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Termíny predstavení na MAREC 2004:

3. marec Mníšky 2 Milionárky 19.00 h Teátro Wüstenrot,  Istropolis Bratislava
4. marec Z muzikálu do muzikálu 19.00 h Teátro Wüstenrot,  Istropolis Bratislava
7. marec Každý má svojho Leona 19.00 h Závodný Klub Vagónka, Poprad

11. marec Z muzikálu do muzikálu 19.00 h Kultúrne stredisko, Galanta
12. marec Mníšky 2 Milionárky 19.00 h Kultúrny dom Turčianske Teplice
13. marec Mníšky 2 Milionárky 19.00 h Dom kultúry Banská Bystrica
14. marec Mníšky 2 Milionárky 19.00 h Dom kultúry Zvolen
15. marec Z muzikálu do muzikálu 19.00 h PKO Prešov
16. marec Mníšky 2 Milionárky 19.00 h Dom kultúry Stará Lubovňa
17. marec Z muzikálu do muzikálu 19.00 h Kulúrne centrum Spišská Nová Ves
18. marec Každý má svojho Leona 19.00 h Teátro Wüstenrot,  Istropolis Bratislava
19. marec Každý má svojho Leona 19.00 h Teátro Wüstenrot,  Istropolis Bratislava

Vstupenky na bratislavské predstavenia v Teátre Wüstenrot už od 100,-Sk !!!

ISTROPOLIS, Trnavské mýto č. 1, 832 21 Bratislava
Predpredaj vstupeniek – pokladňa GEDUR, tel. 02/50 22 87 40 v pondelok až piatok a v sobotu

v deň predstavenia: 16.00 – 19.00 h.
Objednávky: tel./fax: 02/50 22 87 39, mobil 0905/668 071, e-mail: gedur@gedur.sk, internet: www.gedur.sk



1�  HUDOBNÝ ŽIVOT • 3 • 2004

O B S A H Vážení čitatelia,

2 • OSOBNOSTI / UDALOSTI

Philip Morris Kvet ,baletu – str. 2
Nové tituly – str. 3

Úspešná skladba J. Hatríka – str. 3
SFZ na Kanárskych ostrovoch – str. 4

Dobrodružstvo myslenia – str. 5
Telemannovská konferencia – str. 6

Nadácia J. Bulvu – str. 7
Koncert priateľstva – str. 8
Jubilejný koncert – str. 8

9 • MINIPROFIL

Michal Lehotský – str. 9

10 • CON BRIO

Parafrázy a meditácie – str. 11

12 • ROZHOVOR

S vedomím tradície – s J. M. Händlerom – str. 12

16 • FESTIVALY

Mozartov týždeň – str. 16

19 • KONCERTY

SF – str. 19
Warchal medzi nami... – str. 21

Filozof organa – str. 22
Dvakrát moyzesovci – str. 23

ŠFK v januári – str. 24
Matiné v Mirbachu – str. 25

27 • HUDOBNÉ DIVADLO

Nenaplnené očakávanie – str. 27

28 • ZAHRANIČIE

Operné pohľadnice zo Štrasburgu – str. 28
Klavírny festival v Lille – str. 29

Slovenská prítomnosť vo Francúzsku – str. 30
Janáčkovo Brno 2004 – str. 33

Ondrej Lenárd s ČF – str. 34
Atraktívna operná ponuka Belgicka – str. 35

37 • ÚVAHA

Čas a kontrasty – str. 37

38 • MODULÁCIE

A4 – nultý priestor – str. 39
BigZoom Lucasa Niggliho – str. 42

43 • RECENZIE

CD – str. 43
Knihy – str. 44

47 • INFOSERVIS

48 • KAM / KEDY

takmer denne, keď otváram rannú poštu,
ulovím zatúlanú otázku: ktovie, či už niekto
spísal dejiny ľudskej komunikácie? Teda najmä
jej foriem. Kliknem a pred očami sa mi
otvárajú zázraky. Listy, správy, depeše, odkazy.
Je ich veľa a najmä – sú rôzne. Dobré, menej
dobré, také, ktoré pohladia, polichotia, ale aj
zarmútia či pohryzú. Sú naozaj rôzne. A predsa
–zdanlivo všetky rovnaké. V prevleku jednej
fazóny, jednej uniformy modrastého svetla
počítačového monitoru. Adresné, no akoby
odosobnene iba predstierali farbu, vôňu teplo či
chlad. Informujú, oznamujú. Exaktne, jasne
a vecne...

Kliknem a odrazu sa strácajú. Miznú,
pretože práve prichádza bytosť mojich
dosnívaných snov. Vystupuje z nenapísaných
dejín ľudskej komunikácie. Môj priateľ, starý
poštár. V tej istej tmavosivej peleríne, s tou
istou ťažkou, vyhladenou a plnou kapsou. Píska
svoj starý nápev a kráča po rokmi
vyšliapaných chodníkoch, prašných cestičkách.
Ako prízrak slobody a ľudských túžob. Naučený
Čapkovými nočnými škriatkami rozpoznať
všetko to, čo roznáša skryté v mĺkvych
obálkach – vlažných aj vrelých, voňajúcich
jasmínom aj tabakom. Taký býval, tak
prichádzal. Adresný, tichý, s láskavou náručou
plnou správ z blízkych miest, vzdialených
krajín, ďalekých kontinentov a galaxií. Dnes ho
už niet. Skrehol a stratil sa pod ťarchou
posolstiev, odletel na krídlach poštových
holubov. Patrí len do mojich snov. A možno do
múzeí, kde v posvätnom praskajúcom tichu pod
sklom vitrín spia zažltnuté listy. Posolstvá
písané atramentom túžob, depeše, odkazy,
dobré zvesti, listy nesmrteľnej milenke...

Kliknem – a som späť. Pred zrakom mi mihá
modrastý monitor, na ktorom – ak nevíria
vírusy – naskakujú správy, depeše, odkazy,
otázky aj odpovede. Sú zdanlivo rovnaké, ale
predsa rôzne. Vecné, dobré, milé aj štipľavé,
láskavé aj neľútostné, prajné aj zatracujúce. Ale
sú. Ako svedectvo ľudskej komunikácie...

 Za prahom odchádzajúcej zimy vám prajem,
milí čitatelia, množstvo (prevažne) dobrých
správ.

Vaša
Lýdia Dohnalová
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NA OBÁLKE

M. TURKOVIČ NA MOZARTOVOM TÝŽDNI 2004
FOTO JURAJ BARTOŠ

REDAKCIA HŽ SA NIE VŽDY STOTOŽŇUJE

S NÁZORMI A POSTOJMI VYJADRENÝMI

V UVEREJNENÝCH TEXTOCH.

VYHĽADÁVAŤ V DÁTACH UVEREJNENÝCH

V TOMTO ČÍSLE MÔŽETE NA ADRESE

WWW.SIAC.SK.

V historickej budove SND pri príležitos-
ti premiéry baletu Caligula 30. januára

už po deviatykrát udelili cenu Philip Mor-
ris Kvet baletu. Záštitu nad pod-
ujatím prevzal predseda NR SR
Pavol Hrušovský.

Podujatie v tomto roku pred-
stavilo nielen nových talentova-
ných tanečníkov, ale umožnilo no-
minovať na cenu aj zahraničných
umelcov, ktorí svojou umeleckou
prácou prispeli k zvyšovaniu úrovne slo-
venského kultúrneho života.

Držiteľom ceny Philip Morris Kvet bale-
tu 2003 a Najlepším baletným umelcom
roku 2003 sa stala sólistka Baletu SND
Nina Poláková.

PHILIP MORRIS KVET BALETU

Najvýraznejším talentom roku 2003
v oblasti klasického baletu sa stal sólista
Baletu SND Roman Novitzky.

Víťazov ceny vyberala porota
pozostávajúca z významných osob-
ností slovenského tanečného ume-
nia. Po slávnostnom vyhlásení ví-
ťazov a odovzdávaní cien nasledo-
vala premiéra baletného predsta-
venia Caligula, ktoré choreogra-
ficky naštudoval Igor Holováč,

hudbu zložil Henrich Leško. Generálnym
sponzorom premiéry bola spoločnosť Phi-
lip Morris Slovakia,s.r.o.

Na snímke: minister kultúry SR Rudolf
Chmel s držiteľmi ceny Kvet baletu.

R.

Víťazoslav Kubička

ZNOVUZRODENIE
Opera na motívy Svätého Písma op. 150,

príbeh dievčaťa, ktoré s pomocou priateľa Petra nájde skutočný zmysel života.

Koncertné predvedenie.

28. marca, 16.00 h, Evanjelický kostol a.v., Panenská ul., Bratislava

Osoby a obsadenie:
Maja – Mária Koledová

(mezzosoprán)
Peter – Martin Mikuš (barytón)

Anjel – Eva Šurcová (soprán)
Anjelik – Kristína Smetanová

(soprán)

Rozprávač, Diabol
– Ladislav Neshyba (bas)
miešaný zbor ANIMA
CANTANDA
husle  – Ján Kružliak
organ – Daniel Šimonovič
dirigent – Adrián Kokoš
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†

V ostatnom období bolo uvedených nie-
koľko nových titulov, publikácií a zvu-

kových nosičov z pôvodnej slovenskej pro-
dukcie. V závere roka bola prezentovaná
kniha rozhovorov, literárnych a odborných
textov a  portrét skladateľa, teoretika  a pe-
dagóga Juraja Hatríka Hlas pamäti (zo-
stavila Eva Čunderlíková, vydalo H plus).
Začiatkom februára vydavateľstvo
Scriptorum musicum predstavilo pub-
likáciu Rozhorovy s Alexandrom
Moyzesom, ktorá je autentickým dia-
lógom Ilju Zeljenku s predstaviteľom
slovenskej klasiky 20. storočia, usku-
točneným na sklonku skladateľovho
života. Z produkcie Hudobného cen-
tra vzišiel titul Fenomény súčasné-
ho jazzu, ktorého autorom je muzi-
kológ a publicista Igor Wasserberger.
Je to súbor profilov osobností 90. ro-
kov min. storočia, štúdií a séria tex-
tov nazvaná Legendy medzi nami,
ako aj portrét legendy hudobnej scé-
ny 20. storočia Franka Sinatru. Vyda-
vateľstvo Hudobného fondu prezen-

ÚSPEŠNÁ SKLADBA

Juraja Hatríka

Tematickou výstavou portrétov slovenských hudobní-
kov sa predstavuje verejnosti fotograf Pavel Kastl.

Záujemcovia môžu pozrieť výstavu,
pozostávajúcu z desiatok čiernobie-
lych fotografií, v bratislavskej galérii
Focus na Štúrovej ulici do konca mar-
ca.

NOVÉ TITULY
tovalo profilový CD, ktorý sústreďu-
je prierez komornou tvorbou jedné-
ho z najvýznamnejších predstaviteľov
slovenskej kompozičnej scény Jozefa
Sixtu (Sláčikové kvarteto č. 1, Sólo pre
klavír, Recitatív pre violončelo, Trio pre
klarinet, violončelo a klavír, Piano Sona-
ta, Etuda pre čembalo, Trio pre klarinety)
v novom naštudovaní mladými koncert-
nými umelcami.

†

74. ročník Svetových hudobných dní Medzinárodnej spoločnosti
pre súčasnú hudbu (ISCM World Music Days) sa roku 2002

konal v Hongkongu. Z ponuky slovenskej sekcie ISCM vybrala medziná-
rodná porota kompozíciu Juraja Hatríka (1941) Dievča a strom, tri ba-
ladické prelúdiá s vokálnymi a klavírnymi incipitmi pre 2 huslí, soprán
a klavír (1999).

Skladba zaznela 18. októbra 2002 v podaní členov Akademického
ansámblu pre komornú hudbu hongkonskej Academy for Performing
Arts (The Academy Chamber Music Ensemble). Vzhľadom na ochorenie
autora sa na festivale zúčastnil ako delegát slovenskej sekcie ISCM hu-
dobný skladateľ Daniel Matej. Hatríkovu skladbu organizátori hongkon-
ského festivalu zaradili do výberu Highlights from the ISCM WMD 2002

Hong Kong: vybrali ju – spolu s ďalšími 10 dielami (Th. Adés, R. Gubler,
H. Huyssen, L. Graugaard, J.-L. Darbellay, P. Hudmundsen-Holmgreen,
C. Mak, I. Soveral, I. Medek, Zhu Lian-er) – spomedzi 118 skladieb
uvedených na festivale a vydali na CD. Na 75. ročníku ISCM World
Music Days Ľubľana v októbri 2003 bolo toto CD prezentované pred
odbornou verejnosťou.

Igor Wasserberger s americkým veľvyslancom
R. Weiserom.

Vladimír Godár, editor Rozhovorov s Alexandrom
Moyzesom.

Divadlo GUnaGU úspešne uviedlo operu S. Solovica / V. Klimáčka Cirostratus na týždňovej
prehliadke Slovenské divadlo v Prahe, ktorá sa uskutočnila začiatkom februára. Súbor

ako jediný prezentoval súčasnú operu v rámci programovej ponuky špičkových činoherných scén
(SND, Divadlo Astorka Korzo ’90, Radošinské naivné divadlo, Divadlo A. Bagara Nitra a ďalšie).
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Romantiku tohto exotického prostredia
popri rozprávkových plážach dotvára

bohatý kultúrny život sústredený v Santa
Cruz de Tenerife a v Las Palmas de Gran
Canaria. Tohtoročný XX. Festival de músi-
ca de Canarias zaujal istou pozoruhodnos-
ťou. Na sklonku minulého roku nad záto-
kou v Santa Cruz bolo slávnostne odovzda-
né Auditorio de Tenerife s kapacitou 1700
miest. Rozmerný komplex v duchu moder-
nej architektúry, ale s nedoriešenými akus-
tickými problémami. Aj napriek tomuto
handicapu festivalový výbor obohatil dra-
maturgiu o pôsobivú, aj keď z hľadiska
priestorových a interpretačných možností
sporadickejšie uvádzanú 8. symfóniu tisí-
cov od Gustava Mahlera.

Samotný skladateľ považoval dielo za
svoj najväčší výtvor, poznačený špecifikom
obsahu a formy. Konštatovaním, že v rezo-
nujúcom „vesmíre to už nie sú ľudské hla-
sy, ale obiehajúce planéty a slnká“, nazna-
čil dotváranie svojho umeleckého Parnasu,
v ktorom predchádzajúcu subjektívnu tra-
giku vystriedal „veľký dar radosti“. Akoby
jeho doterajšie symfonické útvary pripra-
vovali pôdu monumentálnej Osmičke v po-
dobe rozsiahlych prelúdií. V jej dynamic-
kých dimenziách sa snúbi humanizmus s pe-
simizmom, rezignácia atakovaná kontro-
verznosťou subjektívneho života, či filozo-
fická hĺbavosť umocňovaná vierou.

Symfonie der Tausenden má istého spo-
ločného menovateľa s 2. symfóniou c mol
Vzkriesenie (po prvýkrát využitý zbor) a so
4. symfóniou G dur (dotváranou detskými
hlasmi). Celá nádhera jej architektúry je
rozvrhnutá do veľkolepej kantátovej dvoj-
dielnosti. V nej dostáva priestor velebný

latinský hymnus Veni, Creator Spiritus s pô-
vabnými invenciami umocňovanými pred-
lohou druhej časti Goetheho Fausta vo chvá-
lospevoch na ženský pôvab, snáď aj s rezo-
nanciou myšlienok Thomasa Manna.

Na celom tomto vokálno-inštrumentál-
nom spáde nezvyčajných myšlienok a de-

koračných efektov sa podieľajú dva zmie-
šané zbory a chlapčenský zbor, osem sólis-
tov, veľký orchestrálny ansámbel (s rozší-
renou sekciou sláčikov, dychových a bicích
nástrojov), vrátane organu. Doposiaľ vo
mne rezonujú dve koncepcie tohto veľkole-
pého diela ešte z 90. rokov uplynulého sto-
ročia: norimberská Eberharda Klokeho
a bratislavská Ondreja Lenárda v rámci BHS.

SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
na Kanárskych ostrovoch

Dirigent kanárskych produkcií Víctor
Pablo úvodnú myšlienku Veni, creator Spi-
ritus volil vo voľnejších tempách, konfron-
tujúc ju s lyrickými plochami Informa nos-
tris, corporis, aby s ďalšou témou lásky, vrá-
tane goethovskej časti symfónie, vytvoril
jednoliaty hudobný organizmus. Rozsiah-
lu zostavu interpretov popri Orquesta sin-
fónica de Galicia a Orquesta sinfónica
de Tenerife dotvárali dve vokálne telesá –
Pražský filharmonický zbor (zbormaj-
ster Jaroslav Brych) a Slovenský filhar-
monický zbor (zbormajster Marián
Vach). Partov detského zboru sa zhostil
Tölzer Knabenchor (zbormajster Ger-
hard Schmidt – Gaden).

V zostave sólistov mužské obsadenie,
reprezentované Hughom Smithom – te-
nor (Doctor Marianus), Reinhardom Ha-
genom – bas (Pater Profundus) a Josém
Antoniom Lopézom – barytón (Pater Ec-
staticus), pôsobilo menej výrazným doj-
mom. V ženských kreáciách dominovali
sopranistky Nancy Gustafsonová (Mag-
na Peccatrix) spoločne s Amandou Mace
(Una poenitentium) a Raquel Lojendio
(Mater Gloriosa) širokodychým tvorením
vokálov, bez zbytočného forsírovania vo
vzťahu k orchestru. Ich výrazovú paletu
dopĺňala nestarnúca mezzosopranistka
Marjana Lipovsek (Mulier Samaritana).
Koncerty Mahlerovej 8. symfónie situova-
né vo vypredaných hľadiskách moderných
Auditórií v Santa Cruz de Tenerife (12. feb-
ruár) a Las Palmas de Gran Canaria (15.
február), boli dôstojným vyvrcholením
tohtoročného XX. ročníka Festival de mú-
sica de Canarias.

MARIÁN BULLA

KONKURZ DO SLOVENSKÉHO FILHARMONICKÉHO ZBORU

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do hlasových skupín Slovenského filharmonického zboru:

• SOPRÁN • ALT • TENOR • BAS

Požadované vzdelanie: ukončené vzdelanie v odbore spev (konzervatórium, VŠ)
Termín konkurzu: 24. 03. 2004 o 14.00 h – SOPRÁN, ALT 25. 03. 2004 o 14.00 h – TENOR, BAS
Konkurz sa uskutoční v skúšobni SFZ na 1. poschodí. Záujemcovia o konkurz zašlú prihlášku s priloženým životopisom s uvedením vzdelania
a praxe na adresu: Slovenská  filharmónia, heslo „KONKURZ  SFZ”

Medená 3, 816 01 Bratislava
Termín odovzdania prihlášok je piatok 19. 03. 2004.
Podrobné podmienky konkurzu poskytuje a prihlášky prijíma manažér SFZ, tel. 0903/448 519.
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Štvordňové stretnutie učiteľov didakti-
ky hudobnej výchovy v Nitre (4. – 7.

decembra), ktoré zorganizovala Slovenská
Orffova spoločnosť, bolo zavŕšením cyklu
nitrianskych seminárov o súčasných tren-
doch v hudobnej výchove (po seminári pre
učiteľov hudobnej výchovy s L. Pospíšilo-
vou a koncertoch pražského a nitrianske-
ho detského orchestra v máji 2003 v no-
vembrovej dielni k téme integrácia umení
s B. Haselbachovou z Univerzity Mozar-
teum v Salzburgu).

Napriek relatívne nízkemu počtu účast-
níkov má seminár potenciu ovplyvniť rela-
tívne veľké množstvo adresátov, pretože
bol určený odborníkom so širokým poľom
pôsobnosti – učiteľom didaktiky hudobnej
výchovy na vysokých školách a konzerva-
tóriách. S cieľom zamyslieť sa ako zefektív-
niť prípravu budúcich učiteľov hudobnej vý-
chovy sa ho zúčastnili kolegovia zo Sloven-
ska, Čiech, Rakúska, Slovinska a Chor-
vátska.

Ťažiskom stretnutia boli prednášky Ul-
rike E. Jungmairovej z Orffovho inštitútu
Univerzity Mozarteum Salzburg.

Plánovanie, dramaturgia a inscenovanie
vyučovania, didaktická redukcia, proble-
matizovanie pojmu „elementárno“, explo-
rácia v procese učenia sa, hra, cvičenie,
improvizácia, tvorba, reflexia a následná
abstrakcia – to boli témy, ktoré boli impul-
zom k diskusiám a zaujali účastníkov azda
najviac.

Stretnutie s U. Jungmairovou bolo prí-
ležitosťou dozvedieť sa tiež, ako prebieha

príprava budúcich učiteľov hudobnej výcho-
vy na jednej z najprestížnejších západoeu-
rópskych univerzít.

Inšpiratívnymi boli informácie o tom,
ako prepojiť teoretickú prípravu študen-
tov s pedagogickou praxou a kontaktom
s deťmi priamo na pôde univerzity pod

vedením vysokoškolského pedagóga, ale-
bo ako zúročiť umeleckú potenciu detí
v projektovom vyučovaní...

Načaté témy dopovedala výstava odbor-
nej literatúry, diplomových prác študentov
a vedeckých publikácií rakúsko-nemeckej
proveniencie, ako aj účastníkmi vyslovené
želanie, aby stretnutia tohto druhu pokra-
čovali aj v budúcnosti.

DOBRODRUŽSTVO MYSLENIA,
alebo ako ďalej v didaktike hudobnej výchovy

Cyklus troch nitrianskych hudobno-pe-
dagogických seminárov, dielní a koncertov,
na ktorých sa aktívne zúčastnilo 147 učite-
ľov, vysokoškolákov a žiakov, podporili:
Ministerstvo kultúry SR, Nadácia C. Orffa
v Mníchove, Hudobný fond v Bratislave,
Rakúske kultúrne fórum v Bratislave,

Mesto Nitra, Katedra hudobnej výchovy PF
UKF v Nitre, Gymnázium sv. Cyrila a Me-
toda v Nitre, Misijný dom Matky Božej
v Nitre, Ponitrianske múzeum a Súkromná
hudobná škola v Nitre, ako aj Asociácia
učiteľov hudby Slovenska.

MI R O S L A V A BL AŽEKOVÁ

Zľava: M. Blažeková,
U. Jungmairová, M. Mandáková.

KONKURZ DO SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE

Slovenská filharmónia a designovaný umelecký riaditeľ prof. Jiří Bělohlávek vypisujú konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

• na miesto koncertného majstra huslí
• na miesto 1. trubkára a do skupiny trubiek

Konkurzy sa uskutočnia v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie:
• 23. 4. 2004 o 10.00 h na miesto koncertného majstra huslí
• 24. 4. 2004 o 10.00 h na miesto koncertného majstra huslí, pokračovanie sólovou hrou s orchestrom
• 24. 4. 2004 o 14.00 h na miesto 1. trubkára a do skupiny trubiek

Požadované vzdelanie: konzervatórium alebo VŠ príslušného umeleckého smeru.
Podrobné podmienky konkurzu budú zaslané prihláseným uchádzačom písomne, spolu s presným dátumom a hodinou konkurzných prehrávok.
Prihlášky so životopisom zasielajte písomne alebo e-mailom do 5. 4. 2004 na adresu:

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava
e-mail: aheizerova@filharmonia.sk.
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V Evanjelickej akadémii Arnoldshain sa
uskutočnila 9. – 11. januára vedecká

konferencia venovaná duchovnému svetu
tvorby Georga Philippa Telemanna. Evan-
jelická akadémia (v miestnej časti Arnold-
shain nemeckého hessenského mestečka
Schmetten, asi 20 km severne od Frank-
furtu nad Mohanom) svojou vybavenos-
ťou poskytuje vynikajúce podmienky na
poriadanie vedeckých konferencií. Je to
centrum vybavené dvoma väčšími a piati-
mi menšími konferenčnými miestnosťami
s tlmočníckym bezdrôtovým zariadením
a nevyhnutnou audiotechnikou. Evanjelic-
ká akadémia Arnoldshain sa venuje popri
poriadaní vzdelávacích akcií aj vydavateľ-
ským aktivitám.

Telemannovo dielo je u nás síce hráva-
né, menej známa je však teoretická, myš-
lienková, duchovná, či teologická podstata
jeho tvorby. Preto som s potešením priví-
tal možnosť zúčastniť sa (na základe udele-
nia štipendia priamo Evanjelickou akadé-
miou Arnoldshain v Schmettene) konferen-
cie. Dušou podujatia bola Annette Mehl-
hornová, ktorá je v tejto inštitúcii zodpo-
vedná za oblasť kultúry a umenia. Téma
konferencie Duchovné úvahy – teologické
úlohy interdisciplinárneho telemannovského
výskumu vychádzala priam symbolicky
z najznámejšieho cirkevného diela tohto
významného predstaviteľa nemeckého vr-
cholného baroka, pašiového oratória Seli-
ges Erwägen des bittern Leidens und Sterbens
Jesu Christi TWV 5:2 (Duchovné úvahy
o ťažkom utrpení a smrti Ježiša Krista). Au-
torom textu diela bol tiež G. Ph. Telemann,
od prvého uvedenia v Hamburgu roku
1722 až do smrti skladateľa roku 1769 za-
znamenalo 225 uvedení.

Na konferencii sa zúčastnili významní
nemeckí muzikológovia zaoberajúci sa Te-
lemannovou tvorbou, odborníci z oblasti
teológie, ako aj zahraniční hostia. Priebeh
konferencie do určitej miery ovplyvnila
skutočnosť, že pre chorobu sa na nej ne-
mohol zúčastniť Alfred Schmidt z Univer-
zity Johanna Wolfganga Goetheho z Frank-
furtu nad Mohanom. Náhradný príspevok
Wolfganga Hirschmanna, profesora ne-
meckej literatúry, sa snažil textovou analý-
zou scén Petra – spoločnej pre štyri pašio-
vé oratóriá – Ježiš, obetovaný za hriechy sve-
ta (text Brockes, 1716), Duchovné úvahy
o ťažkom utrpení a smrti Ježiša Krista (text
Telemann, 1722), Jánove pašie (1745) a Smrť
Ježišova (text Ramler, 1756) poukázať na

TELEMANNOVSKÁ KONFERENCIA

v Schmettene
né kantáty pravidelne už od roku 1980.
Pri ich uvádzaní sa riadi podobnými zása-
dami ako v 18. storočí, keď bohoslužby sú-
viseli s textom kantát a na základe toho tvo-
rili jednoliaty celok s kantátou.

Záverečný blok konferencie bol veno-
vaný najvýznamnejšiemu Telemannovmu
cirkevnému dielu, pašiovému oratóriu Du-
chovné úvahy o ťažkom utrpení a smrti Ježi-
ša Krista, ktoré Telemann napísal na vlast-
ný text v Hamburgu v roku 1722. Vedecká
pracovníčka Telemannovho centra v Mag-
deburgu Ute Poetzschová sa venovala
v príspevku genéze diela, pričom sa dotkla
aj otázok dobového uvádzania diela. Kým
Paul-Gerhard Nohl sa dotkol hlavne nie-
ktorých cirkevných otázok textu vo vzťa-
hu k Biblii, Ulrich Siegele sa zapodieval
výstavbou tohto diela. Komplexnú analý-
zu najvýznamnejšieho cirkevného diela
Telemanna v obsiahlom referáte priniesla
Renate Steigerová. Detailnému pohľadu
podrobila text a jeho liturgické súvislosti
v užších a širších dimenziách, ako aj kom-
pozičné komponenty. V otázkach textovej
výstavby poukázala hlavne na zovretosť
diela, v otázkach hudobnej výstavby sa ve-
novala charakteristickým skladateľským
postupom obdobia baroka: vplyvom afek-
tovej teórie, rétorike, symbolike – napr.
hudobných nástrojov a spôsobov hrania,
ako aj tonálnym vzťahom,vychádzajúcim
však z princípov afektovej teórie.

Symbolickou bodkou za konferenciou
boli kantátové služby Božie v chráme sv.
Kataríny vo Frankfurte nad Mohanom.
11. januára tu v podaní hessenského baro-
kového orchestra pod vedením Michaela
Grafa Münstera zaznela kantáta Danket
dem Herrn, denn er ist freundlich TWV 1:157
od Georga Philippa Telemanna. K umelec-
ky hodnotnej interpretácii, pridržiavajúcej
sa zásad dobovej predvádzacej praxe, pri-
speli aj sólisti: Felicia Brunnerová – sop-
rán, Gabi Weberová – alt, Christian Pet-
renz – tenor a Erhard Brunner – bas. Pe-
čať profesionality niesli sólové vstupy orga-
nistu a kantora kostola sv. Kataríny Mar-
tina Lückera. V jeho umeleckom stvárne-
ní zaznela na úvod bohoslužieb skladba
Charlesa Tournemirea (1870-1939) Fanta-
sie zum Epiphaniafest a na záver chorálová
predohra od Johanna Sebastiana Bacha Wie
schön leuchtet uns der Morgenstern BWV 764.

Telemannovská konferencia potvrdila,
že tvorbu tohto skladateľa treba skúmať
nielen na základe hudobno-teoretických
aspektov, podriaďujúcich sa dobovým zá-
sadám, ale aj z teologických a filozofických
uhlov pohľadu. Tieto sú s hudobnými prv-
kami prepojené, navzájom súvisia a pod-
mieňujú sa. Ale to platí o tvorbe všetkých
barokových skladateľov, a nielen ich.

KA R O L MEDŇANSKÝ

vplyvy osvietenských postupov v uvede-
ných pasážach. Diskusia, ktorú referát vy-
volal, poukázala na skutočnosť, že v pašiách
a oratóriách G. Ph. Telemanna nemožno
hľadať vplyvy osvietenstva, ktoré stojí
v protiklade s poslaním pašií. Jediný pašio-
vý text z obdobia 18. storočia, nesúci vply-
vy osvietenstva, je Ježiš na hore Olivovej od
L. van Beethovena. V tvorbe Telemanna sa
vplyv osvietenských ídeí prejavil v jeho Mo-
ralistických kantátach. Telemannovej bio-
grafii a princípom jeho tvorby sa venoval
vedecký riaditeľ Telemannovho centra v Mag-
deburgu a nositeľ Telemannovej ceny mesta
Magdeburg za rok 2003 Wolf Hobohm.

Zaujímavý bol jeho záver: Telemann, na
rozdiel od svojich súčasníkov, celé ročníky
cirkevných kantát koncipoval ako uzavre-
tý celok (jednotlivé kantáty na seba nadvä-
zovali tak po stránke textovej, aj hudob-
nej). Jeden ročník tvorilo vždy 72 kantát.
Na rozdiel od Telemanna ostatní jeho sú-
časníci koncipovali každú kantátu samo-
statne. Nasledujúce dva referáty sa veno-
vali teologickým otázkam Telemannovho
diela. Harald Schultze na príklade Tele-
mannovho diela Donnerode, komponova-
ného v roku 1756 na pamiatku zemetra-
senia v Lisabone (roku 1755), poukázal na
skutočnosť, že v Nemecku vychádzalo
osvietenstvo v 18. storočí ešte z princípov
metafyziky a neblížilo sa k ateizmu, ako
tomu bolo v tom čase už vo Francúzsku.
Reflexii Telemannových cirkevných kantát
v súčasnosti sa venoval Wolfgang Rob-
scheit. Upozornil, že v Eisenachu sa pri služ-
bách Božích uvádzajú Telemannove cirkev-
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Klavírny virtuóz Josef Bulva, žijúci v Mo-
naku, odchovanec bratislavskej VŠMU,

pred 27 rokmi emigroval, pôsobil v zá-
padnej Európe, prevažne v Nemecku. Zo
zdravotných dôvodov zanechal aktívnu
koncertnú činnosť, no svoje rozsiahle kon-
takty a časť svojho majetku chce využiť na
prospech slovenskej hudbe.

Umelec zakladá v Bratislave Nadáciu
Josefa Bulvu. Bude podporovať mladých
slovenských hudobníkov, v prvom rade
klaviristov, pre ktorých bude Nadácia kaž-
doročne usporadúvať interpretačnú súťaž,
ktorej víťaz okrem finančnej ceny dostane
aj možnosť vystúpiť v Slovenskom rozhla-
se a Slovenskej televízii a bude mať 6 reci-
tálov v slovenských mestách. Spoluzakla-
dateľmi Nadácie okrem J. Bulvu sú:

• Slovenská hudobná spoločnosť
• Vysoká škola múzických umení
• Ministerstvo kultúry
• Ministerstvo financií
• Slovenský rozhlas
• Slovenská televízia.

Slovenský rozhlas umožní víťazovi súťa-
že sólové účinkovanie na koncerte Symfo-
nického orchestra Slovenského rozhlasu
a zaznamená jeho nahrávky v trvaní jed-
nej CD, ktorú vydá vydavateľstvo Media-
phone. Slovenská televízia by mala urobiť
reportážne zábery zo súťaže a s víťazom
malý koncert-medailón cca 30 min.,
v ktorom sa mladý umelec predstaví za kla-
vírom a v rozhovore. VŠMU poskytne svo-
je priestory a nástroje pre usporiadanie sú-
ťaže a Ministerstvo kultúry prostredníctvom
agentúry Slovkoncert zabezpečí koncerty
v slovenských mestách. Slovenská hudob-
ná spoločnosť zabezpečuje administratívu
súťaže a samotnej Nadácie, ktorá sa stáva
ako právnická osoba jej členom.

Rozsah činnosti Nadácie Josefa Bulvu sa
v budúcnosti nemá obmedzovať len na

NADÁCIA A SÚŤAŽ
Josefa Bulvu

súťaž klaviristov, ale podľa potrieb a mož-
ností má zasahovať aj do ďalších oblastí tzv.
klasickej hudby s cieľom podporovať pre-
dovšetkým mladú generáciu slovenských
hudobníkov.

1. ročník súťaže sa uskutoční 21. až
28. júna na Hudobnej a tanečnej fakul-

I. KOLO

1. Povinná skladba:
F. Chopin: Etuda Des dur op. 25 č. 8

2. Jedna z týchto skladieb:
F. Liszt: Harmonies du soir (z cyklu Etudes
d‘execution transcendante)
F. Liszt: Ricordanza (z cyklu Etudes
d‘execution transcendante)
F. Chopin: Balada g mol op. 23

3. Jedna z prvých 18 sonát L. van
Beethovena:
f mol op. 2 č. 1
A dur op. 2 č. 2
C dur op. 2 č. 3
Es dur op. 7
c mol op. 10 č. 1
F dur op. 10 č. 2
D dur op. 10 č. 3
c mol op. 13 (Pathétique)
E dur op. 14 č. 1
G dur op. 14 č. 2
B dur op. 22
As dur op. 26
Es dur op. 27 č. 1
cis mol op. 27 č. 2
D dur op. 28
G dur op. 31 č. 1
d mol op. 31 č. 2
Es dur op. 31 č. 3

II.KOLO

1. D. Scarlatti: 3 sonáty podľa výberu
kandidáta

2. Jedna z týchto skladieb:
F. Chopin: Polonéza es mol op. 26 č. 2
F. Chopin: Polonéza fis mol op. 44
F. Chopin: Polonéza As dur op. 53
F. Chopin: Andante spianato a Veľká

brilantná polonéza op. 22
F. Liszt: Polonéza E dur
F. Liszt: Mefistowalzer

3. Jedna skladba slovenského autora
podľa výberu kandidáta

4. Jedna z týchto skladieb:
L. v. Beethoven: Sonáta f mol op. 57
(Appassionata)
L. v. Beethoven: Sonáta Es dur op. 81a
(Les Adieux)
F. Liszt: Sonáta h mol
F. Chopin: Sonáta c mol op. 4
F. Chopin: Sonáta b mol op. 35
F. Chopin: Sonáta h mol op. 58
R. Schumann: Symfonické etudy op. 13
R. Schumann: Kreisleriana op. 16
J. Brahms: Sonáta f mol op. 5
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy
M. Ravel: Gaspard de la Nuit
A. Skrjabin: 3. sonáta fis mol

III. KOLO – FINÁLE

1. Jedna z týchto skladieb:
F. Chopin: Etuda c mol op. 10 č. 12
F. Chopin: Etuda a mol op. 25 č. 11
F. Liszt: La Campanella (z cyklu Grandes
Etudes de Paganini)
F. Liszt: Eroica (z cyklu Etudes
d‘execution transcendante)
F. Liszt: Bludičky (z cyklu Etudes
d‘execution transcendante)
F. Liszt: Mazeppa (z cyklu Etudes
d‘execution transcendante)
R. Schumann: Toccata op. 7

2. W. A. Mozart : Jeden z klavírnych
koncertov

3. Jeden klavírny koncert z obdobia
romantizmu

te VŠMU. Prihlášky treba poslať do 30.
marca na Sekretariát Nadácie Josefa
Bulvu, Fraňa Kráľa 9, 811 05 Bratisla-
va. Nadácia Josefa Bulvu neuhrádza
výdavky účastníkov, nevyžaduje však
účastnícky a vstupný poplatok. Na sú-
ťaži sa môžu zúčastniť mladí hudobní-
ci, poslucháči ktoréhokoľvek stupňa
štúdia klavírnej hry a majú slovenskú
štátnu príslušnosť. Po prihlásení sa
účastníci sú povinní poslať do 15. mája
výber skladieb z predloženého zozna-
mu kompozícií. Podrobné informácie
a pokyny dostanú účastnici poštou do
30. mája.

ZOZNAM SKLADIEB:
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Bratislavská ZUŠ Ľ. Rajtera pri príleži-
tosti 10. výročia spolupráce s hudob-

nou školou Seyssins vo Francúzsku uspo-
riadala 15. februára v Koncertnom štúdiu
SRo Slávnostný koncert. Uplynulo desať-
ročie spoločných inšpirácií, obohacovania
sa a utužovania vzájomných vzťahov oboch
škôl. Koncerty, ktoré školy absolvovali
v rôznych mestách Francúzska a Slovenska,
ešte zintenzívnili spoluprácu a vzájomné
kontakty. Školy majú dobré orchestre –
hosťujúci Orchester Orfeus vedie riaditeľ
školy a súčasne jeho dirigent Luc Ville-

ZUŠ na Topoľčianskej ul. v Bratislave –
Petržalke pri príležitosti 15. výročia za-

loženia usporiadala 12. februára v Zichy-
ho paláci Jubilejný koncert. Program kon-
certu bol príležitosťou prezentovať výsled-
ky práce hudobného odboru od najmen-
ších žiakov po zrelé výkony študentov vyš-
ších ročníkov I. a II. stupňa, aj štúdia pre
dospelých. Dominantný nástroj klavír má
na tejto škole talentovaných hudobníkov,

KONCERT priateľstva (J. S. Bach: Koncert f mol), speváka Marti-
na Klempára (A. Vivaldi: Ária), Hanu Baj-
tošovú – violončelo (Ľ. Rajter: Slovenský
tanec č. 1) so sprievodom Orchestra mla-
dých, ktorý sa prezentoval aj skladbou od
Leroya Andersona Plink, plank, plunk. Or-
chester Orfeus sa predstavil skladbami
Manuela de Fallu Tanec ohňa, Hectora Ber-
lioza Uhorský tanec, Clauda Thomaina Peti-
te Minouche a Ennia Morriconeho Chvíľa
pre Morriconeho. Na záver spojené orches-
tre (takmer 100 hudobníkov) hrali sklad-
by L. van Beethovena, A. Dvořáka, kom-
pozície z filmovej hudby a exotickú kubán-
sku hudbu. Rozhlasové Koncertné štúdio
bolo nabité publikom. Srdečný aplauz bol
odmenou mladým hudobníkom a ocene-
ním ich dlhotrvajúcej spolupráce.

BOŽENA DLHÁŇOVÁ

min, domáci Orchester mladých dirigent
a umelecký šéf Miroslav Šmíd. Francúz-
ski hostia sa na koncerte predstavili ko-
mornými dielami, odznela Sonáta g mol pre
flautu a harfu od G. Donizettiho (Kristelle
Lionti a Marine Villemin), efektná sklad-
ba D. Milhauda Scaramouche pre dva klaví-
ry (klaviristky – Slovenka Erika Fábero-
vá a Francúzka Pascale Barrére), úpravu
populárnych tanečných skladieb predvie-
dol 20-členný dychový orchester vedený
Lucom Villeminom. Domáca ZUŠ uviedla
sólistov, klaviristku Dominiku Fáberovú

Jubilejný  KONCERT

držiteľov ocenení na domácich a medziná-
rodných súťažiach. Na jubilejnom koncer-
te zneli skladby P. I. Čajkovského (v poda-
ní Ernesta Vizváryho), F. Chopina, P. Ka-
dossu (v interpretácii Richarda Csinu),
úspešná bola vlastná kompozícia klaviris-
tu Pavla Bizoňa. Vyspelou hrou na vio-
lončele sa preukázala Veronika Bílková,
v hre na priečnej flaute sa predstavili Mi-
chaela Hroboňová, Veronika Martiší-

ková a Adam Šubín. Zaujali aj ďalšie vý-
kony klaviristov, gitaristov, spevákov, hus-
listov. Jubilejný koncert sa zaradil k ďalším
úspešným podujatiam školy. Pri príležitos-
ti tohto výročia ministerstvo školstva
schválilo ZUŠ na Topoľčianskej prepožiča-
nie čestného názvu Základná umelecká
škola Jána Albrechta. Aj preto odkaz tohto
významného hudobníka chce škola šíriť a
napĺňať organizovaním Festivalu komor-
nej hry pre žiakov ZUŠ pod názvom Musi-
ca Camerata Ján Albrecht. Nultý ročník by
sa mal uskutočniť už v júni 2004.

BOŽENA DLHÁŇOVÁ
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•  M I C H A L  L E H O T S K Ý  •  S P E V  •

– 1973 nar. v Bratislave
– 1988 – 1995 súkromné štúdium spevu

u Stanislava Mjartana
– 1996 – študijný pobyt v Krakove na Mo-

zart Academie u Kerstin Meyerovej
a Evy Blahovej

– laureát Medzinárodnej speváckej súťa-
že M. Schneidera-Trnavského v Trnave
(1996)

– laureát Medzinárodnej speváckej súťa-
že E. Destinovej v Českých Budejovi-
ciach (1998)

– semifinalista Veľkej speváckej súťaže Bel-
vedere-Hans-Gabor-Wettbewerb (1996,
1997)

– 1996 – 2001 – sólista opery Štátneho
divadla Košice

– 1999 – 2003 – stály hosť Štátnej opery
Praha

– od sezóny 2003/2004 – sólista Opery
Slovenského národného divadla

– hosťovanie v ND Praha, ŠO Praha, v Ne-
mecku, Írsku, Poľsku, Maďarsku, Ra-
kúsku

– výber z repertoáru: Arturo (Puritáni),
Ernesto (Don Pasquale), Róbert (Róbert
Diabol), Vojvoda (Rigoletto), Alfréd (Tra-
viata), Manrico (Trubadúr), Radames
(Aida), Cavaradossi (Tosca), Rudolf (Bo-
héma), Pinkerton (Madame Butterfly),
Turiddu (Sedliacka česť)...

