom duu Pavla Muchu a Karolíny
Hurajovej (Konzervatórium, pedagóg K.
Filipovič), v kvartete z VŠMU „Viva“ (Petra Csaplárová, Radovan Blahunka,

Karin Kováčová, Kristína Lešická),
v Glazunovovi (pedagóg J. Slávik) i v Albrechtovom kvartete (Zuzana Paštéková,
Anežka Drmolová, Ludmila Hošková,
Katarína Kleinová) – VŠMU, pedagóg M.
Jelinek.
Pri zostavovaní dramaturgie koncertu
sa žiadalo zohľadňovať viac kvalitu ako
obsadenie. Podľa nášho názoru patril k vyvrcholeniu výkon profesionálnej úrovne
v 1. časti Klavírneho tria op. 70 č. 1 D dur od
Ludwiga van Beethovena v zostave Igor
Sagan, Carmela Cattarino, Barbora
Tolárová. Na záver podujatia zneli trio,
sláčikové kvarteto a violončelový ansámbel ZUŠ – kvinteto.
Na rezonancii výkonov u obecenstva sa
podieľali aj mladí a profesionálni klaviristi. Žiada sa vyzdvihnúť najmä výkony
Jany Nagy-Juhászovej, Zuzany Suchánkovej, Dušana Šujana, Jordany
Palovičovej a Barbory Tolárovej.
V L A D I M Í R Č Í ŽI K

Nadácia – Centrum súčasného umenia
ponúka možnosť uchádzať sa v roku 2003 o nasledovné typy grantov:

SÚČASNÉ DIVADLO, HUDBA A TANEC
• SÚČASNÉ DIVADELNÉ, TANEČNÉ A HUDOBNÉ UMENIE
Grant je určený na pôvodné súčasné divadelné a tanečné projekty slovenských tvorcov
a premiérové uvedenia pôvodných hudobných diel slovenských skladateľov.
• VZDELÁVACÍ GRANT V OBLASTI SÚČASNÉHO DIVADLA, TANCA A HUDBY
Grant je zameraný na oblasť manažmentu, umeleckého tréningu a vzdelávania v oblasti
súčasného divadelného, tanečného a hudobného umenia.
Finančné prostriedky sú určené predovšetkým na:
organizovanie vzdelávacích programov a podujatí na národnej i medzinárodnej úrovni
(semináre, dielne, kurzy, workshopy, prednášky, výmeny lektorov a pod.)
Uzávierka žiadostí: 19. máj 2003 do 14.00 h.
Kontaktná osoba: Bohdana Sprušanská, bohdana@scca.sk

terpretácie prezentované v teoretických seminároch si študenti univerzity mohli vyskúšať v rámci workshopov s praktickou výukou pri organe.
Johann Trummer, vedúci Inštitútu
pre cirkevnú hudbu a organ na Hudobnej univerzite v Grazi, poskytol
študentom univerzit y vo svojich
prednáškach množstvo informácií,
ktoré podal veľmi prístupným spôsobom. Využil v nich bohaté skúsenosti organového interpreta, teológa, muzikológa a publicistu.
Š

3

OSOBNOSTI • UDALOSTI

K sedemdesiatke

Mariána Juríka

T

na rubrika v denníku Smena, pokračovali
redaktorské posty v rozhlase, televízii,
v agentúre Slovkoncert, vydavateľstve
OPUS, Opere SND. Všade sa zapísal rozhodným a rozhodujúcim rukopisom, ktorý formoval profil inštitúcie. Zasiahol do
vecí kultúrno – prospešných organizátorsky (Hudobná únia, Hudobný fond, Slovenská muzikologická asociácia, Umelecká

OBZOROV

ento čudný prívlastok pre Mariána Juríka môže sa zdať nepochopiteľný
tomu, kto nevníma jeho zástoj v slovenskej hudobnej kultúre v rozmedzí štyroch
desaťročí, alebo tomu, kto posudzuje osobnosť iba cez svoje vlastné, osobné, utilitárne témy. Priznám sa, že aj moja spomienka na Mariána je motivovaná naším spoločným koníčkom – operným divadlom.
Ale aký široký, fundamentálny bol v tomto smere Juríkov záber! Bez manifestačných, veľkohubých prehlásení vlastne celý
svoj život bojoval proti tomu, aby sme si
hoveli v osobitostiach slovenského operného umenia a aby sme jeho postavenie vo
svete preceňovali. Otváral často aj politicky zahalené obzory, veci a javy posudzoval
vždy v kontexte – medzinárodnom aj historickom. Vytváral tým predpoklad pre objektívne zaradenie domácich umeleckých
prejavov. V oblasti tvorby, aj v oblasti inter-

4

REDAKČNÁ POHODA.

pretácie. Zodpovedne prehlasujem, že počas našej spoločnej štyridsaťročnej cesty
slovenskou operou bol tuším jediným šéfom SND,
ktorý si úprimne nemyslel,
že práve on je tým, ktorý
začína písať dejiny, že pred
nami tu boli levy!
Zvláštny druh slovenského operného populizmu búral všetkými podobami svojej profesie: ako
prvý šéfredaktor Hudobného života, keď v nežičlivých
rokoch tzv. konsolidácie
a všetkého, čo s tým súviselo, ponúkal priestor reflexiám európskeho operného umenia „bez hraníc“;
ako publicista doteraz najkomplexnejším
výletom do zmapovania klasickej tvorby

LÝDIA DOHNALOVÁ

20. storočia, roky u nás „kádrovanej –
možno ešte na starých rozhlasových pásoch existuje záznam tohto Juríkovho viacdielneho cyklu. V „callasovskom roku“, pripomínam, že už pred dvoma desaťročiami, uzrela svetlo sveta jeho monografia

ARCHÍV

ODKRÝVAČ

Prešiel krstom ohňom azda všetkými médiami, s ktorými hudobné umenie dokáže
komunikovať. Prvou štáciou bola kultúr-

FOTO

iem si celkom dobre predstaviť, ako by
to vyzeralo dnes, 5. apríla 2003. Niektoré slovenské mestá by neslávili deň oslobodenia slávnou sovietskou, zato môj šéf
Marián Jurík by celkom určite celebroval
svoju sedemdesiatku. Okrem nás, príručných redakčných hostesiek, by defilovali zástupy kamarátov a spriaznencov. Prinášali
by „zhmotnené“ vinše – knižky, cédečká,
fľašky, vtipné nezmysly, ale hlavne dobré
slovo, prianie „aby sme sa o desať, o dvadsať rokov znova takto...“
Áno, bolo by veselo, tak ako bývavalo –
v obložení „zaručene najlepších“ juríkovských gurmánskych špecialít a nápojov. Na
to všetko bol napojený môj nezabudnuteľný šéf Marián Jurík...
Než sa od nás – príliš chvatne a nezmyselne skoro pobral, stihol toho dosť.
Rodák z Trnavska, z Dolnej Krupej, už
od ranej mladosti skúšaný skrivodlivým
osudom polosiroty, prišiel do Bratislavy
študovať na Vysokú školu pedagogickú.
Vyzbrojený gurážou, talentom prešiel skvelým suchoňovským aj albrechtovským
školením. So solídnou vedomostnou výbavou vhupol do profesionálneho života.
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V

beseda Slovenska, Klub hudobných kritikov a publicistov...) aj pedagodicky (VŠMU).
Výsadnou a srdcovou zónou Mariána
Juríka bol však (pôvodne) dvojtýždenník
Hudobný život, ktorý založil a ktorý končiac rokom 1999 ako šéfredaktor opustil.
Množstvo článkov, statí, kritík, polemík,
diskusií, relácií, profilových monografií,
autorská účasť a spoluúčasť na encyklopédiách, zborníkoch – to bola úroda desiatok
plodných rokov živených vitalitou, invenciou a tvorivou živelnosťou
svojho pôvodcu Mariána
Juríka. Bol rebelom, harcovníkom, bohémom s diagnózou muzikant. Mal rád
ruch, tep, pohyb so zásadou
fair play. Vzhľadom na svoju robustnú letoru a neúplatnosť mal aj dosť nežičlivcov. O to viac mal však
priaznivcov, priateľov, ktorí sme sa radi hriali v jeho
žoviálnej prítomnosti.
Bol vyučeným pedagógom – aj keď učil len okrajovo – sama sa hlásim k jeho odchovancom. Jurík bol nekompromisný v redaktorských parametroch. Skromne si
dovolím podotknúť, že tých 10 rokov, ktoré som prežila po jeho pravici v redakcii
Hudobného života, mi dalo veľa. Profesionálne, aj ľudsky...

veľkej divy, ktorá rozhodne patrí k tomu
serióznejšiemu, čo sa o Callasovej napísa HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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OPUSOVSKÁ
M

SPOMIENKA
mi – v prípade hudobného vydavateľstva
OPUS s umelcami – skladateľmi, interpretmi, hercami, autormi, výtvarníkmi, že pri
tejto práci treba mať cieľ a zámer a držať sa
ho, pokiaľ možno, zubami- nechtami. Že
práca redaktora, to je i nezradiť svoju profesionálnu česť i napriek tomu, že život

lo, pričom treba zdôrazniť, že prístup k pramenným materiálom mal určite podstatne ťažší než západní autori. Po rokoch biedy, v ktorých sme boli odkázaní iba na operné komplety „spriatelených kultúr“, presadil ako šéfredaktor OPUS-u slovenské
reedície troch callasovských gramokompletov (Gioconda, Traviata, Tosca), aj historickú snímku Cavellerie rusticany s Milanovovou a Björlingom.
Patrím k apologétom obdobia šéfovania
Karla Nedbala v opere SND. Pravda, v 30.
rokoch bola vnútropolitická, zahraničnopolitická, ekonomická, aj spoločenská situácia diametrálne odlišná od akejkoľvek
podoby toho, čo postihlo spoločnosť od
Februára po November. Z tohto hľadiska
je päť Juríkových sezón na poste šéfa opery SND (1983-1988) druhou „zlatou érou“
súboru. Po predchádzajúcich peripetiách
doviedol konečne na javisko Benešovu
Hostinu, veľké dielo, stojace na opačnom
póle ako reprezentatívne opusy klasikov
Suchoňa a Cikkera; postaral sa o comeback
Šostakovičovej Kataríny Izmajlovovej po

polstoročí od jej legendárnej bratislavskej
československej premiéry; podpísal sa pod
slovenskú premiéru Wozzecka, fundamentálneho kameňa hudobnej drámy 20. storočia. Za Juríkovho šéfovania prišla do
SND generácia mladých sólistov, z ktorých
viacerí patria dnes k reprezentatívnym zjavom našej kultúry – dámy nemenujem,
aby som sa nespomenutím niektorého
mena neprehrešil proti bontónu, z pánov
napríklad tenoristi Jozef Kundlák a Miro
Dvorský. Ešte významnejším počinom Juríkovej éry v SND bolo rozhýbanie stojatých vôd našej opernej réžie. K dvom vrcholným výsledkom sa vzopäl expresívny
realizmus Miroslava Fischera (Šostakovič,
Berg), priestor však dostal predovšetkým
mladý Marián Chudovský a z činoherného
divadla už preslávený Jozef Bednárik, aj keď
debutu tohto barokového mága operného
javiska sa Jurík vo funkcii šéfa už „nedožil“.
Summa summarum: po Mariánovi Juríkovi zostalo v truhlici našej opernej kultúry neúrekom.
JAROSLAV BLAHO
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oja prvá konkrétna, príjemná spomienka na Mariána Juríka sa viaže,
ako ináč, k OPUS-u. Len pár dní po tom,
čo som opäť nastúpila do redakcie po uplynutí mojej prvej materskej dovolenky, sedela som za svojím pracovným stolom, obrátenom k oknu na rušnú bratislavskú Dunajskú ulicu. Mala som meniny, na ktoré
som v týchto chvíľach nemyslela. Odrazu
sa predo mnou objavila kytica kvetov, sprevádzaná vetou: „Tu máte, blahoželám Vám.“
Otočila som sa: „A k čomu?“ „No predsa
k meninám, viem, že máte meniny.“ „Odkiaľ to viete?“ – spýtala som sa. „No, predsa aj moja manželka je Marta“ – znela odpoveď.
Postupom času sa snáď i vďaka tejto
príhode ľady medzi nami prelomili (Marián, keď chcel, vedel byť taktikom i diplomatom) a šéfredaktor OPUS-u sa pre mňa
stal dobrým šéfom, neskôr dobrým kolegom a priateľom a s odstupom času, môžem to povedať s čistým svedomím, i učiteľom. Naučil ma, a myslím si, že nielen
mňa, čarovnému remeslu redaktorskému,
tomu, čo všetko treba na vydanie dobrej
gramoplatne či odbornej hudobnej literatúry. Naučil ma, že práca redaktora je v prvom rade prácou tvorivou a preto vzrušujúcou, pri ktorej sa len málokedy možno
nudiť. Naučil ma, že spočíva v práci s ľuď-

pozostáva aj z množstva kompromisov.
Jednoducho, on patril v mojom živote
k tým, ktorí ma naučili mať rád prácu.
Dodnes mi je za ňou clivo. Myslím si, že nie
som sama, ktorá si na OPUS dnes spomína s ľútosťou a nostalgiou. Na nespočetné
nahrávky skladieb slovenských autorov, na

profily slovenských sólistov, komorných
súborov a orchestrov, na licenčné tituly,
ktoré nám priblížili majstrovstvo svetových
operných i koncertných pódií, ale aj na
kompletné knižné vydanie Slovenských
spevov, pôvodných muzikologických prác,
celý rad pedagogickej a inštruktívnej literatúry pre Ľudové školy umenia. Menovať všetko, čo v OPUS-e vzniklo i za tých
vyše 10 rokov Mariánovho pôsobenia
v ňom, sa nedá a keďže z OPUS-u zostala
len budova, možno by tomu mnohí ani
neuverili. Marián bol človekom, ktorému
podľa mňa prúdila v žilách krv redaktorská, novinárska. Prahol po nových informáciách. Mal rád život a všetky radosti
a slasti s ním spojené . Bol labužníkom, mal
rád dobré jedlo, vedel oceniť kvalitné víno,
pravú kopaničiarsku slivovičku, dobré pivko, pikantnú klobásu i poľovnícke špeciality, ktoré rád pripravoval a konzumoval,
samozrejme, väčšinou v spoločnosti ľudí,
ktorí mu len málokedy smeli v jeho blízkosti chýbať. Nie, zďaleka nebol dokonalým ani ideálnym človekom. Mal svoje slabé stránky, nedostatky, dopúšťal sa i chýb.
Mal však veľa priateľov, pre mnohých bol
ich dôverníkom, mnohým pomohol.
Viem to aj z vlastnej skúsenosti i z čias, keď
sme už neboli „opusákmi“. Mal intuíciu,
na ktorú staval a v mene ktorej i riskoval
s komentárom: „Mám pravdu, ver mi,
mám na to nos, ten ma neklame.“ Veľakrát tú pravdu naozaj mal, rád sa o svojej
pravde presviedčal, rád o nej presviedčal
iných, rád vyhrával, nerád si to priznával.
Poslednýkrát som s Mariánom hovorila pár dní pred jeho smrťou. Bol v nemocnici a chcela som ho navštíviť. Súkromne
i služobne. Prišla som si po text k nahrávke Vivaldiho Štyroch ročných období s Tiborom Kováčom, s huslistom, s ktorým v Slovenskom rozhlase inicioval nahrávku a vydanie Paganiniho sólových capricií. Text
k Vivaldimu dokončiť stihol, vydať capricciá už nie.
Pre chrípkovú epidémiu boli v nemocnici návštevy zakázané. „Starká, upros ich,
aby Ťa pustili dnu“ – znelo v mobile, cez
ktorý sme komunikovali. Nedali sa uprosiť. A tak mi zostali spomienky- živé, veselé, vážne, smutné i nostalgické. Je pravdou,
že s každým pre nás blízkym človekom odchádza aj kus z nás. Opäť som si už osvedčenú myšlienku uvedomila pri písaní tejto
spomienky. To redaktorské, poprepletané
tak trocha s bohémskosťou a ležérnosťou,
predovšetkým však profesionalitou, to redaktorské, ktoré sa dnes mnohým zdá zastarané, nemoderné, zostalo vo mne ako
niečo, čomu stále verím.

MARTA FÖLDEŠOVÁ
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(IN

V

MEMORIAM

MIROSLAV HORNÍČEK)

čo si do večnosti odniesol pár minút so
českých Literárních novinách som nemnou ako odtlačok mojej bytosti...
dávno našiel zvláštnu fotografiu J. VoPochopil som, že bol dobre pripravený;
běrka. Spod nej ma ako laserový lúč prez dlhej, otvorenej debaty od rána toho dňa
nikli presné, oslobodzujúce verše Jana Ská(pri borovičke) až do podvečera „hovorov“
cela: A je to prostě jako zázrak / a jako věč(tam už pri legendárnom červenom víne)
nost ve chvíli / kdy zase znovu nebudeme /
presne usúdil, že som posadnutý hľadaním
jako jsme předtím nebyli... Fotografia sa dlho
svojich ľudských i skladateľských koreňov,
vzpierala mojim očakávaniam; Skácelove
„prvých vecí“, prvých rozhodnutí... Dotýverše mám zafixované dávno, ale studená
kal sa v podstate stále iba týchto motíjarná krehkosť, chvejivosť obrazu mi k nim
vov... Atmosféra vtedajšej Prahy k tomu
nijako nepasovala. A predsa, čímsi som bol
veľmi prispievala. Na Václavskom námestí
čoraz viac priťahovaný. Čímsi, čo akoby
sme sa cestou do Domu slovenskej kultúnaozaj – chýbalo. Chýbalo, a predsa úzkostry museli s manželkou predierať kordónným hlasom volalo... Z temnoty starej
maštale vyfotografovaný záber ma postupne sám naviedol k tomuto volaniu: v páse dovnútra dopadajúceho
jarného svetla pijú v popredí dve malé, snehobiele
kozliatka mlieko z misky.
Ich matka vážne stojí nad
svojím dlhým tieňom a znepokojene hľadí do tmy. V pootvorených vrátach stojí
v druhom pláne chlapček
s tretím kozliatkom v náručí... Predjarie, prvé skromné nakuknutie nového života. Čo to má spoločné s existenciálnym dotykom Skácelovho verša?, hovoril som si.
PRI ČERVENOM VÍNE V PRAŽSKOM DOME SLOVENSKEJ KULTÚRY.
Až som v pozadí, uprostred
dvora objavil – lavičku. Lami policajných áut, kalužami a odpadkami
vičku, tak krásne navštívenú jarným slnvečer predtým postriekanej a rozohnanej
kom, a predsa – prázdnu...
demonštrácie. Rok 1989 práve naberal svoPo pamäti – vedený neodbytným nutje dejinnotvorné tempo i symboliku. Cítili
kaním – som siahol do skrinky so starými
sme to – chápali sme i nechápali. Trocha
mg kazetami a vybral jednu z nich s oznasme sa i báli... Láskavá Horníčkova múdčením: 21. 2. 1989, J. Hatrík a M. Horrosť nám odrazu pripadala dvojnásobne
níček, Dom slovenskej kultúry, Praha.
pohostinná – stala sa na ten dlhý deň naNebude mi nikto veriť, ale ja som si túto
šou útechou i útočiskom. Nie všetko z nášpásku doteraz nikdy neprehral ako celok.
ho dialógu je po rokoch zaujímavé – najUveličený skutočnosťou, že do môjho živomä z toho, čo hovorím ja. Mnohé som pota kedysi na pár hodín vstúpil Miroslav
tom neskôr, oslobodený od zovretia režiHorníček, som to dlho nepotreboval – atmu i vlastnej zotrvačnosti, povedal presnejmosféra i zmysel onej chvíle vo mne zotršie, otvorenejšie. Teraz ma oslovujú najmä
vávali vlastnou váhou spomienky. Potom
jemné „pinknutia“, nenápadné horníčkovsom zasa nechcel – znechutený technicky
ské „protihlasy“, z ktorých si dokážem –
nepodareným úvodom nahrávky som sa
a verím, že aj môj čitateľ – poskladať na
bál, že ma „stará fotografia“ sklame
zrazu opustenú predjarnú lavičku živý oba usvedčí z ilúzie. Tentoraz, prebudený skáraz tohto vzácneho muža a umelca...
celovsko-voběrkovskou metaforou, som
Hneď v prvej vlne spomienok na moje
so srdcom v hrdle vydržal a vypočul si všetskladateľské začiatky vyliečil jediným
ko, všetko, celú pásku až do konca. Prehoťahom môj dlhoročný komplex – tajnú
voril ku mne znova – ten, ktorý tu už nie
obavu, že som si skladateľskú dráhu vyje; nie ako keď predtým nebol, ale ako ten,
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KEĎ V NEBI VYHRÁVAJÚ...

bral nevhodne. Tento tŕň do mňa kedysi
koncom 50. rokov zapichla kritika (prvá
kritika na moju hudbu) z pera nikoho menšieho ako Jozefa Kresánka. Posudzujúc
moju, dnes stratenú prvotinu (Lyrické piesne pre tenor a klavír na vlastné slová) vyniesla tvrdý ortieľ: „Školenie takýchto adeptov kompozície je nosením vody do mora...“
Vyvolal som tento prízrak a Horníček s odzbrojujúcim úsmevom okamžite zareagoval: „No jo, to je tak chytře napsaný, že člověk
vlastně neví, jestli je to chvála, nebo ne... To
mi nikdy nenapadlo!, vydýchol som s úľavou. A Horníček všetko vypointoval takto:
„Žádný moře není tak velký, aby mu trochu
vody neprospělo...“
Do polohy „vedúceho hlasu“ sa Horníček dostáva pri dialógu o mojej (a ako sa
ukázalo, aj jeho) skladateľskej láske – Bartókovi. Zaspomínal si na budapeštianske
muzikálové stvárnenie svojej hry Muži
v šachu. Hoci maďarsky nerozumel ani slovo, páčilo sa
mu to. Inscenátori ovšem
jeho predlohu úplne zmenili...“ A já měl v těle sto repriz
své původní verze...“, uškrnul sa Horníček. Aby mal
pocit, že s niekým a niečím
naozaj komunikuje, rozbehol sa po obchodoch a na
veľký údiv svojho tlmočníka a prekladateľa si kúpil
celú sadu platní s Bartókovou hudbou. Pozoruhodným sa mi javí, že Bartók
imponoval Horníčkovi najmä svojou – ako sa vyjadril
– neohraničitelností, čiže podunajskou koncepciou, ktorú zaujímavo prirovnal
k inej svojej láske – k južnému Francúzsku,
k Provence, k miestu, odkiaľ nám napísal
svoje krásne „Listy...“
Horníček túto narážku na budapeštiansky prírastok do svojej veľkej zbierky platní vážnej hudby vypointoval spomienkou
na Ilju Hurníka. Keď sa ako susedia-chalupári (priťahovaní vraj aj mágiou svojich
priezvisk: Hurník – Horníček) zoznámili,
prejavil sa Hurníkov pedagogický inštinkt.
Začal Horníčkovi vysvetľovať teoretické
základy hudby, napr. princíp sonátovej formy, tóniny a podobne. Horníček bol zlým
žiakom; nechcel chápať, hral, že nechápe...
(Von se pak naštval, šel k piánu a pořád mi
cosi přehrával, abych pochopil, co jsou tóniny...) Keď si potom túto zaiste štylizovanú
dvojrolu „učiteľ – žiak“ naozaj zahrali v sérii večerov v Divadle hudby, Hurník sa nakoniec vzdal: „K čemu jsou Horníčkovi tóniny, když on má diskotéku jako znalec!“
Uprednostňovanie citovej rezonancie
v Horníčkovom prístupe k hudbe, jeho
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odpor ku scholastickej teórii, to všetko ma
s ním vtedy naozaj zblížilo...
Pokora a skromnosť prebleskujú aj pri
dialógoch o tom, v čom sa síce ako samouk, ale nakoniec profesionál, suverénne
pohyboval – o divadle. Aj tu sa postavil proti umelosti, nápadnej, egocentrickej konštrukcii. Keď som sa mu zveril, že racionálne operácie s materiálom sa snažím pred
poslucháčom skryť, aby pôsobili, ale nerušili, doplnil: „V divadle má tímto způsobem
zmiznout režie. Divák by si neměl říkat, hergot, to je ale narežírovaný! Režisér má jenom
vyprávět příběh, a pak vyjít zadním vchodem
a zmizet...“ V skvelej knižke Poznámky o divadle, ktorú som čítal len nedávno, Horníček podobne hovorí o svojej režisérskej
práci s hercom – spočiatku sa s ním stotožňuje, tlačí na jeho imagináciu, predohráva, potom sa postupne sťahuje do úzadia,
robí miesto rozvíjajúcej sa, zrejúcej koncepcii herca, až ustúpi úplne. Vtedy v Prahe mi
to povedal takto: „Vždy mě strašně baví pozorovat, jak se v člověku narodí to i ono...“
Hoci kulisa postriekaného Václaváku
v podstate do nášho dialógu neprenikla,
predsa len sa v jednej sekvencii prejavila –
najmä keď sme hovorili o českej a slovenskej národnej povahe. Horníček mi ako Slovákovi galantne nahral: „ Když se slovenský

bohoslovec dožere, tak uteče do hor a je z něj
Jánošík. Kam uteče,když se dožere, český bohoslovec z české roviny? Do Brd? Tam ho mají
za čtvrt hodiny! A ešte raz pichá do českej
malosti: „Jugoslovan říká Čechovi: Když
k nám vpadli fašisté, střílel každý keř, kámen,
strom! A Čech říká: No jo, jenomže u nás to
tenkrát bylo zakázaný... Snažil som sa kontrovať slovenským zlým svedomím a komplexmi (Obchod na korze a podobne...), až
sme sa nakoniec ako na ideále zhodli na
lasicovsko – satinskovskom človákovi...
To vyvolalo pôvabnú sériu Horníčkových
spomienok najmä na Jula Satinského. Ten
sa blízko priatelil aj s Horníčkovým ( vtedy
ešte žijúcim ) synom Honzom. Och, Bože...
Keď sledujem tieto na nahrávke pribúdajúce mená mŕtvych; medzi nimi aj meno Bohdana Warchala, ktorého som na tom istom
mieste, kde sa odohral náš dialóg s Horníčkom, sám pár rokov predtým uvádzal spolu so SKO a svojou Ponorenou hudbou, mám
zvláštny pocit. Akoby sa kus môjho doterajšieho bytia odsťahoval do inej dimenzie,
k týmto drahým a vzácnym mŕtvym. Nahrávka mi s novou energiou zmyslu – už
nie ako relikvia, ale ako tajomná výzva –
ide v ústrety: Horníček ma nakoniec vyzval,
aby som pustil nejakú svoju hudbu. Mal som
tam všeličo – pustil som krátky detský zbor

na text D. Heviera „Keď v nebi vyhrávajú...“ („...padajú na zem noty...“). Vznikol na pamiatku tragicky zosnulej zbormajsterky detského zboru a postupne sa v mojej hudbe stal osobným symbolom,
symbolom kontaktu s tým, čo odchádza, čo
strácame a čo sa nám znova akoby vracia
z neba, akýsi očistný dážď večnosti, ktorý
prší na naše krátke, márne životy... Horníček to krásne prijal a pridal spomienku na
českého spisovateľa Aškenazyho, „večného
Žida“, Ahasvera, ktorý žije vždy inde, pod
iným menom, ale je večný... Mne nebolo
viac treba: Aškenazyho „človíček“ z Dětských
etud je mojou celoživotnou fascináciou.
V jednej z „etud“ sa pýta otca na pohrebné
auto – je mu ľúto, že nebožtík leží vzadu sám,
opustený... Tati, praví, a nemohl bych já, až
umřu, sedět vedle šoféra? Keď ho otec uistí, že
môže, upokojí sa a viac sa od tej doby smrti
nebojí... A já se nebojím také, dodáva Aškenazy, když budeme sedět vedle řidiče...
No, a to je vlastne všetko, čo mi po Horníčkovi z tej besedy zostalo... Ba vlastne
nie, ešte čosi: spoločná fotografia pri červenom víne. Kým som ju našiel, obrátil
som naruby celú pracovňu. Ale mám ju !
Verím, že si sedel vedľa šoféra, drahý Miroslave. A že v nebi vyhrávajú aj Tvoje dobře utajené housle...
J URA J H ATRÍK

Viedne

lasti interpretácie. Bol znalý, vlastnou diváckou praxou fundovaný historik opernej Viedne, pamätník Schalkovej aj Kraussovej éry, prvých povojnových sezón Kripsovho „mozartovského ansámblu“ v Theater an der Wien, aj Karajanovho obdobia,
vyšperkovaného megapojmami operného
spevu. Priateľ Kiepuru aj Jeritzovej, nadšenec, ktorý zo „Stehplatzu“ opery na Ringu
tlieskal maršálke Lotte Lehmannovej a Ottaviovi Richarda Taubera.
„Ja, meine Damen und Herrn“, ako sa
sám prihováral divákom z televíznej obrazovky – s Marcelom Prawym odišiel živý
fragment svetovej opernej histórie.

ZA LEGENDOU OPERNEJ
P

o dovŕšení deväťdesiateho prvého roku
svojej prebohatej životnej púte odišiel
Marcel Prawy (nar. 29. decembra 1911).
Zosnulého neobdarúvam žiadnym profesným označením. Pre každého zo širokej
plejády tých, čo sa osobne či symbolicky
v minulých dňoch poklonili pred jeho rakvou, predstavoval totiž dominantne čosi
iné. Bol dlhoročným dramaturgom Volksoper, na javisko ktorej priviedol prvý americký muzikál (Kiss Me Kate), svoju novú
„známosť“ z rokov amerického exilu 19391946. Bol dramaturgom Staatsoper a po-

pulárnym iniciátorom, scenáristom i moderátorom jej nádherných predpremiérových matiné. Bol rozhlasovým a hlavne televíznym glosátorom operného diania,
a nielen viedenského, pričom v jeho najplodnejších rokoch, pred vojnou i po nej,
bola Viedeň naozaj jedným z „pupkov“
operného sveta. Pre nás za „železnou oponou“ bol dlhé roky prostredníctvom médií ORF kontaktnou spojkou so zahraničným operným dianím, nitôčkou tenkou,
ale spoľahlivou, s udalosťami aj vývojovými trendmi západnej opery, najmä v ob-
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Preberie NOVOSTAVBU SND

zo spánku NATO?
V

ytrhne niekto novostavbu Slovenského národného divadla z takmer 20ročného snenia? Alebo bude ďalej chradnúť a jej tvár zohyzdia vrásky staroby?
Dych spiacej krásavice, ktorej šaty už dávno nie sú podľa poslednej módy, sa naposledy zrýchlil v auguste minulého roku. Vtedajší minister kultúry Milan Kňažko totiž
avizoval, že na 12. septembra sa pripravuje
Deň otvorených dverí, ale aj koncert na oslavu ukončenia prác na opernej sále. Otvorenie činohernej a experimentálnej sály vtedy
ministerstvo plánovalo na koniec roku
2003. Namiesto slávnosti sa však konal
kontrolný deň, kde sa návštevníci dozvedeli, že na dokončenie v apríli 2004 je potrebná ešte miliarda korún.
V tomto roku vládne ruch na stavbe od
konca februára. Namiesto robotníkov sa
tu však potulujú vysokopostavení štátni
úradníci, ktorí si za výdatného záujmu
médií navzájom oprašujú dlhé elegantné
kabáty. Nielen prezident Rudolf Schuster
si priestory divadla obzeral kriticky a odporúčal robotníkom pridať do kroku. Ich
motiváciou by mohol byť fakt, že v máji
budúceho roku by sa na Slovensku malo
uskutočniť Parlamentné zhromaždenie
NATO. Zahraniční diplomati by si červené
kreslá v novej opernej sále s kapacitou vyše
900 miest vyskúšali radi. Podľa ministra
kultúry Rudolfa Chmela si už sálu boli obzrieť a z ponúkaných priestorov sa novostavba SND páčila najviac. Chmel, ktorý po
prezidentovi pozval na prehliadku aj svojich kolegov z vlády, teda chce bojovať za
rýchlejšie ukončenie stavby. A tak sme sa
mohli začať tešiť... Premiér Mikuláš Dzurinda však v jedno marcové popoludnie na
návšteve novostavby neprejavil veľké nadšenie pre túto myšlienku. Novinárom povedal, aby nespájali dokončenie stavby s budúcoročným parlamentným zhromaždením NATO. Za hlavu sa – aspoň v duchu –
chytal aj minister financií Ivan Mikloš, ktorého oblieval studený pot pri myšlienke
kŕmenia obrovského divadla zo štátneho
rozpočtu. Šéf kultúry ich preto nebude
musieť iba presvedčiť o svojej myšlienke
rýchlejšieho variantu dostavby SND. Pred
vládou musí obhájiť aj potrebnosť a opodstatnenosť divadla. Zatiaľ sa však naši vládni činitelia zhodujú aspoň na jednom – stavba by mohla byť využívaná aj ako kongresové centrum.
Ak Chmel neuspeje so svojím rýchlejším variantom, bude sa spiaca krásavica
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zobúdzať o niečo
neskôr. Podľa druhého variantu by
operná sála mohla
byť dobudovaná
v apríli 2004, pričom prvú premiéru
by tu mohli odohrať
v decembri 2004.
Činohra, ktorá v súčasnosti vyzerá ako
úplné stavenisko,

s kapacitou 649 sedadiel, by podľa neho
mohla byť ukončená a skolaudovaná v decembri 2005.
Ako je však možné, že napriek 2,9 miliardám korún, ktoré stavba zhltla od roku
1985, stále nie je hotová? Spiacu krásavicu
asi stráži drak, ktorý si najradšej pochutnáva na peniažkoch daňových poplatníkov.
Pred rokom v januári sa šípkovým krom
okolo tohto tajomstva začali presekávať
odvážni členovia Výboru Národnej rady
Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Ich cesta nebola márna a ministerstvo
muselo pripustiť, že niektoré výdavky na
dostavbu novej budovy boli stratové. Zdôvodnilo ich veľkým predĺžením dokončovacích prác v interiéroch a v okolí divadla.
A len tak mimochodom, odkladaním sa
projekt každoročne predražuje. Najviac
peňazí si vyžiadala technologicky náročná

sála opery. Aj to už dnes nie je pravda, pretože na opravu a výmenu rozličných prístrojov a materiálov, ktoré sa počas 18-ročného trvania stavby pokazili, alebo zastarali, sa doteraz minulo až 280 miliónov.
Rudolf Chmel zatiaľ podnet na prešetrenie šafárenia na novostavbe na Národný
kontrolný úrad nepodáva, hoci tu posledná kontrola bola v roku 1996. Uznáva
však, že sa v tejto veci uvažovalo nekoncepčne a nesystémovo. Prezident Schuster
si však servítku pred ústa nedával. „Divadlo je typickou ukážkou toho, ako investičná výstavba pohlcuje peniaze,“ zahlásil počas februárového kontrolného dňa.
Súťaž na novostavbu SND vyhrali ešte
v roku 1980 architekti Peter Bauer, Martin
Kusý a Pavol Paňák. Rozhodnutie o výstavbe novej budovy
SND padlo v roku
1979, jej základný
kameň položili v roku 1983. Stavať sa
na Dunajskom nábreží začalo v roku
1986. O sedem rokov neskôr sa stavebné práce spomalili, hoci boli kryté
účelovou dotáciou
vlády vo výške 100
miliónov Sk. Pred
deviatimi rokmi bola z iniciatívy ministra
kultúry Ľuba Romana v predaji lotéria Biela
– modrá – červená, ktorej výťažok bol určený na dostavbu divadla. Práce na stavenisku boli zastavené od februára 1997 do
decembra 1998. Dnes si spiaca krásavica
pýta ešte 1,3 miliardy korún, pričom sa
v tlači objavujú správy, že po nových šatách
po 20-tich rokoch túži aj jej staršia sestra –
Slovenské národné divadlo na Hviezdoslavovom námestí.
KAROLÍNA DANKOVÁ

K A L E I D O S K O P

Prehrávky pre pouličných hudobníkov?
Po dvoch rokoch dospelo vedenie londýnskeho metra k modelu, ktorý oficiálne umožní verejné hudobné
„pouličné“ produkcie v priestoroch metra. Tie sa totiž
dlhodobo vedeniu metra priečili s tým, že zabraňujú
cestujúcim v dostatočnom počutí bezpečnostných
oznamov a hlásení. Ako riešenie sa ukazuje vytýčenie 25 staníc, v ktorých bude platiť dopredu dohodnutý rozvrh hudobných produkcií, financovaný každé
štyri mesiace iným sponzorom. Ten bude mať na
určených miestach vlastnú reklamu a každodenne
zaistené trojmiliónové „publikum“, využívajúce na
osobnú prepravu londýnske podzemie. Záujem už
prejavila asi stovka hudobníkov, ktorí sú však trochu
zaskočení podmienkami získania licencie – okrem
potvrdenia, že nikdy nemali „problémy“ so zamestnancami metra, by mali prejsť aj špeciálnymi prehrávkami. Londýnske metro tak chce cestujúcim zabezpečiť „dobrý hudobný štandard“.
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003

ZAMYSLENIE

CON

BRIO

SYNŤÁKOVÉ CON BRIO
HUDBA JE KRÁSNA, ALE NEPOHRDNE ANI PRÍZEMNEJŠÍMI FORMAMI EXISTENCIE.
NAOPAK, JE TO ČERTOVSKÝ VYNÁLEZ NA ŠÍRENIE ZVUKU V PRIESTORE A V BYTE.

M

ôj činorodý otec zbožňuje predmety
ukončené elektrickou šnúrou, lebo
predstavujú možnosť, že sa pokazia a on
ich opraví. Raz našiel v komore zabudnutý
niekoľkooktávový detský syntezátor, možno CASSIO alebo inú značku. Ešte za čias
socializmu jeho vnuci pílili na ňom uši svojim rodičom. Keď toho bolo priveľa, syntezátor skončil v komore, kde spal zapichnutý v haraburdí celé roky ako Šípková Ruženka a čakal. Princ-dedko vyskúšal, či
funguje, pripravený ho opraviť, ak by tak
nebolo. Syntezátor fungoval. Priniesol ho
do dovtedy príjemne obývateľných priestorov bytu, zapojil šnúru do elektrického vedenia, zľahka brnkol na klávesy a hľa:
HUDBA zaplavila byt! Ako malý americký
Kevin bol práve „sám doma“, a tak začal
na syntezátore con brio experimentovať.
Po niekoľkých dňoch sa nás susedia,
ťažko skúšaní dedovým muzikantským
ošiaľom, spýtali, prečo to dieťa nezapíšeme do hudobnej školy? Len ťažko sme im
mohli vtedy prezradiť, že na syntezátore
„vyhráva“ môj milovaný otec, ročník 1917,
ktorý zanovito hľadal klávesnice k melódiám: Už troubějí, Keď som išiel, A ja ju, a ja
ju..., Nečakaj ma už nikdy, Pod tým naším
okénočkem, Na krásnom modrom Dunaji atď.
Milý otec má dobrý hudobný sluch v kombinácii so zanedbaným hudobným vzdelaním a slabnúcim uchom. Prístroj mu hral
automaticky sprievod a hlasitosť prispôsobil svojim potrebám.
Ako samouk objavil vo veku 75 rokov
funkcie registrov na syntezátore. V predajni, kde predávajú hudobné nástroje, sa
poinformoval o ďalších možnostiach. Od
toho dňa chodil vytrvalý dedko – syntezátorista do predajne aspoň tak často, ako
traktorista do práce. Predavačovi bol vekovo netypický zákazník nečakaným spestrením nudných dní v prázdnej predajni.
Bol trpezlivý, veď možno si raz niečo kúpi...
Školil učenlivého dedka – amateura, ako
si má naprogramovať tempo, typ sprievodu, dynamiku a vybrať z 25 možností tanečných rytmov a hudobných nástrojov...
Doma si otec s pôžitkom všetko overil.
Najmä batéria bicích nástrojov na neho silne zapôsobila. Bicie sprevádzali aj uspávanku: Hají belí, bum! usni že mi, bum-bum,
bác ...! Susedia mohli pokojne predať svoje
„veže“ alebo emigrovať.
Po čase sa v dedkovej kartovej partii
rozchýrilo, že potrebuje parťáka na dvoj HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003

hru, aby mohol lepšie „terckovať“. Pre starých chlapov to znelo lákavo a tajomne.
Prihlásili sa viacerí, vydržal len jeden. V dome pribudol ďalší muzikantský elementarista, ktorý odteraz hrával s otcom štvorručne, trojručne, alebo obaja jednoručne.
Mal trochu iný temperament, preto sa im
súhra spočiatku absolútne nedarila a tiež
pozabudli, že ani jeden z nich nepozná noty.
Polyrytmus, polymetrika, polytonalita, ba
aj polymodalita by boli slabé slová na ich
hudobné výtvory. Muzicírovali podľa programu, ktorý výrobca vložil do „mlynčeka
na hudbu“, ako otec výstižne pomenoval
čertovský stroj plný muziky. Ani na repertoári sa nevedeli zhodnúť, napriek tomu

začali spoločne „nacvičovať“. Popri zvukoch otváraných pivových fliaš sa ozývali
radostné výkriky: – „Konečne hráš čisto,
ty somár starý!“ alebo: „Aký to hráš prstoklad? Veď som ti vravel: štvrtý, štvrtý, piaty, piaty, štvrtý, štvrtý, tretí – nie pohár,
prst!“ Ich repertoár v tom čase obsahoval
pitoresknú zmes pôvodom azda slovenských ľudových piesní v naprogramovanom rytme latinskoamerických tancov,
rumby, cha-cha, slovenského tanga, passodoble a čo ja viem čoho ešte. Čím bola kombinácia rytmu a melódie bláznivejšia, tým
viac sa zabávali. Nič im nebolo dosť posvätné, pohrali sa aj s hymnou a (viď roky narodenia) aj s internacionálou, tak to ste mali
počuť! Z úspechu sa im zakrútila hlava, veď
takto ľahko komponujú asi všetci! Dedko

spyšnel, konečne vypátral ako dobre sa žije
skladateľom tanečnej hudby. A tých peňazí, čo mohol mať...
V syntezátorovom tandeme občas pohostinsky spoluúčinkuje vnučka Alenka,
lebo „ona sa k nám zmestí a je skromná“.
Pridelili jej v diskante dva klávesy – „biely
a čierny pri sebe“. Počas ich muzicírovania
„hrá“ Alenka komárika. Hra je zábavná
preto, lebo vždy, keď vŕzgne na malú sekundu, podgurážení dedkovia sa musia
plesknúť po rukách a zapišťať akoby ich
uštipol komár. Po toľkých pivách to robia
s veľkým hereckým nasadením, podľa Stanislavského metódy. Alenka je ako v ríši
divov. Nevychádza z údivu, akú má moc,
keď dvoma klávesmi ovláda dedka aj jeho
nespratného kamaráta. Štípanie sa jej natoľko zapáčilo, že už sa chce zapísať do hudobnej školy, kde učia deti aj iné čudá na
hudobných nástrojoch (azda ich dovtedy
nezrušia celkom).
Môj senior pri hudbe načisto ozdravel.
Jedného dňa vyhlásil, že si šetrí na výkonnejší „synťák“ s dynamickou klávesnicou.
Rodina uznáva heslo: Ži, a nechaj žiť! a preto si súbežne s ním šetrí na výkonné chrániče na uši, lebo všetkými milovaný umelec si
niekedy počas vlastnej produkcie krátko
zdriemne, pričom hrá ďalej. (Toto keby sa
ešte naučili veľkí koncertní umelci, na koncertoch ktorých väčšinou zaspáva publikum!) Osobne som rada, že za mojej mladosti bolo v dome iba krídlo značky „Schnabell“ bez možnosti vyludzovať na klavíri
husle, alebo komára. Zároveň ľutujem, o koľko zábavy som prišla...
Tak mi poraďte, čo to je – muzikoterapia, alebo muziko-trápia,
či „terra“ múz? Humor v dome,
alebo hra na „hru“, zábavná „jeseň života“ či „jeseň hudby“ ako
takej? Oduševnenie muzikantov-seniorov pre domáce elektronické muzicírovanie by mohlo pripomínať zlatý
vek hudby minulých storočí, keď ľudia
o dušu muzicírovali doma pre potešenie. Nepamätáte sa? Že to bolo dávno?
Ja som objavila na území Bratislavy
v paláci – kde sídlilo „Na večné časy“ – kaviareň s niečím úžasnejším ako je elektrický syntezátor. Grandiózny „stroj-mlyn“ na
hudbu. Umelecko-fantazijná drevená koláž
je pozliepaná zo starožitníckych súčastí
iných prístrojov, kľúk, prevodov, hriadeľov
a pák, ktoré z výšky troch metrov kaskádovite klesajú od vrchnej kľuky až po dolný corpus hudobného nástroja – staré nefunkčné harmónium – umne vklinené do
tela obrovského mystického stroja na hudbu. Určite nehrá, ale audiovizuálnu fantáziu nesklame. Nad klaviatúrou je plechový
súdok a štyri pípy, z ktorých by mohli tiecť
príjemné moky, keby... Namiesto harmónia ku káve a vínku pekne hrajú živí džezmeni... vždy v nedeľu a con brio.
MEŠKA PUŠKÁŠOVÁ
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MÉDIÁ

R OZ H L A S O V Ý

P

od názvom Mág zvuku vytvoril v marci 2000 redaktor Jozef Lenhart z Redakcie umelecko-dokumentárnej publicistiky SRo fíčer o Petrovi Janíkovi, dlhoročnom zvukovom majstrovi Experimentálneho štúdia SRo. Reprízu tejto relácie
sme počuli 15. 3. na Rádiu Devín, (o 12.00
h). S Petrom Janíkom, skladateľom Petrom Kolmanom a ďalšími zvukovými majstrami – Jánom Backstuberom a Jurajom
Ďurišom sa od 60. rokov minulého storočia spája epocha slovenských autorov elektroakustickej hudby, známych aj pod menom „bratislavská škola EAH“. Relácia bola
poučná pre pamätníkov, aj pre nových poslucháčov, ktorí si oživili mená autorov elektroakustickej hudby (P. Kolman, M. Bázlik,
I. Parík, R. Berger, J. Beneš, I. Zeljenka a ďalší, tu nemenovaní), resp. skladieb a hudobno-dramatických diel, realizovaných ešte
v Elektroakustickom štúdiu SRo. Okrem
fragmentov diel a spomienok (zoradených
v neobyčajnom autorskom i režijno-zvukovom rúchu) zazneli najmä slová uznania P.
Janíkovi, ktorý si v čase vzniku relácie pripomínal šesťdesiatiny. A tak bol formálny
dôvod na autorsky (i realizačne) zaujímavý dokument o inšpirátorovi jedného rozhlasového štúdia, bez ktorého si podnes
nemožno u nás predstaviť novú prácu so
zvukom. Z mnohých pozoruhodných výrokov o práci P. Janíka a Elektroakustického štúdia SRo, aspoň jeden – od Romana
Bergera:
„Peter Janík vedel ponúknuť umelcom alternatívu, perspektívu a pokrok. Elektroakus-

ZÁPISNÍK

tické štúdio bolo v tých časoch oázou, kde človek cítil, že môže komunikovať priam so sférou nadpozemského...“
Nielen hudobníci spomínali a ďakovali
výnimočnému „mágovi zvuku“. V relácii
zazneli aj ukážky z dodnes ojedinelého spracovania Nezvalovej básnickej skladby Edison v réžii V. Ruska (s hudbou J.Malovca),
či z Lermontovovho Démona, kde pridal
svoje hodnotenie aj divadelný kritik Emil
Lehuta; zvlášť sa hovorilo o medzinárodnom ocenení P. Janíka na Prix Italia´92
s hrou Muchy v zime; Elena Antalová, autorka rozhlasových hier pre deti i dospelých, si zaspomínala na prácu P. Janíka v oblasti rozhlasovo-dramatickej tvorby. Následné ukážky iba potvrdili, že P. Janík
dokázal neopakovateľne, s fantáziou umelca, veľa ráz v úlohe druhého autorského
JA, narábať so zvukom a myšlienkou.
Akcenty, rezonancie (15. 3.,14.05,Rádio Devín) pripravilo banskobystrické štúdio. Tentokrát „pol na pol“. To znamená,
že polovica relácie bola venovaná hudobnej rozhlasovej publicistike – a druhá nahrávkam klaviristky Zuzany Paulechovej. K tej druhej časti aspoň toľko: malo by
byť v záujme tvorcov, aby v podobnom
hudobnom bloku, zaradenom do hudobno-publicistickej relácie, vsunuli čo len malú
(novšiu) informáciu (rozhovor) o interpretke, nahrávke, dramaturgickom výbere
skladieb, resp. zámere podobného bloku.
Prvá časť Akcentov, rezonancií bola
venovaná aktuálnym informáciám z hu-

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Milan Murgaš, CSc.
vyhlasuje súťaž na skomponovanie

Hymny Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Súťažné podmienky
1. Text skladby: latinský a slovenský. Text má vyjadriť základné hodnoty univerzity, vzdelávania a histórie vysokého školstva v Banskej Bystrici.
2. Trvanie: max. 90 sekúnd
3. Skladba musí byť komponovaná pre miešaný spevácky zbor (SATB), prípadne ženský (S1 S2 A1
A2) s možnosťou a capella, so sprievodom organa, prípadne malého komorného zoskupenia.
4. Jeden autor môže prihlásiť do súťaže maximálne tri skladby, pričom hodnotiaca komisia menovaná
rektorom UMB si vyhradzuje právo udeliť finančnú odmenu iba za jednu skladbu.
5. Skladby nesmú byť do vyhlásenia výsledkov uvedené, ani iným spôsobom publikované.
6. Uzávierka prihlášok je 15. 4. 2003.
7. Spôsob predloženia prihlášky:
– v zalepenej obálke na adresu: Ing. Jana Nová, kancelárka rektora, Rektorát UMB, Národná 12,
974 00 Banská Bystrica
– notový zápis s uvedením mena, bydliska a základných údajov kvôli kontaktu
– vítaná je zvuková nahrávka ústrednej melódie skladby
8. Cieľová odmena za prvé tri miesta je nasledovná:
Prvé miesto: 15 000,- Sk
Druhé a tretie miesto: 1 000,- Sk
9. Víťazná skladba sa stáva majetkom UMB.
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dobného života stredného Slovenska. V rozhovore s redaktorom Vladimírom Ľachom sa poslucháčom prihovoril riaditeľ
Štátneho komorného orchestra v Žiline,
Jozef Búda. Informoval o úspešnom hosťovaní ŠKO na Aspekte Salzburg, kde o. i.
zaznelo aj dielo mladej slovenskej skladateľky Ľubice Čekovskej. Monika Kakašová predstavila v zaujímavom rozhovore
dekana Fakulty múzických umení banskobystrickej AMU, Ladislava Burlasa. Hoci
nedávno oslávil 75 rokov, jeho obdivuhodná ľudská a pedagogická vitalita, rešpekt
vzbudzujúca umelecká a vedecká osobnosť
doposiaľ pomáhajú spomínanej fakulte
prekonávať počiatočné ťažkosti. Ladislav
Burlas sa rozhovoril o svojej mladosti, štúdiu, umeleckej ceste, ale aj o úspechoch
mladej umeleckej vysokej školy v Banskej
Bystrici.
Na záver sme sa opäť ocitli v Banskej
Bystrici, kde bola v Štátnej opere premiéra
Dvořákovej Rusalky (7. 3). Zišli sa tu hosťujúci i domáci tvorcovia, ktorí pripravili experimentálnu inscenáciu (pozri toto číslo
HŽ, s. 28).
Rada počúvam reláciu Stretnutie nad
partitúrou, ktorú v redakcii Igora Javorského autorsky pripravuje Melánia Puškášová. Je to totiž jedna z mála pravidelných hudobno-slovných relácií, kde sa môže
poslucháč oboznámiť s reflexiou novej tvorby, navyše na vysokej úrovni. Tentoraz zazneli dve diela z prehliadky Nová slovenská hudba 2002 – obe pre sláčikový orchester (predviedli ich Komorní sólisti Bratislava). Fín Markus Fagerud (nar. 1961)
bol predstavený krátkou informáciou
a najmä skladbou Arco naturale a 35-ročný slovenský skladateľ (tiež dirigent) Mirko Krajči dostal priestor na analýzu diela
s následným zaznením Fragmentov pre sláčikový orchester. Mirko Krajči inklinuje
k uvážlivej, premyslenej kompozičnej práci. Podľa vlastných slov sa vždy snaží premyslieť skladbu ako celok a až potom vypracúva jej detaily. Tak vytvára logický hudobný celok. Rytmická pulzácia, typická
najmä pre 2. časť opusu (Zlomené krídla –
po paradoxne pomenovanom úvodnom
Epilógu), vyjadrila „pohyb v nepohybe a nepohyb v pohybe“ ako obsah časti, ale aj
názoru skladateľa na svet okolo nás. Treba
len dúfať, že Zlomené krídla nie sú metaforou „o vzlete a lete“ najmladšej generácie
slovenských skladateľov... Myslím si, že
Mirko Krajči osobito rozvíja najmä tradíciu slovenskej avantgardy 60. rokov, bez
ambície písať v módnom neoromantickom štýle. Jeho vnútro sa uberá asketickou cestou, ktorej nechýbajú logické línie.
Autorom relácie Stretnutie nad partitúrou
želám, aby naďalej nachádzali nové osobnosti, sprítomňujúce a približujúce svoj
vnútorný svet.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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okúsiť sa priniesť akýsi hodnotiaci pohľad na prezentáciu hudby a hudobných
relácií na televíznej obrazovke slovenských
kanálov je trochu problematické. Kým napríklad rozhlasové vysielanie má špeciálnu stanicu Rádio Devín, ktorá zamestnáva
odborníkov na prípravu pravidelných relácií o hudbe (nielen vážnej), v televízii to
štandardom nie je. Slovenský divák si na
to už zvykol a nejako hlbšie sa nad tým ani
nezamýšľa.
V marci (do 23. 3.) sme na štátnej frekvencii STV1, STV2 mohli vidieť nasledujúce pravidelné relácie:
1. 15-minútový Týždeň v kultúre v nedeľu
večer na STV2, kde sa sem-tam zjaví informácia o hudbe,
2. v nedeľu v noci na STV2 záznamy operných predstavení, striedané s divadelnými hrami, inscenovanými operami
a koncertmi, všetko staršieho dáta,
3. opäť nedeľa večer na STV1 a záznamy
z vystúpení Bratislavskej lýry spred 1520 rokov,

ZÁPISNÍK
4. dvojtýždňová relácia Staré... ale hity vo
štvrtok na STV1, kde známy Fero Hora
uvádza hity 60. až 80. rokov.
Keďže v nedeľu v noci nie je z psychologického hľadiska vhodný čas na intelektuálne zážitky z operných predstavení a pod.,
uvádzané opery – Händlova Teodora, Šostakovičova zinscenovaná Katarína Izmajlovova, Clippato a Nedeľné matiné, som nevidela. Ale zaujímavý bol 9. 3. Týždeň v kultúre, kde redaktorka Andrea Serečinová nahliadla do kuchyne Slovenskej filharmónie.
Dozvedeli sme sa, že SF bude mať od jesene 2005 dezignovaného šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, ale vzhľadom na jeho zaneprázdnenosť ho budú zastupovať dirigenti
Rastislav Štúr a Tomáš Hanus. Nuž, SF by
mohla transparentnejšie informovať o svojich umeleckých zámeroch, pretože na nejasnosti okolo šéfdirigenta (večný to problém tejto inštitúcie...) a následnú nestabilnosť výkonov orchestra SF začína upozorňovať aj laická verejnosť (podľa niektorých
článkov v tlači).

Súkromná televízia Markíza nemá pravidelné relácie o vážnej hudbe, zato prináša
aktuálne novinky zo sveta šoubiznisu. Preto
bolo vysoko sledované napríklad odovzdávanie výročných cien slovenskej akadémie
pre populárnu hudbu Aurel 2002 (7. 3.). Zo
137 člennej poroty odborníkov z tejto oblasti (zástupcovia rádií, médií, vydavateľstiev
atď.) potešili aj tri mená muzikológov – Z.
Vachová, Y. Kajanová a A. Rajter. Bez podrobnejších analýz môžeme povedať, že tieto ceny
zďaleka nezodpovedajú objektivite. Napríklad nominácia mladej speváčky Mishy
v 7 kategóriách (s promom jedinej piesne
Náladu mi dvíhaš) je len výsledkom práce
šikovných producentov a reklamných agentúr (z nominovaných by si cenu speváčky roka
určite zaslúžila Lucia Šoralová). Našťastie,
v kategórii skupín zvíťazili Nitrančania Horkýže Slíže, ktorí sa svojou kvalitou predávajú
sami, podobne ako kontroverzný Richard
Müller, ktorý vyhral v kategórii speváka.
Prevaha relácií s prezentáciou populárnej hudby je zjavná, dominuje na obrazovkách súkromných televízií. Videoklipy tvoria až 100% náplne novej slovenskej hudobnej stanice Musicbox. Vážna hudba
ostáva v bezkonkurenčnom závese...
ALEXANDRA SCHMIDTOVÁ

Fondazione Valentino Bucchi
Premio Valentino Bucchi – Via U. Peruzzi, 20 – 00139 Roma, tel. (0039) 0687200121, fax 0687131527
Premio Valentino Bucchi di Roma Internazionale
26. ročník: Rím, november 2003. Medzinárodné skladateľské a interpretačné súťaže
MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ SÚŤAŽE:
Rím 10. – 25. novembra 2003: hudba 20. a 21. storočia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klavír v 20. a 21. storočí (10. – 25. novembra 2003);
Klavírne duá v 20. a 21. storočí (11. – 25. novembra 2003);
Klavír v 20. a 21. storočí – detskí interpreti (13. – 25. novembra 2003);
Harfa v 20. a 21. storočí (14. – 25. novembra 2003);
Organ v 20. a 21. storočí (14. – 25. novembra 2003);
Zbor v 20. a 21. storočí (15. – 25. novembra 2003).

Uzávierka príjmu prihlášok a dokladov: 30. septembra 2003 pre
všetky interpretačné súťaže s výnimkou detských klavírnych interpretov (uzávierka
15. októbra) a zborov (uzávierka 10. októbra).
Veková hranica: klaviristi harfisti, organisti zo všetkých krajín narodení po 31.
decembri 1970; klavírne duá a členovia zborov (s výnimkou dirigenta) narodení po
31. decembri 1968; detskí klavírni interpreti narodení po 31. decembri 1989.
Ceny: 3 ceny a štipendiá pre semifinalistov v každej súťaži:
– klavír, harfa a organ: celková suma 64 800 eúr;
– klavírne duá: celková suma 35 000 eúr;
– zbory: celková suma 35 000 eúr;
– pre detských klavírnych interpretov: celková suma 16 000 eúr.
Povinné skladby V. Bucchiho pre interpretačné súťaže v roku 2003: klavír: Sonatina,
Fogli d’album, Concerto in rondň, úprava pre dva klavíre; klavírne duá: Racconto
Siciliano; detskí klavírni interpreti: Le petit prince (všetci, 1. alebo 2. verzia); harfa:
Sonatina; organ: Suite; zbor: rozličné skladby, pozri úplné pravidlá a internetovú
stránku. Ak potrebujete Bucchiho skladbu, vyžiadajte si ju spolu s úplnými pravidlami
každej súťaže.
Adresa: Fondazione V. Bucchi – Via U. Peruzzi, 20 – 00139 Roma, tel. (0039)
0687200121, fax 0687131527; e-mail: premio.bucchi@agora.it; internetová strán HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003

ka: www.agora.it/fvb.
Je nevyhnutné, aby ste uviedli svoju úplnú adresu, meno, priezvisko, číslo telefónu
a faxu, e-mailovú adresu, adresu internetovej stránky atď., ako aj súťaž, o ktorú máte
záujem. Bucchiho skladby môžete dostať bezplatne (s výnimkou zborov), naša nadácia vám však bude vďačná, ak nám uhradíte náklady na tlač a poštovné.

MEDZINÁRODNÁ SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ: Kompozícia v roku 2003
Uzávierka prihlášok a príjem kompozícií: 10. október 2003; veková
hranica: skladatelia zo všetkých krajín narodení po 31. decembri 1961; kategória D
juniori – narodení po 31. decembri 1976; kategória F – bez vekového obmedzenia.
Všetky exempláre (10) treba doručiť výlučne na papieri formátu A4 (21x29,7 cm).
6 kategórií: (elektronické nástroje nie sú prípustné):
Kategória A) skladba pre sólový nástroj (1, 2 alebo 3) alebo zbor a orchester. Sólové
nástroje: klavír, 2 klavíre, harfa, organ. Maximálne 62 strán formátu A4. Trvanie
v rozmedzí 10 až 20 minút.
Kategória B) komorná skladba. Výber nástrojov je ľubovoľný – od minimálne 3 do
maximálne 12. Maximálne 44 strán. Trvanie: 8 až 15 minút.
Kategória C) skladba pre sólový nástroj (možnosť výberu z nasledujúcich nástrojov:
klavír, klavír pre 4 ruky, harfa, organ. Maximálne 12 strán formátu A4. Trvanie:
6 až 12 minút.
Kategória D) juniori: klavír a ďalší nástroj, 2 klavíre, harfa a ďalší nástroj, 2 harfy,
organ a ďalší nástroj, 2 organy. Maximálne 15 strán formátu A4. Trvanie: 6 až
12 minút.
Kategória E) skladba pre zbor a capella alebo pre zbor a nástroje (maximum 6).
Maximum 52 strán formátu A4. Trvanie: 12 až 16 minút.
Kategória F) Čo by som rád skomponoval (‘ad libitum‘). Maximálne 30 strán. Trvanie:
8 až 18 minút.
Ceny: celková suma 25 650 eur + vydanie diela víťaza každej kategórie.
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V ostatnom polroku ste (o.i.) premiérovo uviedli dve pôvodné skladby, ktoré
boli dedikované priamo vám. Zaiste
patrí ku snom každého (aj „dospelejšieho“) interpreta mať v repertoárovej
výbave „svoju“ skladbu... Apropo –
sny. Vaša pozícia úspešnej, perspektívnej umelkyne naplnila niekdajšie predstavy snívajúceho dievčatka o budúcnosti?
K hudbe som sa dostala prostredníctvom
rodičov, asi to ani nemohlo byť inak, kedže
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obaja sú profesionálni hudobníci – mama
vyučuje hru na flaute na konzervatóriu, otec
je profesorom hudobnej estetiky na VŠMU,
pôvodne však študoval hru na lesný roh
a na husle, takže odmala som vyrastala
v prostredí, pre ktoré bolo vlastné a prirodzené muzicírovanie. Nástroj – klavír mi
vybrali rodičia, kedže v štvrtom roku života, kedy som začínala s hudbou, by som asi
sotva bola schopná nejakej racionálnej voľby. Som im však za to veľmi vďačná, pretože pri tomto nástroji som objavila svoj krásny svet. Moje hudobnícke začiatky sú dokonca spojené aj s komponovaním. Zaiste

M. FÖLDEŠOVÁ

– nar. 1975 v Žiline
– štúdiá: 1990-1995 Konzervatórium
v Bratislave (J. Mašinda)
1995-2000 VŠMU v Bratislave (I. Černecká)
2000 doktorandské štúdium (I. Černecká)
– ocenenia: 1. cena, Cena za najlepšiu interpretáciu diela L. van Beethovena, Cena
Nadácie Bohuslava Martinů na 34. medzinárodnej interpretačnej súťaži Beethovenův Hradec (odbor klavírne trio) –
1995, Cena Zväzu poľských skladateľov
– 1996, 3.cena na súťaži Yamaha – 1999,
Cena a pamätná medaila rektora VŠMU
– 1999, Cena rektora VŠMU – 2000
– kurzy : Elisabeth Hagenah (USA), Oxana Yablonskaja (Julliard School New
York), Alexander Malter (Nemecko),
Eugène Moguilevsky (Conservatoire
Royal de Musique de Bruxelles), Elena
Richterová (Konzervatórium P. I. Čajkovského Moskva), Arie Vardi (Hochschule für Musik und Theater Hannover), Norbert Brainin (Amadeus Quartet), spolupráca s klavírnym triom
Wanderer (Francúzsko)...
– festivaly: Mezinárodní hornové dny Brno
– 1993, Festival Bohuslava Martinů Praha – 1996, 6. stredoeurópsky festival
koncertného umenia Žilina – 1996, 9.
festival súčasnej hudby Krakov – 1997,
Medzinárodný festival Bourglinster (Luxembursko) – 2000, 5. európsky Klassik-Festival Ruhr (Nemecko) – 2002, 38.
ročník BHS – 2002
– nahrávky : pre Slovenský, Český, Nemecký, Poľský rozhlas a STV
– koncerty: sólové a ako členka komorných zoskupení (duo, trio) na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Nemecku, Švajčiarsku, Luxembursku, koncerty s orchestrami (ŠF Košice, ŠKO Žilina,
Symfonický orchester VŠMU s dirigentmi M. Majkútom, L. Svárovským, T.
Hanusom)...

KATA R Í N A B R E J KOVÁ

FOTO

MINIPROFIL HŽ •

to bolo prvé okúzlenie zvukom klavíra,
pokus o improvizované stvárnenie rozličných príbehov a situácií prostredníctvom
klavírnych tónov. Kuriózne je, že jeden z mojich „opusov“ som nazvala Skladba o padajúcom lístí bez toho, aby som čo len tušila
existenciu či analógiu s kompozíciou Paríka či Debussyho. Ukážky z mojich kompozičných pokusov vyšli dokonca v jednom
medzinárodnom zborníku detských kompozícií... Toto lákavé tvorivé „pokušenie“
som však čoskoro, samozrejme, kvôli klavíru celkom zanechala...
Mali ste šťastie na pedagógov. Ktorý
z nich vám zásadne pomohol pri ďalšej
interpretačnej orientácii?
S elementárnou výukou som začala na ZUŠ
u M. Holičovej, u ktorej začínalo viacero
mojich kolegov-rovesníkov. Podnetné boli
lekcie na konzervatóriu u pána Mašindu,
ktorý je okrem hudobno-pedagogickej erudovanosti aj nesmierne vzácny človek. Na
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vysokej škole som študovala v klavírnej
triede profesorky I. Černeckej. Jej pedagogika, jej hudobnícke cítenie veľmi zreteľne
reflektujú vplyv ruskej klavírnej školy, čo
– ako som skoro zistila – je môjmu naturelu veľmi blízke. Mala som šťastie toto poznanie ďalej prehlbovať, keď som sa neskôr,
v rámci interpretačných kurzov, dostala do
kontaktu so stúpencami alebo odchovancami ruskej školy: E. Hagenahovou, O. Yablonskou, E. Richterovou, a najmä s E. Moguilevským, s ktorým som pracovala počas troch rokov. Nielen za klavírom, ale aj
v rámci rozhovorov o interpretácii, repertoári, ale aj v spomienkach na jeho nezabudnuteľného pedagóga H. Nejgauza som
s ním strávila veľa nesmierne inšpiratívneho času.
...tu niekde má korene aj jeho krásna
charakteristika vašich „spievajúcich
prstov“... Ozaj, je to práve tento fenomén spevnosti, ktorým si vás získala
ruská škola?
V zásade áno. Možno aj z tohto žriedla pramení moja záľuba vo vokálnej hudbe (alebo opačne), ku ktorej sa vždy veľmi rada
vraciam... V porovnaní s inými známymi,
v zmysle tradícií so silnými klavírnymi školami, akými sú napríklad nemecká alebo
francúzska, je to práve ruská škola, ktorá
má neuveriteľne dôsledne vypracovanú
metodiku a pedagogiku, od elementárneho stupňa až po stupeň vrcholového interpretačného majstrovstva.
Samostatnú kapitolu v životopisoch
umelcov predstavujú súťaže. Aký vzťah
a postoj k nim máte?
V istom veku, v určitom štádiu vývoja majú
svoje opodstatnenie a význam. Adept by si
mal aj „navonok“ overovať svoje schopnosti – získané ocenenie mu zaručí satisfakciu, môže byť stimulom v jeho kariére.
Ja nie som veľkým stúpencom súťaží. Stotožňujem sa s názorom Krystiana Zimermana, ktorý hoci na začiatku svojej kariéry zvíťazil na viacerých súťažiach (o.i. aj na
Chopinovej súťaži vo Varšave), stavia sa
zásadne proti myšlienke súťaží ako spôsobu hudobného výberu, a preto aj odmieta všetky pozvania do porôt svetových
súťaží. (Podobne A. Rubinstein tvrdil, že
súťaže sa stali „masovou produkciou“.)
Okrem toho každá súťaž vedome zachytáva prezentáciu umelca v jedinom bode,
v jedinom uhle, ktorý môže byť objektívne aj subjektívne determinovaný rôznymi okolnosťami (indisponovanosť a pod.),
nezohľadňuje a nereflektuje celkové pozadie vývoja interpreta.
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003

OSOBNOSTI • UDALOSTI
Jednou z vašich umeleckých záľub je
spoluúčinkovanie v komorných súboroch...
Komorná hra je pre interpreta-klaviristu
dôležitý, ba povedala by som až nenahraditeľný článok umeleckej aktivity. Vidím
a vnímam ju ako veľmi atraktívnu a obohacujúcu oblasť. Dlhší čas som pôsobila
v klavírnom triu Istropolis. Nedávne naštudovanie a premiérové uvedenie Hrušovského skladby na mirbachovskom matiné
nás, zainteresovaných interpretov (A. Jablokova, J. Slávika) natoľko oslovilo, že by
sme chceli spolupracovať aj v budúcnosti.
Rada tiež zúročujem svoj vzťah k vokálnej
hudbe spoluprácou so spevákmi. Práve
pripravujeme s jednou poslucháčkou
VŠMU spoločné projekty. Viacročné skúsenosti – a to aj v medzinárodnom meradle – mám aj s hráčmi na lesný roh (minulé
leto som napríklad dostala pozvanie ako
oficiálna korepetítorka na medzinárodnú
súťaž a festival hráčov na lesný roh v nemeckom Essene).
Ste v štádiu finalizovania doktorandskej práce, ktorej súčasťou – popri umeleckej – je aj teoretická časť s veľmi zaujímavou, u nás zriedkavou témou...
...o význame hudobno-technických cvičení v optimálnom vývoji pianistu.
Práca je analýzou, pojednaním o cvičeniach, ktoré majú prirodzený vplyv na rozvoj motoriky ako aj hudobnosti, a z pohľadu medicínskeho majú preventívny účinok
pri predchádzaní určitým ochoreniam klaviristov (chronicky známe choroby chrbtice, nervov, svalov...). Táto téma, okrem
toho, že je veľmi zaujímavá a široká, je u nás
pomerne neprebádaná. Na problémy pianistických „chorôb z povolania“ u nás prakticky niet špecialistov-odborníkov, informovanosť je minimálna. V Nemecku je napríklad v tomto zmysle veľmi solídne vybudovaný systém bádania – pri univerzitách
či vysokých hudobných školách pôsobia
lekári špecializovaní výlučne na jeden odbor, jeden hudobný nástroj a na jeho dôsledky a vplyvy na organizmus hráča. Vo
svojej práci som sa zamerala najmä na jeden „výsek“, na terén hudobno-technických cvičení a len okrajovo na fyzickú a fyziologickú „údržbu“... Nie náhodou sa vynikajúci pianisti (napríklad Brahms, Liszt)
venovali komponovaniu takýchto technických cvičení, a azda len z neznalosti ich
pôvodného zacielenia bežný konzument
ťažko dokáže identifikovať ich pravú podstatu... Do tejto témy by som rada, nielen
v „limite“ doktorandskej práce, vnikla ešte
hlbšie...
Váš repertoár zachytáva azda celú historickú šírku pianistickej literatúry. Ku
ktorému obdobiu sa osobitne rada vraciate?
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003

Snažím sa udržať a pestovať si čo najširší
záber, počnúc Bachom až po najsúčasnejšiu súčasnosť. Mimoriadny vzťah mám
k ére romantizmu, z jej klavírnej literatúry som interpretovala niekoľko rozsiahlych, náročných opusov Chopina, Schumanna, Liszta...
Z hudby 20. storočia mám blízko k Rachmaninovovi, Prokofievovi, Skriabinovi,
Debussymu, ale pri výbere predovšetkým
rozhoduje, či ma dielo pianisticky a hudobne osloví, či je pre mňa výzvou.
Vráťme sa k téme pôvodných, vám dedikovaných skladieb.
Spoluprácu so skladateľmi považujem za
veľmi dôležitý medzník vo svojom umeleckom živote. Snáď najintenzívnejšia bola
v poslednom období s J. Hatríkom, ktorého Koncertantnú fantáziu pre klavír a orchester „Ecce quod Natura...“ som premiérovo uviedla v rámci 38. ročníka BHS. A kedže to nie je tak dávno, čo som navštevovala
jeho prednášky a semináre na VŠMU, bol
mi jeho hudobný svet pomerne dobre známy a myslím, že práca nad partitúrou priniesla svoje ovocie... Už pri štúdiu skladby
ma fascinovala jej výstavba, neobyčajná
obraznosť, zmysel pre farebnosť a požiadavky, vyžadujúce od interpreta naozaj komplexnú pianistickú výbavu. Bola to pre mňa
vynikajúca skúsenosť i výzva dať dielu prvú
znejúcu podobu, čo je vždy isté dobrodružstvo hľadania tej správnej cesty.
Rovnako intenzívny hráčsky i percepčný zážitok som mala z naštudovania
a predvedenia klavírneho tria I. Hrušovského. Je to autorova posledná dokončená
skladba, ktorej premiéry sa už, žiaľ, nedožil. Pri jej interpretácii ma neustále sprevádza pocit, že je zavŕšením jeho diela, posledným odkazom, apelom... Okrem toho
hudobná výbava tria z neho robí, podľa
môjho názoru, jedno z najreprezentatívnejších diel tohto obsadenia, ktoré v posled-

ných rokoch vzišlo z pera slovenského skladateľa. Po každej stránke to bol a je pre
mňa nesmierne silný moment.
Čo vám – okrem hudby – poskytuje pocit pohody?
Opäť hudba..., ale keď sa cítim byť už príliš
vyťažená, „zasypaná“ hudbou, klavírom,
vypnem a som rada, keď môžem byť sama
so sebou. Napríklad v prírode, kde vnímam
to nádherné ticho (v tejto súvislosti si spomínam na krásne Abbadovo vyznanie –
„aké úžasné je počuť ako padá sneh“...).
To je tá „absolútna“ relaxácia, okrem nej je
tu literatúra... Fascinuje ma vznešenosť
a dokonalosť línií v balete, schopnosť pohybom vyjadriť silu emócií (sama som sa
baletu aktívne venovala). Som obdivovateľkou secesie, okúzľuje ma biedermeier,
jeho tvary, detaily, a hlavne to, že to nie je
muzeálna záležitosť, ale takpovediac súčasť
estetizácie životného prostredia, ktoré nám
neraz chýba...
Dokážete si v dnešnej záplave aktivít
výhľadovo predstaviť vlastnú realitu
o desať – dvadsať rokov?
Prvá časť mojich plánov má konkrétnu
podobu vo forme koncertných termínov:
v máji ma čaká účinkovanie s Moyzesovým
kvartetom, s ktorým budem hrať vynikajúce Franckovo Klavírne kvinteto, v júni
záverečný doktorandský recitál, v októbri
v Žiline spolu so ŠKO Schumannov Klavírny koncert, v decembri klavírny recitál
v Mirbachu...
A čo sa týka vzdialenejšej budúcnosti, tá
súvisí s mojou dramaturgickou stratégiou,
ktorú by som rada aj naďalej delila medzi
sólové a komorné hranie, a tiež by som
rada pokračovala v už začatej pedagogickej práci, ktorú vidím ako zmysluplnú činnosť, umožňujúcu mi prezentovať a odovzdávať ďalej vlastné nadobudnuté poznatky a tak sa aj permanentne učiť.
PRIPRAVILA LÝDIA DOHNALOVÁ

Hudobná mládež a Medzinárodné hudobné centrum Zrenjanin organizuje

Dunajský filharmonický orchester
Orchester zhromažďuje študentov hudby z krajín, ktorými preteká veľkolepá rieka Dunaj. Stretnutie sa
koná jedenkrát ročne v Zrenjanine a trvá niekoľko dní, počas ktorých orchester pripraví program
a potom s ním vystúpi na 3 – 4 koncertoch. Popri pravidelných spoločných skúškach je práca v orchestri
poňatá ako forma majstrovských tried pre jednotlivé sekcie s prominentnými pedagógmi, ktorých vedie
Werner Hink, koncertný majster Viedenského filharmonického orchestra. Hudobníkom sú hradené celé
náklady na pobyt v hoteli.
Hudobníci-študenti zo Slovenska sú pozvaní pripojiť sa v dňoch 31. 8. 2003 – 9. 9. 2003.
Kontakt:

Dubravka BENGIN
vicepresident Jeunesses Musicales of Serbia,
INTERNATIONAL MUSIC CENTER
str. Rade Koncara 24
23000 ZRENJANIN
Yugoslavia – Serbia

tel/fax + 381 23 63 993
bengind@yahoo.com

Formulár prihlášky do orchestra je k dispozícii v študovni Hudobého centra a v redakcii Hudobného
života, Michalská 10, Bratislava.
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Po prestávke bola na programe Brahmsova 2. symfónia. Na moje prekvapenie dirigent akoby bol vymenený. Ako sa mi prihovárali úvodné takty Variácií, tak som
Ale zdanie niekedy klame, ako dokázala
bol v rozpakoch nad jeho dirigentským
druhá polovica programu.
výkonom v tomto diele. Potreboval som
Následný Koncert C dur pre violončelo
chvíľu, kým som v úvodných taktoch vôa orchester od J. Haydna, ktorý v českých
bec spoznal, čo vlastne diriguje. Vyzdvihoarchívoch objavil a vydal Oldřich Pulkert,
vaním vedľajších hlasov nad vedúcou lípatrí k najhodnotnejším inštrumentálnym
niou, nečitateľnou dikciou zaviedol tok
koncertom autora. Haydn skomponoval
myšlienok diela na vedľajšiu
štyri koncerty pre violončelo, avROBERT COHEN
koľaj. Nechcem podrobnejšie
šak dva z nich sú dodnes nezvestrozoberať jeho prístup k noné. Cohen dokázal svoje výnimočtoricky známemu dielu. Môné kvality. Prvé dve časti koncertu
žem iba konštatovať, že jeho
predniesol transparentným zvuinterpretácia skončila fiaskom, s neuveriteľnou hravou ľahkom. Dirigent svoju úlohu nekosťou, technickým perfekcionizzvládol. Aj orchester hral so
mom. Podal vzornú ukážku, ako
zjavnou nechuťou. V prograsa má v dnešnej dobe Haydn intermovom bulletine sa podrobpretovať. Problematickou sa však
nejšie hovorí o jeho kariére
ukázala záverečná časť. Cohen naviolončelistu, ale niet tam ani zmienky o jesadil mohutné tempo, ktoré v priebehu
ho dirigentskom pôsobení. Preto sa natísešte natoľko zrýchlil, že sa jednotlivé pasáka otázka, či SF dostatočne preverila jeho
že, témy dostali až na hranicu zrozumiteľschopnosti na tomto poli a či sa naše renosti a schopnosti vnímať ich ako tvar.
prezentačné orchestrálne teleso nestalo
Haydn sa mu stal akýmsi prázdnym lešepokusným králikom pre takýto diletantizním, ktoré naplnil svojou virtuóznou, brimus. Druhou otázkou je, či takýto famózlantnou, ale prázdnou technickou zdatnosny violončelista sa musí tlačiť tam, kde sú
ťou, pričom Haydnova umelecká výpoveď
jeho schopnosti nepostačujúce.
ostala stranou. Tým utrpel celkový dojem
jeho vystúpenia ako sólistu.

QUO VADIS, SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA?
V

rámci abonentných koncertov SF vystúpil 16. a 17. januára britský violončelista Robert Cohen, ktorý patrí k elite
súčasných violončelistov. Cohen u nás nie
je neznámy, po prvé sa však predstavil ako
dirigent. V dramaturgicky pozoruhodne
zostavenom programe úvodom zazneli Variácie na Haydnovu tému op. 56a od Johannesa Brahmsa, po ktorých nasledoval Koncert pre violončelo a orchester C dur Hob.
VIIb:1 od Josepha Haydna, na záver sa opäť
vrátil J. Brahms uvedením jeho 2. symfónie
D dur op. 73. Brahms patrí k obľúbeným
a populárnym skladateľom na koncertoch
SF. Je to predovšetkým zásluhou bývalého
šéfdirigenta SF Ľudovíta Rajtera, ktorý pravidelne pestoval jeho odkaz vzornými, detailne vypracovanými produkciami, ktoré
sa vždy stretli s kladným ohlasom.
Úvodným Brahmsovým Variáciám na
tému pomalej časti jedného z Haydnových
divertiment pre dychové nástroje venoval
dirigent patričnú pozornosť. Frázovanie,
akcenty, technická pohotovosť, logika výstavby, výrazové rozlíšenie jednotlivých
variácií – všetko bolo v správnych reláciách.
Zdalo sa, že dirigentský debut umelca je
prísľubom pre jeho rozvoj v tejto oblasti.