V súčasnosti ste žiadaným spevákom,
s trochou zveličenia možno povedať, že
od vás závisí prevádzka dvoch oper-
ných scén – ŠD Košice a Opery SND. Na
opernom javisku ste prvýkrát stáli ako
dieťa, v Bergovom Wozzekovi (SND,
1986). Kde sú vaše spevácke začiatky,
stimul k terajšiemu pôsobeniu?
Určite v rodine. Môj otec, huslista Sloven-
skej filharmónie, mal vždy vzťah k spevu.
Mal krásny tenor, výšky, ale uplatnenie
našiel inde. Zameranie na spev mu však
ostalo a preniesol ho na mňa. Mojou pr-
votnou ambíciou nebol operný spev, chcel
som študovať muzikálové herectvo, ale na
bratislavské Konzervatórium ma dvakrát
neprijali. Otec ma ako pätnásťročného
chlapca doviedol k Stanislavovi Mjartano-
vi, ktorý sa mi súkromne venoval sedem
rokov, neraz aj päťkrát do týždňa, dve a pol
hodiny denne, z čoho hodinu venoval teó-
rii a filozofii spevu, umenia, života. On, veľ-
mi silný a osobitý človek, hoci na neho
môžu byť kontroverzné názory, ma ako
speváka existenčne a profesionálne „vysta-
val“. Ostatné je moja práca, ale nadväzuje
na to, čo som od 15 do 22 rokov nasal ako

žiak od svojho učiteľa. Táto neobvyklá ces-
ta určite nie je všeobecne uplatniteľná, ur-
čite je dobré študovať, dobré je, že sú kon-
zervatóriá a vysoké školy. Svoju profesio-
nalitu sa snažím každým výkonom verifi-
kovať.
Vaša cesta na prvú slovenskú opernú
scénu nebola priama. Z košického Štát-
neho divadla, vášho prvého profesio-
nálneho angažmán, viedla cez české ja-
viská.
Ako 22-ročný som mal veľkú chuť praco-
vať. Vďaka profesorke Eve Blahovej som
absolvoval študijný pobyt na Mozart Aca-

demie v Krakove. Počas tých siedmich ro-
kov som nikdy nevystupoval, tu som pr-
výkrát stál pred obecenstvom. Absolvoval
som aj niekoľko súťaží. Po víťazstve v muž-
skej kategórii na Speváckej súťaži M. Schnei-
dera-Trnavského ma oslovil František Ba-
lún a pozval ma na konkurz do košického
Štátneho divadla. V septembri 1996 som
nastúpil angažmán. Účinkoval som v ope-
retách, spieval som Basilia, Almavivu, Alfre-
da, Manrica, Vojvodu, Turridu, Jeníka. Po-
tom úplnou náhodou prišla krásna príleži-
tosť v pražskej Štátnej opere, titulná po-
stava v Mayerbeerovom Róbertovi Diablo-
vi, čo je najtvrdší oriešok, ktorý som do-
posiaľ rozlúskol. Spieval som ho tri a pol
roka. Roku 2001 som dostal ponuku od
šéfa Štátnej opery pána Spurného, aby som
si vybral zo 70 predstavení, čo všetko
chcem u nich spievať. Vybral som si polovi-

cu, aby mi ostal čas pre Košice aj na štú-
dium nových rolí. Z Prahy sa dostali o mne
chýry do SND, kde mám momentálne plné
angažmán. V Prahe stále hosťujem v Ri-
golettovi, Bohéme, Toske, Aide, Carmen, Tra-
viate.
Nie je súčasným trendom viazať angaž-
mán na jedno divadlo.
Je to jednak otázka osobných ambícií, pre-
sahujúcich priestor jedného divadla, a jed-
nak strach, že bude spevák v rámci potrieb
prevádzky tlačený spievať aj veci, ktoré mu
nesedia. Tri roky som bol na voľnej nohe,
čo malo určite svoje výhody. Na druhej stra-
ne, je príjemné byť niekde doma. A prizná-
vam sa tiež k istej idealistickej lokalpatriot-
skej orientácii. V jej duchu si myslím, že ak
existuje slovenská spevácka elita, bolo by
dobré, aby sa stretávala na pôde SND. Ne-
musí to byť práve  stály úväzok, ale ak
máme exportných spevákov, je pekné, keď
sa stretnú aj doma.
Popri lyrických postavách predverdi-
ovského belcanta sa čoraz výraznejšie
presadzujete v prvom „fachu“ verdiov-
ského a pucciniovského repertoáru. Je
to pomerne rýchly vývoj, nepociťujete
alebo nepocítili ste v niektorej  jeho fáze,
že by bolo treba pribrzdiť?
Na začiatku môjho pôsobenia v Košiciach
som si ako 24-ročný v Carmen popri Re-
mendadovi študijne pripravil aj Dona Jo-
sého, dokonca mi dirigent Ján Drietom-
ský dal príležitosť spievať ho na jednom
predstavení. Potom som ho ale na päť ro-
kov odložil, čo bola jediná dobrá možnosť.
Osobnou výzvou pre každého speváka je,
aby volil a nešliapal vedľa. Správna voľba
zahŕňa i rozloženie energie. U mňa sa ob-
dobia horúčkovitej, nadšenej práce strie-
dajú s obdobiami absolútneho oddychu. Je
to možno sedem dní za kvartál, kedy plne
relaxujem, som schopný nič nerobiť
a zabudnúť, že som tenorista.
Koľko predstavení mesačne spievate?
Je to rôzne a nerovnomerné. Počas skúš-
kového obdobia tak štyri – päť predstave-
ní mesačne, mimo neho osem až dvanásť.
Ale napríklad počas účinkovania v írskom
Wexforde som za pätnásť dní spieval dva-
násť predstavení Madame Butterfly a Jako-
bína. Na tie som sa však štyri týždne len
pripravoval a nevystupoval som.
Kde cítite strop? Čo by ste určite nespie-
vali?
Každopádne Wagnera a dokonca ani žiad-
nu nemeckú hudbu, ktorú mám veľmi rád
ako poslucháč. Milujem Mahlera, ale spe-
vácky mi nesedí. Musím odolávať pokuše-
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niu naštudovať Cania v Komediantoch, ne-
bolo by to správne. S veľkou chuťou robím
Radama v Aide, čo je možno diskutabilná
voľba, ale ja sa v ňom cítim výborne, 16
vlaňajších predstavení v Štátnej opere
a v SND u mňa nevyvolalo žiadnu krízu.
Kritika pri vašich výkonoch vyzdvihu-
je predovšetkým vrúcnosť prejavu, vy-
nikajúce frázovanie, širokodyché lega-
to. Talianske belcanto vám jednoducho
sedí. Ste naň programovo sústredený,
alebo to vyplýva z vášho naturelu?
Od pätnástich rokov som veľkým zberate-
ľom nahrávok. Sústreďujem sa predo-
všetkým na historické snímky. Najvyšším
kritériom je pre mňa krása. Za krásne po-
važujem to, čo má hĺbku, históriu, poza-
die, z ktorého vychádza. Talianska hudba
– Verdi, Puccini, Bellini, Donizetti – žije
z týchto hodnôt. Som na rovnakej vlnovej
dĺžke a mám pocit, že na javisku nesiem
zástavu starých tradícií opery.
Čo očakávate od režiséra, dirigenta?
Pod koho vedením sa vám optimálne
pracovalo/pracuje?
Jestvujú pre mňa dva príjemné varianty.
Ten naozaj príjemný je, keď komunikuje-
me, keď je dirigent inšpirujúci človek, pre
ktorého ja som inšpirujúci interpret. Po-
dobné je to pri režiséroch. Nebránim sa no-
vým interpretáciám, neobvyklým postu-
pom, ale som rád, keď sa nájde priestor na
vysvetlenie, keď sa pokúsime pochopiť, čo

kto z nás chce a nájsť spoločnú reč. Potom
je druhý variant (nie spontánne úspešný,
ale tiež príjemný), spočívajúci v tom, že mi
„dajú pokoj“, nechajú ma robiť to, čo po-
važujem za správne. Najhoršia možnosť je,
keď zlyháva komunikácia a nedochádza
k porozumeniu. Doposiaľ som mal však
šťastie a tretí variant sa mi vyhýbal. Na-
opak, mám paletu pozitívnych zážitkov.
Spomeniem snáď jeden– veľmi tradičnú
inscenáciu Madame Butterfly počas írske-
ho hosťovania, s režisérom Robertom Rec-
chiom. Ako Talian nás poriadne trápil s vý-
slovnosťou. Toto bazírovanie na jazyku, na
reči mi je čím ďalej bližšie...
Aký je pre vás optimálny javiskový
partner/partnerka? Čo od svojich ko-
legov očakávate?
Dôležité je, aby si speváci nerobili prieky,
„nezviditeľňovali“ seba na úkor kolegu.
Ideálny partner je ten, ktorý uznáva, že aj
ja som dôležitý, rešpektuje ma, čo by malo
byť, samozrejme, vzájomné.
V súčasnosti pracujete s Jozefom Bed-
nárikom na postave Tonia v Donizet-
tiho Dcére pluku. Režisér Bednárik je
známy nonkonformným prístupom
k divadlu i špecifickým vzťahom k her-
com. Je to vaše prvé stretnutie. Ako sa
vám spolupracuje?
Pán Bednárik je úžasný. Nehovorím to
však preto, že chcem robiť prvú premié-
ru... Ako režisér všetkými dostupnými

metódami vyberá z ľudí to, čo v nich chce
nájsť. Mne sa to veľmi páči. A ten špecific-
ký slovník, zvýšený hlas, exaltované preja-
vy! Je mi to sympatické...
Aké sú vaše blízko- a strednodobé pro-
fesionálne plány?
Pred Dcérou pluku som naštudoval posta-
vu Števu v krásnej inscenácii Jej pastorky-
ne. Je to koprodukcia brnianskej Janáčko-
vej opery a Viedenskej Štátnej opery, s vyni-
kajúcim obsadením, v réžii Davida Pout-
neyho. Intenzívne som počúval Janáčkovu
hudbu – čo je u mňa symptomatické, v eta-
pe štúdia nového diela ho povýšim na pie-
destál najvyššej kvality. Snaha odviesť čo
najlepšiu prácu je u mňa podmienená čo
najväčším oduševnením. Ak teraz študu-
jem Dcéru pluku, všetky ostatné diela ma
zaujímajú menej.
Čo považujete za svoj doterajší najväč-
ší úspech?
Myslím, že najväčším úspechom je moja
štvorročná dcéra. A profesionálne? Za
úspech považujem schopnosť ostať sebou,
ostať živým, pravdivým. Mám pocit, že
okolo nás je veľa umŕtvených ľudí, nielen
v oblasti umenia, a to je strašná škoda. Tak-
že pokiaľ sme živí, treba si ten život v sebe
vážiť.

PRIPRAV I LA MICHAELA MOJ ŽIŠOVÁ

Knihu si môžte objednať na adrese: Orman spol
s r.o., Matičná 15, Bratislava, tel. 02/4445 6388, fax:
02/4463 1181, e-mail: orman@nextra.sk, pri hromad-
ných objednávkach pre školy a študentov zľava.

Publikáciu si môžte zakúpiť u týchto distribútorov
a v predajniach:
Pištek – Freddie, distribúcia, Bratislava, Borská 1, tel.
02/6542 7962, 6541 2140, 6541 2171, www.knihy-
pistek.sk. Predajne Bratislava, Špitálska 16 – 18, Ob-
chodná 2, Miletičova 67, Trnava, Michalovce.
Modul, spol. s r.o., distribúcia Bratislava, Stará Vajnorská,
tel. 02/4445 6310, 4445 6311, e-mail:okata@modul.sk.
Kníhkupectvá Bratislava, Fedinova 10, Vajnorská, Einsteino-
va-Aupark, Gorkého, Levice, Nové Zámky, Trenčín, Nitra.
Music forum, v.o.s., Bratislava, Palackého 2, tel./fax:
02/5443 0998, e-mail:musicforum@nextra.sk.

Vydavateľstvo Orman ponúka:

DEJINY HUDBY I. EURÓPSKY STREDOVEK
(autorka Naďa Hrčková) z chystaných 6-dielnych dejín hudby.

Artforum, s r.o., Bratislava, Radvanská 1, tel. 02/5441
1746, 5441 5091. Kníhkupectvo Bratislava, Kozia 20,
tel./fax: 5441 1898, Banská Bystrica, Dolná 8, tel. 048/
4151 335, afkozia@internet.sk, www artforum.sk.
Ikar, Bratislava, Kukuričná 13, tel. 02/4446 41411, fax:
02/4437 3597. Kníhkupectvo Bratislava, Obchodná 4.
Ex libris, Bratislava, Michalská 4, tel. 02/5443 2441.
Kníhkupectvo Duma, Banská Bystrica, Tatranská 44,
tel. 048/4123 966.
Hudobniny Amadeo, Komenského 6, Košice, tel.
055/6229 714, fax: 6336834, amadeo@dodo.sk.
Musica slovaca, Medená 29, Bratislava, tel. 02/5443
1380, fax: 02/5443 3569, hfv@hfv.
Kníhkupectvo academia, Bratislava, Štúrova 9, tel.
02/5296 8772.
Slovenská kniha Praha, Staré mesto, Jílska l, tel.
+420/2249 47130

Budú to: Renesancia, Hudba okolo
roku 1.600, Viedenské trojhviezdie,
Romantizmus a Hudba Východu Zá-
padu v 20. storočí.
Dejiny sú koncipované ako mono-
grafické sondy do jednotlivých

epoch a kľúčových situácií hudob-
ných dejín. Ich súčasťou je CD s ori-
ginálnym spracovaním a nahráv-
kami starej hudby. Bližšie informá-
cie o l. dieli (Stredovek) na www.de-
jinyhudby.sk.



11�  HUDOBNÝ ŽIVOT • 3 • 2004

C O N  B R I O

vetrík dolu Váhom, Dunaju hlboký. Kraji-
na A, krajina obyčají. Zima. Zaklínanie jari
– jarné nálady, prvosienky, nezábudky, les-
né jahody, kytica lesná. Hory, hory zelené.
Májová flauta, malé letné hry a kytica na
lúke – vivat leto. Od jari do zimy znejú pies-
ne o padajúcom lístí. Ponorená hudba –
zátišie s husľami. Hľadanie piesne na stru-
nách a klávesoch – žobrácka pieseň. Na je-
seň na javore sedí sokol utešený, na prelo-
me – soft november. Litánie k stromom:
cesta ku svetlu. K horám slniečko, k horám
vlha, vlha, pekný vták!

6. SCHOLA RIDICULA

Horička zelená. Narodil sa chrobáčik, vtá-
čiky! Výletný deň, posledný deň prázdnin
na dedine, klarinety na prázdninách.
Záznam siedmeho dňa: Hard-šabes, dupák.
Nie je všedný deň – deň detí! Nespokojné
zvieratká: vysoký je banánovník! Deti v prí-
rode, fidlikanti – hráči, Adamove deti, šťast-
ný princ a syn človeka – pastierik z Drábska.
Ak sa nám fúga vydarí – veselica. Detské
hry a radosti: Haydn pri počítači.

Veselo i vážne – hry a riekanky, zaklína-
dlá o troch panáčikoch a zrkadle. Vokálky,
pionierska a dávidovka, chvála rytmu. Žia-
kopoprekrúcadlá – študentské reflexie,
mikrosvety, arabesky, polarity. Večer da
capo al fine.

7. KOMUNIKÁCIE O SLOBODE

Hľadanie pravdy. Osud a ideál. Aby bol život
na zemi – turecký pochod, lezginka, hym-
nus času v Dukelskom priesmyku. Litánie
okamihu, ozveny. Kto za pravdu horí me-
dzi horami?

Hojana! Chvála zeme – pekná je táto
zem, pieseň o spoločnej vlasti. Hory a srdce
– bojová pieseň vďaky, pieseň mladosti.
Čriepky Matici slovenskej: vysťahovalecká
zborohra: Letí, letí roj. Vnútorný obraz –
prísny chlieb.

Ozveny šťastia? – optimalizácia ad libi-
tum!

P.S.
Ak sa niekomu zdá, že som to prehnala,

má asi pravdu. Nie každá cesta vedie do Ríma,
táto bola tiež slepá. Mne však poskytla hra
s názvami ozajstné potešenie z vyhľadávania
poetických čerešničiek na záhlaví hudobných
diel, ktoré sami osebe majú vlastný priestor
na hudobnú existenciu v čase. Na tomto pa-
pieri sa spojili do súvislostí, ktoré z nich uro-
bili jeden nekonečný festival programových
skladieb. Vivat musica slovaca!

A propros – za to všetko by mohol Katalóg
edičných titulov, keby ho vydávali ako roz-
právkové leporelo. Howgh.

MEŠKA PUŠKÁŠOVÁ

V  texte sú použité ako slová iba názvy
programových skladieb z menovaného

katalógu. Podstatné mená sú neskloňova-
né, slovesá sú v pôvodnom tvare. Názvy
sú spájané do nových významových celkov
pomocou pomlčiek a spojok. Štylistika
vyplynula z názvového heslára. Touto ces-
tou sa chcem úprimne poďakovať sloven-
ským skladateľom za ich fantáziu a vyna-
liezavosť pri pomenúvaní skladieb a záro-
veň sa im ospravedlniť. Básnikom sa ne-
stanem, ale názvy uvedených diel ma in-
špirovali pri písaní rubriky Con brio na
tému: Názvy. Len tak ďalej! Ozaj, spoznali
by ste všetkých slovenských autorov tých-
to vyše 250 skladieb počnúc Depešou
a končiac Ad libitum?

ENTRÉ: SEDEM DROBNOSTÍ

Dobrý deň! súčasníkom. Dobre je nám,
s úsmevom, s radosťou slúžte Pánovi, jemu
jedinému! Mikromodely a príhody, ob-
rázky nášho života. Štyri tváre roka – bra-
tislavské poviedky.

Cesty a stretnutia. Múza mi hovorí: „Hel-
lo, Mr. Finnisy! Bugatti step a giacomobil“.
Fortuna stretnúť človeka: „Čakal som ťa
v Carltone“. Čakanie, mutácie, štruktúry.

Pramienok symetrie – gradus ad Par-
nassum!

1. MLADOSŤ – LEPORELO

Jar v duši a pieseň mladosti, mesačný svit
– posedenie v Daxe. Deže si mi milí? Tá
láska!

Svadba. V sobotu popoludní manželská
hudba, svadobný tanec. Nežnosti a rozto-
paš. Premeny lásky – zlostný dialóg. Všet-
ko má svoj čas. Roztúženie. Návraty: „poď
do môjho náručia“! Bozkali sa a plakali.
Premeny – pulzácie. Ukryté tiene, svetlo,
hniezdenie. Krídlenie.

Feet of My Wife – bonbónik! Ranný svit?
Kratochvíle, little Fooleries.

Miniexhibícia môjmu milému. Večná
hra: hry pre Biancu, hry pre Jordanku, pre
Elišku, pre kantorov – malé hry, čarova-
nie. Bolo to tak? Sen. A ráno kontrasty.

2. ROZPRÁVKA O HUDBE

Rozprávky o zázračných husličkách – sa-
mohrajkách.

Sadaj slnko, sadaj. Hajulienky, haj, sní-
vanie.

Sny pre môjho syna: „búvaj dieťa krás-
ne!“

„Prečo, mama?“
Skončil a zasa začal: „Mami, zahraj mi

pesničku, pieseň o sedmokráske“.
Môjmu synovi rapotala sojka neposluš-

né pesničky – pätoro pesničiek-hračičiek
a tance detí. Kytica pre mamu: bohatá a šťast-
ná z Engerau. Karikatúra o mamičke.

3. AKVARELY

Nie som človek, predsa žijem, moji milí
rodičovia. Prvé listy – listy z môjho mlyna
videné zblízka nad jazerom. Sincerely, listy
priateľom, spomienka, reminiscencie, sen-
tencie, hlas pamäti.

Je ticho už. Tmavomodré rockturno.
Mikropoézie a básne sú unavené, smutná
spievanka ako  okienko do minulosti a hud-
ba k videu: Garpománia. Spomienková
labuť. Dobré ráno clivo dohára.

4. NÁVŠTEVA V OPERE:
NEVŠEDNÁ HUMORESKA

Fragmenty. Rozčítanka v Zuzankinej izbič-
ke: Kde bolo, tam bolo, bolo jedno ticho.
V tichu tak draho vykúpenom, v opuste-
nom dome, kde žijú vtáčiky – tri grácie.
O láska, láska. Báthoryčka – tri rozjímania
za milým, rozhovory. Planctus a plačka.

Dievča a strom. Pieseň o tvojom mene
Afro-Dita, Waka a Talädonga. Smiešne pies-
ne tri piesne o láske, šťastí a vernosti. Štvo-
ro pesničiek – herečiek. Hviezda severu.
Peklo, nebo, zem. Vnútorný obraz a vyzna-
nia. Zakliaty pohyb a krútňava.

5. KONVERGENCIE

Zahučali hory, hovorí zem – bukolika! Za
cisára Pána sniežik poletuje, na zem poma-
ly si sadá krajinou šťastného princa.Povej

CON BRIO depeša

PARAFRÁZY A MEDITÁCIE
KľKľKľKľKľúč:úč:úč:úč:úč: KATALÓG EDIČNÝCH TITULOV, 67 strán. Hudobný fond 2003
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Pred niekoľkými dňami si dirigoval
v Bratislave ďalší z koncertov cyklu
Rencontres Européennes. Tento raz si,
po telese Solistes Européens Luxembo-
urg, viedol Schengen Chamber Orches-
tra, ktorý vytvárajú pedagógovia a frek-
ventanti Európskej hudobnej akadé-
mie Schengen/Bratislava. V jednej
otázke sa „navrstvilo“ niekoľko
mien, pojmov. Mohol by si na
úvod bližšie špecifikovať, trie-
diť, charakterizovať ich zamera-
nia, činnosť, genézu?
Jedným z mojich cieľov je naplniť
stále aktuálne posolstvo artikulova-
né Yehudi Menuhinom z čias našej
spolupráce, kedy sme spolu s Ladi-
slavom Mokrým, koordinátorom
TIJI UNESCO a výkonným vicepre-
zidentom Medzinárodnej hudobnej
rady UNESCO, založili v roku1994
Hudobnú akadémiu TIJI (UNE-
SCO). Koncerty a majstrovské kur-
zy sa uskutočniĺi v Dolnobavor-
skom Mitterfelse, v Českom Krum-
love, Luxemburgu, Hamburgu a tiež
u nás v Bratislave. Hosťami akade-
mických kurzov boli Wiener
Brahms Trio (Jurij Smirnof, Boris
Kušnir, Orfeo Mandozzi), Israel
String Quartet (Yigal Tuneh, Elja-
kum Salzman, Robert Moses, Ale-
xander Kaganovsky), Elisabeth Ha-
genah, Vladislav Brunner. Bratislavských
pedagógov zastupoval Jozef Kopelman.

Komorný orchester Hudobnej akadé-
mie pod mojím vedením s radosťou stál
pri zrode Medzinárodnej speváckej súťaže
Lucie Popp v roku 1996 v Bratislave. Je mi
ľúto, že tak sľubný a úspešný čin, naplnený

entuziazmom mojich priateľov s podporou
významných svetových hudobných osob-
ností, ktoré umelecky pôsobili s Luciou
Popp, dnes mlčí, nezneje. Prajem nám, aby
to bola len generálna pauza.

V rámci NewEurope Festival na koncer-
toch Hudobnej akadémie v Bratislave účin-
kovali N. Znaider , L. Baich, J. Rachlin ale aj

skvelí slovenskí interpreti flautisti T. Jano-
šík, J. Hamerník, huslista D. Karvay, O. Já-
noška, klavirista L. Fančovič...

Od roku 2002 je domovom Hudobnej
akadémie zámok a preslávený Kochhaus
v Schengene v Luxemburgu a od novem-
bra 2003 tiež Zichyho palác v Bratislave.

Túto skutočnosť som zohľadnil v samot-
nom názve Hudobnej akadémie Európska
hudobná akadémia Schengen/Bratislava.

 A čo sa týka projektu Rencontres Eu-
ropéennes , koncerty sa nesú v duchu idey
európskych stretnutí, spoločnej komuni-
kácie.
Aká  je činnosť, štruktúra Európskej hu-

dobnej akadémie Schengen/Bra-
tislava?
Cieľom Akadémie je vzdelávať mla-
dých talentovaných inštrumentalis-
tov a tak im pomôcť pri príprave na
ich profesionálnu dráhu.

Účinkovanie v Akadémii sa chá-
pe ako forma postgraduálneho štú-
dia. Trvá dva roky.

Na jej čele pôsobia ako lektori
prví hráči orchestra Solistes Euro-
péens Luxembourg.

Dnes Európska hudobná akadé-
mia ponúka 9 štipendií na vzdelá-
vanie (4 pre husle, 2 pre violu, 2
pre violončelo a 1 pre kontrabas).

Program vzdelávania obsahuje:
kurzy sólovej hry, kurzy komornej
hry, účasť na skúškach a koncertoch
Schengen Chamber Orchestra a So-
listes Européenns Luxembourg.

Snahou akadémie je viesť mla-
dých v duchu tých tradícií, ktoré
nám odovzdávala staršia generá-
cia. Som presvedčený, že keď sa

mladí seriózne chcú venovať kumštu, tre-
ba im to umožniť, najmä s vedomím reali-
ty, že klasických hodnôt zo dňa na deň
ubúda...
Ako sa môžu mladí umelci dostať do
Akadémie? Formou výberu, súbehov,
konkurzov?

JACK MARTIN HÄNDLER:
„S VEDOMÍM TRADÍCIE...“

V ostatných rokoch ich zaevidovala bratislavská, aj okolitá hudobná sociéta.
Podujatia, koncerty, festivaly... NewEurope Festival, série Rencontres Européennes, duchovné mosty

spájajúce a zjednocujúce na najvyššej úrovni viaceré kultúry do jednej veľkej – európskej.
Všetky tie podujatia sú podpísané rozpoznateľným rukopisom. Ich autorom je Jack Martin Händler
(1947). Huslista, dirigent, hudobník...človek. Bratislavčan pôsobiaci v zahraničí, umelec kmitajúci

medzi mestami a kultúrnymi centrami. Najmä však Európan – žijúci s hudbou a pre hudbu. Spiritus
agens množstva podujatí, iniciátor a realizátor projektov, nahrávok, kompletov... Ak zopakujeme,
že sa pod všetky podpisuje rozpoznateľným rukopisom, potom treba pripomenúť, že je preň vlastná

typická črta gesto, rozkmit a náboj, ženúci jeho pôvodcu za ďalšími nápadmi, myšlienkami,
naplnenými hudbou, umením. Pre ľudí, pre ich stretnutia a zbližovania...

Rok 1994
– s Yehudi Menuhinom.
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Formou odporúčania a výberu. Nemám dô-
veru len ku konkurzom. Dnes je úroveň
škôl a tým aj pripravenosť jej absolventov
veľmi vysoká. To je však len všeobecná úro-
veň. Hľadám osobitosť, osobnú zaintere-
sovanosť. Všetci sme začínali hrať na ná-
stroji asi rovnako. Išli sme na prvú hodinu
a mali sme červené líčka od vzrušenia. Sní-
vali sme vtedy jeden zo svojich veľkých
snov, v ktorom sme sa videli ako veľkí
umelci. Veľmi dobre si na tú chvíľu spomí-
nam... Na uchovanie tohto neopakovateľ-
ného pocitu vzrušenia, očakávania a radosti
potrebuje hudobník najmä mentálne dis-
pozície. Ak umelec vychádza na pó-
dium a podobne pocity neprežíva, už
nie je tvorcom umenia. Ohliadnime
sa za našimi vzormi, za generáciou,
ktorá nás viedla, ktorá bola pred na-
mi. Za opravdivými umeleckými osob-
nosťami, ktoré nepoznačil ani fyzic-
ký vek. Pri ich hre na pódiu vidíme,
ako sa im mení výraz v tvári, pohľad.
V starom, vekom oslabenom zraku
horí plameň naplnený radosťou. Ra-
dosťou z tvorby, objavovania, odo-
vzdávania...
Ďalším výsledkom tvojho umelec-
kého rukopisu je dnes už všeobec-
ne známy orchester Solistes Euro-
peéns Luxembourg, ktorý vedieš.
Stručne: roku  1989 sme založili or-
chester. Je podporovaný nielen mi-
nisterstvom kultúry, ale aj mestom,
kultúrnym fondom a z veľkej časti
privátnymi mecénmi. Som im veľmi
vďačný, pretože sme vznikli a dokázali
existovať v dobe, kedy iné orchestre
zanikajú. Dnes sme v 15. sezóne. At-
mosféra a spolužitie v orchestri sú
excelentné...
Znie to rozprávkovo: tvorivá po-
hoda, súlad, úspechy, ponuky, ale
aj sponzori...
Nehovorme o sponzoroch (ten pojem mi
asociuje tričká, športové haly, štadióny...),
hovorme o podpore. Doba, ktorú prežíva-
me, nie je ľahká, umeniu, hudbe nie je na-
klonená. Ten, kto však chce niečo dokázať,
musí veriť. Dôležitý je pocit vedomia a prí-
tomnosť sebavedomia, ale aj zodpovednos-
ti. Na Slovensku som z určitých ľudí rozča-
rovaný. Zo skutočnosti, že kedysi sme boli
priatelia, potom kolegovia, a dnes sme už
len rovesníci... z akých dôvodov?... neviem.
Cesty sa zavše rozchádzajú. Spoločnosť sa
formuje. Je však na nás, aby sme zachovali
kontinuitu... V absolútnej totalite nás vied-
li ľudia, ktorí mali absolútne humánne prin-
cípy. Za všetkých spomeniem Hansiho Al-
brechta, ku ktorému sme chodili na pose-
denia, na hodiny naplnené hudbou, rozho-
vormi o nej, o umení, živote. Páni profeso-
ri, ktorí nás mali radi, nám dali lásku, ale

nás aj ochraňovali. To, čo sme vtedy neve-
deli, vieme až dnes. Hrali sme, do Reduty
sme chodili na koncerty svetovej úrovne.
Vystupovali, alebo vôbec, začínali tu osob-
nosti, ktoré stretávam dnes na najprestíž-
nejších scénach a v kultúrnych ustanoviz-
niach Európy. No a potom sa stalo to, ako
to stojí v Čechovovom Višňovom sade...“
zahúkala sova, zapískal samovar a stalo sa
nešťastie. Čo sa stalo? Prišla sloboda.“ Pre
mnohých anarchia.
Slobodu sme si zaslúžili, ale s ňou súvi-
siaci pojem demokracie... na ňu asi tre-
ba dozrieť, zmúdrieť...?

Som presvedčený, že my, ktorí sme dostali
talent, sme dostali dar. Nepatrí však iba
nám, ale patrí celej spoločnosti. Máme schop-
nosť ľudí spájať, niečo pekné im povedať,
odovzdať. Keď naša generácia začínala,
mala oveľa menej, než je štandardom dnes.
Žili sme však naplnení ideálmi. Dnes máme
materiálne viac a nestačí nám to. Opúšťajú
nás poslední svedkovia doby. Chýbajú nám
osobnosti...
Tvoje životné aj umelecké cesty smero-
vali naprieč Európou, počnúc Mosk-
vou, cez Kolín n. Rýnom, Bayreuth,
Luxemburg... Každá zo zastávok bola
iná, osobitá, obohacujúca...
Začnem od detských liet. Doma sme mali
peknú, aj keď nie veľkú diskotéku. Pamä-
tám si, že som až tak nespieval a nepočúval
detské pesničky. „Šelakové“ zázraky však
v sebe ukrývali skvosty. Napríklad nahráv-

ky Beethovenových symfónii s Klempere-
rom, B. Walterom, Jochumom..., ale aj
operných spevákov Gigliho, Carusa ...
Ozajstným pokladom  pre sebaspoznanie
sa pre mňa neskôr ukázali platne, synago-
gálne spevy a modlitby s chýrnymi kantor-
mi ako Joseph Rosenblatt, Jan Peerce, Mo-
she, Kusevitzky, Samuel Malavsky... Hudba,
ktorá ma obklopovala, patrila k prostre-
diu, v ktorom som žil, v ktorom som sa
hral. Z rozprávania viem, že raz otec pri-
niesol platňu s Čajkovského Melancholic-
kou serenádou s Davidom Oistrachom. Plat-
ňa však veľmi skoro zmizla z môjho dosa-

hu. Prečo? Počul som tú hudbu prvý-
krát a rozrušený som ju vraj komen-
toval vetami: „mám dve srdiečka
a trasie sa mi krv v žilách“. Rodičia
pochopili silu, nadmerný vplyv emó-
cií a zážitkov na mladučký organiz-
mus a od ich náporov sa ma snažili
ako senzibilné médium uchrániť...
V rodinnom albume ostali fotografie,
na ktorých ako malý chlapček diri-
gujem (ako inak, hudbu z platne).
Dnes, keď pozerám na snímky, mô-
žem konštatovať, že dirigentská pa-
lička v malých rukách pôsobila cel-
kom prirodzene, akoby bola s nimi
zrastená. Ako 4-ročný som dostal
prvé husličky, na ktorých som naj-
skôr „ťahal“, nič viac... nasledovali
prvé hodiny u G. Hudyho a J. Illéša,
prvé melódie, skladbičky, prehrávka
pred profesorom Gašparkom a štú-
diá u profesora Jána Skladaného.
Práve on ma naučil pracovať s detai-
lom, „maľovať“ sláčikom ...

V študentských rokoch som patril
k tej „elite“, ktorá sa uplatňovala aj
sólisticky. Roku 1972 v Bratislave
hosťoval David Oistrach. Predohral
som mu a na základe toho ma prijal
k sebe na štúdiá do Moskvy. A práve

tu nastal prelom v mojom živote. Moskov-
ské Konzervatórium neznamenalo pre
mňa len „obyčajnú“ školu. Kultúra, atmo-
sféra, duch prostredia a ľudia, s ktorými
som sa stretával, znamenali oveľa, oveľa
viac.. .

Sám dieťa židovských rodičov som tu
intenzívne žil,  cítil a nasával tú veľkú
a bohatú židovsko-ruskú tradíciu, a mô-
žem povedať, že v rokoch tvrdej totality
som zažil v mojom okolí atmosféru srdeč-
nosti, vznešenosti a spolupatričnosti, kto-
rú som si vzal so sebou a ktorou napĺňam
môj svet dnes.... A tak som v Moskve cez
moju hudbu precítil to spoločné, to, čo pat-
rí nám všetkým. Precítil som a z celej duše
som si uvedomil moju príslušnosť k našej
európskej kultúre a tradícii. V Cremone
kedysi vyrábali najlepšie husle, na ktorých
sa hralo v Odese. Koncerty nemeckých skla- �

Na prahu
umeleckej
dráhy...
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dateľov Bacha, Beethovena, Brahmsa z celej
duše naplnili židovskí interpreti..., na tejto
báze musíme dnes stavať. To som pochopil
v Moskve. Bratislavské školy mi poskytli
prípravu, rozhodnutie ísť do Moskvy pre
mňa znamenalo doslova osudovú pointu.
Odpovede na otázky a vysvetlenie dostá-
vame v dnešnej Európe, s množstvom kul-
túr, prvkov, ktoré vo svojej rozmanitosti
smerujú k jednému, jedinému cieľu. Niek-
dajšia emigrácia sa dnes premenila na mig-

ráciu a tá poskytuje všetkým nové možnos-
ti, ozajstné spolužitie.
Získaval si skúsenosti muzikantské, ľud-
ské, už vtedy si v predstavách formulo-
val to, čo pozorujeme dnes... jednotu
spektier a skĺbenie do jednej kultúry.
Keď som študoval v  Moskve, pricestovala
tam Vierka Režuchová (... pre nás mladých,
začínajúcich umelcov robila neuveriteľne
veľa. Jej rozhlasové Štúdiá mladých, ktoré
nám otvárali obrovské možnosti, dávali
pocit satisfakcie. ..) Robila so mnou rozho-
vor. Jedna z jej otázok znela, „čo ti dáva
štúdium u Davida Oistracha“. Odpovedal
som jej úprimne –„... neviem. To je asi tak,
ako keď zaštepíš strom. Nevieš, či prinesie
niekedy nejaké ušľachtilé ovocie...“

Veľa som získal u profesora Piotra Ab-
ramoviča Bondarenka, 70-ročného pána
profesora, ktorý bol asistentom u Davida
Oistracha. Lekcie u Piotra Abramoviča čas-
to prechádzali do dlhých rozhovorov a pre-
chádzok večernou Moskvou. K jeho slo-
vám, naplnených poznaním, životnou múd-
rosťou, sa často vraciam. V Moskve som
pochopil, že hra na husliach sa neučí, ale sa

odovzdáva ako rozprávka. Z generácie na
generáciu.
Nebol návrat z moskovského prostre-
dia, ktoré ťa doslova duchovne rozmaz-
návalo, prudkým nárazom na realitu?
Myslím si, že pokiaľ človek má chlieb a vodu,
môže myslieť. My sme hladní neboli. Som
vďačný priestoru, z ktorého som vyšiel, dal
mi predsa toľko, koľko mi mohol dať. Bol
síce uzavretý, stiesnený, ale dokázali sme
sa obklopiť hodnotami. Mal som vtedy

skvelú možnosť. Vrátil som sa z Moskvy,
nasýtený prostredím, možno aj imúnny
k zhubným vplyvom okolia, ktovie... Nie,
ani na nedostatok príležitostí si nemôžem
sťažovať. Koncertoval som doma, ale aj
v zahraničí. Dvakrát som hral Chačaturia-
nov Koncert v Trenčianskych Tepliciach
a v Piešťanoch, ktorý autor sám dirigoval...
Roku 1978 som bol s ŠKO Žilina v Salzburgu
(po Moskve som bol dobre „nadupaný“).
Motal som sa po Festspielhause a tak sa
stalo, že môj priateľ, ktorý bol profesor na
Mozarteu, ma požiadal zahrať na niekoľ-
kých cenných husliach. Ľudia v sále ich chce-
li porovnať. Boli to vynikajúce nástroje. Hral
som viac ako hodinu nevediac, že hrám
pred členmi Berlínskej filharmónie... a na
moje prekvapenie, prišlo mi pozvanie na
konkurz do tohto chýrneho telesa. Na Slov-
koncerte mi napriek tomu, že som patril
do kategórie „exportných“ umelcov, ozná-
mili, že (cit.) „nie je záujem, aby som šiel do
Západného Berlína“. Pri ďalších ponukách,
ktoré som dostával zo zahraničia, sa situá-
cia opakovala („ nie ste v pláne...“). Bolo to
mrzuté, a tak som sa zamyslel. Neučil som

sa predsa hrať na husliach, aby moje snahy
neustále narážali na podobné pseudoargu-
menty a aby som ostal limitovaný vo vy-
medzenom priestore. Rozhodol som sa, že
pri najbližšej príležitosti prijmem prvé an-
gažmán, ktoré sa mi naskytne a pôjdem
vlastnou cestou...
Nepociťoval si ako mladý človek rozča-
rovanie, trpkosť, pocit krivdy?
Ani nie. Možno, keby som tu bol ostal, ne-
bol by som tam, kde som dnes a nemohol
by som vrátiť to všetko, čo som dostal, zís-
kal. Som presvedčený, že keď človek niečo
veľmi chce, tak to dokáže. Hľadať výho-
vorky typu „nemal som dosť, nedalo sa,
nemohol som...“ sa mi vidia neadekvátne.
Sir Solti vyslovil múdru vetu: „Neverím
v talent, ktorý sa nepresadí“.

Moja prvá zastávka bol Kolín nad Rý-
nom, tam som sa udomácnil, nasledovala
ponuka zo Švédska, kde som o.i. pochopil
istý princíp „geografickej priliehavosti“, to,
že mne skôr slušia krajiny, kde sa rodí víno
– tam je viac jasu, radosti. Skrátka – men-
talita krajiny, ľudí. Boli to roky osobných
skúšok, vývoja, spoznávania seba samého,
ale aj škola dôslednosti voči sebe, hodno-
tenia, čo je a čo nie je pre mňa , čo mi sluší,
čo nie...

Roku 1981 ma kontrabasista Slovenskej
filharmónie K. Illek oslovil, či by som to
neskúsil s orchestrom. Stalo sa. S Press-
burger Solisten sme najskôr hrali v sloven-
ských mestách. Na jednom koncerte v Tren-
čianskych Tepliciach s nami ako sólista
v Mozartovom Koncerte účinkoval huslis-
ta p. Francini, ktorý so sebou zobral na-
hrávku  vystúpenia do Luxemburgu. Na jej
základe sme dostali ponuku na vystúpe-
nie. To sa stretlo s neobvyklou odozvou,
priaznivými kritikami, nadviazal som kon-
takty, priateľstvá s tamojšími usporiadateľ-
mi, všetko sa črtalo v ideálnych farbách.
Onedlho sa však bratislavský orchester
rozpadol. Jedným z dôvodov bol opäť „lo-
gický“ argument, že „človek, ktorý žije
v zahraničí, nemôže viesť orchester na Slo-
vensku“... A bolo.

Vtedy som žil a pôsobil v Hamburgu,
mal som pravidelné koncerty, na ktoré
chodili aj moji luxemburskí priaznivci. Ve-
del som, že s ničím sa netreba náhliť, tlačiť
na príležitosť... Až dozrel čas a roku 1989
sme založili orchester, ktorý už 15 rokov
pôsobí ako Solistes Européens Luxembo-
urg. A tak môžem povedať, že tento môj
dnes európsky orchester má začiatky tu,
v Bratislave a som rád, že v ňom radi mu-
zicírujú aj moji priatelia z Bratislavy.
Sú to teda tvoje návraty po dlhej, zloži-
tej, predsa však jednoznačnej ceste...
Dnes verím, že keď človek niečo veľmi chce
a verí tomu, tak to dokáže. Ak ten určitý
cieľ je stále pred nami, pokiaľ máme za

�

Radosť z tvorby, z odovzdávania...
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čím ísť, všetko má svoje opodstatnenie
a svoj zmysel. Nič nie je náhoda.
Tvojou ďalšou, priam osudovou zastáv-
kou bol slávny wagnerovský Bayreuth...
Okrem toho, že som tu pôsobil 16 rokov
v orchestri, mal som aj sólistické príležitos-
ti, hral som komornú hudbu a viackrát som
Festivalový orchester aj dirigoval. Akokoľ-
vek, pôsobenie v Bayreuthe je u mňa spo-
jené vždy so spomienkami na otca. Na ho-
diny, ktoré sme spolu kedysi trávili s libre-
tami v ruke pri rozhlasových prenosoch na
stanici Ö1 z Wagnerovských slávností. Pô-
sobenie v Bayreuthe bolo pre mňa naplne-
ním, pocitom satisfakcie...
Spomenieš si na chvíľku, na pocit, kedy
sa ti podarilo splniť svoj sen a stál si prvý
raz pred orchestrom na dirigentskom
stupienku?
Ten okamih (ak ho tak máme označiť), vy-
plynul celkom kontinuitne a logicky. Ako
huslista som mal pravú ruku pekne vypra-
covanú, citlivú, ktorá – ako sa hovorí –
dokáže sláčikom maľovať. Videl som, že
kolegovia, s ktorými som hrával v orches-
tri, sa prispôsobujú môjmu gestu, pulzu,
dychu, čo je vlastne základný predpoklad
pre vedúceho orchestra. Bol to prvý krok,
impulz k naplneniu môjho priania, túžby
byť dirigentom. Aj v zmysle repertoáru sa
všetko vyvíjalo postupne. Začal som so svo-
jimi známymi a zažitými skladbami, počnúc
Vivaldim, pokračoval som ranými Mozar-
tovými divertimentami, „malými“ Hayd-
novými symfóniami k posledným Mozar-
tovým, nasledoval Schubert, Beethoven,
Brahms, Mendelssohn, Schumann, Wag-
ner... Dnes viem, že dirigovanie sa nedá
naučiť, treba ho prežiť. Tak akosi, krok za
krokom, sa vyvíjala a viedla moja cesta od
huslistu ku dirigentskej koncepcii Čajkov-
ského Patetickej...
Vedel by si charakterizovať premenu in-
štrumentalistu na dirigenta?
Tento proces by som neoznačil ako preme-
nu, skôr ako dozrievanie osobnosti. Moji
pedagógovia ma neučili iba hru na nástro-
ji, ale ma viedli k chápaniu a precíteniu
hudobného obsahu. Vždy som sa cítil hu-
dobníkom. Odpoveď je v spôsobe: Ako in-
štrumentalista som „prerozprával“ hudbu
prostredníctvom nástroja. Dnes prostred-
níctvom orchestra.
Napokon, každý dirigent začína pros-
tredníctvom svojich desiatich prstov...
To platí o tých, ktorí prichádzajú k dirigent-
skému pultu od klavíra.

Moja cesta vedie od huslí, cez sólové
a komorné koncerty, hru a zážitky z or-
chestra. To je muzicírovanie s osobnosťami
ako Erich Leinsdorf, James Levine, Daniel
Barenboim, Lorin Maazel, Wolfgang Sawa-
lisch. Viac ako 60 Parsifalov pod Jamesom
Levinom je veličina zážitkov, ktoré sa po

pretavení stávajú poznaním, ozajstnou ško-
lou. Ako dirigent vychádzam z toho, čo som
si osvojil, čo som počúval už od detstva.
Potom, v adolescentnom veku som bol ten
„múdry“, ktorý všetko kritizuje. Človek
však rokmi zreje, až do chvíle, kedy už ne-
stojí v pozícii, proti niečomu, ale za niečo.
Za tým všetkým sú však skúsenosti, mod-
riny.
Dnes ako dirigent máš úctyhodne širo-
ký repertoár. Budoval si ho doslova čí-
tankovo chronologicky, no dá sa v ňom
vystopovať určitá pilierová os. Hodláš
pokračovať a rozširovať arzenál sme-
rom k súčasnej hudbe?
Ak máš pod pojmom pilierová os na mysli
okruh klasicizmu a romantizmu, tak asi
áno, je to moja pravá, osobnostná adresa.
Neodťahujem a neodriekam sa však ani od
súčasnej hudby. Skladba ma však musí
v prvom rade osloviť, iba tak si k nej doká-
žem vytvoriť vzťah.
Súvisia tvoje umelecké afinity s mentál-
nym založením, s tvojou letorou tradi-
cionalistu, človeka vnímajúceho svoje
korene?

 Som vnuk, dieťa tých, ktorí zažili rok 1933,
nástup nemeckého fašizmu. Pálili sa knihy
a našim dedom postupne zobrali všetko.
Zobrali im slobodu, potom majetky, a keď
už nič nemali, zobrali im životy... To už zúri-
la vojna.

Mama ako dievča žila v Žiline. Môj strý-
ko, Ludvičko Deutsch vtedy 8- ročný – kto-
rého som nikdy nepoznal – bol veľmi ta-
lentovaný huslista, žiak profesora Árvaya...
Roku 1942 bol deportovaný do Osvienči-
mu. Nevrátil sa a tak sa dnes pýtam: „Koľ-

ko takýchto s husličkami sa nenávratne
stratilo...?!“ Moji rodičia prežili, mama
Osvienčim a otec Sachsenhausen, vrátili sa
bez starých rodičov... Ostalo veľké prázd-
no... Aj to som zdedil, aj to sú moje kore-
ne. Potom sme sa narodili my. Nový začia-
tok a rok 1948,  nový „izmus“, 50. roky
a nové lži. Preto je nám na kultúrnu tradí-
ciu bez našich dedov ťažké nadviazať...
To sú asi odpovede na otázky, ktoré stá-
li na  začiatku tvojej cesty... Dotýkajú sa
asi aj tvojej schopnosti intuície, schop-
nosti anticipovať, keď v Moskve si začal
pociťovať prítomnosť Európy, jej jedno-
tiacej konštanty.
Dnes sa strácajú pojmy Východ a Západ,
čas sa naplnil. Je čas nového začiatku. Všet-
ko pekné, čo nám zostalo treba rozvinúť.
„Pestovanie tradícií je udržovanie ohňa
a nie hrabanie pahreby“... (G. Mahler)
Odišiel si, nezabuchol si však za sebou
dvere. Po množstve skúseností a zastá-
vok, na ktorých si ich získal, dokážeš
a chceš prinášať späť...
Dovoľ, aby som spomenul môj veľmi hlbo-
ký zážitok po jednom z mojich posledných

koncertov v Redute... Dirigoval som 1. sym-
fóniu Johannesa Brahmsa. Na koncerte bol
pán profesor Viliam Kořínek, ktorý ma
pozná od mojich troch rokov. Vlastne celú
našu rodinu. Po koncerte mi povedal: „Jac-
kynko, pozdravte rodičov a povedzte im,
že som vám vďačný za to, že oživujete staré
krásy.“

Za tento pozdrav som mu z celého srd-
ca vďačný...

PRIPRAV I LA LÝDIA DOHNALOVÁ

S C. Katsarisom a Schengen
Chamber Orchestra.
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2004
Vo fašiangovom čase má už svoje tradič-

né miesto medzi bratislavskými hudob-
nými podujatiami festival Mozartov týž-
deň, ktorý aj tohto roku usporiadala Mo-
zartova obec Bratislava v spolupráci s agen-
túrou „Ita-Music“. Siedmy ročník festivalu
sa uskutočnil v dňoch 8.-16. februára,
druhýkrát pod záštitou veľvyslanca Ra-
kúskej republiky na Slovensku dr. Martina
Bolldorfa. Rakúsko prispelo k úspechu fes-
tivalu – najmä prostredníctvom Rakúske-
ho kultúrneho fóra – tentoraz azda ešte
viac než v predchádzajúcich rokoch: podie-
ľalo sa (rôznym spôsobom) na šiestich
z celkového počtu ôsmich podujatí. Neču-
do, veď „mozartovský rok“ 2006 sa blíži
a aj účasť predsedu a ďalších členov Mo-
zartovej obce z Viedne na záverečnom kon-
certe by mohla byť dobrým signálom užšej
spolupráce dvoch blízkych Mozartových
obcí v budúcnosti. Mozartov týždeň to po-
trebuje. Pravdupovediac, treba pokladať za
malý „zázrak“, že v dnešných podmienkach
sa darí usporiadať taký kvalitný (hoci po-
merne malý) festival. Pod dnešnými pod-
mienkami rozumieme dnešnú „kultúru“,
či skôr kult „celebrít“, „V.I.P.“, rôznych „ros-
ničiek“ a iných „osobností“, „bálov“
a podobne, teda stručne povedané „Ne-
kultúru“, alebo „Pseudo-kultúru“, ktorá,
ako to všeobecne sledujeme, vôbec nemá
problémy s financiami či so sponzormi. To
sa už vonkoncom nedá povedať o festiva-
loch pre obyčajných, normálnych ľudí, sku-
točných milovníkov umenia (a tým zďale-
ka nemyslíme len Mozartov týždeň). Aj
nestranný, nezainteresovaný pozorovateľ
sa musí čudovať, prečo taká „značka“ naj-
vyššej kvality ako Mozart zápasí s finanč-
nými problémami. Svedčí to, rovno pove-
dané, o úrovni ľudí, ktorí sú dnes pri pe-
niazoch. Tento negatívny postreh na úvod
nemá v žiadnom prípade prekryť to pozi-
tívne. Sú inštitúcie – Slovenská filharmó-
nia, bratislavská mestská časť Staré mesto,
Hudobné múzeum, HTF VŠMU (bolo by
možné spomenúť aj niektoré médiá a pod.)
– ktoré s festivalom Mozartov týždeň tra-
dične dobre spolupracujú a mohli by byť
vzorom nielen pre ďalšie štátne inštitúcie
či organizácie, ale aj pre jednotlivcov, resp.
súkromné firmy, banky a pod. Veď pre sluš-
nú banku by nemal byť najmenší problém
pokryť finančne celý takýto festival – a kva-
litným podujatím by mala zaručenú dobrú
reklamu.

Dramaturgia tohtoročného
Mozartovho týždňa niesla opäť tra-
dičný, osvedčený „rukopis“ dr.
Pavla Poláka, ktorého zámerom
je od počiatku spájať na festivale
známe Mozartove diela (tohto
roku napr. Ave verum corpus alebo Malá
nočná hudba) s neznámymi, na Slovensku
ešte neuvedenými skladbami salzburské-
ho génia. Podobne ako predošlé ročníky,
aj tento mal viaceré dramturgické akcen-
ty: v programe sa znovu objavil vynikajúci
zahraničný umelec, aj muzikológ-odborník
na Mozarta, nechýbala už tradičná filmová
projekcia, na druhej strane väčší priestor
než doteraz dostala cirkevná hudba, ale aj
dobové nástroje.

Úvod festivalu (8. februára) aj tohto
roku patril sólistom a cirkevnému zbo-
ru Kostola sv. Jána z Mathy (trinitárov)
pod vedením dirigenta Petra Čačku,
s organistom Alojzom Rosom. V rámci sv.
omše predviedli Mozartovu Missu brevis
C dur („Spatzenmesse“) KV 220, žalm Bea-
tus vir od Zdeňka Fibicha a skladbu Jubila-
te Deo od Mikuláša Schneidera-Trnavské-
ho. Interpreti – vrátane sólistov Márie Taj-
tákovej (soprán), Kataríny Brejkovej (alt,
hrala aj sólo na flaute vo Fibichovej sklad-
be), Mikuláša Slováka (tenor) a Stani-
slava Vácvala (bas) – podali výborný, pro-
fesionálny výkon a preplnenému kostolu

pripravili naozaj pekný zá-
žitok. Duchovným slo-
vom ho umocnil aj správ-
ca farnosti vdp. Ján Ada-
mus, ktorý nezabudol ani
tento raz zahrnúť Mozar-
ta do modlitieb. Slávnosť
to bola tým milšia, že sa
spájala so sviatkom sv.
Jána z Mathy, zakladateľa
rádu trinitárov a patróna
bratislavského kostola.
Opäť sa ukázalo, že kvalit-
ná cirkevná hudba roz-

hodne nevyháňa veriacich z kostola, to sa
deje skôr „vďaka“ braku, gýču a nekvalite.
Žiaľ, v Bratislave je Kostol trinitárov, čo sa
týka kvalitnej cirkevnej hudby, naozaj
„ostrovčekom pozitívnej deviácie“.

Keďže na večernom otváracom koncer-
te festivalu v Hudobnej sieni Bratislavské-
ho hradu účinkoval spolu s naším orches-
trom starých nástrojov Solamente natu-
rali rakúsky zbor Domkantorei St. Pöl-
ten pod vedením dirigenta Otta Kargla,

celý prvý deň festivalu bol
venovaný cirkevnej hudbe.
Na programe boli u nás
(žiaľ) prakticky neznáme
Vesperae solennes de confes-
sore KV 339, Chrámová so-
náta D dur KV 245 a moteto
Ave verum corpus KV 618 od
W. A. Mozarta, ďalej pre-
miéra Blumentálskeho tan-
ca č. 5 od Petra Zagara a na
záver Missa in C pre koncer-
tantné husle, zbor a orchester
od Carla Dittersa von Dit-
tersdorfa. Mozartove ne-
špory, jedna z posledných
skladieb salzburského ob-
dobia, obsahujú toľko nád-
hernej hudby ako jeho ne-
skoršie najväčšie opery Don
Giovanni a pod. O. Kargl je
vynikajúcim znalcom cir-
kevnej hudby a toto dielo
podobne ako ostatné vy-

pracoval do najmenších detailov. Zameral
sa nielen na dokonale zrozumiteľné (a účin-
né) slovo, ale výborne stvárnil aj dramatic-
kosť úvodného žalmu Dixit Dominus (mož-
no ho postaviť vedľa rovnakých žalmov
Monteverdiho či Händela), ako aj prehľad-
nosť a ušľachtilú krásu fúgy v Laudate pue-
ri či prostú krásu Laudate Dominum (jedna
z „nesmrteľných“ Mozartových melódií!),
jedinej sólovej časti nešporov, ktorú vyni-
kajúco zaspievala sopranistka Marianne
Daxböcková. Takú kultúru zvuku zboru,
pohyblivé, ľahké hlasy sólistov, dokonalú
spoluprácu s orchestrom, ako sme zažili na
otváracom koncerte, možno v cirkevnej

MOZARTOV TÝŽDEŇ

Otto Kargl
a Miloš Valent.
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hudbe počuť len zriedkavo. Koniec-koncov
potvrdilo to aj známe, veľmi „háklivé“ Ave
verum corpus KV 618, ktoré mohlo slúžiť
ako vzor mozartovskej interpretácie (ne-
čudo, že interpreti túto azda najznámejšiu
Mozartovu cirkevnú skladbu na záver ešte
raz zopakovali ako prídavok). V Ditters-
dorfovej unikátnej omši sa pridali aj ďalší
sólisti – Lotte Kasserová (alt), Christian
Bramberger (tenor), Lukas Kargl (bas),
a predovšetkým huslista Miloš Valent,
umelecký vedúci Sola-
mente naturali, ktorý
predviedol náročný
sólový husľový part
(táto omša je predo-
všetkým husľovým
koncertom...) s oso-
bitou muzikalitou, kul-
tivovane a isto. Cel-
kove priniesol otvára-
cí koncert tú najlepšiu,
jednoducho poveda-
né, vzorovú cirkevnú
hudbu.

Vítanou tradíciou
Mozartovho týždňa sa
stávajú premiéry skla-
dieb súčasných slo-
venských skladateľov,
vytvorených na objed-
návku Mozartovej ob-
ce. Zagarov Blumentálsky tanec č. 5 zožal
spomedzi doterajších „mozartovských
premiér“ právom asi najväčší aplauz. Au-
tor necituje a nespracúva žiadnu majstro-
vu melódiu, alebo jej úryvok, no vynika-
júco vystihol ducha Mozartových nemec-
kých tancov (Mozartovou povinnosťou
ako „Hofkammercompositeura“ bolo
komponovanie tanečnej hudby...). Jeho
skladba hýri nápadmi a vtipnými detail-
nými riešeniami, nečudo teda, že rýchly
úvodný tanec i pastorálne, „ľudové“ trio
(so zádržami, slovenskými intonáciami
v melodike) si zahral aj orchester s veľkou
chuťou.

Program festivalu pokračoval (9.  feb-
ruára) v priestoroch Rakúskeho kultúrne-
ho fóra prednáškou prof. Thomasa Hoch-
radnera zo salzburského Mozartea – „Mo-
zart ako pisateľ listov“. Popredný rakúsky
hudobný historik zaujal početné publikum
mnohými neznámymi údajmi a súvislos-
ťami. Po úvode, v ktorom venoval priestor
„listovej kultúre“ v 18. storočí, sa sústredil
na celkovú charakteristiku a typológiu mo-
zartovskej korešpondencie a v závere na-
črtol niektoré vzťahy korešpondencie a kon-
krétnych skladieb (napr. pieseň „Als Luise
die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers ver-
brannte“ KV 520). Živý, spontánny prednes
T. Hochradnera, doplnený aj zvukovými
ukážkami z CD (ale ani jeho vlastný pred-

nes úryvkov z mozartovskej korešponden-
cie nebol vonkoncom nepresvedčivý...),
vzbudil zaslúžený ohlas.

Slovenský komorný orchester Boh-
dana Warchala je už tradičným účastní-
kom Mozartovho týždňa (doteraz iba dva-
krát neúčinkoval na festivale). Pod vede-
ním umeleckého vedúceho Ewalda Da-
nela sa predstavil na dvoch abonentných
koncertoch SF (12. a 13. februára, recen-
zovaný je druhý koncert) opäť vo vynove-

nom, ešte viac „omladenom“ zložení. Zvuk
orchestra, hrajúceho tento raz aj s výpomo-
cami v dychovej sekcii, bol oveľa mäkší než
za čias tradičných „warchalovcov“. B. War-
chal však „z hudobného neba“ určite spo-
kojne sledoval výkon mladých umelcov,
ktorí predviedli Symfóniu D dur od „Bož-
ského Čecha“ Josefa Myslivečka, Sonátu
pre arpeggione a klavír D 821 od Franza

Schuberta (v úprave Theodora Platta pre
violončelo a sláčikový orchester) so sólis-
tom Ľudovítom Kantom a záverečnú
Mozartovu Serenádu D dur KV 203 s úvod-
ným Pochodom (Marcia D dur) KV 237. Mla-
dí interpreti sa pod vedením svojho skúse-
ného vedúceho blysli obdivuhodnou muzi-
kalitou a disciplínou, koncertu možno vy-
tknúť iba negáciu repetícií v Myslivečkovej
a Mozartovej skladbe (okrem Menuetov
v Mozartovi). Na Slovensku sa táto necnosť

nepochopiteľne rozmáha geometrickým
radom. Pravda, všetko začína už v školách...
(NB. záverečná tretia časť Myslivečka trva-
la bez repetícií len čosi viac než 2 minúty...)
Treba si však uvedomiť, že repetícia, to nie
je nejaký „kapric“ skladateľov baroka či
klasicizmu, ale formotvorný prvok, bez nej
je hudba „zahmlená“, menej jasná, najmä
bežnému poslucháčovi. Skúsenejšie „ucho“
musí vynechanie repetícií doslova myknúť.
Navyše, prečo vynechávať repetície u kla-
sikov a v Schubertovi ich (správne!) pone-
chať? Apropo, v piatkovej interpretácii mo-
hol poslucháč konečne pochopiť, čo to vlast-
ne ten Schubert napísal: nie Sonátu „Ar-
peggione“, ale Sonátu pre arpeggione. Náš
popredný violončelista, dlhodobo pôsobia-
ci v Japonsku, pochopil túto skladbu veľ-
mi správne. Z jeho zvukovo komorného
nástroja sa ozývali kultivované tóny, zacho-
vávajúce charakter pôvodného, zaniknu-
tého nástroja. Ľ. Kanta zahral Schuberta
veľmi mäkko, melodicky, jasne a prehľad-
ne, takže každému muselo byť jasné, pre-
čo sa niekedy tento skladateľ nazýva „ro-
mantizujúci klasik“. Husľové sóla v záve-
rečnej 8-časťovej Mozartovej serenáde pred-
niesol s istotou E. Danel. Táto hudba v ni-
čom nezaostáva za Mozartovými symfónia-
mi či koncertmi. Koľko nádhernej hudby
dokázal dať na papier salzburský génius.
Svižné tempá menuetov vonkoncom ne- �

Peter Zagar

Komorní sólisti Bratislava
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prekážali, veď to nebola hudba skompo-
novaná na tancovanie, ale na počúvanie.

Predposledný koncert Mozartovho týž-
dňa v Pálffyho paláci (14. februára) patril
opäť starým nástrojom, tentokrát však dy-
chovým. Aj to bola absolútna novinka
v dramaturgii festivalu. Maria Theresia
Harmonie sa v krátkom čase stala uzná-
vaným medzinárodným zoskupením hrá-
čov z troch stredoeurópskych krajín – Slo-
venska, Rakúska a Maďarska. Herbert
Faltynek a Róbert Šebesta (klari-
nety), Rudi Linner a Viliam Voj-
čík (prirodzené rohy), Katalin Se-
bellaová a Petra Schwagerová
sú skúsení inštrumentalisti, ktorí
dobre poznajú nielen všetky fine-
sy, ale aj úskalia hry na dobových
nástrojoch (resp. ich kópiách). Pred-
viedli veľmi náročný program, po-
zostávajúci zo Sinfonie č. 4 B dur
od Johanna Christiana Bacha (tre-
tiu časť Marche zahrali ako efektný
nástup zo zákulisia celkom na
úvod), Variácií na tému Ch. W. Gluc-
ka „Unser dummer Pöbel meint es
gut“ od Wolfganga Amadea Mo-
zarta v prepracovaní Juraja Dru-
žeckého, rané Sexteto Es dur op. 71
od L. van Beethovena (1796) a Mo-
zartovu Serenádu Es dur KV 375
(v originálnej verzii z roku 1781).
Hráči ukázali nielen výbornú súhru
tradičného komorného zoskupe-
nia obdobia klasicizmu, ale aj kva-
litné, vyspelé sólistické výkony, ktoré im
umožnila najmä Mozartova-Družeckého
skladba a záverečná serenáda. Najmä skú-
senejší poslucháč vie oceniť nielen pekný,
dynamicky menej prierazný tón nástrojov,
ale aj to, aké ťažké je hrať na týchto nástro-
joch bez „kiksov“, čo bol aj prípad tohto
koncertu. Možno chýbalo (až na Mozarto-
vu serenádu a záverečný efektný prídavok
z Danziho sexteta) len trochu viac radosti
z hry.

Na záverečnom koncerte festivalu (15.
februára) sa objavili druhýkrát v jeho krát-
kej histórii Komorní sólisti Bratislava
s dirigentom a sólistom, vynikajúcim fago-
tistom chorvátskeho pôvodu, žijúcim už
dlho v Rakúsku, Milanom Turkovićom.
Plná Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
zažila dôstojný záver festivalu. Milan Tur-
ković, po E. Heoprichovi a R. Vlatkovićovi
tretí vynikajúci hráč na dychovom nástro-

ji, ktorý účinkoval na Mozartovom týždni,
je jedným z najlepších súčasných fagotis-
tov na svete a predstavil sa aj ako dirigent
s výborným cítením hudby klasicizmu i so
skúsenosťami. Mladý bratislavský orches-
ter mu úlohu vôbec nesťažil, ba naopak,
podal jeden z najlepších výkonov, aký si pa-
mätáme. Vzácne precízna hra, reagovanie
na každé gesto dirigenta a zároveň sólistu.
V úvode koncertu odznela svieža, raná
Mozartova Symfónia C dur KV 128, ďalej

jedna z (mnohých) vrcholných symfónií
J. Haydna – Symfónia g mol („La poule“),
Hob. I:83, Koncert pre fagot a orchester B dur
KV 191 W. A. Mozarta a na záver určite naj-
populárnejšie dielo tohto autora Serenáda
G dur („Eine kleine Nachtmusik“) KV 525.
Hoci všetky skladby boli zahrané na vyso-
kej úrovni maximálne disciplinovane
a s veľkou dávkou muzikality, predsa naj-
viac upútal Mozartov fagotový koncert.
Takú perfektne cítenú frázu, absolútnu is-
totu, vysokú kultúru tónu, farebné odtien-
ky, ktoré dokázal zo svojho nástroja dos-
tať M. Turković, nemožno počuť hocikedy.
S náročným sólovým partom sa doslova
„pohrával“, ale výborná bola v tomto kon-
certe aj veľmi dôležitá spolupráca (dialóg!)
s orchestrom. Pod jeho vedením Komorní
sólisti s mladíckym elánom výborne zahrali
aj ranú Mozartovu symfóniu, Haydnovu
„Sliepku“, plnú typického haydnovského
humoru, a záverečný „hit“, v ktorom po-
slucháč mohol aj po x-tom vypočutí po-
strehnúť nové nápady v detailoch.

M. Turković zaujal početné auditórium
aj na majstrovskom interpretačnom kur-
ze (16. februára) v koncertnej sieni HTF
VŠMU. Spolu s talentovaným poslucháčom
5. ročníka VŠMU R. Košickým sme mohli
ešte raz vychutnať všetky tie nádherné „zá-
kutia“ Mozartovho fagotového koncertu,

M. Turković však s mladými pra-
coval aj na parte Ravelovho Bole-
ra. Súčasťou Mozartovho týždňa
bola večerná projekcia záznamu
predstavenia Čarovnej f lauty na
Salzburských slávnostiach z roku
1991.

Celkove mal festival výbornú
úroveň, pravdepodobne dosiaľ
najlepšiu. Návštevnosť všetkých
podujatí bola nadpriemerná (vrá-
tane sobotňajšieho koncertu v Pálf-
fyho paláci), potešilo výrazné za-
stúpenie mladých nielen na pódiu,
ale aj v publiku. Mozartov týždeň
má pred sebou určite dobrú per-
spektívu, najmä, ak sa podarí od-
strániť v úvode spomínané finanč-
né problémy (napr. prostredníc-
tvom generálneho sponzora). Mo-
zart by si to v každom prípade za-
slúžil – a nielen kvôli blížiacemu sa
výročiu...

LA D I S L A V KA Č I C

FOTO JURA J  BARTOŠ

Maria Theresia Harmonie

�
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Vo svete klamlivých reklám, pseudohod-
nôt a hudobných exhalátov, ktoré chŕ-

lí priemysel pop music, sa stáva koncertná
sieň SF oázou pravdy, miestom, kde krité-
riá hodnôt nie sú ešte zvrátené. Prišlo mi
to na myseľ v súvislosti s koncertom 28.
januára v réžii orchestra SF, dirigenta
Tomáša Hanusa a sólistov Juraja Čižma-
roviča – husle a Eugena Procháca – vio-
lončelo.

Keďže lístky v pokladnici boli beznádej-
ne vypredané, predpokladám, že magne-
tom tohto koncertu boli jednak naši inter-
preti, jednak dramaturgická skladba prog-
ramu: Brahms – Koncert pre husle, violončelo
a orchester a mol op. 102 a Mozartova Sym-
fónia C dur Jupiterská KV 551. Brahmsov
dvojkoncert osciluje medzi symfóniou
a koncertom – no z hľadiska sólistických
partov siaha až k  výsostne komorným
meditáciám. Sólistický slovník a výrazový
diapazón tu je nesmierne široký, bohatý
a pestrý. Obaja renomovaní sólisti dostali
teda príležitosť popasovať sa s hudbou J.
Brahmsa. Výsledok bol znamenitý – prav-
divý a presvedčivý. Tak Čižmarovič ako
aj Prochác pristupovali k Brahmsovej hud-

be nesmierne prirodzene. Obaja disponu-
jú prekrásnym spevným tónom, širokou
výrazovou škálou a znamenitou techni-
kou. Ak teda Brahmsov dvojkoncert je
v pravom slova zmysle symfóniou, tak
potom podiel orchestra aj dirigenta bol
kľúčový. Dirigent T. Hanus a orchester SF
boli na túto úlohu znamenite pripravení.
Úlohou recenzenta v takýchto prípadoch
je len konštatovať, že išlo o presvedčivý
umelecký zážitok.

Mozartova Jupiterská symfónia má ešte
aj v rámci Mozartovej tvorby svojské a ne-
opakovateľné postavenie. Nielen pre fúgu,
ktorá patrí k veľkým hudobným zázra-
kom, ale pre celé tajomné vyžarovanie.
Prichádza k nám z diaľav, ktoré sme si
predtým nikdy neuvedomovali. Akoby

z inej planéty, z iných sfér. Má preto
aj svoje interpretačné špecifiká, ktoré ne-
možno zovrieť do učebnicových šablón.
Jupiterská symfónia má obrovskú vnútor-
nú slobodu. Túžbu odpútať sa od zemskej
tiaže a vzlietnuť. Tento fenomén nespúta-
nej voľnosti vyžaruje z každého taktu.
Možno aj Jupiterská symfónia je tušením
blížiacej sa smrti a poodhalením tajomnej
opony. Mal som pocit, že aj tu sa interpre-
ti nechali unášať Mozartovou tajomnou
hudobnou víziou; lebo veď v hudbe je všet-
ko povedané. Treba ju len profesionálne
zvládnuť a uveriť jej. Ak je Beethovenova
9. symfónia Ódou na radosť, tak potom
Jupiterská je symfóniou slobody – voľno-
myšlienkárstva a nespútanej túžby vyslo-
bodiť sa z otroctva – pretrhnúť putá prí-
ťažlivosti a vzlietnuť. Je dobré, že interpreti
pochopili túto duchovnú slobodu Jupiter-
skej, nenechali sa spútať pravidlami prís-
nej štýlovosti, ale muzicírovali. Už som
spomenul, že dirigent T. Hanus má všetky
predpoklady, aby sa stal skutočnou diri-
gentskou osobnosťou. K tomu je však
potrebný čas a početné príležitosti – stáť
pred vynikajúcim orchestrom.

IGOR BERGER

*  *  *

Dvořákov Klavírny koncert nepatrí prá-
ve k najhranejším výtvorom tohto čes-

kého skladateľa, skôr naopak. Príčiny mi
neboli celkom jasné – až do dňa, keď sa
konečne objavil na programe ďalšieho abo-
nentného koncertu Slovenskej filharmónie
5. a 6. februára. Jeho melodická invencia,
stavebná kompaktnosť či spôsob tematic-
kej práce sa azda nevyrovnajú týmto kom-
ponentom v neskorých symfóniách, iných
koncertantných skladbách, symfonických
básňach... V Koncerte sa však nachádza
mnoho prekrásnych nuáns a nádych štý-
lovej osobitosti zrelého Dvořáka; jeho pre-
svedčivá interpretácia je bezmála syzifov-
skou úlohou, veľkou výzvou aj pre veľkých
umelcov. Klavirista Jan Simon a dirigent
Vladimír Válek to mali skutočne ťažké,
hoci na druhej strane ako „krajania“ Dvořá-
ka aj o čosi uľahčené.

Treba ich chváliť už len za ušľachtilý zá-
mer adekvátne a podmanivo priblížiť ten-
to nie veľmi známy kus bratislavskému
obecenstvu. J. Simon sa preukázal ako tech-
nicky obdivuhodne disponovaný, suverén-

ny a disciplinovaný pianista. Hral s mo-
hutnou vervou, temperamentom, v jeho
podaní bolo cítiť logicky premyslenú kon-
cepciu. Chýbalo mi tu však viac farieb, fi-
ligranskej jemnosti, bohatšia fantázia
a občas aj spontánnejšia rytmická živelnosť
(napríklad v  muzikantsky najviac inšpiru-
júcej 3. časti). A tiež ľahkosť, perlivosť zvo-
nivých figuratívnych pasáží, dôslednejšie
frázovanie, nadhľad – to všetko patrí
k métam, na ktoré mladý Simon v blízkej
budúcnosti istotne s úspechom zaútočí.

Vladimír Válek patrí k pomerne častým
hosťom našich koncertov. Orchestrálny
„sprievod“ značne symfonizovaného Dvo-
řákovho koncertu tvaroval s prehľadom,
k vzájomnej súhre sólového partu s or-
chestrom nemožno mať zásadné pripo-
mienky. Na rozdiel od Beethovenovej Pia-
tej, „Osudovej“ symfónie c mol, ktorá sa
v druhej polovici programu objavila. Treba
priznať: laické aj profesionálne obecenstvo
je z nekonečného obohrávania Beethove-
nových symfónií dosť unavené (predpokla-
dám, že nielen u nás), o čom svedčili aj nie-

ktoré poloprázdne rady v Redute. A práve
Osudová! Ak ju hrať, tak iba v majstrovskej
interpretácii najvyššej kvality (keď už ne-
vyžadujeme rovno novátorský prístup). Nie
však rutinérsky, „štandardne“.

V ten večer vyznela Osudová veru dosť
rutinérsky. Predovšetkým 1. časť so svo-
jím povestným „klopaním na dvere“ na
mňa pôsobila povrchne, dielo nevibrovalo
potrebným napätím, motívy a témy neboli
modelované dosť precízne – najmä dyna-
micky. Válek zväčša forsíroval forte, sme-
roval k pohnutému chápaniu con fuoco
appassionato. Možno to privítať najmä
v triumfálnom finále, nie však v lyrických
variáciách druhej časti, kde by sa zišlo viac
pokoja a kontemplatívnosti. Takisto osu-
dový motív v tretej časti hrali lesné rohy
príliš silno, až agresívne. Napínavý prechod
z tretej časti do slávnostno-radostných vý-
krikov záverečnej časti, naopak, zaujal oveľa
viac, podobne ako spomenuté finále. Na
záver si neodpustím poznámku aj k mies-
tami nie dosť zrozumiteľnej artikulácii slá-
čikovej sekcie... TOMÁŠ HORKAY

Eugen Prochác a Juraj Čižmarovič.
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16.00 Dychová hudba (RD)
16.30 Program Rádia Devín
17.00 správy (RS)
17.05 Bakalári (RR Ko)
17.30 Hudba (RD)

NEDE¼A

9.00 Ľudia z križovatiek
9.30 Kultúrna revue

12.00 (RS)
13.00 Panoptikum (RR BB)

SOBOTA

8.00 R-MIX
9.00 RS
9.30 Bratislavská panoráma

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

Slovenský rozhlas, Rádio Regina Bratislava

Mýtna 1, P.O.Box 55, 81755 Bratislava, tel.: 5727 3750-9, 5727 3764, fax: 5249 5585

VKV 104,4 MHz     SV 792 kHz

14.00 správy (RS)
14.05 Hudobné pozdravy
15.05 Bonbónik
16.00 Pozvete nás ďalej (RS)
17.00 Kalendár
17.30 Ozveny dňa

VŠEDNÉ DNI:

05.00 Rádiobudík
08.00 Rádiotrh práce
09.00 Hudobné pozdravy

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

a umelecké relácie
14.00 Správy RRB
14.05 Reprízové relácie Rádia

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

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

Svedkami nevšednej, no o to príjemnej-
šej hudobnej udalosti ste sa mohli stať,

keď ste náhodou 4. februára zablúdili na
koncert abonentného cyklu J v koncertnej
sieni SF. Ako už sám názov tohto cyklu (Ju-
nior koncerty) napovedá, jeho interpret-
mi sú spravidla mladí ľudia.

Keď sa mi do rúk dostala pozvánka na
koncert sprevádzaná informáciou, že det-
ský (mládežnícky) orchester jednej brati-
slavskej ZUŠ usporiada samostatný kon-
cert v rámci tohoto cyklu, zdalo sa mi to
dosť nepravdepodobné a uvažoval som,
ako by asi bolo možné, aby „obyčajný“ det-
ský orchester svojou hrou mohol zaujať
náročné publikum filharmónie a zvládnuť
celovečerný koncert aj časovo. Moje obavy
však nedostali možnosť naplniť sa a bol som
navyše veľmi príjemne prekvapený.

Interpretačným telesom celého dvojho-
dinového večera bol totiž Orchester mla-
dých ZUŠ Ľudovíta Rajtera. Pod taktov-
kou dirigenta Miroslava Šmída, ktorý
toto teleso formuje už takmer celé desať-
ročie, vystúpili v dobrom 40-člennom or-
chestri spoločne popri žiakoch školy aj ich
pedagógovia vo vzácnej muzikantskej sym-
bióze. Mladí ľudia, ktorí ešte nestihli získať
maniere skúsených hráčov, pôsobili na
pódiu skromne, zato však dostatočne se-
baisto. Zrejme preto, že účinkovanie na
verejnosti nie je pre nich žiadnou výnimoč-
nou udalosťou (naposledy som ich výkon
sledoval v novembri m. r. na Festivale stu-
dentských orchestrů v Prahe). Zloženie te-
lesa potvrdzuje tézu o tom, že v amatér-
skych neprofesionálnych telesách hrajú
vždy toľkí hráči a také nástroje, ktoré sú
dostupné. Zvuk pekne vyváženej sláčiko-
vej sekcie bez kontrabasov dopĺňali so zme-
nami v jednotlivých skladbách 3 flauty,
hoboj, lesný roh a bohatá sekcia bicích ná-
strojov. Toto nástrojové zloženie sa stalo
pre orchester typickým.

Je len zrejmé, že pre takéto špecifické
obsadenie by sme repertoár mohli hľadať

ako ihlu v kope sena a tak sa aranžovania
musel ujať samotný dirigent. Program kon-
certu bol zručne dramaturgicky skompo-
novaný a naša pozornosť oscilovala medzi
samotným orchestrom a početnými sólis-
tami, ktorí večer obohacovali svojimi vyni-
kajúcimi výkonmi. Hneď na úvod sme sa
po pekne vypracovanej Rajterovej Suite
miniature mohli pokochať nielen uchom,
ale i okom na troch dámach flautovej sek-
cie orchestra, ktoré sa v triu predstavili
v Scarlattiho Quartetine pre tri f lauty
a orchester. Výnimočným speváckym zja-
vom bude, zdá sa, aj mladý, sotva 15-ročný
Martin Klempár, ktorý s krištáľovo čis-
tou intonáciou a náznakmi pekne posade-
ného rezonujúceho tónu uviedol pôvabnú
áriu Sposa son disprezzata z opery Bajazet
od Antonia Vivaldiho. Všetci sólisti koncer-
tu, samozrejme, museli byť dynamicky
podporení mikrofonickým zosilnením, čo
je len pochopiteľné, avšak v ničom to ne-
ubralo na bezprostrednosti ich umeleckej
výpovede, ktorú už mnohí dokážu posu-
núť aj do radov publika. Takou bola naprí-
klad i vynikajúca huslistka Lucia Kopso-
vá, ktorá s vrúcnym predchnutím svojho
prejavu predniesla spolu s orchestrom zná-
mu Meditáciu z opery Thal̈ s od Julesa Mas-
seneta. Vrcholom prvej polovice koncertu
(dobre počujete, trúfli si na koncert s pres-
távkou!) sa stal nádherný Koncert pre kla-
vír a orchester f mol BWV1056 velikána hu-
dobnej inteligencie Johanna Sebastiana Ba-
cha. Predniesla ho s neobyčajnou ľahkos-
ťou a citom pre barokovú vyrovnanosť zvu-
ku Dominika Fáberová.

Druhá časť koncertu sa niesla v  odľah-
čenejšom duchu, avšak bez ujmy na zod-
povednosti prístupu. Práve takúto sklad-
bu by ktosi možno od koncertu mládežníc-
keho orchestra očakával. Po Gershwino-
vom Summertime a Uspávankách od Jána
Cikkera neostal Orchester mladých názvu
svojej školy nič dlžný, keď uviedol ďalšiu
skladbu Ľudovíta Rajtera. Tentokrát sa

v jeho Slovenskom tanci č. 1 ako sólistka
predstavila šikovná violončelistka, takisto
víťazka mnohých súťaží, Hanka Bajtošo-
vá, ktorej dvaja bratia ju navyše sprevá-
dzali ako členovia orchestra. Rubinsteino-
va Melódia a Straussov Cisársky valčík po-
sunuli dramaturgiu koncertu smerom k ne-
náročnejším skladbám, dobre známym aj
širokým poslucháčskym vrstvám. Ohnivú
interpretáciu Móžiho Cigánskeho tanca sme
snáď očakávali od koncertnej majsterky
orchestra, zručnej Sone Hollerovej, úna-
va i nemožnosť dostatočnej koncentrácie
pred výkonom po takmer poldruha hodi-
novom koncerte však urobili svoje. Aj na-
priek tomu musíme túto mladú primárius-
ku vyzdvihnúť za jej zodpovedný, takmer
profesionálny prístup k svojej úlohe.

Skladby alebo spracovania Svetozára
Stračinu a Miroslava Šmída zasa obohatili
repertoár koncertu aj o folklórnu hudbu,
ktorá sa najmä v rukách mladých muzikan-
tov vyníma veľmi dobre. V druhej meno-
vanej skladbe sa zaskvela výborne pripra-
vená dievčenská spevácka skupina pod
vedením Angely Vargicovej, kde mali mož-
nosť vyznieť jednotlivé hlasy jej členiek aj
sólovo. Tamarinov Cuban Dance v spracova-
ní M. Šmída zavŕšil koncert mladých umel-
cov v štýle odviazaných rytmov latinsko-
americkej hudby, v ktorej mali možnosť
dosýta sa vyšantiť členovia rozsiahlej sek-
cie bicích nástrojov.

Na tvárach návštevníkov odchádzajúcich
z tohto koncertu sa zračilo zadosťučinenie,
dobrý pocit a snáď aj oprávnená pýcha na
náš hudobný dorast, ktorý pod rukami
skúsených a zanietených pedagógov dosa-
huje čoraz vyššiu kvalitu. Jednoznačným
pozitívom týchto mladých umelcov je prá-
ve radosť z tvorenia hudby, z jej oduševne-
lej interpretácie, ktorú si snáď zachovajú aj
v rokoch svojho profesionálneho pôsobe-
nia, na čo majú mnohí z nich všetky pred-
poklady.

RÓBERT FALTUS
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Na koncerte Slovenského komorné-
ho orchestra pod vedením Ewalda

Danela 29. januára sme si vo veľkej sie-
ni Reduty pripomenuli zakladateľskú osob-
nosť tohto telesa, ktorej slávne a poctivé
meno už dlhší čas patrí k jeho názvu – ná-
rodného umelca (tu a teraz vnímam tento
titul ako absolútne primeraný) – prof. Boh-
dana Warchala. Januárový termín by sa mal
podľa slov organizátorov stať tradíciou. Je
zaujímavo aj dojímavo dvojznačný: Bohdan
Warchal má 30. decembra výročie „s krí-
žikom“, 27. januára výročie „s hviezdičkou“
– oba magické kruhy sa takmer dotýkajú...

Program zostavil súčasný umelecký ve-
dúci SKO Ewald Danel (s pomocou pani
Warchalovej) z diel, ktoré boli úzko späté
s umeleckou interpretačnou praxou tejto
osobnosti. Aj tu sa veci symbolicky uspo-
riadali nielen v dramaturgii polarít (A. Co-
relli – F. Schubert v prvej, J. S. Bach –
L. Janáček v druhej časti programu), ale aj
podľa warchalovskej umeleckej biografie
a jeho osobných preferencií; Concerto gros-
so g mol op. 6 č. 8 od Arcangela Corelliho
bolo prvým titulom, ktorý „warchalovci“
uviedli na verejnosti, kým Sláčikové kvarte-
to č. 4 d mol D 810, „Dievča a smrť“ od Fran-
za Schuberta (v Mahlerovej úprave pre slá-
čikový orchester) bolo poslednou skladbou,
ktorú Warchal hral so svojím telesom. Ako
v príhovore bulletinu uvádza E. Danel:
„...srdcu blízkym skladateľom prof. Warchala
bol J. S. Bach, medzi najobľúbenejšie diela
patrila Janáčkova Suita...“ Skutočne opráv-
nená a citlivá voľba...

Počúval som, ako SKO B. Warchala hrá
tento zdanlivo protirečivý, až nesúrodý dra-
maturgický celok a spočiatku som mal aj
trocha obavy, ako štýlová rozmanitosť,
a tým aj široký rozsah požiadaviek na in-
terpretáciu generálne omladenému kolek-
tívu „sadne“. Skúsenosť, zrelosť a konti-
nuitu tu reprezentovali najmä osobnosti
umeleckého vedúceho a prvej violončelist-
ky Evy Čermanovej. Symbolicky – „zho-
ra“ a „zdola“, či „zľava“ a „sprava“ držali
svojím absolútne skoncentrovaným prístu-
pom k hudbe celé teleso v pevnom a láska-
vom „zovretí“... V tom sa E. Danel – hoci
pôvodne nie „warchalovec“ – zaradil do
warchalovskej tradície: prežíva každú hu-
dobnú frázu priam bytostne, vteľuje sa do

nej, má o nej plastickú, nekompromisnú
predstavu. V odpovedi na túto osobnost-
nú výzvu „warchalovci“ v čase, keď som
s nimi prežíval zrod a úspech nádhernej
koncepcie svojej Ponorenej hudby (80. ro-
ky), reagovali s rovnakou zrelosťou a nad-
hľadom – boli svojmu „šéfovi“ asertívnym
partnerom. E. Danel momentálne pôsobí
ako ten starší a múdrejší – jeho skúsenosť
vládne väčšine mladého kolektívu nieke-
dy možno až príliš čitateľne, hoci to nie je
v tom, že by sa vnucoval, ale v tom, že je
jednoducho zrelší. Súčasní „warchalovci“
sú znova na ceste za svojou neopakovateľ-
nou identitou. Keď som si to počas koncer-
tu v rôznych súvislostiach uvedomoval,
bolo mi spočiatku možno trocha nostalgic-
ky ľúto za „starou partiou“. Ale potom som
si uvedomil, aká typicky „warchalovská“
je táto situácia – veď Bohdanovým osudom
boli práve stále nové a nové začiatky, úpor-
né, až sebazničujúce návraty k už realizo-
vaným koncepciám, ich posúvanie na novú
úroveň, neodbytná, ale oduševnená peda-
gogická aktivita, orientujúca sa na tých, kto-
rí nastupovali do „rozbehnutého rýchlika“,
zaťatosť v hľadaní najprimeranejšieho prí-
stupu ku každej novoštudovanej skladbe.
E. Danel má v niečom možno ľahšiu situá-
ciu; súčasní hráči SKO sú skvele individuál-
ne vybavení – zahrajú všetko s absolútnou
ľahkosťou, aj to, kde v minulosti bolo po-
trebné určité úsilie, či usilovnosť, kde niek-
dajší „warchalovci“ dreli a zdolávali... To by
som však – bez najmenšej snahy narušiť
slávnostnosť chvíle – videl ako určitý han-
dicap na ceste k interpretačnej osobitosti
tohto telesa, za jeho slávnym „logom“, to
nie je a nikdy nebude „warchalovské“...
Sám Majster musel na sebe od diela k dielu
tvrdo pracovať – nielen ako huslista a „prvý
muž“ kapely, ale aj ako dirigent (najmä keď
odkladal husle), kým sa odvážil stáť si za
svojím chápaním vecí a vyžadovať od ostat-
ných oddanú spoluprácu. Niekedy sme sa
mu priateľsky a dobromyseľne smiali, že
so svojím Bachom a Vivaldim chodí spá-
vať, že si ich „ukladá pod vankúš“, aby sa
mu aj v noci snívali a zjavovali... V prejave
súčasných mladých hráčov SKO – vďaka
spomínanej „ľahkonohosti“ v technike
a štýlovej poučenosti – prevažuje inteligent-
ná komplementarita, decentné a štýlové

komorné hranie, ktoré je pod neustálou
rozvážnou kontrolou, najmä čo sa týka
osobnostného vkladu. Pekne to bolo počuť
najmä v barokových skladbách, predo-
všetkým na Bachovom Brandenburskom
koncerte č. 3 G dur BWV 1048, ktorý je akým-
si „konkurzom“ pre jednotlivé hlasy a ná-
stroje: všetci sa vďaka ohromujúcej inteli-
gencii a sofistikovanosti tejto skladby pred-
stavujú v tom istom materiáli rovnakými
gestami. Je to rovnocenná diskusia na dané
témy, výsostne partnerská hra. Bolo však
cítiť, že tón predsa len udáva ten zrelý, sýty,
vnútorne uvoľnený a radosťou naplnený
primárius, kým to ostatné je zdvorilou od-
poveďou mladších partnerov, žiakov, na-
sledovníkov. Bolo to elegantné, pekné, ale
nie celkom „warchalovské“; nech akokoľ-
vek a ktokoľvek kedysi zvykol vyčítať War-
chalovi, že jeho súbor, to sú len „cvičené
opice“, ktoré realizujú jeho „krotiteľský“
koncept, nemal pravdu – naopak, Bohdan
síce nesmierne tlačil na svojich, ale ako
odpoveď neočakával poslušnosť, ale názor.
V dobrých, žičlivých etapách SKO sa ho vždy
dočkal – prichádzal postupne, ako odme-
na za spoločnú drinu.

Na druhej strane obdivujem na dneš-
ných „warchalovcoch“, že majú štýlové
hranie „v malíčku“. Ich interpretácia Co-
relliho bola možno až priveľmi „pouče-
ná“ oproti tomu, ako tohto vrúcneho, afek-
tovosťou nasýteného starého majstra chá-
pal a uvádzal Warchal. Netiekla z toho šťava
– ja viem, veď ani vlastne nemá, však? Pri-
znám sa, že mi je pri súčasnej interpretač-
nej štýlovej sofistikovanosti, pri tej štýlo-
vej „haute couture“ občas aj ľúto za dob-
rým chlebom s masťou a cibuľou, hoci to
pre žlčník určite nie je vhodné – ak mi teda
čitateľ dovolí túto možno až príliš rozto-
pašnú metaforu... Po Corellim som čakal,
ako sa štýlový prístup posunie; dočkal som
sa – Schubert bol „lekárnicky“ odvážený
na miligramy výrazu, artikulácie, dynami-
ky, tvarových súvislostí. Vládla v ňom do-
konalá, až takmer „secesná“ (v podstate
biedermeierovská, špecificky viedenská...)
ozdobnosť, ornamentálnosť, ľahkosť, „Ge-
mütlichkeit“... Občas došlo aj na „smrteľ-
né“ akcenty, ale zasa len veľmi striedmo.
Počul som už toto dielo – poznačené tem-
ným tónom smrti – aj so silnejším dôra-
zom na jeho tragickú črtu. Treba povedať,
že vysoká miera vkusu nedovolila ani sú-
časnému SKO, aby sa pomer medzi pólom
mladistvej hravosti, dekoratívnej krásy
a pólom temnoty skreslil. Mrazivé účinky
kontrastov a premien z bezstarostnej kres-
by na neúprosné gesto sa dostavovali – lebo
sú zabudované v samotnej štruktúre diela.
A práve štruktúru tlmočia títo „warchalov-
ci“ veľmi plasticky, čitateľne, hoci aj s väč-
ším odstupom a vnútornou rezervou, ako

Warchal
MEDZI NAMI A V NÁS...

(Niekoľko osobných poznámok k jednému výnimočnému koncertu.)

�



22 �  HUDOBNÝ ŽIVOT • 3 • 2004

K O N C E R T Y

to bolo za čias B. Warchala, keď on sám
mal „nástroj“ svojho telesa dokonale nala-
dený na svoju strunu...

S určitým napätím som očakával, ako
SKO predvedie Janáčkovu mladícku Sui-
tu... Nie je to typický janáčkovský svet,
polarizovaný medzi obrovskými protiklad-
mi, vyžarujúci obsedantnú energiu a tenziu.
Ožiarenie českou romantikou, najmä Dvo-
řákom, rozlieva do kontúr tejto hudby
mäkké svetlo, prirodzenú nehu, bez naj-
menšej stopy po neuróze. A toto všetko sa
znamenite hodilo do spomienkovej dra-
maturgie: akoby všetci zúčastnení spočinu-
li v dôvernej atmosfére pozitívnych a jed-
noznačných emócií, v kráse hudobných
zátiší, z ktorých určite nielen vďaka vrúcne
napísanej hudbe na seba pritiahlo všetok
emocionálny náboj večera slávne Adagio
s violončelovým sólom (skvelá E. Čerma-
nová...). Výkon „warchalovcov“ sa práve
v tomto mladistvom, neporušenom, ale aj
ešte celkom nerozvinutom janáčkovskom
svete najviac priblížil pamiatke a obrazu
svojho veľkého zakladateľa...

Aspoň ja som to tak vnímal a všetky
moje osobné spomienky na Bohdana War-
chala s tým ladili. Podstatou jeho hudob-
ného génia boli predsa len najmä prirodze-
nosť a prostota, priamočiarosť, až sebazni-
čujúca úprimnosť, obrovská emočná inte-
ligencia. Nebol to špekulant, ale rýdzi hu-
dobník... Myslím, že tento odkaz a vzor je
v dnešnej dobe pre jeho mladých nasledov-
níkov a dedičov najaktuálnejší. „Išlo im to
ako po masle“, chválil som po koncerte
výkon SKO synovi Bohdana Warchala. Čosi
vo vnútri mi však nedalo a dodal som:
„Niekedy toho masla bolo možno aj prive-
ľa...“ Nechápte to, prosím, ako zlomyseľ-
nosť. Už som to naznačil: mladí členovia
SKO sú suverénni v technike a v štýlovom
prístupe – ich duchovné dispozície, najmä
prepojenie citu a rozumu, ak majú dosiah-
nuť na najvyššie méty (o to sa B. Warchal
vždy usiloval), sa ešte určite majú kam roz-
víjať. Na potešenie nás, milovníkov dobrej
hudby, aj na pamäť rýdzeho a posväteného
hudobníka Bohdana Warchala...