*

D

ňa 7. marca vystúpil Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala pod umeleckým vedením Ewalda
Danela. Oproti pôvodnému programu
došlo k zmene: symfóniu F. Mendelssohna Bartholdyho vystriedala symfónia od W.
A. Mozarta, čo však nebolo na škodu veci,
skôr naopak.
Úvodom zaznela jedna z najpôsobivejších, u nás celkom neznámych, v Salzburgu skomponovaných symfónií 17-ročného
W. A. Mozarta, ktorej prepožičiavajú zvláštny lesk dve trúbky, ktoré sa tu používajú
nezvyklým spôsobom. Celkový ráz diela
poukazuje na to, že symfóniu vytvoril mladý majster pre nejakú slávnostnú príležitosť. Táto Symfónia C dur KV 162 bola vhodným úvodným číslom programu. Jeho interpretácia priam prekypovala spontánnou
radosťou, mladíckym elánom, vitálnou
energiou i slávnostným leskom a technickou presnosťou. V každom takte bolo cítiť
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osobnú angažovanosť vedúceho súboru,
ktorý vtlačil predvedeniu svoju pečať. Bol
to Mozart živý, aktuálny, taký, ako sa dnes
„nosí“, ako ho poznám z mozartovských
festivalov v Salzburgu. Poslucháči tento
výkon aj primerane ocenili. Tento úvodný
bod programu bol aj jeho vyvrcholením.
Druhým bodom programu bol Koncert
pre klavír a orchester C dur KV 503, jeden
z reprezentatívnych Mozartových, vo Viedni skomponovaných koncertov, s bohatým
obsadením dychových nástrojov. Sólistom
koncertu bol Christoph Soldan. Po vzorne vypracovanom orchestrálnom tutti dostal sa k slovu sólista. Bolo to ako päsť na
oko. Hneď prvé takty ukázali, že sólista má
k Mozartovi ďaleko. Tvrdý, zemitý tón
s „drevorubačským“ úderom je v kontradikcii so základnými požiadavkami klavírnej tvorby klasicizmu. Technicky náročné
behy, pasáže, figurácie boli tak rozmazané
a nejasné, že tvorili hustú, kašovitú omáč-

ku hudobných zhlukov, kde takmer nebolo nič rozoznať. Mohol by som menovať zo
tucet slovenských pianistov, ktorí by tento
koncert predviedli ďaleko prijateľnejšie.
Opäť si musím položiť otázku, ako mohla
SF pozvať takéhoto mozartovského ignoranta? Napokon, ako príde k tomu taký
špičkový súbor európskej úrovne, akým
SKO nesporne je, aby robil štafáž takémuto tiežumelcovi?
Záver koncertu tvorila 2. symfónia C dur
Carla Maria Webera. Táto skladba, už aj
vzhľadom na početnú skupinu dychových
nástrojov, ktoré navyše zneli trocha prihlučne, by si vyžiadala trojnásobne väčšie
obsadenie sláčikových nástrojov. Ani svojimi hodnotami skladba nepatrí práve k reprezentatívnym dielam svojho druhu a tak
nám ostáva poďakovať „warchalovcom“ za
to, že nás oboznámili s ďalšou skladbou,
ktorá u nás ešte neodznela.
PAVOL POLÁK
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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D

vojica koncertov 13. a 14. februára
sa niesla v znamení očakávania vystúpenia zázračného dieťaťa J. Čižmaroviča
(bulletin striedavo uvádzal Jakuba a Juraja, takže neviem...), iba 17-ročného klaviristu, syna známeho huslistu, Slováka žijúceho v Nemecku. Filharmonické plagáty
avizovali Prokofievov Tretí klavírny koncert, nakoniec – ktovie, prečo – prednosť
dostalo koncertantné dielo L. van Beethovena s rovnakým číslom. Tým sa možno
vyhovelo konzervatívnejšej časti publika,
menej už mladému virtuózovi: v Prokofievovi by mohol naplno predviesť svoju strhujúcu techniku, kým Beethovenov koncert
je z hľadiska náročnosti formovo-výrazového uchopenia a ozvláštnenia extrémne náročný. Určený skôr pre zrelých päťdesiatnikov, než pre mladých klavírnych levov.
Nechcem, samozrejme, tvrdiť, že J. Čižmarovič na Beethovenov Tretí klavírny koncert nedorástol, alebo ho výstavbovo nezvládol, to by bolo nespravodlivé a nepravdivé. Ukázal sa ako temperamentný
klavírny dravec, technicky suverénny, takmer neomylný. Ale predsa: nadhľad, uvoľnenosť, schopnosť podčiarknuť a vzápätí
vyvážiť výrazové kontrasty boli v jeho podaní nedostatkovým tovarom. Aj čo sa týka
tónovej kultúry, bohatstva dynamickej a farebnej palety – mladý virtuóz si na týchto
parametroch musí dať viac záležať. Z jeho
výkonu sa mi ozývala akási „vydretosť“,
akoby sa nemohol odpútať od rôznych

úskalí diela a zdravo riskovať s vedomím,
že eventuálny „kiks“ môže bohato vyvážiť
zaujímavé a originálne sfarbenie myšlienky, frázy, pasáže. Čižmaroviča však treba
pochváliť za reflexívne, hĺboko kontemplatívne stvárnenie pomalej časti. Okrajové
časti vyzneli skôr perfekcionisticky-spoľahlivo, než mimoriadne inšpiratívne. Na tomto mali svoj veľký podiel aj orchester a dirigent: filharmonici pod vedením Andrása Ligetiho tento večer akosi neboli so
sólistom na rovnakej citovej vlne. Sólové
a orchestrálne úseky akoby žili, dýchali
úplne iným životom, čo je veľmi nešťastné,
najmä pokiaľ ide o koncertantnú skladbu.
J.Čižmarovič má však budúcnosť určite
pred sebou.
A zaiste aj András Ligeti, muž na výslní
tvorivej energie, jeden z najvýznamnejších
reprezentantov maďarského dirigentského umenia. Dovolím si to tvrdiť po vypočutí „čisto orchestrálnych“ častí večera, po
Šostakovičovej Slávnostnej predohre op. 96
(tá figurovala ako úvodná skladba koncertu) a Čajkovského Patetickej symfónii. Šostakovičova predohra zohrala úlohu úvodného ohňostroja. Toto oslavné, výbušne
gradujúce dielo zaznelo na vysokom stupni technickej a koncepčnej vypracovanosti
a pôsobilo sťaby výstrely ťažkej bojovej
techniky (ale žiadny protest, sarkazmus
a bôľ som tam, na rozdiel od politicky sémantizujúceho kolegu, tvorcu bulletinu,
nepočul). Skutočnou lahôdkou večera však

bola Čajkovského 6. symfónia h mol. Predvedenie tohto často hraného diela som
očakával s istou skepsou (opäť je tu otázka
originality interpretačného vkladu frekventovaných skladieb). Ligeti ma však príjemne prekvapil. Mrazivá výpoveď o tragickom
životnom pocite krátko pred smrťou a o
bytostnej ľudskej osamelosti dostala zriedkavo pravdivé, reálne a intenzívne kontúry. Ligeti do skladby, ktorú hlboko prežil
a pochopil, vlial silný emotívny náboj. Pod
jeho taktovkou, s ktorou narábal nanajvýš
úsporne (každý pohyb však svedčil o stopercentnom vniknutí do štruktúry diela),
mali filharmonici rešpekt a podali vynikajúci, sústredený výkon. (Ligeti dirigoval
naspamäť.) Skladba pôsobila takmer naturalisticky – burácajúce výkriky beznádeje
a revolty v prvej časti, alebo katarzná rezignácia slávneho Adagia lamentoso sa v sále rozliehali silou hlbokej očisty. Napomohli
tomu aj strhujúci dynamizmus gradácií,
pevne zomknuté frázovanie, disciplína a neúprosné napätie línií. Pravda, aj na najväčších výkonoch možno nájsť drobné škvrny
nedokonalosti – napríklad nádherná vedľajšia myšlienka prvej časti nevyznela dosť
nežne-expresívne, alebo druhá časť by mohla byť tvarovaná viac odľahčene-pôvabne.
Nazdávam sa, že bravó výkriky by tento
večer patrili väčšmi interpretácii Čajkovského Šiestej, než Beethovenovmu koncertu.

H

klasicizmu stojí za interpretačné a poslucháčske povšimnutie. Zoberme si len prekrásne úvodné Adagio, ktoré možno duchovne vyviera z barokovej afektovej imaginácie – no možno práve tak aj anticipuje
veľkú adagiovu hudbu L. van Beethovena.
V interpretácii boli tieto väzby podčiarknuté, veď samotný názov symfónie „La Passione“ našepkáva programové zámery skladateľa. Za zmienku tiež stojí znamenitá gradácia symfónie, ktorá vrcholí v záverečnej
časti Finale Presto. Ewald Danel a spolu
s ním celý komorný orchester znamenite
vytušili, že haydnovské Presto musí byť brilantné – virtuózne a dramatické. Táto vzrušujúca priamočiarosť nesmie byť naučená,
akademická, ale muzikálne precítená. Prvé
skutočné haydnovské Presto nastolil Eugen
Kyssin v klavírnych sonátach – bola to nová
kapitola – prelom v chápaní Haydnovej
hudby. Potešilo ma, že takéto chápanie rezonovalo i v tejto interpretácii.
V druhej časti koncertu zaznela Mozartova Koncertná symfónia pre husle, violu
a orchester Es dur KV 364 (sólové party stvárnili E. Danel – husle a M. Radič – viola).
Práve violista Milan Radič vniesol do interpretácie Mozartovej hudby prvok neopakovateľnej, tvorivej fantázie – nehovoriac

o tom, že viola v jeho rukách znie čarovne.
Žiaľ, komorný orchester nemal zažité tempá. Miestami boli uponáhľané, nervózne,
našťastie, boli to len krátke fragmenty. Prevládal krásny hrejivý tón sólových nástrojov. Aj E. Danel dominoval v Mozartovom
diele skôr ako huslista. Nechal sa strhnúť
Radičovou muzikalitou a vznikol dialóg,
ktorý som počúval so zatajeným dychom.
U Radiča som obdivoval prekrásne čitateľné frázovanie, vrúcny spevný tón nástroja
a schopnosť fantazijne prežívať Mozartovu
hudbu. Bola to vskutku fantazijnosť, ktorá
obohatila Mozartovu Koncertantnú symfóniu. Schopnosť vždy nanovo počúvať, prebásniť a vyrozprávať Mozartov hudobný
príbeh z roku 1779.
Na okraj tejto recenzie ešte malá pripomienka. V programovom bulletine nebola
ani zmienka o tom, že v pôvodnom programe tohto koncertu bol zakomponovaný
i slovenský skladateľ Peter Zagar a jeho
Štyri kusy pre sláčiky. Poslucháčov i recenzeta by zaujímalo, prečo dielo neodznelo,
prípadne či sa vôbec v budúcnosti dostane
do programovej skladby. V komunikácii SF
s poslucháčmi a návštevníkmi abonentných koncertov sú takéto informácie veľIGOR BERGER
mi dôležité.

udba 18. storočia – tak by bolo možné nazvať stretnutie so Slovenským
komorným orchestrom B. Warchala
20. a 21. februára v rámci abonentných
koncertov cyklu A a B.
Stamic, Haydn a Mozart ako najvýraznejší protagonisti symfonického slohu v období rodiaceho sa, kryštalizujúceho a dozrievajúceho klasicizmu boli osou dramaturgie tohto koncertu. Napríklad Symfónia
č. 3 B dur Mannheimská od Jana Václava
Antonína Stamica patrí rozhodne k tomu
najlepšiemu, čo mannheimská škola odkázala ďalším generáciám. Je dobré, že
Ewald Danel s SKO nepristupovali k tejto
skladbe ako k náčrtu budúceho symfonického projektu, ale ako k plnohodnotnej
hudbe. A tak je to správne, pretože v živej
interpretácii sa treba odosobniť od všetkého, čomu nás učí vývoj foriem. Veď Stamic
ešte nepociťoval potrebu nastoliť výraznejšie myšlienkové kontrasty v rámci expozície. V interpretácii sa dostali na povrch čisté a vrúcne myšlienkové línie, spevné kantilény koketujúce ešte s talianskou hudbou
17. storočia. Tak ako Stamic i Haydn a jeho
Symfónia f mol La Passione Hob.I:49 bola
pochopená ako duchovná hodnota, ktorá
bez ohľadu na ďalšie vývojové smerovanie
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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disponoval noblesným a bohato diferencovaným tónom, jeho hra vyhovovala potrebnej jednote rozvahy a spontánnosti.
Bělohlávek a SF sólistu všemožne podpo-

R

kráľa hôr nebola celkom využitá jedinečná
možnosť na demonštráciu priamočiarej,
postupne sa valiacej, strhujúcej gradácie.
Na nórsky klenot romantizmu plynule
nadviazal výtvor Dána Launyho Gröndahla (1886-1960) v neoromantickom duchu,
Koncert pre trombón a orchester. Člen SF
Juraj Mitošinka v ňom využil ponúknutú príležitosť a predviedol, že je ozajstným
majstrom svojho enormne ťažkého nástroja. V skladbe prevažovali patetické a melancholické tóny s výrazovým pokynom „maestoso“ – najmä v prvej časti oná majestátnosť trochu chýbala, jej miesto zaujala istá
uponáhľanosť. Ale inak bola skladba predvedená výborne; Mitošinka vyčaroval
z trombónu množstvo dynamických a tónových nuáns, hral suverénne, s intenzívnym výrazovým nábojom a ustrážil stavebný pôdorys diela. V dobrom svetle sa ukázali aj filharmonici – predpokladám, že
s partitúrou sa práve oboznámili a Munroe
zvládol koordináciu sólistu s orchestrom
na jednotku.
Najproblematickejšou sa ukázala Prvá
symfónia veľkého Fína Sibélia. Posledný člen
reťazca severského večera je neskororomantickým mnohovravným symfonickým

eduta (5. marca) opäť plná, čo takmer prekvapuje pri pohľade na „exotický“, nie najľahšie stráviteľný program
zo Severu. Žeby poslucháčov prilákalo hosťovanie šéfdirigenta Pyramídy od susedov
(Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu), mladého Kanaďana Charles Olivieri-Munroea? Pravda, prvá suita z Griegovej scénickej hudby k Ibsenovej dráme
Peer Gynt patrí k osvedčeným repertoárovým ťahákom. Dirigent z krajiny javorového listu mal bohaté možnosti prezentovať
svoje umenie, veď po prestávke ešte nasledovala Sibéliova Prvá symfónia. Griegove
miniatúrne, poetické lahôdky vyzývajú
zmocniť sa hudobného materiálu malých
foriem. Munroe sa vie zorientovať v charakteristike a povahe hudobného textu,
vytvárať atmosféru. Úvodné „drevené“
sóla vhodne navodzovali ranné prebúdzanie, Azina smrť znela smutne až skľúčene,
Anitrin tanec s jemnou noblesou. No pokiaľ ide o hlbšie vniknutie do podstaty hudobnej výpovede, Munroe ním príliš nevyniká. Seriózna drobnokresba, poctivý ponor do mikroštruktúry nie sú jeho doménou. V Azinej smrti som napríklad očakával
precítenejšie a pevnejšie frázy a V jaskyni
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aždý koncert je svojím spôsobom jedinečný. Spomedzi ostatných sa však
vymanil koncert 27. februára aj tým, že
sa na ňom predstavil budúci designovaný
šéfdirigent Slovenskej filharmónie Jiří Bělohlávek. Vhodne načasované a medializované tohosmerné informácie dodali koncertu (recenzujem štvrtkový koncert) punc
mimoriadnosti. Očakávania nezostali nesplnené – orchester v snahe „vytiahnuť“
sa pred svojím budúcim (žiadaným!) šéfom
podal výnimočný výkon, Bělohlávek zas virtuóznym ovládaním taktovky a majstrovským prístupom ukázal, že patrí k najväčším dirigentským osobnostiam v strednej
Európe. Prvým svedectvom o týchto skutočnostiach podala koncertná predohra
Hectora Berlioza Rímsky karneval, bazírujúca na komickej opere Benvenuto Cellini.
Orchester SF ju podal bravúrne, plasticky
a s dravým dynamizmom, pričom ani drobnokresba neťahala za kratší koniec. Po tejto strhujúcej úvodnej „nádielke“ pripadla
nemeckému huslistovi Torstenovi Janickemu neľahká úloha, zaujať Husľovým koncertom op.8 od Richarda Straussa, raný pokus nemeckého novo- a neskorého romantika sa ešte vyrovnáva s mendelssohnovsko-schumannovskou tradíciou pomerne
školácky, až na temperamentnejšiu a originálnejšiu tretiu časť (nie div, že sa na koncertných pódiách dodnes neujal). Janicke
ho predviedol s jemnocitom, elánom aj
umeleckou zodpovednosťou; narábal so
širokou škálou dynamických prostriedkov,

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK
rovali, prispôsobili sa jeho citovým poryvom, skrátka, poslúžili optimálnym sprievodom. Ale fádnej, nezaujímavej skladbe
to aj tak veľmi nepomohlo...
Lahôdka pre hudobných labužníkov
bola však prichystaná po prestávke: Mu-

FOTO

K

sorgského geniálny cyklus Obrázky z výstavy (pochopiteľne, v Ravelovej inštrumentácii). Treba podotknúť, že táto kompozícia svojou sýtou a farebnou inštrumentáciou, ako aj programovou a hudobnou individualitou je akoby predurčená na poslucháčsky úspech a burcuje k vynikajúcim
interpretáciám. Vyburcovala aj orchester SF
a Bělohlávka. Hudobné ekvivalenty jednotlivých obrazov zazneli v celej variabilnosti
a mnohodimenzionálnosti. Bělohlávek dirigoval s úžasným nadhľadom, neomylne
držal v rukách tektoniku diela, koordinoval jeho zvukové vrstvy. Navyše, nezaslúžil
sa iba o výrazovo adekvátne stvárnenie jednotlivých častí cyklu, ale aj o jednotný, neúnavný ťah celej skladby. Všetko bolo presne na svojom mieste: či už pochmúrne
kontemplácie Starého hradu, roztopašné
scény Tuileries a Nevyliahnutých kuriatok,
dramatický konflikt bohatého a chudobného žida, motorická naliehavosť Baby Jagy
alebo majestátne vlny Veľkej brány kyjevskej. Bělohlávek príkladne pracuje s detailom, s frázou a zároveň vytvára pôsobivé gradačné plochy, plné fenomenálnej
muzikality a výrazového bohatstva. Všetky sekcie orchestra SF odviedli perfektný
výkon, plný entuziazmu. Hosťovanie budúceho šéfdirigenta sa teda stretlo s veľkých
úspechom. Ak sa túžba stane realitou – čo
je veľmi pravdepodobné – môžeme sa tešiť
na mnoho podobných koncertov – aj keď
až od septembra 2003...
TOMÁŠ HORKAY

masívom, na ktorého zvládnutie je potrebná veľká dávka citu pre tektoniku a nadhľadu. Munroeovi k adekvátnemu uchopeniu tak komplexnej a veľkej formy predsa len ešte čosi chýba. Symfónia sa pod jeho
taktovkou vyfarbila ako zdanlivo nesúrodá, žánrovo pestrá zmes prírodných a filozofických hudobných obrazov. No strácali
sa alebo zneprehľadnili veľké línie, napätie
toku hudby, bola ohrozená organická evolučnosť procesu. Ak sa k tomu pridruží
spomenutá ľahkovážnosť v práci s detailom, ťažko možno byť s interpretáciou
spokojný. I popri celkovom temperamente dirigenta, rudimentárnej sile dynamicky vypätých miest a niektorých pekných
orchestrálnych sólach chýbali mi napríklad
expresívnejšie vyklenuté melodické oblúky, emotívne presvedčivejšie tvarovanie
vzdychového motívu v druhej časti a filigranskejší odpich v Scherze (nehovoriac
o podstatných nepresnostiach v súhre
v spomenutej časti). Munroe jednoducho
– zatiaľ – patrí k tým, ktorí na pódiu radi
predvádzajú efektné pohybové kreácie.
V hudbe však to nie je vždy počuť...
TOMÁŠ HORKAY
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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SOSR na veľké témy

Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa 26. februára konal koncert,
ktorého témou boli „Veľké témy“. Pod veľkými témami mala dramaturgia na mysli
skladby takého typu, akými sú
Chačaturianov výber zo suity Spartakus, Čajkovského Koncert pre
klavír a orchester č. 2 G dur op. 44
a Symfóniu č. 6 Patetickú op. 74.
Pod interpretáciu „veľkých tém“
sa podpísali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigent Charles Olivieri – Munroe
a klavirista Marián Lapšanský.
V úvode by som chcel povedať,
že vlastne každé významné umelecké dielo je samo o sebe veľkou
témou. Preto výber v tomto programe chápem len ako vzorku, do
ktorej by bolo možné dosadiť celú
paletu významných diel z hudobnej histórie. Nemožno však namietať, že by Spartakus nebol takouto veľkou mimohudobnou i hudobnou témou.
„Veľkou témou“ je aj epocha histórie Sovietskeho zväzu a jeho umenie, v ktorom
klíčilo a dozrievalo množstvo bolesti, utrpenia a neprekonateľných antagonizmov.
Chačaturian, žijúci v oblasti križovatky kultúr, citlivo vnímal osudy povstania gréckych
otrokov. Jeho vznietlivá monumentálnosť

HUDBOU
N
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evysloveným mottom k benefičnému
koncertu 22. januára v koncertnej
sieni Klarisky bola ochrana ľudského zdravia. Dominantnou myšlienkou bola zbierka pre Nadáciu Výskum rakoviny so snahou osloviť prítomných poslucháčov, aby
nadácii venovali 1 % z dane. Medzi zakladateľov Nadácie Výskumu rakoviny patria
poprední vedeckí pracovníci, ktorých cieľom je predovšetkým osvetou minimalizovať onkologické ochorenie a zviditeľňovať
svoju činnosť prostredníctvom kultúrnych
podujatí.
Hlavnými protagonistami koncertu boli
mladí, energickí Komorní sólisti Bratislava (ďalej KSB) pod vedením Mariána Gašpara. Najskôr predviedli Divertimento B
dur KV 137 od Wolfganga Amadea Mozarta. Ich stvárnenie diela dýchalo plnokrvnosťou výrazu, kultivovane, efektne a s citom sa zmocnili hudobných línií, súbor jednotne cítil a tvoril spevné hudobné kantilény. Nasledovné dve diela patrili prezentácii
americkej flautistky Denette Derby
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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zdal byť málo zvukovo dominantný – no
viem, že je to klamlivé zdanie, skreslenie
spôsobené akustickými parametrami koncertného auditória. Lapšanský mal Čajkovského koncertantné dielo dokonale uležanespláca daň len tzv. socialistickému reané, hral s veľkou samozrejmosťou a uvoľlizmu, skôr je výkrikom po slobode, ktorá
nenosťou. Z množstva brilantných, priam
mu bola odopretá. Interpretácia pôsobivo
kaskadérskych exhibícií vystupovala hudprebásnila tento veľký príbeh a možno naba a čitateľný zámer skladateľa,
pre ktorého bola brilantnosť často len zámienkou na rozpútanie
vskutku živelnej hudby. Dirigent
spolu s orchestrom pristupovali
ku kreácii diela ako k symfónii
pre klavír a orchester. Tu rovnako platí motto koncertu „Veľká
téma“ – bola ňou nielen osobnosť
Čajkovského, ale aj ubolené
a utrápené Rusko druhej polovice 19. storočia. Napríklad i Čajkovského Patetická nie je len labuťou piesňou skladateľa, ale
priam Tolstojovskou spoveďou –
MARIÁN LAPŠANSKÝ –
obnažením ľudského utrpenia –
ZAOSTRENÉ NA ČAJKOVSKÉHO.
až po tragické lamentoso. Je to
hudba taká silná a jednoznačná,
že interpretačne v nej nemožno zablúdiť.
vodila aj myšlienku, že by sa tento balet
Stopa tragického konca je čitateľná – treba
mohol objaviť i na scéne SND. Pri počúvasa do nej len ponoriť. Interpreti prebásnili
ní Chačaturiana, ale aj Čajkovského KonČajkovského poslednú spoveď, v ktorej
certu G dur op. 44 som si uvedomil, že pre
znie brúsenie revolty a nepokoje. Opäť zárecenzanta by bolo oveľa lepšie, keby sedel
blesk novej rodiacej sa veľkej témy na prav štúdiu zvukovej réžie, než v auditóriu. Zo
hu 20. storočia. Revolúcie!
skúsenosti viem, že výsledný zvukový záznam má iné parametre, než skutočnosť,
IGOR BERGER
ktorú počúvame v sále. Sólový nástroj sa

McDermottovej, ktorá so spoluprácou
KSB rozvinula svoje interpretačné prednosti v diele Kenta Kennana Night Soliloguy pre flautu a sláčikový orchester op. 47
č. 2. a Howarda Hansona Serenáda pre flautu, klavír a sláčikový orchester. Uvedené
skladby kládli dôraz na jemné diferencovanie zvuku, dynamické kreácie a technickú zdatnosť interpretov. Skladby tvorili interesantné dramaturgické jadro koncertu, no občas silné a zbytočné forsírovanie dynamických plôch sláčikového orchestra utláčalo sólistku do úzadia, čím sa
strácali jemné nuansy diela.
Ako ďalší v poradí znel Koncert C dur
pre dve flauty a sláčikový orchester op. 47.
č. 2 od Antonia Vivaldiho. V pozícií sólistov sa predstavili Tomáš Janošík a Jaroslav Harvan, ktorí elegantne a s jasnou
artikuláciou tlmočili svoje party. Komorní sólisti Bratislava im boli rovnocennými
partnermi, aj keď občas s jemnými rytmickými odchýlkami. V závere odznel Koncert
e mol pre flautu a sláčikový orchester od

Františka Bendu v podaní mladej flautistky Dominiky Haramiovej – Janošíkovej.
Z koncertu som odchádzala s príjemným pocitom. Jediným smutným faktom
však bola slabá účasť poslucháčov, čo pri
takýchto druhoch podujatí je vždy na
škodu.
IVANA ŽIAKOVÁ

JAZZ TODAY
Počúvajte relácie dvojice
Vlado Šmidke – Igor Krempaský
každý piatok o 23.00 h

HVIEZDA FM
100,3 MHz (Bratislava) – 88,8 MHz
(Nitra) – 97,6 MHz (Banská Bystrica)
– 98,8 MHz (Liptovský Mikuláš)
www.musicmarket.sk
www.divyd.sk
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VO FEBRUÁRI

din z Ruska. Tento vynikajúci hudobník, laureát Čajkovského súťaže z roku
1986 a pedagóg Čajkovského konzervatória v Moskve, zaujal publikum už od
prvých taktov. Upútal výrazne zrelým prejavom, výbornou technikou a sýtym tónom. Huslistka Bon-Jiu Koo
od začiatku nepôsobila ako
rovnocenná partnerka, jej
prejav bol nepokojný, miestami intonačne neistý. Zainteresovanejší poslucháč by
určite uvítal drsnejší, ener-

D

turgické projekty. S ŠKO Žilina nahral prvú
profilovú platňu telesa s dielami G. Ph. Telemanna a W. A. Mozarta. Orchester s ním
vystúpil na mnohých významných zahraničných pódiách – v Belgicku, Bulharsku, Fínsku,
Taliansku, Španielsku,
Francúzsku i na najvýznamnejších domácich
festivaloch.
Na úvod programu zaradila dramaturgia ŠKO
Žilina dielo Eduarda Fischera Baletti – fantázia pre
trúbku, organ a komorný
orchester na témy diela P.
J. Vejvanovského Baletti
pro tabula. Skladbu autor
venoval roku 1991 ŠKO
Žilina, ako aj obidvom só-
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KAROL KEVICKÝ

predvedeniu diela, ktoré spája tradičné barokové postupy (hlavne v parte sólovej
trúbky) a moderné kompozičné prostriedky (organový part).
Sólistom druhej skladby večera – Husľového koncertu č. 1 op. 26 od Maxa Brucha
bol Pavel Fischer. Obľúbenému romantickému koncertu s „huslisticky“ napísaným
sólovým partom dodal šarm a absolútne
skĺbil svoje sólistické ambície s disciplínou
skúseného komorného hráča a požiadavkami dirigenta. Pavel Fischer (primárius
prestížneho Škampovho kvarteta) je vynikajúcim huslistom, technicky bezproblémový, s muzikantským nadhľadom a pokorou voči interpretovanému dielu. Jeho výkon považujem za jeden z najpozoruhodnejších v tejto koncertnej sezóne.
V druhej polovici programu si mladý slovenský dirigent Karol Kevický vybral jedno z najobľúbenejších diel svojho proPAVEL FISCHER
fesora E. Fischera –
3. symfóniu Es dur
op. 55 „Eroicu“ od
L. van Beethovena.
Dielo, ktoré patrí
k repertoárovým
číslam ŠKO Žilina,
Kevický veľmi pôsobivo vygradoval
a dosiahol širokú
dynamickú a farebnú škálu orchestrálneho zvuku. Vynikajúcim partnerom
mu bol Štátny komorný orchester
Žilina svojím sústredeným a technicky vycibreným výkonom, ktorý len potvrdil pozoruhodnú umeleckú kvalitu, s akou sa dokáže vysporiadať s partitúrami majstrov
EF
minulosti i súčasnosti.
FOTO

ARCHÍV

FOTO

ruhý februárový abonentný koncert
(20. februára) Štátneho komorného orchestra Žilina bol venovaný pamiatke zakladajúceho šéfdirigenta orchestra
Eduarda Fischera (24.
11. 1930 – 22. 2. 1993).
Hlavnými „aktérmi“
koncertu boli sólista Pavel Fischer, syn E. Fischera a dirigent Karol
Kevický – posledný žiak
E. Fischera na Akadémii
múzických umení v Prahe. Program s názvom
Hommage à Eduard
Fischer chcel žilinskému
publiku pripomenúť tohto neobyčajného umelca
– skladateľa, dirigenta
EDUARD FISCHER
a pedagóga, ktorý niekoľko desaťročí podstatnou mierou ovplyvňoval dianie na českej
hudobnej scéne. Rovnako intenzívne zasiahol aj do hudobného života na Slovensku,
keď roku 1974 prijal ťažkú a zodpovednú
úlohu šéfdirigenta novovzniknutého Štátneho komorného orchestra v Žiline, jediného svojho druhu na Slovensku.
V priebehu niekoľkých rokov dosiahol
s týmto hudobným telesom pozoruhodné
výsledky a zaradil ho medzi najvyhľadávanejšie orchestre nielen doma, ale aj v zahraničí. Vdýchol svoju ľudskosť, nevšedné
schopnosti a skúsenosti, ako aj lásku k hudbe mladým členom orchestra, čo poznamenáva umelecký vývin orchestra až do
dnešných čias. Najvzácnejšou devízou Eduarda Fischera bol jeho cit pre komornú hudbu a schopnosť vložiť a pretlmočiť svoje
myšlienky do orchestrálnej interpretácie.
Pod jeho taktovkou zazneli všetky hlavné
repertoárové skladby orchestra všetkých
štýlových období, ako aj netradičné drama-

ARCHÍV

bonentný koncert ŠKO Žilina (6. februára) otvorila premiéra hudobného
obrazu Dávidovka pre komorný orchester od
Róberta Gašparíka. ŠKO pod vedením Leoša Svárovského toto zrelé dielo, inšpirované dirigentom Davidom Hernandom
a samotným Štátnym komorným orchestrom, predviedol s vysokou dávkou profesionality, s precíznou súhrou, presvedčivo, s nadhľadom. Obzvlášť vysoko treba
ohodnotiť výkony hráčov dychovej sekcie.
„Ťahákom“ večera bol pomerne málo
hrávaný Dvojkoncert pre husle, violončelo
a orchester op. 102 od J. Brahmsa. V úlohe
sólistov sa predstavili juhokórejská huslistka Bon-Jiu Koo a violončelista Kirill Ro-

FOTO

ŠKO Ž I L I N A

gickejší tón a dramatickejší prejav. (Myslím si, že tento part by mal, predovšetkým
kvôli fyzickým dispozíciám, interpretovať
muž). Silným partnerom
oboch sólistov bol kvalitne pripravený orchester.
Na záver zaznela 3. symfónia a mol „Škótska“ op.
56 od F. Mendelssohna
Bartholdyho v tradičnom
„svárovského“ duchu.
V 2. časti sa síce prejavili
menšie rytmické kolízie,
ako celok však symfónia
pôsobila energicky a presvedčivo. V poslednej časti sa na vysoko profesionálnej úrovni prezentovala skupina lesných rohov.
DANIELA GLOSOVÁ

listom – prvému trubkárovi orchestra Janovi Pohůnkovi a organistovi Imrichovi
Szabóovi. Tí boli interpretmi jej premiéry
17. mája 1991, ako aj na koncerte 20. februára t.r. a značne prispeli k úspešnému
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lbrechtovo kvarteto je komorným
súborom, ktoré vzniklo roku 1999
na VŠMU z iniciatívy pedagogičky Márie
Karlíkovej. Počas svojej pomerne krátkej
existencie si súbor postupne získava meno
vďaka výborným interpretačným výkonom mladých umelkýň, tvoriacich ansámbel v zložení: Zuzana Paštéková – 1. husle, Anežka Drmolová – 2. husle, Ludmila Hošková – viola, Katarína Kleinová –
violončelo.
V rámci nedeľného matiné sa 2. marca
v Mirbachovom paláci predstavilo Albrechtovo kvarteto s programom zostaveným zo
skladieb W. A. Mozarta, L. Burlasa, F. Mendelssohna Bartholdyho. Koncert sa stretol
s veľkým záujmom publika, sála bola plná
poslucháčov očakávajúcich kvalitnú hudbu.
Na úvod odznelo Mozartovo Sláčikové
kvarteto č. 19 C dur KV 465 s prívlastkom

„disonantné“. Adagio sa nieslo v znamení
jemného plastického frázovania a tvarovania tém, Menuetto prinieslo kantabilné
figurácie a záverečné Allegro molto presvedčilo, že interpretky majú v sebe okrem schopnosti porozumieť štruktúre
skladby aj dostatok energie a emócií na
zvládnutie dramatickejších a dynamickejších pasáží. Bol to Mozart so všetkým, čo
k nemu patrí, elegantný, muzikálny
a efektný. Zástancovia tzv. autentickej interpretácie by síce mohli tento štýl prednesu považovať za zvukovo príliš „romantizujúci“. Nikto však nemôže s istotou
povedať, aký zvuk by si Mozart vybral
v dnešnej dobe vzhľadom na fakt, že Mozartovým prvoradým cieľom bolo osloviť a zaujať publikum svojej doby– ako je
zrejmé aj z jeho korešpondencie. Mozart
v podaní Albrechtovho kvarteta pôsobil

vítanou komornou konšteláciou, ktorá
„... to by však autor musel už aspoň päťdesiat
zjavne inšpiruje autorov a rovnako nám
rokov nežiť...“, znelo konštatovanie komendáva pocit optimistických výhľadov na existujúce výskyt a frekventovanosť súčasnej
tenciu súborov muzicírujúcich entuziastov.
pôvodnej tvorby na koncertných pódiách
Plnokrvne o tom prehovorila interpretáu našich českých susedov. Tak som si ho
cia kompozície Musica da camera II. op. 67
onehdy prečítala v odbornej tlači – a spood Igora Dibáka. Skladateľ prešiel viacerýzornela som jednak preto, že deklaroval
miernu oponentúru k vete nášho autora („...beda tvorbe autoIGOR DIBÁK
ra, ktorý si dovolí zomrieť...“)
a jednak preto, že si myslím, že
slovenský skladateľ si na všeobecný nezáujem vskutku nemôže až tak sťažovať. Okrem
iniciatív, ktoré patria do okruhu inštitúcií alebo privátnych
záujmov, ešte stále bdie pretrvávajúca pozornosť oficiálnych
kruhov. Okrem festivalových
a prehliadkových fór patria
k nim záslužné pravidelné autorské nedeľné predpoludnia,
ktorých poriadateľským a zároveň dramaturgickým strojcom
je Spolok slovenských skladateľov SHÚ. Aj koncert 9. marca
mi fázami, posunmi, vždy sa však spoľahlipre mňa potešujúco poprel obe tvrdenia,
vo a rád vráti ku komorným výpovediam.
ktoré som exponovala v úvode...
V nich asi dokáže najpresvedčivejšie a najDychové kvarteto I fiati (Věra Raškovýstižnejšie formulovať. Skladbe nechýba
vá – flauta, Michal Šintál – hoboj, Peter
nič z profesionálnej autorovej výbavy, všetMaurer – klarinet a Stanislav Bicák –
ky kontúry sú zreteľné, naplnené hudobfagot) sa pódiovo neprezentuje príliš časnými procesmi, ktorých výslednicou je svieto, skôr príležitostne, azda aj vzhľadom na
ža, iskrivá hudba, evidentne tonizujúca niesvoje „neklasické“ zloženie. Súbor je však
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len publikum, ale aj s chuťou tvoriacich interpretov.
Celkom inou individualitou je preniknuté Bokesovo Divertimento op. 72, ktoré
v štvorčasťovom rozvrhu priebežne exponuje sled „odľahčených“ myšlienok. Je substrátom, z ktorého na báze striktne určovaných technológii vyrastajú
v kontrastných vzájomných
vzťahoch štyri samostatné „divertissement“ epizódy. Zaimponovali mi najmä druhé dve časti – Danza slovaca, vďaka dôvtipne „indukovaným“, neprvoplánovo čitateľným folklórnym
štruktúram a Ária pre svoju účinne, psychologicky pôsobivo načrtnutú klenbu.
Napriek tomu, že „rodovým“
interpretačným teritóriom Róberta Gašparíka je súbor Societa Rigata, neodopiera si menšie
„nevery“. Tri skladby pre dychové kvarteto op. 48 mu teda na
marcovom mirbachovskom
matiné premiérovo uviedol súbor I fiati. Gašparíkove skladby, ako ich
pozorujem, sú počinmi priameho impulzu. Vznikajú zdanlivo ľahúčko, spontánne.
Takým dojmom zapôsobia aj Tri skladby,
ležérne „nahodené“, jedinečne komorne
cítené miniatúry. Skladateľ tu zrejme záFOTO P. KASTL

Z mirbachovských

veľmi komunikatívne, a teda splnil svoje
poslanie.
Sláčikové kvarteto, ako druh komornej
hudby obľúbený už od čias klasicizmu, našlo odozvu aj v tvorbe súčasných skladateľov. Albrechtovo kvarteto si do svojho programu vybralo Sláčikové kvarteto č. 3 „In
memoriam D. D. Šostakovič“ od Ladislava
Burlasa. Je to skladba skoncipovaná attacca, náročná technicky i dramaticky, vyžadujúca výrazové zvládnutie gradácií. Skladateľ v ňom vzdáva poctu Dmitrijovi Šostakovičovi vo forme intenzívnej meditatívnej výpovede, pričom využíva pôsobivosť
širokej škály zvuku sláčikových nástrojov
na poli lyriky a expresivity. Albrechtovo
kvarteto prednieslo skladbu technicky na
dobrej úrovni, s plynulými gradačnými
oblúkmi a výrazovým nasadením.
Záver koncertu patril romantickému
Sláčikovému kvartetu a mol č. 2 op. 13 od
Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Z hľadiska interpretácie zaujalo predovšetkým
Intermezzo s husľovým sólom. Zuzana Paštéková nadchla krásnym čistým tónom
i v náročných vysokých polohách. Efektné
Presto bolo brilantnou bodkou za celkovo
vydareným koncertom.
MAGDALÉNA ČIERNA
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merne uvoľnil mantinely technológiám,
a tak vedľa seba „slúžia“ konečnému rezultátu v „bratskej“ jednote rozličné vzorky kompozičných postupov. Zavše však,
v priebehu odvíjaní gašparíkovských epizód sa vnukne pocit z akejsi prílišnej uponáhľanosti, prchavosti deja , zažiada sa pristaviť náhlenie a dlhšie zotrvať v ponúkaných hudobných zátišiach.
Popierajúc opätovne v úvode artikulované tvrdenia, dramaturgia zaradila aj dve
kompozície už nežijúcich autorov. Hudobná pospolitosť si v marci pripomenula nedožité sedemdesiatiny Jozefa Malovca,
koncipienti programu zaradili jeho „klasiku“, Poému in memoriam Dmitrij Šostakovič pre husle sólo, vo výsadnom naštudovaní a uvedení Petrom Michalicom. Tento
opus z konca 70. rokov ma vždy nanovo
dojíma a presviedča vnútornou silou. Vznikol v čase, keď Malovcova tvorba pozvoľ-

N

a nedeľnom matiné 16. marca v Mirbachu sa s tvorbou francúzskych impresionistov predstavil klavirista Mikuláš
Škuta. Ešte pred koncertom kládli sme si
otázku, ako sa umelec v známom, akusticky limitovanom priestore vyrovná s tónovou stránkou interpretácie. Tu sme
s prekvapením zistili, že hrá dokonca s otvoreným krídlom, no po matiné sme dospeli k záveru, že aj pri zatvorenom nástroji
by bol jeho výkon vyznel tak či tak – prihlučne.
Škuta sa presadil ako objavný interpret
náročných Bachových Goldbergových variácií. Aj na tomto podujatí sme od neho očakávali niečo v tomto duchu. Zistili sme, že
sa nepustil cestou vyzdvihovania farebnej
premenlivosti, pohrávania sa s farebnými
odtienkami. Škuta sa zameral na demonštráciu technickej bravúry, prívalu zvukových nánosov, na ventiláciu mužnej sily svojho temperamentného prejavu. V stvárňovaní obsahu bol primálo pokorný, niekedy
preexponúvajúc popúšťal uzdu bujarému
temperamentu. Snáď vo väčšom priestore, na kvalitnejšom nástroji by bola jeho
interpretácia zaujímavejšia, zvukovo pestrejšia. Z tvorby Clauda Debussyho odznel

na nadobúdala nové, krehkejšie obrysy,
subtílnu, introvertnú komornosť. Poéma
je sledom poetických epizód, expozíciou
incipitov, šostakovičovských citátov, anagramov s dopovedaním a rozvinutím v originálnych autorových komentároch plných
obdivu a umeleckej pokory... Táto skladba
je pre mňa neustále mimoriadne príťažlivá, presviedča ma pravdivosťou, trvácim
pôvabom. Mám pocit, že by si zaslúžila viac,
než príležitostnú pozornosť.
Na záver druhá premiéra a zároveň vyvrcholenie programu. Klavírne trio od Ivana Hrušovského znelo v podaní huslistu
Alexandra Jablokova, violončelistu Jána Slávika a klaviristky Kataríny Brejkovej, ktorej bolo dielo dedikované. Nerada
sa nechávam zvádzať komentármi v programových bulletinoch. O skladbe samotnej
v tomto prípade reč nebola, o to viac údajov stálo v samotnom titule, ktorého popisnosť mi pripomenula, prepytujem, príbalový leták. Takže titul a podtitul pojali

všetko: kompozícia pozostáva z 9 variácií
a chorálového interlúdia na tému 2. časti
6. brandenburského koncertu B dur J. S. Bacha. V ostatnom čase sa veľa rozpráva a narába s predimenzovaným slovníkom. Pojmy ako duchovný, transcendentálny, mystický... nepriliehavo napĺňajú priestory
nášho každodenna. Spomínam to v tejto
súvislosti, vo väzbe s Hrušovského skladbou, celkom programovo. Snažím sa totiž
obísť slová a spojenia, pod ktoré sa zavše
zmestí všeličo. Hrušovského skladba pre
mňa bola krásnym poznaním, ušľachtilým
výtvorom preniknutým vznešenosťou vo
viere... Každá z Hrušovského kompozičných transformácií, variácií, vyrastajúcich
z témy jedného z najkrajších Bachových
Adagií, má svoj osobitý tvar, opodstatnenie, posúvajúc zámerne a trpezlivo celok
oblúka kompozície k vygradovaniu do duchovnej pointy, do chorálu zosobňujúceho
večný symbol pravdy...
LÝDIA DOHNALOVÁ

na úvod opus Ostrov radosti – oslava života, hold slnkom prežiarenému až spaľujúcemu poludniu, rozbúrenej krvi. Škuta sa
v súlade s týmto obsahom zameral na zdôraznenie bezbrehého optimizmu, naliehavého až drsného spádu a používal žiarivé
farebné spektrum.
Ďalší program venoval klavirista Ravelovi. Sonatína Fis dur korešpondovala s Debussyho hudbou. Dramaturgicky vhodne
plnila funkciu premostenia k ďalšiemu reprezentantovi impresionizmu. Opus nezapiera však majstrovský zmysel tvorcu pre
logické usporiadanie myšlienok (v klasických schémach), budovania architektoniky diela. Sonatína vyžaduje technicky veľmi zdatného interpreta, v čom Škuta v ničom nezaostával. Viac sa však mohol
sústrediť na výber farebnej palety, vedomejšiu disciplínu v tvarovaní línií. Škuta má
dostatok zmyslu pre eleganciu tanečnosti,
čo využil v strednom menuete. Plným priehrštím technickej brilancie a imponujúcim
spádom opuncoval oduševnelé finále. Výdatne exploatoval bohatú zásobu elánu,
optimizmu a mužnej rozhodnosti.
Zbierka básní s názvom Fantázia podľa
Rembrandta a Callota s podtitulom Gašpar

noci od Aloysia Bertranda inšpirovala Ravela k trojčasťovému rovnomennému cyklu. Gašpar noci patrí k najnáročnejším opusom svetovej klavírnej literatúry. Škutov
prístup mohol zaujať skvelým klaviristickým zvládnutím, chýbal mu však onen
impresionistický opar, bol pritriezvy, skôr
asketický a načrtávaný pevnými ťahmi aj
tam, kde sa žiadala vzdušnosť. Najviac zapôsobil tanečným spádom, preplietaným
scherzóznym pohybom 3. časti (Škriatok).
Umelec sa tvorivo najviac uvoľnil v záverečnom La Valse, v tejto bujarej záplave,
živelnom prívale rytmu drsných, často vybuchujúcich akordov. Interpret akoby sa
usiloval dosiahnuť (žiaľ, v nevhodnom priestore) dojem orchestrálneho zvuku. Po
technickej stránke to bol výkon obdivuhodný, zvukovo priam šokujúci. Pri reprízach
by sa žiadalo umierniť spád, šetriť v dávkovaní sily a v stupňovaní tempa. Možno strhnúť, čo sa aj žiada, ale šokovať poslucháča
zvukovými nánosmi, to nie. Po strhujúcom
víre vášní priam ako balzam vyznel kultivovaný, dokonale disciplinovaný prídavok
– Air J.S. Bacha.
V L A D I M Í R Č Í ŽI K

K A L E I D O S K O P

O P R A V A

Pravidelný cyklus komorných koncertov Schlosschen Serenaden, ktorý prebieba v nemeckom Bad Nenndorfer
od januára do apríla, uzavrie svojím vystúpením 27. apríla
Moyzesovo kvarteto. V programe uvedie okrem skladieb L. van Beethovena a A. Dvořáka aj premiéru Kvarteta
B dur č. 7 od Ladislava Kupkoviča. Tomuto autorovi odznela
v rámci cyklu na februárovom soirée Sonáta D dur pre dvojehusle v podaní Alie a Lilje Beckirovych.

Vo februárovom čísle HŽ na 8. strane sme uverejnili príspevok Barbory Vajnerovej Aktívna hudobná výchova a inštitúcie, v ktorom by sme radi z niekoľkých nepresností uviedli na pravú mieru aspoň dve závažné informácie: medzinárodná konferencia v Krakove (s tým istým názvom ako článok) bola
podporovaná z Visegradského fondu programu Lyra movens. Z menovaných aktívnych účastníkov bol dirigent Štátneho divadla Košice
Igor Dohovič a nie P. Dohány z Košickej filharmónie...
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amatový, pritom krehký soprán Lucie
Poppovej (samozrejme, zo zvukového
záznamu) pripomenul v úvode koncertu
9. marca v bratislavskej Redute neopakovateľnosť speváckeho umenia tejto očarujúcej osobnosti. Bola prvou medzi našimi
vokálnymi umelcami, ktorí zožali slávu
v Metropolitnej opere či v La Scale (a iných,
nemenej slávnych operných domoch). Všade sa hlásila k Slovensku, kam však mala
zakázaný vstup. Žiaľ, 16. novembra t.r. uplynie už desať rokov od jej smrti. Zomrela
v Mníchove ako 54-ročná.
Iniciatívu v poriadaní predveľkonočných koncertov pod názvom Hommage
à Lucia Popp vzal na seba komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana a najmä autor tejto myšlienky,
intendant orchestra, neúnavný Karol Kopernický, ktorý každoročne vynakladá
nesmierne úsilie na umelecké a finančné
zabezpečenie tejto hudobnej pocty. Treba
povedať, že sála bola preplnená významnými osobnosťami, dokonca zahraničnými
hosťami, ale najmä domácimi návštevníkmi, zvlášť študentmi. Záštitu nad koncertom prevzal premiér vlády SR Mikuláš Dzurinda. Azda si prítomné celebrity vzali k srdcu úvodný príhovor Karola Kopernického,
v ktorom pripomenul, že na koncert doslova žobral koruny od sponzorov. Pritom

Luciu

v susednom Česku sa pocta nemenej slávnej speváčke Eme Destinnovej vzdáva za
účinnej morálnej a finančnej podpory
štátu. Nárek nad stavom našej malej kultúrnej a propagačnej prezieravosti je, žiaľ,
čoraz častejší – a nielen v prípade koncertu na počesť Lucie Poppovej.
Na programe „Hommage“ bolo tohto
roku Verdiho Rekviem. Dirigent Enoch zu
Guttenberg toto dielo úspešne uviedol
s Cappellou Istropolitanou v nemeckom Speyerne roku 2001, na koncerte
venovanom obnove tamojšieho Dómu.
Vtedy i dnes spoluúčinkovalo Zborové
združenie Neubeuern, teleso, ktoré spomínaný dirigent založil roku 1967.
Guttenberg obľubuje vzrušený výraz,
veľké dynamické plochy a najmä kontrasty. V poldruhahodinovom hudobnom prúde Rekviem maximálne vypointoval Verdiho dramatické, ale aj meditatívne, zvukovo krehkejšie miesta. Zvlášť precítene vyzneli ženské sóla kanadskej sopranistky
Guylaine Girardovej a španielskej mezzosopranistky Marie José Montielovej,
najmä v Recordare a Agnus Dei. V dramatickej záverečnej časti Libera me, Domine
štíhly, do slávičích výšok sa vznášajúci hlas
sopranistky však nemohol dostatočne vypointovať naliehavú prosbu záverečnej
hudobnej modlitby. Mimoriadny spevácky

Excelentná
H

PIANISTKA

udobná a tanečná fakulta VŠMU usporiadala 26. februára v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca doktorandský recitál klaviristky Magdalény Dianovskej
(školiteľka Ida Černecká). Výber šiestich
Prelúdií z op. 23 a op. 32 Sergeja Rachmaninova bol rozdelený tak, že tri odzneli v prvej časti a tri na záver podujatia. Ťažisko
vytvorili dva cyklické opusy moderných
autorov.
Vďaka vynikajúcim parametrom Dianovskej interpretačného prejavu patrí
k tým slovenským umelcom, ktorým skladateľ Ilja Zeljenka dedikoval už viacero klavírnych opusov. Na tomto podujatí odznela Klavírna sonáta č. 12 s podtitulom Sonáta fantázia. Aj tá je ďalším dokladom
invencie a kompozičného majstrovstva
svojho tvorcu. Sonáta v rámci štyroch častí nemá určenie pre rýchlejšie tempo. Naj HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003

viac sa mu blížila 2. časť s ostinátnym sprievodom okrajového úseku (s titulom Energico secco). Isté vybočenie z doterajšieho
Zeljenkovho štýlu je zakódované už v samotnom názve. Aj keď rytmická zložka, jej
variabilita je obsiahnutá aj v tejto kompozícii, ozývajú sa v sadzbe aj menej frekventované náladové polohy (napr. pastorálne
až folklórne vyznievajúce kantilény). Autor sa však nevzdal vyhroteného dramatického spádu (technicky i pohybovo veľmi
náročného) a meditatívne asketických, ale
účinných kontrastov. Toto bohatstvo náladových polôh našlo ideálneho tlmočníka
v osobnostnom vklade interpretky. Exploatovala svoju technickú zdatnosť, široké
spektrum dynamických odtienkov, neraz
veľmi komplikovanú sadzbu sprehľadnila
a najmä dala jej punc sugestívnej komunikatívnosti.

zážitok po stránke vokálno-technickej a výrazovej pripravil detailným vypracovaním
verdiovského partu basista Peter Mikuláš. (A to iba dva dni predtým spieval v SND
na virtuozite postavenú a hlasovo odľahčenú postavu Dona Magnifica na premiére Rossiniho Popolušky!) Kvarteto spevákov dopĺňal farbou hlasu i podaním menej originálny rumunský tenorista Marius
Vlad. Sólisti mali vzorne vypracované, farebne vyladené ansámblové čísla.
Spoluučinkujúce Zborové združenie
Neubeuern je zbor z malej bavorskej dedinky, ktorého tradícia a doterajšie úspechy sú však merateľné s najznámejšími
profesionálnymi telesami. Tak tomu bolo
aj v Bratislave. Zaujala kultúra zvuku a
profesionalita telesa. Mimochodom, dirigent aj zbor účinkovali bez nároku na honorár... Cappella Istropolitana bola
v sekcii dychov doplnená hráčmi bratislavských orchestrov. Asi 60-členný rozšírený
orchester tak vstúpil úspešne aj na pôdu
neskororomantickej sakrálnej tvorby. V danej zostave a pod vedením nemeckého dirigenta podal jeden zo svojich najlepších
výkonov – ibaže s malou podotázkou: hrala to ešte Cappella Istropolitana, alebo celkom nové teleso? Každopádne, ideu aj iskru interpretačného nadšenia, ktoré čoskoro preskočili z pódia do hľadiska, vniesli
do Reduty hudobníci z Cappelly Istropolitany. Na záver koncertu nebolo potlesku
konca-kraja.
Dozaista by sa mu potešila aj Lucia Poppová...
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

Druhú časť večera otvorila Sonáta pre
klavír op. 1 Albana Berga. Pochádza ešte
z čias skladateľových štúdií, odráža princípy, ku ktorým vtedy jeho učiteľ a čoskoro
i priateľ Arnold Schönberg dospel. Výraz –
ešte značne romantický – sa opiera zatiaľ
o nenarušovanú bázu tonality, prezrádza
však už Bergov zmysel pre zvukovú vynaliezavosť. Zaujme prirodzeným dychom,
spádom – expresívnou silou vášnivého
dychu. Aj toto dielo našlo v Dianovskej zasväteného tvorcu.
Ak až na záver reflektujeme Dianovskej
podanie Rachmaninova, môžeme zopakovať to, čím opuncovala modernu. Bohatstvo
tvorivej fantázie, citlivé vedenie melódií,
spevnosť kantilény (D dur op. 10 č. 4), meditatívna nálada (fis mol op. 10 č. 1), rezignujúca nostalgia rytmicky chúlostivého Prelúdia
h mol op. 32 č. 10, strhujúca úroveň záverečného bravúrneho Prelúdia b mol (č. 2 z op.
10). Dianovská je typom, ktorý niekedy intenzitou svojho prístupu až provokuje, ale
zároveň presvedčí a preto víťazí u publika.
A práve touto črtou sa vyznačujú jej výkony. Je viac než nádejným talentom...
V L A D I M Í R Č Í ŽI K
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MOZARTOV TÝŽDEŇ
Š

2003

iesty ročník festivalu Mozartov týždeň (18. februára – 2. marca 2003) sa
niesol v znamení významného ocenenia dr.
Pavla Poláka, predsedu Mozartovej obce
Bratislava a hlavného organizátora festivalu. Rakúsky spolkový prezident Thomas
Klestil udelil nášmu poprednému muzikológovi Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie
prvého stupňa (informoval o tom HŽ 3/
2003), ktorý prevzal dr. Polák z rúk veľvyslanca Rakúskej republiky dr. Martina Bolldorfa pred otváracím koncertom festivalu.
Tohtoročný Mozartov týždeň priniesol
popri tradične zaujímavej a hodnotnej dramaturgii niekoľko noviniek. Prvou z nich
bol mimoriadny koncert súboru Musica
aeterna, ktorý sa uskutočnil v „predprograme“ festivalu (18. februára). Zaradenie
tohto koncertu do rámca festivalu bolo
veľmi dobrým nápadom nielen preto, že
hudba klasicizmu znie na dobových nástrojoch u nás na koncertných pódiách ešte stále
dosť sporadicky, ale aj preto, že Musica
aeterna prezentovala tentoraz výlučne tvorbu domácich skladateľov – Mozartových
súčasníkov, tvorbu, ktorá doteraz v rámci
festivalu nebola podrobená porovnaniu
s hudbou najvýznamnejších majstrov klasicizmu počnúc Mozartom. Hudba Juraja
Družeckého, Antona Zimmermanna a Johanna Matthiasa Spergera v tejto konfrontácii v každom prípade obstála. Koncert
mal veľmi dobrú dramaturgiu, ktorá dokonca istým spôsobom pripomínala dobové koncerty z druhej polovice 18. storočia:
popri sebe totiž zazneli sólové koncerty,
komorná i orchestrálna hudba. V úvodnom Kvintete D dur J. Družeckého sa interpreti predstavili ako kvalitní komorní hráči. Jemná štruktúra komorného diela
s mnohými vtipnými, netradičnými nápadmi (takými typickými pre Družeckého!)
vonkoncom netrpela úsporným vibrátom
P. Zajíčka a jeho kolegov, skôr naopak,
podporila prehľadnosť, jasnosť pradiva hlasov. Kvinteto potvrdilo, že Družecký komponoval nielen výbornú orchestrálnu, ale
aj komornú hudbu a hráči ju na zodpovedajúcej úrovni interpretovali. Zaradenie
druhej skladby programu – Ronda D dur
pre flautu, dva lesné rohy, husle, violu a kontrabas J. M. Spergera – bolo však dramaturgickým omylom. Všetci hráči, vrátane
kontrabasistu, sa síce mohli „ukázať“ ako
zruční sólisti, bola to však napriek tomu
hudba veľmi plytká, aj na „serenádu“ až
príliš jednoduchá a v podstate i nudná, jednotvárna, bez nápadu či vtipu. Výsledný
dojem z tejto skladby rýchlo napravili dva
nasledujúce reprezentatívne koncerty na-
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šich domácich majstrov obdobia klasicizmu – Koncert D dur pre čembalo a orchester
A. Zimmermanna a Koncert D dur pre kontrabas a orchester J. M. Spergera. Sólistka
čembalového koncertu Marica Dobiášová opäť raz ukázala nielen technickú istotu, perfektne vyhrané ozdoby a pod., ale aj
veľkú dávku muzikality, jasné a zrozumiteľné hudobné frázy a pekný tón, čo je
u čembala osobitne dôležité (a náročné!).
Len tempá pomalej časti („disciplinovaný
pátos“) a finále boli trochu otázne, žiadal
sa väčší kontrast medzi nimi. V Spergerovom koncerte exceloval zasa Radoslav
Šašina, neúnavný propagátor tvorby vynikajúceho kontrabasového virtuóza 18.
storočia a jeho verný nasledovník. Zdá sa
až neuveriteľné, s akou ľahkosťou dokáže
R. Šašina zahrať všetky tie náročné behy,
figurácie, arpeggiá, dvojhmaty, flažolety.
V rukách takéhoto interpreta je kontrabas
absolútne rovnocenným nástrojom so všetkými ostatnými, pre ktoré sa komponovali koncerty, a najmä v 3. časti Šašina svoj
nástroj doslova „rozospieval“. Na rozdiel
od Ronda D dur je však Spergerov koncert
aj vynikajúcou, mimoriadne krásnou skladbou s početnými kontrastmi a nádhernými dramatickými miestami. Záverečné
Notturno F dur od A. Zimmermanna opäť
raz potvrdilo, že Musica aeterna hrá veľmi
kvalitne nielen barokovú hudbu, ale aj hudbu obdobia klasicizmu. Hráči sú dostatočne vybavení na sóla, umelecký vedúci P.
Zajíček dokáže veľmi vhodne vystihnúť náladu jednotlivých častí (veľmi pekný bol najmä „pastorálny“ menuet) a odlíšiť ich charakter. (Len malá pripomienka k názvu
koncertu: prečo Hudba z Pressburgu?
Keď sa už niekomu nepáči Bratislava, pokojne môže použiť Prešporok.)
Žilinský Štátny komorný orchester
pod taktovkou Leoša Svárovského sme
už počuli na Mozartovom týždni hrať aj lepšie. Najmä úvodná Mozartova raná, svieža
Symfónia G dur KV 74 bola trochu rozpačitá a ani súhra zďaleka nebola ideálna. Výkon orchestra mal však stúpajúcu tendenciu. V nasledujúcom Concertone pre dvoje
husle a orchester KV 190 sa to ešte neprejavilo tak jednoznačne ako po prestávke. Okrem sólových huslí Mozart totiž v tejto
skladbe výrazne exponuje aj hoboj a violončelo a pred hráčov kladie náročné sólové party, pričom vo violončele nie vždy všetko sedelo správne „na svojom mieste“.
Zahraničné sólistky – huslistky Dominika
Falgerová z Poľska a Eszter Haffnerová
z Maďarska – boli veľmi vyrovnané a dobre „zohrané“, ukázali pekný, „žensky“

mäkký tón, nástroj E. Haffnerovej však znel
predsa len „o vlások“ presvedčivejšie, výraznejšie; zrejme to bola záležitosť jej väčšej „zaangažovanosti“ (tým však nechceme povedať, že hra Poľky bola „suchá“).
Sólistom Mozartovho Klavírneho koncertu
Es dur KV 449 („Prvý B. Ployerovej“) bol mladý rakúsky klavirista Gottlieb Wallisch.
Po minuloročnom rozporuplnom výkone
francúzskeho klaviristu si iste mnohí stáli
návštevníci Mozartovho týždňa vydýchli:
počuli tentoraz veľmi kultivovanú, vecnú,
neafektovanú, pritom však muzikantsky
plnokrvnú hru, s rozumnou pedalizáciou
a tvorením tónu predovšetkým pomocou
klávesnice, a nie inak. Mladý klavirista,
ovenčený vavrínmi z medzinárodných súťaží, mal nielenže nástroj plne vo svojej
moci, ale veľmi pekne vystihoval rôzne
odtienky Mozartovej geniálnej hudby. Najmä v tretej časti s početnými kontrastmi
voči zemitému tutti ponúkol poslucháčovi
i zádumčivosť, hravosť, tak, ako to Mozart
vyžaduje. Orchester bol v tomto prípade
sólistovi už výborným partnerom a jeho
výkon ešte vygradoval v záverečných skladbách – zaujímavých Šiestich nemeckých tancoch KV 571 a v predohre k opere Così fan
tutte KV 588. Dirigentovi plnil v typicky
mozartovsky invenčných, originálnych tancoch i v známej predohre aj to najmenšie
„želanie“, opäť to boli tí „starí-dobrí“ Žilinčania z minulosti. (Len marginálne – za úvahu stojí, prečo dirigenti a interpreti všeobecne tak trochu ľahkovážne pristupujú k otázke repetícií v hudbe klasicizmu. Je to na
jednej strane záležitosť formy, na druhej strane poslucháč by si dozaista takú krásnu hudbu vypočul rád aj dvakrát kompletne.)
Nasledujúci koncert Škampovho kvarteta z Prahy sa čakal s veľkým záujmom.
Renomované komorné teleso, ktoré koncertuje po celom svete, prilákalo do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca najmä
mnohých mladých poslucháčov. Dravý,
priamy spôsob hry väčšinu publika absolútne presvedčil. Štýl kvarteta určuje, samozrejme, najmä primárius P. Fischer, ale
obsadenie (ďalej 2. husle – J. Lukášová,
viola – R. Sedmidubský, violončelo P.
Jarůšek) je celkovo veľmi vyrovnané, sú
to, skrátka, hráči „jednej krvnej skupiny“,
ako to pri kvalitnom sláčikovom kvartete
má byť. Zvuk telesa je sýty, plný, v porovnaní s inými kvartetami veľmi priebojný.
Keď všetci títo štyria technicky vynikajúco
pripravení hráči „zaberú“, tak to aj patrične počuť. Predsa však do mysle poslucháča, zvyknutého počúvať aj dobové nástroje, ladenia, techniku hry (to nie sú, prosím,
žiadne „vykopávky“, žiadna „archeológia“,
ale elementárne rešpektovanie dobových
súvislostí, skladateľských zámerov atď.), sa
vlúdi pri tomto štýle hry miestami pochybnosť: naozaj je to hudba, ktorú skomponoval Mozart alebo Beethoven? Je zaujímavé,
že v Sláčikovom kvartete B dur op. 4 č. 3 Jana
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niho. O. Vlček vypracoval orchestrálny spieKřtitela Vaňhala s dominujúcim partom
vod veľmi dôkladne, navyše Virtuosi di Praprvých huslí, ba dokonca ani v Mozartoga si už zvykli aj na akustiku Zrkadlovej
vom Sláčikovom kvartete Es dur KV 428 („Tresiene, ktorá sa výborne hodí na hudbu klatie haydnovské“) tento trochu „jednosmersicizmu. Orchester podal veľmi pekný výný“, resp. „jednostranný“ interpretačný štýl
kon aj v zaujímavom úvodnom Notturne
neprekážal tak, ako v jednom z vrcholných
solennelle Es dur Michaela Haydna a v záBeethovenových opusov – v Sláčikovom
verečnej známej Symfónii fis mol Josepha
kvartete a mol op. 132. Táto hudba predsa
Haydna, Hob.I:45 („Rozlúčková“), jeho zánie je stále len výrazovo „dramatická“, drakladné znaky sú: kvalitné sóla, výborná súvá, ale je plná kontrastov, obrovských zlohra, kultúra zvuku. Všestranný O. Vlček namov, dynamických zmien atď. Moje pochybnosti sa týkajú celkového prístupu, prejavu
vyše uchopil aj violu a spolu so Silviou
(štýlu, spôsobu hry), ktorý ovplyvňuje,
Hessovou (husle) predviedli Mozartovu
samozrejme, všetko ostatné až po ten najKoncertantnú symfóniu Es dur KV 364. Obamenší detail. Prejav Škampovho kvarteta je
ja sólisti podali v náročných partoch veľmi
stopercentne dnešný, súčasný, dokonalý, no
pekný výkon, oceniť treba z hľadiska námne osobne však nesprostredkúva nejaké
ročnej súhry i orchester (veď hral vlastne
podstatnejšie posolstvo minulosti.
„bez dirigenta“), len prvej časti chýbal troTieto postrehy sa potvrdili aj na veľmi
chu transparentnejší zvuk orchestra a zádobre navštívenom majstrovskom interverečná časť pôsobila – aj vďaka „drive“
pretačnom kurze Škampovho kvarteta,
sólistov – „nervózne“ (mierne kolísavé
ktorý sa uskutočnil na druhý deň na
HTF VŠMU. Do pozornosti členov popredného českého kvarteta sa ponúkli dve veľmi dobré sláčikové kvartetá poslucháčov, resp. čerstvých absolventov VŠMU. Viaceré poznámky
lektorov sa týkali najmä výraznejšieho, expresívnejšieho spôsobu hry, akcentov, dynamiky a pod. Vzhľadom
na svoj vek však majú „Škampovci“
už obdivuhodné skúsenosti a určite
mnohé ich koncepčné i ďalšie pripomienky padli na úrodnú pôdu.
Tretí orchestrálny koncert patril
Virtuosi di Praga s umeleckým vedúcim a dirigentom Oldřichom VlčVIRTUOSI DI PRAGA – UMELECKÝ VEDÚCI O. VLČEK
kom a prvýkrát zaznela počas Mozartovho týždňa v rámci orchestrálneho
koncertu aj vokálna hudba salzburského
tempo). Celkove však zanechala aj táto
génia. Na Slovensku neoplývame mozarskladba veľmi priaznivý dojem.
tovskými spevákmi, pravdu povediac, tých,
Novinkou tohtoročného Mozartovho
ktorí majú kompletné „vybavenie“ na intýždňa bol aj organový recitál. Priestor doterpretáciu Mozartovej hudby, je u nás dosť
stal náš v súčasnosti najlepší organista Ján
málo. Na prvom mieste patrí k nim Peter
V. Michalko. Je nielen typom všestrannéMikuláš, ktorý suverénne predniesol nieho, ale aj veľmi dôsledne uvažujúceho, hĺlen svoju repertoárovú áriu Leporella z Dobavého interpreta, ktorý – vychádzajúc zo
na Giovanniho Madamina, il catalogo KV
samozrejmej technickej dokonalosti – zod527, ale aj nádhernú koncertnú áriu Per
povedne pristupuje ku každej hudbe, aj k taquesta bella mano KV 612 pre bas, kontrabas
kej, ktorá interpretačne možno nie je „naja orchester (náročné kontrabasové sólo veľvďačnejšia“. A k takej patrili aj niektoré
mi pekne zahral Roman Vašek). P. Mikuláš
skladby jeho recitálu na Bratislavskom hramá ako jeden z mála našich spevákov aj
de. Dramaturgicky veľmi vhodné bolo spou vokálne náročného Mozarta vždy „rezerjenie Mozartovej tvorby pre tzv. organový
vu“, nemusí siahnuť až na hranice svojich
valec so skladbami súčasníkov: Jana Křtitetechnických a výrazových možností, a prila Vaňhala (Fúgy č. 6 a č. 12) a P. Pantaleona
tom aj tentoraz bol jeho výkon plnokrvný,
Roškovského OFM (8 malých fúg na „Ite
jeho Mozart bol ako vždy prepracovaný do
missa est“), J. V. Michalko inšpiroval aj prenajmenšich odtienkov po každej stránke.
miéru novej slovenskej skladby na objedávP. Mikuláš právom zožal mimoriadny apku Mozartovej obce – Durée D per organo
lauz a sopranistka Božena Ferancová to
Juraja Beneša. Pre celý tento repertoár bolo
mala pri ňom ťažké. Koncertná ária Vado,
osobitne dôležité, že Michalko výborne, fama dove? KV 583 jej rozhodne sedela lepšie
rebne a veľmi logicky registruje. Mozartove
než ária L’amerò, saro costante z Mozartofiligránske skladby – Allegro a Andante KV
608, Andante F dur KV 616, Adagio a Allegro
vej opery Il Re pastore KV 208; najistejšie
KV 594, ako aj Fúga g mol (fragment) KV
pôsobila v duete Zerliny a Leporella Per
401, ale ani Vaňhalove fúgy a Roškovského
questo tue manine KV 540b z Dona Giovan HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003

miniatúry „nepreregistroval“, naopak,
vždy dôsledne vychádza z formy a zachovávajúc koncept skladateľa ponúka svoju
vlastnú koncepciu. Registrácia mala veľký
význam aj v novej skladbe J. Beneša, inšpirovanej Mozartom. Skladateľ si svojím typickým spôsobom vybral z Mozarta veľmi
elementárne prvky: jednu harmonickú
kadenciu zo Symfónie g mol (KV 550) a chorál „ozbrojencov“ z Čarovnej flauty. J. Beneš
– opäť svojím typickým spôsobom – však
poslucháčovi situáciu nijako neuľahčuje,
nejaké prvoplánové citácie a pod. sú mu
cudzie. A v J. V. Michalkovi našiel toho
správneho interpreta, ktorý podčiarkol
formovú koncepciu vychádzajúcu zo zdanlivo jednoduchého jednohlasu a smerujúcu k veľmi zaujímavo („filigránsky“) prepracovaným vzťahom mozartovských „citátov“ a vlastnej hudby. Premiéra právom
získala aplauz prekvapujúco početného
publika (koncert bol v sobotu podvečer, čo je azda „najrizikovejší“ termín).
Tentoraz netradičný hudobný záver festivalu tvorila sv. omša v Kostole sv. Jána z Mathy (trinitárov). Sólisti a cirkevný zbor kostola v jej rámci, pod vedením dirigenta Petra
Čačku a s organovým sprievodom
Alojza Rosu, predviedli Mozartovu
Korunovačnú omšu KV 317 a ďalšiu
skladbu slovenského skladateľa –
Otče náš od Mikuláša Schneidera-Trnavského. Toto chrámové teleso má
veľké zásluhy na tom, že cirkevná
hudba v Bratislave celkom neupadla
ani v posledných desaťročiach. Ťažko
správnymi slovami oceniť prácu a úsilie zapálených ľudí, ktorí s podporou
vedenia farnosti udržujú dávne tradície
a prispievajú k tomu, že aj Bratislava má
centrum kvalitnej cirkevnej hudby (ako je
to v prípade františkánskeho kostola v Salzburgu, augustiniánov vo Viedni a pod.).
Zbor má v repertoári viaceré Mozartove
omše, ale aj Dumonta, Schuberta, Gounoda a mnohých ďalších. Len škoda, že malý
kostolný chór neumožňuje aspoň príležitostne využiť aj nástroje. Ale i tak interpreti podali v azda najnáročnejšej Mozartovej
omši veľmi pekný výkon.
Sprievodným podujatím Mozartovho
týždňa bola projekcia záznamu „klasickej“
inscenácie Dona Giovanniho na Salzburských slávnostiach v roku 1954 s dirigentom W. Furtwänglerom a v réžii H. Grafa.
Návštevníci slabo vykúrenej kinosály SNG
určite neľutovali, ak vydržali do konca, nielen preto, že možnosť počuť a zároveň vidieť „v akcii“ C. Siepiho, A. Dermotu či vtedy mladého W. Berryho sa nenaskytne
každý deň. Prekvapujúco aktuálne – s výnimkou recitatívov – bolo (napriek nízkej
zvukovej kvalite) totiž aj hudobné naštudovanie (tempá a pod.).
POKRAČOVANIE NA STR. 25
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ROZHOVOR
„ Na výsledky školy som pyšný...“
JEDNOU Z HORÚCICH FREKVENTOVANÝCH TÉM OSTATNÝCH MESIACOV (ROKOV) JE ODBORNÉ HUDOBNÉ ŠKOLSTVO VŠETKÝCH STUPŇOV.
PERTRAKTUJÚ SA OTÁZKY ORGANIZÁCIE, METODICKÉ, ŠPECIFICKY PEDAGOGICKÉ A ŠTRUKTURÁLNE OTÁZKY SLOVENSKÝCH HUDOBNÝCH UČILÍŠŤ.
K NAJSTARŠÍM ŠPECIALIZOVANÝM HUDOBNÝM ŠKOLÁM PATRÍ KONZERVATÓRIUM V KOŠICIACH, KTORÉ V KONTEXTE KULTÚRNEHO ŽIVOTA
NA SLOVENSKU UŽ NERAZ ZÁSADNE PREHOVORILO. ŽIVOT, ODBORNÉ A UMELECKÉ TRENDY, CHARAKTERISTICKÉ PRE TÚTO UMELECKO-PEDAGOGICKÚ
OMEJOM BURÁŠOM .
ARTTOL
OLOMEJOM
USTANOVIZEŇ PRIBLÍŽI V ROZHOVORE JANA BOCEKOVÁ S RIADITEĽOM ŠKOLY B AR
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dávku poníženia, aj keď existujú, samozrejme, aj ochotní a ústretoví sponzori.
Ešte vyššie než finančné ohodnotenie stojí morálny kredit pedagógov hudobného školstva...
Po každej aktivite, ktorou reprezentujú školu – či už ide o umiestnenie študentov na súťažiach, účasť na zájazdoch, prehliadkach,
účinkovanie na verejných koncertoch – vždy ocením ich úsilie
osobne , finančne aj písomnou formou.
Napriek všetkým snahám o vyrovnávanie rozdielov medzi
regiónmi, východ sa ešte často vníma ako periféria. Je košické Konzervatórium periférnym v rámci dnes už širokého
konkurenčného okruhu tohto
typu škôl na Slovensku (príp. v širšom kontexte) vzhľadom na kvalitu výsledkov?
Tento komplex tu prítomný nepochybne je, logicky vždy v porovnaní
s niečím väčším: s Konzervatóriom
v Bratislave, ktoré má dvojnásobný
počet študentov a pedagógov a teda
aj väčšiu šancu na úspešné umiestnenie študentov na súťažiach, ale nie je
to len v hudobnej oblasti. Napríklad
Ruská federácia je vynikajúca v hokeji, pretože výber sa uskutočňuje
z takmer l50 milónového národa, ale
to neznamená, že malé 5 miliónové
Slovensko nie je schopné získať titul
majstra sveta (čo aj dokázalo). To sa
týka aj postavenia Košíc. V mnohých
odboroch je porovnateľné s ktoroukoľvek školou. Dokazujú to výsledky zo súťaží v celoslovenskom aj medzinárodnom meradle, opakované pozvania do zahraničia. Podáva to jednoznačný obraz o výsledkoch práce celého pedagogického zboru našej školy a som na
to pyšný.
Sme jediným konzervatóriom, kde sa vyučujú všetky študijné
odbory – hra na nástrojoch, spev, kompozícia, dirigovanie, ale aj
klasický tanec a herectvo. Vysoká, až 50 %-ná je úspešnosť prijatia
našich študentov na domáce aj zahraničné vysoké školy. Výpočet
absolventov, ktorí sa presadili v interpretačnej praxi, by bol obsiahly. Pôsobia v Českej republike, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Kanade, USA, Japonsku a i.
Uvediem aspoň niekoľko mien z posledného obdobia : speváci D.
Šlepkovská, I. Matyašová, K. Dernerová, Š. Šomorjai, ktorí našli
uplatnenie v Opere SND v Bratislave, M.Gurbaľ v Ostrave, z inštrumentalistov I. Bachmanová (hoboj, anglický roh), P. Bodnár
(hoboj), D. Mihély, Ľ. Legemza (klarinet), J. Novotný (pozauna),
M. Melcová, B. Šuňavská (organ), D. Hrinda (fagot), manželia Karškovci (husle), Z. Rzounková (lesný roh) a mnoho ďalších.
FOTO

Po sľubne sa črtajúcej dráhe inštrumentalistu či dirigenta
(pozn.: B. Buráš absolvoval štúdium hry na fagote na košickom Konzervatóriu a na AMU v Prahe, dirigovanie rovnako
na košickom Konzervatóriu a AMU v Prahe) si centrum svojich síl a aktivít sústredil na školstvo. Od roku 1979 vyučuješ
na Konzervatóriu v Košiciach, v rokoch 1991-1993 si zastával post zástupcu riaditeľa, od roku 1994 si riaditeľom školy.
Čo ťa udržiava v dnešnej náročnej dobe v tejto pozícii?
Nikdy v živote som nepomyslel, že by som sa mal stať riaditeľom
školy, bola to skôr zhoda okolností. Teší ma, že pracovné problémy ( ktorých je naozaj veľa) dokážem postupne – aj keď nie vždy
s nadhľadom – riešiť. Druhou stránkou je komunikácia s ľuďmi. Nie vždy
BARTOLOMEJ BURÁŠ
sa mi darí bezozvyšku akceptovať
názory, návrhy, požiadavky pedagógov, ale snažím sa s nimi komunikovať, vysvetľovať a dobre mi padne aj
slovo uznania z ich strany.
Uvedomujeme si, že pozícia školstva v dnešnej dobe nie je ideálna.
Pritom predstavuje pilier, na ktorom stojí a rozvíja sa súbor schopností budúcich profesionálnych
hudobníkov, v širšom význame aj
fungovanie hudobných inštitúcií,
ovplyvňujúcich rozvoj kultúry,
vkus a hudobné vedomie obyvateľstva. Ktoré problémy sú z tvojho pohľadu najvypuklejšie?
Vidím ich najmä v nepochopení nadväznosti hudobného školstva na kultúru zo strany spoločnosti. Vzhľadom
na ekonomickú realitu, finančná podpora kultúry nie je taká, akú
by si zaslúžila, čo má, samozrejme, dopad na nezáujem študentov
o túto sféru, pretože dnes sa „len tak pre radosť“ neinvestuje.
Ako sa pozeráš na diskusie týkajúce sa čiastočného finančného príspevku na štúdium na vysokých školách – myslíš, že
sa táto tendencia rozšíri aj na stredný stupeň školstva?
Do istej miery by som súhlasil, aj keď dokážem chápať ekonomickú situáciu mnohých rodičov. Študenti si však niektoré výhody
dostatočne nevážia. Keby rodičia nejakou mierou prispievali na
štúdium svojich detí, optimalizovali by sa podmienky na škole,
ktorá by mohla napríklad postupne obnoviť nástrojový park niektorého oddelenia, čo by opäť slúžilo študentom na ich väčšie
umelecké napredovanie.
Na mnohých stredných školách je bežné, že vedenie žiada
rodičov o určitú formu sponzorstva. Je to vhodný spôsob riešenia materiálnych ťažkostí ?
Je to jedna z možností. Ten, kto nemá skúsenosti so získavaním
sponzorských darov, musí rátať s tým, že možno zakúsi aj istú
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K renomé školy prispievajú aj zahraničí študenti ...
Je príjemné konštatovať, že v súčasnosti u nás študujú traja zahraniční študenti z Ukrajiny a Ruska, na prijímacie pohovory sa
hlásia ďalší.
Jedným z impulzov pri „zviditeľňovaní“ výsledkov pedagogickej praxe, ale aj pre ďalší rast a hlavne uplatnenie individuálnych schopností v kolektívnej spolupráci je orchestrálna prax. Existencia troch telies na škole – symfonického,
komorného a akordeónového orchestra má už tradíciu. Priblížiš nám ju?
Akordeónový orchester založil pred 12 rokmi V. Čuchran a dodnes
ho vedie, organizuje, aranžuje skladby pre toto neobvyklé zoskupenie, ktoré má vysoký umelecký kredit doma aj v zahraničí. Teleso koncertovalo v mnohých európskych krajinách, v Mexiku,
Japonsku, v máji sa chystá do Nemecka.
Symfonický orchester je najstarší, jeho vedenie som prevzal roku
1985 po R. Skřepkovi. Naštudovali sme rozsiahly repertoár, aby
sme mohli obmieňať programy koncertov. Z veľkej časti sú to
koncerty na účely pedagogickej praxe, sólistami sú najlepší študenti našej školy. Treba spomenúť aj spoluprácu s mladými talentovanými hudobníkmi z Nemecka, ktorí prišli do Košíc koncertovať so sprievodom nášho orchestra. Aj keď sme so symfonickým
orchestrom absolvovali niekoľko zahraničných ciest, ekonomicky boli náročné. Usúdil som, že menšie teleso by bolo mobilnejšie,
praktickejšie a vytvoril som Komorný orchester Konzervatória v Košiciach, s ktorým niekoľkokrát ročne realizujeme umelecké zájazdy do zahraničia na základe pozvania (Taliansko, Ukrajina, Španielsko, Maďarsko, Juhoslávia, Poľsko).
Mladým telesom je Brass orchester pod vedením O. Samborského, s ktorým plánujeme v lete umelecký zájazd do Japonska.
Vybraní študenti školy boli zapojení do projektu Višegrádskej
mládežníckej filharmónie v Poľsku a táto spolupráca sa javí ako
perspektívna.
Treba oceniť tvoje „gesto“ – prenechanie symfonického orchestra J. Drietomskému, pričom komorné teleso vedieš naďalej...
Skúsenosti s rôznymi dirigentmi sú pre orchestrálneho hráča novým podnetom, umožňujú umeleckú aj komunikačnú konfrontáciu, podnecujú pružnosť, prispôsobivosť. Túto možnosť rád poskytnem aj študentom, pretože pod taktovkou kolegu (pôsobil
v divadlách v Prešove, v Košiciach) môžu získať cenné umelecké
skúsenosti.
Čo môžeme očakávať od verejných koncertov, ktoré sa nedávno presunuli do priestorov ŠFK? Vidíš prípadné možnosti
rozšírenia návštevnosti a tým aj vplyv na širší okruh poslucháčov?
Školská koncertná sieň kapacitne nestačí, ak si vystúpenie študentov majú prísť vypočuť spolužiaci, pedagógovia a príbuzní. Rád
by som motivoval ambície študentov, nie je jednoduché prejsť
sitom a postúpiť na verejné koncerty. Prvý uskutočnený koncert
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V rámci festivalu sa uskutočnila aj tradičná prednáška na pôde Rakúskeho veľvyslanectva. Walther Brauneis z Viedne
je nielen vynikajúcim znalcom Mozarta (i
ďalších hudobníkov) a jeho doby (záber
tohto všeobecne vysoko ceneného odborníka je mimoriadne široký, okrem iného
azda najväčšie zásluhy má v oblasti pamiatkovej starostlivosti, ktorá je aj vďaka
nemu v Rakúsku na mimoriadne vysokej úrovni!), ale zároveň je azda najlepším rozprávačom, akého si len možno
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by mal byť začiatkom novej tradície. Nasledujúce koncerty už budú
medializované, takže predpokladám vyššiu účasť sympatizantov.
Mimoškolská koncertná činnosť študentov a pedagógov je
rôznorodá – od formácií typu No name, ľudových súborov
cez sólistickú, komornú, orchestrálnu prax. Na jednej strane podporuje individuálny umelecký rast, napĺňanie osobných ambícií, reprezentuje školu, na druhej strane narúša
pravidelný vyučovací rytmus a komplikuje pedagogickú
prácu ostatným vyučujúcim. Aký je tvoj postoj k nej – toleruješ, podporuješ alebo koriguješ?
Jednoznačne podporujem, pretože doprajem kolegom aj študentom pocit naplnenia z umeleckého vystúpenia. Procesy výučby na
škole sa nesú v duchu klasickej hudby, klasického tanca, mnohí
však nachádzajú uplatnenie aj v iných oblastiach umenia (súťaž
U.S.Steel Night, folklórne prehliadky atď.).
Zvyšuje sa tlak na adekvátnu kvalifikáciu učiteľov ZUŠ,
mnohí si dodatočne dokončujú vzdelanie mimoriadnou formou štúdia. Je to bežná prax na všetkých konzervatóriách?
Zákon to umožňuje, aj keď nešpecifikuje, preto rád využívam
možnosť pomôcť im. Pokiaľ viem, táto forma štúdia jestvuje len
na našej škole.
V posledných rokoch pozorujeme klesajúci záujem o štúdium
na konzervatóriách. Čomu to pripisuješ?
Myslím, že je to na jednej strane dôsledok klesajúcej populačnej
krivky, na druhej strane opäť ekonomický problém – nie každý
rodič si môže dovoliť investovať niekoľko desať, sto tisíc korún do
kúpy kvalitného nástroja pre svoje dieťa.
Aké sú tvoje umelecké a pedagogické projekty do budúcnosti?
Sústreďujem sa na plánované rozšírenie priestorov školy, ktoré je
už kompetentnými orgánmi schválené a je nevyhnutné pre kvalitné fungovanie školy. Priestory, ktoré sme získali po odchode z pôvodných (reštitučný zákon), nie sú postačujúce ani po úpravách.
Ďalšími prioritami sú skvalitnenie a rozšírenie výpočtovej, audiovizuálnej techniky, regulácia akustických parametrov v divadelnej sále, doplnenie nástrojového parku. Chcem iniciovať zmenu učebných osnov, ktoré sú ešte zo socialistickej éry. Sú absolútne nevyhovujúce. Samozrejme, som si vedomý, že všetko musí
prejsť legislatívnou cestou.
Potrebné je doladiť prepojenie s ostatnými stupňami hudobného školstva. V tomto smere sme urobili prvé kroky, robíme
predtalentové skúšky, na ktorých sa budúci adepti oboznámia
s požiadavkami pre prijímacie skúšky, zverejňujeme ich aj na internete. Chceme nadviazať užšiu a systematickejšiu spoluprácu
so ZUŠ v kraji, poskytnúť poradenský servis.
Mojím želaním je, aby sa zvýšená pozornosť venovala výučbe konverzácie v cudzom jazyku, čo je nevyhnutné pre budúcnosť
mladých, najmä v našej sfére.
V umeleckej oblasti chcem zostať naďalej aktívny. Chcem dirigovať, organizovať hudobný život doma, reprezentovať v zahraničí...
PRIPRAVILA JANA BOCEKOVÁ

predstaviť. Je to malá záhada, ako je vôbec
možné tak pútavo hovoriť a zároveň sa veľmi dôsledne – s „lekárnickou“ presnosťou
– pridržiavať faktov. Po prednáške Hosťom
u W. A. Mozarta a s ním na cestách W. Brauneis vlastne sám vyprovokoval zaujímavú
a veľmi živú diskusiu, v ktorej ďalej potvrdil
šírku svojho záberu (prezentoval napr. svoje výskumy ohľadne sobáša Konstance s Nissenom v Bratislave).
Z vyššie povedaného vyplýva, že celkové hodnotenie 6. ročníka festivalu „Mozartov týždeň“ môže byť len pozitívne: bol to
dokonca jeden z najlepších ročníkov vôbec,