JU R A J  HAT R Í K

�

Už siedmy rok sa vo veľkej sále Slo-
venského rozhlasu na Mýtnej ulici

konajú Organové koncerty pod pyra-
mídou. V nedeľnom termíne o pol jede-
nástej (možno ako skvelá náhrada za náv-
števu kostola...) má bratislavské odbor-
né i laické publikum možnosť pokochať
sa v interpretačnom umení majstrov
kráľovského nástroja zo Slovenska aj
spoza hraníc, a to dokonca za „vatikán-
ske“ vstupné! Koncerty zvykne prená-
šať aj rádio Devín, vrátane fundovaného
komentára k predneseným dielam.

Tohtoročný cyklus odštartovalo vystú-
penie Jana Horu, jedného z najreno-
movanejších českých organistov. Dispo-
nuje množstvom interpretačných aj pe-
dagogických skúseností, dalo sa teda
očakávať, že jeho koncert bude zážitkom.
Stalo sa. Ba, dovolím si tvrdiť, aj akousi
miniatúrnou vysokou školou organovej
hry. Hora totiž do svojho programu za-
radil diela veľmi rôznorodej provenien-
cie, rôznych historických období i štýlov,
a každé z nich zvládol s dokonalým nad-
hľadom a suverenitou. Na jeho hre však
nič nebolo strohé, akademické, naopak...

Poďme po poriadku. Prelúdium a fúga
c mol BWV 546 patrí k reprezentatívnym
opusom Johanna Sebastiana Bacha. Hora
v ňom vytýčil vysoké méty organovej in-
terpretácie. Pravda, kritická mládež by sa
mohla vysloviť: tak sa už dnes Bach ne-
hrá... Ale áno, prosím, hrá sa. „Konzerva-
tívne“, bez samoúčelných a šokujúcich ex-
perimentov, s maximálnym sústredením
sa, na duchovnú podstatu skladby. Dokon-
ca celú skladbu zahral v pléne, na plnom
zvuku, bez jedinej registračnej zmeny. Tak
dostala charakter monumentálnosti, mo-
nolitnej jednoty. Veľmi citlivá, skôr nele-
gátová artikulácia, železne pevné tempo
a takmer nebadateľné rytmické akcen-
ty zabezpečili presvedčivé a pôsobivé vy-
znenie tohto Bachovho monumentu.

V rámci exkurzu do končín nemecké-
ho romantizmu sme si najprv vypočuli
tri chorálové predohry z „labutej pies-
ne“ Johannesa Brahmsa, z jeho cyklu
chorálov op. 122. Hora tu prvýkrát pre-
zentoval svoj obdivuhodný zmysel pre
vedenie melodickej línie a dosiahnutie
spevnosti na organe (čo je nesmierne
ťažké, ako by vedeli dosvedčiť adepti
tohto exkluzívneho inštrumentu). Pribli-
žoval sa k týmto figuratívne spracova-
ným evanjelickým piesňam s pokorou,
v intenciách akého si spirituálneho es-

pressiva, s bohato odstupňovanou ago-
gikou. Hora vzápätí prítomnému obecen-
stvu plnej sály predviedol, v čom spočí-
va azda najväčšia sila jeho umenia.
V schopnosti grandióznej klenby, vo veľ-
kých líniách, v architektúre. Mendelssoh-
nova Sonáta c mol z cyklu šiestich sonát
op. 65 pod jeho rukami (a nohami) zne-
la ako jednoliaty, no intenzívne precíte-
ný a pestro tvarovaný monument. Vrúc-
nu pomalú časť, veľkolepý „trojštvrťový
pochod“, či záverečnú fúgu spojil do ne-
rozlučného zväzku najrôznejších, no pev-
ne súvisiacich hudobných obrazov a ná-
lad, so strhujúcou záverečnou gradáciou.
Pritom Horova registrácia neoplýva hľa-
daním mimoriadnych efektov; je stried-
ma, no vyvážená, zaujímavá a podmani-
vá, vždy v službách hudobnej výpovede.

Nechýbala ani symbolická návšteva
končín francúzskeho romantizmu a mo-
derny. Cantabile od Césara Francka pat-
rí k skromnejším výtvorom svojho au-
tora, prevažne lyrickým, bez heroických
zvratov. Hora sa aj tu ukázal predo-
všetkým ako architekt a mysliteľ – na-
zdávam sa však, že autentickému tlmo-
čeniu tohto francúzsko-belgického ro-
mantika by slušalo viac ľahkosti a šarmu,
akejsi vtipnej rozmarnosti – inak môže
miestami pôsobiť trochu fádne. Naopak,
v Horovom podaní fascinovali dve časti
z cyklu Meditácie o tajomstve Svätej troji-
ce od Oliviera Messiaena (8. Boh je pros-
tý, 6. Syn, slovo a svetlo). Pomocou au-
tenticky prežitých, cizelovaných a grado-
vaných mystických meditácií, vzrušených
deklamácií, či akordických orgií tak pri-
blížil esteticko-filozofickú silu Messiaeno-
vej „organovej teológie“.

Na tomto mieste sa vlastne koncert
mohol aj skončiť – bol by to naozaj vhod-
ný záver. Hora sa však svoje vystúpenie
rozhodol korunovať skladbou súčasné-
ho českého autora Jiřího Temla a jeho
kompozíciou Alchymisti. To už uplynulo
vyše hodiny, kedy pozornosť bežného
poslucháča rapídne slabne. Možno i pre-
to som nedokázal celkom doceniť všet-
ky kompozičné finesy Temla a jeho Al-
chymistov. V rozpore s názvom som
v ňom nenašiel nič objavné. Pravda,
z hľadiska možnosti demonštrovať všet-
ky odtiene a kapitoly organovej virtuo-
zity to bol ideálny „ohňostroj“... A pred-
sa, na záver zvíťazila hudobná jednodu-
chosť a krása invencie v podobe prídavku
Mozartovej  skladbičky.

TOMÁŠ HORKAY

FILOZOF ORGANA

Členovia Slovenského filharmonického
zboru (umelecký vedúci Marián Vach) účin-
kovali 27. februára opäť vo viedenskom
Konzerthause. Spolu s členmi Radio Sympho-
nieorchester Wien pod taktovkou šéfdiri-
genta tohto orchestra Bertranda Billyho
uviedli premiéru Requiem od súčasného ra-
kúskeho skladateľa Friedricha Cerhu (1927).
Vokálno– inštrumentálne dielo skladateľ kom-
ponoval v rokoch 1994 až 2003 na objed-
návku Konzerthasu. Koncert bol súčasťou Sym-
pózia – Friedrich Cerha, ktoré sa uskutoč-
nilo vo Viedni od 26. do  28. februára.
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V rámci svojho koncertného cyklu sa

27. januára v Malej sále SF predstavi-
lo Moyzesovo kvarteto veľmi zaujímavou
dramaturgiou: Sláčikovým kvartetom č. 2
fis mol od Arnolda Schönberga a Klavírnym
kvintetom op. 45 od talianskeho skladateľa
Giuseppe Martucciho. Spoluúčinkujúcimi
a zároveň hosťami moyzesovcov boli sop-
ranistka Nao Higano a taliansky klaviris-
ta Andrea Rucli.

Svoje 2. sláčikové kvarteto komponoval
Arnold Schönberg v rokoch 1907-1908.
Jeho zvláštnosťou je, že v dvoch posledných
častiach pribúda ku klasickému kvarteto-
vému obsadeniu aj  spev – zhudobnená
báseň Stefana Georga Litánie (Litánie –
Prosebná modlitba – Rozlúčenie). Schön-
bergova kompozícia tak prináša do lite-
ratúry pre toto obsadenie nemálo no-
vôt. Nielen v sadzbe a obsahu, ktorého
charakter určuje práve poézia, ale aj
v harmónii, vychádzajúcej ešte z  duro-
vej a molovej osnovy, ale popretkáva-
nej  sledom akordov, pochádzajúcich
akoby z iného sveta (napríklad  v éteric-
kom záverečnom Rozlúčení).

Moyzesovo kvarteto, známe aj  tým,
že sa nebojí uvádzania netradičných,
menej známych alebo menej populár-
nych skladieb, sa ujalo naštudovania
a predvedenia Schönbergovej skladby
s preň príznačným spôsobom – maxi-
málne zodpovedne. Nakoniec, bolo by
prekvapením, keby spod ich rúk zazne-
lo dielo v podobe akéhosi polotovaru, ski-
ce, či interpretačného „pokusu“. Spolu so
sólistkou Nao Higano stvárnilo Schönber-
gov desiaty opus presvedčivo a sugestívne,
s dôrazom na jeho obsahovú výpoveď. Die-
lo vyznelo vyvážene, bez forsírovania niekto-
rých zložiek na úkor iných. Od začiatku bol
u interpretov zreteľný zámer vykresliť at-
mosféru kvarteta ako jednoliateho celku,
ktorý speje k obsahovému vyvrcholeniu
práve pretlmočením navonok statických,
v skutočnosti však veľmi poetických ver-
šov Stefana Georga, reflektujúcich dušev-
né stavy, nálady, túžby, sny – krehký intím-
ny svet. Tak, ako je kvarteto náročné pre
inštrumentalistov, je akousi skúškou zdat-
nosti aj pre vokalistku. A opäť, najmä vo
sfére výrazu, pretože technika spevu je na-
plno v jeho službách. Interpretácia je o to
chúlostivejšia a náročnejšia. Vyžaduje vyso-
ký stupeň sebadisciplíny, cit pre mieru a vy-
vinutý zmysel pre komornú hudbu, v ktorej
sólistické maniere či iné presadzovanie sa

na úkor ostatných hráčov nemajú žiadne
miesto. Spoluúčinkovanie Nao Higano
s Moyzesovým kvartetom sa na tomto kon-
certe nieslo v takomto duchu. Jej vokálny
prejav bol decentný, ale nie bezvýrazný, jej
vcítenie sa do obsahu poézie, schopnosť vy-
kresliť psychické stavy a nálady, v neposled-
nom rade aj precízne naštudovanie a pri-
spôsobenie sa kolegom-interpretom prispeli
k tomu, že Schönbergova hudba v tento ve-
čer u  publika zarezonovala.

V druhej časti koncertu, ktoré vyplnilo
Martucciho Klavírne kvinteto, bolo Moyze-
sovo kvarteto v úlohe hostiteľa talianske-

ho klaviristu Andrea Rucliho. Snáď aj z to-
ho dôvodu bol spoluusporiadateľom kon-
certu Taliansky kultúrny inštitút. Ako uvá-
dzal bulletin, skladateľ Giuseppe Martucci
je u nás takmer neznámy. V talianskej hu-
dobnej literatúre však patrí k najvýznam-
nejším autorom 19. storočia. Klavírne kvin-
teto, ktoré sme počuli, nám dalo dostatoč-
ný obraz o jeho melodicky sviežej, elegant-
nej a romanticky noblesnej tvorbe. Klavi-
rista Andrea Rucli našiel v moyzesovcoch
príjemných partnerov a vynikajúcich mu-
zikantov, takže sa mohol plne sústrediť na
svoj part a predviesť svoje muzikantské aj
technické kvality. Všetky tieto okolnosti
prispeli k príjemnej, pôsobivej atmosfére
tohto januárového koncertného večera.

V spolupráci s Rakúskym kultúrnym
fórom sa 10. februára podujalo Moyze-
sovo kvarteto spolu s huslistom Tiborom
Kováčom (do Bratislavy pricestoval z Ra-
kúska, kde pôsobí v orchestri Viedenských

filharmonikov ako vedúci skupiny 2. hus-
lí) spríjemniť prebiehajúce fašiangy príznač-
ne ladeným fašiangovým koncertom, ten-
toraz pre veľký záujem nie v Malej sále, ale
vo veľkej Koncertnej sieni SF. Tí, čo prišli –
a nebolo ich málo – asi neoľutovali. Prišli
sa zabaviť, uvoľniť – a  toto všetko pri dob-
rej hudbe s vynikajúcim interpretačným
obsadením mohli zažiť a vychutnať. Fašian-
govú atmosféru navodili Tibor Kováč a moy-
zesovci hneď v úvode skladbou Wolfganga
Schrödera Malá úsmevná hudba, ktorá je
vtipnou parafrázou na známu Mozartovu
Serenádu, tento raz popretkávanú známy-
mi skladbami rôznych svetových autorov.
Nálada a smiech sa stupňovali počas kon-
certu až po záverečné Variácie na Happy
Birthday od Clausa Dietricha Ludwiga a po-
kračovala aj po vynútených prídavkoch,
lebo domov sa akosi nikomu nechcelo. Bolo
totiž nielen čo počúvať, ale aj čo vidieť: se-

riózneho Tibora Kováča ustrojeného
ako dojča či ako upíra z Transylvánie,
ktorý nás najprv ohúril svojou hrou na
rôznych nástrojoch, vrátane gongov, aby
napríklad v rumunskej ľudovej piesni
Nosferatu hora (vo vlastnej úprave) pred-
viedol, že popri klasike ovláda aj iné štýly.
Sledovali sme moyzesovcov, ktorí sa
v slovných komentároch, v preoblečení,
 maskách či v iných karnevalových rek-
vizitách predviedli nielen ako výborní za-
bávači, ale opäť ako vynikajúci interpre-
ti a naslovovzatí muzikanti. Aj keď jem-
ný humor sprevádzal celý koncert, bolo
možné ponoriť sa napríklad aj do výbor-
ne interpretovanej hudby Passacaglie pre
husle a violončelo v podaní Tibora Ko-
váča a Jána Slávika, či do ďalšej sklad-
by – Predohry k opere Blúdiaci Holanďan
od Richarda Wagnera, ktorá tentokrát

zaznela v zaujímavom a netradičnom spra-
covaní Paula Hindemitha. Zážitok poskytlo
 Libertango od Astora Piazzolu, či parafráza
na známu áriu Figara od Maria Castelnuo-
vo-Tedesca. Keď fašiangy, tak valčík, keď val-
čík, tak Straussovci a keď Straussovci, tak aj
Pizzicato polka. A takto by sme mohli po-
kračovať pri spomienke na fašiangový febru-
árový koncert ďalej. Tentokrát mi nejde
o recenziu, ale o chuť podeliť sa so zážitka-
mi s tými, ktorí na koncerte neboli.

Pripomenúť, že vážne umenie nič nestra-
tí zo svojej dôstojnosti, ak je občas okore-
nené humorom, vtipom, satirou, ak sa
občas tomu „vážnemu“ nastaví aj takéto
zrkadlo a  ešte aj vo výbornej interpretácii,
vkusne a inteligentne. Humor je soľou ži-
vota a preto je niekedy škoda, že fašiangy
netrvajú dlhšie, že takých interpretov, ako
sú moyzesovci a Tibor Kováč, nemáme
viac... Život by bol azda veselší a pestrejší.
Veď tej veselosti si neužívame až tak veľa...

MARTA FÖLDEŠOVÁ

DVAKRÁT MOYZESOVCI

Tibor Kováč
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Š F KJÚLIUS KLEIN A JEHO HOSTIA

K tomu, aby sme si uvedomili, resp. ocenili
evidentné zásluhy osobnosti, zvyčajne po-
trebujeme impulz, najčastejšie v podobe
jubilea. Polstoročnica klarinetistu a riadi-
teľa ŠFK Júliusa Kleina bola príležitosťou
na výnimočné hudobné podujatie.

Priznám sa, nemám príliš v láske pom-
pézne oslavy, a to ani v koncertnej podo-
be. Ale o tie tu zjavne nešlo, aj keď by si ich
vzhľadom na svoj široký „životný záber“
a postavenie v inštitúcii, v priestoroch kto-
rej bol koncert, mohol nárokovať. Okrem
riadenia Štátnej filharmónie v Košiciach
reprezentant v  medzinárodných združe-
niach hudobných telies (Asociácie riadite-
ľov profesionálnych orchestrov Slovenska,
v Performing Arts Employers Associations
League Europe, člen Steering kommitee),
sólista pôsobiaci v mnohých krajinách Eu-
rópy, Ázie aj Ameriky, komorný hráč (Ko-
šické dychové trio), pedagóg (hra na klari-
nete na košickom Konzervatóriu), člen
porôt národných súťaží, vedúci majstrov-
ských kurzov ...

Napriek tomu sa na koncerte prejavil
taký, aký je – človek, uvedomujúci si svoju
umeleckú aj ľudskú hodnotu a práve pre-
to pokorne slúžiaci umeniu.

Akým bol večer 8. januára? Profilový
koncert s typickou klarinetovou literatú-
rou? Vôbec nie. Žiaden Weber, ale rôznoro-
dá, väčšinou úplne neznáma komorná lite-
ratúra od klasicizmu po 20. storočie, uspo-
riadaná do zaujímavej gradačnej krivky,
oživenej „vsuvkami“.

Július Klein, hlavný aktér všetkých
skladieb, po úvodnej ľahkej, sviežej, inter-
pretačne ukážkovej Mozartovej Sonatíne
pre klarinet a klavír v spolupráci s Ludmi-
lou Kojanovou uviedol ďalšie dramatur-
gicky objavné skladby: Gabriel Pierné Can-
zonetta pre klarinet a klavír op. 19 (s klavi-
ristom Pavlom Novotným), Josef Fiala Duo
pre klarinet a fagot (s bratom Vladislavom
Kleinom), Bernhard H. Crusell Rondo pre
dva klarinety a klavír (s výborným klarine-
tistom zo Španielska Albertom Rodrigue-
zom a P. Novotným). Záver koncertu
„premoduloval“ do oblasti jazzu. Spolu s A.
Rodriguezom, klaviristom Jozefom Hu-
dákom, kontrabasistom Tiborom Trnom
a Miroslavom Mikšíkom za bicími ná-
strojmi v tvorivej, uvoľnenej atmosfére
predviedli diela Heinza Botha.

„Vsuvky“ tvorili diela s neobvyklou
štruktúrou. Prvá, „Sonáta“ upravená pre
klarinet a klavír, v spolupráci s klaviristom

ŠFK V JANUÁRI
P. Novotným, bola zostavená z troch diel
rôznych skladateľov. Nápad, s ktorým som
sa po prvýkrát stretla na medzinárodnom
festivale Pontes v diele Harmónia sveta.
Musím uznať, že napriek rôznorodosti hu-
dobnej reči mali Bohuslav Matinů, Milan
Novák a Camille Saint-Saëns určitú vnútor-
nú spojitosť lyrikou a farebnosťou výrazo-
vých prostriedkov a následné zoradenie
jednotlivých častí ich sonatín a Sonáty op.
167 C. Saint–Saënsa ako Finále vytvorili
originálnu sonátovú „gradáciu“ i priestor
na konfrontáciu tvorivých východísk tých-
to skladateľov.

Druhé oživenie priniesla krásna báseň
Miroslava Válka Kamenní muži, recitovaná
riaditeľom Štátneho divadla v Košiciach
Petrom Himičom. Žeby mimohudobná
asociácia ...?

Tretie intermezzo bolo „orchestrálne“.
Pod taktovkou Kirka Trevora zazneli
transkripcie Mozartových skladieb: predo-
hry k opere Figarova svadba a Potpouri
z Čarovnej flauty – pre kuriózne obsade-
nie: 8 klarinetov, saxofón a fagot. Obdivo-
vala som túto transkripciu, pretože zacho-
vala všetko podstatné z faktúry napriek
„pretlmočeniu“ do klarinetového zvuko-
vého sveta, rovnako schopnosť J. Kleina
dať dohromady toľko dobrých klarinetis-
tov a dirigenta K. Trevora. Napriek tomu,
že J. Klein sa na koncerte prejavil v tom
najlepšom svetle ako všestranný interpret,
hold patril predovšetkým nástroju, s kto-
rým je spätý – klarinetu, jeho technickým
možnostiam, využiteľnosti v rôznych ná-
strojových kombináciách a sférach hudby.

Hoci sa prídavkom nezvykne venovať
pozornosť, tento odzrkadľoval zmysel pre
humor a zároveň logicky uzatváral oblúk
skladieb. J. Klein s P. Novotným predsta-
vili upravený Svadobný pochod F. Mendels-
sohna-Bartholdyho z jeho Sna noci sväto-
jánskej op. 61. V kombinácii s výzdobou (kon-
certná sieň aj foyer boli potiahnuté bielym
súknom) nastolili úvahu, či význam kon-
certu netreba ešte posunúť ...

Jeden rébus bol však zjavne odhalený –
Július Klein si dokáže získať skvelých pria-
teľov a s ich pomocou vytvoriť zaujímavý
program, ktorý na tvári poslucháčov, čo si
cenia všetko kvalitné a nezvyčajné v umení,
vyčarí úsmev.

LITERÁRNO – HUDOBNÝ VEČER

Už dlhší čas prebiehajúci cyklus literárno–
hudobných večerov mal 17. januára ďal-
šie pokračovanie, tentokrát snáď neobvyk-
lejšie než inokedy.

Výber z tvorby amerického filozofa, ese-
jistu a básnika Henryho Davida Thoreaua
zo zbierky Walden alebo Život v lesoch ak-
centoval autorovu inklináciu k prírode,

spojitosť s ňou, so svojou vlastnou samo-
tou, s myšlienkami zo Svätých kníh ...
František Kovár svojím pútavým, kulti-
vovaným, modulačne bohatým predne-
som prehĺbil v nás myšlienkové dozvuky.
Hudobné vstupy zabezpečovala košická
skupina Etno–rytmo (Radoslav Zele-
ňák, Jana Bohdanová a Róbert Zajac),
ktorá má ambície etablovať sa v širšom
hudobnom kontexte. Už jej názov, rovna-
ko ako „medzinárodné“ inštrumentálne
zloženie a hudobné zameranie, poukazuje
na skĺbenosť s tendenciami world music.

Čo je potrebné na to, aby si poslucháči
uvedomili umeleckú hodnotu takýchto li-
terárno – hudobných večerov? Snáď len
prísť a osobne sa presvedčiť, nakoľko sú si
blízke slovo a hudba.

RECITÁL DANIELY VARÍNSKEJ

Nedávno som skonštatovala, že monote-
matické koncerty u nás už „vyšli z módy“,
a hneď tu máme ich obrodu. 26. januára
sme v koncertnej sále ŠFK boli svedkami
odvážneho rozhodnutia Daniely Varín-
skej, recitálu výlučne s Beethovenovými
klavírnymi sonátami, ktorý bol prvý z ohlá-
senej série uvádzajúcej postupne všetky
klavírne perly tohto Majstra.

Uvedomujúc si riziká spojené s konfron-
táciou so sadami Beethovenových sonát
v podaní špičkových klaviristov svetového
formátu, prišla D. Varínska s vlastným vide-
ním, osobitým a pre ňu charakteristickým.

Koncepcia koncertu

Už výberom a zostavením poradia vytvori-
la gradačnú krivku, zohľadňujúcu staveb-
nú, emocionálnu a interpretačnú nároč-
nosť jednotlivých sonát. Na úvod 25. G dur
op. 79 s ľahkým, sonatínovým charakte-
rom, po nej dramatickú 3. C dur op. 2 č. 3.
Nasledovala emocionálna kulminácia kon-
certu v 23. Sonáte f mol op. 57 „Appassiona-
ta“ a interpretačný vrchol v 24. Sonáte Fis
dur op. 78.

Úcta k autorovmu zápisu

Všetko bolo dodržané a interpretované tak,
ako to Beethoven napísal, počnúc tempo-
vými a výrazovými pokynmi, dynamikou,
artikuláciou, náhlosťou, či plynulosťou
zmien až po sporné, mnoho diskutované
opakovania, týkajúce sa najmä repetícií
expozície sonátovej formy. Všetko s citli-
vým odhadom pre mieru únosnosti mate-
riálu, aby výsledok bol jasný, zrozumiteľný,
ale zároveň virtuózny, brilantný ...

Objavovanie dosiaľ neobjaveného

Viem, že to znie paradoxne – po toľkých
„dokonalých“ interpretáciách očakávať ob-
javovanie nového v Beethovenových soná- �
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MIRBACHNa koncerte 25. januára sa v rámci ne-
deľného matiné v  Mirbachovom palá-

ci predstavilo gitarové duo La Barre. Jeho
členovia, pedagógovia žilinského Konzer-
vatória Ján Labant a Peter Remeník ho
založili  roku 1997 a  dnes už patria medzi
svetovú špičku v interpre-
tácii hudby pre dve gitary.

Úvod koncertu patril troj-
časťovej Sonáte anonymné-
ho autora z obdobia baroka,
ktorá výborne naladila po-
slucháčov na jemný zvuk gi-
tary a pre interpretov pred-
stavovala akési zahrievacie
kolo. Cestovanie v čase
a priestore nie je na koncer-
toch niečím zvláštnym. Aj
tentoraz sme si zacestovali
až do Argentíny. Najprv
prostredníctvom dvoch
kompozícií známeho propa-
gátora argentínskeho tanga
v Európe Astora Piazzolu: Lo
Que Vendra a Contratiempo.
Druhým reprezentantom Argentíny bol
Maximo Diego Pujol so skladbou Tiempo
del Hombre. Pri interpretácii týchto skladieb
sa obaja hudobníci ukázali ako naozajstní
znalci latinsko-americkej hudby. Rytmická
i farebná pestrosť kompozícií nebola ani
jednému cudzia a dokonale strhla publi-
kum.

Stred koncertného predpoludnia patril
skladbe slovenského autora žijúceho

MATINÉ V MIRBACHU

v Austrálií Mariána Budoša The End Of The
Age, ktorú venoval Jánovi Labantovi a Pet-
rovi Remeníkovi. Ako prezradil slovný
úvod, kompozícia bola inšpirovaná Bibliou.
Autor v tomto „obraze z konca vekov“ vy-
užil svoj vynikajúco vyvinutý zmysel tlmo-

čenia obrazov hudobnými prostriedkami.
Z celej skladby dýcha nevšedná kompozič-
ná poetika človeka, ktorý sa nevenuje len
klasickej hudbe.

Po tejto vízii nasledovali Tri duetá aus-
trálskeho skladateľa Phillipa Houghtona.
Tieto skladby s názvami Modlivka a mesiac,
Nárek a Alchýmia boli akýmisi malými hu-
dobnými príbehmi, ktoré obaja interpreti
„vyrozprávali“ s veľkým zaujatím.

Skladbou Celsa Machada Bolinhas de Quei-
jo sme sa opäť preniesli do Južnej Ameriky,
konkrétne do Brazílie. Príjemným spestre-
ním bola úprava svetoznámej skladby Bohe-
mian Rhapsody, ktorej autorom je spevák
skupiny Queen, Freddie Mercury. Tu obaja
muzikanti opäť dokázali, že nemajú problém
s interpretáciou akéhokoľvek druhu hudby,
veď Peter Remeník istý čas pôsobil aj vo fol-
kovom zoskupení Jasoň. Záver koncertu pat-

ril opäť brazílskemu autorovi
Paulovi Bellinatimu a skladbe
Jongo. K týmto skladbám
vlastne ani nie je čo dodať,
boli zvolené tak, aby tvorili
dôstojný záver príjemného
koncertu. Napokon aj po
dramaturgickej stránke bol
tento koncert veľmi vydare-
ný, za čo patrí obom inter-
pretom vďaka.

Celý repertoár dua La
Barre je vzhľadom na ich re-
latívne krátky čas pôsobenia
na koncertných pódiách ne-
obyčajne rozsiahly – od skla-
dieb baroka, klasicizmu, špa-
nielskeho romantizmu až
po súčasnú latinsko-americ-

kú produkciu, ktorá zaberá väčšinu ich re-
pertoáru. Za zmienku takisto stojí naštu-
dovanie skladieb pre dve gitary s orches-
trom od Antonia Vivaldiho, Joaquina
Rodriga, slovenských autorov Mariána Bu-
doša či Rudolfa Pepuchu.

Verím, že duo La Barre príde ešte nieke-
dy medzi bratislavských milovníkov hud-
by a urobí im prinajmenšom takú radosť,
ako 25. januára v Mirbachovom paláci.

JÁN DÚBRAVSKÝ

tach... Ale ak nemá ísť o epigónstvo, alebo
o „vlastný prístup“ získaný kompilovaním
rôznych interpretačných čŕt kolegov – kla-
viristov, je to nevyhnutný znak prínosné-
ho naštudovania. A z hry D. Varínskej
priam „kričal“. Pri zachovaní všetkej dra-
matickosti, lyrickosti, tanečnosti, maximál-
ne sústredenie sa na majstrovskú motivic-
ko-tematickú prácu, a to nielen v evoluč-
ných dieloch, ale aj v určitých úsekoch
expozičnej a pomocnej hudby, keď sme
mohli sledovať a obdivovať všetky nuansy
skladateľovho narábania s hudobným ma-
teriálom, najmä motivické dialógy (napr.
vo finálnej 2. časti Allegro vivace v Sonáte
Fis dur op. 78). Bola som prekvapená, aká
rôznorodá a zároveň hravá môže byť evolú-
cia v Beethovenovej hudbe, ak sa na ňu za-
meria pozornosť klaviristu. Interpretácia
tým získala iný rozmer – stala sa „propagá-
ciou“ autorovej kompozičnej brilancie.

Tlmočené cez prizmu vlastnej poetiky

Pre D. Varínsku je charakteristická kulti-
vovanosť, jemnosť. Ako ju spojila s beet-
hovenovským dramatizmom? Mäkkým
nasadením a ukončením fráz (napr. v 1.
časti Allegro con brio v Sonáte C dur op. 2
č. 3). Klaviristkina typická črta, ktorá by
sa dala parafrázovať známym „do tej istej
rieky dvakrát nevstúpiš“ našla uplatnenie
hlavne v rondových častiach pri návratoch
témy ronda, kde mohla v plnej miere
uplatniť svoju vynaliezavosť pri kreovaní
toho istého materiálu (napr. posledná časť
Vivace zo Sonáty G dur op. 79), ale aj vo
variáciách (2. časť Andante con moto
v Appassionate).

Verím, že avizovaný aprílový koncert
a ďalšie budú pokračovať v intenciách ja-
nuárového...

JANA BOCEKOVÁ

� Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
bolo 1. februára opäť príležitosťou

pre interpretov mladej generácie – huslis-
tu Milana Paľu (poslucháča JAMU v Brne)
a klaviristku Magdalénu Bajuszovú (dok-
torandku na VŠMU). Dramaturgická sklad-
ba recitálu bola orientovaná na tvorbu slo-
vanských skladateľov (Janáček, Martinů
a Prokofiev).

Sonáta pre husle a klavír od Leoša Janáč-
ka vyrastá z veľmi rudimentárnych nápev-
kových tvarov. Skladateľ s nimi neustále
pracuje, ich prítomnosť je zabudovaná v ne-
pretržitom dialógu husľového a klavírneho
partu. Strohé nápevkové tvary sa neustále
obmieňajú. Z takýchto reťazcov sa spriada
hudobný tok – nežné a vznietlivé buráca-
nie hudby. Sporadicky zaznie clivá, nostal-
gická kantiléna ako malá oáza romantic-
kého uvažovania. Interpreti pochopili Ja-
náčkovu Sonátu ako nesmierne senzibilnú
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hudbu. Ich výpoveďou bola jednoliata ria-
va hudby.

Odlišný svet nastolila Sonáta d mol pre
husle a klavír od Bohuslava Martinů. Priam
virtuózne rozohrané party načreli do sve-
ta koncertantnej hudby. Česká spevnosť
a francúzska noblesnosť vniesli do tejto
hudby svetlo, jas a radosť z tvorenia. Taká
bola hudba, taká bola aj  interpretácia. Oba-
ja interpreti demonštrovali svoje technic-
ké aj výrazové danosti,  schopnosť komor-
ného muzicírovania – čo nie je zanedbateľ-
né, pretože husle a  klavír boli nástrojovo
rovnocenné.

Záver nedeľného matiné patril Sergejo-
vi Prokofievovi a jeho Sonáte č. 1 a mol pre
husle a klavír op. 80, hudbe vyrastajúcej
z hĺbok tichej meditácie. Až potom sa rozo-
hral ohňostroj najkontrastnejších hudob-
ných obrazov. Prokofievova vízia nepretr-
žitej premenlivosti – pravé koncertantné
pretekanie sa husľového a klavírneho par-
tu, bizarné tvary, priepastné kontrasty–
aj bohatosť miešania slohov dávajú tušiť,
že skladateľ tu nechce byť len neoklasikom,
ale chce obsiahnuť širokú minulosť v prí-
tomnosti. Opäť sa ukázalo, aká dôležitá je
súhra partnerov, vzájomné poznanie a po-

Hoci do Mirbachovho paláca zvykne
chodiť na nedeľné matiné slušný po-

čet poslucháčov, tentokrát ich bolo menej.
Možno aj preto, že chýbal pútač, ktorý by
výraznejšie upozornil na tradičné poduja-
tie Hudobného centra, Galérie mesta Brati-
slavy a Spolku koncertných umelcov. „Skal-
ní“ však prišli, a tak počuli dve zaujímavé,
popredné slovenské koncertné umelkyne:
mezzosopranistku Martu Beňačkovú
a klaviristku Idu Černeckú, ktorá so spe-
váčkou na nedeľnom matiné 15. februá-
ra spolupracovala.

Marta Beňačková si vybrala do progra-
mu päť Mozartových piesní, resp. ariett
a canzonett, po dve romance od Glinku a Dar-
gomyžského, päť piesní Musorgského a na
záver Fallov cyklus Španielske piesne. Po-
merne náročné štýlové rozpätie, aj väčší
počet diel sa však s dobrým odhadom spe-
váčky zmestili do vyše hodinového progra-
mu.

Oceňujem spevácky náročnú dramatur-
giu umelkyne a v nej (pre dané podujatie)
nezanedbateľný aspekt atraktívnosti i páči-
vosti. Sála v Mirbachovom paláci nevyho-
vuje každému hudobnému nástroju, žiaľ,
ani ľudskému hlasu. Beňačkovej objemný,
viac pre veľké priestory určený mezzosop-
rán tu rezonoval s nadmernou silou, pri-
čom sa ho umelkyňa nesnažila skomorniť.
Prekážali mi aj prierazné vysoké tóny – naj-
mä u Mozarta. Marta Beňačková mala na
koncerte tendenciu začiatky fráz nasadzo-
vať tvrdšie, čím ubudlo na ich plastickosti
a potrebnej okrúhlosti tónov. Jej mezzo-
sopránu svedčí hlboká poloha. Vtedy vy-
nikne jeho démonická sila, resp. tendencia
k dramatickosti výrazu. Tak to bolo naprí-
klad v Musorgského Sirôtke, osobitne zau-
jal v podaní speváčky interpretačne nároč-
ný, hudobne orgiastický, vo výstavbe a de-
tailoch vypracovaný Gopak. Náladovo
opačná je Musorgského pieseň Gornimi

ticho letela duša nebesami, v ktorej zaujala
sugestívne stvárnená krehká úvodná téma
v spevnej a klavírnej línii, po ktorej pieseň
pokračovala v dramatickejšom tóne.

Obdivovala som perfektnú spoluprácu
klaviristky Idy Černeckej, a to nielen v die-
lach Mozarta, Glinku, Dargomyžského
a Musorgského, ale najmä v Španielskych
piesňach Manuela de Fallu. Skladateľ v nich
exponoval pre hlas aj klavír náročné, ozdob-
né, navyše rytmicky členité pasáže. Obe
umelkyne ich zvládli v partnerskom súzvu-
ku, speváčka s vášňou a náležitou nostal-
giou, príznačnou pre podobný, hispanizma-
mi inšpirovaný typ hudby.

Na záver si dovolím jedinú pripomien-
ku pre mezzosopranistku s krásnym hla-
som, ktorá však tentokrát trochu podceni-
la komornú atmosféru priestoru a celého
podujatia: kontrast, krása detailu a jemnosť
výrazu pozdvihujú nielen ojedinelé chvíle,
ale celý spôsob našej existencie.

TERÉZ IA URSÍNYOVÁ

�

čúvanie sa. Keďže v Prokofievovej hudbe
nie je ani jeden jediný tón náhodný, tak
aj interpretácia musí vyrastať z  poznania
prepojenosti racionálneho fantazijného
fenoménu. Všetko má u Prokofieva želez-
nú logiku a zároveň  bezbrehú a nevyčerpa-
teľnú tvorivosť. Tieto zdanlivo kontrastné
fenomény sú v jeho tvorbe dvojzáprahom.
Je dobré, že interpreti sledovali túto skla-
dateľovu stopu. Ich prejav bol čitateľný
a spontánny.

Prvý februárový deň priniesol pekný zá-
žitok vďaka pôsobivej dramaturgii a pre-
svedčivým interpretačným výkonom.

IGOR BERGER

Mirbachovské nedeľné matiné  8. feb-
ruára malo doslova komorný cha-

rakter. Komorný, žiaľ, v nelichotivom zmys-
le, pretože klaviristku Zuzanu Štiasnu-
Paulechovú si prišlo vypočuť šesť návštev-
níkov, teda poslucháčske sexteto (vrátane
recenzenta). Možno to zapríčinila zmena
programu z dôvodu ochorenia pôvodne
ohlásených interpretiek Y. Slezákovej a S.
Čápovej-Vizváry. Kto vie, kde je problém?...

K samotnému koncertu. Tých šesť po-
slucháčov nemuselo v žiadnom prípade
ľutovať, že na koncert prišlo. Zuzana Štias-
na-Paulechová opäť potvrdila, že patrí
k znamenitým klaviristkám. V Beethove-
novej Sonáte c mol op. 111 (1822) by som
však zniesol viac vnútornej energie – viac
vzdoru a výbušnosti. Úvodné Maestoso bolo
presne také, aké má byť; ale nástup Allegra

od prvého okamihu musí byť strhujúci. Je
to výbuch, výkrik s geniálnou kontrapunk-
tickou „zápletkou“, v ktorej Beethoven po-
lemizuje sám so sebou. Výsledkom tohto
dramatického rozhovoru je očistná Arietta
a pokojné Adagio, kde Beethoven smeruje
k božskej harmónii. Po interpretačnej
stránke by som všetko akceptoval, len by
som sa znovu zamýšľal nad väčším vyhro-
tením konfliktnosti Allegra.

Dobrou dramaturgickou voľbou bolo
i zaradenie kompozície Jevgenija Iršaia Iner-
tia of motion (2002). Je to kaleidoskop ne-
smierne zaujímavých nápadov, hudba pú-
tavá a zaujímavá. Žiadna eklektická „pou-
čenosť“, žiadne odpočúvané klišé. Nič v tej-
to hudbe nepôsobilo únavne. Aj interpre-
tácia osviežila toto klavírne dielo farebnou
a dynamickou pestrosťou.

Záverečná časť klavírneho recitálu pat-
rila hudbe Bohuslava Martinů, jeho Sonáte
pre klavír H 350 (1954). Tu si B. Martinů
doslova zakoncertoval a dal príležitosť kla-
viristovi, aby načrel do všetkých registrov
interpretačného majstrovstva (jemné tie-
ňovanie farebných nálad, dramatické vlne-
nie hudby, technická náročnosť...). Marti-
nů je aj v tomto diele nesmierne výrečný
(nie mnohovravný), má nevyčerpateľnú
schopnosť nastoľovať pôsobivé hudobné
myšlienky a zapájať ich do koncertantno–
sonátového cyklu. Poslucháčske sexteto
neodchádzalo z prázdneho auditória
s pocitom prázdnoty. Práve naopak, pre-
krásna dramaturgia a pôsobivá interpretá-
cia rezonovali ešte i vo vyľudnených uliciach
nášho mesta.

IGOR BERGER

*  *  *

*  *  *
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HUDOBNÉ DIVADLO

H U D O B N É  D I V A D L O

Odchádzame vždy z baletného predstavenia plní zážitkov aj
z hudobnej interpretácie diela, prezentujú sa v predstavení

na rovnakej profesionálnej úrovni obe telesá – baletný súbor aj
orchester? Pri častých návštevách repríz môžu byť naše dojmy
a zážitky rozporuplné. Stalo sa už viackrát, že výkony tanečníkov
narušoval neprofesionálny prístup z radov hudobníkov, vníma-
nie plynulosti lyrických scén alebo krátkych virtuóznych taneč-
ných variácií rušilo necitlivé hranie hudobných tém, škrípanie só-
lových huslí, falošné tóny dychových nástrojov, či nepozornosť
orchestrálnych skupín pri nástupoch.
Dokonca, na predstavení Labutieho
jazera (16. 1., dirigent D. Štefánek)
sme zažili kurióznu situáciu, kedy
momentálne nepozornému dirigen-
tovi (dirigoval spamäti, čo je síce na
jednej strane chvályhodné...) unikol
rýchly dynamický nástup Princa v 3.
dejstve v Code Pas de deux. Spočiatku
hosť z Kanady tancoval choreografic-
kú pasáž bez hudby, a keď dirigent dal
po niekoľkých sekundách nástup, du-
chaprítomne zachraňoval vzniknutú
situáciu zopakovaním choreografic-
kej frázy, bez prerušenia (čo diváci
v úžase odmenili okamžitým po-
tleskom).

Klasický balet ako umelecký diva-
delný druh predstavuje syntetický hu-
dobno-tanečno-dramatický útvar – na
diváka rovnocenne pôsobí hudba,
tanec, dráma a výtvarná realizácia.
Interpretácia klasického tanca, to nie
sú iba technicky zvládnuté pózy, kro-
ky, skoky, to sú choreografické obra-
zy, scény i miniatúrne jedno-dvoj mi-
nútové pasáže, v ktorých dominuje
súlad „reči“ klasického tanca
a hudby, súlad pohybovej výrazovos-
ti a muzikality hudobno-tanečnej in-
terpretácie. Pre tanečníkov, žijúcich
životom príbehu a cítiacich v súlade
s hudobnými frázami, je teda impulzom na prežívanie postavy
hudba. Mdlá hudobná interpretácia istotne tanečníkov neinšpiru-
je. Treba si položiť otázku, vedia vôbec hudobníci o čom, o akom
príbehu inscenácia je, aké charaktery, aké emócie stvárňujú jed-
notlivé postavy, aké konflikty prežívajú v súlade s hudbou? Napr.
indusský tanec v 3. obraze Bajadéry, jeho tempo, dynamika, pôso-
bivosť bicích nástrojov, sonoristika orchestra strháva tanečníkov
na scéne k maximálnemu výkonu, naopak, pomalé adagia, sólis-

tické lyrické pasáže sú nádhernými poetickými miestami, v kto-
rých sa môže uplatniť okrem virtuozity tanečníka aj virtuózny
výkon hudobníka.

S vývojom baletu v 19. storočí sa profilovala aj profesia dirigen-
ta divadelných žánrov (v našom prípade baletu). Ten, okrem prí-
slušných pokynov pre orchester, sleduje dianie na javisku, zvlášť
pozorne náročné tanečné party sólistov, duetá, dáva nástupy,
emocionálne impulzy, a dbá na precíznosť zladenia hudby a po-
hybu. V zahraničí je bežnou praxou, že dirigent aktívne spolupra-

cuje s účinkujúcimi – sólistami na re-
petíciách a skúškach (aj pri príprave
repríz). Aj u nás je to tak? Dirigent sa
však nemôže ujať hry za hráčov or-
chestra – nemôže ťahať, fúkať... – to
je v ich kompetencii. Bajadéra má svo-
je miesto v dejinách baletnej hudby.
Jej symfonická hudba s rano- i novo-
romantickými znakmi vyžaduje „na-
skúšané“, interpretačne pripravené
koncertné výkony všetkých hudob-
níkov orchestra, od prvého huslistu
sa dokonca očakáva virtuóznosť pa-
ganiniovského typu... Čajkovského
adagia či valčíky si žiadajú vypracova-
nejšiu dynamiku, nielen na úrovni
hrania z listu... Prečo tak laxný prí-
stup k interpretácii? Je možné, že by
hudobníci podceňovali umeleckú
hodnotu hudby klasických baletov
Čajkovského či Minkusa...? Navyše,
divák sediaci nad úrovňou orchestra
má možnosť pozorovať osvetlených
hudobníkov, vidieť aj najmenšiu ne-
pozornosť, vtipkovanie, zbytočnú ko-
munikáciu (najmä hráčov v sekcii dy-
chových plechových nástrojov, keď
„pauzujú“), a takpovediac, vzhliadnuť
sprievodný film k predstaveniu – na
javisku dramatické akcie, no v orches-
tri neraz až kabaret. Ako je možné, že
sa stretávame s podobnými javmi?

Vyplývajú z rutiny, či z pocitu, že na reprízach netreba vynaložiť
toľko pozornosti ako na premiére?

Umelci si nemôžu dovoliť sklamať divákov a tí majú právo za
zaplatený lístok očakávať profesionálny výkon. To časté bravó,
ktoré patrí tanečníkom, by mohlo patriť aj hráčom orchestra...
Kiežby aj reprízy baletných predstavení mali ich premiérovú úro-
veň, kiežby sme sa aj v nich dočkali nevyhnutnej symbiózy...

KLAUDIA NAGYOVÁ

Nenaplnené
OČAKÁVANIA

Podnetom na napísanie nasledujúcich riadkov boli zážitky z niekoľkých navštívených
repríz baletných predstavení v Opere a balete SND – Labutieho jazera a Bajadéry

– 19., 26. novembra, 10. decembra 2003 a 16. januára 2004.

Krásnu princeznú Odettu zaklial do podoby la-
bute zlý čarodejník Rotbart a vyslobodiť ju môže
len verná láska. Za mesačnej noci sa s Odettou
stretáva princ Siegfried. Rotbart sa však nevzdá-
va a na princa nastraží pascu. Privedie na zá-
mok svoju dcéru Odíliu, aby čarami zviedla prin-
ca. Dobro však nakoniec prevládne nad zlom
a čistá, obetavá láska zvíťazí.
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Z A H R A N I È I E

Opera du Rhin otvorila sezónu sveto-
vou premiérou opery Ion od indic-

kého skladateľa Parama Vira. Na poli váž-
nej hudby nie je Vir nováčikom, má za se-
bou viacero úspešných, na západných ja-
viskách uvádzaných inštrumentálnych
a vokálnych skladieb a dve komorné ope-
ry (Unesený bohmi, Prasknuté struny). Ope-
ra Ion je spoločnou objednávkou festivalu
v britskom Aldeburghu a londýnskeho Al-
meida Theatre, inscenácia je koprodukciou
Opery National du Rhin, berlínskych Fest-
spiele a waleského Music Theatre.