aj keď možno taká „špička“ ako E. Hoeprich či R. Vlatkovič tentoraz chýbala. Celková úroveň podujatí bola však veľmi
vysoká a aj návštevnosť veľmi dobrá.
K najväčším pozitívam patrila dostatočná prezentácia domácej tvorby. Tá je
predsa len podstatnou súčasťou historického kontextu, v ktorom žila Mozartova hudba u nás a mohla by sa stať aj
akýmsi špecifikom festivalu, ba dokonca niečím, čo by mohlo byť zaujímavé aj
pre zahraničného návštevníka, resp. čo
je možné mu aspoň ponúknuť.
LADISLAV KAČIC
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Úspech
v neprebádanom rossiniovskom teréne
GIOACCHINO ROSSINI: LA CENERENTOLA (POPOLUŠKA), HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE: DUŠAN ŠTEFÁNEK, RÉŽIA: JOZEF BEDNÁRIK,
SCÉNA: VLADIMÍR ČÁP, KOSTÝMY: ĽUDMILA VÁROSSOVÁ, PREMIÉRA: 7. A 8. MARCA 2003, OPERA SND

sadiť do fitnes centra, zámer však odložil a rozbalil ho až v Popoluške. Tentoraz mu ho nadiktoval pulz
rossiniovskej predlohy, jeho briskné tempá a ohnivé gradácie,
postavené do kontrastu s lyricko-romantickými hudobnými plochami. Bednárika jednoznačne inšpirovala hudba, nechala ho zabudnúť na starý palác Dona Magnifica, na salóny princa Ramira,
na fiktívny príbeh z rokokového Salerna. Naproti tomu predostrel nadčasovú tému, s vycibreným zmyslom pre mieru zmiešal
prvky reality dnešného života (posilňovňa, nazvaná Fit-Palazzo
Magnifico) s poeticko-ironickou rovinou rozprávky, pričom oba
svety nechal vzájomne komunikovať, prelínať sa a azda aj smiať
sa na sebe. Premisou pre tento výklad je popri samotnej hudbe,
ktorá má okrem vyslovene bufóznych miest tiež silný romanticko-kantilénový ťah, aj žánrové určenie Popolušky. Gioacchino Rossini totiž sadu svojich komických opier označil takmer desiatkou
rozmanitých charakteristík (napríklad jednoaktovky z mladosti
sú „farsa comica“, Turek v Taliansku „dramma buffo“, Barbier zo
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Sevilly „melodramma buffo“, Matilde di Shabran je „melodramma giocoso“ a Popoluška vedno s Taliankou v Alžíri či Cestou do
Remeša sú „dramma giocoso“), čím predsa len diferencoval ich
hudobnú a námetovú podstatu. Jozef Bednárik túto vratkú hranicu rozpoznal a svoju Popolušku – aj napriek ohňostroju gagov –
nezatlačil do vyslovene groteských polôh. Aj keď „crazy“ humoru
bolo zrejme viac, než salónnej vznešenosti. Túto polohu jemne
ironizoval, podčiarkujúc ju „šľahačkovým barokom“ kostýmov
Ľudmily Várossovej, postavených do protikladu k súčasnému
športovému odevu. Ale aj radom úsmevných akcií – za všetky
spomeniem šľachticov na stacionárnych bicykloch.
Vladimír Čáp postavil scénu, do ktorej sa zmestí telocvičňa
i bar s televízorom, vysúvací rozprávkový palác i prospekt s kašírovaným
autom, kde sa mení farebné ladenie
zo základného zeleného (je to Bednárikovo vnímanie partitúry ako celku),
cez snehobiele až po mysticky čierne.
Posledný odtieň patrí Alidorovi, ktorého režisér „povýšil“ z úrovne deus
ex machina na čarodejníka a manipulátora už známeho bednárikovského razenia. V inscenácii sme sa, samozrejme, stretli s typickým rukopisom
režiséra častejšie, neodpustil si ilustratívny balet (nazdávam sa, že v striedmej miere, pretože pohybom museli
hýriť predovšetkým sólisti), priniesol
transparenty so slovenskými situačnými heslami, zavše sa ozvalo kikiríkanie či brechot, spláchla toaleta, zablikal neón atď. Všetko po hranicu
vkusu, aj keď neskrývane koketujúc
s kategóriou gýča. Na Bednárikovi je
však šarmantné a podčiarkujem, že aj čestné, že o svojich zámeroch o prikladaní nových výkladových vrstiev otvorene hovorí
a racionálne ich zdôvodňuje. Napokon, aj rozuzlenie príbehu si
trocha pristrihne na vlastnú mieru, keď poľahky vyvedie diváka
z happyendovej ilúzie a mierne „pošpiní“ moralitu.
Hoci réžia Jozefa Bednárika nepochybne dala celému kolektívu fyzicky zabrať, o nič menej ich nešetril ani sám Rossini. Skôr
naopak. Ak Dandini nepredvedie počas predohry akrobatický
premet, nič sa nestane, ak však nevyspieva koloratúry či staccatá
partu, pôjde o neodpustiteľný prešľap. Už som naznačil, že so
špecifikami rossiniovského interpretačného slohu nemá bratislavský súbor prakticky žiadne skúsenosti. Čerpať ich môže nanajvýš
z bohatého fondu CD nahrávok, prípadne z osobných návštev talianskych operných domov, či festivalov. Vychádzajúc z autopsie –
na základe návštev ostatných dvanástich ročníkov monotematického Rossini Opera festivalu v Pesare – dokážem postaviť kritéARCHÍV

o rokoch permanentných návratov k Barbierovi zo Sevilly a s
odstupom bezmála štyroch desaťročí od uvedenia Talianky
v Alžíri a Grófa Oryho (1965 a 1967) sa dramaturgia Opery SND
odhodlala konečne preťať obligátny kruh talianskeho komického
žánru. Nemyslím iba na Gioacchina Rossiniho, ale vlastne na celú
predverdiovskú belkantovú etapu, z ktorej malo bratislavské publikum servírovaných iba minimum základných opusov.
Zaradenie opery La Cenerentola (Popoluška), Rossiniho „drammy giocoso“, ktorá sa vo svete pomerne často uvádza, tak vlastne
skôr spláca dlh voči domácemu publiku (a azda aj interpretom),
než otvára priestor do objavnejších a neprebádanejších sfér. V tvorivom dedičstve geniálneho pesarského maestra, obnášajúcom
39 javiskových prác, ich nájdeme nemálo. Týkajú sa však väčšmi oblasti
vážnych opier, ktorej sa zrejme budú
aj naďalej venovať špecializované tímy.
Partitúra Popolušky je v slovenskom opernom kontexte predsa len
„terra incognita“. Pre dirigenta, sólistov, ale aj pre orchester. Kladie
nové, veľmi striktné požiadavky, nárokuje si extrémne vysoký stupeň
technickej zdatnosti a znalosť štýlovej
problematiky. Z tohto pohľadu je
tvrdším orieškom pre hudobnú než
inscenačnú zložku. Režisér Jozef Bednárik si tieto skutočnosti, samozrejme, uvedomil, rovnako však cítil, že
JOLANA
žánrové mantinely Rossiniho buffy
FOGAŠOVÁ
(nie však frašky) sú dosť široké na to,
(ANGELINA)
aby mohol svoje predstavy realizovať
A JÁN GALLA
do bodky. Už inscenáciu Mozartovho
(ALIDORO).
Dona Giovanniho mienil pôvodne za-
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rých dramatických rolách, s ktorými sa nedokázal celkom vyrovnať, našiel v rossiniovskom teréne svoj domov i perspektívu. Jeho
barytón znel sviežo, plnozvučne a pritom s priam brilantnou pohyblivosťou vyhovel všetkým technickým nástrahám partu. Pochvalu si zaslúži aj jeho kantiléna a kultivovaný, neprepínaný humor. Nesklamal ani mladý Pavol Remenár, ktorého lyrický barytón získava jadrnosť i farebnosť.
Pravda, vo vokálno-technických detailoch nebol
natoľko precízny ako Ďurčo. Postavu Dona Magnifica, zdroja javiskovej komiky, je tiež neľahké obsadiť. Je to veľmi pohyblivý,
komicko- belkantový part
„buffo caricato“, ktorého
sa v Taliansku zhosťujú
skôr ľahšie basbarytónové
materiály. Objemný bas
Petra Mikuláša znel veľkolepo v kantilénovej klenbe, snažil sa však byť pregnantný i v rýchlych pasážach,
v čom mu Štefánkovo tempo vyšlo v ústrety. Po dlhom čase podal akceptovateľný výkon aj alternujúci Ladislav Neshyba. Rossiniovský štýl mu vyhovuje, v hlase
sa obnovilo niekdajšie jadro a režisérova taktovka mu určila limity komickosti. Napriek trojitej alternácii bol v premiérových termínoch k dispozícii jediný Don Ramiro a jediný Alidoro. Pozvanie
maďarského tenoristu Jánosa
Ocsovaia sa ukázalo ako nešťastné riešenie, keďže tento začínajúci spevák nepreukázal ani potrebnú technickú výzbroj, ani hlasovú
farbu či eleganciu kantilény. Alidoro leží polohou partu na
hranici možností Jána
MARIÁN PAVLOVIČ (RAMIRO), JÁN ĎURČO
Gallu, ktorý si občas mu(DANDINI), MONIKA FABIÁNOVÁ (TISBE),
sel vo výške pomôcť forsíERIKA STREŠNÍKOVÁ (CLORINDA).
rovaním, ako výrazový typ
však spĺňal Bednárikovo
špecifické poňatie postavy.
Obe alternácie Magnificových dcér, Petra Nôtová
a Erika Strešňáková (Clorinda) či Gabriela Hűbnerová a Monika Fabiánová (Tisbe), upútali vokálne
i hereckým šarmom.
Ak Jozef Bednárik pred
premiérou dúfal, že Rossini sa po jeho Popoluške nebude obracať v hrobe, nazdávam sa spolu s ním, že
na predstavení Opery SND by sa celkom pobavil. Dnešná inscenačná prax vo svete, „posvätnú“ pôdu pesarského festivalu nevynímajúc, už s jeho dielami podstúpila množstvo výkladových výletov.
Úspešnými sa stali vtedy, keď rešpektovali hudbu, jej poetiku a ducha. A tak tomu bolo i v marci na bratislavských operných doskách.
PAVEL UNGER
FOTO

rium, zohľadňujúce mieru skúseností našich tvorcov a spevákov
na jednej strane a nevyhnutné interpretačné požiadavky na strane druhej. Aj preto vnímam hudobný výsledok skôr pozitívne.
Dirigent Dušan Štefánek, sám rossiniovský nováčik, musel najskôr presvedčiť svoj tím, že na zošmírovaného Barbiera treba zabudnúť. Zdá sa, že v orchestri i na javisku pochopili, že transparentná partitúra
FIT-PALAZZO MAGNIFICO
odmietne akúkoľvek približnosť, že všetky „drobné“ notičky majú svoj význam
a ich súhra sa podpisuje pod poetiku, ktorá je nesmierne pôvabná, optimistická,
vtipná. Počúva sa ľahko, interpretuje sa
ťažko! Štefánkova koncepcia vychádza
zrejme skôr z ideálu než z vypointovaných detailov, strhujúcich gradácií a prestissím, z reálnych možností ansámblu. Ak
precíznosť súhry bola zväčša úspešná
(menej na 2. premiére) a agogickú konštrukciu napĺňal orchester i sólisti s maximálnym vypätím síl, neznamená to, že
neostal priestor na ďalšie cizelovanie dynamiky, temp či výrazových nuáns. Rezervy vidím skôr v nižšej dynamike, z ktorej by mohli vyjsť ostrejšie crescendá, za úvahu by stálo i zvukové
PETER MIKULÁŠ
zjemnenie secco recitatívov, keď už
AKO DON MAGNIFICO.
ich zabezpečuje klavír. Sólisti však
ich hovorový temporytmus vnímali citlivo a pružne. Pochvalu si
zaslúži aj mužský zbor (dámy v Popoluške nespievajú) pripravený
Kolomanom Kovácsom.
Titulná postava Angeliny je
prototypom mezzosopránovej
koloratúry, hlasového odboru využívaného Rossinim (i ďalšími belkantovými skladateľmi) vo veľkom množstve nádherných partov. Rossiniovská koloratúra je
pre ženské i mužské hlasy špecifická, líši sa od iných nielen prítomnosťou ozdôb, ale najmä delených tónov a behov, siahajúcich
do závratných výšok. Ďalej je tu požiadavka spievať v rýchlych tempách, vytvárať vokálnu charakterokresbu a vôbec,
bez vyspelej techniky sa na daných partoch zlomí každý hlas. Na prvej premiére stvárnila Angelinu Jolana Fogašová,
vizuálne i herecky optimálna v športovom drese i róbe. Statočne sa popasovala s technickými nástrahami roly, nezľahčovala si ozdoby, pôsobila dominantne
najmä vďaka veľkosti a rezonančnosti
hlasového materiálu. Práve tu však narazila na otázku štýlovosti, keď miera
adekvátnosti rossiniovského obsadenia
nie je daná silou hlasu, ale jeho virtuozitou, farbou a mäkkosťou. Denisa Šlepkovská v rovnakej miere zodpovedala
charakteru roly typovo a herecky, oproti alternantke mala však výhodu v teplom timbri a plastickosti
mezzosopránu. Jej kreácia nemala ostré hroty, bola minuciózne
prepracovaná a záverečné rondo nenechalo nikoho na pochybách,
že vo sfére mezzo koloratúry by zabodovala i v medzinárodnej
konkurencii. Táto charakteristika bezo zvyšku platí aj pre najväčšie prekvapenie premiéry, Jána Ďurča ako Dandiniho. Po viace-
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Úbohá Rusalka
banskobystrická...
ANTONÍN DVOŘÁK: RUSALKA, RÉŽIA: KAREL DRGÁČ, HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE: PAVOL TUŽINSKÝ,
SCÉNA: MILAN FERENČÍK, PREMIÉRA: 7. MARCA, ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA

ým tri z doterajších štyroch naštudovaní Dvořákovho operného hitu boli v banskobystrickom opernom súbore inscenáciami, ktoré ctili ducha aj dobu vzniku diela (1963 – hosťujúci
režisér Václav Věžník, 1977 – domáci režisér Peter Dőrr, 1989 –
v režijnom „záskoku“ Branislav Kriška zo SND), najnovšia verzia
sa vymkla z obsahu termínov klasická či tradičná. Hosťujúci český
režisér Karel Drgáč, s bohatým umeleckým pohybom kozmopolitu (MET ani Covent Garden nevynímajúc), veľa českosti a
rozprávkovosti na slovenskú scénu nepriniesol. Notoricky známy
príbeh sa dostal pod poriadny skalpel režiséra, ktorý verejne priznal, že východiskom k jeho rusalkovskej koncepcii (či skôr férii!)
mu bol Klimtov obraz Bozk. Ním fascinovaný zmiešal symbol telesnej lásky so sexualitou, čím si určil nielen parametre posunu
v predlohe, ale následne aj práce oproti
doterajšej opernej ortodoxnosti diela.
Drgáč v programovom bulletine síce
pomenúva postavy tradične, ale Princ
sa de facto stal na javisku maliarom
(možno Gustavom Klimtom), Rusalka
sa zmenila na inšpiratívnu múzu a milenku zároveň, z Vodníka bol bohémsky playboy a Ježibaba sa pretransformovala na novodobú poradkyňu pre
všetko (možné aj nemožné). Z deja vypadlo všetko nepotrebné (hájnik, kuchtík), totálnym prerodom prešiel aj
kompletný interiér príbehu. Režisér,
hnaný svojou vidinou, sa však na niektorých miestach stal obeťou vlastných
nástrah, ktoré vedome inicioval.
Druhým východiskom pre aktualizáciu príbehu bol režisérom proklamovaný staronový fakt konkurenčnej nemohúcnosti divadelných možností v porovnaní s inými médiami. Rozprávkový
príbeh v dnešnom čase iba s „našskými“ prostriedkami (či skôr s finančnými nemožnosťami) v konkurencii, povedzme so spielbergovskými megaprojektmi je naozaj popoluškovsky dojemne úsmevný.
V tom však problém ani podstata inscenovania Rusalky nie je. Niekedy sa totiž aj z mála dá urobiť veľa divadla. A domnievam sa, že
v klasicky realizovanej predlohe by nikomu nechýbali hollywoodske inscenačno-výpravné paralely či virtuálne miliónové možnosti. Aj keď práve tento príbeh láka do podobných (najmä filmárskych) konfrontačných polôh. Je však škoda, ak sa cez drgáčovský výklad pozrie dnešný (najmä mladý) divák prvýkrát na klasiku,
a to hneď neklasicky. Češtine (chvalabohu) stále rozumieme a rozumejú jej aj tí (aspoň dúfam), ktorým by mala byť opera v prvom
rade určená. Spievaný text s javiskovým dianím je však často nekompatibilný, diváka zavádzajúci. A to je, podľa mňa, v tejto chvíli
vari najväčšie manko nového pohľadu a naštudovania. Som stúpencom inovačných postupov, sú potrebné, a často inšpiratívne
imponujúce. Fandím vždy odvahe režiséra, pokiaľ nie je samoúčelná. (Nakoniec aj baroková „starina“ – pozri prípad televíznej
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Teodory uvedenej v STV v generálkovom týždni Rusalky – dokáže
novou dimenziou pohľadu potešiť.)
Príbeh Rusalky je, samozrejme, akceptovateľný v jej secesizujúcej verzii. Klimt aj Dvořák majú k sebe dokonca blízko. Až na
niektoré inscenačné nezrovnalosti. Režisér celý príbeh ponúkol
v dvoch rovinách: reálnej a ireálnej, maliarskej vízii a realite obrazu, teda jeho zhmotnenej vízii. Splnil tým aj podstatu konvencie,
zachoval svet reálny a rozprávkový. Potiaľ O.K. Avšak nový zámer
neexponoval jednoznačne, s diferencovaním spomínaných dvoch
svetov, ktoré sú na javisku od prvých taktov spolu: maliar (teda
Princ) so svojimi potrebnými reáliami (stojan, paleta, štetce) a playboy (teda Vodník) so svojimi playmates (teda vodnými žienkami).
Akceptovateľný by mohol byť aj výklad o kratochvíli bohémskej
spoločnosti, ale to by musel režisér
uskutočniť pre diváka práve „onen“
STANISLAV MATIS (PRINC)
potrebný a tým aj čitateľnejší detail. NeA KARIN VARKONDOVÁ
bolo totiž jasné, či bacchanálie s rímsko(CUDZIA KŇAŽNÁ,
imperátorským podtextom (ba aj
ALTERNÁCIA).
akýmsi vavrínovým vencom na hlave
vodníka–playboya) tvoria samostatnú
ireálnu, ale inšpiratívnu predstavu
a scenériu, nezávislú od v kúte maľujúceho maliara, alebo sú súčasťou jeho
ateliéru, jeho reálnymi priateľmi, ktorí
sa dobrovoľne rozhodli zapózovať
a vstúpili tak do jeho maliarskeho obrazu a predstavy na palete. V tomto expozične dôležitom momente stačil detail: skupina „play“ mohla prísť na scénu napríklad v civile, preobliecť sa
a ďalší vývoj by bol už čitateľný. Spomínaná impresionistická nejasnosť rozmazávala kontúry, nevyhnutné pre ďalšie
„zvládnutie“ príbehu reálneho a ireálneho sveta. Priznám sa, že počas celej
premiéry som si musela racionálne
uvedomovať, kto je kto i následný dejový vývoj. Bohémska spoločnosť sa zabávala, pochopiteľne, aj na
účet Rusalky. Účet v Drgáčovej koncepcii znamená túžbu po láske
telesnej, po sexuálnom naplnení. „Křoví“ príbehu tomu napovedalo. Dokonca aj obligátna slávnostná polonéza zmenila v tomto
príbehu rokmi zaužívaný charakter a stala sa z nej voľnejšia, milostnejšie pohyby anticipujúca a pripomínajúca pohybovú formáciu. V tejto licencii úplne vypadli dôležité významové prepojenia
slov: telo a duša. Prioritu nadobudlo iba telo. Kým Rusalka (a aj
ostatní) spievajú dejovo disharmonicky „staré“ texty, Ježibaba
inovovala pracovné metódy aktuálne: injekčná striekačka v jej
rukách napĺňa význam slova „člověkem býti“. Krvná transfúzia
(?) dáva záruku ľudskosti. Alebo sa stala Rusalka obeťou podania
drogy a „sfetovaná“ všetko prežíva od tejto chvíle pod jej vplyvom? Ak boli pre režiséra vyjadrovacími prostriedkami aj symboly, potom červený kvet, ktorý ostal na bielych svadobných šatách
FOTO RENÉ MIKO
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Predaná nevesta

Úspešný návrat po dvadsiatich rokoch
BEDŘICH SMETANA: PREDANÁ NEVESTA, RÉŽIA: BLAŽENA HONČARIVOVÁ, HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE: KAROL KEVICKÝ,
HONČARIV, KOSTÝMY: DANICA HANÁKOVÁ, PREMIÉRY: 7. A 8. MARCA 2003, OPERA ŠTÁTNEHO DIVADLA KOŠICE

SCÉNA: JÁN

ž neviem po koľký raz si pri predstaveniach opery Predaná
nevesta uvedomujem, že je ozajstným skvostom komickej
opery 19. storočia. Hudba svedčí o bezproblémovej melodickej
invencii skladateľa, o farebnosti jeho harmónií, o rytmicko-tanečnej homogénnosti hudobných plôch. Libreto K. Sabinu je kvalitné
a skladateľ naň pohotovo reagoval vynikajúcou hudobnou typológiou jednotlivých postáv. Je určite dobré, že sa vzdal pôvodnej
myšlienky na „operetu“ a napísal rozšafnú komickú operu so
sviežou a invenčnou hudbou.
Predaná nevesta bola aj na Slovensku roky vnímaná ako domáca opera. Nechýbala nikdy na repertoári slovenských divadiel a ani
v Košiciach. Pravidelne ju tu uvádzali už od roku 1919, keď ju
v maďarskom jazyku uviedla tunajšia košická divadelná spoločnosť miestneho herca a divadelného riaditeľa Ödöna
MICHAL LEHOTSKÝ (JENÍK)
Faragóa. Východoslovenské
A JURAJ PETER (KECAL).
národné divadlo v Košiciach
ju zaradilo do repertoáru
hneď vo svojej prvej sezóne
(1924/1925), s premiérou
v Užhorode, kde bolo VND
na zájazde. Zaujímavé mohli byť aj jej predstavenia
v prírode, v neďalekom Čermeľskom údolí roku 1922
a 1924. Vtedy operu v podaní členov Národného divadla v Bratislave dirigoval Oskar Nedbal. Predanú nevestu dokonca s úspechom
uviedla v Prahe roku 1926
pod vedením košického dirigenta Karola Fischera maďarská divadelná spoločnosť so stálym sídlom v Košiciach.
Najnovšie predstavenie je od roku 1945 siedmym uvedením
Predanej nevesty na javisku dnešného Štátneho divadla. Ide o realizáciu v origináli – v českom jazyku, tak ako pred dvadsiatimi
rokmi (1983), pri jej poslednom naštudovaní.
Spolupráca hosťujúcich manželov – režisérky Blaženy Hončarivovej a scénického výtvarníka Jána Hončariva priniesla
viditeľné pozitíva. Fungovala ako zjednocujúci fenomén v sprostredkovaní úsmevnej nálady, jemne koreneného humoru a vytváraní priestoru pre bezprostredný kontakt medzi javiskom a hľadiskom. Tento účel spĺňali napríklad aj režijne opodstatnené príchody a odchody hercov cez hľadiskový priestor, rovnako ako
odkrytie príchodu komediantov do dediny už v 1. dejstve. Medzi
ďalšie prvky, dynamizujúce inscenáciu, patrili rôzne drobnôstky,
vyplývajúce zo zmyslu textu a ich zakomponovanie do hereckých
akcií, respektíve do premien výtvarných kompozícií na javisku –
napríklad pohybové aktivity účinkujúcich, nasmerované pomedzi malinké makety chalúp, hospodárskych dvorov či kostola,
rozprestretých po obvode točne a dynamizované ešte aj jej otáčaním. Vyzeralo to ako pomyselné rozširovanie priestoru a českú
dedinu so štítovými domcami z návrhu J. Hončariva mal zrazu
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divák pred sebou ako na dlani. Inscenácia si zakladá na konkrétnosti v réžii i vo výprave – ktorá bola kombináciou interiéru a exteriéru vďaka veľkým kulisám (interiér izby) a malým maketám
(uličný exteriér) – ako aj v príjemných krojoch Danice Hanákovej.
Obe premiéry dirigoval a hudobne naštudoval umelecký šéf
opery Karol Kevický. Hudobne to však viac zaiskrilo až na 2.
premiére, počnúc hudobne kompaktnejšou, dynamicky a rytmicky diferencovanejšou interpretáciou predohry. Obmedzený počet kontrabasov spôsobil, že notoricky známy nástup témy v tejto
nástrojovej skupine trpel zvukovou poddimenzovanosťou.
Druhá premiéra mala v rovine interpretačnej oproti prvej viacero predností. Jej hudobným „ťahúnom“ bol bezpochyby Martin Gurbaľ, hosťujúci v role Kecala. Svojou speváckou
istotou a vyhranenou koncepciou dosiahol, že tempá
boli hybnejšie, hudba rozjasanejšia, so širším dynamickým záberom a dirigent na
čele orchestra tak otvoril
priestor hudobne aj interpretačne kontrastnejším
plochám, než to bolo na prvej premiére. Napriek mladému veku M. Gurbaľ ukázal, že je výraznou umeleckou osobnosťou, technicky
dobre pripravený, disponujúci mimoriadne znelým,
sýtym a vo všetkých polohách vyrovnaným basom.
Na javiskovej úspešnosti
druhej premiéry sa podieľala aj Tatiana Paľovčíková – vrúcna
Marienka, hosťujúci Michal Lehotský – vokálne svietivý Jeník
i ďalší hosť – Jozef Ábel – milo dôverčivý a naivný Vašek. Vyrovnaný spevácky tím prvej premiéry tvorili jej protagonisti – lyrická
dvojica Svetlana Tomová v úlohe Marienky, hosťujúci Ľudovít
Ludha v role Jeníka, pohyblivý Juraj Peter a.h. v postave Kecala. V úlohe Vaška – vo svojej prvej väčšej úlohe si veľmi dobre
počínal – spevácky aj herecky – mladý Peter Berger. Aj ďalšie
úlohy boli alternované a primerane stvárnené Józsefom Havasim
a Františkom Balúnom (Krušina), Alenou Fialekovou (Ludmila),
Jurajom Šomorjaim a.h. a Róbertom Galovicsom (jeho spev poznamenala distonácia) – (Mícha), Vierou Hronskou (Háta), Andrejom Môcikom a.h. a Gabrielom Szakálom (Principál), Michaelou Váradyovou a Sidóniou Dzubayovou (Esmeralda), Štefanom
Hundžom a Slavomírom Klempárom (Indián). V zbore (zbormajster Šimon Marinčák) si hlasové zosúladenie s ostatnými žiadala
najmä skupina tenorov. Polka a hlavne skočná boli chudobné na
choreografický nápad i na vynaliezavejšie tanečné prvky. Choreografia Ondreja Šotha bola členitejšia len v scénach komediantov.
Milým oživením inscenácie boli výstupy detí.
DITA MARENČINOVÁ
FOTO ONDREJ BÉREŠ
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Vzkriesenie opery v podobe mraku

Cirostratus?
CIROSTRATUS, HUDBA: SLAVO SOLOVIC, LIBRETO A RÉŽIA: VILIAM KLIMÁČEK, PREMIÉRA: 25. JANUÁRA, DIVADLO GUNAGU, BRATISLAVA
POLEMIKY O TOM, ČI JE SLOVENSKÁ OPERA ŽIVÁ ALEBO MŔTVA, ČI MÁ ZMYSEL VENOVAŤ SA TOMUTO ŽÁNRU, ALEBO NIE, SA V POSLEDNOM OBDOBÍ
STALI OBĽÚBENOU DISKUSNOU TÉMOU. ROVNAKO BY SME SI VŠAK MOHLI POLOŽIŤ OTÁZKU, ČI MÁ ZMYSEL KOMPONOVAŤ NAPRÍKLAD SYMFONICKÚ
HUDBU? ALEBO HUDBU AKO TAKÚ? DÔLEŽITÚ ÚLOHU V PODOBNÝCH ÚVAHÁCH ZOHRÁVAJÚ EKONOMICKÉ PROBLÉMY, PRETO ICH NECHAJME STRANOU.
RADŠEJ BUĎME VĎAČNÍ ZA KAŽDÉ NOVÉ SKOMPONOVANÉ DIELO. ZRODILA SA NOVÁ SLOVENSKÁ OPERA, TEŠME SA!
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90-minútovou, v podstate číslovanou operou s recitatívmi a áriami, ansámblami, zbormi (tvoria ich sólisti vo funkcii zboru)
a „baletnými“ (či skôr tanečnými) číslami (choreografia Jaro
Bekr). Obe časti uvádza ouvertúra. Kým prvá časť je komická,
vzletná, druhá časť má vážnejší charakter, čo korešponduje s obvyklým kontrastom medzi jednotlivými dejstvami opier. Aj výrazové prostriedky sú štandardne operné, ibaže v nových, možno
bizarných situáciách – napríklad umieranie Psa je najdlhšou áriou
(napokon, v opere sa takmer vždy umiera dlho...). O paródii však
možno hovoriť pri niektorých speváckych a hereckých gestách,
ktoré si berú „na mušku“ ošúchané operné situácie.
Libretista Viliam Klimáček stavil na výrazné dotvorenie textu
hudbou a hereckým prejavom, čo vyznelo ako správne rozhodnutie. Svojou lyrickosťou, ľahkosťou a pozitívnou silou
predstavuje libreto kontrast ku Klimáčkovým divadelným hrám, plným drsnosti a pejoratív. Nejde o žiadny brilantne vystavaný príbeh, hlavným hrdinom
ostáva hudba, ktorá silnou dramatickosťou vyvažuje dramatickú skromnosť libreta.
Dej sa odohráva na palube lietadla
Boeing, kde sa stretne Letuška – Oľga
Belešová (alt), Kapitán – Viliam Klimáček (barytón) a šesť svojských pasažierov: Žoldnier – Mišo Kaščák (tenor),
Herečka – Eva Matiašovská (soprán),
Pes – Barbara Mišíková (alt), Dieťa –
Zuzana Ožvoldíková (mezzosoprán),
Pani – Peťa Polnišová (kontraalt) a Pán
– Tony Pisár (bas). Herečka za zenitom
neznáša deti a psov a s každým sa dostáva do konfliktu. („Neznášam deti, kričia
a smrdia, rastie im noha, revú a prdia, je to omyl boha, tieto deti.“)
Dieťa a Pes prejavujú vzájomné sympatie, roztomilo pôsobí ich
hra (spieva „Ha-vo“ a Pes zavíja). Matka zistí, že na palube je jej
manžel, s ktorým je v rozvodovom konaní (vtipný recitatív Hádka „A kto si strihal nechty v obývačke? Ty! Na koberci boli samé
nechty! Ty si ale mindža, strašná mindža, sprostá, blbá, tupá mindža takáto.“). Kapitán zahlási, že nastáva „nečakaná situácia, teplovzdušná turbulencia“ (ária Kapitána „...chcel som byť námorníkom a teraz musím lietať...“), cestujúci zvracajú (vomitická ária na
citoslovce „éééé“, zbor spieva „sviňa život“). Slepý Žoldnier z Piešťan spoznáva v Herečke svoju prvú lásku (tanečné operetné intermezzo Ó, rodné Piešťany, ó, rodné bahno). V druhej časti opery
nálada zvážnie, cestujúci a Kapitán zisťujú, že lietajú stále dookola
ARCHÍV

irostratus – „opera v Boeingu pre sláčikové kvinteto a sample“ – je prvou „samplovou“ operou na Slovensku. Skladateľ
Slavo Solovic (1974) je na opernej pôde nováčikom. Skúsenosti
s operou má však priamo „z kuchyne“: dlhší čas bol tutti hráčom
v Orchestri Opery SND. Od roku 1999 pôsobí ako skladateľ na
voľnej nohe, komponuje prevažne počítačovú divadelnú, filmovú
a reklamnú hudbu. Okrem toho je členom skupiny Neuropa a držiteľom divadelnej ceny DOS-ka za najlepšiu scénickú hudbu roku
2002 (projekt Discopigs).
Solovicova hudba je nielen „nová“, ale aj zaujímavá a atraktívna z poslucháčskeho i odborného hľadiska. Autor sa v Cirostratovi obmedzil iba na využitie samplovacej počítačovej techniky, ktorú však ovláda majstrovsky. I keď kompozíciu nikdy neštudoval, z jeho práce
EVA MATIAŠOVSKÁ (HEREČKA)
možno vycítiť prirodzený talent. Svoju
A MICHAL KAŠČÁK
prvú operu komponoval od októbra mi(ŽOLDNIER).
nulého roku a inštrumentáciu dokončoval ešte počas javiskových skúšok, len
pár dní pred premiérou, ouvertúra bola
dokončená „mozartovsky“ až v deň premiéry. Za niektoré zvukové koláže by sa
však nemuseli hanbiť ani hollywoodski
experti. Počujeme symfonický orchester,
prácne poskladaný nástroj po nástroji,
z drobných samplovaných vzoriek, kombinovaný so zvukmi z prostredia elektronickej hudby. Štylizácia a výrazové prostriedky sa pohybujú v rozmedzí od symfonickej hudby neskorého romantizmu
a moderny, cez filmovú hudbu, operetu,
stredný šlágrový prúd, až po dychovku
a elektronickú tanečnú hudbu. Kompozičný materiál je však čisto autorský,
v tomto zmysle nedochádza ku žiadnej
recyklácii. Typickým znakom je istá „sekanosť“ hudby, poslucháč
má často pocit, akoby „preskakovalo“ cédéčko. Materiál prekypuje invenciou, melódie sú chytľavé. Solovic pracuje s leitmotívmi, ktoré vzájomne kombinuje v závislosti od deja. Orchester často paroduje ošúchané vyjadrovacie prostriedky symfonickej hudby – počujeme dramatické, ale i tajomné a lyrické nálady. Malým
lapsusom v bulletine je uvedenie sláčikového kvinteta ako obsadenia, ktoré je nakoniec tiež výsledkom samplovacej techniky.
Naživo sú nahrané iba niektoré spevácke fragmenty a husľové
a violové party v podaní autora.
Treba zdôrazniť, že Cirostratus nie je paródiou na operu – naopak, tvorcovia a protagonisti tvrdia, že si operu ako žáner vážia.
Cirostratus je dvojčasťovou (nie je adekvátne hovoriť o dejstvách),

FOTO
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Rusalky (scéna z manželskej „lože“) zastrčený na „onom“ mieste zneucťujúcom „klín“, bol symbolom mimoriadneho nevkusu, ak nie aj vulgarizmu. Nečitateľný ostal pre mňa aj záver
opery. Hudobne prekrásny Rusalkin epilóg sa odohráva na proscéniu pred obrazom „jej“ maliara. Na plátne je neidentifikovateľný maliarsky výtvor. Podľa všetkého mal by to byť práve onen
inšpiratívny Klimtov obraz Bozk. Nie „bozk“, ktorý ponúka bulletin aj premiérová pozvánka. Ten totiž s Klimtovým obrazom
nemá nič spoločné.
Atmosféru secesnej Rusalky scénicky dotvárajú reprodukcie
obrazov Gustava Klimta s prevahou prírodných motívov. Do
tohto konštantného ekosystému spustil Milan Ferenčík v intímnych momentoch na ťahoch detaily veľkých maliarskych plátien. Na tie dvojexpozične premietal mihotania vodnej hladiny či iné svetelné efekty. V takto koncipovanej prírodnej scenérii odznela aj ária O měsíčku, pri ktorej Rusalka ležala na zemi
hlavou k divákom a dívala sa na horizont – na nebo.
Z farebne akceptovateľného hudobného naštudovania Pavla Tužinského niekedy až príliš prerážala tvrdosť paletovej podložky. Farby vtedy strácali na kráse a naberali zvukovosť, pripomínajúcu miestami skôr masívnosť wagnerovskej partitúry, než

ARCHÍV

party. Eva Matiašovská spolu s Mišom Kaščákom, známym spevákom a skladateľom skupín Bez ladu a skladu a Neuropa, boli
zase jedinými „nehercami“ spomedzi protagonistov. Zdanlivá spevácko-herecká disproporcia však pôsobila v danom hudobno-dramatickom prostredí vhodne a účinne. Najmenej spievala Oľga
Belešová, ktorá bola zas najpresvedčivejšia po hereckej stránke.
Bola akoby neustálou „spojkou“ medzi divákmi a členmi posádky, obecenstvo sa tak stávalo súčasťou deja. Vo vtipnom monológu počas prestávky vysvetľovala, prečo sa stala letuškou, a na
záver oznámila, že diváci čas prestávky nevyužili na „vystúpenie
z lietadla“ (návštevu toalety)
a „let“ musí pokračovať ďalej.
Ku kompaktnej podobe opery významne prispela aj autorka kostýmov Simona Vachálková, svetelný dizajnér Viktor
Doletina a scénograf Karol
Weisslechner, ktorý pivničný
priestor divadla GUnaGU poňal
ako čitateľnú vyabstrahovanú
podobu interiéru lietadla s divákmi ako jeho pasažiermi. Zaujímavý bol aj jednoduchý bulletin s motívom šálky a prilepenou plastovou lyžičkou od grafičky Niny Weisslechnerovej.
O predstavenie Cirostratus je zatiaľ mimoriadny záujem, premiéra aj doterajšie reprízy sú beznádejne vypredané. Fakt, že sa
udržiava v stabilnom repertoári divadla, je v slovenských pomeroch unikátom. Spomeňme na opery v Stoke, ktoré mohli byť
uvádzané iba ojedinele. Žeby sa slovenská opera po mnohých
pokusoch konečne dočkala toľko očakávaného vzkriesenia?
PAVOL ŠUŠKA
FOTO

jedného mraku. Žoldnierov Pes, dalmatínska fenka, zožerie herečkin rúž, otrávený ešte z čias, keď hrala travičku Lucreziu Borgiu. Pes zomiera (dramatický vrchol opery – smutná ária Yorkshirské planiny zelené, kedy sa Pes lúči so životom a Kapitán s Letuškou netrpezlivo čakajú s nasadenými hygienickými rukavicami,
kým konečne dokoná...). Kapitán psychoanalýzou zisťuje, či Dieťa
nemá traumu zo smrti Psa. Vzápätí zahlási, že lietadlu nefungujú
motory a o päť minút sa zrúti
do mora. Lietadlo si však „sadPOSÁDKA LIETADLA...
ne“ na tajomný mrak cirostratus (v odbornej terminológii
druh vrstvového oblaku z ľadových kryštálikov), mŕtvy Pes ožíva a odkazuje posádke: „Máte
ešte jednu šancu začať odznova
na čistej stránke...“. Cestujúci sa
vyzúvajú a očistení vstupujú do
bieleho mraku, pateticky spievajúc: „Začíname znova, čistí, nahí,
ľahkí, čestní...“. Libretista Viliam
Klimáček teda aj v Cirostratovi
ostal verný naturalizmom, absurdnosti a komickosti jednotlivých
situácií, podobne ako vo svojich
divadelných hrách.
Podstatný vplyv na výslednom dojme z inscenácie mali
výborné herecké a spevácke výkony jednotlivých predstaviteľov.
Jedinou speváčkou so školenou hlasovou technikou bola Eva
Matiašovská, ostatní predstavitelia využívali svoj prirodzený hlasový naturel. Pritom všetci spievali do reprodukovanej hudby bez
mikrofónov, nezosilnení. Treba vyzdvihnúť vysokú úroveň hudobného naštudovania účinkujúcich, prevažne hudobných amatérov,
ktorí bezchybne zvládli rytmicky a intonačne neľahké spevácke

dvořákovský intímny impresionizmus a lyrizmus. Zo speváckych výkonov na prvej premiére rozhodne zaujala protagonistka súboru Mária Tomanová. V jej príbehu dominovala perfektnosť hudobného zvládnutia postavy a aj fakt, že Rusalka je už
jej druhým naštudovaním. V jej interpretácii sa však zdalo, že
nový režijný pohľad nebol vždy identický s jej vokálnou predstavou, líniou aj obsahom. Sexappeal v hlase aj prejave bol vlastný Ježibabe hosťujúcej Jitky Sapara-Fischerovej, suverénne
a bezproblémovo manévrujúcej seba aj okolie. Princ-maliar v podaní Stanislava Matisa miestami prerastal obťažnosťou partu
interpreta, ktorého impozantný javiskový zjav nie vždy zvládol požiadavky hereckého prejavu. Vodník-playboy Igora Lacku pôsobil síce snaživo, no hlasovo unavene.
Nepochybujem, že v režisérskej taktovke išiel Karel Drgáč do
banskobystrického projektu s jasným zámerom. Hudobný aj výtvarný impresionizmus mali byť preňho – popri už spomenutých erotických artefaktoch – tými nosnými prvkami. Napokon
boli. Nie vždy však korešpondovali s obsahom spievaného slova. A text Rusalky je (nielen pre moju generáciu) takmer dôverne známy, možno až posvätný. Preto bol neprekonateľnou prekážkou pre kompletné pochopenie inovovanej vizuálnej favorizácie klasického príbehu. Dobre myslený pokus o netradičnosť
ostal, žiaľ, na niektorých miestach nedomyslený.
MÁRIA GLOCKOVÁ

Scriptorium Musicum,
spol. s r. o.

hudobné vydavateľstvo
sadzba nôt
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Operné

GLOSOVANIE

KRÚTŇAVA JE DIVÁCKY TITUL
Po takmer dvoch rokoch sa do programovej ponuky Opery SND
vrátila pozoruhodná inscenácia Krútňavy Eugena Suchoňa v réžii
Juraja Jakubiska. Ak si pozrieme repertoár divadiel v susedných
metropolách, zistíme, že národnej tvorbe venujú až nadštandardnú pozornosť. Pražské ND pritom nehrá len Smetanu, Dvořáka
a Janáčka, ale aj predsmetanovských a súčasných autorov, Štátna
opera zasa len nedávno uviedla novinku Emila Viklického. Podobne na plagátoch budapeštianskej opery nájdeme tituly maďarských
autorov: popri Erkelovi, Bartókovi a Kodályovi sa stretneme s menami ako Dohnányi, Fekete, Madarász, Petrovics, Ránki. Isteže,
slovenský operný fond je skromnejší, zanedbávať ho však nie je
možné. Napokon, oprášená Krútňava si 19. marca našla v SND
množstvo vďačných divákov, takže argument nezáujmu verejnosti
vonkoncom neobstojí. Vzhľadom na dlhšiu prestávku bolo potrebné občerstviť hudobné naštudovanie, takže orchester pod taktovkou Dušana Štefánka hral sústredene a s badateľnou chuťou. I na
javisku sa v jednej z hlavných postáv objavila nová tvár. Oleg Korotkov sa so Štelinom stretol ešte počas košického pôsobenia (dnes
je sólistom pražskej Štátnej opery), mal teda na čo nadväzovať. Aj
keď fyzickým vekom nezodpovedá celkom charakteru roly, hľadá si
priliehavé výrazové znaky pre jej vokálne a herecké stvárnenie.
Najmä v strednej polohe znie Korotkovov bas jadrne a farebne, jeho
poňatie je skôr kantabilné, no vo výsledku presvedčivé. Iveta Matyášová je Katrenou so širokou paletou dynamických a emocionálnych odtieňov a Alojz Harant zemitým, dramaticky spievajúcim Ondrejom. Krútňava sa v tejto sezóne objaví ešte dvakrát, nenechajte si ju teda ujsť.

táva verná vysoko kultivovanému lyrickému prejavu. Titulnú postavu stvárnila s veľkou dávkou temperamentu Jolana Fogašová.