Virova partitúra prezrádza syntézu zá-
padnej a orientálnej kultúry (prevažujú
poltóny, disonancie, glisandá...) a libreto
Davida Lana rešpektuje Euripidov originál,
vrátane zachovávania troch klasických jed-
nôt. Primárnou témou je hľadanie identi-
ty. Dej štvordejstvovej opery s prológom
sa odohráva v Delfách, kam prichádza
Creüse so svojím manželom, aby sa dozve-

dela, či jej bohovia doprajú počať dieťa.
V mladosti, zneužitá bohom Apolónom,
porodila dieťa a zo strachu ho opusti-
la, preto je potrestaná neplodnosťou. Po
rôznych incidentoch strážca Apolónovho
chrámu Ion spoznáva v Creüse svoju mat-
ku a odpúšťa jej. Creüse tak znova nado-
búda stratené materstvo a Ion obsadzuje
dlho prázdny post strateného syna. Dej
opery sa v duchu tradície antického divad-
la odvíja na jednoduchej scéne s jedinou
kulisou – malým pohyblivým schodiskom
ako symbolom Olympu. Emočné rozpolo-
ženia hrdinov interpretujú svetelné názna-
ky. Naštudovanie Iona (aj) čiastočne potvr-
dilo, že moderná tvorba umožňuje vokál-
ne „švindľovanie“, ktorého produktom sú
„krátke“ (bez rozsahu a najmä neproble-
matickej vysokej polohy), tupé, zle posa-
dené hlasy. Jednoznačnou výnimkou tohto
trendu bola v naštudovaní Iona vari iba
predstaviteľka Creüse – Rita Cullisová.

OPERNÉ POHĽADNICE

ZO ŠTRASBURGU
Opera National du Rhin Strasbourg – Param Vir: Ion, libreto podľa drámy Euripida: David Lan,

hudobné naštudovanie: Michael Rafferty, réžia: Michael McCarthy, scéna a kostýmy: Simon Ban-
ham, Michael Bennett (Ion), Rita Cullisová (Creüse), Martin Robson (Xuthus).

Richard Wagner: Parsifal, hudobné naštudovanie: Günter Neuhold, réžia: Klaus Michael Grüber,
scéna: Gilles Aillaud, kostýmy: Moidele Bickelová, Claudio Otelli (Amfortas), Günther Groissböck
(Titurel), Friedemann Röhlig (Gurnemanz), Frank van Aken (Parsifal), Tomas Möwes (Klingsor),

Jeanne Michèèèèèle Charbonnetová (Kundry).

Ion

Parsifal
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NEHRDINSKÝ PARSIFAL

Päťhodinové predstavenie renomovaného
nemeckého režiséra Klausa Michaela
Grübera zaujme výtvarným riešením, aj
keď nejednotnosť prostriedkov zanechá
v divákovi zopár rozpačitých otáznikov.
Symbolikou a aj priestorovým riešením je
impozantný záver prvého dejstva: z ľavého
portálu sa cez celú šírku javiska vysunie
dlhý prestretý stôl s chlebom a vínom, zaň
si posadajú rytieri grálu s Amfortasom
uprostred. Analógia s kresťanským mýtom
(a renesančnou maľbou) je zjavná. Magic-
ký svet Klingsora v druhom dejstve sa prí-
chodom Parsifala mení na morské kráľov-
stvo. Kvety (zbor žien) zobrazujú ladnými
pohybmi morské vlny, z povraziska visí
maketa žraloka (inšpirácia zo zámku arci-
vojvodu Ferdinanda II. v Ambrase). Výsled-
ným dojmom je čosi medzi rozprávkovou
dekoráciou a nevydareným náznakom...
Prvý obraz záverečného dejstva prezentu-
je režisér v šate pastorály. Kašírované zele-
né trávnaté plochy a biele vatové fľaky po-
sledného zimného snehu dosť čudne ladia
so vznešene pompéznou hudbou sklada-
teľa. Záverečná slávnostná davová scéna
patrí mystickým rytierom v brnení.

Jeanne-Michèèèèèle Charbonnetová
(Kundry) zrnitou farbou materiálu, drama-
tickým výrazom vokálu i detailným herec-
kým prepracovaním udržala diváka v na-
pätí počas celého predstavenia (pohyb, mi-
mika, vzdychy) a svojím výkonom sa pre-
pracovala na post protagonistky večera.
Parsifal Franka van Akena sa spevácky
držal statočne, avšak herecky zostal rozpa-
čitý. Zotrvával v polohe nezrelého mláden-
ca, ktorý nemotorne narába s posvätnou
kopijou, a keď sa objaví na javisku v brnení
(v úvode 3. dejstva), vzbudzuje skôr ľútosť
než obdiv – podchvíľou sa divák spytuje, či
nie je svedkom paródie. Na presvedčivosti
uberal postave aj kostým – zelená košeľa
a plantavé zelené nohavice. Grüberov zá-
mer – „odheroizovať“ Parsifala – zostal na
polceste.

K tomu, že napriek výhradám štrasbur-
ský Parsifal stál zato, prispel výraznou mie-
rou orchester vedený rakúskym dirigen-
tom Günterom Neuholdom, ktorý má za
sebou pestrú umeleckú kariéru hudobné-
ho riaditeľa v Teatro Regio Parma, v Karls-
ruhe i Brémach a rad večerov v Scale, Ber-
líne, Viedni, Lipsku, Salzburgu, Lisabone...
Štrasburský filharmonický orchester
pod taktovkou Neuholda burácal, víril sa
a samotný rozprával príbeh o svätom grá-
le, hľadaní a nachádzaní, o vrodenom hrie-
chu, o povinnosti, moci, vôli, nevinnosti,
vykúpení...

NATAL IA BLAHOVÁ

Medzinárodné klavírne stretnutia v Lille
(Rencontres internationales Robert Ca-

sadesus) vítajú od roku 1996, vždy v januári,
mladých laureátov medzinárodných klavírnych
súťaží. Nechýba ani zastúpenie nadaných
žiakov a amatérov. 9. ročník (16. – 18. ja-
nuára) sa transformoval na bohaté a pod-
netné klavírne fórum – Klavírny festival (Pia-
no(s) festival) a zapísal sa medzi významné
podujatia hudobno-kultúrneho programu Hlav-
ného mesta európskej kultúry Lille 2004. Zro-
dil sa vďaka iniciatíve dvoch svetoznámych
charizmatických osobností – francúzskeho di-
rigenta Jeana-Claudea Casadesusa (od
roku 1976 šéfdirigent a vášnivý propagátor
Orchestre National de Lille) a portu-
galskej klaviristky Marie Joao Piresovej
(„krstná mama“ a čestný hosť festivalu).

Široká ponuka festivalu, vtesnaná do pri-
malého časopriestoru troch dní, pozostávala
z koncertov, videotéky, prednášok a konfe-
rencie, ako aj prezentácie najnovších nástro-
jov z klavírnej dielne Yamaha. Maratón a pa-
ralelný priebeh jednotlivých podujatí nútili
návštevníkov k ich selekcii. V atmosfére kon-
certnej horúčky sa v priestoroch budovy No-
uveau siècle na vyše 60 koncertoch a reci-
táloch vystriedali mnohí interpreti (za klavírmi
Yamaha): Maria Jao Piresová, Nelson
Freire, Philippe Bianconi, Roger Mura-
ro, Maurizio Moretti, Nicholas Ange-
lich, Paul Lewis, Vladimir Krajnev, Bo-
ris Berezovsky, Kun Woo Paik, Jean-
Claude Pennetier, Jean-Philippe
Collard, Claire-Marie Le Guayová, Mi-
chel Beroff... Orchestre (Orchestre Nati-
onal de Lille, Ensemble Orchestral de
Paris), dirigenti (Jean-Claude Casadesus,
James Judd, Paul Polivnick a Gaetano
Delogu) a vyše 40 najprestížnejších klavír-
nych interpretov uviedli diela od Bacha, Scar-
lattiho, Mozarta, cez Kurtaga, Bouleza a Li-
getiho…, propagátor súčasnej hudby Jean-
Franc̨ois Heisser okrem iného sonátu La
ville od Ph. Manouryho.

Svet tieňov, farieb a virtuozity pootvoril
ruský klavirista Vladimir Krajnev repertoá-
rom z diel Chopina a v Skriabinovej Sonáte –
fantázii, ozvláštnením festivalu boli tureckí in-

KLAVÍRNY FESTIVAL

V LILLE

terpreti Fazil Say a Toros Can (Makrokoz-
mos od G. Crumba). Evgenia Rubinova
(získala 2. cenu na klavírnej súťaži v Leeds –
2003, zvláštnu cenu na Chopinovej súťaži –
1992) a mladý Francúz Cedric Tiberghien
(laureát súťaže Marguerite Long-Thibaud –
1998) patria k palete klavírnych talentov
a velikánov zajtrajška. Dramaturgia závereč-
ného koncertu zahŕňala dielo F. Poulenca –
jeho efektný Koncert d mol pre dva klavíre
a orchester s dominujúcou presnosťou, ľahkos-
ťou a precíznou brilantnosťou oboch partov
(Frank Braley a Eric Le Sage, Ensemble
orchestral de Paris pod taktovkou Jame-
sa Judda). Maria Joao Piresová a Ric-
ardo Castro predviedli priam fantasticky
Mozartov Koncert č.10 Es dur pre dva klavíre
a orchester K.365. Vyvrcholením vydarené-
ho festivalu bol výkon ruského klaviristu Bori-
sa Berezovskeho v Koncerte pre klavír
a orchester č. 1 b mol od P. I. Čajkovského.
Notoricky známy koncert sa pod rukami Be-
rezovskeho stal umeleckou výpoveďou s vý-
nimočným dramatickým výrazom. Uchvaco-
vala jeho virtuozita, až mystické pianissimá...
Jean-Claude Casadesus a Orchestre
National de Lille prispeli profesionálnym na-
sadením a vervou k nezabudnuteľnému zá-
žitku tohto večera.

Umelcom aj organizátorom patrí – bravo!
Organizátorom za úsilie zrealizovať tak ná-
ročný projekt, navyše so snahou sprístupniť
festival čo najširšiemu okruhu verejnosti – na
polovicu koncertov bol vstup voľný a najvyššia
cena lístkov sa pohybovala do 15 eur. V kaž-
dom prípade, v Lille si cenia význam tohtoroč-
ného privilégia Hlavného mesta európskej
kultúry. Lille nasadilo vysokú latku a potvrdilo,
že nie vždy treba hľadať hudobnú „svätyňu“
vo veľkomeste – a na elitných scénach Parí-
ža.

L ÍV IA LAIFROVÁ
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SLOVENSKÁ PRÍTOMNOSŤ

VO FRANCÚZSKU

FRANCÚZSKO PRED 10 ROKMI

Vrátiť sa po niekoľkých rokoch do veľko-
mesta, pyšného na svoju neprekonateľnú
kultúrnu ponuku a sústavný rozvoj, je sku-
točným privilégiom. O to viac, že mojou
povinnosťou ako vyslaného diplomata je
zžiť sa s prostredím, čo najlepšie mu po-
rozumieť, zaujať ho pre naše umelecké,
ekonomické, ale aj politické a historické
reálie podujatiami najrôznejšieho charak-
teru. Úloha neľahká. Keď som po skonče-
ní mojich diplomatických štúdií, predošlé-
ho vyslania a pôsobenia v medzinárodných
organizáciách po takmer siedmich rokoch
opúšťala Francúzsko, odchádzala som
z krajiny, ktorej kultúrne dianie oslňovalo
celý svet – súborné výstavy, špičkové kon-
certy, ale najmä architektonické skvosty
v podobe pyramíd v Louvri, opery Bastil-
le, modernej štvrte La Défense, veľkolepej
knižnice F. Mitteranda a mnohých ďalších.
Keďže som v čase po rozdelení federácie
a vzniku našej republiky pôsobila v UNES-
CO, zaznamenávala som aj záujem medzi-
národnej verejnosti o nás ako o nový člen-
ský štát medzivládnej organizácie. Pozor-
nosť Francúzov však bola nad všetky moje
očakávania. Premietla sa do vôle usporia-
dať celoročnú prezentáciu slovenskej kul-
túry a umenia v r. 1996, čo bola doposiaľ
najväčšia akcia tohto druhu vo Francúzsku.
Pod názvom Présences slovaques (Podoby
Slovenska) sa uskutočnila séria podujatí,
počínajúc hosťovaním Opery SND v Ko-
mickej opere v Paríži, cez koncerty Sloven-
skej filharmónie a súboru Musica aeterna,
prezentáciu slovenskej gotiky v Nice, série
výstav, najmä sklárov, literárne večery až
po prehliadky filmov. Podujatie iniciovali
ministri kultúry Jacques Toubon a Dušan
Slobodník v decembri 1993.

FRANCÚZSKO V OBJATÍ ČÍNSKEJ KULTÚRY

Dnes Francúzi ohlasujú, že umelecké sezó-
ny, venované vybraným krajinám – v ostat-
ných rokoch to boli o. i. Česká republika
a Maďarsko, ktoré šancu skvele využili –
tento rok končia, a to veľkolepou čínskou
a poľskou sezónou. Hlavne umenie Číny
stretávam vo všetkých dôležitých kultúr-
nych stánkoch, vrátane pompézneho defi-

lé na najkrajšej avenue sveta na sviatok čín-
skeho Nového roka (23.1.). V dokonalej
súhre s politickými a ekonomickými záuj-
mami krajiny venuje Francúzsko priestor
prezentácii kultúr iných kontinentov, pre-
dovšetkým Afriky a Ázie. A zatiaľ čo bežný
Francúz nerozlišuje medzi krajinami stred-
nej Európy, ba zlieva sa mu stred a východ
Európy, v školách sa začína učiť čínštinu...
Úsmevne komentuje, že slabé vedomosti
zo zemepisu sú mu dané a nezriedka ne-
pozná dobre ani Francúzsko. Slováka si ple-
tie s Čechoslovákom, či Slovincom alebo
Srbom. Len ako pikantériu uvádzam, že
moje občianstvo na diplome, ktorý som
dostala na diplomatickej škole v Paríži, zne-
lo „Srbsko“...

PRÉSENCES SLOVAQUES EN FRANCE –
VYUŽITÁ ŠANCA?
Jedinečná príležitosť pre Slovensko, zdá sa,
nemá šancu zopakovať sa. Či sme ju využili
dostatočne, to je otázka. S trpkosťou spo-
mínam, že vďaka záujmu režiséra Georgea
Chevaliera z Opery Massy vo veľkom Parí-
ži sme skoncipovali jedinečný festival sú-
časnej slovenskej hudby. Jeho vyvrchole-
ním malo byť uvedenie svetovej premiéry
opery The Players, ktorú napísal Juraj Beneš
na objednávku britskej opernej spoločnos-
ti na vlastné libreto podľa romantických
prekladov Shakespearovho Hamleta v pia-
tich jazykoch (vtedy dielo na svoju svetovú
premiéru iba čakalo). Zlatou niťou festiva-
lu mali byť tri vystúpenia Sergeja Kopčáka
– na samostatnom recitáli, v diele Roma-
na Bergera De profundis a na koncerte EA
hudby. Dva týždne slovenskej hudby v pros-
tredí, ktoré vytvára priestor pre medziná-
rodnú súťaž dirigentov súborov súčasnej
hudby a ktoré má renomé a publikum. Za-
tiaľ čo francúzska strana už vedela, kto bude
hrať a dirigovať dielo a ujme sa réžie, slo-
venská strana váhala potvrdiť čo i len záu-
jem o takúto spoluprácu. Pravdaže, písal
sa rok 1994 a určený termín na február
1996 komplikoval už aj tak veľmi delikát-
nu situáciu v oblasti kultúry. V tom roku
vyvrcholil protest proti ministrovi kultúry
Hudecovi...

PRÍLEŽITOSŤ PRE SLOVENSKÝ INŠTITÚT

V PARÍŽI

Keď však koncipujem podujatia Slovenské-
ho inštitútiu v Paríži dnes, opieram sa prá-
ve o tých partnerov, s ktorými sme pred
desiatimi rokmi pripravovali slovenskú se-
zónu. Georges Chevalier už nežije a ani pre-
zentácia hudby nie je mojím jediným cie-
ľom, hoci práve hudba tu rezonuje najväč-
šmi, tiež ako profesionál v hudobnej oblasti
môžem ju stavať do centra mojej progra-
movej stratégie.

Prešlo 19 rokov od mojej prvej služob-
nej cesty, ktorá viedla práve do Paríža, kde
som sa ako dramaturgička BHS a MTMI
zúčastnila na festivale Medzinárodnej hu-
dobnej rady UNESCO. A prešlo takmer 12
rokov od začiatku môjho striedavého dl-
hodobého pôsobenia vo Francúzsku. Roz-
diel je priam závratný. Kým v 90. rokoch si
Francúzi iba začínali zvykať na nové tváre
z krajín bývalého východného bloku, dnes
prekvapujú neuveriteľnou chuťou spoznať
pristupujúce krajiny, dozvedieť sa o nás
všetko. Pravdaže, záujem sa líši podľa toho,
či ide o širokú verejnosť, obec intelektuá-
lov, politikov, podnikateľov, novinárov ale-
bo umelcov. Je to veľká príležitosť pre Slo-
vensko. Chopil sa jej Slovenský inštitút
v Paríži, ktorý k 1. januáru 2001 zriadil slo-
venský minister zahraničných vecí.

MZV buduje sieť slovenských inštitútov
pretransformovaním bývalých kultúrnych
informačných stredísk na centrá komplex-
nej, teda kultúrnej, spoločensko-historic-
kej, politickej a ekonomickej prezentácie
Slovenska, ktoré zriaďuje v susedných kra-
jinách a vo významných kultúrnych a poli-
tických metropolách. Dnes pôsobia Sloven-
ské inštitúty v Budapešti, Prahe, Varšave,
Moskve, Viedni, Berlíne, Ríme a Paríži, ví-
zia ich rozvoja smeruje do Bruselu, Londý-
na a New Yorku. Dva najmladšie (Rím a Pa-
ríž) pôsobia v rámci veľvyslanectiev. Paríž-
sky inštitút využíva pre mnohé zo svojich
podujatí atraktívnu adresu La Maison Ma-
rie Touchet v centre Paríža, v  historickej
štvrti Le Marais. Jeho akčný rádius znáso-
buje členstvo vo Fóre zahraničných kultúr-
nych inštitútov v Paríži (FICEP), ktoré zdru-
žuje 34 členov z celého sveta. Moje prvé
prezentačné aktivity mali priestor práve
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v rámci spoločného festivalu FICEP, nazva-
nom Týždeň zahraničných kultúr v Paríži.

SLOVENSKÝ INŠTITÚT – ČLENOM

FÓRA ZAHRANIČNÝCH KULTÚRNYCH

INŠTITÚTOV V PARÍŽI

Podujatia Týždňa zapĺňajú parížske sály,
centrá a námestia posledný septembrový
týždeň. Prítomnosť francúzskeho ministra
kultúry J. J. Aillagona na tlačovej konfe-
rencii centier a spoločenské prijatie staros-
tom Paríža B. Delanoë napomohli vlani
medializácii už 2. ročníka festivalu. Na pod-
ujatí „Fête slovaque“, ktoré sa pre veľký
záujem uskutočnilo až dvakrát, sa Sloven-
sko prezentovalo spojením koncertu z diel
slovenských skladateľov, výstavy mladých
výtvarných umelcov s poéziou, ochutnáv-
ky slovenských výrobkov a prezentácie Slo-
venska ako turistického cieľa. Ukázalo sa
to ako veľmi účinné. Overila som si,
že publikum veľmi rado príde na kon-
cert, kde znie výlučne slovenská tvor-
ba. Taká je moja 20-ročná skúsenosť.
Popri výtvarníkoch Jane Ovšákovej,
Zuzane Meškovej-Šickovej a Filipovi
Šickovi, hercovi Milanovi Kepelovi,
ktorý celý večer režíroval a prezen-
toval básne Mily Haughovej a Milana
Rúfusa, vystúpili sopranistka Nao
Higano a klaviristka Sylvia Vizváry-
Čápová. S citom a vkusom koncipo-
vaný program muzikológom Milo-
šom Blahynkom pozostával z piesní
Š. Jurovského, J. L. Bellu, výberu
z cyklu Il sogno di Poppea od J. Beneša
a Uspávanky E. Suchoňa. Klaviristka
pridala výber z Cikkerových Tatran-
ských potokov. Nao Higano zaujala ex-
presívnou interpretáciou a citlivou
muzikalitou. Uvedenie Jurovského
Muškátu za prítomnosti poslednej čes-
koslovenskej kultúrnej radkyne
a prvej slovenskej diplomatky v tejto
funkcii (1992-96) Michaely Jurovskej,
bolo symbolickým odovzdaním krás-
nej povinnosti prezentovať Sloven-
sko na teritóriu, kde táto dáma ume-
leckého prekladu, literárnej kritiky
a teórie dokázala vydať to najlepšie
svedectvo o úrovni slovenského in-
telektu. Výstava poputovala do hor-
nosavojského mesta Annecy, kde bola sú-
časťou prezentácie slovenského výtvarné-
ho umenia spolu s dielami sklárov Jána
Zoričáka a Pavla Macha, poprednými, vo
Francúzsku žijúcimi umelcami. Na Týždni
zahraničných kultúr zaznela aj hudba ďal-
ších autorov, viažucich sa k dnešnému teri-
tóriu Slovenska – hudba Hansa Newsidle-
ra, Pála Esterházyho v spojení s hudbou
Monteverdiho, Purcella, Lamberta a ď., kto-
rú prezentoval súbor „Musick for a While“.

Juraj Struhárik, Jana Pastorková, Martina
Meštická a Peter Krivda naplnili magické
prostredie parížskeho La Maison Marie
Touchet v Paríži. Ideálna šanca pre ďalšie
podujatia tohto druhu pre Slovenský inšti-
tút...

VÝSTAVA GALÉRIE MESTA BRATISLAVY

Počas Týždňa vstúpil Slovenský inštitút do
partnerstva aj s asociáciou Le Pont Neuf,
ktorej predsedníčkou je manželka francúz-
skeho prezidenta Bernadetta Chiracová.
Asociácia poskytuje štipendiá absolventom
a vedcom strednej Európy, vrátane sloven-
ských, a usporadúva výstavy umelcov
tohto regiónu. Vo svojej galérii pri paríž-
skej tržnici, v blízkosti slávnej ulice Rivoli,
prezentovala výstavu „Obraz Bratislavy
v grafických listoch 18. – 20. storočia“ Ga-
lérie mesta Bratislavy. Pre mimoriadny

úspech musela asociácia výstavu až tri razy
predĺžiť! Počas pracovnej cesty do UNES-
CO výstavu ocenil aj slovenský minister
kultúry Rudolf Chmel.

BIELA NOC 4. OKTÓBRA

Parížsky kultúrny život je nesmierne boha-
tý. Zdá sa mi, že popri stále prítomnej sil-
nej intelektuálnej dimenzii ponúkaných
podujatí, zastrešených a mohutne financo-

vaných vládou (výstavy v Centre Pompi-
dou, Louvri, Grand Palais a ďalších, ako
napríklad výtvarné výstavy diel Vuillarda,
Gauguina, korene abstraktného umenia,
Cocteaua a ďalších), sa mesto obracia na
široké publikum. A to nielen populárnym
gestom – zriadením klziska pred radnicou,
ale aj oslavou tzv. Bielej noci 4. októbra,
kedy ožívajú všetky kultúrne stánky počas
celej noci (k tomuto atraktívnemu ťahu
mesta sa vlani pridal aj Rím a Brusel a mož-
no by stálo za to, aby tak urobila aj Bratisla-
va). K tomu pripočítajme veľkolepo konci-
povanú čínsku sezónu, cez už spomínané
pompézne defilé v rámci čínskeho nového
roka na elyzejských poliach a senzačne ad-
justovanú výstavu k 40. výročiu úmrtia
Edith Piaf, doplnenú o nahrávky šansónov,
publikované články, filmy a ukážky rozhla-
sových rozhovorov so slávnou šansoniér-
kou.

SLOVENSKÝ JAZZ NA FESTIVALE

JAZZYCOLORS

Slovenský inštitút využil spoluprácu
s partnermi napríklad v oblasti jazzu
ukážkou špičkového slovenského
dua dvojice Gabo Jonáš (klavír) a Ma-
túš Jakabčic (gitara) počas festivalu
„Jazzycollors“, organizovanom v Čes-
kom centre inštitútmi 10 krajín (Švéd-
sko, Fínsko, Japonsko, Estónsko,
Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko
a ČH, Slovensko a ČR). Dnes už pri-
pravujeme ďalší ročník festivalu a zo
strany mnohých francúzskych miest
evidujeme záujem prebrať festival
ako celok.

ÚSILIE O DLHODOBÉ KONTAKTY

Úsiliu predstavovať Slovensko žičí
celé Francúzsko. Ba mimo Paríža je
taký záujem o podujatia prezentujú-
ce naše umenie, že ho nestačíme ani
pokryť. Vo väčšine prípadov totiž tre-
ba participovať na nákladoch a tiež
treba zohľadňovať regionálne rozde-
lenie podujatí, možnosti ich dopadu
a záberu a hlavne trvácnosť kontak-
tov. Tá je totiž mojím najdôležitejším
cieľom pri koncipovaní podujatí Slo-

venského inštitútu. Aj keď sú jednorazové
prezentácie veľmi dôležité a užitočné a často
prinesú nečakaný multiplikačný efekt, pred-
sa len vytvorenie solídnej bázy dvojstran-
ných vzťahov na všetkých úrovniach, s mož-
nosťou rozvoja a pokračovania, považujem
za síce veľmi náročný, ale jediný zmyslupl-
ný cieľ. S týmto zreteľom sme zorganizo-
vali výstavu skupiny karikaturistov Fedo-
roviča, Ďuržu, Bojničana, Valtera a Siku na
tému „Slovensko a svet“ v Aix en Proven- �

Juraj Valčuha
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ce, výstavu o slovenských spisovateľoch na
Salóne európskej literatúry v Cognacu,
výstavu na tému „sv. Cyril a Metod“, ktorá
dielami Dariny Gladišovej, Milana Lukáča,
Petra Pollága a ďalších ozdobila oslavy 50.
výročia Slovenskej katolíckej misie v Paríži.
Pripravili sme výstavu skvelej sklárky Evy
Fišerovej v Cité internationale des arts
v Paríži, kam každoročne prichádzajú na
dlhodobú stáž slovenskí výtvarníci na zá-
klade zmluvy Cité so Spolkom výtvarných
umelcov. Dôležité sú podujatia prezentu-
júce históriu Slovenska, medzi nimi naprí-
klad prednáška Pavla Petrufa na tému
„Masaryk a Slovensko“ v Paríži, ktorá od-
znela ako koreferát k príspevku autora
monografie o Masarykovi Alaina Soubigou.
Participovali sme na festivale slovenského
filmu v Cran Gévrier (Horné Savojsko), na
organizácii literárnych večerov so spisova-
teľmi Albertom Marenčinom, Jozefom Mi-
halkovičom a Viery Prokešovej v koncepcii
prekladateľky Miroslavy Vallovej v Paríži,
Chalône-sur-Seine a Chambéry. Naskytla sa
aj príležitosť prezentovať slovenský porce-
lán a objekty umeleckých remesiel
v Rouen, priestor dostali skvelé fotografie
Karola Kállaya na spoločnej výstave krajín
veľkej Európy, ktorá predstavila najväčšie
osobnosti Slovenska a dva roky putovala
po celom Francúzsku, a mnohé ďalšie pro-
jekty, ktoré celkom úspešne spestrili kul-
túrny život vo Francúzsku.

MIMORIADNY ZJAV

– DIRIGENT JURAJ VALČUHA

Slovenská prítomnosť vo Francúzsku – to,
našťastie, nie sú len aktivity Slovenského
inštitútu. Žijú tu vynikajúci umelci, naprí-
klad už spomínaný Ján Zoričák, s pros-
tredím sa zžili a presadili sa v ňom sklada-
telia Robert Rudolf, Alexander Mihalič
a Jozef Baán, violončelista Ladislav Szátmá-
ry a ďalší. Pre mňa je veľkým objavom vy-
nikajúci mladý slovenský dirigent Juraj
Valčuha. Bol poslucháčom VŠMU v Brati-
slave, počas štúdia odišiel na stáž do St.
Petersburgu a neskôr do Paríža, kde vyso-
koškolské štúdium absolvoval na Národ-
nom konzervatóriu v Paríži. Juraj Valčuha,
laureát medzinárodných dirigentských sú-
ťaží v talianskom Trente, Paríži a Kodani,
diriguje symfonický orchester v Montpel-
lier a tiež spolupracuje s veľkými symfonic-
kými telesami Francúzska. Počas mojej
aktuálnej, zatiaľ iba 7-mesačnej misie, som
ho zažila v Koncertnom štúdiu Francúzske-
ho rozhlasu v Paríži už trikrát, kde zo-
žal obrovský úspech. Publikum tisícmiest-
nej sály, zaplnenej do posledného miesta,
bez výhrad ocenilo profesionalitu mladé-

ho dirigenta. Je mimoriadne muzikálny,
teleso ovláda s minimálnym gestom, má
nádherne vypracované ruky, pohľadom,
zreteľným gestom, precíznym vedením di-
rigentskej taktovky usmerňuje masu zelek-
trizovaných hudobníkov. Bolo to pri uve-
dení koncertnej verzie talianskej opery
Domenica Alaleonu Mirra (21. 11. 2003)
a na koncerte Orchestra parížskeho kon-
zervatória (25. 1.). Mládežnícky koncert,
zostavený z neznámych diel Mendelssohna
(Koncert pre dva klavíry, predohra Die Heim-
kehr aus der Fremde) a Bizeta (Roma), bol
dobrou ukážkou jeho kvalít. A najnovšie
to bol skvelý výkon pri uvedení súčasnej
tvorby – na medzinárodnom festivale sú-
časnej hudby „Présences“ v Paríži, ktorý
organizuje Francúzsky rozhlas, dirigoval
2. violončelový koncert Phillipa Hersanta,
svetovú premiéru diela nórskeho sklada-
teľa Nilsa Henrika Asheima Chants du vent
(Spevy vetra) a Visages d’Axel od Serga Nig-
ga (2. 2. 04). Juraj Valčuha nahradil diri-
genta Gérarda Korstena, na naštudovanie
mal iba necelý týždeň a pritom išlo o ná-
ročné diela pre symfonický orchester a dva
zbory (Asheim). Jeho partnermi boli Cyril-
le Tricoire (violončelo), Julie Cordierová
(recitátorka), Nórsky dievčenský zbor, zbor
Opéra junior z Montpellier a Národný or-
chester Montpellier. Violončelový koncert
Philippa Hersanta vznikol na objednávku
orchestra v Montpellier (1996-1997). Mal
byť pôvodne hudbou k filmu. Ide o dyna-
mické, expresívne dielo, rapsodické a roz-
právačské. Asheimova skladba vznikla na
poémy Jona Fosseho. Bezpochyby tvrdé
sústo pre orchester a dirigenta vzhľadom
na hutnosť orchestrálnych partov, ktoré
bolo potrebné zosúladiť do zmysluplného
celku s natoľko odlišnou, jednoduchou fak-
túrou zborových vstupov. Serge Nigg má
tento rok 80 rokov, preto sa dramaturgia
vrátila k jeho dielu z roku 1967. Na inter-
pretačne i skladateľsky vydarenom večere
mal leví podiel Juraj Valčuha. Pozoruhod-
ný je rešpekt, ktorý tento mladý dirigent
vzbudzuje u hráčov aj autorita, s ktorou
ovláda veľký aparát.

DRUHÁ PREMIÉRA DIELA

PETRA ZAGARA V PARÍŽI

Do predvianočnej atmosféry prispel Slo-
venský inštitút dvoma hudobnými produk-
ciami – koncertom Slovenského komor-
ného orchestra Bohdana Warchala s die-
lami Petra Zagara – Blumentálsky tanec
č. IV, ktorý v Paríži odznel týždeň po svojej
premiére v Slovenskej filharmónii, a Schu-
bertovým kvartetom Smrť a dievča vo ver-
zii pre sláčikový orchester. Koncert sa usku-
točnil za prítomnosti a pod záštitou pred-
sedu NR SR Pavla Hrušovského. Obecen-

stvo si vyžiadalo prídavok, a tak odznela aj
obľúbená Zeljenkova Musica slovaca. Dom
svetových kultúr v Paríži patril v ten večer
Slovensku...

BRATISLAVSKÍ CHLAPCI ROZPLAKALI PARÍŽ

Druhý koncert sa do pamäti Parížanov ur-
čite vryl natrvalo. Akoby zažili skutočné
Vianoce v kostole sv. Márie Magdalény už
13. decembra. Podotýkam, že získať publi-
kum pri paralelne prebiehajúcich špičko-
vých produkciách v takom centre svetové-
ho kultúrneho diania, akým je Paríž, je
nesmierne náročné. 1300 miest kostola
však zaplnil diplomatický zbor, hostia slo-
venskej veľvyslankyne vo Francúzsku Má-
rie Krasnohorskej, pod záštitou ktorej sa
koncert konal (a ktorá nielenže podporuje
všetky podujatia SI v Paríži, zúčastňuje sa
na nich, ale na ich koncepcii a realizácii za-
nietene participuje) a veľvyslanca Sloven-
ska pri OECD Dušana Bellu, zahraniční tu-
risti, slovenská komunita a najmä francúz-
ska verejnosť. Bratislavský chlapčenský
zbor s dirigentkou Magdalénou Rovňáko-
vou rozohrial atmosféru hudbou Bajana,
Vivaldiho, Couperina, Mozarta, Vulpia,
Haydna, Francka, Webbera, skladbami slo-
venskej proveniencie, vianočnými piesňa-
mi sveta, vrátane spirituálov. Sólistkou ve-
čera bola jedna z najlepších slovenských
sopranistiek Simona Houda-Šaturová. Hro-
bové ticho v publiku obrovského parížske-
ho chrámu pri jej sólach naznačovalo, že
poslucháči sú maximálne sústredení. Ne-
viem si predstaviť lepších partnerov pre
sólistku týchto kvalít ako chlapcov Magda-
lény Rovňákovej. Ich devízy sú veľká hu-
dobná skúsenosť, vynikajúce profesionál-
ne vedenie dirigentkou, ale i hlasovou pe-
dagogičkou Darinou Tóthovou – ktorá je
aj spoľahlivou sólistkou – a citlivou klavi-
ristkou Danou Hajóssy, pohotovou pri kla-
víri i organe. Silným citovým zážitkom bolo
uvedenie skladby Pie Jesu so Simonou Ho-
uda-Šaturovou a Viktorom Kasalom. A po-
tom okamžité „standing ovations“, telefo-
nické a písomné poďakovania... To všetko
vďaka dobrej hudbe a oddaným koncert-
ným umelcom, ktorí sú ochotní prijať čas-
to skromné podmienky štátnej reprezen-
tácie. Príchod a odchod so sviečkami ce-
lým chrámom, gradácia programu, disciplí-
na chlapcov, prejav premyslený do posled-
ných detailov, za tým je precízna drama-
turgia, réžia a azda i životná filozofia vyni-
kajúcej Magdalény Rovňákovej.

VIERA POLAKOVIČOVÁ
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Festival sa začal symbolicky v deň stého
výročia uvedenia Jej pastorkyne –

21. januára 2004. Práve inscenácia tohto
Janáčkovho chef d’oeuvre bola jedným
z vrcholov festivalu. Išlo o prenesenie in-
scenácie slávneho britského režiséra a veľ-
kého propagátora Janáčkovho operného
diela Davida Pountneyho, ktorá mala
premiéru v roku 2002 vo viedenskej Štát-
nej opere. Scénu a režijnú koncepciu pre-
niesli do brnianskeho Janáč-
kovho divadla, tu do insce-
nácie vstúpil brniansky or-
chester, zbor a noví sólisti.
Inscenácia je zaujímavá nie-
len režijne, veľkým sústre-
dením sa na psychologické
a expresívne herectvo, sym-
bolickým rozmerom..., ale aj
hudobne (bližšie sme o nej
písali v HŽ č. 5/2002). Insce-
nátori vyšli z edície Sira
Charlesa Mackerrasa. Ten
rekonštruoval znenie Jej
pastorkyne z roku 1908, kto-
ré možno chápať – aj z hľa-
diska Janáčkových názorov
na genézu opery – ako defi-
nitívne znenie. Po osemde-
siatich rokoch sa teda v Brne
hrá opäť Janáčkov originál
a nie verzia s úpravami a retušami Karla
Kovařovica. Japonského dirigenta Seijiho
Ozawu, ktorý stál za dirigentským pultom
vo Viedni, vystriedal v Brne Jaroslav Kyz-
link. Síce nevytvoril plne plastické a ty-
pickou Janáčkovskou energiou naplnené
hudobné divadlo, ale jeho naštudovanie
možno označiť za dobré a miestami aj in-
špirujúce. Protagonistkou večera bola sláv-
na Anja Siliaová ako Kostolníčka. Táto
svetoznáma wagnerovská a straussovská
speváčka, ktorá pred rokmi strhujúcim
spôsobom stvárnila aj Emíliu Marty vo Veci
Makropulos, vytvorila portrét Kostolníčky
výsostne expresívne. Aj jej herectvo vychá-

dza z nemeckej expresionistickej tradície.
Nestvárnila ju však ako bezcitné mon-
štrum. Práve v druhom dejstve ukáže reži-
sér vo vzťahu medzi ňou a Jenůfou hlboko
ľudské tóny. Jenůfu stvárnila Helena Kau-
pová s vyváženosťou lyrických a výrazo-
vých polôh, dvojicu bratov Števa a Laca Mi-
chal Lehotský a Peter Straka.

Je sympatické, že Pountneyho inscená-
cia Janáčkovu operu neaktualizuje akýmsi

násilne módnym spôsobom, ale usiluje sa
zdôrazňovať dramatické parametre i psy-
chologický a ľudský rozmer príbehu. Veľ-
mi zaujímavý je záver inscenácie: Jenůfa
a Laca neodchádzajú k horizontu scény ako
predzvesti nového života (ako sa to zvyčaj-
ne zobrazuje), ale ako dva ľudské tiene sa
priblížia k sebe, čoho nemými svedkami sú
Stará Burjovka a Števa. Pountneyho insce-
nácia zosúladila domácu inscenačnú tradí-
ciu Jej pastorkyne s moderným divadelným
videním a cítením.

V inscenácii Veci Makropulos režiséra
Tomáša Šimerdu (premiéru mala pred
tromi rokmi v Brne) vystúpila v úlohe Emí-

lie Marty namiesto Gabriely Beňačkovej
americká sopranistka Nina Warrenová.
Jej hlas i vokálny prejav má potrebné dra-
matické a výrazové schopnosti. Herecký
typ umelkyne však vyrastá z iných zdrojov
než z chladného odcudzeného herectva.
Warrenovej Emília Marty má ľudskejšiu
dimenziu, než určuje inscenačná tradícia,
hrdinka nie je zatrpknutá, ironická bytosť,
ale so svojimi protihráčmi miestami koke-

tuje, alebo sa vtipne zahráva. War-
renová vniesla do diela neobvyklú,
ale svojím spôsobom (vzhľadom na
Janáčkov predchádzajúci vývin) lo-
gickú rovinu vitalizmu. Umelkyňa
má nosný hlas, v ktorom sa spája
dramatická intenzita so širokou fa-
rebnosťou a výbornou zrozumiteľ-
nosťou spievaného slova. Inscená-
cia Veci Makropulos, v porovnaní
s predchádzajúcimi slávnymi vý-
kladmi tejto opery, nie je novátor-
ská a do určitej miery ju limituje len
prvoplánová práca s hercom. Tá sa
prejavila najmä v koncepcii muž-
ských postáv, ktoré síce blednú
v styku s tristoročnou krásavicou,
avšak ide o výrazné typy, ktoré po-
trebujú herecky a inscenačne dife-
rencovaný prístup. Dirigent Jan
Štych vhodne viedol orchester k ex-

presionistickej zvukovosti a výrazovosti.
V prípade opier – Príhody líšky Bystrouš-

ky a Káťa Kabanová – došlo v Brne k zaují-
mavým konfrontáciám: Okrem prezentá-
cie brnianskej inscenácie Bystroušky z roku
1996 v réžii nestora janáčkovskej opernej
réžie Václava Věžníka, scénografa Ladi-
slava Vychodila a dirigenta Jana Zbavi-
tela tu hosťovala britská operná spoloč-
nosť z Dublinu, ktorá predviedla Líšku Bys-
troušku v úprave pre 9 sólistov a 16 inštru-
mentalistov. Autorom tejto úpravy je skla-
dateľ Jonathan Dove – prvýkrát zaznela
v Birminghame v roku 1998. Režisér Ja-
mes Conway inscenoval dej opery ako

JANÁČKOVO BRNO 2004
Roku 2004 si nielen česká, ale aj medzinárodná kultúrna verejnosť pripomína viaceré významné

výročia českých hudobných skladateľov. Je príznačné, že všetci členovia klasického trojlístka českej hudby
– Smetana, Dvořák a Janáček – majú v tomto roku osobné výročia. V prípade Janáčka uplynulo nielen
150 rokov od jeho narodenia, ale aj 100 rokov od svetovej premiéry jeho najslávnejšej opery Jej pastor-

kyňa. V Brne, kde Janáček strávil najväčšiu časť svojho života a vytvoril všetky svoje operné diela, sa pri
tejto príležitosti konal festival – Janáčkovo Brno 2004, ktorého dominantou bolo uvedenie všetkých

Janáčkových scénických diel (deviatich opier a jedného baletu). V prípade opier išlo väčšinou
o inscenácie brnianskej opery, hosťovali tu ale aj iné české a zahraničné operné súbory.

Jej pastorkyňa

�
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divadlo v divadle, resp. operu v opere: di-
vadelná spoločnosť, vedená starnúcim prin-
cipálom, sa pripravuje na svadbu jeho dcé-
ry Terinky s novým členom spoločnosti Ha-
raštom a pri tejto príležitosti sa hrá príbeh
o líške Bystrouške. Principál hrá Revírníka
a Terinka Bystroušku, ostatní sa striedajú
v menších úlohách. Na konci inscenácie sa
vedenia divadelnej spoločnosti ujíma Te-
rinka s Haraštom.

V prípade Káte Kabanovej mali diváci mož-
nosť porovnať dve inscenácie – domácu
z dielne režiséra Zdeňka Kaloča a dirigenta
Jaroslava Kyzlinka a bratislavskú režisé-
ra Josefa Průdka a dirigenta Dušana Šte-
fánka. Práve bratislavská inscenácia, pri-
pravená českým režisérom, je, žiaľ, svedec-
tvom, ako sa na Slovensku vyprázdňuje
kedysi veľká janáčkovská tradícia. Z dielne
brnianskeho režiséra Kaloča, ktorý sa ako
činoherný režisér špecializuje na insceno-
vanie ruskej klasiky, predviedli na festivale
opernú inscenáciu Z mŕtveho domu.

Dve opery mali v Brne iba koncertné
predvedenie. Šárka je operou, ktorou sa
Janáček vyrovnáva s dedičstvom roman-
tickej, vlastenecky orientovanej opery.
Hudobne ju naštudoval Jaroslav Kyzlink.
Ani Osud nepatrí k často inscenovaným ti-
tulom. Pražská inscenácia z roku 2001 bola
udalosťou sezóny. „Postmoderný“ režisér

Robert Wilson pripravil obrazovo bohatú
a režijne surrealistickú podobu tohto die-
la. S Janáčkovým posolstvom nemala síce
veľa spoločného, ale zaujala osobitou poe-
tickou krásou. V Brne sa však hrala iba kon-
certne. (Pražská inscenácia je technicky tak
náročná, že zázemie Janáčkovho divadla
by na ňu nestačilo.)

S novou inscenáciou Výletov pána Brouč-
ka v Brne hosťovala opera Národného di-
vadla Praha. Premiéru mala pred Vianoca-
mi 2003 a podpísalo sa pod ňu súčasné
vedenie ND Praha – operný režisér a šéf
opery Jiří Nekvasil a riaditeľ divadla, scé-
nograf Daniel Dvořák. Broučkove výlety
sú v podstate podnetom na veľkú javisko-
vú show (možno i bednárikovského typu).
Inscenátori tu môžu stvárniť surrealistické
a fantazijné prostredie Mesiaca a atmosfé-
ru husitskej Prahy, pripravujúcej sa na stret-
nutie s križiackymi vojskami. Nekvasilova
režijná koncepcia bola trocha strohá, až na
to, že v prvom výlete režisér nadmerným
používaním točne vyvolával priam fyzio-
logický pocit alkoholového opojenia. Prá-
vom, veď Matej Brouček vypije v prvom
dejstve 8 a v druhom dejstve dokonca 9 pív.

Hudobné naštudovanie uznávanej janáč-
kovskej kapacity Sira Charlesa Macker-
rasa bolo príkladné, sústredilo sa na ex-
presivitu janáčkovského detailu, ale aj na

súdržnosť veľkých blokov hudby. Vynika-
júcu hereckú i spevácku kreáciu vytvoril
v hlavnej postave Jan Vacík. Je správne,
že postavu Broučka nespieva starší ope-
retný typ hlasu, ale tenorista v plnej sile
a zrelosti, s charakteristickou farbou
a schopnosťou diferencovaného ovládania
vokálno-výrazových prostriedkov.

Sympatickým osviežením festivalu bolo
uvedenie dvoch takmer neznámych Janáč-
kových scénických diel. Opera Začiatok ro-
mánu (Počátek románu) vznikla pred Jej
pastorkyňou. Ide však o akúsi nedramatic-
kú selanku. Málokto by v hudobnej reči
a dramaturgii tohto dielka spoznal Janáč-
ka. Balet Rákoš Rákoczy je príležitostné die-
lo, ktoré vzniklo na podnet národopisnej
výstavy roku 1895. Obe diela s vtipom, zdra-
vou nadsádzkou a espritom stvárnili poslu-
cháči brnianskej JAMU pod vedením štu-
dentky opernej réžie Magdaleny Švecovej.
Najmä herecké schopnosti mladých adep-
tov spevu sa javili ako vysoko inšpirujúce.

Festival Janáčkovo Brno 2004 dopĺňali
komorné, orchestrálne a zborové koncer-
ty z Janáčkovho diela. Ukazuje sa, že osob-
nosť Janáčkovského typu je schopná pô-
sobiť (v meste jeho pôsobiska) na hudobný
život a na hudobnú kultúru výsostne integ-
rujúcim spôsobom.

MILOSLAV BLAHYNKA
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Na abonentnom koncerte Českej filhar
mónie sa 29. – 31. januára predsta-

vil prvý český orchester s dirigentom On-
drejom Lenárdom. V programe domino-
vala hudba vychádzajúca z dedičstva nesko-
rého romantizmu.

Baletná pantomíma Krysař Pavla Boř-
kovca patrí do českej medzivojnovej avant-
gardy, avšak štýlovými princípmi je zakot-
vená v neskorom romantizme. Lenárd
v Bořkovcovej tanečnej a pantomimickej
hudbe odkryl nielen jej tanečnú pulzáciu,
ale aj celý rad dôležitých detailov mikro-
štruktúry kompozície. Vo svojej interpre-
tačnej koncepcii zdôraznil symboliku ro-
mantických ideálov, ktoré skladba priná-
ša, ako aj ich spojenie s realistickým prí-
behom, symbolizovaným pantomimickým
gestom. Gesto síce vizuálne absentovalo,
ale z Lenárdovej koncepcie, založenej na
príkladnom diferencovaní jednotlivých
významových vrstiev hudby, vystúpilo cel-
kom jasne na povrch.

Namiesto pôvodne ohláseného Koncer-
tu pre flautu a orchester od Viléma Blodka
odznel Koncert e mol pre flautu a orchester
od Františka Xavera Richtera. Kompozícia
vyniká klasicistickou prehľadnosťou, jasnos-
ťou výstavby, periodicky vystavanou melo-
dikou, v ktorej sa miestami už zračí ideál
vrcholného klasicizmu s jemne melancho-
lickými tónmi (hlavne v strednej časti). Flau-
tista Jiří Válek interpretoval koncert s po-
chopením jeho štýlovej podstaty, v presved-
čivom tempe a s frázovaním zodpovedajú-
cim klasicistickým zásadám. Lenárd plne
podporil jeho interpretačný prístup: zjasne-
ním orchestrálnej faktúry, vyváženosťou
racionálnych a citových prvkov, ale predo-
všetkým tým, že jednotlivým hudobným
myšlienkam vdýchol vnútornú pulzáciu
a život. Klasicistický koncertantný štýl nechá-
pal ako priestor na predvedenie virtuozity,
lež ako priestor na muzicírovanie s veľkou
dávkou hudobnej kultúry v súhre so sólis-
tom a na rešpektovanie štýlových východísk.

Vyvrcholením koncertu bolo uvedenie
Alpskej symfónie op. 64 od Richarda Straus-
sa. Monumentálne dielo vystaval Lenárd
tak, aby sa vyhol pompéznosti a samoúčel-
ným efektom, ale so snahou vystavať jed-
noliaty, kompaktne narastajúci dynamic-
ký oblúk kompozície, založenej na neustá-
lom psychologickom stupňovaní pocitu
napätia všetkými dostupnými hudobnými
prostriedkami. Interpretácia Alpskej symfó-
nie často pripomína show. Lenárd sa také-
mu prístupu vyhol a podarilo sa mu balan-
sovať na ostrí noža. Jeho koncepcia plne
rešpektovala zásady symfonizmu 19. sto-
ročia, ktoré v programových skladbách na-
dobúdajú určité špecifiká. V jeho koncepcii
bola impozantná architektúra celku vyvá-
žená, s pôsobivými hudobnými detailami,
ktoré z jednoliateho prúdu hudby vystu-
pujú ako symbolické záchytné body. Jeho
interpretácia bola zvukovo vyvážená a aj
pri najväčších fortissimách bola diferenco-
vaná a prehľadná, v súlade s frázou a jej
vnútorným napätím i s budovaním tekto-
niky celku. Orchester Českej filharmónie
reagoval na slovenského dirigenta príklad-
ne a s dávkou entuziazmu, ktorý prináša
iba osobnosť so silou svojej umeleckej prav-
dy.

MILOSLAV BLAHYNKA

Ondrej Lenárd
A ČESKÁ FILHARMÓNIA



35�  HUDOBNÝ ŽIVOT • 3 • 2004

Z A H R A N I È I E

Po necelom roku ma do belgickej met-
ropoly prilákala predovšetkým drama-

turgia. Dve inscenácie, ktoré som mal mož-
nosť navštíviť, boli však iba súčasťou pre-
mysleného projektu, rysujúceho kontúry
sezóny v oblúku od Monteverdiho, Caval-
liho a Händela, cez Glucka a Mozarta, cez
Verdiho a Wagnera až po Brittena či
súčasných autorov Defoorta a van
Vlijmena. Dvanásť titulov je v bru-
selskom Kráľovskom divadle de la
Monnaie zoradených do blokov, pri-
čom iba časť produkcií je nových.
V ďalších prípadoch ide o inscenač-
né tvary prevzaté z iných divadiel,
vlastné reprízy či koprodukcie. Do
tejto kategórie patrila aj februárová
ponuka – Alcesta od Christopha Wil-
libalda Glucka a Odyseov návrat od
Claudia Monteverdiho.

IMAGINATÍVNA ALCESTA

Hovoriť o Gluckovi ako význam-
nom reformátorovi operného žánru
v druhej storočnici jeho existencie je
vari na tomto mieste zbytočné. Azda
iba zopár časových súvislostí. V tejto
chvíli Claudia Monteverdiho vyne-
chajme a sledujme os Händel –
Gluck – Mozart. Gluck sa hudob-
nodramatickéhu druhu začal veno-
vať rok po skomponovaní posled-
nej Händelovej opery (zanechal vyše
stovky opusov) a skončil s ním
v čase, keď 23-ročný Mozart uzav-
rel Zaidou mladícku periódu a pri-
pravoval sa na Idomenea. Jeho mies-
to je teda kdesi medzi nimi. Zvyčaj-
ne sa citujú slová Christopha Willibalda
Glucka z predhovoru k partitúre Alcesty. Je
to akýsi skladateľov manifest, z ktorého sa
dozvedáme – parafrázujem – že hudba
musí podporovať text, že výraz citov a si-
tuácií nesmú naštrbovať samoúčelné orna-
menty. A Alcesta takouto operou skutočne
je! Po prvý raz uzrela svetlo sveta vo vie-
denskom Burgtheatri roku 1767 (talianska

ATRAKTÍVNA OPERNÁ PONUKA

Belgicka
Christoph Willibald Gluck: ALCESTE (Théâtre Royal de la Monnaie Brusel)

Claudio Monteverdi: IL RITORNO D´ULISSE (Théâtre Royal de la Monnaie Brusel)
Leoš Janáček: KÁŤA KABANOVÁ (Vlaamse Opera Antverpy)

verzia) a pre Paríž, v jazyku francúzskom,
ju upravil roku 1776. Bruselská inscenácia,
ktorá je replikou naštudovania diela z pa-
rížskeho Théâtre du Chatelet, sa opiera
o druhú, dramatickejšiu verziu. Pod jej hu-
dobné naštudovanie sa podpísal známy
anglický špecialista na starú hudbu Ivor

Bolton, režisérom s nie menším renomé
bol Robert Wilson, nedávny hosť pražské-
ho ND, kde sa uviedol Janáčkovým Osu-
dom. Poetike jednoduchého, imaginatívne-
ho hudobného divadla ostal verný aj teraz,
keď z euripidovskej ságy vytesal skomor-
nenú drámu úzkeho okruhu postáv. Do-
konca aj zbor, ktorého zástoj v partitúre je
síce veľký, no nie dejotvorný, umiestnil do

orchestrálnej jamy. Na takmer holom pó-
diu, s horizontom kopírujúcim farbami at-
mosféru meniacich sa obrazov, ostali len
hrdinovia príbehu a pohyboví ilustrátori.
Podľa potreby sa spúšťala impresionistic-
ky nadýchaná revuálka, celé dramatické
napätie však niesli aktéri. Postavy boli vy-

pracované do maximálnej pohybo-
vej a gestickej štylizácie, prepájajú-
cej antickú bázu príbehu s vyjadro-
vacím jazykom dneška.

Nemenej než réžia ma oslovilo
Boltonovo hudobné naštudovanie.
Citlivo sledovalo dramatickú niť de-
ja, podčiarkovalo vypäté situácie,
muzicírovalo v širokom dynamic-
kom a výrazovom spektre. Ivor Bol-
ton obľubuje sýte farby, jeho Gluck
mal šťavu, gradáciu i gráciu. Najroz-
siahlejší part má titulná hrdinka. Po-
hybuje sa v tessitúre zasahujúcej do
sopránových i mezzosopránových
sfér, to je časť jeho rizík, navyše Al-
cesta je hlavnou nositeľkou drama-
tického napätia. Má veľa árií (naj-
známejšia Divinités du Styx uzatvá-
ra 1. dejstvo), ale i náročné dvojspe-
vy s Admetom. Švédska mezzosop-
ranistka Katarina Karnéusová
vložila do titulnej roly svoj ušľachti-
lo sfarbený, vrúcny materiál, schop-
ný z lyrického základu vyklenúť dra-
matický oblúk. Iba v najvyššej polo-
he bolo trocha cítiť, kde sú hranice
jej rozsahu. Do veľmi vysokej polo-
hy vsadil Gluck tiež tenorový part
Admeta. Kovový, technicky bezpeč-
ne vedený hlas Kurta Streita sa
svojej úlohy zhostil absolútne pre-

svedčivo. Kvalita bola prítomná aj u ostat-
ných sólistov, či už Davida Wilsona-John-
sona (Veľkňaz) alebo Nathaniela Webste-
ra (Hercule).

MONTEVERDI S BÁBKOHROU I VIDEOM

Javiskový odkaz Claudia Monteverdiho,
priekopníka operného umenia, po štyroch

Odyseov návrat

�
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storočiach fascinuje čoraz väčšmi. Najmä,
keď je v rukách odborníkov, zameraných
na dané obdobie, schopných pátrať po ar-
chívoch a reštaurovať autografy. V ostat-
ných rokoch sa mi pošťastilo na Wiener
Festwochen spoznať majstrovstvo dirigen-
tov Marca Minkowského a Williama Chris-
tieho, ako aj nezabudnuteľné inscenačné
tvary Korunovácie Poppey a Odyseovho ná-
vratu. K obom zážitkom sa do tretice pri-
dalo uvedenie Odyseovho návratu v Théâtre
Royal de la Monnaie v Bruseli. Bol to pre
mňa opäť nový pohľad na predlohu. V tom-
to prípade v podobe kombinujúcej polo-
koncertné poňatie s bábkohrou. Na scéne
bez opony je postavená minikonštrukcia
amfiteatrálneho typu, v polkruhu sedí se-
dem (!) inštrumentalistov,
obsluhujúcich dobové ná-
stroje a celé dianie spros-
tredkúvajú bábky. Speváci
v civilných kostýmoch, báb-
ky a ich vodcovia – to je tro-
jica, ktorá vlastne dodáva
postavám komplexný pro-
fil. Zopár kulís, resp. pod-
nosov pre bábky na ko-
lieskach, veľký monitor
v pozadí a výbava inscená-
cie je hotová. Výsledok je
frapantný. Či začnem od
oduševneného muzicírova-
nia ansámblu Ricercar
Consort, na čele ktorého
stojí Belgičan Philippe Pierlot (je auto-
rom hudobného naštudovania, jedným
z inštrumentalistov a zároveň v názna-
ku diriguje), alebo od režijnej koncepcie
a animácie Williama Kentridga, vždy
musím hovoriť v superlatívoch. Skupi-
na bábkohercov Handspring Puppet
Company so svojimi médiami dokáza-
la rozosmiať i dojať, pričom speváci ako-
by boli integrálnou súčasťou takto sfor-
movanej postavy. Navyše, efektná bola
aj kombinácia s videoprojekciami naj-
rozmanitejšieho druhu, využívajúcimi
moderné vymoženosti počítačovej tech-
niky.

Verzia, ktorú ponúklo bruselské di-
vadlo, je upravená do zomknutého stomi-
nútového bloku (ide teda zrejme o reduk-
ciu partitúry) a v ostatných rokoch putuje
po viacerých európskych mestách. Vzácnu
štýlovú jednotu má tiež sólistické obsade-
nie. Taliansky barytonista Furio Zanasi jas-
ným a zvučným hlasom spieval Odysea,
švédska mezzosopranistka Kristina Ham-
marströmová bola zamatovo timbrova-
nou Penelope, technicky a výrazovo bez-
chybný tenorista Mark Elder popri vlast-
nej trojpostave prevzal aj part chorého
kolegu, výborní boli tiež basista Marek
Rzepka a altistka Atala Schöcková. S vý-

nimkou Penelope každý sólista mal kumu-
lovaný part. Hľa, tip aj pre naše BHS.

KÁŤA KABANOVÁ
NA VODNOM JAVISKU

Nie je ničím novým, ani prekvapujúcim, že
Leoša Janáčka väčšmi uctievajú v zahraničí,
než v blízkosti teritória, kde žil a tvoril. Ani
fakt, že Brno nedávnu storočnicu premié-
ry Jej pastorkyne, ako aj blížiace sa životné
jubileum skladateľa oslávilo veľkým festi-
valom a Bratislava prijala do repertoáru
Káťu Kabanovú, neznamená, že Janáčkov
operný odkaz vnímame ako nevyhnutnú
súčasť repertoáru. Pravdu povediac, vôbec
si neviem predstaviť, že akýkoľvek janáč-

mann Layer (na BHS 2002 hosťoval s or-
chestrom z Montpellier), réžiu prevzal Kana-
ďan Robert Carsen, scénu a kostýmy na-
vrhol Angličan Patrick Kinmonth.

Už prvý vizuálny dojem, sprevádzajúci
predohru, je šokujúci. Javisko na vode! Pri-
znám sa, pochyboval som, či nejde iba o trik,
no po predstavení ma náš basista Ján Gal-
la (Dikoj) ubezpečil, že antverpské pódium
sa menilo na Volgu. Inscenátori vlastne ani
viac ťažiskových „dekorácií“ nepotrebova-
li. Vystačili si už len s drobnými rekvizitami
a projekčnou plochou na horizonte. Láv-
ky slúžia ako chodníčky cez scénu, kom-
parz mladých žien v bielom čľapoce po vod-
nej hladine, celé dianie je bytostne a osu-
dovo späté s riekou. Presne tak, ako mienil

Janáček a pred ním Ostrovskij. Robert
Carsen sa však na jedinečný efekt vody
vôbec nespolieha. Ona je len prostried-
kom, médiom, ovplyvňujúcim psycho-
lógiu drámy. Dominantné sú predsa
osudy živých ľudí, ich vzájomné väzby,
konflikty, „búrka“ v ich vnútre. A cha-
raktery sa režisérovi podarilo vymode-
lovať nesmierne presvedčivo. A to nie
iba v prípade činoherne rozpracovanej
Káte, či troch typovo úplne odlišných
mužov (zemitý Boris, mladícko-intelek-
tuálny Kudrjáš, slabošský Tichon), ale
i v kontexte situácií, napríklad bez aké-
hokoľvek vulgarizmu, zato jednoznač-
ne načrtnutého vzťahu Kabanichy a Di-

koja.
Friedemann Layer doká-

zal, že Janáčkov hudobný
svet je mu blízky, partitúru
vypointoval v detailoch
i hlavných líniách, dal jej po-
trebnú lyriku i dramatickú
naliehavosť. Veľmi dobre sa
svojej roly zhostil aj orches-
ter Flámskej opery. Sólistic-
ké obsadenie ako celok pô-
sobilo vyvážene a snažilo sa
zdolať originálny jazyk. Mi-
chaela Kauneová obdari-
la Káťu najmä v strednej po-
lohe emotívnym, sýto sfar-
beným tónom a širokou

paletou výrazu. Boris hrdinného tenoristu
Richarda Deckera znel priebojne a voľne
aj vo výške a náš Ján Galla (Dikoj) vniesol
do roly nové vokálne i herecké charakteri-
začné nuansy. Ľahkým lyrickým tenorom
vybavil Kudrjáša Alexander Krawetz,
Natascha Petrinsky bola hlasovo trocha
ostrou Varvarou, úplné sklamanie však
priniesla iba Kathryn Harriesová ako Ka-
banicha bez znelého tónu, hoci aj typovo
a herecky výstižná. Ohlas vypredaného hľa-
diska bol v navštívený večer veľmi priazni-
vý.

PA V E L  UNGER

kovský titul by dokázal zaplniť hľadisko
počas väčšej série večerov. Čo nejde v Bra-
tislave, v Antverpách je realitou. Tamojšia
Vlaamse Opera (Flámska opera) uviedla
začiatkom februára premiéru Káte Kaba-
novej a ponúkla ju svojmu publiku v sérii
šiestich predstavení. Odtiaľ putuje inscená-
cia do Gentu (ďalších päť termínov), ktorý
je paralelným sídlom Flámskej opery.

Tím, ktorý janáčkovský titul pripravil,
je medzinárodný a rovnaké je zloženie só-
listického obsadenia, pochádzajúceho do-
konca zo siedmich krajín. Pod hudobné na-
študovanie sa podpísal Rakúšan Friede-

Alcesta

Káťa Kabanová

�
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a schopnosti človeka prekročiť hranice reál-
neho života, modelovať nielen minulosť,
ale aj budúcnosť. Napokon, šiesta, posled-
ná kategória navrhnutá Frazerom, sa ozna-
čuje ako sociotemporálna. Ľahko si mož-
no z názvu domyslieť, že sa zaoberá skú-
maním sociálneho aspektu času. Všetky
tieto kategórie, od našej témy, zdanlivo
vzdialené, som vedome vymenoval so zá-
merom poukázať na zložitosť obsahu
pojmu čas. Chcel by som ešte dodať, že
v Moskve skoro 30 rokov existuje takzva-
ný interdisciplinárny seminár, ktorý vedie
A. Levičev, autor univerzálnej koncepcie
metabolického času.

Problém času, dnes nesporne aktuálna
otázka trápi a zaujíma nielen fyzikov, filo-
zofov a historikov. Svedčí o tom aj film,
ktorý sa objavil vlani zatiaľ, bohužiaľ, len
v kinokluboch pod názvom Ďalších desať
minút. Téma čas, úplná sloboda a priestor
10 minút – ktorými disponovalo sedem
svetových režisérov a tak vznikol jedineč-
ný,  inšpiratívny a provokujúci poviedko-
vý film, kde každý riešil toto „zadanie“
najrôznejšími spôsobmi: od poetického do-
kumentu Herzoga, politického príbehu Spi-
ke Lee, cez tragikomickú miniatúru Kau-
rismäki, filozofickú úvahu Wendersa až po
krehký snový príbeh Čchen Kchaj-ke.

Keďže centrom môjho záujmu je najmä
čas hudobný, pokúsim sa definovať výz-
nam tohto bežne používaného slova, na-
črtnúť (v istom zmysle dokonca vymedze-
nie) hranice, ktorých sa budem pridržia-
vať. Paradox pojmu hudobný čas spočíva
v tom, že ide o fundamentálny pojem, kto-
rý sa obvykle používa, ako keby jeho zmy-
sel bol všeobecne zrozumiteľný. V skutoč-
nosti je pojem času veľmi problematický
a všeobsiahly, rovnako ako aj jemu veno-
vaná literatúra. Pojem hudobný čas (často
nielen hudobný) sa zvyčajne spája s pojma-
mi tempo a rytmus. Spomínaný titul kni-
hy J. Sokola znie práve takto Rytmus a čas.
Treba však zdôrazniť, že pre správne po-
chopenie slovného spojenia hudobný čas
sú pre nás z takmer neobmedzeného poč-
tu klasifikácií nepochybne najdôležitejšie
dve fundamentálne koncepcie – kvantita-
tívna a kvalitatívna.

Kvantitatívna koncepcia sa spája s počí-
taním a meraním času, ktorú poznáme zo
všetkých známych kalendárov a z rôznych
pojednaní, venovaných tejto téme (napr.
zo starých čínskych alebo indických spisov).

Kvalitatívna koncepcia predstavuje nie-
čo omnoho zložitejšie, najmä pre Európa-
na, zvyknutého na neurotizujúci tikot ho-
dín, od detstva počúvajúceho, že čas sú pe-
niaze.

Zaujímavé a dôležité je konštatovanie,
že predstavy o čase, typické pre vedomie
ľudí archaických spoločností, mali skôr

ČAS a KONTRASTY
Jevgenij Iršai

Predstava o tejto úvahe nevznikla náho-
dou. Pred časom som sa zúčastnil na

medzinárodnom seminári vysokoškol-
ských pedagógov, venovanom problémom
výučby kompozície. Na jednom z neofi-
ciálnych večerných stretnutí so študentmi
som vyslovil myšlienku o význame času
v procese kompozície, ako aj v dokonče-
nom hudobnom diele. Niektorí študenti
však, do istej miery pre mňa neočakáva-
ne, reagovali nechápavo a kriticky. Jeden
z nich dokonca vyhlásil, že nikdy neuvažo-
val o tomto probléme a dosť dobre nerozu-
mie, čo mám na mysli. Ocitol som sa v si-
tuácii typickej pre často citovaný výrok sv.
Augustína (…kým sa ma nikto nepýta, viem,
ak sa však pýtajúcemu pokúšam vysvetliť,
neviem…). Naraz som jasne pocítil, že všet-
ko to, čo sa mi na prvý pohľad javilo ako
také jednoduché a pochopiteľné, je v sku-
točnosti oveľa zložitejšie a nepochybne si
vyžaduje dôkladnejšiu diskusiu a výklad.

Pojem čas používame v jeho najrôznej-
ších významoch. Čas je bez pochybností jed-
ným z najpoužívanejších slov v ľudskej reči.
Obvykle ho používame v jeho historickom
význame (minulosť, prítomnosť, budúc-
nosť) alebo vo význame charakterizujúcom
trvanie niečoho, ako spôsob merania. „Vô-
bec nemám čas, jednoducho nič nestíham“
– opakujeme denne aj niekoľkokrát. „Čas
činu, zábave hodina“ – hovorí ruská ľudo-
vá múdrosť. „O tempora, o mores“ zvolal
už Horatius. Príkladov na to, ako sa čas
využíva v porekadlách, prísloviach a výro-
koch, je množstvo. Každý jazyk je vybudo-
vaný na časových konštrukciách, ktoré pl-
nia dôležité logické funkcie a majú úlohu
spájať. Predbehnem, a budem citovať jed-
ného z najväčších a najzaujímavejších jazy-
kovedcov a filozofov z prelomu 19. a 20. sto-
ročia Ferdinanda de Saussura: „Prehlásiť
však, že jazyk je produkt spoločenských
síl, nestačí na to, aby sa jasne preukázalo,
že je neslobodný. Musíme si pripomenúť,
že je vždy dedičstvom predchádzajúceho
obdobia, a musíme tiež dodať, že tieto spo-
ločenské sily pôsobia v závislosti od času.“1

My všetci a všetko okolo nás existuje
v čase. Predovšetkým v jeho historickom
zmysle, ktorý je pre nás všetkých spoloč-
ný. Popritom však každý z nás má ešte aj
svoj vlastný čas, alebo, ako hovoríme, vlast-
ný životný rytmus. Sú však javy, a pre nás
je dôležité, že aj umelecké žánre, ktoré si
nemožno predstaviť mimo konkrétneho,

či (asi trochu nepresne povedané) mimo
skutočného, reálneho času. Nie v  historic-
kom význame, ale v reálnom – okamžitom
význame, vo význame dĺžky jeho trvania.
Keď hovoríme o  umeleckých žánroch, aký-
mi sú film, dráma, komédia, opera alebo
hudba, teda tých, ktoré sa odohrávajú
v skutočnom priestore nášho života, čas je
jedným zo základných prvkov dramatur-
gickej organizácie, čo sa odzrkadľuje aj na
našom hodnotení umeleckého diela. Vy-
jadrujeme sa o ňom, že bolo príliš dlhé,
nudné, bezdôvodne sa naťahovalo, alebo
naopak, že sa skončilo príliš rýchlo a bolo
nepresvedčivé.

Predstavy o podstate času a o zmysle
tohto pojmu sa v priebehu epoch menili.
V žiadnej pritom neexistovala absolútna
jednota názorov na charakteristiku tohto,
na prvý pohľad takého jednoduchého a zá-
roveň mimoriadne zložitého javu. V histórii
ľudstva možno nájsť množstvo rôznych
predstáv, názorov a spôsobov klasifikácie
času. Literatúra venovaná tejto téme je
mimoriadne rozsiahla. Stačí spomenúť prá-
ce Platóna, Aristotela, úvahy sv. Augustína,
práce Vernadského alebo laureáta Nobelo-
vej ceny Prigožina, Heideggerov Čas a bytie,
obsažnú knihu Jána Sokola Rytmus a čas,
plnú mystiky a takmer geniálnu monogra-
fiu Michaila Arkadieva Časové štruktúry
novej európskej hudby a ďalšie diela.

Pripomeniem, že v druhej polovici
20. storočia problém času nadobudol takú
aktuálnosť a popularitu v najrôznejších
vedných oblastiach, že v USA vznikol oso-
bitný ústav, zaoberajúci sa výlučne problé-
mom času, na čele s Jamesom T. Frazerom.
Sformoval sa nový filozofický a vedecký
smer, chronosofia. James T. Frazer navr-
hol rozdeliť oblasť chronologického výsku-
mu na šesť základných kategórií. Prvá sa
týka rýchlosti svetla tzv. nečasových javov,
ktoré charakterizujú rýchlosť svetla a cha-
rakter správania sa fotónov. Túto kategó-
riu Frazer označil za atemporálnu. S ňou je
úzko spätá ďalšia kategória tzv. prototem-
porálnych elementárnych častíc s nespo-
jitým časom, ktorého smer sa dá obrátiť.
Ďalej nasleduje eotemporálna, zaoberajú-
ca sa najmä neživou prírodou. Štvrtá kate-
gória už skúma živú prírodu a logicky sa
označuje ako biotemporálna. Piata kategó-
ria – neotemporálna, náležiaca súčasnému
človeku, sa zakladá na principiálne neob-
medzených možnostiach ľudskej mysle �
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obsažný, udalostný, než časomerný alebo
abstraktný význam, dokonca aj keď boli
spojené s kalendárom. Chápanie času, ty-
pické pre newtonovskú fyziku v zmysle čis-
tého trvania, bolo prakticky nemysliteľné.
„Čas vôbec nie je prázdnym trvaním, ale
naplnením, určitým konkrétnym obsa-
hom, zakaždým špecifickým, presným. Čas
je takisto reálny a hmatateľný ako ostatný
svet. Nie je to forma existencie sveta, ab-
strahovania od vecí, ale konkrétny pred-
metný živel, tkanivo na krosnách bohov“
– tak charakterizuje vzťah stredovekých
Germánov k času A. Gurevič v diele Kate-
górie stredovekej kultúry.2

Podobné, ešte viac psychologizujúce
ponímanie, či prežívanie času v neskoršom
období ponúka sv. Augustín. „Zdá sa, že
čas nie je ničím iným než natiahnutím, ale
čoho? Neviem, možno aj duše. V tebe, duša
moja, ja meriam čas… Akým spôsobom sa
zmenšuje alebo stráca budúcnosť, ktorej
ešte niet? Akým spôsobom rastie minulosť,
ktorej už niet? Iba preto, že to prebieha
v duši, a iba v nej existujú tri časy… Kto
bude namietať, že súčasnosť je zbavená dĺž-
ky trvania: prebieha okamžite. Naša pozor-
nosť je však dlhodobá…“

Úvahy sv. Augustína ovplyvnili všetky
ďalšie práce venované problému času. Svo-
ju príťažlivosť a aktuálnosť nestratili ani
dnes. Filozofi a myslitelia ako Kant, Hegel,
Schelling, Shopenhauer, Bergson, Spengler,
Husserl, Ingarden, Sartre a iní nadviazali
na túto líniu vnímania času ako kategórie
obsažnej a nie abstraktnej. Vďaka nim do
európskej literatúry a filozofie prenikli
také pojmy, ako časujúci sa svet, tempora-
lite, duree, duration, ktoré nám v podstate
poskytujú predstavu o čase ako o procese,
procesuálnosti, vznikaní niečoho.

Bergson – filozof aj profesionálny ve-
dec, dospel k rezultátu univerzálneho cha-
rakteru trvania a spájal ho s evolučnou
podstatou vzniku sveta (vrátane biologic-
kého), chápaného ako tvorivý proces (Berg-
son, A.: Evolution creatrice. Paris 1907) a tu
sa žiada pripomenúť, že známa fundamen-
tálna práca Asafieva má názov Hudobná
forma ako proces.

Zaujímavé, že ponímanie času ako isté-
ho procesu sa presadilo len v 20. storočí,
vtedy sa čas začal chápať ako procesuál-
nosť a zároveň ako jeden zabudnutý roz-
mer. Laureát Nobelovej ceny a vedúci pred-
staviteľ bruselskej fyzikálno-chemickej
školy I. Prigožin s I. Stengersom nazvali
tento proces návratom času. V chápaní
času ako procesu je dôležitý rozdiel medzi
klasickými parametrickými predstavami
newtonovskej vedy o čase a novým chá-
paním, ktoré sa opiera o myšlienku času
ako nezvratného procesu, nezvratného
formovania. To znamená, že reálny čas na

jednej strane nemožno stotožňovať s čis-
tou univerzálnou dĺžkou trvania, ako nás
o tom presviedčali ešte v základnej škole,
na druhej strane nie je ani obvyklým tiko-
tom hodín. Čas sa vonkoncom nemusí
spájať s meraním. „Meranie je v určitom
zmysle vonkajšia operácia vo vzťahu
k samému času“.3

Dôležité je pochopiť, že v konečnom
dôsledku aj tak nemeriame čistý čas, čisté
trvanie, ktoré je skôr len ilúziou a absolútne
nie je merateľné. Meriame však celkom
reálne, konkrétne procesy prebiehajúce vo
svete. Čas je z kvalitatívneho dynamické-
ho hľadiska synonymum formovania. He-
rakleitovské „všetko plynie“ (panta rei –
zaujímavé, že koreň posledného slova sa
stal základom slova rytmus) je úplne za-
meniteľné za bergsonovské „všetko sa ča-
suje“. V takom ponímaní je reálny čas ako
fundamentálna vlastnosť sveta živým reál-
nym vznikaním. „Svet je časujúca sa maté-
ria“ (Arkadiev). Ak by sme boli schopní vi-
dieť a zachytávať všetko okolo prebiehajú-
ce rýchlosťou miliónkrát prevyšujúcou naše
možnosti, alebo, ak by sa rýchlosť svetla
aspoň rovnala iba rýchlosti zvuku, mohli
by sme pozorovať, ako okolitý priestor
rastie a formuje sa od atómu k atómu, od
tela k telu. Priestor je v podstate druh vzni-
kania sveta, druh času. Nemožno, samo-
zrejme, opomenúť, že zásluhu na takom
chápaní času má predovšetkým Einstein,
ktorý sformuloval geniálnu teóriu relativi-
ty a pripravil pôdu pre ďalší výskum. Prá-
ve on označil čas, časový rozmer za problé-
movú kategóriu, a pritom zafixovanú
v strohej matematickej teórii.

Einstein zavrhol myšlienku absolútne-
ho času, ktorá bola pre Newtona takmer
posvätná. Stephen W. Hawking v knihe
Stručných dejinách času píše: „Pred rokom
1915 priestor a čas si ľudia predstavovali
ako nemennú arénu, v ktorej sa udalosti
odohrávajú, ale ktorá nie je ovplyvnená
tým, čo sa v nej deje. Teória relativity pri-
niesla úplne iný, nový pohľad na čas a prie-
stor. Teraz neexistuje jediný absolútny čas,
ale namiesto toho má každý jednotlivec
svoju osobnú časomieru, ktorá závisí od
toho, kde sa nachádza a ako sa pohybuje.
Priestor a čas sú dynamické objekty. A tak
priestor a čas nielen ovplyvňujú, ale sú aj
ovplyvňované všetkým, čo sa deje vo vesmí-
re. Stará idea v podstate nemenného ves-
míru, ktorý existoval a bude existovať več-
ne, bola nahradená predstavou dynamic-
kého, rozpínajúceho sa vesmíru, ktorý, ako
sa zdá, musel mať počiatok pred istou ko-
nečnou dobou a môže mať koniec v koneč-
nom čase v budúcnosti.“

Možno sa pýtať, či uvedené skutočnosti
majú nejakú súvislosť s hudobným svetom,
s hudobným časom. Ak sa pozrieme na

dejiny hudby cez prizmu vývoja fyzikálnych
ideí a predstáv o podstate sveta, zistíme,
že súvislosť, aj keď (nepriamo) sprostred-
kovaná, existuje a je veľmi zjavná. Zistíme,
že všetky procesy vo vede a v umení pre-
biehajú takmer paralelne. Stačí, ak porov-
náme procesy, revolučné myšlienky a teó-
rie, ktoré prebiehali v umení a vede na za-
čiatku 20. storočia a ktoré úplne prevrátili
predstavy ľudstva o existencii sveta a jeho
zákonoch. Som hlboko presvedčený, že
napríklad tvorba Johna Cagea by nebola
možná bez teórie relativity.

Sám J. Cage však zrejme celkom nepo-
chopil, že idea jeho kompozície 4´33´´ je
omnoho širšia a hlbšia a nie je ani tak
o tichu, ako skôr o čase. Autor nám navr-
huje počúvať a vnímať chod čistého času.
Celé dejiny hudby sú v istom zmysle nepo-
chybne dejinami ponímania času, hoci až
v druhej polovici 20. storočia získal čas
v umení, konkrétne v hudbe, postupne
uvedomovaný charakter stavebného ma-
teriálu.

Proces vývoja európskej hudby svedčí
o tom, že predstavy o hudobnom čase sa
sústavne menili. To, čo nazývame formou,
nebolo a nie je v podstate ničím iným než
pokusom organizovať istý úsek (segment)
časopriestoru. Chápanie času v súlade
s Newtonovým prístupom ako nejakého
absolútna, sa v hudbe odzrkadlilo v hľadaní
absolútnej hudobnej formy. Išlo o akýsi
najvyšší ideál, ktorý by reguloval presné
(v kvantitatívnom zmysle) a diskrétne ča-
sové štruktúry, a tým by dokázal ustáliť
a naaranžovať improvizovaný prúd do viac
či menej ohraničenej a statickej štruktúry.

Za vrchol týchto pokusov možno s istou
dávkou opatrnosti považovať vznik soná-
tovej formy v epoche klasicizmu. Jej vývoj
pokračoval až do polovice 20. storočia,
pričom sa však sonátová forma postupne
transformovala na akýsi voľný spôsob dra-
matickej výpovede alebo dialógu, až  bola
nakoniec takmer úplne zničená experi-
mentmi Cagea. V knihe Hudba na pomedzí
Jaroslav Šťastný píše: – „U Beethovena je
sloboda len námetom, u Cagea je životnou
praxou. Kompozície Cagea nie sú uzavre-
tými dokonalými dielami ... sú to nekoneč-
né procesy, ktorých nerozdielnou súčasťou
je človek, ktorý ich vykonáva.“4

(Pokračovanie)

Poznámky:
1 F. de Saussure: Kurs obecné lingvistiky. Academia,

Praha 1996, č. 103.
2 A. Gurevič: Kategórie stredovekej kultúry. Moskva

1984, s. 104-112.
3 M. Arkadiev: Časové štruktúry novoeurópskej hud-

by. Moskva, BIBLOS 1993, s. 12.
4 J. Šťasný: Hudba na pomezí. Praha, Panton, 1991,

s. 113.
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A4 — NULTÝ PRIESTOR

„UROBIŤ KVALITNÝ PROGRAM BEZ PEŇAZÍ JE UTÓPIA.“
Rozhovor so Slávom Krekovičom, šéfredaktorom kultúrneho časopisu
3/4 REVUE a predsedom združenia ATRAKT ART

V Dome umenia na bratislavskom Námestí SNP vznikol ne-
dávno nový priestor na prezentáciu súčasnej kultúry, ktorú by
sme mohli nazvať nekomerčná či nezávislá. Čo to znamená
pre subjekty, ktoré sa podieľali na vzniku projektu A4 – nultý
priestor?
Znamená to, že sa kultúrne projekty, rozptýlené doteraz po rôznych
kútoch Bratislavy, prípadne nerealizované práve pre nedostatok priestoru,
môžu niekde sústrediť a oslovovať spoločné publikum, pričom sa vytvorila
aj možnosť spoločnej propagácie. Ide o výrazný posun v tom, akým spôso-
bom u nás fungovala nezávislá kultúra (ak to
tak nazveme), teda neštátne či štátom nezalo-
žené kultúrne inštitúcie. Je to prelomový mo-
del. Štát sa doteraz okrem občasných granto-
vých podpôr nestaral o to, aké projekty vzni-
kajú a či sú schopné prežiť – to však platí aj
pre mesto či samosprávne kraje, tam neexistu-
jú ani tie granty. A tak bolo mnoho umelec-
kých projektov, ktoré patrili možno medzi tie
najzaujímavejšie na slovenskej scéne, odsúde-
ných na živorenie. Problémy budú s veľkou
pravdepodobnosťou pretrvávať naďalej, ale zís-
kanie tohto priestoru je veľkým krokom vpred.
Čo predchádzalo vzniku „áštvorky“?
Začalo to zhruba pred troma rokmi, keď sa
z prirodzenej potreby zrodila myšlienka cen-
tra súčasnej kultúry. Vtedy sa vyprázdnil
priestor bývalého V-klubu na Námestí SNP
a spolu s Ľubom Burgrom zo Združenia Pre
súčasnú operu sme vypracovali projekt využi-
tia rôznych priestorov v majetku štátu, ktorý
sme podali na ministerstvo kultúry ešte za Kňaž-
kovho vedenia. Tam ležal prakticky bez po-
všimnutia ďalšie dva roky, kým sa po voľbách
znovu začalo hovoriť o priestoroch, ktoré sú
prázdne či neefektívne využívané a tiež o tom,
že existujú kultúrne aktivity s medzinárodným
kreditom, ktoré sa nemajú kde diať. Na rozdiel od založených kultúrnych
domov, ktoré majú problém naplniť svoje kapacity, lebo im chýbajú penia-
ze, dramaturgovia alebo program, tu bola situácia presne opačná. Existo-
vali projekty a ľudia, ktorí na nich robili často aj bez peňazí a s dobrovoľníc-
kym personálom, ale nebol priestor. Postupne sa pridala Asociácia súčasné-
ho tanca aj galéria Buryzone, a tak vznikla A4 – asociácia združení pre
súčasnú kultúru. Ide vlastne o prvý pokus dokázať životaschopnosť také-
hoto projektu a vytvoriť v Bratislave centrum súčasnej kultúry, ktoré by
bolo aspoň trochu rovnoprávnym partnerom podobným inštitúciám
v zahraničí – pražskému divadlu Archa či Palácu Akropolis, viedenskému
WUK či organizáciám združeným v tamojšom Museumsquartier. S týmito
kultúrnymi centrami by sme chceli spolupracovať, čo môže fungovať iba

v prípade, ak sme schopní ponúknuť adekvátne technicky vybavený priestor
s istým rozpočtom a zázemím, ktorý je však otvorenejší a flexibilnejší ako
štátna či mestská inštitúcia.
Pred časom ste sa pokúšali získať aj iné priestory. Jeden do-
konca zažil svoje slávnostné otvorenie...
Keďže projekt je na svete už tri roky a priestor tu naliehavo chýbal, uvažo-
vali sme medzitým o najrôznejších variantoch. Skúšali sme získať takmer
všetky priestory, ktoré prichádzali v Bratislave do úvahy. Dokonca aj také,
pri ktorých bolo možno vopred jasné, že sa ich nepodarí sprevádzkovať,

keďže by si ich rekonštrukcia vyžiadala veľmi
vysoké náklady. To bol aj prípad Tunela K54
pod železničnou traťou blízko Hlavnej stani-
ce. Otvorili sme ho vlastne preto, aby sme upo-
zornili na potrebu takéhoto miesta. Pokúsili sme
sa nájsť nejakých sponzorov, nakoniec však
neúspešne. Podľa mňa je správne, aby sa
priestory, ktoré patria štátu alebo mestu a nie
sú adekvátne využívané, ponúkali občianskym
iniciatívam, pretože môžu byť naplnené omno-
ho efektívnejšie. Alebo je ešte iná cesta – vypí-
sanie konkurzu na konkrétny priestor, ako sa
to stalo v Prahe v prípade divadla Archa. Jeho
dnešný riaditeľ Ondřej Hrab pripravil vizio-
nársku koncepciu, ktorá presvedčila vedenie
mesta a tak mohlo vzniknúť jedno z najvitál-
nejších centier súčasných foriem javiskového
umenia v strednej Európe. Mám však pocit, že
to závisí aj od kultúrnej vyspelosti spoločnosti.
Ľubo Burgr sa roku 2002 uchádzal s naším
projektom o funkciu riaditeľa divadla Aréna,
čo sa však ukázalo ako politicky nepriechod-
né. Dnes vidíme, že v Aréne funguje vlastne
za verejné peniaze komerčné divadlo, posky-
tujúce priestor hercom, ktorí často už majú svo-
je stabilné angažmány v štátnych divadlách.
Ide o úplne zbytočne investovaných niekoľko

miliónov korún ročne, nehovoriac o škandalóznom fakte, že štát prostred-
níctvom VÚC dotuje komerciu a že o predstaveniach divadla sa nepriazni-
vo vyjadruje aj umelecká kritika. Spoločenské a politické prostredie u nás
ešte väčšinou nechápe význam kultúry pre fungovanie regiónu, čo nás
v tomto radí medzi najzaostalejšie európske krajiny.
Vráťme sa k A4 – ako sa nakoniec podarilo presvedčiť minis-
terstvo kultúry o novom využití priestorov V-klubu?
Vďaka výmene stráží vo vedení ministerstva sme narazili na väčšie pocho-
penie pre kvalitné nekomerčné projekty a postupnými krokmi sa nám po-
darilo presvedčiť ich o efektívnosti nového modelu využitia priestorov
v správe štátu. Dodnes sa nám to zdá až neuveriteľné, hoci inde vo svete
by to možno považovali za celkom bežný postup pri transformácii kultúry.

Otvárací koncert A4
– z predstavenia Asociácie
súčasného tanca.
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Svoju úlohu iste zohral aj fakt, že sa tu vôbec po prvýkrát spojilo viacero
občianskych iniciatív a dostatočne dôrazne vyjadrili potrebu a ochotu po-
dieľať sa na vzniku centra súčasnej kultúry. Nebolo to ľahké a vlastne sme
stále iba na začiatku, pretože v súčasnosti dokonca platíme štátu prenájom
a okrem možnosti vytvárať program nám z užívania priestoru neplynú
nijaké výhody. Preto aj ten podtitul „nultý priestor“. Zmluva s Národným
osvetovým centrom, ktoré je správcom budovy, by mala platiť niekoľko
mesiacov, potom sa uvidí, čo bude ďalej. Keďže prioritou ministerstva je
zriadenie galérie súčasného umenia v priestoroch Domu umenia, súvisí
s tým aj perspektíva ďalšieho fungovania priestoru A4. Bolo by žiaduce,
aby ministerstvo rovnakú váhu prikladalo nielen výtvarnému umeniu, ale aj
javiskovým formám a celá budova by sa tak premenila na skutočné kultúr-
ne centrum Bratislavy, za ktoré by sme sa nemuseli hanbiť.
Na čo teda budú chodiť návštevníci do A4?
A4 – nultý priestor je projekt, zameraný na súčasnú kultúru v jej najrôznej-
ších prejavoch a snaží sa podporovať a prezentovať myšlienkovo nové,
originálne umelecké projekty. Aktivity vychádzajú z doterajšej činnosti zú-
častnených občianskych združení: Asociácia súčasného tanca sa venuje
pohybovému divadlu a súčasnému tancu, Združenie Pre súčasnú operu
okrem súčasnej opery prináša aj či-
noherné projekty a občas koncer-
ty. Hlavným záujmom združenia
Atrakt Art je súčasná hudba a multi-
mediálne projekty, so známym Fil-
movým klubom 901 sa podieľame
aj na príprave série filmových pro-
jekcií, ktoré sa odlišujú od bežnej
ponuky filmových klubov. Chceme
divákom ponúknuť náročnejšie filmy,
súčasný umelecký dokument, digi-
tálne videá, hudobné a experimen-
tálne snímky, teda originálne veci,
ktoré ľudia bežne nemajú možnosť
vidieť a sú určené pre komornejšie
priestory. Okrem toho sa do A4 pre-
sťahuje združenie Burundi, nadvä-
zujúce na činnosť galérie a klubu
Buryzone, spoločensko-kultúrneho
priestoru podporujúceho rôzne formy súčasnej tvorivosti, napríklad ume-
nie nových médií. Mala by tu byť mediatéka, kde si návštevník bude môcť
vypočuť CD, prečítať knihy o súčasnom umení či pozrieť umelecké videá.
Podarilo sa dostať projekty, venujúce sa súčasnému umeniu,
pod „jednu strechu“, ale podarilo sa získať aj financie na ich
realizáciu?
Aj keď to možno znie neuveriteľne, na program ani prevádzku priestoru
A4 v tejto chvíli nie sú žiadne peniaze. Je to úplne neštandardná situácia,
s ktorou sa budeme musieť nejako vyrovnať. Na Slovensku, žiaľ, neexistuje
systém podpory kultúry, ktorý by umožňoval kultúrnym projektom prežiť
aj z dlhodobejšieho hľadiska. Vďaka pretrvávajúcim nezmyselným pravidlám
na prideľovanie štátnych dotácií, ak nejaké peniaze získame, bude to
prostredníctvom grantu niekedy v polovici roka, čo je, samozrejme, bizar-
né. Preto budeme čo najaktívnejšie presadzovať viaczdrojové financova-
nie kultúry. Nedá sa spoliehať na jeden štátny grant, ktorý aj tak príde
dávno po zrealizovaní podujatia. Záujem by však mali prejaviť najmä mesto
a VÚC, pretože ide o prezentáciu kultúry na ich území a propagáciu regi-
ónu, čo si zodpovední úradníci a politici často neuvedomujú. Magistrát aj
kraj sa ku kultúrnym projektom, ktoré nepripravili oni sami, stavajú tak,
akoby neexistovali, čo je európsky unikát. V tejto chvíli je, bohužiaľ, okrem
potenciálnych sponzorov jediným reálnym zdrojom ministerstvo kultúry,
ktoré žiadame zvyčajným spôsobom o granty. O tých zatiaľ nie je rozhod-
nuté, takže momentálne fungujeme v úplne provizórnych podmienkach –
bez peňazí, a čo je trochu paradoxné – len s podporou zahraničných
kultúrnych inštitútov. Je síce pravda, že chceme ukázať, ako sa to dá
urobiť, keď neziskové organizácie spravujú priestor patriaci štátu, avšak

bez peňazí urobiť kvalitný program, porovnateľný povedzme s Divadlom
Archa, ktoré má 20 zamestnancov a niekoľkomiliónový rozpočet, je utópia.
Síce sa to dá, ale nie dlho. A vzhľadom na skúsenosti s pomalosťou procesov
vo verejných inštitúciách sme vedeli, že keby sme sa rozhodli otvoriť priestor,
až keď budú peniaze, tak by sme ho možno neotvorili nikdy.