MARCEL PRAWY BOL AJ NAŠÍM „OPERNFÜHREROM“
Kým neprišla zo susednej Viedne správa o úmrtí legendárneho
Marcela Prawyho, mnohí sme si mysleli, že v jeho prípade sa zastavil čas. Veď v decembri 2001 s energiou a optimizmom jemu vlastným oslávil deväťdesiatiny, ešte v lete som ho videl na predstavení
v Theater an der Wien, predtým navštívil v Brne premiéru Korngoldovho Mŕtveho mesta, mal veľa plánov... Dnes už odpočíva
v čestnom hrobe viedenského cintorína. V jeho byte, ktorý však
slúžil len ako archív (prof. Prawy už roky býval v hoteli Sacher),
ostali tisícky plastových obchodných vrecúšok, naplnených historicky unikátnou zbierkou písomností. Aké tajomstvá skrývajú?
Rukopisy Lehára a Stolza, korešpondenciu s Karajanom a Bernsteinom, venovania od Kálmána, Jeritzovej, Kiepuru. V ďalších sú
materiály k 240-tim televíznym reláciám, 132 operným a operetným matiné, podklady pre nové projekty... Sú nemými svedkami
životných skúseností Marcela Prawyho, niekdajšieho sekretára Jana
Kiepuru, dramaturga, vedca, publicistu, nekonečnými znalosťami, ale i šarmom a vtipom oplývajúcej osobnosti. Pre nás, operných milovníkov spoza hraníc, bol predovšetkým operným sprievodcom a propagátorom. Veď jeho televízne relácie, či priame prenosy z predpremiérových matiné sme na ORF dychtivo sledovali,
ba priam hltali. Aj nám na Slovensku otváral okno do sveta opery,
s ním sme virtuálne putovali po stopách skladateľov a ich postáv,
bol pre nás zdrojom nenahraditeľných informácií a zážitkov. Patrí
mu tichá spomienka.

CARMEN V LUXUSNOM OBSADENÍ
Ak sa podarí v priebehu jedného týždňa získať do predstavení Opery SND mená takých speváckych osobností, akými sú svetobežníci
Sergej Larin a Andrea Danková (Carmen), Eva a Dalibor
Jenisovci (Traviata), je škoda nepostaviť na ich prítomnosti (prípadne aj s pozvaním ďalších zahraničných hostí, ktorí stále chýbajú) akýsi luxusný týždeň. Naša opera takúto formu nepozná, nazdávam sa však, že aj z „marketingového“ hľadiska by minifestival
našiel odozvu a vytvoril by protiváhu k BHS, kde operný žáner má
dlhodobo len symbolické postavenie. V repríze Bizetovej Carmen
(20. marca) sa v úlohe Dona Josého predstavil Sergej Larin, ktorý
s ňou hosťuje na najpoprednejších scénach sveta a kostým Micaely
obliekla Andrea Danková. Táto dvojica zjavne pozdvihla úroveň
večera, aj keď na druhej strane orchester pod taktovkou Dušana
Štefánka hral tentokrát (na rozdiel od Krútňavy) veľmi nepozorne. Ak by som mal Larinovu kreáciu hodnotiť kritériami, zodpovedajúcimi jeho medzinárodnému postaveniu, dalo by sa mu azda
vyčítať falzetové ukončenie tzv. Kvetinovej árie, či úspora výšky
v záverečnom dvojspeve. V domácom kontexte to boli však chvíle
slávnostné a ojedinelé. Spieval s výrazom a pestrou dynamikou,
jeho tenor je čoraz tmavší a presvedčivejší vo vysokej polohe. Andrea Danková stvárňuje Micaelu s veľkou dávkou tónovej poézie
a hoci timbrom sopránu už smeruje k dramatickejším brehom, os-
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ČESKÉ CENY THÁLIE – A ČO MY?
V sobotu 22. marca v priamom televíznom prenose z historickej
budovy pražského Národného divadla udelila Herecká asociácia
Českej republiky už po desiaty raz prestížne Ceny Thálie. V kategórii opera ju získala v Rakúsku žijúca česká sopranistka Regina
Renzová a brniansky barytonista Pavel Kamas (známy z hosťovania v SND), obaja najmä za hlavné postavy v Korngoldovom
Mŕtvom meste. Za celoživotné majstrovstvo bola odmenená takmer zabudnutá osemdesiatnička Ludmila Dvořáková, ktorej
kariéra wagnerovskej sopranistky kulminovala na svetových scénach. V sezónach 1958–1960 však bola stálym hosťom Opery SND,
kde vytvorila napríklad Smetanovu Miladu, Wagnerovu Sentu či
Pucciniho Manon Lescaut. Dôstojný večer, na ktorom boli Cenami
Thálie 2002 poctení umelci v štyroch kategóriách (v operetno-muzikálovej získala tromf Slovenka Daniela Šinkorová), možno
našim susedom iba úprimne závidieť. My máme síce DOSKY, no
v nich operný žáner bez vlastnej kapitoly zjavne ťahá za kratší
koniec. Sieť operných divadiel na Slovensku je síce neporovnateľne
užšia než v Čechách, zaujímavé a ocenenia hodné výkony sa však
rodia i tu. O niektorých, najmä z mimobratislavského prostredia,
verejnosť pritom vôbec nevie.
PAVEL UNGER

 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003

ZAHRANIČIE

Leoncavallova Bohéma
dnešných dní
RUGGERO LEONCAVALLO: BOHÉMA, DIRIGENT: HILARY GRIFFITHS, RÉŽIA: ROMAN HOVENBITZER,
SCÉNA A KOSTÝMY: PAVEL BÍLEK, PREMIÉRA: 13. MARCA, ŠTÁTNA OPERA PRAHA

P

FOTO

ARCHÍV

dať štýlovo viacvrstvovej partitúre potrebvenciám a v konečnom dôledku prinúterojekt operných komparácií, ktorého
nú dávku lyriky, poézie reality, rafinovanej zmieriť sa so spoločenskými normami.
myšlienku vzkriesilo ešte bývalé vedených farieb (nájdeme v nej rad citácií RosPodobné spoločenstvo možno nájsť včera
nie pražskej Štátnej opery, pokračuje uvesiniho, Meyerbeera či wagnerovských ini dnes, v Paríži či hocikde inde. Vzhľadom
dením dvoch spracovaní Bohémy: ako prvá
špirácií) a postaviť ich do kontrastu s verisna to, že inscenátori mali k dispozícii mlasa v marcovom termíne objavila o rok
tickou tvrdosťou, stupňovaním vášní a tradé, typovo vierohodné a predstaviteľsky
mladšia a podstatne menej známa verzia
gickým koncom. Väčšina týchto výrazových
spontánne obsadenie hlavných postáv,
z pera Ruggera Leoncavalla, v apríli na ňu
polôh sa v premiérovom večere objavila,
mohli si dovoliť v moderných dekoráciách
nadviaže populárny rovnomenný titul, pre
zarezonovala emotívnou pravdivosťou
a súčasných kostýmoch vystavať ilúziu prízmenu o rok staršieho Giacoma Pucciniho.
a vďaka solídne disponovanému orchestru
tomnosti. Paleta hereckých prostriedkov
Obe pochádzajú z tvorivej dielne toho istéŠtátnej opery kreslila hudobný oblúk predbola zbavená akejkoľvek teatrálnosti, interho režiséra a výtvarníka, rozdielni sú iba
lohy v adekvátnych ťahoch. V sólistickom
preti sa nemuseli nútiť do gestického pátodirigenti. Leoncavallo sa v predlohe Henobsadení dominovali dve kreácie. Mezzosu, mohli kreovať portréty vari aj seba saryho Murgera oprel o odlišné priority ako
sopranistka Denisa Hamarová z Opery
mých. Narábajú s videokamerou, mobilom,
Puccini. Zredukoval mieru sentimentu,
SND prekvapila komplexnosťou poňatia
hýria nespútanými zábavami, zapália si cipridal podtexty intelektuálskeho filozofohlavnej ženskej postavy, Musetty. Z bratigaretu... V Hovenbitzerovej koncepcii niet
vania, pritvrdil realizmus fabuly i veristicslavskej epizódnej roly Eufemie
kosť kompozičného slohu. Na
sa vypracovala na vo všetkých padruhej strane neodhadol celkom
rametroch optimálnu protagočasovú proporčnosť dejstiev, prinistku. Dokázala sa „pohrať“ s kočom najmä prvé dve (ťažko sa ubketným rozmerom partu v prvej
rániť porovnávaniu s Puccinim) sú
polovici, ale rovnako vášnivo vypomerne rozvláčne. Z tohto dôstupňovala vnútornú drámu hrvodu sú zásahy pražskej dramadinky. Hamarovej sýty a farebne
turgie, ktorá uskutočnila viacero
teplý mezzosoprán je technicky
škrtov, nielenže akceptovateľné,
pod kontrolou a bez forsírovania
ale aj dielu prospešné. Hudobná
vyspieva každú polohu. Opticky
poetika Bohémy sa v polovici opesi ideálnejšiu Musettu len ťažko
ry láme, náladu všeobecnej bezpredstaviť. Z mužskej zostavy exstarostnosti a slobodomyseľnosceloval brazílsky barytonista Miti strieda ťažoba osobných drám
guelangelo Cavalcanti (Schaua predzvesť tragického konca.
nard), typovo a herecky tiež optiV Čechách sa tento Leoncavallov
málny, pričom jeho plnozvučný,
titul hral iba raz (roku 1898) a namäkký a pritom prierazný barypokon i v celosvetovom kontextón už dnes spĺňa vysoké medzite ide skôr o repertoárovú raritu. DENISA HAMAROVÁ (MUSETTA), IGOR JAN (MARCELLO), BJÖRN LARSSON
národné kritériá. Ostatní boli o poSlovenské publikum však malo (RODOLFO) A MIGUELANGELO CAVALCANTI (SCHAUNARD).
znanie matnejší: výkon Igora
možnosť zoznámiť sa s ním v naJana (Marcello) kolísal, chýbala mu najhluchého miesta, niet spievania na rampe,
študovaní bratislavskej Komornej opery
mä pre túto tenorovú postavu nevyhnutá
dominuje charakterokresba, emocionalita
(1998) a v rámci vlaňajšieho letného festiexpresívnosť výšok, Rodolfo mladého
a úprimnosť výrazu. Scéna Pavla Bílka privalu KlangBogen uviedli Bohému vo viedenŠvéda Björna Larssona bol presvedčivejnáša pozoruhodnú myšlienku zužovania
skom Theater an der Wien.
ší herecky než vokálne a Jitka Burgetová
javiskového priestoru v závislosti od vývoPodobne ako viedenská produkcia Guya
ako príjemným materiálom vybavená
ja deja. Bočné steny sa postupne uzatváraJoostena (recenzovali sme ju v HŽ 2002/
Mimi naplnila iba lyrickú dimenziu partu.
jú, až posledné dejstvo vyháňa umelcov
10), aj nová pražská inscenácia nemeckéAj napriek drobným výhradám možno naa ich milenky priamo na ulicu.
ho režiséra Romana Hovenbitzera a výštudovanie Leoncavallovej Bohémy povaSo zaujímavým javiskovým tvarom kotvarníka Pavla Bílka opúšťa parížsku hisžovať za jednoznačný úspech pražskej Štátrešpondovalo hudobné naštudovanie hostorickú realitu. S príbehom narába voľne,
nej opery.
ťujúceho anglického dirigenta Hilaryho
ako s nadčasovým, rok trvajúcim výsekom
PAVEL UNGER
Griffithsa. Stálo pred neľahkou úlohou
zo života „zlatej“ mládeže, vzdorujúcej kon HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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Dallapiccolov Väzeň
vo viedenskej Ľudovej opere

ĽUDOVÁ OPERA – VOLKSOPER – JE POPRI ŠTÁTNEJ OPERE DRUHÝM (TAKTIEŽ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU FINANCOVANÝM) OPERNÝM DOMOM
VIEDNE. SÚČASNÉ VEDENIE DIVADLA (RIADITEĽ DOMINIQUE MENTHA) SI PROGRAMOVO ZAKLADÁ NA IMIDŽI „OTVORENÉHO, SÚČASNÉHO
OPERNÉHO DIVADLA“ NIELEN V OBLASTI DRAMATURGIE, ALE AJ AKTUÁLNYCH INSCENAČNÝCH KONCEPCIÍ. ŽÁNROVO PESTRÁ PALETA PREDSTAVENÍ SA VINIE OD NIEKOĽKÝCH MOZARTOVÝCH TITULOV (V NEMECKOM JAZYKU) CEZ VERDIHO, BIZETA, STRAVINSKÉHO, VIACERO TITULOV
KLASICKEJ OPERETY, MUZIKÁLY, DETSKÉ PREDSTAVENIA, AŽ PO NETRADIČNÉ HUDOBNODIVADELNÉ PROJEKTY (VRÁTANE TANCA).
28. FEBRUÁRA T. R. TU MALO PREMIÉRU JEDNO Z KĽÚČOVÝCH OPERNÝCH DIEL 20. STOROČIA – IL PRIGIONIERO (VÄZEŇ) TALIANSKEHO
SKLADATEĽA LUIGIHO DALLAPICCOLU.

lom pre inštrumentačnú farebnosť, však
spočívali v diatonike (často „konfrontovanej“ s chromatikou) a modálnej polyfónii
príbuznej štýlu Ildebranda Pizzettiho pred
prvou svetovou vojnou. Až stretnutie s dvanásťtónovou kompozičnou technikou na
festivale Medzinárodnej spoločnosti pre
novú hudbu v Prahe roku 1935 ho primälo k intenzívnemu samoštúdiu dodekafónie. Spočiatku ju aplikoval len v melodike
a až postupne dospel k jej systematickej-

S pojmom talianskej hudby dnes spájame
zväčša veľkú éru hudobného baroka a operu 19. storočia, resp. prvých desaťročí 20.
storočia. Hudobná avantgarda 20. storočia bola v Taliansku limitovaná všeobecným
odmietaním nových tendencií, s výnimkou
futurizmu, ktorý mal však v oblasti hudby
skôr okrajový význam. Ferruccio Busoni,
ktorého túžba po obnovení ducha a jazyka hudMORTEN FRANK LARSEN (VÄZEŇ)
by nenašli v Taliansku
očakávanú odozvu, sa
nakoniec vzdal a pôsobil
prevažne mimo svojej
vlasti. Bol to Alfredo Casella, ktorý sa svojou neochvejnou podporou
snáh o modernizáciu talianskej hudby zaslúžil
o udomácnenie nových
trendov vo svojej vlasti.
Založením Talianskej
spoločnosti pre modernú hudbu roku 1917 vytvoril širokospektrálnu
platformu mladých skladateľov. Neskôr, roku
1923, založil Združenie
pre novú hudbu, ktoré
o.i. organizovalo a podporovalo koncerty súčasnej hudby. Na jednom
z nich, roku 1924, dirigoval Arnold Schönšiemu používaniu. Nikdy však nebol zástanberg svoje dielo Pierrot Lunaire. Medzi pocom ortodoxnej dodekafónie, naopak –
slucháčmi bol prítomný aj 20-ročný Luigi
prvky diatoniky a pentatoniky prenikali do
Dallapiccola, pre ktorého malo stretnutie
všetkých parametrov Dallapiccolových
s touto hudbou kľúčový význam, aj keď sa
dvanásťtónových kompozícií, ktoré vďaka
plody tohto zážitku začali prejavovať v jeho
tomu vynikajú silou a osobitosťou výrazu.
kompozíciách až v nasledujúcom desaťročí.
Celoživotným sprievodcom DallapiccoDallapiccola (ako mnohí jeho rovesníci) však
lu – človeka i skladateľa – bol však probvďačil Casellovi aj za účinnú propagáciu svolém slobody. Po prvý raz sa s ním stretol
jej tvorby, ktorá preto už v 30. rokoch nepo vstupe Talianska do prvej svetovej vojbola v Taliansku neznáma.
ny, keď uzatvorili jedinú taliansku školu na
Korene Dallapiccolovho hudobného ja(vtedy rakúskej) Istrii, ktorú sám navštezyka, vyznačujúceho sa osobitným zmysvoval a na ktorej učil aj jeho otec. Pre 13-
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ročného chlapca bol pravdepodobne ešte
nepochopiteľnejší odsun celej rodiny do
Grazu – taktiež z politických dôvodov (tento pobyt sa stal napriek svojej trpkosti inšpirujúcim vďaka možnosti častých návštev
tamojšej opery). Téma slobody sa opäť stala aktuálnou v 30. rokoch po nástupe fašizmu v Taliansku (Dallapiccola sa obával
o osud svojej židovskej manželky) a po
vypuknutí druhej svetovej vojny. Akútnosť
témy, ktorá intenzívne zamestnávala skladateľovu myseľ a túžba
po primeranom proteste proti inak ťažko
ovplyvniteľnej skutočnosti sa odrazili v jeho
dvoch azda najvýznamnejších dielach – v zboroch Canti di prigionia
(Spevy z väzenia) na texty Marie Stuartovej, Boethia a Savonarolu so
sprievodom 2 klavírov,
dvoch hárf a bicích nástrojov a v jednoaktovke Il prigioniero (Väzeň),
komponovanej v rokoch 1944–1948. K téme slobody sa Dallapiccola vrátil ešte v cykle
Canti di liberazione
(1950–1951) pre zbor
a orchester, i keď toto
dielo zrelosti – s obrúsenými hranami – sa k poslucháčovi už neprihovára s naliehavosťou,
príznačnou pre obe predchádzajúce diela.
Tie sa vyznačujú príbuznosťou aj v oblasti
kompozičných postupov, napriek rozdielnosti žánru a obsadenia.
FOTO J. TSCHARYISKI

DALLAPICCOLA – PRIEKOPNÍK
DODEKAFÓNIE V TALIANSKU

IL PRIGIONIERO
Jednodejstová opera Il prigioniero je akoby pokračovaním cyklu zborov Canti di
prigionia nielen v námete, ale aj vo výraze
i v kompozičnej technike, pričom tu skladateľ významne pokročil v dôslednosti
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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FOTO J. TSCHARYISKI

Gürbaca, ktorú v ročenke časopisu Opernva sa, že je slobodný. Tu mu odzadu ktosi
a šírke aplikácie dodekafónie. Po dvoch
welt 2001 nominovali v kategórii Najlepší
kladie ruku na plece: je to Inkvizítor – idendvanásťtónových sériách, použitých v zbozačínajúci umelec a ktorá má za sebou rad
tická postava so Žalárnikom, ktorý sa Väzrovom cykle popri modálnych prvkoch,
úspešných operných
ňa pýta: „Brat môj, prepreniká v opere dodekafónia už celým dieinscenácií v Nemecku
čo si nás chcel opustiť
lom, i keď je skladateľ od jej radikálnej
„Bez najprísnejšieho formovania
a Rakúsku (Pucciniho
práve teraz, v predveaplikácie ešte veľmi vzdialený. Dallapiccola
niet predsa umeleckého diela!
Turandot, Haydnova La
čer svojej záchrany?“
tu pracuje s viacerými sériami, popretkáŠtruktúry, makroštruktúry, mikrocanterina, Stravinské„Teraz chápem... Je už
vanými diatonickými i pentatonickými prvštruktúry existujú v každej hudbe.
ho Mavra a ď.), na jedjasné... Nádej je posledkami a nevylučuje ani princíp oktávového
Vraví sa, že dvanásťtónová hudba
nej strane podčiarkla
ná trýzeň... Zo všetkých
zdvojovania. Svoj taliansky pôvod nezaprie
je matematická, nuž dobre, ale to,
bezvýchodiskovosť
trýzní tá najhroznejnajmä vo vedení vokálnych partov, ktoré
čo nám dal Beethoven, je tiež matea beznádej v boji za slonapriek zložitým kontrapunkticmatické...“
bodu, proti diktatúre,
kým konštrukciám zostávajú
na strane druhej pocítispevné.
la potrebu zmierniť deprimujúce
Opera sa odohráva v Španielvyznenie Dallapiccolovho diela.
sku v období inkvizície za vlády
Zriekla sa akýchkoľvek realisticFilipa II., resp. povstania proteských prvkov a čierny príbeh dotantského Nizozemska pod vedeladila šedo-čiernou farebnosťou
ním Wilhelma Oranžského a grónadčasových kostýmov, asi najfa Egmonta proti španielskej nadviac pripomínajúcich letecké
vláde v druhej polovici 16. stokombinézy (Ingrid Erbová).
ročia. Tento historický rámec je
Uniformita spolu s anonymitou
však iba metaforou pre nadčasoprotagonistov podčiarkujú bezvývo chápaný problém diktatúry,
chodiskovosť rovnako ako scéna
slobody a väzenia, pričom DallaWernera Hutterliho, ktorú tvopiccola zdôraznil, že „musel síce
rí v celej šírke smerom do hĺbky
napísať operu, ktorá sa odohráva
javiska stúpajúca a následne do
v minulosti, no napriek tomu mapozadia klesajúca centrálne osvetla vynikať pôsobivou aktuálnoslená plocha. Tá má – podľa progťou, operu o tragédii našej doby,
ramovej knihy – symbolizovať
o tragédii prenasledovania, ktocestu do neistoty, do prázdna, cesrou trpeli milióny ľudí.“
tu, ktorá človeku určuje, ba vnuČlovek väznený vo svete voncuje smer bez možnosti úniku,
kajšom i vo vlastnom vnútri – to
cestu, na ktorej sa nemôže ukryť.
je hlavná a zároveň večná téma
Uniformitu postáv zdôraznila retohto diela. Nositeľmi deja sú bezžisérka aj v kľúčovej scéne, keď
menní protagonisti – ľudia kto„priateľský“ Žalárnik splýva s Inrejkoľvek doby v ktoromkoľvek
kvizítorom nielen – podľa partičase. Ako literárne predlohy potúry – v osobe speváka, ale aj abslúžili skladateľovi Conte Villiers
MORTEN FRANK LARSEN (VÄZEŇ)
senciou akéhokoľvek vizuálneho
d’Isle-Adam a jeho dielo La tortuA KURT SCHREIBMAYER (ŽALÁRNIK A INKVIZÍTOR)
náznaku (napríklad na kostýme)
re par l’espérance a Charles de Cospodvojnosti nezlučiteľných postáv. Nie som
šia...“, reaguje Väzeň. A na záver, pred cester so svojím dielom La légende d’Ulenspiegel
si však istá, či divákovi nepoznajúcemu dej
tou na popravisko znie jeho posledné sloet de Lamme Goedzak.
neunikne tento, pre výpoveď diela rozhovo-otázka: „Sloboda?“
Dej je jednoduchý: Matka, znepokojedujúci zvrat... Veľmi účinná – opäť v smere
Inscenácia tohto
ná každodenným snom
podčiarknutia nosnej idey diela – je chodeprimujúceho príbeo krutovládcovi Filipo„Som presvedčený, že práca
reografia zboru, ktorý raz vystupuje ako
hu, spochybňujúceho
vi II. ako o symbole
umelca spočíva v hľadaní pravdy,
masa anonymných, vzájomne nekomuninádej ako poslednú insmrti, túži navštíviť svoja síce s rovnakými požiadavkami
kujúcich indivíduí, inokedy sa zomkne ako
štanciu trpiaceho, týraho syna vo väzení. Ten
ako v prípade vedca, napríklad
sila, ochraňujúca jedinca a dodávajúca mu
ného človeka, stavia
jej rozpráva o nádeji,
matematika. Samozrejme, metóda
nádej.
jeho realizátorov pred
ktorú v ňom vzbudil
je odlišná, aj oblasť, v ktorej sa
Aby sa večer strávený s Dallapiccolovým
neľahkú úlohu. Necelú
Žalárnik, keď ho nazval
umelcove aktivity rozvíjajú, je celVäzňom
stal predsalen stráviteľným – a to
hodinu
trvajúce
dielo
„bratom“. Matka tuší,
kom iná. Ale predsa vidíme, že v urnielen
pre
divákov, ale azda aj pre účinkus
posolstvom
beznádeže syna videla naposlečitom momente zmizne najväčšia
júcich – doplnila režisérka bezmenných akje, ktorú hudba intenzidy. Žalárnik dodáva
časť týchto rozdielov, a že filozofia,
térov nemou úlohou – dieťaťom, objavutou výrazu a dramaticVäzňovi ďalšiu nádej
matematika, umenie a náboženstvo
júcim sa už v jednej z prvých masových
kého
napätia
ešte
znározprávaním o povstasa opäť stretávajú tam, kde vládnu
scén s papierovým lietadielkom a v závere
sobuje, by v bežnej
ní Nizozemčanov proti
intuícia a silné zážitky.“
diela s týmto lietadielkom zostávajúcim
opernej praxi azda došpanielskej inkvizícii.
Použité citáty sú z knihy Ursuly
osamotene na javisku, symbolizujúc nový
stalo (nielen pre vyplneVäzeň mobilizuje svoje
Stürzbecherovej Werkstattgespräche
život, novú nádej a nový vzlet.
nie druhej polovice veposledné sily. Zostáva
mit Komponisten.
Vpašovať nádej do beznádeje sa však
čera) doplňujúci, resp.
sám a zisťuje, že Žalárrealizátorom diela podarilo najmä ďalším,
kontrapunktický pennik nechal pootvorené
neobyčajne účinným hudobno-režijným
dant, napríklad v podobe ďalšej opernej
dvere jeho cely, cez ktoré preniká svetelný
ťahom. Celá opera je vnorená do rámca
jednoaktovky. Vo viedenskej Volksoper sa
lúč. Ako v tranze vychádza, počuje zvuk
celkom neočakávaného: úvod a záver predrozhodli inak. Mladá režisérka Tatjana
zvona symbolizujúceho slobodu a domnie HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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ZAHRANIČIE

Luigi Dallapiccola – život
• narodený roku 1904 na Istrii (vtedy Rakúsko) v rodine talianskeho učiteľa;
• roku 1917 rakúske úrady odsunuli rodinu do Grazu, po tom, čo otca označili za talianskeho nacionalistu (návrat domov roku 1918, keď Istriu pričlenili k Taliansku);
• 1912 – začal štúdium hry na klavíri; v Grazi pravidelne navštevoval operné predstavenia
(po predstavení Blúdiaceho Holanďana roku 1917 sa definitívne rozhodol pre dráhu
hudobníka);
• od roku 1919 študoval hru na klavíri a harmóniu v Terste; zoznámil sa s Debussyho hudbou a pod jej dojmom do roku 1924 prestal komponovať; zároveň sa začal intenzívne
zaoberať tvorbou Monteverdiho a Gesualda;
• roku 1922 pokračoval v hudobnom štúdiu vo Florencii;
• roku 1924 mal hudobný zážitok kľúčového významu – pod taktovkou autora počul
Schönbergovo dielo Pierrot Lunaire, ktoré rozhodujúco ovplyvnilo Dallapiccolov kompozičný vývoj,
• po ukončení štúdia koncertoval ako klavirista a vyučoval (v rokoch 1931–1967 na Konzervatóriu vo Florencii);
• v 30. rokoch už bol známy ako skladateľ;
• od roku 1945 prednášal na mnohých univerzitách v Európe a USA, dostával objednávky
na kompozície, pôsobil ako klavirista, dirigent, venoval sa hudobnej publicistike; stal sa
členom významných inštitúcií (Bavorská akadémia krásnych umení v Mníchove, Kráľovská
hudobná akadémia v Londýne), získal cenu Arthura Honeggera v Paríži, Medzinárodnú
umeleckú cenu Alberta Schweitzera;
• roku 1975 zomrel vo Florencii.

listov najviac zaujali predstavitelia hlavných
úloh: popri Väzňovi, stvárnenom Mortenom Frankom Larsenom (barytón) to bol
najmä tenorista Kurt Schreibmayer
v dvojúlohe Žalárnika a Inkvizítora – obaja na vysokej speváckej i hereckej úrovni
tlmočili svoje neľahké úlohy. Dallapiccola,
ktorého dodekafónia prenecháva dosť priestoru spevnosti vokálnych partov, im
v tomto zmysle uľahčil úlohu a aj menej
skúseným divákom umožnil hudobný zážitok na prvé počutie. Dve ďalšie mužské
postavy – dvoch kňazov – stvárnili Pavel
Kudinov a Clemens Bauer. Jedinou ženskou úlohou je postava Väzňovej Matky,
ktorá uvádza operu svojím veľkým výstupom v prológu. Jej predstaviteľka Foula
Dimitriadisová spievala korektne, no nepôsobila tak presvedčivo, ako jej mužskí
partneri. (Režijne celkom nepochopiteľný
bol jej vstup na javisko, ktorý vlastne vstupom ani nebol: v ešte rozsvietenom hľadisku, pred spustenou oponou, postávala

Luigi Dallapiccola – dielo (výber)

Hudobnodramatické diela:
tom má šéfdirigent ĽudoVolo di notte (Nočný let) – 1939
vej opery Thomas HenMarsia (balet) – 1943
gelbrock, medzinárodne
Il prigioniero (Väzeň) – 1950
uznávaný dirigent, známy
Jób (sacra rappresentazione) – 1950
najmä z oblasti historicky
Ulisse – 1968;
poučenej interpretácie starej hudby a z uvádzania
Zbory:
hudby súčasnej. Pod jeho
6 cori di Michelangelo Buonarotti il giovane – 1936
taktovkou sa Orchester ĽuCanti di prigionia – 1941
dovej opery, hrajúci na vyCanti di liberazione – 1955;
sokej úrovni, intonačne i rytpiesne, komorné skladby;
micky precízne a farebne,
spĺňajúc všetky technické
Orchester:
a výrazové požiadavky náPiccola musica notturna – 1954
ročnej Dallapiccolovej parTartiniana I a II (vn, orch) – 1951, 1956
titúry, prezentuje ako ďalDialoghi (vc, orch) – 1960
šie veľmi kvalitné viedenTri otázky s dvoma odpoveďami – 1962;
ské teleso. V nie príliš priazŠtúdie a články o novej hudbe, dodekafónii, vlastných dienivom svetle sa však ukálach, o skladateľoch (Webern, Schönberg, Varèse, Busoni,
zal rozšírený, zvukovo neMalipiero) a i.
kompaktný a akoby neistý
zbor Ľudovej opery (doplv pravom rohu proscénia dávno pred zanený aj o chlapčenský zbor – Wiener Sänčiatkom predstavenia, počas príchodu orgerknaben). Z vynikajúco pripravených sóchestrálnych hudobníkov, s ktorými zjavne
K A L E I D O S K O P
mimicky komunikovala; stála tam svojsky
nezáväzne aj počas Bachovho zboru, čím
ZÁKULISIE CHARITATÍVNYCH KONCERTOV HVIEZD HUDOBNÉ TROMFY NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH
vopred zlikvidovala akékoľvek napätie pri
Koncom minulého roku zorganizovala singapurAukčný dom Christie‘s v Ríme sa postaral o vydražesvojom vlastnom nástupe v prológu diela.)
ská sieť exkluzívnych hotelov Raffles charitatívny
nie súkromných listov Marie Callasovej učiteľPredstavenie (prvé po premiére – 3.
koncert José Carrerasa v kultovom kambodžke spevu a priateľke Elvire de Hidalgo za 4 000
marca)
bolo dobre navštívené a malo veľskom chráme Angkor Wat. Na „zbierke“ pre
libier. V nich sa Callasová ventiluje z neúspešného
ký
úspech
u publika, ktoré v hojnom počKambodžu sa zúčastnila vyberaná spoločnosť
vzťahu s miliardárom Onassisom, ktorý sa nakoniec
te využilo aj možnosť vypočuť si sprievodmiestnych funkcionárov, čínskej smotánky a boharoku 1969 rozhodol pre manželstvo s Jackie Kennené slovo pol hodiny pred predstavením.
tých turistov z celého sveta. Ceny vstupeniek veľdyovou, vdovou po J. F. Kennedym. K závratným výšTáto prax je dnes vo Viedni samozrejmoskam sa vyšplhali aj sumy, ktoré boli nákupcovia ochotní
kolepej show – využívajúcej okrem Carrerasovej
zaplatiť za dva wagnerovské manuscripty na aukcii v
pretrvávajúcej charizmy (aj keď už zašlých kvalít)
ťou o. i. aj v Štátnej opere, či pred predstaSotheby‘s. Ručne písané libreto Tristana a Izoaj efekty z ohňa a ľadu – sa šplhali až k sume
veniami Wiener Festwochen, kde sa podobldy sa podarilo vydražiť za 204 650 libier a auto1500 britských libier. Zostáva už len zamyslieť sa
né prednášky konajú pravidelne pred komgraf Piesní na básne M. Wesendonckovej
nad výškou honorára hlavnej hviezdy večera –
pozičnými novinkami, no aj pred menej
za 534 550 libier. V prípade wagnerovských ru250 tisíc libier, ktorá bola dvojnásobkom čiastky,
známymi dielami 20. storočia.
kopisov ide vraj o doteraz rekordnú sumu.
AS
určenej na charitu...
A L Ž B E TA R A J T E R OVÁ

stavenia – akoby predprológ a epilóg – tvorí hudba Johanna Sebastiana Bacha, presnejšie úvodný zbor Matúšových pašií
„Kommt ihr Töchter, helft mir klagen“. Spočiatku takmer nebadane vyrastá z pravidelného tepu tympanu, ktorý sa postupne vykryštalizuje ako nepretržitý rytmický základ Bachovho pokojného vstupného zboru a nakoniec plynulo prechádza do začiatku Dallapiccolovej hudby; rovnaký je
postup v závere opery, kde Bachova hudba,
doznievajúca postupným vyraďovaním jednotlivých inštrumentálnych partov, je bodkou za dielom. Tento rámec na jednej strane prehlbuje pôsobenie večera, na strane
druhej jeho vyznenie veľmi účinne zmierňuje dimenziou ľudskosti, útechy a nádeje...
Vysoko štylizovaný, niekedy na hranici
zrozumiteľnosti (najmä vzhľadom na to,
že dielo je bežnému divákovi neznáme) sa
pohybujúci režijný a vizuálny tvar predstavenia, má silnú konkurenciu vo vynikajúcom hudobnom naštudovaní, ktoré je zlatým klincom večera. Najväčšiu zásluhu na
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Miro Bázlik
Canticum pre soprán, zbor a orchester
Ľubomír Chalupka
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vého ideálu) zriekať veľkých vzorov minulosti a považovať tradíciu za príťaž, za čosi prekonané. V kontakte s tvorivým odkazom
J. S. Bacha nachádzal plodnú a stále aktuálnu inšpiráciu, žriedlo
veľkého štrukturálneho a významového bohatstva, hodnoty anticipujúce budúcnosť. Baroková fúga a beethovenovská sonáta sa
Bázlikovi stali modelom vášnivého a dramaticky pointovaného
dosahovania poriadku, v ktorom nechýba protipól prudkej expresie – gestá lyricky presvetlené, vrúcne a dojímavé, spoluvytvárajúce ideu harmónie, konsenzu protikladných štrukturálnych
kvalít i výrazových dispozícií. Takto generovanú muzikalitu nachádzame už v skladbách z posledných rokov štúdia na VŠMU –
v 5 elégiách pre sláčiky (nie náhodne kompletovaných a uvedených až dvadsať rokov
po prvej verzii), v cykle Päť piesí na čínsku
poéziu (dielu sme venovali pozornosť v Hudobnom živote 2001/7-8) a absolventskej
skladbe Hudba pre husle a orchester (1960),
kde sa exponujú a vyrovnávajú napätia
medzi novo osvetľovanými elementárnymi zdrojmi usporiadanosti hudobnej matérie na báze vzťahu diatoniky a chromatiky, polylineárnej, na imitačnej technike založenej faktúre voči homofónne usporiadaným blokom s dôrazom na pôsobivosť
akordických štruktúr, dodekafonickej variability voči priezračným kvintakordom,
celistvého motivického tvaru a fragmentov,
ostináta a polyrytmiky, tonálnej hierarchickosti a atonálnej neurčitosti, vokálnosti a inštrumentálnosti, programovo sýtenej dramatickosti a tektonickej vyváženosti absolútnych formových typov. Dokladom možného prepojenia týchto protikladov je opera Peter a Lucia (1965) na námet R. Rollanda, chápaná ako
konfrontácia krehkého príbehu lásky s krutým svetom vojnového ničenia, projektovaná na pôdoryse trojčasťovej formy symfónie s gradáciami pointovanými fúgovou expozíciou.
Za základ organického spájania týchto protikladov na báze selekcie mnohovravnosti a proporčnosti možno považovať aj Bázlikovo matematické vzdelanie, získané na Karlovej univerzite v Prahe ešte pred ukončením štúdia kompozície. Bipersonalita hudobníka a matematika (ojedinelá v slovenskom prostredí) sa
spolupodpísala pod disciplínu Bázlikovej kompozičnej stratégie,
disciplíny matematicky inšpirovanej len sprostredkovane, v spôsobe tlmenia romantizujúcich vášní, expozičným sústredením sa
na tvar a precíznosť jeho spracovania.
Pri kontakte s mnohovýznamovým posolstvom poémy ruského symbolistu A. Bloka Dvanásť Bázlik pri jej zhudobnení do podoARCHÍV

oncom 60. rokov sa viacerí príslušníci vtedajšej mladšej skladateľskej generácie prezentovali dielami, ktoré dokumentovali štýlovú kryštalizáciu, zhrnutie prvých fáz individuálnych skúseností z tvorivého hľadania a zároveň predstavovali stabilné a perspektívne východisko pre ďalší vývoj. Vtedy vznikli Hry Ilju Zeljenku, Bergerove prvé dve skladby z cyklu Konvergencie, Hrušovského Musica nocturna, Malovcova Koncertná hudba, Asynchrónia
Jozefa Sixtu, potvrdzujúce kompozično-technickú suverenitu a pevné profilácie autorských poetík; boli uvedené rozmerné vokálnosymfonické útvary Tadeáša Salvu (Requiem aeternam) a Juraja Hatríka (kantáta Domov sú ruky …), svedčiace o inovácii zabudnutého, či proskribovaného druhu, zazneli aj
prvé autonómne elektroakustické kompozície Malovca, Kolmana, Bergera, Paríka,
plodne zúročujúce avantgardne nasmerované motivácie hľadania. V tom čase rýchlo a osobitým spôsobom dozrieval aj generačný vrstovník menovaných skladateľov
Miro Bázlik.
Bázlikov vývoj nebol poznačený mučivým hľadaním vlastnej individuality, genetické základy jeho kompozičných konštánt
sa sformovali pomerne skoro, ešte v rokoch štúdia koncom 50. rokov a napriek
postupnému rozširovaniu materiálu ich
skladateľ kontinuitne, bez výraznejších skokov a zmien tvorivej stratégie permanentne preveroval a spresňoval. Podstatným sa
stalo jeho presvedčenie, že hudba nie je
hrou, či eskamotérskym kombinovaním
tónových štruktúr, ale vážnym, znepokojivým a nikdy nezavŕšeným zmocňovaním
sa špecifických kvalít hudobnej výpovede
ako dôsledku nenáhodne usporiadaného organizmu. Poslaním
súčasného skladateľa má byť podľa Bázlika odhaľovať nové významy tejto usporiadanosti v súhre s emocionálne motivovaným
zážitkom, umožňujúcim hudbe načrieť do sféry tajomna, duchovnej imaginácie, v ktorej sa možno dotýkať dokonalosti a harmónie. Táto v podstate romantizujúca intencia presahovala úroveň
subjektívneho vzplanutia a smerovala k uvážlivému a racionálne
kontrolovanému postihovaniu mier tejto dokonalosti, pričom išlo
aj o sprostredkovanie konkrétnych posolstiev.
Permanentne potvrdzovanou bázlikovskou istotou sa stala úcta
k európskej hudobnej tradícii, veľkému umeniu, reprezentovanému tvorbou J. S. Bacha, L. v. Beethovena, F. Chopina. Na rozdiel
od svojich vrstovníkov Bázlik nepovažoval za potrebné sa pri smerovaní k dobovo deklamovanej „Novej hudbe“ (seriálna štrukturovanosť, aleatorická forma, elektrogénne získané zdroje zvuko-
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by oratória siahol k podstatnému rozšíreniu zvukovo-farebných
kvalít hudobnej štruktúry, umožňujúcim nové konfrontácie. Inšpirovaný tvorbou Xenakisa a Ligetiho (s ktorou sa stretol v polovici 60. rokov pri návštevách festivalu Varšavská jeseň) a vedomosťami z matematickej topológie (modely dynamických invariantov) vytvoril sonické plochy, ktoré nie sú statické ani
provokujúce nekonvenčnými artikulačnými požiadavkami. Ich dynamickosť a výslednú pôsobivosť zabezpečuje neustála pulzácia
clustrových komplexov, glissando ako prostriedok stierania tvarovej určitosti a napokon emancipácia rytmických hodnôt v podobe polyrytmicky usporiadaných vrstiev a blokov. Z hľadiska
svojho vývoja výsostne tým dosiahol nový typ kontrapunktu a bohatšej premenlivosti, kontrapunktu zabezpečovaného varabilitou
jednak v rámci modelovaných sónických blokov, ale aj ich konfrontáciou s tradičnými motivickými tvarmi a akordickými tvarmi – vrchol v oratóriu tvorí vokálno-inštrumentálna fúga v prepojení s ariózom hlavného protagonistu Blokovej poémy.