Situácia u nás je neporovnateľná so susednými krajinami. Celá Viedeň
žije atraktívnou kultúrou, ktorú masívne dotuje magistrát. Ak sa Praha stala
v roku 2000 európskym Hlavným mestom kultúry, musela o tento status
bojovať. Značné peniaze z Európskej únie oživili kultúrne dianie len preto,
že sa našlo dostatok domácich zdrojov – a je jasné, že nakoniec to spropa-
govalo nielen Prahu, ale aj celú českú kultúru. U nás akoby si nikto neuve-
domoval, že investícia do kultúry sa nielen vráti, ale pomôže celému regió-
nu. Keď som si nedávno prečítal, že Bratislava sa chce v zahraničí prezen-
tovať ako „kultúrne mesto“, veľmi som sa začudoval. Chýba tu systémové
uvažovanie a uvedomenie si zmenených pomerov po páde socializmu –
štát a mesto už nemajú kultúru vytvárať prostredníctvom svojich inštitúcií
(ktoré fungujú často biedne), ale len podporovať kvalitné projekty
a pomáhať tak kultúrnemu rozvoju.
Plánujete sa v A4 okrem prezentácií a produkcie umeleckých

predstavení venovať aj vzde-
lávacím aktivitám?
Áno, budeme organizovať tréningy,
tvorivé dielne, prezentácie či pred-
nášky zamerané na súčasnú audio-
vizuálnu kultúru, rôzne formy javis-
kového umenia, kreativity súvisiacej
s novými médiami, aktivizmus so spo-
ločenskými presahmi a podobne. Tie
sa budú konať buď vo veľkej sále
alebo v čitárni, ktorá by mala fungo-
vať aj ako spoločenský priestor.
Aký je na Slovensku, prípad-
ne v Bratislave záujem o alter-
natívnu kultúru?
Myslím si, že o alternatívnej kultúre
možno hovoriť hádam iba zo socio-
logického hľadiska, inak ide jedno-
ducho o špičkové umelecké aktivity,

ktoré by mali byť výkladnou skriňou každej krajiny, i keď sú určené možno
pre menšie publikum, ako trebárs mamutie muzikály. To, aký záujem je
o túto kultúru, je do istej miery dané aj zodpovednosťou verejných inštitú-
cií, ktoré tieto aktivity neberú dostatočne vážne, a to sa odráža aj na
pomeroch vo financovaní – keby sa peniaze na dostavbu novej budovy
SND venovali živým umeleckým projektom, možno by sme o chvíľu patrili
ku skutočným kultúrnym centrám Európy. A tvrdiť, že je väčší záujem na-
príklad o činohru v „kamennom divadle“ než o predstavenia nezávislých
scén, je podľa mňa zavádzajúce, pretože tieto inštitúcie operujú – bez
ohľadu na obsah produkcie – s úplne inými rozpočtami. Napriek tomu sa
nedá povedať, že by jedno divadlo bolo menej kvalitné či dokonca menej
profesionálne. Rozdiel je možno v tom, že v prípade predstavení Združe-
nia Pre súčasnú operu, Asociácie súčasného tanca, ale aj divadla Stoka
nevisia po celom meste plagáty a nie sú masívne pretláčané v elektronických
médiách. Nemôžu si to totiž dovoliť, čo považujem za diskrimináciu. Netvr-
dil by som teda, že tieto predstavenia sú a priori určené pre menšinového
diváka. Dokazuje to aj dramaturgia našich koncertov, ktorých program je
niekedy totožný napríklad s intenzívne propagovaným a navštevovaným
hudobným veľkofestivalom súčasnej hudby Wien Modern, alebo pražské-
ho festivalu Alternativa. Ibaže tieto podujatia fungujú v celkom inom spolo-
čenskom prostredí – posledný z uvedených napríklad spoluorganizuje české
ministerstvo kultúry.
S akým záujmom ste sa stretli na otvorení nového priestoru?
Verejnosť zareagovala celkom priaznivo. Prišlo asi 150 ľudí a ďalšie pred-
stavenia pravidelne navštevuje niekoľko desiatok divákov, čo je pre nový
priestor úspechom.

Otvárací koncert A4
– skupina Abuse.
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Organizovaniu koncertov súčasnej hudby a vydávaniu časopi-
su 3/4 revue sa venuješ – spolu s bývalým spolužiakom Olive-
rom Rehákom – ešte od čias štúdia na vysokej škole. Čo sa
s odstupom niekoľkých rokov zmenilo na Slovensku vo vní-
maní vašich aktivít?
Záujem niekoľkých stoviek ľudí o naše aktivity je stabilný, ale limitovaný
možnosťami, ktoré máme na ich oslovenie. Myslím si však, že sme dokázali
aj v núdzových podmienkach vytvoriť projekty (cykly koncertov, multime-
diálne projekty, filmové projekcie, medzinárodný festival NEXT), ktoré majú
u nás nezastupiteľné miesto – predstavujú aktuálnu umeleckú tvár toho,
čo sa dnes deje vo svete. Jedným z dôvodov, prečo sme sa do týchto
projektov pustili, je snaha oživiť domácu scénu a ponúknuť niečo, čo tu
chýbalo, intenzívnejšie komunikovať so svetom. Hudobné festivaly naprí-
klad ponúkali iba istý výsek hudobnej tvorby, no pritom sa tam takmer
neobjavovala tvorba, zodpovedajúca našim predstavám o tom, ako sa dnes
rozmýšľa o hudbe vo svete. A to možno povedať o Bratislavských jazzo-
vých dňoch rovnako ako o festivale Melos-Étos. Reakcia slovenského prostre-
dia na tieto aktivity bola typická: kým počas prvých rokov sme nedostali
napríklad z ministerstva kultúry na festival NEXT ani korunu, teraz sa to
začína pomaly zlepšovať. Stále však, bohužiaľ, neplatí, že by rozhodujú-
cim kritériom bola kvalita či umelecká originalita.
Aké sú možnosti prezentovať vaše aktivity v tlačených či elek-
tronických médiách?
Médiá na Slovensku sú orientované na stredný prúd a takisto tu vládne
oveľa väčšia bulvarizácia než napríklad v Rakúsku. V rakúskych denníkoch
sa pravidelne objavuje vážna hudba alebo jazz, čo patrí k spoločenskej
prestíži, k spoločenskému statusu. Nemajú problém ani s tým, čo niekto ozna-
čuje ako experimentálna produkcia – hrá sa napríklad v Konzerthause ako
bežná súčasť festivalu Wien Modern, ale aj koncertného cyklu Generator
a podobne. V našich médiách novinári spravidla nevedia o čo ide, nie sú to
profesionáli, ktorí by dokázali informácie sami vyhľadávať, selektovať, prípad-
ne nebodaj chodili na festivaly do zahraničia. Táto situácia je produktom
prostredia, v ktorom žijeme a odlišuje nás od kultúrne vyspelejších krajín.
Napriek tomu však oceňujem odvahu a výdrž ľudí, ktorí nepodľahnú tlaku
domáceho prostredia a dokážu svojimi aktivitami a kvalitnými medzinárod-
nými projektmi nakoniec donútiť aj médiá, aby sa o nich zaujímali.
Bude sa tohtoročný festival NEXT konať už v nových priesto-
roch?
Dúfame, že sa nám podarí tieto priestory udržať, to znamená, že pripraví-
me kvalitný program a naše aktivity budú pokračovať. Týka sa to aj festivalu
aktuálnej hudby NEXT. A4 je však príležitosťou prezentovať súčasnú hud-
bu pravidelne a nielen raz do roka. Doteraz všetky podujatia venované
súčasnej hudbe prebehli v októbri-novembri a po zvyšok roka sa nič nedia-
lo. A podobne je to aj s jazzom – je prekvapivé, že jediné koncerty
s medzinárodným obsadením v Bratislave sa počas januára udiali práve
v A4. Dúfam, že sa nám podarí zmeniť akúsi zaspatosť domáceho života –
množstvo dobrých hudobníkov je napríklad na turné po susedných kraji-
nách a veľmi radi si zahrajú aj u nás.
V „áštvorke“ zastupuješ združenie Atrakt Art – aké je jeho
hudobné zameranie?
Naším cieľom je vyhľadávať originálnu hudbu, ktorú nemožno zaradiť do
klasických žánrových škatuliek. Ide o tvorbu, kde dominuje tvorivý prístup,
nápad a inovácia, samozrejme, na profesionálnej úrovni. Preto máme čas-

to problém s jej prezentovaním – ľudia sú zvyknutí na populárnu hudbu,
alebo pod vplyvom istej zotrvačnosti na zaužívané žánrové „škatuľkova-
nie“. Naše koncerty predstavujú napríklad hudobníkov, ktorí prešli rôzny-
mi štýlovými obdobiami a ich produkcia sa často nachádza akoby „nad“
tradičnými žánrami. Pre postmodernu je typické, že inovácia prebieha
naprieč štýlovými priehradkami. Čoraz častejšie sa stretávame
s pozoruhodnou, voľne improvizovanou hudbou na akustických, ale aj
elektronických nástrojoch, kde sa postupy klasickej hudby, jazzu, rocku či
elektronickej hudby objavujú len náznakovo. Občas ma prekvapí, aký
malý je vlastne okruh skutočne zaujímavých tvorcov a že napriek nepriaz-
nivým finančným podmienkam sa nám darí prezentovať absolútne umelec-
ké špičky. Napríklad austrálsky gitarista Oren Ambarchi, ktorého koncert
sme v Bratislave organizovali na jar minulého roka, získal potom na jeseň
jednu z cien na festivale Ars Electronica.
Atrakt Art ponúka v rámci festivalu NEXT priestor aj domácim
hudobníkom, ktorí tak majú možnosť konfrontovať sa so za-
hraničnou scénou. Je naša scéna „konkurencieschopná“?
Hlavne medzi mladými hudobníkmi sa objavujú talenty, ktoré majú schop-
nosť dotiahnuť to ďalej než len na slovenské pódiá. Napríklad bratislavské
duo elektronických experimentátorov Poo vďaka koncertu, ktorý sme zor-
ganizovali v spomínanom Tuneli K54, dostalo pozvanie na Wien Modern
a teraz dokonca nahráva album pre viedenské vydavateľstvo Mego.
V zásade však u nás nemožno veľmi hovoriť o scéne, pretože ide iba
o niekoľko ľudí. To je aj naša nevýhoda, pretože počet kombinácií, v akých
sú ľudia schopní vystupovať je obmedzený. Napríklad vo Viedni síce často
vidíme tých istých hudobníkov, no flexibilne vždy v iných obsadeniach, čo
scénu niekam posúva. Aj preto chceme sprostredkovávať kontakt s dianím
vo svete, prípadne prezentovať našu tvorbu v zahraničí a pripravovať tak
priestor pre umelecké výmeny.
Chystá sa niečo v rámci vašich vydavateľských aktivít?
Ako prílohu časopisu 3/4 revue sme vydali niekoľko CD s ponukou zahra-
ničnej, ale aj slovenskej súčasnej hudby, reprezentovanej napríklad debu-
tom súboru VAPORI del CUORE, ktorý hrá elektroakustickú improvizova-
nú hudbu. V rámci samplera ATRAKT ART 02 sme vydali nahrávku
s digitálnym videom skupiny Poo od Zdena Hlinku, ktoré prekvapivo získalo
cenu na minuloročnom berlínskom festivale Transmediale. Podieľali sme sa
tiež na produkcii nahrávky Urban Songs Marka Piačeka so súborom Požoň
sentimentál a s Egonom Bondym, ktorá tiež zaznamenáva priaznivý ohlas
aj v zahraničí.

Jedným z našich cieľov je naďalej vydávať aj produkcie s domácou
hudbou, pretože si uvedomujeme, že na Slovensku je potrebné vydavateľ-
stvo zamerané na umelecky aktuálnu, nekomerčnú či inovatívnu tvorbu
bez žánrového ohraničenia. Najbližšie chystáme v spolupráci
s Experimentálnym štúdiom Slovenského rozhlasu kompiláciu slovenskej
elektronickej experimentálnej hudby.
Čo pripravuje Atrakt Art v najbližšom období?
Okrem obligátneho ďalšieho čísla 3/4 REVUE, premietaní hudobných filmov
v kine A4 (napríklad slávny Step Across the Border s hudbou Freda Fritha)
a pravidelných koncertov pripravujeme na začiatok apríla medzinárodný
festival umenia, pracujúceho s novými médiami Multiplace. Na treťom roční-
ku sa tradične podieľajú viacerí organizátori a jeho súčasťou budú výstavy,
koncerty elektronickej hudby aj projekcie digitálnych videofilmov.

PR IPRAV I L  AUGUST ÍN REBRO

Mike Stern – These Times (ESC Records)
John McLaughlin – Thieves and Poets (Verve)
James Carter – Gardenias for Lady Day (Sony Music)
Norah Jones – Feels Like Home (Blue Note)
Tomasz Stanko Quartet – Suspended Night (ECM)
Charlie Hunter & Bobby Previte – Come in Red Dog, This Is
Tango Leader (Ropeadope)
Nils Wogram & Root 70 – Getting Rooted (Enja Records)
Josh Roseman – Treats for the Nightwalker (Enja Records)
Brad Mehldau – Anything Goes (Warner Bros.)
Harry Connick, Jr. – Only You (Columbia)N
O
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Z Paco De Lucia – Cositas Buenas (Emarcy)

The Rosenberg Trio – Tribute to Django Reinhardt (Boutique)
Tom Harrell – Wise Children (Bluebird)
Chris Botti – A Thousand Kisses Deep (Columbia)
Aki Takase – Plays Fats Waller (Enja Records)
Karl Ratzer – All the Way (Enja Records)
Dusko Goykovich – Samba Do Mar (Enja Records)
Dave Holland Quintet – Extended Play: Live at Birdland (ECM)
Airto Moreira – Free (CTI Records)
Yusef Lateef – Autophysiopsychic (CTI Records)
Lalo Schifrin – Towering Toccata (CTI Records) N
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M O D U L Á C I E

BIGZOOM LUCASA NIGGLIHO

A4 — NULTÝ PRIESTOR, 30. JANUÁR

Švajčiarska jazzová scéna patrí u nás k tým menej
prebádaným. Náhodne sa objavujúce nahrávky síce
naznačujú, že sa tam deje mnoho pozoruhodného, jej
celostnejší obraz si však bude musieť domáci poslucháč
pravdepodobne ešte dlho skladať. Príležitosti vidieť
koncertne akýchkoľvek reprezentantov súčasného jazzo-
vého diania vo Švajčiarsku sú na Slovensku prakticky
nulové, preto dvojnásobne poteší, keď sa úplne nečakane
naskytne príležitosť zoznámiť sa s tvorbou jedného
z najvýznamnejších reprezentantov postmodernej
generácie švajčiarskych hudobníkov.

V minulom roku výrazne zarezonoval medzi slovenskými poslucháčmi
i v médiách album Metamorphosis švajčiarskej nu-jazzovej skupiny Free-
form Arkestra, hlásiacej sa k odkazu „intergalaktickej“ fúzie Sun Ra Ar-
kestra, významne dotváranej elektronikou a orientálnymi názvukmi. Asi
málokto však zaregistroval meno jej radového člena, bubeníka Lucasa
Niggliho, ktorý patrí v súčasnosti k najagilnejším švajčiarskym aktivistom

v oblasti avantgardného i moderného komponovaného jazzu a improvizo-
vanej hudby. Jeden z prvých koncertov v novootvorenom centre pre sú-
časnu kultúru A4 – nultý priestor, organizovaný združením Atrakt Art,
predstavil Niggliho medzinárodné švajčiarsko-nemecko-rakúske kvinteto Big
Zoom. Zoskupenie elitných jazzových hudobníkov ponúklo európsky poní-
manú fúziu, odrážajúcu neobyčajne široké záujmy Niggliho ako hudobní-
ka a skladateľa.

Lucas Niggli (1968) začal svoju aktívnu kariéru v druhej polovici 80.
rokov ako člen avantgardnej skupiny Kieloor Entartet. Do roku 1998 bol

manažérom alternatívneho vydavateľstva Unit Records, pre ktoré nahrá-
val so svojím (dodnes existujúcim) triom Steamboat Switzerland hudbu,
kombinujúcu expresívnu výrazovosť hard-coru, heavy metalu a punku
s postupmi súčasnej vážnej hudby a improvizovaného jazzu. Od roku 1994
je častým hudobným partnerom svojho učiteľa, francúzskeho bubeníka
Pierrea Favrea (známeho aj u nás zo spolupráce s Jiřím Stivínom).
V neprebernom množstve Niggliho spoluhráčov sa objavujú mená ako
Fred Frith, Trevor Watts, Ikue Mori, Sylvie Courvoirsierová či mongolská
speváčka Sainkho, s ktorou nahral album Letter pre vydavateľstvo Leo
Records. Roku 1999 založil trio Lucas Niggli’s Zoom s nemeckým trombó-
novým zázrakom Nilsom Wogramom a gitaristom Philippom Schaufelber-
gerom. Big Zoom je rozšírenou modifikáciou tohto tria s dvoma hosťujúcimi
hudobníkmi – avantgardným rakúsko-americkým kontrabasistom a vyhľa-

dávaným sidemanom Peterom Herbertom a nemeckým kla-
rinetistom Claudiom Puntinom, známym napríklad z účinko-
vania s Ensemble Modern či s Klaus König Orchestra. Kvin-
teto predstavuje ideálne obsadenie pre širokú náladovú
i výrazovú variabilitu Niggliho kompozícií ako aj pre jeho
nápadité pestrofarebné aranžmány využívajúce výtvarne
ponímané kombinácie zvukov, predovšetkým dychových ná-
strojov. V nekonvenčnom skĺbení komponovanej zložky
s voľnými improvizovanými pasážami adekvátne vyniká
Niggliho skladateľská suverenita, jeho cit pre delikátne, mno-
hovrstvové, orchestrálne znejúce štruktúry i nadpriemerný
hráčsky potenciál kvinteta. Ohlasy, s ktorými sa kvinteto (a
predovšetkým jeho repertoár) stretáva pri svojich vystúpe-
niach na prestížnych európskych festivaloch i vysoké hod-
notenia nahrávok v odborných periodikách naznačujú, že
nepôjde o bežný jav na európskej jazzovej scéne. Presved-
čivosť a originalita, s akými Niggli syntetizuje rôznorodé in-
špiračné východiská, v mnohom pripomínajú európskych jaz-
zových majstrov – napr. talianskeho hudobného polyhisto-
ra Gianluigiho Trovesiho, francúzskeho klarinetistu Louisa
Sclavisa či nórsky objav Trigve Seima. Reprezentuje trend,
v ktorom je jazz žánrom otvoreným voči akýmkoľvek vply-

vom, má výrazné akademické zázemie a necíti sa byť zaviazaný tradícii.
Big Zoom zvykne byť výstižne označovaný ako kombinácia jazzového

komba, komorného súboru a rockovej skupiny. Nadaní autori dokážu
v žánrovo vzdialených východiskách stále nachádzať podnety, ktoré ich
inšpirujú k vytváraniu originálnych syntéz, rozširujúcich hranice jazzu.
Význam Európy je v tomto smere neporovnateľne závažnejší než jej prí-
spevok k vývoju jazzového mainstreamu. Koncert kvinteta Lukasa Niggliho
bol pre mňa objavom i nesporným potvrdením takéhoto konštatovania.

AUGUSTÍN REBRO
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Big Zoom: (zľava) N. Wogram, C. Puntin,
L. Niggli, P. Schaufelberger, P. Herbert.
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GUSTAV MAHLER, RICHARD WAGNER

SYMPHONY NO. 1 IN D MAJOR

„TITAN“, SIEGFRIED-IDYLL

NATIONAL POLISH RADIO

SYMPHONY ORCHESTRA (KATOWICE),
CHIHIRO HAYASHI

Slovart Music 2003, SR-0050

Pri počúvaní Mahlerovej hudby sa
mi ešte nestalo, aby som úporne
hľadel na display CD-prehrávača
so zbožným želaním skorého
ukončenia danej symfónie. Až
kým neuzrela svetlo sveta
nahrávka Poľského národného
rozhlasového orchestra z Katovíc
pod vedením dnes 51-ročného
japonského dirigenta Chihira
Hayashiho. Už vonkajšie
okolnosti sú trochu problematic-
ké: nahrávka vznikla už roku
1989 (Wosprit Hall, Katovice),
Slovart Music však CD vydalo až
vlani. Otázka znie, prečo? Za
oneskorený objav cenného
archívneho zvukového záznamu
totiž túto platňu nemožno
považovať ani s veľkou dávkou
čierneho humoru.
Ale pozrime sa na číre hudobno-
umelecké ukazovatele. Mahlerova
1. symfónia je interpretačne
i percepčne relatívne najmenej
náročnou kompozíciou majstra
neskorého romantizmu. Je teda
pochopiteľné, že sa najčastejšie
dostáva na programy filharmo-
nických koncertov a do edičných
plánov hudobných vydavateľ-
stiev. Hudobníci tak majú čo
robiť, aby sa v záplave kvalitných
„konkurenčných“ výkonov
s úskaliami symfónie úspešne
popasovali. Čo sa však z tejto
nahrávky ozýva, pripomína skôr
paródiu Mahlerovho prírodno-
mystického filozofického
symfonizmu. Jej najzávažnejším
a rozhodujúcim nedostatkom je
nezvládnutie bohatej
a diferencovanej mahlerovskej

orchestrálnej polyfónie. Príliš
často nepočuť, ktoré hlasy, party,
nástroje, nástrojové skupiny sú
práve vedúce, dôležité, menej
dôležité, sprievodné či výplňové.
„Křoví“ v stredných hlasoch
občas zatieňuje sólové motívy,
ktoré zas málokedy počuť
s patričnou zreteľnosťou. Kto je
viac zodpovedný, dirigent
Hayashi, zvukový inžinier (Otto
Nopp) alebo hudobná réžia (Peter
Breiner)? Jedno je isté, vertikálne
zaujímavé, mnohovrstvové
pradivo Mahlerovej hudby sa na
tejto platni – hlavne vo finále –
mení na zvukový chaos. Asi
vďaka povrchnosti (jemne
vyjadrené) všetkých členov
nahrávacieho tímu.
To ale zďaleka nie je všetko.
„Interpretácia“ Mahlerovej
„Prvej“ je v podaní Hayashiho
a poľských rozhlasových
symfonikov nanajvýš problema-
tická nielen v priestore, ale aj
v čase. Symfónii chýba tajupl-
nosť, mysterióznosť, výrazové
napätie. Náladové rozdiely
japonský dirigent rozlišuje matne
– či už máme na mysli optimis-
tickú sviežosť prvej časti,
rustikálnu zemitosť
a sentimentálnu roztúženosť
druhej, drzú satirickosť tretej
časti alebo dramatické explózie,
vypäté zápasy a expresívnu nehu
Finále. Hayashi si zväčša nerobil
veľké starosti ani s agogikou či
mikrodynamikou, nehovoriac
o frázovaní a gradáciách.
Symfóniu nechal bezstarostne
plynúť, „vsjo róvno“. Nečudo, že
v konečnom dôsledku vyznieva
staticky a mdlo. A pochváliť veru
nemožno ani našich poľských
priateľov-hudobníkov: zvuk
katovického orchestra nie je dosť
homogénny a sústredený, najmä
kvalita a čistota sláčikovej sekcie
prezrádzala isté nedostatky.
„Doplnková“ skladba CD –
Siegfridovská idyla od Richarda
Wagnera – znie približne
v podobných intenciách. Jej
priebeh je však o niečo dynamic-
kejší a jednoduchšia orchestrálna
textúra zapríčiňuje o čosi lepší
výsledný dojem.
Túto platňu vcelku nikomu
neodporučujem. A keď, tak iba
ako poučenie z nekvalitnej
interpretácie.

TOMÁŠ HORKAY
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a Hayashiho prekypuje farebným
bohatstvom či energickou
plnokrvnosťou. Japonský
dirigent opäť preukázal pozoru-
hodnú bezstarostnosť
a žoviálnosť prístupu
a z precíznej drobnokresby či
dôraznejšieho modelovania
výrazových odtieňov si veľkú
hlavu nerobil. No vďaka „prírod-
nej“, primárne lyricko-idylickej
atmosfére diela to možno akosi
skôr odpustiť.
Aj na tejto platni sa nachádza
„doplnková“ skladba, tento raz
prvá zo známej trilógie predohier
od A. Dvořáka – V prírode op.91.
Z hľadiska dramaturgie
a programovej blízkosti je to
správna voľba. Kompozícia
z obdobia romantizmu
s komplexnejšou textúrou
a expresívnejším hudobným
jazykom však opäť odhalila
Hayashiho nemalé rezervy
v oblasti tvarovania jednotlivých
interpretačných parametrov ako
zvuk, agogika, dynamika atď.
Z CD sa na nás opäť valí
nediferencované hudobné pletivo
bez napätia a priebojnosti,
„všetko v jednej rovine“ (skoro),
ako sa vraví. Buďme však
spravodliví – ani Slovenská
filharmónia nesiahla na dno
svojich možností. Otázny je aj
vklad zvukového inžiniera
a hudobnej réžie. Hádam keby
zostalo iba pri Beethovenovi...

TOMÁŠ HORKAY
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LUDWIG VAN BEETHOVEN,
ANTONÍN DVOŘÁK

SYMPHONY NO. 6, OP. 68
„PASTORAL“; IN NATURE‘S REALM,
OP. 91, OVERTURE

SLOVAK PHILHARMONIC ORCHESTRA,
CHIHIRO HAYASHI

Slovart Music 2003, SR-0051

Po skúsenosti s nahrávkou
Mahlerovej 1. symfónie
vo vydavateľstve Slovart Music
som sa k ďalšiemu CD japonské-
ho dirigenta Hihira Hayashiho
približoval s nezanedbateľnou, no
pochopiteľnou nedôverou.
„Premenné veličiny“ platne však
urobili svoje. Iný orchester, iné
skladby, iné nahrávacie podmien-
ky, iný časopriestor, azda aj iné
subjektívne dispozície... Snímka
vznikla v novembri roku 2002
v Koncertnej sieni SF za
spoluúčasti orchestra Slovenskej
filharmónie. Beethovenove
symfónie patria ku kmeňovému,
obzvlášť často hrávanému
repertoáru nášho národného
telesa. Ich adekvátne predvedenie
pre ňu nepredstavuje problém,
a to ani v prípade nie práve
najinšpirujúcejšej taktovky.
V každom prípade interpretácii
Šiestej, „Pastorálnej“ symfónie
sotva možno vyčítať zásadné
nedostatky alebo prešľapy.
Štruktúra, uchopenie stavby,
dávkovanie dynamiky, základný
charakter: to všetko na platni
„sedí“, podobne ako technické
nuansovanie zvukového
priebehu. A aj zvukovosť
orchestra či sólové vstupy
jednotlivých nástrojov pôsobia
o poznanie lepšie, kultivovanej-
šie, vyváženejšie než na
Hayashiho predošlej nahrávke.
Slovom, táto Pastorálna sa
počúva vcelku príjemne. Ale iba
keď nemáme prehnané koncepč-
né a interpretačné nároky.
Nemožno napríklad tvrdiť, že
symfónia v podaní SF

K L A S I K A

DAVID DI FIORE

THE GRAND ORGAN OF THE CASTLE

CHURCH OF ST. CATHERINE KREMNICA

VOL. 2

Slovart Music 2003, SR 0052

Americký organista David Di
Fiore (známy aj slovenskému
poslucháčovi z početných
vystúpení na tunajších festiva-
loch) nahral už svoje druhé CD na
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mnohých jazzových zanietencov.
Obdivovateľom vokálneho
umenia sa pravdepodobne začne
vybavovať až v súvislosti
s legendárnou vokálnou
formáciou The Manhattan
Transfer. Kvarteto ovenčené
slávou a množstvom ocenení
bolo totiž posledné štvrťstoročie
jej domovským prístavom.
Cheryl vyrastala s jazzom,
spievala v skupine svojho otca –
jazzového klarinetistu, po
strednej škole sa stala súčasťou
seattleskej klubovej scény
a pridala sa ku komediálno-
divadelnému zoskupeniu The
New Deal Rhythm Band.
Osudným bol úspešný konkurz
v roku 1979 na uvoľnené miesto
sopranistky Lauren Masseovej
v spomínanom kvartete, po čom
nasledovalo prvé z neskorších
jedenástich ocenení Grammy za
skladbu Birdland z albumu
Extensions. Súkromné Grammy
získala spolu s Bobbym McFerri-
nom za aranžmány skladby
Another Night In Tunisia z albumu
Vocalese a ako autorka kompozície
Sassy z albumu The Offbeat of
Avenues. Novinka Talk of the
Town je jej debutom na labeli
Telarc. Aktérom sa stal dlhoročný
producent, priateľ, klavirista
Corey Allen, ktorému sa podarilo
pre nahrávku sústrediť hviezdy
súčasného mainstreamu. Devízou
albumu je skutočne špičková
rytmika (sen každej jazzovej
speváčky) – kontrabasista John
Patitucci, bubeník Lewis Nash
a klavirista Kenny Barron.
Ukážková komunikácia swingujú-
ceho klavírneho tria má výpoved-
nú hodnotu sama osebe, hoci sa
členovia v rámci nahrávky
umierňujú a pokorne slúžia celku.
Interakcie medzi sólistom
a skupinou sú podriadené
kontrastným a meniacim sa
náladám. Práve dramaturgická
snaha umiestniť vedľa seba
brilantné swingové vokálne
finesy, romantické love songy,
bebopovú exhibíciu či latinu síce
pôsobí pestro, ale na druhej
strane rozbíja celkovú štruktúru.
V baladách The Very Thought of
You a Everything Happens to Me
zaujme lyrický tón tenorsaxofó-
nu Davida „Fathead“ Newmana.
Farmer’s Market Arta Farmera je
efektnou krkolomnou bebopovou
bravúrou. Vokály kolegov Marka
Kibbleho a Alvina Chea zo
spriatelenej formácie Take 6 sú

v štandarde Girl Talk zaujímavo
vedené v countbasieovskom
štýle (aranžmány Corey Allen).
Trinásť piesní uzatvára Coreyova
balada Still Good Friends venova-
ná Cheryl. Cheryl Bentyneová
disponuje širokým (erotickým)
sopránom, bravúrne úseky
vyznievajú nenáročne, práca
s dynamickými odtieňmi
ovplyvňujúcimi hlasové
zafarbenie je jemná a precízna.
Osobne mi prekáža čiastočne
neutrálny (zrejme univerzálny)
výraz a najmä v záveroch
baladických fráz nie celkom
prirodzene pôsobiace vibráta.
Album Talk of the Town je
v každom prípade príjemným
a oddychovým počúvaním.
Neprediera sa pomedzi ospevova-
né, vychvaľované, v Amerike
s veľkou obľubou pretláčané
„must have“ nahrávky. Klubový
večer s peknou dámou a prezen-
tovanou rytmikou by určite bol
nielen auditívnym zážitkom.

PETER MOTYČKA
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BOBOŠ & FROZEN DOZEN

...GROOVED...

Millenium Records 2003, 834031-4

Existujúce bluesové povedomie
i niekoľkoročná tradícia sa nie
vždy uspokojivo odráža
v slovenskom ponímaní blues.
Absentuje vyrovnanosť jednotli-
vých zložiek podmieňujúcich
nielen „obyčajné“ hranie, ale aj
emotívne prežívanie tejto
pocitovej hudby. Tentokrát sa
však dobrá vec skutočne vydarila.
Na úvod musím s čistým
svedomím prehlásiť, že ide
o prestížny a reprezentatívny
titul slovenskej (a nebojím sa
povedať, že aj európskej)
bluesovej scény! Erich „Boboš“
Procházka začal hrať, spievať, ale

B L U E S

CHERYL BENTYNE

TALK TO THE TOWN

Telarc 2004, CD-83583,
distribúcia DIVYD

Meno speváčky Cheryl Bentyneo-
vej bude zrejme neznámym aj pre

J A Z Z

veľkom organe hradného kostola
v Kremnici.
Prvou zaznamenanou skladbou
sú Variations on America od
Charlesa Ivesa z roku 1898.
Sarkasticky ladené variácie na
známu tému doplnil interpret
vlastnou záverečnou kadenciou.
Predvedenie diela je markantne
poznamenané francúzskym
školením organistu. Pre Di
Fioreho interpretáciu je však
typická pregnantná práca
s veľkou akustikou, doplnená
opodstatneným, muzikálnym
agogickým stvárnením
a sprehľadňujúcimi artikulačno-
frázovacími prvkami. Tak ju
poznáme i z koncertov.
Spomenuté interpretačné
vlastnosti vystupujú do popredia
aj v kmeňovom diele nahrávky –
takmer polhodinovej Grande
Piéce Symphonique od Césara
Francka. Toto jedinečné dielo
organovej literatúry – makrotek-
tonickou závažnosťou porovna-
teľné azda iba s Lisztovou
Fantáziou na Ad nos, ad salutarem
undam – vystaval Di Fiore so
suverénnym zmocnením sa
neľahkej a rozľahlej hudobnej
matérie. Dokonalá znalosť
skladby, teda i potrebný nadhľad,
sú tu u organistu evidentne
prítomné a zároveň podopreté
interpretačnou originalitou,
umocňujúcou invenčnosťou
a vitalitou, ktoré často chýbajú na
viacerých tunajších záznamoch
podobných diel.
Joie et Clarté des Corps Glorieux
od Oliviera Messiaena má na
nahrávke pre mňa trochu
„americký“ nádych. Podpísali sa
na tom aj zvukové vlastnosti
kremnického organa z krnov-
ských závodov Rieger-Kloss,
ktoré ešte „pokryjú“ francúzsku
sonoristiku u Francka či Muleta,
menej presvedčivo už ale u čas-
tých mesiaenovských invariant
Grand, resp. Plein jeu. Je tu však
tiež faktor interpretačne-agogicky
voľnejšieho prístupu k dielu,
ktoré chce pôsobiť istou – para-
doxne Messiaenovi občas vytýka-
nou – statickosťou. Práve tá
výborne vyjadruje skladateľov
zámer – vystihnutie istej bezčaso-
vosti a nadpozemskej atmosféry.
Tak trochu romantické agogizova-
nie je v prípade Messiaena
potrebné pozorne kontrolovať.
Di Fioreho úprava árie Let the
Bright Seraphim z Händelovho
Samsona presne plní svoj

dramaturgický účel. Händelovský
spád a harmonická jednoznač-
nosť vyvažuje predchádzajúcu
skladbu a mohutné záverečné
pléno kontrastne pripravuje
nasledujúceho, zvukovo
nuansovaného Muleta. Zároveň
ide aj o efektný príspevok do
mozaiky nového Di Fioreho
titulu, predvedený v intenciách
súčasných händelovských
organových transkripcií.
Nasleduje Rosace (Rozeta)
z Byzantských skíc od Henriho
Muleta. Kompozičné „vyjadre-
nie“ rozetového okna je presved-
čivé a esteticky pôvabné. Poslu-
cháč si tu nevdojak môže predsta-
viť trebárs krásu slnkom zaliate-
ho priestoru gotickej katedrály.
Zvuková farebnosť nahrávky je
dôkazom výnimočnej impresio-
nistickej dispozície organa.
Interpret vyťažil maximum z
vlastností skladby a aj kremnic-
kého nástroja vďaka nápaditej
registrácii a tiež agogickej či
artikulačnej práci.
Homage to Frescobaldi – Epilóg pre
pedálové sólo od Jeana Langlaisa
je poslednou zaznamenanou
skladbou. Di Fiore má možnosť
demonštrovať svoju technickú
virtuozitu a poslucháča nesklame
ani v tomto interpretačnom
aspekte. Koniec-koncov tak, ako
na celej nahrávke.
Toto CD u nás už renomovaného
interpreta, nahraté navyše na
tunajšom nástroji, môžem
odporučiť aj organovým
fajnšmekrom.

MÁRIO SEDLÁR

���������
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PETER NIKLAS WILSON

HEAR AND NOW (ÚVAHY

O IMPROVIZOVANEJ HUDBE)

Hudobné centrum 2002, Bratislava

Na väčšinu z textov snažiacich sa
emancipačne obhájiť autonómnu
špecifickosť tzv. improvizovanej
hudby (ďalej IH) sa v kontexte
slovenskej hudobnej umenovedy
hľadí poväčšine s nemalou
dávkou nedôvery. Istá časť
hudobnovednej obce akoby stále
nebola ochotná priznať skutoč-
nosť, na ktorú už pred štvrťstoro-
čím poukázal Peter Faltin:
„Improvizovaná hudba sa od
bežnej rozhodne nelíši tým, že sa
vytvára svojvoľne, ale že sa
vytvára zásadne ináč; tu nie je

K N I H Y

kov hudobných nástrojov
(redefinícia inštrumentálnych
techník), objaviteľskú prax
brikolérstva, neudržateľnosť
fetišizmu notového zápisu
(rigídna hudobná veda, ako tvrdí
v texte neraz citovaný Heiner
Goebbels, je postavená na
absurdnom paradoxe – „počuť
možno len to, čo je zapísané“ –
čím ignoruje napríklad celé
dejiny muzicírovania; s. 58) atď.
V širších súvislostiach patrí
k neprehliadnuteľným pasážam
knihy aj časť o vzťahu medzi IH
a (post)modernými digitálnymi
technológiami („syntézu spon-
tánnosti a prísnosti umožňuje až
sochárska zvuková práca v elek-
tromagnetickom poli“; s. 76).

Vo Wilsonových úvahách možno
nájsť o. i. odkaz na sedem cností
hudobníka z knihy skladateľa
a improvizátora, člena legendár-
neho zoskupenia AMM Cornelia
Cardrewa O etike improvizácie:
jednoduchosť, integrita, pokora,
tolerancia, pripravenosť, identifi-
kácia s prírodou a akceptovanie
smrti (s. 16), zároveň (pre nieko-
ho možno) prekvapivú paralelu
s hudobným myslením Antona
Weberna (s. 43-45), alebo kľúčovú
analógiu IH s chápaním zdanlivo
banálneho aktu fajčenia fajky
u filozofa Viléma Flussera. Wil-
son vystavuje „gesto improvizá-
cie“ porovnaniu s prenikavými
Flusserovými myšlienkami o ne-
transcendentnosti gesta bežnej
činnosti, odovzdaní sa v geste
a gestu, o jeho existenciálnej
(seba)účelovosti, a to v priamej
paralele s holistickou silou
umeleckého gesta (ktoré sa však
racionálnej kontroly bezvýhradne
nezrieka; s. 35). Následne z nich
odvodzuje dva dôležité aspekty,
aplikovateľné pre „ešte nesformu-
lovanú estetiku IH“: „...jednak

najmä prežívať blues už takmer
pred štvrťstoročím. Dlhé roky
účinkoval v rozličných zoskupe-
niach, ako špičkový hráč na
ústnu harmoniku je vyhľadáva-
ným koncertným a štúdiovým
hudobníkom. Názov zoskupenia
Frozen Dozen (zmrazený tucet)
môže evokovať nielen klasickú
bluesovú dvanásťtaktovú formu,
ale snáď aj zmrazenú strnulosť
domácej scény. Novinka
...grooved... má však ďaleko od
statickosti či fádnosti. Líder
predkladá progresívne komunika-
tívnu formu, ktorá sa proti
archaickej pravosti a úprimnosti
hudby z delty nijako neprehrešu-
je. Album prináša desať autor-
ských skladieb a dva štandardy,
v ktorých vyniká Bobošov
zastretý spev, kvíliaca a zároveň
radostná harmonika, výrazná
gitara Lengyela „The Wolfa“
Istvána a nadštandardne solídna
rytmika basistu Dušana „Strapca“
Strapca a bubeníka Ota „Ježa“
Berežného. Významným hosťom
je mladý maďarský harmonikár
Mátyás Pribojszki jr.
Takmer minútové cvrlikanie
cikád predchádza úvodnému The
Blues – to Robert Johnson and John
Campbell. Ostinátny gitarový riff
a celková rytmika síce spočiatku
pôsobia lenivo a ťažkopádne,
oživujú ich príležitostné (umne
načasované) expanzie hammond
organu Oskara Rózsu. Stupňova-
nie energie tu podlieha temnejšie-
mu významu textu, maximálne
vypätie nastáva pri „neuhasínajú-
com ohni“ („...and then turn the
power to a never ending burnin’
fire...“). Pri zvukovosti ‘Bout Me,
či titulnej Grooved sa vynára
myšlienka na svieži funk a snáď
aj na tanečnú, zatiaľ nepootvore-
nú priehradku s názvom nu-
blues. Autobiografická ‘Bout Me
sa stáva poctou bluesmanom,
ktorí Bobošov feeling výrazne
ovplyvnili. Titulná skladba
prezrádza štýlový progres už
názvom a pokiaľ slovenské rádiá
neodradí jej päť a pol minútová
pulzácia, mohla by sa stať aspoň
malým impulzom v ich prostodu-
chej ponuke. S fantastickou
ľahkosťou plynú William‘s Walk,
Hey Girl, či výhražná Don‘t Play
Games. Babe je textovo síce
súhrnom základných bluesových
fráz, v sólach však zaujímavo
pôsobia malosekundové
tóninové posuny. Fascinujúce je
nielen ohýbanie a práca s tónom

hosťujúceho Mátyása Pribojszké-
ho, ale aj striedme, výrazovo
bohaté (núka sa povedať ursiniov-
ské) sólo „The Wolfa“ Lengyela.
Z klasických štandardov siahol
líder po dvoch – južanský Goin‘ to
the River „Mississippi“ Freda
McDowella a známy I just wanna
Make Love to You od Willieho
Dixona, ktorému skupina vliala
patričnú arogantnosť. When the
Demons Cry svojou pochmúrnos-
ťou ponúka priestor pôsobivému
výrazu Bobošovej harmoniky
a ďalšou baladou Brother don‘t you
Cry sa sedemdesiatminútové
dobrodružstvo uzatvára. Nie
definitívne, pretože trpezlivejších
po minúte odpočinkového ticha
preberie prídavkový bonus In the
Harmonica Mood.
Zvuk albumu je na slovenské
pomery výnimočne plastický,
zachováva šťavnatosť tradičných
bluesových nahrávok a pritom sa
nevyhýba novátorským
experimentom. Jedným z nich je
aj scatovanie (human beat box)
Mira Di Nera a zvuk praskajúceho
vinylu v Grooved. Zásluhu treba
priznať producentovi, ale tiež
autorovi všetkých klávesových
partov a programovania Oskarovi
Rózsovi. Dobrá vec sa skutočne
podarila, ostáva len dúfať, že
energia, ktorú Frozen Dozen
predkladajú, spôsobí na domácej
bluesovej scéne aspoň čiastočný
odmäk.

PETER MOTYČKA
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určujúca neprítomnosť ,notových
pultov‘, ale to, že sa zásadne
zmenilo hudobné myslenie.“
Postihnúť paradigmatickú
inakosť tohto druhu hudby,
v posledných desaťročiach čoraz
životaschopnejšieho, sa podujal aj
nedávno zosnulý nemecký
avantgardný kontrabasista
(spoluhráč Anthony Braxtona či
Malcolma Golsteina), vydavateľ
a muzikológ Peter Niklas Wilson
vo svojej knihe Hear And Now
(Úvahy o improvizovanej hudbe),
ktorú v slovenskom preklade S.
Krekoviča pred časom vydalo
Hudobné centrum. Záslužnosť
tohto edičného počinu u nás nie
je daná len akútnou absenciou
samostatnej publikácie venova-
nej tejto téme (ak nerátame
niektoré state Cseresovej práce
Hudobné simulakrá), ale hlavne
vysokou kvalitatívnou úrovňou
Wilsonovej hudobnoestetickej
reflexie, ktorej zistenia majú
platnosť, a to je povšimnutiahod-
né, aj mimo voľnej hudobnej
improvizácie.
Wilsonov prístup je cenný
z viacerých hľadísk: ako zmyslu-
plne teoretizujúci hudobník,
vychádzajúci zo svojich skúse-
ností i výpovedí svojich kolegov,
uchopuje podstatné špecifiká IH
a presvedčivo argumentuje
v prospech jej osobitej svojbyt-
nosti cestou komparatívnych
rozlíšení, interpretácie konkrét-
nych nahrávok i núkajúcich sa
analógií s inými oblasťami (aj
mimo) umeleckého života. Logika
výkladu ho vedie napokon
i k otázkam samotnej ontológie
bytia (nielen improvizovaného)
hudobného diela.
Spomedzi množstva výstižných
charakteristík IH uveďme jej
intuitívny (priam telepatický)
základ, introspektívnu zamera-
nosť, nepredurčenosť, pominuteľ-
nosť, neustálu otvorenosť
syntaxe, spontánnu schopnosť
meniť a relativizovať recepčné
očakávania, ako aj zahrnutie
poslucháča ba i konkrétneho
priestoru akcie ako partnerov do
hudobného dialógu. To všetko
v duchu absolútneho sprítomne-
nia času a priestoru, čiže oslavy
neopakovateľného a jedinečného
„tu a teraz“ (jeden z významov
fonetickej hračky „hear and now“
v názve knihy). Wilson si
v súvislosti s IH všíma aj
vyprofilovanie úplne nových
artikulačno-výrazových slovní-



46 �  HUDOBNÝ ŽIVOT • 3 • 2004

R E C E N Z I E  C D  •  K N I H Y

NADČASOVÉ MELÓDIE

V PODANÍ JOSHUA BELLA

Na hudobnom trhu existuje
množstvo nahrávok miniatúr,
typicky „prídavkových“
skladieb, vybraných „najefekt-
nejších“ častí známych diel,
často v dosť nevkusných
úpravách. Je to
z pochopiteľných dôvodov
žiadaný obchodný artikel,
pretože mnohí z milovníkov
vážnej hudby ovládajú hru na
hudobných nástrojoch a často
podobné skladby aj sami
interpretujú.
Mimoriadne pestrou
a inteligentnou nahrávkou je
však CD Romance of the Violin
(Sony Classical, SK 87894).
Amerického husľového virtuóza
Joshua Bella tu sprevádza
chýrne teleso Academy of St.
Martin in the Fields pod
taktovkou Michaela Sterna.
Joshua Bell patrí spolu s Gilom
Shahamom, Hillary Hahnovou
či Leilou Josefowiczovou medzi
mladú generáciu huslistov. Je
častým hosťom svetových
pódií, festivalov a pre firmu
Sony Classical exkluzívne
nahráva od roku 1996.
Romance of the Violin sa vyhýba
typicky „prídavkovým“
skladbám, prináša skôr
nadčasový repertoár – aj keď
v zmysle pravidla „toho
najlepšieho z najlepšieho“
a ako názov napovedá, v duchu
zasnenej romantiky. Zaujíma-
vosťou celého projektu je
skutočnosť, že ide výlučne
o úpravy – nenájdete tu žiadnu
pôvodnú husľovú skladbu .
Diela, resp. ich časti (vznikli
v rozpätí 400 rokov) – od
Monteverdiho až po Debussy-

POZNÁMKY DISKOFILA
ho – upravil aranžér Craig Leon,
ktorý obratne využíva bohatosť
zvuku orchestra a dominantné
postavenie sólujúcich huslí.
Citlivo zoradený výber ponúka
árie (Puccini, Bellini), časti
z klavírnych cyklov (Chopin,
Schumann), sláčikového kvarteta
(Borodin) alebo piesne z vokál-
nych cyklov (Dvořák, Schubert).
Na margo úprav klavírnych skla-
dieb Bell hovorí: „Nepokúšal som
sa pristupovať k vybraným kla-
vírnym skladbám ako ku klavír-
nym. V skutočnosti dokážete na
husliach veci , ktoré nie je možné
robiť na klavíri, napr. nuansy so
sláčikom v „strede“ tónu, čo pô-
sobí na husliach prirodzene a ex-
presívne. Odvážim sa povedať, že
niektoré skladby znejú dokonca
lepšie na husliach“.
CD otvára populárna ária Lauretty
O mio babbino caro z opery
Giacoma Pucciniho Gianni
Schicchi veľkým zvukom
orchestra, načo sa ihneď ozvú
husle so známou kantilénou.
Vznášajú sa nad harfovým
sprievodom, následne dominujú
vo vysokej polohe nad husto
znejúcim orchestrom. Podľa

mojej mienky však ani najlepšia
úprava tejto árie nepretromfne
spievaný originál. Jej najskvelej-
šou interpretkou je pre mňa Lucia
Popp (ORFEO C363941B). Ďalej je
tu krásna úprava prelúdia Clauda
Debussyho, známeho pod
názvom Dievča s vlasmi ako ľan,
ktorá má bližšie k originálu než
iná úprava pre husle a klavír od
Jashu Heifetza. Nocturno cis mol
od Frederica Chopina vytvára
prekrásnu náladu, v ktorej
Bellove husle znejú prirodzene,
akoby dielo bolo skomponované
práve pre husle a nie pre klavír.
Populárna Labuť od Camilla Saint-
Saënsa (z cyklu Karneval zvierat)
sa vynorí za zvukom harfy
v opojnom opare huslí, ktoré sa
vznášajú nad decentným

zvukom sláčikovej sekcie.
Tisíckrát hraná a počutá
Serenáda od Franza Schuberta
(z cyklu Labutia pieseň pre hlas
a klavír D 957) pôsobí v tejto
úprave akoby bola originálom.
Dvojhmatové pasáže znejú
prirodzene a vôbec neskĺzajú do
„kaviarenského“ sentimentu.
Vzrušený stredný úsek len
potvrdzuje moje predošlé slová
a záver v jemnej melanchólii
ustupuje do pianissima. Kto
pozná áriu Casta diva z opery
Norma od Vincenza Belliniho,
vychutná si Bellov zmysel pre
tón a citlivosť pri napodobňo-
vaní spevu nešťastnej Normy.
Úprava Andante z Klavírneho
koncertu C dur KV 467 od
Wolfganga Amadea Mozarta je
opäť tým prípadom, keď máte
pocit, akoby dielo vzniklo pre
husle, v Bellových rukách
znejúce citlivo a so zmyslom
pre detail. To isté platí aj pre
známe Nokturno zo Sláčikového
kvarteta č. 2 D dur od Alexandra
Borodina. Svetoznáma pieseň
Antonína Dvořáka Když mne
stará matko z Cigánskych piesní
je interpretovaná s dokonalým
vnútorným napätím. Nenachá-
dzam slov na sólistov ťah
sláčika, ktorý bez zbytočného
sentimentu a pátosu deklamuje
tento skvost Dvořákovej
tvorby. Orchester s jemne
aranžovaným zvukom vhodne
dotvára toto malé veľdielo.
Elégiu od Julesa Masseneta
poznám v úprave pre spev,
husle a orchester od Tunicka, vo
vášnivej interpretácii Itzhaka
Perlmana a Placida Dominga
(EMI-724348319722). Joshua
Bell za nimi nezaostáva, pričom
jemu „nahráva“ skúseným
aranžérom bohato inštrumento-
vaný orchester. Romance of the
Violin ešte ponúka dve skladby
z dielne Christopha Willibalda
Glucka a Claudia Monteverdiho
a na záver zaznie snáď jedna
z najdojímavejších melódií
vôbec – Snenie z cyklu Detské
scény pre klavír op. 15 č. 7
z pera Roberta Schumanna.
Husle tu znejú cudne
a adekvátne rozsahu i obsahu
tejto čarokrásnej melódie. Je to
dokonalá bodka za plejádou
nadčasových melódií, ktoré
určite potešia poslucháčov
každej vekovej kategórie.

JU R A J  AL E X A N D E R

aspekt mimovoľného spôsobu
života, neorientovaného na zho-
tovenie diela, ani na sprostredko-
vanie akéhosi ,posolstva’ a jed-
nak aspekt existenciálneho stavu
úplného sebaspoznania a identi-
ty, ktorý v sebe zároveň nesie
sakrálnu zložku“ (s. 35).
Z uvedeného je zrejmé, že autora
nezaujíma povrchná „morfologic-
ká deskripcia“ odlišnosti IH, ale
siaha hlbšie – svojím ponímaním
IH útočí na tradičné, toporné
chápanie hudobného diela, jeho
formy a hodnoty, vymedzené
prírodovedne „exaktnou“
hudobnou vedou ako čohosi
objektívneho, do seba uzavreté-
ho, a teda viac-menej fixného
artefaktu (na takto definovaný
pojem diela už dávno nerezignujú
len tvorcovia IH). Uvedomuje si,
že ontologická podstata bytia
diela a jeho funkčná existencia je
otvorená, pretože je živo
prítomná len vo vedomí, vo
vnútri tvorivostne načúvajúceho
človeka v stave vzájomného
splynutia (príbuzného tomu, čo
zenoví majstri pomenovali
slovom „satori“; s. 35, 100).
Wilsonov spôsob vyvracania
dogiem a predsudkov je cenný aj
v pasážach, kde sa venuje
dištinkcii IH a komponovanej
hudby či kritike zavádzajúceho
pojmu tzv. improvizovaného
komponovania (instant composi-
tion). Nevyhol sa však istému
protirečeniu: na jednom mieste
knihy dokazuje výlučnosť IH
a komponovania, no na inom zas
pripúšťa ich možné mutácie. Celá
publikácia je rozčlenená do dvoch
celkov. Vyššie uvedeným
problémom je venovaná časť
Zvuky myšlienok, druhú s názvom
Hlasy a rozhovory tvoria zaujíma-
vé dialógy s (predsa len trochu
zúženým) okruhom popredných
osobností IH, ako sú Derek
Bailey, Evan Parker, členovia
AMM, Paul Bley, Bob Ostertag a i.
Čítanie Wilsonových úvah
s príznačným názvom Hear And
Now sa môže stať pútavým aj pre
niekoho, kto sa bezprostredne
fenoménom IH nezaoberá.
Niektoré z problémov, ktoré táto
kniha nastoľuje, môžu osloviť
každého vnímavého čitateľa,
pretože sa priamo dotýkajú jeho
bytostnej potreby existenciálne-
ho vzťahu s hudbou, bez ohľadu
na to, či je alebo nie je explicitne
výsledkom improvizácie.

JÚL IUS  FUJAK
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ZAHRANIČNÉ FESTIVALY

Gaudeamus Music Week Amsterdam 2004Gaudeamus Music Week Amsterdam 2004Gaudeamus Music Week Amsterdam 2004Gaudeamus Music Week Amsterdam 2004Gaudeamus Music Week Amsterdam 2004,
medzinárodný festival súčasnej hudby,
6. – 12. septembra 2004, www.gaudeamus.nl

Festival Archipel 2004Festival Archipel 2004Festival Archipel 2004Festival Archipel 2004Festival Archipel 2004, medzinárodný festival
súčasnej hudby (akustická, elektroakustic-
ká, improvizovaná a pod.)., téma festivalu –
hranice (kultúrne, priestorové, nástrojové, zvu-
kové a pod.), 20. – 28. marca 2004, Ženeva,
Švajčiarsko, www.archipel.org

Medzinárodný umelecký festival SlovanskýMedzinárodný umelecký festival SlovanskýMedzinárodný umelecký festival SlovanskýMedzinárodný umelecký festival SlovanskýMedzinárodný umelecký festival Slovanský
jarjarjarjarjarmok 200mok 200mok 200mok 200mok 20044444. Súčasťou je Medzinárodná
súťaž interpretov populárnej hudby Vitebsk
2004, Dni národných kultúr účastníckych kra-
jín, výstavy, filmové prehliadky, Deň mesta a
pod., 15. – 21. júla 2004, Vitebsk, Bielorusko,
www.festival.vitebsk.by

Maerz MusikMaerz MusikMaerz MusikMaerz MusikMaerz Musik, festival aktuálnej hudby,
18. – 28. marca 2004, Berlín, Nemecko,
www.maerzmusik.de

Musik TMusik TMusik TMusik TMusik Triennale Kölnriennale Kölnriennale Kölnriennale Kölnriennale Köln, 17. apríla – 9. mája 2004,
festival súčasnej hudby a hudby 20. storočia,
téma – Hommage à  Luigi Nono,
www.MusikTriennaleKoeln.de

ZAHRANIČNÉ SÚŤAŽE

MedzinárMedzinárMedzinárMedzinárMedzinárodná sodná sodná sodná sodná skladatkladatkladatkladatkladateľeľeľeľeľssssská súťká súťká súťká súťká súťaž kraž kraž kraž kraž kráľáľáľáľáľooooovnevnevnevnevnejjjjj
Alžbety 2004Alžbety 2004Alžbety 2004Alžbety 2004Alžbety 2004
termín termín termín termín termín 23. mája 2005
vvvvvekekekekekooooový limitvý limitvý limitvý limitvý limit nar. po 12. novembri 1964
vstupný poplatokvstupný poplatokvstupný poplatokvstupný poplatokvstupný poplatok neudaný
uzávieruzávieruzávieruzávieruzávierkkkkka a a a a 12. novembra 2004
info info info info info Queen Elisabeth Competition, 20 rue aux

Laines, B-1000 Brussels, Belgium, tel.
+32 2 213 40 50, fax +32 2 514 32 97,
info@qeimc.be, www.qeimc.be

SkladatSkladatSkladatSkladatSkladateľeľeľeľeľssssská súťká súťká súťká súťká súťaž praž praž praž praž pre ke ke ke ke katatatatatedredredredredrálne zborálne zborálne zborálne zborálne zboryyyyy
odbor odbor odbor odbor odbor skladba s duchovnou tematikou na latin-

ský text (1. kategória – miešané zbory,
2. kategória detské a mládežnícke zbory,
3. kategória – detské zbory)

vvvvvekekekekekooooový limit vý limit vý limit vý limit vý limit nar. po 31. decembri 1969 (účast-
níci len z Európy)

vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok neudaný
uzávieruzávieruzávieruzávieruzávierkkkkka a a a a 1. marca 2005
info info info info info European Composition Competition for

Cathedral Choirs, Festival des Cathédrales de
Picardie; 53, rue de l’Amiral Courbet, 80011
Amiens Cedex 01, France, tel. 33 03 22 22 44
94, fax 33 03 22 22 44 99,
info@festivaldescathedrales.com,
www.festivaldescathedrales.com

EurEurEurEurEurópsópsópsópsópskkkkka súťa súťa súťa súťa súťaž kaž kaž kaž kaž katatatatatedredredredredrálnálnálnálnálnyyyyych a šch a šch a šch a šch a škkkkkolsolsolsolsolských zborkých zborkých zborkých zborkých zborooooovvvvv
odbor odbor odbor odbor odbor 1. kategória – miešané zbory, 2. kategó-

ria – detské a mládežnícke zbory (9 – 13 ro-
kov), 3. kategória – detské zbory

termín termín termín termín termín 8. – 10. októbra 2004
vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok neudaný
uzávieruzávieruzávieruzávieruzávierkkkkka a a a a 1. apríla 2004
info info info info info European Competition for Cathedral Choirs

and Choir Schools, Festival des Cathédrales
de Picardie; 53, rue de l’Amiral Courbet,
80011 Amiens Cedex 01, France, tel. +3 22 22
44 94, fax +3 22 22 44 99,
info@festivaldescathedrales.com,
www.festivaldescathedrales.com

Gaudeamus 2005. MedzinárodnáGaudeamus 2005. MedzinárodnáGaudeamus 2005. MedzinárodnáGaudeamus 2005. MedzinárodnáGaudeamus 2005. Medzinárodná
intintintintinterererererprprprprpreeeeetttttačná súťačná súťačná súťačná súťačná súťažažažažaž
tématématématématéma „ansámble a elektronika”
odbor odbor odbor odbor odbor inštrumentalisti, vokálni sólisti, duá

a ansámble do 12 interpretov bez dirigenta
podmienky podmienky podmienky podmienky podmienky najmenej 6 skladieb v trvaní 60 min.,

najmenej dve skladby v tradičnej notácii,
všetky skladby napísané po roku 1940, jed-
na skladba napísaná medzi 1900 a 1940,
najmenej tri skladby napísané po 1990 vráta-
ne, najmenej dve skladby od dánskeho skla-
dateľa, alebo skladateľa pôsobiaceho v Ho-
landsku.

miesto konaniamiesto konaniamiesto konaniamiesto konaniamiesto konania Amsterdam, Holandsko
vekový limitvekový limitvekový limitvekový limitvekový limit sólisti a duá – nar. po 25. apríli

1969, ansámble – vekový priemer 35 rokov,
vokálni sólisti do 40 rokov

vstupný poplatokvstupný poplatokvstupný poplatokvstupný poplatokvstupný poplatok sólisti – 30 EUR, duá – 40
EUR, ansámble 50 EUR

uzávieruzávieruzávieruzávieruzávierkkkkka a a a a 1. novembra 2004
info info info info info Gaudeamus Foundation, Swammerdamstra-

at 38, 1091 RV Amsterdam, Netherlands, tel.
+31 20 694 73 49, fax +31 20 694 72 58,
info@gaudeamus.nl,  www.gaudeamus.nl

info dánski skladateliainfo dánski skladateliainfo dánski skladateliainfo dánski skladateliainfo dánski skladatelia MuziekGroep Neder-
land / Donemus (publisher of Dutch contem-
porary music), tel. +31 20 305 89 00, muzie-
kinfo@muziekgroep.nl,
www.muziekgroep.nl

MedzinárMedzinárMedzinárMedzinárMedzinárodná husľodná husľodná husľodná husľodná husľooooovvvvvá súťá súťá súťá súťá súťaž kraž kraž kraž kraž kráľáľáľáľáľooooovnevnevnevnevnejjjjj
Alžbety 2004Alžbety 2004Alžbety 2004Alžbety 2004Alžbety 2004
tttttererererermín mín mín mín mín 1. – 28. mája 2005
vvvvvekekekekekooooový limitvý limitvý limitvý limitvý limit nar. po 15. januári 1978
vstupný poplatokvstupný poplatokvstupný poplatokvstupný poplatokvstupný poplatok 55 EUR
uzávieruzávieruzávieruzávieruzávierkkkkka a a a a 15. januára 2005
info info info info info The Queen Elisabeth Competition, 20 rue

aux Laines, B-1000 Brussels, Belgium, tel. +32
2 213 40 50, fax +32 2 514 32 97, in-
fo@qeimc.be, www.qeimc.be

MedzinárMedzinárMedzinárMedzinárMedzinárodná hudobná súťodná hudobná súťodná hudobná súťodná hudobná súťodná hudobná súťaž Aleaž Aleaž Aleaž Aleaž Alexxxxxandrandrandrandrandraaaaa
TansmanaTansmanaTansmanaTansmanaTansmana
odbor odbor odbor odbor odbor flauta, fagot, husle, violončelo, klavír, gi-

tara
tttttererererermín mín mín mín mín 14. – 20. novembra 2004
miesmiesmiesmiesmiesttttto ko ko ko ko konania onania onania onania onania Łódź, Poľsko
vvvvvekekekekekooooový limit vý limit vý limit vý limit vý limit nar. po 1. januári 1974
vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok neudaný
uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka 9. septembra 2004
info info info info info Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Ale-

sandra Tansmana, ul. Krzyzowa 14/51, 91
457 Lodz, Polska, tel/fax +48 426 578 666,

mobile +48 601 295 495,
wendland@tansman.lodz.pl,
wendland@lodz.msk.pl,
www.tansman.lodz.pl

Toti dal Monte. 34. medzinárodná speváckaToti dal Monte. 34. medzinárodná speváckaToti dal Monte. 34. medzinárodná speváckaToti dal Monte. 34. medzinárodná speváckaToti dal Monte. 34. medzinárodná spevácka
súťsúťsúťsúťsúťažažažažaž
tttttererererermín mín mín mín mín 21. – 26. júna 2004
miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania Teatro Eden, Via Monterumici,

Treviso
vvvvvekekekekekooooový limit vý limit vý limit vý limit vý limit nar. po 1. januári 1972 vrátane
vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok vstupný poplatok 50 EUR
uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka 5. júna 2004
infinfinfinfinfo o o o o Teatri S. p. A., Piazza S. Leonardo 1, 311 00

Treviso, Italy, tel. +39 422 513 315, fax +39
422 513 306,
teatrispa@fondazionecassamarca.it

MEDZINÁRODNÉ KURZY

A SEMINÁRE

Medzinárodná letná salzburská akadémiaMedzinárodná letná salzburská akadémiaMedzinárodná letná salzburská akadémiaMedzinárodná letná salzburská akadémiaMedzinárodná letná salzburská akadémia
umeleckého manažmentu (ISAC)umeleckého manažmentu (ISAC)umeleckého manažmentu (ISAC)umeleckého manažmentu (ISAC)umeleckého manažmentu (ISAC)
tttttererererermín mín mín mín mín 19. – 31. júla 2004
účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok 2 500 EUR
uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka 30. apríla 2004
info info info info info ICCM International Center for Culture and

Management, Wolfgang Laubichler, Gyllen-
stormstrasse 8, 5026 Salzburg, Austria, tel.
+43.662.459841-10, fax: +43 662 459 838,
laubichler@iccm.at, www.iccm.at

Medzinárodné kurzy zborovéhoMedzinárodné kurzy zborovéhoMedzinárodné kurzy zborovéhoMedzinárodné kurzy zborovéhoMedzinárodné kurzy zborového
dirigovaniadirigovaniadirigovaniadirigovaniadirigovania
termín termín termín termín termín 30. júla – 8. augusta 2004
miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania Gy (Haute – Saone), France
vekový limit vekový limit vekový limit vekový limit vekový limit mladí dirigenti, príp. študenti
účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok zboroví speváci – 254 EUR,

dtto študenti 182 EUR, dirigenti 605 EUR,
pasívni účastníci 533 EUR

uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka 3. júla 2004
info info info info info Association Celibidache, Académie Interna-

tionale de Musique, tel. +33 3 84 329 392,
info@celibidache.asso.fr,
www.celibidache.asso.fr

Medzinárodné majstrovské kurzyMedzinárodné majstrovské kurzyMedzinárodné majstrovské kurzyMedzinárodné majstrovské kurzyMedzinárodné majstrovské kurzy
pre dirigentovpre dirigentovpre dirigentovpre dirigentovpre dirigentov
tttttererererermín mín mín mín mín 23. – 27. júla 2004
miesmiesmiesmiesmiesttttto ko ko ko ko konania onania onania onania onania Vrocłav, Poľsko
účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok 500 EUR
uzávieruzávieruzávieruzávieruzávierkkkkka a a a a 15. apríla 2004
info info info info info Fundacja EuroSilesia, Biuro Koncertowe

Akademii Muzycznej, plac 1 Maja 2,
PL 50 043 Wrocław, Poland, fax +48 71 352 24
48, eurosilesia@dgk.org.pl, www.masur-
kurs.md4.pl

Medzinárodný workshop mladýchMedzinárodný workshop mladýchMedzinárodný workshop mladýchMedzinárodný workshop mladýchMedzinárodný workshop mladých
ssssskladatkladatkladatkladatkladateľeľeľeľeľooooov Dundaga, Litvv Dundaga, Litvv Dundaga, Litvv Dundaga, Litvv Dundaga, Litva 200a 200a 200a 200a 20044444
odbor odbor odbor odbor odbor skladba určená pre mužskú, príp. mieša-

nú vokálnu skupinu do 10 min.
tttttererererermín mín mín mín mín 15. – 23. augusta
vekový limit vekový limit vekový limit vekový limit vekový limit do 35 rokov

vvvvvssssstupný poplattupný poplattupný poplattupný poplattupný poplatok ok ok ok ok 100 EUR – aktívni úč., 150
EUR – pasívni úč.

uzávieruzávieruzávieruzávieruzávierkkkkka a a a a 1. mája 2004
info info info info info Andris Dzenitis, International Workshop for

Young Composers, Ziedona iela 5, Riga,
LV - 1029, Latvia, workshop@one.lv

Stockhausenove kurzy Kürten 2004Stockhausenove kurzy Kürten 2004Stockhausenove kurzy Kürten 2004Stockhausenove kurzy Kürten 2004Stockhausenove kurzy Kürten 2004
odbor odbor odbor odbor odbor skladba, klarinet, flauta, klavír, spev, trúb-

ka, bicie, syntezátor
tttttererererermín mín mín mín mín 31. júla – 8. augusta 2004
účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok 360 EUR
uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka 30. júna 2004
info info info info info Lilly schwerdtfeger, Luxemburger str. 266,

509 37 Köln, Germany, tel. +49 221 49 58 63,
fax +49 221 800 68 73, courses@stock-
hausen.org, d-schwerdtfeger@foni.net,
www.stockhausen.org

KONFERENCIE

111114. r4. r4. r4. r4. ročník medzináročník medzináročník medzináročník medzináročník medzinárodneodneodneodneodnej kj kj kj kj konfonfonfonfonferererererencie IAMAencie IAMAencie IAMAencie IAMAencie IAMA
tttttererererermín mín mín mín mín 15. – 17. apríla 2004
téma téma téma téma téma Perspektívy Stredomoria
miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania palác Ducale, Ženeva
účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok účastnícky poplatok skorá registrácia 525 EUR

(členovia IAMA, ARIACS, Opera Europa), ostat-
ní 565 EUR, štandardná registrácia účasť
spoločností po 1x 525 EUR, ostatní 635 EUR

uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka uzávierka 28. februára (členovia IAMA, ARIACS
a Európska opera), možná registrácia aj po
uvedenom termíne

info info info info info IAMA, 23 Garrick Street, Covent Garden, Lon-
don WC2E 9BN, UK, tel. +44 20 7379 7452,
fax +44 20 7379 7338, conference@iama-
world.com, www.iamaworld.com/conferen-
ce04.htm

VÝSTAVY

Popkomm 2004. Medzinárodná hudobnáPopkomm 2004. Medzinárodná hudobnáPopkomm 2004. Medzinárodná hudobnáPopkomm 2004. Medzinárodná hudobnáPopkomm 2004. Medzinárodná hudobná
výstavavýstavavýstavavýstavavýstava
termín termín termín termín termín 29. septembra – 10. októbra 2004
miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania Berlín
infinfinfinfinfo o o o o Popkomm GmbH, Messedamm 22, D 140 55

Berlin, Esther Piehl, tel. +49 30 3038 2062,
piehl@messe-berlin.de, Patricia Schwan, tel.
+49 30 3038 3009, fax +49 30 3038 2149,
swan@messe-berlin.de,
info@popkomm.de, www.popkomm.de

INFO

PONUKA ŠTIPENDIA PONUKA ŠTIPENDIA PONUKA ŠTIPENDIA PONUKA ŠTIPENDIA PONUKA ŠTIPENDIA pre študentov z
východoeurópskych hudobných škôl od The
British Music Society na Medzinárodný festival
súčasnej hudby Gaudeamus Music Week
Amsterdam 2004.
tttttererererermín mín mín mín mín 6. – 12. septembra 2004
odbor odbor odbor odbor odbor skladatelia, muzikológovia
uzávieruzávieruzávieruzávieruzávierkkkkka a a a a 31. mája 2004
info info info info info MR. S. C. Trowell, 7 Tudor Gardens, Upmin-

ster, Essex RM 14 3, DE, England, tel. +44
1708 224 795
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ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE

Št 4.3.Št 4.3.Št 4.3.Št 4.3.Št 4.3. DU
ŠFK, Piotr Gribanov, dirigent, Alexandra

Lubchansky, soprán
J. Haydn, W. A. Mozart, G. Kančeli
Ut 9.3. Ut 9.3. Ut 9.3. Ut 9.3. Ut 9.3. DU
Literárno-hudobný večer
R. M. Rilke: Dopisy mladému básnikovi
Ján Sucháň, recitátor, Ivana Pristašová, husle,

Eleonóra Škutová, klavír
W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert
Št 1Št 1Št 1Št 1Št 111111.3..3..3..3..3. DU
Koncert k roku Českej hudby
ŠFK, Mark Kadin, dirigent, Eugen Prochác,

violončelo
A. Dvořák, D. Milhaud, P. I. Čajkovskij
Št 1Št 1Št 1Št 1Št 18.3.8.3.8.3.8.3.8.3. DU
Strauss dynasty – koncert k 200. výročiu

narodenia J. Straussa st.
ŠFK, Zdeněk Macháček, dirigent
Št 25.3.Št 25.3.Št 25.3.Št 25.3.Št 25.3. DU
ŠFK, Jerzy Swoboda, dirigent, Zuzana

Paulechová-Štiasna, klavír
R. Schumann, J. Brahms

DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO PREŠOV

Št 4.3.Št 4.3.Št 4.3.Št 4.3.Št 4.3. Pobozkaj ma, Katarína!
Pi 1Pi 1Pi 1Pi 1Pi 12.3.2.3.2.3.2.3.2.3. PA-DI-PA-RÉ
Ne 1Ne 1Ne 1Ne 1Ne 14.3.4.3.4.3.4.3.4.3. Cigánsky barón
Po 22.3.Po 22.3.Po 22.3.Po 22.3.Po 22.3. Starci na chmeli
Št 25.3., So 2Št 25.3., So 2Št 25.3., So 2Št 25.3., So 2Št 25.3., So 277777.3..3..3..3..3. Fidlikant na streche
Ne 28.3.Ne 28.3.Ne 28.3.Ne 28.3.Ne 28.3. Predstavenie alebo Ide pieseň...
Ut 30.3.Ut 30.3.Ut 30.3.Ut 30.3.Ut 30.3. Starci na chmeli

W. A. Mozart, J. Cikker
Št 25.3., Pi 26.3.Št 25.3., Pi 26.3.Št 25.3., Pi 26.3.Št 25.3., Pi 26.3.Št 25.3., Pi 26.3. KS SF
SF, David Porcelijn, dirigent
A. Dvořák, B. Martinů

HUDOBNÉ CENTRUM

Mirbachov palác, zač. 10.30 h
Ne 7Ne 7Ne 7Ne 7Ne 7.3..3..3..3..3.
Barbara Lančaričová, klavír
J. S. Bach, L. van Beethoven, S. Rachmaninov,

M. Ravel, B. Bartók
Ne 1Ne 1Ne 1Ne 1Ne 14.3.4.3.4.3.4.3.4.3.
HC v spolupráci so Spolkom slov. skladateľov
Koncert z tvorby slov. skladateľov
Ne 2Ne 2Ne 2Ne 2Ne 211111.3..3..3..3..3.
HC v spolupráci so Spolkom konc. umelcov
Viera Bartošová, klavír

SLOVENSKÝ ROZHLAS – ÚHTAČ

Pi 5.3. Pi 5.3. Pi 5.3. Pi 5.3. Pi 5.3. Veľké konc. štúdio
Koncert sólistov SOSR
SOSR, Shardad Rohani, dirigent, Michal Šintál,

hoboj, Pavol Heinz, husle, Stanislav Bicák,
fagot

J. Haydn, C. M. von Weber, C. Saint-Saëns,
M. Moyzes

Št 1Št 1Št 1Št 1Št 111111.3..3..3..3..3. Malé konc. štúdio
OĽuN a jeho hostia
Prezentačný koncert OĽuN-u
OĽuN, Miroslav Dudík, umel. vedúci, Peter

Parničan, konc. majster
Ne 2Ne 2Ne 2Ne 2Ne 211111.3..3..3..3..3. Veľké konc. štúdio
Organové koncerty pod Pyramídou
Ferdinand Klinda, organ
C. Balbastre, J. F. Dandrieu, C. Franck, J. Bonnet,

J. Alain, O. Messiaen, L. Vierne
Po 22.3.Po 22.3.Po 22.3.Po 22.3.Po 22.3. Malé konc. štúdio
Komorný koncert pod Pyramídou
Stanislav Zamborský, Ivan Gajan, klavír
W. A. Mozart, F. Poulenc, B. Bartók

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE

PPPPPo 1o 1o 1o 1o 1.3. .3. .3. .3. .3. G. Dusík: Modrá ruža
Ut 2.3. Ut 2.3. Ut 2.3. Ut 2.3. Ut 2.3. G. Verdi: Nabucco
St 3.3. St 3.3. St 3.3. St 3.3. St 3.3. L. Minkus. Don Quijote
Pi 5.3.Pi 5.3.Pi 5.3.Pi 5.3.Pi 5.3. J. Strauss: Netopier
St 10.3.St 10.3.St 10.3.St 10.3.St 10.3. B. Smetana: Predaná nevesta
So 1So 1So 1So 1So 13.3.3.3.3.3.3.3.3.3. W. A. Mozart: Don Giovanni
SSSSSt 1t 1t 1t 1t 177777.3..3..3..3..3. G. Verdi: La Traviata
So 20.3. So 20.3. So 20.3. So 20.3. So 20.3. M. Pavlíček, G. Bizet, R. Ščedrin,

D. Forest: Malý princ – výber, Carmen
Ut 23.3.Ut 23.3.Ut 23.3.Ut 23.3.Ut 23.3. G. Donizetti: Don Pasquale
SSSSSt 2t 2t 2t 2t 24.3., Št 25.3.4.3., Št 25.3.4.3., Št 25.3.4.3., Št 25.3.4.3., Št 25.3. B. Smetana: Predaná nevesta
Pi 26.3.Pi 26.3.Pi 26.3.Pi 26.3.Pi 26.3. Baletný koncert – premiéra
So 2So 2So 2So 2So 277777.3., Ut 30.3..3., Ut 30.3..3., Ut 30.3..3., Ut 30.3..3., Ut 30.3. Baletný koncert
SSSSSt 3t 3t 3t 3t 311111.3..3..3..3..3. W. A. Mozart: Don Giovanni

ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA

Ut 2.3.Ut 2.3.Ut 2.3.Ut 2.3.Ut 2.3. G. Bregovič: Gypsy roots - čili - cigánske
korenie

Pi 1Pi 1Pi 1Pi 1Pi 12.3., So 12.3., So 12.3., So 12.3., So 12.3., So 13.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. G. Bizet: Carmen – premiéra
Ut 1Ut 1Ut 1Ut 1Ut 16.3.6.3.6.3.6.3.6.3. J. Strauss: Viedenská krv
Št 1Št 1Št 1Št 1Št 18.3.8.3.8.3.8.3.8.3. G. Verdi: Rigoletto
PPPPPo 22.3. o 22.3. o 22.3. o 22.3. o 22.3. F. Loeve – A. J. Lerner: My fair Lady,

org. predst.
Ut 23.3.Ut 23.3.Ut 23.3.Ut 23.3.Ut 23.3. G. Verdi: Maškarný bál
Št 25.3.Št 25.3.Št 25.3.Št 25.3.Št 25.3. D. Dinková: Krvavá svadba, Carl Orff:

Catulli carmina
So 2So 2So 2So 2So 277777.3. .3. .3. .3. .3. G. Dusík: Modrá ruža
Po 29.3. Po 29.3. Po 29.3. Po 29.3. Po 29.3. G. Bizet: Carmen

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA

Št 1Št 1Št 1Št 1Št 111111.3..3..3..3..3. DU Fatra
Organový koncert k jubileu Ferdinanda Klindu
Eva Kamrlová, Anna Zúriková-Predmerská, Emília

Dzemjanová, Bernadetta Šuňavská, Ferdinand
Klinda, organ

J. S. Bach, O. Messiaen, M. Dupré, L. Boëlmann,
J. Langlais, J. Bonnet, L. Vierne

Št 1Št 1Št 1Št 1Št 18.3.8.3.8.3.8.3.8.3. DU Fatra
ŠKO, Stanislav Vavřínek, dirigent, Ziwon Lee, klavír
J. Boháč, F. Chopin, F. Schubert
Št 25.3. DU FatraDU FatraDU FatraDU FatraDU Fatra
Koncert ŠKO Žilina a poslucháčov VŠMU

v Bratislave a Konzervatória v Žiline
ŠKO, Marek Bohunický, dirigent, Filip Štrauch,

klavír, Daniel Drábik, pozauna
S. Prokofiev, F. Liszt, L. E. Larson, J. Haydn

K O Š I C E

B A N S K Á  B Y S T R I C A
OPERA A BALET SND

St 3.3. St 3.3. St 3.3. St 3.3. St 3.3. B. Smetana: Predaná nevesta
Št 4.3.Št 4.3.Št 4.3.Št 4.3.Št 4.3. H. Leško: Caligula
Pi 5.3.Pi 5.3.Pi 5.3.Pi 5.3.Pi 5.3. G. Verdi: Rigoletto
So 6.3.So 6.3.So 6.3.So 6.3.So 6.3. M. Dubovský: Tajomný kľúč
P. I. Čajkovskij: Labutie jazero
Po 8.3.Po 8.3.Po 8.3.Po 8.3.Po 8.3. T. McNally: Majstrovská lekcia Marie

Callas
Ut 9.3.Ut 9.3.Ut 9.3.Ut 9.3.Ut 9.3. W. A. Mozart: Čarovná flauta
St 10.3. St 10.3. St 10.3. St 10.3. St 10.3. H. Leško: Rasputin
Št 1Št 1Št 1Št 1Št 111111.3..3..3..3..3. U. Giordano: Andrea Chénier
Pi 1Pi 1Pi 1Pi 1Pi 12.3.2.3.2.3.2.3.2.3. L. A. Minkus: Don Quijote
So 1So 1So 1So 1So 13.3.3.3.3.3.3.3.3.3. G. Puccini: Bohéma
Ne 1Ne 1Ne 1Ne 1Ne 14.3.4.3.4.3.4.3.4.3. Predpremiérové matiné – Dcéra pluku
Ut 1Ut 1Ut 1Ut 1Ut 16.3. 6.3. 6.3. 6.3. 6.3. G. Rossini: Barbier zo Sevilly
SSSSSt 1t 1t 1t 1t 177777.3..3..3..3..3. T. Frešo: Narodil sa chrobáčik
Št 1Št 1Št 1Št 1Št 18.3.8.3.8.3.8.3.8.3. G. Bizet: Carmen
Pi 1Pi 1Pi 1Pi 1Pi 19.3., So 20.3.9.3., So 20.3.9.3., So 20.3.9.3., So 20.3.9.3., So 20.3. G. Donizetti: Dcéra pluku

– premiéra
Po 22.3.Po 22.3.Po 22.3.Po 22.3.Po 22.3. G. Donizetti: Dcéra pluku
Ut 23.3. Ut 23.3. Ut 23.3. Ut 23.3. Ut 23.3. G. Rossini: Popoluška
SSSSSt 2t 2t 2t 2t 24.3.4.3.4.3.4.3.4.3. M. Dubovský: Tajomný kľúč
SSSSSt 2t 2t 2t 2t 24.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. P. I. Čajkovskij: Spiaca krásavica
Št 25.3.Št 25.3.Št 25.3.Št 25.3.Št 25.3. G. Puccini: Bohéma
Pi 26.3.Pi 26.3.Pi 26.3.Pi 26.3.Pi 26.3. L. A. Minkus: Bajadéra
So 2So 2So 2So 2So 277777.3., P.3., P.3., P.3., P.3., Po 29.3.o 29.3.o 29.3.o 29.3.o 29.3. G. Verdi: Aida
Ut 30.3.Ut 30.3.Ut 30.3.Ut 30.3.Ut 30.3. E. Suchoň: Krútňava
SSSSSt 3t 3t 3t 3t 311111.3..3..3..3..3. J. Massenet: Werther

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

St 3.3. St 3.3. St 3.3. St 3.3. St 3.3. KS SF
SKO Bohdana Warchala, Ewald Danel, umel.

vedúci, Albert Hrubovčák, trombón, Peter
Pažický, Aleš Solárik, klavír

D. Wirén, L.-E. Larsson, I. Zeljenka, J. Suk
Št 4.3., Pi 5.3. Št 4.3., Pi 5.3. Št 4.3., Pi 5.3. Št 4.3., Pi 5.3. Št 4.3., Pi 5.3. KS SF
SF, Leoš Svárovský, dirigent
B. Smetana
Št 1Št 1Št 1Št 1Št 111111.3., Pi 1.3., Pi 1.3., Pi 1.3., Pi 1.3., Pi 12.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. KS SF
SF, Rastislav Štúr, dirigent, Nikolaj Kanišák, tuba
J. Brahms, R. V. Williams, W. A. Mozart
Ut 1Ut 1Ut 1Ut 1Ut 16.3.6.3.6.3.6.3.6.3. MS SF
Pocta českej hudbe
Moyzesovo kvarteto
B. Smetana, L. Janáček, A. Dvořák
Št 1Št 1Št 1Št 1Št 18.3., Pi 18.3., Pi 18.3., Pi 18.3., Pi 18.3., Pi 19.3 9.3 9.3 9.3 9.3 KS SF
SF, Slov. filharmonický zbor, Tomáš Hanus,

dirigent, Marián Vach, zbormajster, Andrea
Danková, soprán, Hana Štolfová-Bandová, alt,
Ľudovít Ludha, tenor, Peter Mikuláš, bas

F. Schubert, L. Janáček
Ut 23.3.Ut 23.3.Ut 23.3.Ut 23.3.Ut 23.3. MS SF
Musica aeterna, Peter Zajíček, umel. vedúci,

Kamila Zajíčková, soprán, Monika Melcová,
organ pozitív

G. F. Händel, G. B. Sammartini, J. S. Bach,
J. Stanley

SSSSSt 2t 2t 2t 2t 24.3.4.3.4.3.4.3.4.3. KS SF
Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave,

Július Karaba, dirigent

B R A T I S L A V A

Ž I L I N A

P R E Š O V

4. apríl 2004

Kostol Cirkvi Bratskej, Cukrová 4, Bratislava

Americký večer v rámci Medzinárodného
hudobného projektu SPACE

19.00 h – prednáška o hudbe H. Cowella,
Ch. Ivesa a J. Zorna

20.00 h – koncert z tvorby H. Cowella,
CH. Ivesa a J. Zorna

Účinkujú: Ivan Šiller, klavír, Andrea Mudroňová, klavír,
Mária Mártonová-Kormanová, akordeón, Gerie de Vries,

spev, Nina Sivošová, flauta

Vážny záujemca kúpi klavír-krídlo s analitickou me-
chanikou. Informácie na tel. čísle 02/544 30 366.



PRÁVE VYCHÁDZA

Gerald Abraham
STRUČNÉ DEJINY HUDBY

Vydaním prekladu Stručných dejín hudby od anglického autora
Geralda Abrahama sa Hudobné centrum snaží obohatiť slovenský
hudobnohistorický diskurz o nové uhly pohľadu na komplexnú
problematiku vývinu hudby v jednotlivých kultúrach sveta. Autor sa
tejto priam gigantickej témy zmocnil tak, že zaujal pozíciu pozoro-
vateľa, ktorý je schopný z diaľky nielen definovať hlavné
a vedľajšie vývinové prúdy, ale aj postrehnúť prvé nenápadné
prejavy nového kompozičného štýlu či novej praxe muzicírovania.
Kniha zaujme hojnosťou a spoľahlivosťou uvádzaných faktov

a voľnejším, miestami
výrazne subjektívne
hodnotiacim štýlom
formulácie myšlienok.

Nikolaus Harnoncourt
HUDOBNÝ DIALÓG
Myšlienky k Monteverdimu,
Bachovi a Mozartovi

Kniha Hudobný dialóg je výsledkom Harnoncourtovej dlhoročnej
pedagogickej činnosti na Hudobnej univerzite Mozarteum
v Salzburgu. Autor sa v nej sústreďuje na diela Monteverdiho,
Bacha a Mozarta, ktoré tvoria ťažisko jeho dirigentskej činnosti.
Okrem mnohých praktických informácií o interpretačnej praxi

v dobe, kedy títo skladatelia žili, tu čitateľ nájde aj dirigentov osobný
postoj k úlohe súčasného interpreta starej hudby a k skladateľskému odkazu obsiahnutému vo vrcholných

dielach európskej hudby – v Monteverdiho troch majstrovských operných dielach, v Mozartovom Rekviem
a opere Idomeneo, v Bachových Brandenburských koncertoch, Matúšových pašiách, Jánových pašiách
a Omši h mol. Prvý slovenský preklad knihy vytvorila Alžbeta Rajterová.

Ďalšie publikácie Hudobného centra nájdete na internetovej stránke www.hc.sk/edicne.
Informácie a objednávky:

Oddelenie edičnej činnosti, Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava
tel.: (02) 5920 4843, fax: (02) 5920 4842, email: distribucia@hc.sk, www.hc.sk/edicne



ASOCIÁCIA UČITEĽOV HUDBY SLOVENSKA
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRÁ V PREŠOVE A V BRATISLAVE

Vás pozývajú na

semináre pre pedagógov hudobnej výchovy a hudobnej náuky na tému

Stratégia a štruktúra pedagogického výkonu

v dňoch 14. – 16. apríla 2004 v Prešove (špecializácia na ZŠ)
v dňoch 22. – 23. apríla 2004 v Bratislave (špecializácia na ZUŠ)

Tematické zameranie referátov:

1. stratégia komunikácie so žiakmi – štruktúrovanie kolektívu žiakov (poslucháčov) – typoló-
gia a špecifikácia pedagogických výkonov: hodina HV, výchovný koncert, prednáška, be-
seda, uvádzané vystúpenie, workshop, mediálna výchovná relácia, projekt, atď. – psycho-
logické zázemie (regulácia pozornosti, napätia, sociogram kolektívu, ontogenetická pod-
mienenosť stratégie, ap.)

2. učebná látka a jej usporiadanie, algoritmizácia – hrové modely prenikania do hudobnej
štruktúry v podmienkach školy – „ekonómia” zdrojov (na jednom materiáli viacero problé-
mov) ap.

3. pomocný (komplementárny) a posiľujúci vplyv ostatných umeleckých výchov, príp. aj vybra-
ných kognitívnych predmetov – význam systematizácie poznatkov – motivácia a hodnotenie
– stupňovanie pedagogického výkonu k umeleckému výsledku – dokumentácia pedago-
gického výkonu atď., atď.

Súčasťou seminárov budú otvorené hodiny, prezentácie hudobnoscénických projektov Juraja
Hatríka Statočný cínový vojačik a Balady o dreve (Prešov), koncert (Bratislava) a round-tab-
le. Medzi prednášateľmi sú ako tradičné mená (Juraj Hatrík, Eva Jenčková, Belo Felix, Eva
Langsteinová, Irena Medňanská, Tatiana Pirníková, Eva Čunderlíková, Miroslava Blažeková),
tak i noví domáci a zahraniční hostia. V Bratislave to budú talianski profesori Ennio Francescato
a Licia Anna Ellero, ktorí pracujú Willemsovou metódou (pred niekoľkými rokmi nám ju pred-
viedol hosťujúci Jacques Chapuis z Lyonu ), v Prešove privítajú poľských hostí s ich aplikáciou
Dalcrozovej metódy a iní.

Kontakty:

JURAJ HATRÍK, predseda AUHS, profesor HTF VŠMU, hatrik@vsmu.sk

EVA ČUNDERLÍKOVÁ, tajomníčka AUHS, auhs@hplus.sk , tel. 0903/850 568, Asociácia
učiteľov hudby Slovenska, Zochova 1, 811 03 