ľania sa nad procesom konfliktného zásahu človeka do prírodných zákonitostí, ktoré vedú k nivelizácii poriadku (názvy „Príroda“, „Človek“, „Apokalypsa“).
Pri kompozícii Cantica siahol Bázlik k využitiu textu starozákonného Žalmu č. 43, v koncíznej, poetickej forme oslovujúceho
človeka zmietaného pochybnosťami a žiaľom, ktoré možno prekonať vierou:
1. Suď mně, ó Bože, a zasaď se o mou při;
od národa nemilosrdného a od člověka lstivého a nepravého
vytrhni mne.
2. Nebo ty jsi Bůh mé síly. Proč jsi mne zapudil?
Proč pro soužení od nepřítele v smutku mám ustavičně choditi?
3. Sešliž světlo své a pravdu svou,
to ať mne vodí a zprovodí na horu svatosti tvé a do příbytku tvých.
4. Abych přistoupil k oltáři Božímu, k Bohu radostnému plesání mého,
A budu tě oslavovati na harfě, ó Bože, Bože můj.
5. Proč jsi smutná duše má, a proč se kormoutíš ve mně ?
Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati jej budu;
Onť jest hojné spasení tváři mé a Bůh můj.

Príklad č. 1
Od nových skúseností so sonicky utváranými komplexmi bol
len krok k Bázlikovmu prelomeniu vlastnej rezervovanosti voči
elektroakusticky generovanej hudbe a k nadviazaniu kontaktu
s Experimentálnym štúdiom bratislavského rozhlasu. Zároveň si
utvrdzoval svoj vzťah k dielu J. S. Bacha aj ako interpret – prípravou kompletného naštudovania oboch dielov Dobre temperovaného klavíra. Impulz pre nové kompozičné postupy plynul aj z mimohudobného prostredia – Bázlik intenzívne prežíval okupáciu
Česko-Slovenska v auguste roku 1968 a najmä smrť oboch rodičov. Už roku 1969 vznikali prvé náčrtky vokálno-symfonickej fresky, vyvolanej žiaľom nad smrťou matky. V tom istom roku Bázlik
napísal hudbu k filmu Dušana Húščavu Róm, ktorú následne využil dvojako – vytvoril z nej Baladickú suitu v starom slohu pre komorný orchester, ale časť z nej uplatnil aj v elektroakustickej skladbe Aria (1970). Z myšlienky uctiť si pamiatku matky, prepojenej
zo študovania monumentálneho Bachovho cyklu sa zrodila elek-

Príklad č. 2
troakustická skladba Adieu (1969), prvá svojho druhu v Bázlikovej tvorbe. Akcent na jasnosť a vrúcnosť kantabilného prejavu bol
súčasťou staronového ponoru do istôt vlastnej muzikality, kde
jednou z dôležitých vrstiev bola vokálna hudba, konkrétne protestantský chorál (Bázlik pochádza z rodiny evanjelického farára).
Prirodzenou evokáciou týchto spomienok sa zrodila podstatná
idea skladby Canticum – zámer znovu a inak obnažiť vzťah medzi
vokálnou hudbou, reprezentovanou duchovnou piesňou ako symbolom lyrizujúcej vrúcnosti, čistoty, kantabilného jasu, vnútornej
vyrovnanosti a možnosťami, plynúcimi z tradície i nového vývoja
inštrumentálnej tvorby. V tom čase skladateľ vytvoril aj elektroakustickú kompozíciu Triptych na báze montáže fragmentov spievaného hlasu s preparovaným zvukom bicích nástrojov. Gradačný vzostup celku sledoval popri overení technických dispozícií
premien základnej matérie aj os vnútorného programu – zamýš-
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Voľba biblického textu na začiatku 70. rokov, v čase začínajúcej
normalizácie v slovenskej hudbe, bola určitým rizikom. Ak mal
Bázlik záujem na uvedení svojej skladby, musel ho vypustiť. Už
v dokončenej partitúre nahradil text určený sólovému sopránu
a štvorhlasnému zboru vokálom „a“. Na jednej strane sa tak zastrel pôvodný zdroj inšpirácie, ale zároveň posilnila možnosť hudobnej symbiózy spievaných hlasov a inštrumentálnej vrstvy, s novým obnažením tvarových, zvukových, expresívnych a významových kvalít tejto symbiózy.
Canticum je dielom, neustále pritakajúcim spomenutej symbióze – potvrdzuje a osvetľuje ju kompozično-technicky, tektonickými kontrastmi, dynamickou výstavbou, obnažovaním kantabilne lyrických i dramatických polôh, kontemplatívne zdržanlivých
i radostne rozjasaných. Výsledne zodpovedá projektu štvorčasťovej vokálno-inštrumentálnej symfónie s exponovaním závažných
myšlienok v úvodnej a druhej časti, s odľahčením v časti tretej a so
syntetizujúcim finále.
Jednotu medzi tvarmi, ich štrukturálnou pozíciou a výrazovými funkciami, ktorú Bázlik sledoval v opere Peter a Lucia i v oratóriu Dvanásť, rozvinul v Canticu tak, že vzniká ustavične súlad
medzi zážitkom z hudby a následnou analýzou partitúry. (Skladateľov zápis je v zhode s jeho selektivitou a ideou materiálovej koncentrácie i metódou priebežnej konfrontácie prehľadný – I. Podracký trefne spomenul evokáciu geometricky čistých obrazcov).
Nejde, prirodzene o žiadnu grafickú partitúru, každý tón považuje Bázlik za presne určený a štrukturálne zdôvodnený.
Prvá časť zastupuje funkciu exponovania kľúčových nápadov,
uplatnené sú v priestore, členenom na 7 blokov cezúrami, kvázi
aspiračnými pauzami (inšpirácia chorálovým prednesom je tak
tektonicky zvýznamnená). 12-tónový materiál vyčerpáva motivicky, (čo je charakteristické pre jeho tvorbu už od piesňového cyklu
na čínsku poéziu), tu s vyčlenením charakteristických a štrukturálne významných intervalov, vždy v inej funkcii. Sopránové sólo
– PR. č. 1 – začína od tónu a (tento tón zastupuje nielen v úvodnej,
ale i v nasledujúcich častiach jedno z tonálnych centier a opôr),
postupne sa dvíha v malých intervaloch až k vrcholu, od ktorého
padá veľkoseptimovým intervalom – vzdychom na najnižší tón
línie. Veľká septima pôsobí ako tvarová hlavica inštrumentálnych
motívov, iniciujúcich vnútornú dramatickosť a jadro pohyblivosti
nástrojových hlasov. Tieto motívy – PR. č. 2 – ktoré (v súlade so
skladateľovým vzťahom k imitačnej technike) prebehnú v jednotlivých nástrojoch dychovej zostavy v kvintových pomeroch (tra HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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dičný vzťah duxu a comesu), sú doslova identifikátorom Bázlikovych štruktúr, nachádzame ich priebežne vo všetkých jeho kompozíciách (napísaných pred Canticom i po ňom). Dôležitú úlohu zastáva aj interval malej tercie, odvodený z molového kvintakordu –
reguluje proces narastania clustrových vrstiev zverených sláčikom.
V druhej časti sa rozvíjajú dispozície vokálnej aj i inštrumentálnej vrstvy – hlasy zboru rozvíjajú základný tvar vstupnej sopránovej línie spôsobom vírivého krúženia okolo centrálnych tónov
(vzťah centier a-fis využíva bázický maloterciový interval), sónický
základ tejto vokálnej deklamácie podporuje polyrytmická konfigurácia v sekcii drevených dychových nástrojov a chvejivé vibráto
clustrov a pohyb glissánd v sláčikoch – PR. č. 3. Z tejto množiny sa
zreteľne vyčleňuje soprán s prednesom chorálovej intonácie, zod-

zovej i významovej, ale smeruje zároveň k stieraniu prudkých
kontrastov a prečisteniu od variability. Dynamicky stavaný motív
s veľkoseptimovou hlavicou zveruje Bázlik následne sólovým husliam, ktorých hlas spočiatku ešte zaznieva dramaticky, ale v dialógu s upokojivo klenutou líniou sopránu sa jej postupne prispôsobuje. Polyrytmicky zvlnené sónické bloky v sláčikoch a skupine
drevených dychových nástrojov sa zmierňujú a pohybovo homogenizujú. Súčasťou lyrizácie a kontemplácie je zvuk bicích nástrojov (vibrafón, zvony), sprevádzaných harfou. Expresívny náboj
tejto hudby pripomína ovzdušie kódy Husľového koncertu Albana
Berga, skladateľa, ku ktorému spomedzi tvorcov hudby prvej
polovice 20. storočia Bázlik azda najzreteľnejšie konvergoval.
Posledný citát tohto motívu záverečným maloterciovým poklesom a-fis upozorňuje na dôležitosť tohto intervalu v melodickom aj akordickom rozmere štruktúry i tonálnom pláne skladby.
Miro Bázlik bol jeden z prvých skladateľov (po emigrácii Pavla
Šimaia a Ladislava Kupkoviča), čo pocítil krutosť tzv. normalizácie
– represií nastupujúcich do kultúrno-politickej praxe začiatkom
70. rokov. Terčom postihu sa stali jednak elektroakustické kompozície, i tvorba s „nevyhovujúcimi“ myšlienkovými inšpiráciami
(za ktoré sa vtedy považovala aj Biblia). Preto už nemohol byť
uvedený Triptych a jeho autor sa ocitol v spoločenstve umelcov,
ktorých tvorba bola na určitý čas vylúčená zo spoločenského života. Bázlik v tom čase využil príležitosť zaslať Canticum (s upravenými vokálnymi partmi) na súťaž „Prix Marie José“ roku 1974 do
Ženevy. Slovenská skladba vo Švajčiarsku získala vypísané prvé
miesto. Bola to satisfakcia pre autora a zároveň potvrdenie nezmyselnosti domácich normalizačných praktík. Azda aj tento zahraničný úspech spôsobil, že sa čiastočne uvoľnil rezervovaný
vzťah voči Bázlikovej tvorbe a tak mohlo byť (takmer po desaťročnej pauze od vzniku) v roku 1976 uvedené najprv oratórium Dvanásť a vo februári 1978 v bratislavskej Redute aj domáca premiéra Cantica v interpretácii Brigity Šulcovej, Slovenských madrigalistov a Štátneho komorného orchestra zo Žiliny pod vedením
Eduarda Fischera. O tom, že kvalitnej umeleckej výpovedi čas
neublíži, svedčí postreh kritiky (V. Čížik, Hudobný život 8/1978,
č. 8, s. 2) na margo Bázlikovej skladby – „… emocionálne bohatú
a zvukovo vynaliezavú hudobnú reč, ktorá je dokumentom skladateľových syntetizujúcich tendencií … prijalo publikum s nadšením,
ktoré vysoko presahovalo bežný ohlas noviniek domácej tvorby,
uvádzaných v rámci abonentných cyklov Slovenskej filharmónie.“
O význame Cantica pre skladateľov vývoj svedčí skutočnosť, že kľúčové partie tejto skladby Bázlik využil ako materiálové i koncepčné
východisko Malej elektroakustickej symfónie z roku 1975.
Pramene:
BÁZLIK, Miro: Canticum pre soprán, zbor a orchester – partitúra Opus
1979, CD nahrávka HF 0014 2111 De Profundis II, (M. Hajóssyová,
Slovenskí madrigalisti, SOSR, O. Lenárd), SHF 1993.

Príklad č. 3
povedajúcej melodickým tvarom evanjelickej duchovnej piesne.
Ako podporný hlas k tejto línii zaznieva sólo huslí. Vrúcna kantabilita a melodická jednoduchosť chorálneho nápevu ovplyvňuje
aj tvar clustrov – sú zostavené z diatonickej stupnice.
Po kontemplatívnej hudbe pôsobí osviežujúco, radostne i monumentálne tretia časť. Bázlik siahol k Bachovej hudbe, konkrétne k dvom témam z 2., resp. 3. Brandenburského koncertu –
citát je zhodný s predlohou veľkého barokového majstra nielen
po stavebnej stránke, a durovou tóninou, ale aj využitím prostriedkov slávnostnosti a veľkoleposti, – PR. č. 4 – zvuk trúbky
kombinovanej s bicími nástrojmi (zvony!) nájdeme už v Bázlikovej ranej kompozícii Baroková suita pre komorný orchester
(1958), fúgu umiestňuje Bázlik vždy na miestach tektonických
gradácií (Epilóg piesňového cyklu, piaty obraz opery Peter a Lucia,
7. časť oratória Dvanásti).
Záverečná časť je na jednej strane syntézou predchádzajúcich
možností konfrontácie na báze tvarovej, zvukovo-farebnej, výra HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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ERICH „BOBOŠ“ PROCHÁZKA
A RENE TROSSMAN.
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váka v jednej osobe – ako je pri tomto štýle najlepším zvykom – išlo práve o úprimnú autentickosť, ktorú vnášal do svojho vystúpenia. Úprimnosť
dokáže v takomto prípade zatieniť
striedmosť a skromnosť hráčskych
techník. Zemitosť delta blues miešal
s umierneným bielym country blues,
tematicky ťažil najmä z John-Lee Hookera a Willieho Dixona. Žiaľ, Tóno
Hornák bol na akustickej scéne osamelým neelektrifikovaným bežcom,
lebo nasledujúci Žalman Brothers
Band a S.R.O. štýlovo pritvrdili.
V prvom prípade išlo o príklon k tvrdšej južanskej verzii bluesrocku –
drsný zvuk bicích a celková nevyváženosť bola komornej atmosfére
skôr na škodu. Rovnako aj S.R.O. evokovali pokus o bluesovú alternatívu, ktorej prázdne plochy nedokázal vyplniť ani sólový sopránsaxofón.
Kombinácia hammond organa a bicích zvukovo pripomínala The Doors, chýbala však akákoľvek charizma.
Na hlavnej scéne sa pred Jožom Barinom vystriedali semiakustickí
Second Band z Trnavy a jazzrock-fusion Trio Miloša Železňáka
z Prešova. Bývalý člen skupiny Hartus, Miki Kadlečík, žije dnes v Čechách a na festivale sa prezentoval ako sólový pesničkár. Jeho zmes
overených bluesových štandardov (Malted Milk, Hey, Hey, Route 66)
sa niesla v znamení bežných, tradične používaných sprievodov a priemerne odspievanej „slovenskej“ angličtiny. Ťažko konštatovať, či je lepším
riešením (napriek tvrdej a banálne pôsobiacej výslovnosti) ponechať originálny text, alebo trápiť poslucháča slovenským blues. Prekvapením večera
bol René Lacko Band. Opustenie hardrockových koreňov, spojených
s Lackovým účinkovaním v skupine Big Bang a orientácia smerom k StevieRay Vaughanovi, sa zdá byť pre jej lídra šťastným riešením. Vo virtuozite sa
samoúčelne nestráca, ale využíva ju ako prostriedok na maximálne rozšírenie výrazových možností. Charakteristikou jeho hry je dravosť a absolútna
ľahkosť zároveň. V prídavkoch Woodoo Chile nezabudol ani na hru zubami a pomalá bossa nova verzia Mayallovej All Your Love zaujala netradičným vyriešením rytmiky. Zuzana Suchánková navodila spolu so svojím
bandom príjemnú klubovú atmosféru. Jej vokálny prejav bol trochu neutrálny a mal výrazovo bližšie k filmovo-muzikálovej polohe. Skupina tvorila
AUTOR

estival Livin’ Blues si za jedenásť rokov svojej existencie vydobil štatút najprestížnejšieho slovenského bluesového
festivalu. Prežíva vďaka niekoľkým nadšencom, ktorých najväčšou motiváciou
je odovzdávanie pomyselnej bluesovej
štafety. Napriek tomu, že ich svedectvo
pochádza akoby z druhej ruky a nie
priamo z kontinuitnej bluesovej tradície
a dedičstva, darí sa im veľmi presvedčivo udržiavať prvotný zápal. Tohtoročný
bluesový maratón sa začal 15. marca
na tradičnom mieste DK Lúky v Petržalke. Ako každý rok,
CARVIN JONES
ani tentokrát nemohla vo festivalovej ponuke chýbať
legenda slovenskej
bluesovej scény
Jozef Barina. Pri
formovaní slovenskej populárnej
hudby bola jeho
prítomnosť zaiste
prínosom, no každoročnej prezentácii na festivale chýba akákoľvek dávka vkusu a kritiky zo strany organizátorov aj autora. Spievanie dvanásťtaktovej formy v tónine E dur bez akéhokoľvek feelingu by ešte nemalo automaticky zaručovať verejnú prezentáciu. Alebo ak áno, potom má šancu skutočne
každý. Jeho tradičný úvodný song Javisko nebol len pre mňa výzvou k čo
najrýchlejšiemu odchodu. Akoby mu jeho vlastné pódiové kreácie nestačili,
votrel sa (našťastie len na chvíľu) aj k vystúpeniam Frozen Dozen a René
Lacko Bandu. Počas vystupovania Barinových Meditating Four navyše nebola k dispozícii programová alternatíva akustickej scény na poschodí. Tá bola
na posledných ročníkoch prezentovaná ako mekka akustického, poväčšinou
delta blues. Okrem komornej atmosféry poskytovala akýsi únik od elektrickej
scény, respektíve bola balzamom pre uši. Tentokrát to platilo len čiastočne.
Okrem tradičných (v zmysle udomácnenia sa na domácej scéne) bluesmanov bol najväčším prekvapením objav trnavského festivalu Blues 2002 Tóno
Hornák. Autentickosť a úprimnosť prejavu patrí spolu s cítením (feelingom)
k najpodstatnejším prejavom blues. V prípade gitaristu, harmonikára a spe-
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BLUES Z DRUHEJ RUKY

POKRAČOVANIE NA STR. 42
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GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU 2003
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ NAHRÁVOK FOLKLÓRNEJ HUDBY
„Nevstupuj bez túžby vidieť niečo krásne“ – bolo jedným z hesiel hudobného skladateľa Svetozára Stračinu (1940 – 1996) na jeho potulkách za
folklórom. Tento obdivovateľ a veľký znalec tradičného ľudového dedičstva nášho národa sa do povedomia širokej kultúrnej verejnosti zapísal ako
citlivý zberateľ a majstrovský upravovateľ hudobného folklóru, ktorého
autentickú podobu vedel pretaviť do svojskej umeleckej výpovede s typickými znakmi jeho autorskej reči a prostredníctvom rozhlasu, filmu a televízie, či vystúpeniami umeleckých súborov, akými boli napríklad SĽUK či
Lúčnica ju znova uviesť do kolobehu jej prijímateľov. S cieľom napomáhať
zveľaďovaniu tradičných kultúrnych hodnôt so zameraním na osobnosť
tohoto skladateľa vzniklo občianske združenie s príznačným názvom –
Spoločnosť sveta Stračinu. A práve dôsledkom jednej z jeho aktivít je aj
súťaž nahrávok folklórnej hudby, ktorú mesto Bratislava privítalo na pôde
Slovenského rozhlasu v dňoch 13. – 15. marca 2003.
Už po štvrtýkrát sa konala národná súťaž, ktorú v minulosti vždy po
roku hostili štúdiá Slovenského rozhlasu v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, aby sa po dvoch rokoch prestávky ako bienále znova a v plnom
lesku vrátila do hlavného mesta. Novinkou tohoto ročníka bola okrem
národnej súťaže aj medzinárodná súťaž, ktorá nadviazala na tradíciu rozhlasovej súťaže Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava. Usporiadateľmi tohoto ročníka, ktorými boli okrem Spoločnosti sveta Stračinu a Slovenského rozhlasu aj Národné osvetové centrum, Spolok hudobného folklóru pri SHÚ a Folklórna únia na Slovensku sa svojej úlohy po organizačnej
stránke zhostili veľmi dobre. Súťaž mala viacero sprievodných podujatí
oddychového, ale i vzdelávacieho charakteru a vrcholila slávnostným koncertom v priamom prenose zo Štúdia 1 SRo.
Samotná súťaž prebehla formou verejného odposluchu prihlásených
nahrávok za účasti publika a odbornej poroty. 7-členná národná a 9-členná medzinárodná porota, ktorej predsedal etnomuzikológ Oskár Elschek,
hodnotila spolu 106 nahrávok. V národnej časti súťažilo 57 snímok od 17
domácich producentov alebo vydavateľstiev a v medzinárodnej časti to
bolo 49 nahrávok z produkcie verejnoprávnych rozhlasových staníc, čle-

nov Európskej vysielacej únie (EBU) 12 štátov. Prihlásené nahrávky sa
hodnotili vo dvoch samostatných kategóriách, ktoré sú v súťažných podmienkach špecifikované ako nahrávky tradičného hudobného folklóru v jeho pôvodných prejavoch (kategória A) a nahrávky folklórnej hudby, ktorá
nesie znaky autorských zásahov (kategória B).
Keďže v tomto roku pred súťažou nezasadala tzv. zaraďovacia komisia, ktorá by prihlásené snímky zatriedila do jednotlivých kategórií, boli
súťažné nahrávky zaradené do tej kategórie, do ktorej sa sami prihlásili.
Tento fakt spôsobil, že sa aj v kategórii autentických nahrávok objavili diela,
ktorých forma a faktúra bola výsledkom spracovateľských postupov a naopak, v kategórii diel štylizovaných figurovali nahrávky, ktoré neniesli znaky
významnejšieho autorského zásahu. Aj keď sa súťaž pestrila množstvom
rôznych prístupov a postupov, vo všeobecnosti možno konštatovať, že
diela kategórie B nepriniesli očakávané výraznejšie umelecké hodnoty ako
výsledok odborne pripravenej a fundovanej skladateľskej práce. Citlivý
prístup k spracovaniu folklórnej tematiky vyžaduje predovšetkým dôkladnú znalosť pramenného materiálu. Skladateľ by pri jeho spracovaní mal
voliť také postupy, ktoré by podčiarkli osobitosť prameňa a boli by s ním
v harmonickom súlade. Každá téma dovolí pri narábaní s ňou len istú množinu riešení, ktoré možno vo výslednom efekte považovať za korektné
vzhľadom na ňu samotnú. Cieľom by teda bolo autentickú podobu hudby
rozvinúť a nie pretvoriť ju tým, že jej budú priradené také atribúty, ktoré jej
nie sú vlastné.
Tento nedostatok bol jasne čitateľný najmä v žánri tzv. „world music“, kde
sa mnohí tvorcovia obmedzili na citáciu pramennej melódie a jej následné
zasadenie do nového a úplne iného (najmä rytmického) kontextu. Priradenie nového elementu však ešte nepredstavuje spomenuté rozvíjanie v rámci
štýlu. Tento jav sa dá historicky zdôvodniť možno až prehnaným záujmom
etnomuzikológov v minulosti o melodickú stránku piesní a vedomým obchádzaním ostatných štýlotvorných elementov. V súťaži sa však pokusy o kreatívnejšie postupy objavili len zriedka, čo možno prisúdiť faktu, že o takýto
druh komponovania v dnešnej spoločnosti veľký záujem nie je.
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V nahrávkach kategórie A sa naproti tomu objavili interpreti, ktorí sa
s ľudovou predlohou oboznamujú sprostredkovane, z čoho sa vynára otázka, či sa aj takto rekonštruované prejavy dajú považovať za pôvodné.
Niektoré prejavy navyše priniesli len umŕtvenú podobu folklórnej predlohy
vo forme rekonštrukcie jediného zachyteného variantu. S problémami takéhoto charakteru sa však folkloristické disciplíny pasujú odjakživa. Treba
preto snáď konštatovať, že požiadavky na spoľahlivosť kategorizácie by
možno bolo vhodnejšie preniesť do roviny hodnotenia.
Posudzovanie nahrávok porotou (systémom bodovania) prebieha na
základe istých kritérií. Od týchto kritérií závisí, aké elementy budú v hodnotení vyzdvihované. Keďže dnes platný súťažný poriadok má najmä
v tomto ohľade značné nedostatky, zaujímalo ma, s akými kritériami narábala porota pri hodnotení prejavov tak rozdielnych, čo sa prejavilo najmä
v diametrálnej odlišnosti snímok medzinárodnej súťaže. Podľa slov O. Elscheka to bola v prvom rade „rozhlasovosť“ nahrávky, teda to, či nahrávka dokáže poslucháča zaujať na danej časovej ploche (časové limity boli:
pre kategóriu A – 4 min., pre kategóriu B – 6 min.), pretože „mediálna
nahrávka je istá mikroforma, ktorá musí mať kontrast, svoj začiatok, stred
a vyvrcholenie, istú umeleckú formu“. Dôraz sa teda kládol aj na „umeleckosť“ pôvodných či upravených foriem, postoj, aký k danej téme alebo
materiálu jeho tvorca zaujme a, samozrejme, takisto na výber tohto pramenného materiálu. „Interpretácia“ a jej technický a výrazový rozmer
bola takisto jedným z dôležitých faktorov pri hodnotení.
V celkovom charaktere súťaže bola dobre čitateľná snaha producentov o presadenie vokálnych prejavov v zmysle expozície jedného alebo
viacerých sólových hlasov (často bez akéhokoľvek sprievodu), skupinový
spev, či umelecké zborové a capella spracovania. Sólový hlas ako nositeľ
melódie a textovej výpovede bol významným činiteľom mnohých snímok.
O kvalite takejto interpretácie predseda poroty uviedol: „Prekvapujúce je,
že sme v nahrávkach počuli skutočne vynikajúcich spevákov zo staršej
i z mladšej generácie, čo zrejme poukazuje na to, že spevácka tradícia
v mnohých krajinách ešte žije.“
Keďže išlo o súťaž producentov a vydavateľov, rozhodujúcu úlohu
zohrávala aj technická kvalita záznamu. Tá bola veľmi premenlivá a závislá od toho, akými technickými, ale aj ľudskými prostriedkami dané štúdio
disponovalo. Napriek predošlému kladnému hodnoteniu speváckej interpretácie bola v mnohých prípadoch práve dynamická úroveň sólových
hlasov v záznamoch potlačená, čo viedlo najmä k nezrozumiteľnosti textovej stránky piesní.
POKRAČOVANIE ZO STR. 40

viac než sprievod, zmeny nálad a atmosféru predznamenávali radosť
z vlastného muzicírovania (Stano Počaji – gitara, Peter Oberländer –
basgitara, Peter Preložník – klávesy a Miro Hank – bicie). Zahraničných
hostí bolo na festivale tentoraz pomenej. Zoskupenie Frozen Dozen
okolo harmonikára Ericha „Boboša“ Procházku si prizvalo bluesového
gitaristu z Chicaga Rene Trossmana. Líder Frozen Dozen je známy
svojím charakteristicky zastretým hlasom a ešte slávnejší bravúrnym ovládaním najmenšieho bluesového inštrumentu – ústnej harmoniky. V kombinácii s hosťom, ktorý frázovanie a feeling nadsadil vysoko nad technickú bravúru bol výsledok tejto interkontinentálnej enklávy nadštandardne komunikatívny najmä pre hudobníkov a sčasti aj pre hľadisko. Žiaľ,
finálne vystúpenia sa kvôli posledným autobusovým spojom húfne opúšťajú a tento osud postihol nielen Rene Trossmana, ale aj nasledujúci
česko-americký David Murphy Band. Keď sme opúšťali výbornú atmosféru v sále, diskutovalo sa najmä o počte a zbytočnosti viacerých
učinkujúcich na začiatku...
Festival Livin’ Blues mal tentokrát netradične aj druhý večer. V nedeľu
sa pokračovalo v komornejšom Klube za zrkadlom v DK Zrkadlový Háj.
Hlavnou a vlastne jedinou hviezdou mal byť legendami opradený gitarista Carvin Jones z Texasu. Neavizovaným predskokanom sa stali Frozen Dozen. Hosťujúci Rene Trossman sa tentokrát zdal byť v ešte
lepšej forme (psychickej, nie technickej), ale pritvrdená rytmika ho v jeho
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Veľmi zaujímavý poznatok prináša aj reflexia citového ladenia jednotlivých nahrávok, medzi ktorými najmä v B kategórii jednoznačne prevažovali skladby v pomalých tempách, melancholické, rozjímavé, smutné, ponuré, ba až tragické. Možno je to reflexia stavu dnešného sveta, možno
antireakcia na príliš zrýchlený a uponáhľaný spôsob nášho života.
Tým, pre ktorých je folklórny žáner zdrojom poznania a poučenia,
zaiste dobre padlo aspoň na chvíľu sa zastaviť, vypočuť si inšpirujúcu
hudbu a oboznámiť sa s novými prístupmi k rozvíjaniu tejto oblasti nášho
národného dedičstva. Takáto súťaž teda prináša jednoznačný poznatok:
nie je dôležité, aby sa klenoty našej tradičnej kultúry len konzervovali,
práve naopak, pre ich ďalší život je nutné, aby sa vedeli transformovať do
iných foriem, nachádzať nové možnosti vlastnej existencie. Vzhľadom na
to, že médiá v dnešnej kultúre zohrávajú kľúčovú úlohu, jednou z takýchto
foriem je aj súťaž nahrávok folklórnej hudby.
Aj keď išlo o súťaž s prísnymi pravidlami, možno neoficiálne oslavovať
všetkých tých, ktorí propagáciou folklórnej hudby v zvukových médiách
zvyšujú šance na jej ďalší život. Pre úplnosť však treba spomenúť aj oficiálnych víťazov. Prvú cenu v kategórii A národnej súťaže získala nahrávka
s názvom Surovuo drevo z produkcie Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve a Folklórneho súboru Detva. V kategórii B sa prvou cenou pýši snímka
Preletel vták z produkcie Music Master Jaroslava Stráňavského.
V medzinárodnej súťaži porota prvú cenu v kategórii B udelila nahrávke s názvom U mateczki z produkcie Poľského rádia (Varšava). Prvá
cena v kategórii A a zároveň Hlavná cena súťaže, Grand Prix Svetozára
Stračinu patrí tento rok Ukrajinskej národnej rozhlasovej spoločnosti z Kyjeva a nahrávke Oy, u nedilyu rano. Víťazná nahrávka tak, ako sa
o nej vyjadril predseda poroty Oskár Elschek, zaznamenáva „stáročnú
tradíciu kozáckeho viachlasu na Done, ktorý je v Európskej tradícii jednou
z najkrajších spevných foriem, aké vôbec existujú“. Okrem hlavných cien
odovzdali jednotlivé usporiadateľské inštitúcie ešte ďalších 8 ocenení úspešným vydavateľstvám, ale aj interpretom a spracovateľom.
Oceneným, ale aj všetkým tým, ktorí v tohtoročnej súťaži svoje nahrávky prezentovali sa patrí srdečne zablahoželať. Zároveň však treba dúfať,
že aj v tom každodennom rozhlasovom vysielaní budeme mať možnosť
počúvať kvalitné súťažné snímky z tohoto, ale i z predošlých ročníkov až
dovtedy, kým k nim o dva roky nepribudnú ďalšie. Veď mediálna prezentácia kvalitnej folklórnej hudby je jedným z hlavných cieľov Grand Prix Svetozára Stračinu.
ROBERT FALTUS
lyrickosti pribrzďovala. Konverzácia medzi Bobošom Procházkom a Trossmanom bola empatická, vychádzala z rovnakých inšpiračných prameňov. Carvin Jones predložil svoj muzikantský program hneď na začiatku: okrem výborne zahratej hudby chcel predovšetkým baviť a snáď aj
trochu šokovať. Neskrýval, že show a divadlo sú v koncepcii jeho vystúpenia najvýraznejšou zložkou. Energia a vitálnosť, ktorá z neho vyžarovala počas dvoch hodín, dokazovala, že práve takáto poloha najviac
náleží jeho naturelu. Spontánnu komunikáciu s publikom sprevádzalo
obojstranné nadšenie.
Blues podľa Carvina Jonesa by bolo možné charakterizovať ako drsné, nespútané, miestami až živočíšne. Pred divákmi sa objavil kríženec
Jimiho Hendrixa a Stevieho-Raya Vaughana, ktorému nestál v ceste žiaden technický alebo fyzický problém. Hra zubami, hra za hlavou, stojka
a nakoniec dve gitary naraz... To jen len fragment z vizualizačnej vzorky,
čo všetko si možno ako blues predstaviť. Divadlo dostávalo miestami prioritu pred samotnou hudbou a Jones sa čoraz častejšie zviditeľňoval výletmi
priamo za fanúšikmi do hľadiska. Vo vokálnom prejave bolo už originality
pomenej, zjavné intonačné problémy zanikali v zvukovej intenzite skupiny. Bubeník a basgitarista poslušne udržiavali tvrdú rytmiku, problematické
a fádne boli basgitaristove sóla, keď každú polhodinu počas ladenia gitary
hral nabustrovaným zvukom základné linky. Napriek tomu Carvin Jones
predviedol skutočne úchvatnú show, v ktorej ukázal, čo všetko si táto
hudba vyžaduje pokiaľ sa z nej snaží vydolovať maximum.
PETER MOTYČKA
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K L A S I K A

BOHUSLAV MARTINŮ
PIANO CONCERTO NO. 3,
BOUQUET OF FLOWERS
Josef Páleníček, Czech Philharmonic Orchestra, Karel Ančerl
Supraphon Gold Edition 2002,
SU3672-2

Táto platňa je reedíciou
nesmierne cenných historických
nahrávok, prvých nahrávok
3. klavírneho koncertu Bohuslava
Martinů a jeho ľudovej kantáty
Kytice. Podobné reedície sú dnes
v móde a nepochybne prispievajú
k znižovaniu nákladov nahrávacích spoločností. Nie vždy sa
takýmto spôsobom sprostredkujú skutočne hodnotné zvukové
záznamy, no interpretačný odkaz
veľkého českého dirigenta Karla
Ančerla (1908-1973) k nim určite
patrí.
Kým Tretí klavírny koncert je
ukážkovým príkladom neoklasickej vrstvy v tvorbe B. Martinů,
„cyklus skladieb na ľudové texty
pre miešaný a detský zbor, sóla
a malý orchester“ Kytice odhaľuje
jeho nerozlučnú spätosť
s českým folklórom, s ľudovou
slovesnosťou, melodikou
i rytmikou. Obe diela sú
zaznamenané s jedinečnou
sviežosťou, plnokrvnosťou
a vycibrenosťou muzikálneho
prejavu, k čomu okrem dirigentského majstrovstva K. Ančerla
výdatne prispela aj zvukovo
oslňujúca Česká filharmónia,
priezračne čistý Pražský
filharmonický zbor, Kühnov
detský zbor a, pochopiteľne,
sólisti. Josef Páleníček (19141991), známy odchovanec českej
klavírnej školy, sa s technicky
pomerne náročným koncertom
vyrovnal brilantne a so zrnkom
autenticity. Aj vďaka nemu táto
skladba zaznieva (dátum
pôvodnej nahrávky je z roku
1961) s očarujúcou spontánnos HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003

ťou a prirodzenosťou, s prevahou
optimistických až veselých polôh
– iba v druhej časti sa dostáva
k slovu nádych baladickosti, či
v okrajových častiach miestami
konfliktné intonácie.
Typické ostináta, motorický
rytmus či so zvláštnou
periodicitou zoradené malé
motívy vyznievajú na celej platni
pregnatne, úderne, pritom však
kultivovane a s precíznou
artikuláciou. Podobne štýlovo
optimálne sa odvíjajú široké
české kantilény, predovšetkým
v ľudovej kantáte Kytice. Tá je
jednou z najvydarenejších
demonštrácií vzťahu autora
k ľudovému umeniu. V znamenitej interpretácii možno vychutnať
idylické prírodné obrazy volania
kraváriek, príbeh o vyslobodení
z tureckého zajatia, humornonaivné vyrozprávanie vyhnania
prvých ľudí z raja či ľudový
„horor“ konfrontácie človeka so
smrťou. Ančerlovu veľkorysosť
koncepcie a sugestívnosť vhodne
dopĺňajú emotívne prežité
a výrazovo bohato diferencované
výkony vynikajúcich českých
vokálnych sólistov Libuše
Domanínskej (soprán), Soňi
Červenej (alt), Lubomíra Havláka
(tenor) a Ladislava Mráza (bas).

TOMÁŠ HORKAY
    

FRODE HALTLI
LOOKING ON DARKNESS
Frode Haltli,
Vertavo String Quartet
ECM New Series 2002, 472187-2,
distribúcia DIVYD

Johannes Brahms tuším povedal,
že nedokáže posúdiť úroveň
interpretácie bez nôt. Pri
počúvaní CD Looking on Darkness
som si opäť uvedomil, aká je to
veľká pravda. Bolo by snáď
možné posúdiť Haltliho „ovlá-

danie nástroja“, ale keďže nemám
noty k jednotlivým skladbám,
nechcem si vymýšľať nezmysly.
Teda okrem jedných – k Jeux
d‘anches Magnusa Lindberga. Tu
mám však iný problém. Skladbu
som hral a keďže ju dôkladne
poznám, nedá sa inak, než byť
kritický a možno príliš subjektívny. Slovo kritický pritom netreba
chápať v negatívnom zmysle
slova. Myslím tým, že práve
vďaka tomu môžem odhaliť
uvažovanie mladého akordeonistu a porovnať ho s vlastným
uvažovaním, vkusom a pochopením hudby. Nuž, neľahká úloha.
Takže radšej si vezmem na
pomoc inú nahrávku skúseného
a výborného Mattiho Rantanena,
ktorému Lindberg dielo dedikoval. Rantanen je dôslednejší vo
výstavbe skladby, nenechá sa
uniesť detailami, podriaďuje ich
celku. Ani u Haltliho však nejde
o zbytočný exibicionizmus.
V porovnaní s Rantanenom mu
asi najviac chýba skúsenosť
a zrelosť. Napriek tomu,
posudzujúc najmä podľa
Lindberga, je Haltli výborný
akordeonista (podotýkam, že
Linbergovo Jeux D’anches je snáď
najťažšia skladba, ktorú som
kedy študoval).
Skladby na CD sú zaujímavé, ako
celok je nahrávka na vysokej
úrovni a má skvelú dramaturgiu.
Okrem Lindberga sa mi veľmi
páči titulná skladba Benta
Sørensena a predovšetkým
Gagaku Variations od M. S. K.
Ratkjeovej. Táto jediná nesólová
skladba (so sláčikovým kvartetom) je jednoducho úžasná! To,
čo skomponovala táto mladá,
30–ročná dáma je očarujúce.
Toľko neuveriteľných nápadov
a prekvapivých zmien! Nástroje
v krajných polohách, v spleti
neočakávaných farieb niekedy
nerozoznáte nástroj, dialógy
dvoch inštrumentov či sfukovanie mechu na akordeóne (neraz
v iných skladbách nešťastne
„len“ efektne využívané) znejúce
ako šum mora. Doslova. Skladba
má skoro 24 minút, pôsobí
monumentálne a strhujúco. Hra
s tónmi, motívmi, zhlukmi,
farbami, dynamikou je plná
slobody a zároveň majstrovskej
výstavby.
CD Looking on Darkness je pre
mňa obohacujúcim poznávaním
hudby a akordeónu. Haltli je
výrazný interpret a uviedol sa

zaujímavým CD. A skladbu M. S.
K. Ratkjeovej by som odporučil
každému milovníkovi (nielen)
súčasnej hudby.

BORIS LENKO
   

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK
ORFEO & EURIDICE
Bernarda Fink, Veronica Cangemi,
Maria Cristina Kiehr, RIASKammerchor, Freiburger
Barockorchester, René Jacobs
Harmonia Mundi 2002, HMC
901742.43, distribúcia DIVYD

Francúzske vydavateľstvo
Harmonia Mundi, ktoré sa
špecializuje na vydávanie starej
hudby v historicky poučenej
interpretácii, predstavilo pred
nedávnom novú nahrávku opery
Christopha Willibalda Glucka
Orfeus a Euridika. Nahrávka
dirigenta René Jacobsa vychádza
z pôvodnej verzie opery, ktorá
mala premiéru v roku 1762 vo
viedenskom Dvornom divadle.
„Jednoduchosť, pravdivosť
a prirodzenosť“, tieto tri
Gluckove zásady, sa po prvýkrát
v jeho diele objavili práve v tejto
opere. Týmto dielom začala nová
operná epocha: jasné a prehľadné
melódie namiesto komplikovaných koloratúr, psychologickoindividuálne charaktery namiesto
strnulých šablónovitých typov,
dramatický a živý orchester
namiesto čisto sprievodnej
funkcie. Autor libreta Raniero de
Calzabigi vychádzal z klasického
antického námetu, no upustil od
všetkých vedľajších príbehov
a sústredil sa celkom na Orfea
a na postavy pozemského sveta
a podsvetia, predstavované
zborom a baletom.
Na viedenskej premiére bol part
Orfea zverený podľa dobovej
tradície altovému kastrátovi. Na
novej nahrávke Harmonie Mundi
dirigent obsadil postavu Orfea
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speváčkou s výbornou skúsenosťou v mužských úlohách,
Bernardou Finkovou. Táto
argentínska mezzosopranistka
debutovala v Európe roku 1985
a odvtedy si získala veľké renomé
ako špecialistka na starú opernú
a sakrálnu hudbu. Počas svojej
kariéry spolupracovala s takými
dirigentskými osobnosťami ako
John Eliot Gardiner, Philippe
Herreweghe, Nikolaus Harnoncourt a Neville Marriner. K jej
najčastejším dirigentským
partnerom patrí práve René
Jacobs, s ktorým realizovala
množstvo kritikou ocenených
operných kompletov. Bernarda
Finková sa zhostila svojho partu
s príkladnou precíznosťou
a vedomím mimoriadneho
priestoru, ktorý táto postava
v opere má. Jej Orfeus je
premyslene vystavaný z najmenších detailov, z ktorých každý má
v celku absolútne jasné miesto.
Tento postup by mohol zvádzať
k istej kalkulácii a strohosti,
speváčka však toto nebezpečenstvo odvrátila vrúcnym citlivým
prejavom a decentnými koloratúrami na vhodných miestach,
ktoré po dohode s dirigentom
prevzala z neskoršej parížskej
verzie opery.
V menších úlohách Euridiky
a Amora pokračuje argentínska
spevácka invázia – sopranistky
Veronica Cangemiová ako
Euridika a Maria Cristina
Kiehrová ako Amor. Obe sú dnes
vyhľadávanými interpretkami
hudby baroka a klasicizmu
a svojim postavám priniesli
dokonalú štýlovú čistotu
i výraznú dávku individuality.
Najvýraznejší vklad na novej
nahrávke však predstavuje
belgický dirigent René Jacobs,
ktorý bol spočiatku známy
predovšetkým ako vynikajúci
spevák – kontratenor. Spolupracoval s Gustavom Leonhardtom
a Alfredom Dellerom a vo svojom
hlasovom odbore patril k absolútnej svetovej špičke. Postupne sa
však jeho kariéra začala uberať
trochu iným smerom – v roku
1977 sa začal venovať dirigovaniu
a dnes je jedným z kľúčových
interpretov starej hudby,
predovšetkým talianskej
ranobarokovej a barokovej opery.
Na novú nahrávku Orfea pozval
excelentný Freiburský barokový
orchester a Komorný zbor RIAS
a opäť predviedol, že nie je iba
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oprašovačom starých partitúr.
Cez precíznu artikuláciu,
frázovanie, dynamiku a kontrastné tempá ponúka Orfea jemne
štruktúrovaného a citlivo
dramatického. Jeho práca
s orchestrom je detailná
a absolútne bezchybná, skvelý
zbor spieva spôsobom, pri
ktorom poslucháč zatají dych.
Záverečný verdikt je jednoznačný
– Jacobsovho Orfea pokladám za
najlepšiu nahrávku tejto opery
(pravdepodobne na dlhý čas).

JOZEF ČERVENKA
    

PIERRE-LAURENT AIMARD
AT CARNEGIE HALL
Teldec Classics 2002,
0927-43088-2

Opäť raz niečo pre fajnšmekrov!
Záznam recitálu jednej z hviezd
súčasného pianistického neba
Pierre-Laurenta Aimarda
v newyorskej Carnegie Hall patrí
aj medzinárodne k najcennejším
prírastkom hudobných nosičov
v uplynulom roku. Hoci sa
z časových dôvodov Aimardov
recitál na nahrávke nepatrne
skrátil, prináša výnimočne
zaujímavý a hodnotný dramaturgický prierez stáročiami a dokumentuje obdivuhodnú všestrannosť tohto 45-ročného Francúza.
Jeho putovanie v čase sa začína
Sonátou Albana Berga, pokračuje
Beethovenovou Appassionatou op.
57, odkiaľ napína historický
oblúk cez Liszta a Debussyho až
k Ligetimu a Messiaenovi.
A vonkoncom to nie je náhodný
výber. Recitál je rozdelený na dva
tematické bloky: v prvom
konfrontuje dva zásadné pohľady
na štruktúru a estetiku sonáty,
v druhom rozmanité spôsoby
hudobného a pianistického
zobrazenia vodného živlu. Po
vypočutí si celej platne máme

komplexný obraz o Aimardovej
štylistickej neomylnosti, blížiacej
sa k dokonalosti (alebo aspoň
optimálnosti) interpretačných
koncepcií.
Už v Bergovej sonáte možno
obdivovať všetky zásadné zložky
Aimardovho umeleckého prejavu:
širokú škálu výrazových a dynamických možností, od extatického burácania po reflexívne
meditácie, cieľavedomosť veľkého
architekta, bohato odstupňovanú
agogiku, mimoriadnu tónovú
kultúru či dialektickú jednotu
spontánnej fantázie a racionálnej
disciplíny. V Appassionate Aimard
prvý raz prejavil svoju úžasnú
technickú disponovanosť: je to
však virtuozita dokonale podriadená výrazu, bez najmenších
náznakov hrubosti či samoúčelnej excentrickosti. Erupcie vášne
a beethovenovského zápasu
prebiehajú v prehľadných, krištáľovo čistých líniách, takmer až
uhladene; tempá sú volené skôr
mierne, jednotnú rytmickú pulzáciu iba s citlivou opatrnosťou
narúšajú agogické zásahy. Niektoré dôverne známe miesta Aimard
nanovo osvetľuje, vedľajšiu tému
1. časti jemne expresívne zaťažuje
a poslednú časť poníma ako
jeden monumentálny oblúk.
Sugestívna tvarovacia vôľa,
nebývalé napätie celku a
obrovský nadhľad poznačili aj
Lisztovu Druhú legendu „Svätý
František kráča na vlnách“. Nad
strhujúco vygradovaným,
masívnym burúcaním vĺn aj tu
kraľuje intenzita výrazu.
Senzitívne zvukové odtiene,
najjemnejšie a najdelikátnejšie
farby vtlačili pečať dvom častiam
z Debussyho Obrazov (Zrkadlenia
vody a Zlaté rybky). Ich emočný
rozmer siaha od tajomnej
zdržanlivosti cez zmyselnosť
a citeľnú radosť z hry až k nesmiernej impulzívnosti a rozbúrenosti, ovládanej a sprostredkovanej v zrkadle plastických
formových kontúr. Zvláštnu
pozornosť zasluhuje prednes
dvoch Ligetiho Etud. Ide o
skladby extrémne náročnej
faktúry i štruktúry (štvoritá
polyrytmika vo Varšavskej jeseni!),
ktoré Aimard hrá s puncom
najvyššieho majstrovstva. Ani tri
prídavky nie sú pre umelca
príležitosťou na oddych, naopak.
Po Ligetiho humorno-krkolomnej
etude Učeň čarodejník fascinuje
ešte Aimard špiritualisticky

exaltovanou kontempláciou
v 11. časti Messiaenovho cyklu
Dvadsať pohľadov na Jezuliatko
a iskrivou vzdušnosťou dokonale
artikulovaných brilantných
pasáží Debussyho Etudy č. 6.
Nahrávka je autentickým
záznamom famózneho koncertného výkonu – „iba polhodiny
korektúr, hneď po recitáli. Tak
prirodzene a málo kozmeticky,
ako sa len dá“, píše Aimard vo
svojich vtipných, odborne
erudovaných poznámkach ku
koncertu a predvedeným dielam.
Kvalita, akú si len možno priať,
dodajme.

TOMÁŠ HORKAY
    

J A Z Z

JUST ABOUT LOVE
NAJPONK
Prague Jazz – Intergram 2002,
MJCD 2112

Jan Knop alias Najponk (1972)
prezentuje na svojom albume 52
minút sólovej hry, ktorá
mimoriadne zaujme úzko
vyhranený okruh poslucháčov.
Nahrávky sú oslavou klavírnych
štylizácií typických pre obdobie
50. a začiatku 60. rokov. Naznačenie obdobia ešte mnoho nehovorí. Táto perioda znamenala totiž
vykryštalizovanie tých najrôznorodejších prístupov, ktoré až do
súčasnosti zásadne ovplyvňujú
podobu jazzového klavíra.
Sólový klavír Najponka vychádza
z rámca ohraničeného menami
Thelonious Monk a Bill Evans
a medzi tymito dvoma míľnikmi
sa nachádza fascinujúca zóna aj
pre jazzové obecenstvo pomerne
málo známych postbopových
klaviristov. Súdiac podľa
nahrávok na Just About Love, je
ono vyprávanie o láske určené
okrem už spomenutých aj
 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2003
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osobnostiam ako Wynton Kelly,
Red Garland, Junior Mance,
Roland Hanna, Barry Harris,
Tommy Flanagan a i. Dodajme,
že naznačená línia je dnes
zároveň pociťovaná ako oná
„pravá“, relevantná jazzová škola.
A naopak, niektoré iné dobové
postupy, často nesmierne
populárne, rozširujúce úzky
okruh jazzového obecenstva
o sympatizantov z iných
hudobných bratstiev, sa stali
dobovo uzavretejšou hodnotou.
Ako príklady uveďme koncepty
stojace mimo okruhu Najponkových záujmov (aspoň pokiaľ ide
o recenzovaný album), ako napr.
perkusívny koncept v nepárnodobých metrách swingujúceho
Davea Brubecka, jemné kontrapunktické pradivo Johna Lewisa,
strhujúci, technicky brilantný
mainstream Oscara Petersona ...
a mohli by sme pokračovať.
Najponkove nahrávky nám
poskytujú zaujímavé informácie
o interpetovi ako človeku aj ako
hudobníkovi. Bez výhrad
môžeme kvitovať jeho hlbokú
znalosť jazzu 50. rokov a schopnosť ním vybrané postupy
syntetizovať do vyzretého tvaru.
Na albume zaujme tiež nekompromisnosť a vnútorná konzekventnosť. Nenájdeme kalkul, ako
napr. zneužitie techniky na lacnú
ľúbivosť a pod. Zvlášť pôsobivé je
Najponkovo uplatnenie poetiky
Theloniousa Monka, prejavujúce
sa v akoby zadržiavanom,
oneskorovanom frázovaní.
Skvostná je napr. ukážka
monkovského uchopenia
harlemského stride piana v I’m
Getting Sentimental Over You.
Zároveň sa však musím priznať,
že konkrétne túto skladbu by
som radšej privítal v podaní
rešpektujúcom pôvodné
(dorseyovské) „sladko – sentimentálne“ vyznenie. A keď sme
už pri subjektivistických
výhradách: z ponúknutých tém
by som oželel dve. Je to jednak
čierny bod v Sinatrovej diskografii Something Stupid (piesni by
slušal podtitul: čo by otec
neurobil pre svoju dcéru),
v ktorom ani štandardné jazzové
spracovanie s inšpirovanými
imporvizáciami nemôže prekryť
pachuť pôvodnej melódie
s obsahom verným jej titulu.
Druhá nahrávka, ktorú by som si
odpustil – I Think Of You, prináša
povrchné romantizujúce
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preludovanie v kvázi chopinovsko-rachmaninovských názvukoch. Všetko ostatné na albume
pociťujem ako vyslovene
hudobne stimulujúce. Zvlášť
vydarené sú dve potpouri (vždy
po dvoch skladbách – Evrything
Happens To Me a Over The
Rainbow, ďalej The Wind a We
Will Meet Again). Najponkovi
slúži ku cti, že aj jeho vlastné
témy vložené medzi známe
štandardy obstáli v danom
prostredí ako integrálna súčasť
ponuky. Dokonca niektoré z nich
(Dream For Two, Lullabye) priam
navádzajú na rozšírené využitie
(či už ako potenciálny leitmotív
vo filme, prípadne po otextovaní
by mohli efektívne obohatiť
piesňový repertoár).
Nahrávky Najponka predstavujú
typ hudby, ktorý zvádza ku
kontrastne mýlnym postulátom:
ľahko dochádza k podceneniu
i k nadhodnoteniu. Prvý zdroj
omylov pochádza z podobnosti
so sférou tzv. koktejlového piana.
Niektorí klaviristi zmieneného
typu (najčastejšie v reštauračných
zariadeniach) skutočne uplatňujú
podobné postupy (i keď u nich
častejšie ide o názvuky Shearinga
alebo Garnera) a tiež podobná
zvuková aura zvádza k zjednodušovaniu. Preto nezaškodí
pripomenúť, že medzi oboma
zdanlivo podobnými prístupmi je
zásadný, až priepastný rozdiel.
Opačný omyl by sa dal zhrnúť do
frázy: to tu ešte nebolo. K tomu
zvádza niekoľko vonkajškových
okolností. Z podobne zameraných česko-slovenských
klaviristov minulosti nikto
nenahral sólový album a navyše
zvukové snímanie klavíra nemalo
kedysi tú efektnú dokonalosť ako
dnes. Koncept predstavujúci
recenzovaný album v minulosti
z domácich klaviristov zastával
predovšetkým Ladislav Gerhardt,
ktorý sa aj zaoberal sólovou hrou,
a to najmä v období rokov 1962 –
1965, lenže táto je zachytená len
na 3-4 rozhlasových nahrávkach.
Ak už mám pritom porovnávať:
Gerhardtova hra mi pripadala
a dodnes pripadá hlbšia a emociálne naliehavejšia. To však,
samozrejme, nijako neoslabuje
Najponkovu zásluhu na kontinuovaní a rozvíjaní postupov
tvoriacich dôležitý segment
jazzového vývoja.

IGOR WASSERBERGER
   

SLIDE HAMPTON
AND THE WORLD OF TROMBONES
SPIRIT OF THE HORN
MCG Jazz / Telarc 2002,
MCGJ1011, distribúcia DIVYD

Trombonista Slide Hampton
prekročil sedemdesiatku a snáď
z dlhej chvíle vytvára projekty, pri
ktorých ťažko konštatovať, či
zaváňajú viac experimentom,
alebo megalomanstvom. Prvé, aj
keď krátkodobé obsadenie jeho
vysnívanej zostavy The World of
Trombones pochádza z roku 1977
a popri rytmickej sekcii v ňom
malo zastúpenie deväť
trombónov. Pri aranžovaní
vychádzal zo skúseností
nadobudnutých v orchestroch
Lionela Hamptona (v
rozhovoroch ho spomína ako
príkladného kapelníckeho
diktátora) a Maynarda Fergusona.
Už vtedy uprednostňoval vo
vedení trombónových hlasov
vzdialené intervaly a širokú
harmóniu, ktorá sa snaží
napodobňovať veľký a bohatý
bigbandový zvuk. Posledná
nahrávka „Sveta trombónov“
Spirit of the Horn reflektuje okrem
vývoja tohto netradičného
zoskupenia aj vrcholné možnosti
trombónovej techniky a jeho
zvukovej palety vôbec.
Generačná zostava sa rozšírila na
osem klasických a štyri basové
trombóny, rytmickú sekciu
a samozrejme sólistov. Okrem
lídra je tu najväčšou hviezdou
americká trombónová špička Bill
Watrous. Živá nahrávka vznikla
v neziskovom umeleckom
a študijnom centre Manchester
Craftsmen’s Guild
v pennsylvánskom Pittsburghu,
ktoré poskytuje podporu mladým
ľuďom v rôznych umeleckých
odvetviach.
Ťažiskom albumu je šesťčasťová
Tribute Suite, koncipovaná ako
piedestál osobností významných
pre Hamptonov umelecký vývoj.

Otvára ju kompozícia dedikovaná
najvplyvnejším osobnostiam
nielen vzhľadom na trombónovú
techniku (v prvom prípade), ale
pre jazz vôbec: Lament/Basin
Street Blues for J.J. Johnson and
Louis Armstrong. Clivá
Johnsonova téma kontrastuje
s attaca nástupom bendža
a orchester sa odrazu
transformuje na umiernený
marching band s ukážkovou
konverzáciou lídra a staručkého
Bennyho Powella. Vo zvukovo
fádnych aranžmánoch nasledujú
April in Paris for Charlie Parker
a Dolphin Dance for Herbie
Hancock. John Coltrane by sa
naopak z úpravy svojej Moment’s
Notice potešil viac, škoda len
výborného gitaristu Martyho
Ashbyho, ktorý tu dostal
najmenej priestoru. Suita
vrcholí poctou Lesterovi
Youngovi Lester Leaps In, kde sa
prvýkrát postupne predstavujú
všetci členovia ansámblu a kde
je trombónové intermezzo bez
rytmickej sekcie ukážkovo
dokonalou súhrou presnosti.
Album uzatvára jediná Slideova
kompozícia Blues for Eric,
ktorá poskytuje priestor všetkým
zúčastneným. Dôkaz, že aj
v tomto obsadení je možné
odčleňovať a formovať
heterogénne línie jednotlivých
hlasov, je v závere peknou
bodkou, ale v porovnaní
s väčšinou skladieb, žiaľ,
výnimkou.
Projekt The World of Trombones
je z inštrumentačného hľadiska
zaujímavý a ponúka netradičný
exkurz „pod pokrievku“ stále
trochu podceňovaného, no najmä
v bigbandovom a orchestrálnom
zvuku nenahraditeľného nástroja
barytónovej polohy. Záujemcovia
by ale mali radšej siahnuť po
starších nahrávkach J. J.
Johnsona, Kay Windinga,
Curtisa Fullera (napríklad na
Coltraneovej klasike Blue Train,
alebo výborných nahrávkach jeho
vlastného Jazztetta), z mladšej
generácie Steva Turreho, alebo
nekonvenčných Raya Andersona
či Christiana Muthspiela. Pre
bežného poslucháča (pokiaľ nie je
práve trombonista) je takáto
nahrávka konzumovateľná iba
v malých dávkach.Trochu fádny,
nie príliš výrazný zvuk
a ťažkopádnejšie formovanie
melodických línií nútia po
niekoľkých skladbách vymeniť
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v prehrávači nosič. Potvrdzuje to
aktuálnosť starého pravidla
dochucovania soľou: je
nevyhnutná, ale dvanásť lyžíc je
na misu kaše priveľa.

PETER MOTYČKA
  

HOT HOUSE
LIVE
Hudobný Fond 2002, sf0035-2

Veľmi ťažko sa vyčleňuje
a charakterizuje pojem „slovenský bebop“. Dalo by sa dokonca
polemizovať o jeho existencii.
Určite aspoň o existencii trvalej
a stabilnej, lebo jeho sporadický
výskyt určovali účelové zoskupenia alebo rôzne iné projekty.
Najnovší z nich má názov Hot
House, ktorého prvý koncert bol

zaznamenaný vďaka Slovenskému rozhlasu už takmer pred
dvoma rokmi v Hysteria Pube.
Ako vlastne dochádza k tomu, že
sa európsky jazzman odhodlá
šliapať na päty starým, váženým
pánom z newyorskej 42. avenue,
ktorí pred šesťdesiatimi rokmi
odvážne pootočili jazzové
vnímanie a načrtli deliacu čiaru
medzi starým a novým? Je to
náročný krok a zvyčajne sa
odohráva pod rúškom úcty
a obdivu. Zaujímavý, aj keď
netradičný môže byť aj opozičný
prístup bez akejkoľvek bázne
a hany. Slovenský bebop
prichádza prvou cestou, ale
schopnosť jeho prežitia v pôvodnom prostredí je mizivá. Zdá sa,
že spojiť silnú, pritom ale viacmenej náhodnú zostavu
hudobníkov nie je zaručeným
receptom napriek tomu, že
každý zo zúčastnených je silnou
muzikantskou osobnosťou
(v niektorých prípadoch ešte nie
celkom vyzretou). Lídrom celej
formácie je vynikajúci a univerzálny trubkár Juraj Bartoš, na
altsaxofóne mu sekunduje
Radovan Tariška. Nastupujúca
generácia je okrem posledne
menovaného zastúpená klaviristom Ondrejom Krajňákom
a bubeníkom Mariánom
Ševčíkom. Výber zo slovenských

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 bratislavskom 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 apríli 2003:
03. apríl 2003 – 19.00 – TEÁTRO ISTROPOLIS – Bratislava
05. apríl 2003 – 19.00 – TEÁTRO ISTROPOLIS – Bratislava
25. apríl 2003 – 19.00 – MKS – Nové mesto n./Váhom
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
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kontrabasistov nebol určite
náročnou záležitosťou a tak tu
počujeme prvotriedneho Juraja
Grigláka.
Takže schéma a forma je vopred
prísne určená a takmer zhodná
s originálom. Dojem kazí len
diametrálne odlišná výslednica.
Unisono témy v úvodoch
a záveroch pôsobia zlepene, nie
ako jednoliaty celok. V jednej
z Parkerových najúžasnejších, ale
aj rytmicky najháklivejších
kompozícií Donna Lee sa téma
v záveroch fráz doslova rozkúskováva. Radovan Tariška si to ale
vzápätí urovnáva vo svojom
najlepšom sóle, v ktorom
preukazuje umenie proporčne
zaujímavej a logickej výstavby
(a pritom neskĺzava do zaužívaných figúr). Nedostatky úvodného chorusu sa eliminujú
v záverečnom dialógu altsaxofónu s trúbkou bez rytmickej
sekcie, kde sa dva samostatné
hlasy prelínajú, zapletajú,
navzájom si odpovedajú
a miestami sa snažia navzájom
kopírovať. Tento takmer
hviezdny moment sa zdá byť
vrcholom koncertu a nahrávky
zároveň. Ďalšia slávna Parkerova
téma Confirmation si už pozíciu
neobhájila. Obdiv vzbudzuje
bláznivo rýchly pulzujúci
kontrabas Juraja Grigláka spolu

s trúbkou v nástupe témy Clarka
Terryho Wes Got Rhytm. Po
takmer trištvrte hodine rýchleho
tempa a striktnej bebopovej
formy nastáva upokojenie
v uvoľnenej „ellingtonovke“ In
a Sentimental Mood a záverečnej
Black Orpheus (autor Luiz Bonfa).
Po orientálnej introdukcii a
klavírnom sóle Ondreja Krajňáka
dostáva priestor najmä Radovan
Tariška, aby sa dostatočne
(možno až príliš) ukázal.
Do plánovanej koncepcie čo
najideálnejšej bebopovej zostavy
nezapadá bubeník Marián Ševčík.
Bopový naturel mu je značne
vzdialený, absentuje presúvanie
akcentov na rozličné miesta
v takte podľa povahy melodickej
línie a štýlové frázovanie.
Od začiatku nie je jasné, aký
odkaz má tento album zanechať
a prečo je vlastne reprezentáciou
jazzového života na Slovensku
v roku 2002. Živé koncerty tejto
zostavy patrili určite k vrcholom
klubového diania u nás, ale
nemyslím si, že bolo nevyhnutné
tento slovenský bebop zvukovo
konzervovať a uchovávať.
A okrem toho je na Slovensku
niekoľko osobností, ktoré by si
svoj profilový album už konečne
zaslúžili.

PETER MOTYČKA
  

K A L E I D O S K O P
Americký trubkár Dave Douglas, jeden z najvšestrannejších jazzových hudobníkov súčasnosti, sa svojím novým albumom Freak In vybral na dobrodružný výlet do sveta jazztroniky. Okrem dlhoročných spolupracovníkov, ako sú saxofonista a klarinetista Chris Speed alebo bubeník Joey Baron, si
Douglas do svojho sedemčlenného tvorivého tímu pozval
hudobníkov Ikue Moriho a Jamieho Safta, ktorí sa podieľali na
posune albumu do elektronickej sféry. Douglasovou snahou bolo, ako sám tvrdí,
vyhnúť sa chladu a emocionálnej rezervovanosti, ktorými často trpí elektronická
hudba a vtesnať do nahrávky ducha hudby osobností ako Gil Evans, Wayne
Shorter, Miles Davis, Anthony Braxton či Paul Motian, ktoré ho v jeho kariére
významne ovplyvnili.
www.davedouglas.com
Klavirista a skladateľ Uri Caine sa stal prvým jazzovým hudobníkom, ktorý získal
miesto riaditeľa hudobnej časti programu La Biennale di Venezia. La Biennale di Venezia bolo založené roku 1894 ako medzinárodná výstava súčasného
umenia. Svoj program rozšírila roku 1930 o hudobné aktivity, ktoré príležitostne
siahajú tiež do sféry divadla a tanca. Od októbra bude na Cainov návrh angažovaný na post divadelného režiséra Peter Sellars a na post choreografa Michail
Baryšnikov. Na september je predbežne naplánovaný deväťdňový hudobný cyklus za účasti hudobníkov a skupín zo sféry jazzu, vážnej hudby a avantgardy,
venovaný hudobnému dianiu v Spojených štátoch a obzvlášť v New Yorku. Ďalší
z plánovaných cyklov by mal byť venovaný sólovým recitálom improvizujúcich
umelcov, prípadne vystúpeniam klasických hudobníkov a ansámblov predvádzajúcich skladby 20. storočia skladateľov ako Elliott Carter alebo Stefan Wolpe. V druhom pláne by sa mali uskutočniť koncerty skupín ako Speculum Musicae alebo
Bang On A Can. Tretia plánovaná kategória bude zahŕňať vystúpenia jazzových
hudobníkov, medzi inými napr. Elliotta Sharpa, Stevea Colemana či Don Byrona.
Caine plánuje tiež pripraviť víkendový program prezentujúci elektronickú hudbu, DJjov a tiež rôzne formy židovskej hudby.
www.labiennaledivenezia.net
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RECENZIE
P OZNÁMKY

CD

DISKOFILA

DVOŘÁKOV KLENOT
KOMORNEJ HUDBY
Jedným z najpopulárnejších
diel komornej hudby vôbec je
Sláčikové kvarteto F dur op.
96 od A. Dvořáka. Tzv. Americké kvarteto patrí medzi najčastejšie hrávané diela na svete,
čomu zodpovedá aj bohatá
frekvencia nahrávok. Vlastním
ich niekoľko a tak môžem
porovnávať.
Ako prvú spomeniem
nahrávku známeho Amadeus
kvarteta zo šesťdesiatych
rokov. Členovia kvarteta hrajú
dielo veľmi vyrovnane a až
prekvapujúco pokojne. Všetky
tempá sú v porovnaní s inými
telesami oveľa voľnejšie a pomalšie. Interpretácia je, samozrejme, technicky bezchybná,
no mňa neuspokojuje. Doménou Amadeus kvarteta bola
predsalen viedenská „klasika“
– Haydn, Mozart, Beethoven,
Schubert, Brahms... (DGG
457707-2)
Ďalšou zaujímavou, no pre
mňa nepresvedčivou je nahrávka legendárneho Quartetto Italiano, ktoré hrá
Americké kvarteto ešte pomalšie než Amadeus kvarteto.
V prekrásnej druhej časti mi
prekáža sprievod druhých huslí
a violy, ktoré hrajú bez vibráta,
a tak je nástup prvých huslí
fádny. Až violončelo dodá do
procesu trochu „šťavy“. Tón
primária je úzky, málo výrazný.
Nádherne však vyznieva hlas
violy a violončela. Druhej časti
chýba potrebná vnútorná
dynamika. Molto vivace je
príliš „pohodové“ a záverečné
finále, žiaľ, nemá potrebnú
brilanciu. Ani intonácia
primária nie je vždy najčistejšia. Možno to snáď pripísať
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skutočnosti, že ide o živú
nahrávku z koncertu na festivale
v Ascone 10. 9. 1968. (ERM 117-2)
Azda „najpovolanejšími“ sú však
v tomto prípade české kvartetá,
nadväzujúce na dlhoročnú tradíciu ešte od čias legendárneho
Českého kvarteta (1892–1933).
Nahrávka dnešného Vlachovho kvarteta vyšla pod značkou
Naxos roku 1995, a okrem op. 96
tu nájdeme ešte Kvarteto G dur
op. 106. Primáriom kvarteta je
Jana Vlachová, dcéra veľkého
huslistu a dirigenta Josefa Vlacha.
V pokračovaní otcovej tradície si
počína majstrovsky a na najvyššej úrovni, čoho dôkazom je aj
táto nahrávka. Dýcha zvláštnym
čarom chvejivého tónu huslistky,
ktorá je vodcom celého diania
v tom najlepšom zmysle slova.
Tempovo a dynamicky znie
Americké kvarteto v ich
interpretácii veľmi vyrovnane.
Druhá časť Lento je vkusná
a nepôsobí sentimentálne, hoci jej melodika
k tomu môže zvádzať.
Tretia časť je v umiernenom tempe a vo
výbornom zvukovom
šate. V lyrickom úseku, kde violončelo
prichádza s vedľajšou
témou, krásne sekunduje viola s ostro vylúpnutým šestnástinkovým rytmom,
takým typickým pre
Dvořáka. O kvalitách
telesa svedčí aj fakt, že
pre firmu Naxos nahráva dvořákovský komplet. (Naxos 8553371)
Ďalšou je nahrávka pôvodného Vlachovho kvarteta v zložení: Josef Vlach, Václav
Snítil, Josef Koďousek,
Viktor Moučka zo 60.
rokov. Človek žasne nad tou
jednotou a absolútnou presnosťou ich hry. Všimnite si nadvládu
violy v rukách J. Koďouska, nuž
a jedinečný prejav J. Vlacha,
podporovaný rovnako skvelým
L. Snítilom doplňuje V. Moučka
svojím violončelom. Tempovo sú
skôr miernejší v prejave, avšak
človek má dojem, akoby všetko
plynulo vpred, no vždy vkusne.
Badať to i vo Finále, kde Vlach
suverénne spieva nad perfektne
znejúcim sprievodom svojich
kolegov. (PR 250004-6)
Z mladších českých telies musím
na prvom mieste spomenúť
Janáčkovo kvarteto z Brna,

ktoré sa v ostatných rokoch opäť
vynikajúco etabluje na domácich
i svetových pódiách. Dnešní
„Janáčkovci“ hrajú v obsadení:
primárius Miloš Vacek (niekdajší
člen SKO), druhé husle – Vítězslav Zavadílek (hral v Trávničkovom kvartete), violista Ladislav
Kyselák a skvelý violončelista
Břetislav Vybíral. Veľmi cieľavedome pokračujú v tradícii, ktorú
začalo pôvodné Janáčkovo kvarteto na čele s dávno zosnulým
Josefom Trávničkom. Ich nahrávka op. 96 z roku 2000 je
mimoriadne kultivovaná. Ľúbezný Vackov tón sa ideálne snúbi
s ostatnými nástrojmi kvarteta.
Kyseláková viola akoby „mudrovala“ a violončelista to všetko
upokojuje. Viola je tu akoby
majákom v celom procese
a hlavný motív zaznieva zakaždým opojne, podobne ako
violončelo Vybírala. Primárius
Vacek svojou neomylnou
intonačnou istotou
a celkovým nasadením
dokazuje, že tento post
mu plným právom
patrí. Finále by však
potrebovalo viac
vzruchu. (Editio Moravia M-706511-15-3)
Ďalej spomeniem
vynikajúcu interpretáciu Kvarteta hl.
města Prahy (DGG
463173-2) na čele
s Břetislavom Novotným (v 70. rokoch
v koprodukcii
Supraphon a DGG
nahrali všetky sláčikové kvartetá A. Dvořáka, za čo získali mnohé
ocenenia). A je tu ešte
CD mladého pražského
Apollon kvarteta
(január 2001), založeného iba roku 1993,
ktoré sa venuje aj jazzovému
repertoáru: Dizzy Gillespiemu,
Theoloniovi Monkovi či Milesovi
Davisovi. Ich nahrávka znesie tie
najprísnejšie kritériá. Primárius
Pavel Kudelásek je mimoriadne
expresívny vo výraze, ale vždy
presvedčivý a suverénny. Rytmus
kvarteta je pregnantný a tempovo sa ich interpretácia nelíši od
prejavu už spomenutých českých
kvartet. (CUBE BOHEMIA CBCD
2111)
Určite tušíte, že vrchol príde
nakoniec. Pre mňa je ním americké teleso Emerson String
Quartet. Je dôkazom toho, že
nielen Česi „vedia hrať“ Dvořáka

(či Smetanu, Janáčka...).
Emerson String Quartet patrí
do stajne nemeckej DGG, pre
ktorú nahrali všetky sláčikové
kvartetá Šostakoviča, Beethovena, Bartóka, Čajkovského,
Schuberta a ďalších. Špecialitou
telesa je striedanie huslistov pri
prvom pulte, čo je jav skutočne
ojedinelý. Perfektný zvuk
telesa osloví aj na nahrávke
Amerického kvarteta z roku
2001. Členovia kvarteta
poslucháča okamžite vtiahnu
do vlastnej tempovej predstavy. Tá predstava tempa ma
fascinuje najviac... Nádhera
Dvořákovej hudby sa bez
akéhokoľvek sentimentu ďalej
rozvíja v neustálom rytmickom „drangu“ a melodika má
neustály ťah. Aj lyrické pasáže
hrajú „Emersonovci“ tak, aby
proces neskĺzol do sladkobôľnej polohy, všadeprítomná viola s violončelovými pizzicatami
opäť poháňajú proces vpred. Už
prvý nástup violy znie úžasne
a aj druhé husle počuť mimoriadne plasticky popri oslnivom primáriovi. Háklivé sóla
violončela vyznievajú
prirodzene a intonačne isto,
uvoľnene a s nadhľadom.
Lento je tempovo síce veľmi
vláčne, avšak nechýba mu
potrebný ťah, ktorý nemajú
niektoré české nahrávky.
V tretej časti ma okamžite
oslovilo svižné tempo, trochu
drsný prejav, no vždy na
hranici krásy tónu. Potom
teplý zvuk huslí a vzápätí
nesentimentálne violončelové
sólo s rytmickým motívom
violy. Primáriove husle trilkujú
naozaj tak, ako tomu vtáčikovi
v Spillville… Vo finále je
hnacím motorom úžasne
inšpirujúci sprievod. Všetci
akoby svingovali, violončelové
pizzicata, bodkovaný rytmus
druhých huslí a violy v skvelej
jednote bublajú a nad tým
dominuje oslnivý výkon
primária. (DGG 445551-2)
Na záver: spomínam si na
zájazd SKO v USA v novembri
1982, kedy sme navštívili aj
mestečko Spillville, v ktorom
vznikol slávny op. 96. Bol to
pre nás obrovský zážitok
a uvedomenie si, že fenomén
genius loci naozaj funguje! No
a nezabudnite na to, že v júni
uplynie sto rokov odvtedy, čo
Dvořák stvoril toto jedinečné
sláčikové kvarteto…

JURA J ALEXANDER
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BRATISLAVA
OPERA A BALET SND
Ut 11.. 4. G. Puccini: Bohéma
St 2. 4. M. Jarré: Zvonár z Notre Dame
Št 3. 4. G. Rossini: Popoluška
Pi 4. 4. G. Verdi: Nabucco
So 5. 4. T. Frešo: Narodil sa chrobáčik
So 5. 4. G. Verdi: Luisa Miller
St 9. 4. G. Bizet: Carmen
Št 110.
0. 4. G. Rossini: Barbier zo Sevilly
Pi 1111. 4. H. Leško a J. Ďurovčík: Rasputin
So 112.
2. 4. G. Verdi: Rigoletto
Po 114.
4. 4. W. A. Mozart: Don Giovanni
Ut 115.
5. 4. B. Smetana: Predaná nevesta
St 116.
6. 4. P. I. Čajkovskij: Labutie jazero
Št 1177. 4. W. A. Mozart: Čarovná flauta
So 119.
9. 4. P. I. Čajkovskij: Panna Orleánska
Ut 22. 4. G. Verdi: La Traviata
St 23. 4. G. Donizetti: Nápoj lásky
Št 24. 4. G. Verdi: Nabucco
Pi 25. 4. L. A. Minkus: Bajadéra, 1. premiéra
So 26. 4. L. A. Minkus: Bajadéra, 2. premiéra
Po 28. 4. T. Frešo: Narodil sa chrobáčik
Po 28. 4. G. Rossini: Popoluška
Ut 29. 4. G. Verdi: Don Carlos
St 30. 4. U. Giordano: Andrea Chénier
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
St 116.
6. 4. KS SF

MAREC

2003

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave,
Július Karaba, dirigent
R. Wagner, R. Schumann
Št 1177. 4. KS SF
SF, Karol Kevický, dirigent
J. Haydn, F. Schubert
Št 24. 4. KS SF
SF, Domonkos Héja, dirigent
L. van Beethoven
Št 24. 4., Pi 25. 4. KS SF
SF, Domonkos Héja, dirigent, Eugen Prochác, violončelo
B. Bartók, D. Šostakovič, L. van Beethoven
Pi 2. 5. KS SF
SF, Patrik Fournillier, dirigent, Juraj Bartoš, trúbka
R. Gagneux, H. Tomasi, H. Berlioz
Ut 6. 5. Malá sála SF
Moyzesovo kvarteto, Sláčikové kvarteto VŠMU, Katarína Brejková, klavír
C. Franck, F. Mendelssohn Bartholdy
St 77.. 5. KS SF
SF, Spevácky zbor mesta Bratislavy, P. Feranec, dirigent, Ladislav Holásek, zbormajster, Andrea Danková, soprán, Jitka Sapara – Fischerová, alt, Ľudovít
Ludha, tenor, Peter Mikuláš, bas
L. van Beethoven
HUDOBNÉ CENTRUM
Mirbachov palác, zač. 10.30 h
Ne 113.
3. 4.
HC so Spolkom slov. skladateľov

Eva Páleníková, akordeón, Monika Štreitová – Popelářová, flauta, Radoslav Šašina, kontrabas,
Anna Borošová, klavír, Tomáš Boroš, klavír
M. Piaček, P. Bachratá, T. Boroš, J. Hatrík
Ne 2277. 4.
HC so Spolkom konc. umelcov
Boris Lenko, akordeón
L. Berio, M. Lindberg, I. Szeghy, K. Taborowska, S.
Aaquist, J. Iršai
SRO – ÚHT AČ A ORKH
Št 110.
0. 4. Štúdio č.2
Jarný koncert
OĽuN a jeho hostia; Miroslav Dudík, umel. vedúci,
Peter Parničan, konc. majster
Ne 113.
3. 4. Konc. štúdio SRo
Organové koncerty pod Pyramídou
Ján Vladimír Michalko, organ, Ladislav Chudík, recitácia
Marcel Dupré
Pi 25. 4. Konc. štúdio SRo
Jarný koncert
SOSR, Ivan Anguelov, dirigent, Jozef Lupták, violončelo
D. Kardoš, E. Elgar, A. Dvořák

KOŠICE

Št 3. 4. J. Neckář: Kocúr v čižmách
Po 77.. 4. B. Smetana: Predaná nevesta
Ut 8. 4. B. Smetana: Predaná nevesta
St 9. 4. J. Strauss: Netopier
Št 110.
0. 4. Z. Mistríková, M. Pavlíček, O. Šoth: Zvláštna radosť žiť II
Pi 1111. 4. G. Puccini: Tosca
St 116.
6. 4. J. Neckář: Kocúr v čižmách
St 116.
6. 4. L. Minkus: Don Quijote
Pi 25. 4. P. I.Čajkovskij: Labutie jazero
So 26. 4. B. Smetana: Predaná nevesta
Ne 2277. 4. O. Nedbal, N. Bodnár: Z rozprávky do
rozprávky
Ut 29. 4. O. Nedbal, N. Bodnár: Z rozprávky do
rozprávky
St 30. 4. G. Verdi: Trubadúr

ŽILINA
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Ne 6. 4. – So 112.
2. 4.
Stredoeurópsky festival koncertného umenia
Št 24. 4. DU Fatra
ŠKO, Petr Vronský, dirigent, Liana Issakadze, husle
W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Mendelssohn
Bartholdy

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE
St 2. 4. G. Puccini: Bohéma

EURÓPSKY HUDOBNO-PEDAGOGICKÝ KONGRES VO VIEDNI

K

aždodenná konfrontácia s Európskou úniou sa prelína do všetkých
oblastí spoločenského života.
Vmnohých profesijných zväzoch sa už dávno spolupracuje s európskou strešnou organizáciou, mnohé z našich zväzov už vstúpili do svojho profesijného zväzu združujúceho krajiny Európskej únie.
Asociácia učiteľov hudby Slovenska, jej sekcia hudobnej výchovy na
všeobecnovzdelávacích školách, je už od r. 1991 členom Európskej
asociácie pre školskú hudobnú výchovu (EAS-Europäische Arbeitsgemeinschaft Schulmusik). Do povedomia našej hudobno-pedagogickej obce sa
okrem konštituovania základného dokumentu Charty o hudobnej výchove na všeobecnovzdelávacích školách v Európe zapísala aj kongresom, ktorý sa v r. 1996 uskutočnil v Prešove. Práve každoročné usporadúvanie kongresov v niektorom z členských štátov je jednou z pravidelných aktivít EAS.
Cieľom a úlohou je sústrediť hudobných pedagógov z európskych
krajín, na plenárnych stretnutiach nechať vystúpiť najvýznamnejšie osobnosti hudobnej pedagogiky v celoeurópskom a celosvetovom kontexte,
prezentovať najnovšie hudobno-pedagogické koncepcie a tiež predstaviť hudobno-výchovný proces vo svojej krajine.
Začiatkom mája sa kongre EAS uskutoční vo Viedni (8.–11. 5.) Geografická blízkosť umožní aj našim hudobným pedagógom kongres navštíviť. Téma kongresu Ďalšie vzdelávanie – celoživotné vzdelávanie je pre nás aktuálna o to viac, že na rozdiel od krajín EÚ sa u nás len
pomaly uplatňuje celoživotné vzdelávanie. Otázka neustáleho vzdelávania, investovania aj vlastných prostriedkov sa ešte neetablovali vo
vedomí nášho človeka. Jedno je však isté, v dnešnej dobe už nevystačí-
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me s päťročným štúdiom na celý život, poznatky sú krátkodobé, rýchlo
strácajú platnosť, sú nahradzované novými a tie treba získať, osvojiť si, či
permanentne dopĺňať.
Organizátori, ku ktorým okrem EAS patrí aj Univerzita hudby a dramatických umení vo Viedni a Asociácia učiteľov hudby Rakúska, predkladajú tieto tri okruhy: 1. Spoločnosť – kultúra – vzdelanie, 2.
Hudba, 3. Celoživotné vzdelávanie.
Množstvo praktických dielní, hospitácie na hodinách hudobnej výchovy na viedenských školách, prezentácia materiálov pre vyučovanie
Hv vydavateľstiev učebníc, najmä z nemeckého jazykového teritória,
nám zaručuje širokú odbornú platformu, ktorá može byť našou inšpiráciou aj vtedy, ak nie sme celkom jazykovo vybavení.
V rámci kongresu EAS bude prebiehať už druhé študentské fórum,
na ktorom sa budú päťdesiati študenti z členských krajín EAS najskôr
v Salzburgu (4. – 5. mája) a nadväzne vo Viedni zaoberať s problematikou získavania kompetencie pre vykonávanie celoživotného povolania. Cieľom tohto študentského stretnutia (vychádzajúc z aktuálneho
vzdelávacieho štandardu, ktorý je v každej inštitúcii a v každej krajine
iný) je vytvoriť vízie a možnosti celoživotného vzdelávania. Výmena
skúseností, prezentácia študijných programov by mali v záverečnej fáze
vyústiť do dlhodobej spolupráce medzi študentmi a inštitúciami.
Priestory „Konzerthausu“ sa naplnia prednáškami, diskusnými fórami, ale aj hudobnými projektmi, koncertnými produkciami v predvedení
žiakov rôznych typov škôl v Rakúsku.
Všetky informácie sú dostupné na www.mdw.ac.at/eas/congress2003, e-mail: eas@mdw.ac.at.
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Medzinárodný hudobný kongres vo Viedni
8. – 11. mája 2003

Ďalšie vzdelávanie
– celoživotné vzdelávanie
Prednášky, diskusie, praktické dielne, projekty, koncerty, prezentácie
usporiadatelia
Univerzita umenia a dramatických umení
Anton Webern Platz 1
A-1030 WIEN
Werner Hasitschka – rektor
*****
Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu – EAS
Josef Scheidegger – prezident
*****
Asociácia učiteľov hudby Rakúska
Wolf Peschl – prezident
*****
Inštitút hudobnej pedagogiky
Univerzity umenia a dramatických umení vo Viedni
Franz Niermann – vedúci a podpredseda EAS
Informácie:
kongresové centrum
www.mdw.ac.at/eas/congress2003 – prihláška
účastnícky poplatok: 110,- eur vrátane poplatku EAS
denná vstupenka: 70,- eur

Kontakt: Constanze Wimmer
Institut für Musikpädagogik
Metternichgasse 8
A-1030 WIEN
E-mail:eas@mdw.ac.at
Tel: +43/1/71155-3711

Ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu vypisuje

KONKURZ
do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na voľné miesta
• člen skupiny 1. huslí
• vedúci skupiny viol
• člen skupiny viol

• člen skupiny lesných rohov
• hráč na 1. trombón
• člen skupiny bicích nástrojov

a do Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu na voľné miesto
• hráč na cimbal
Podmienkou je ukončené konzervatórium (maturita). Záväznú prihlášku, umelecký životopis a kópiu dokladu
o vzdelaní pošlite do 10. 5. 2003 na adresu: Slovenský rozhlas, Orchestrálna kancelária
Mýtna ul. 1, P.O.BOX 55, 817 55 Bratislava
Termín konkurzu, miesto konania, ako aj ďalšie podmienky oznámime uchádzačom písomne.

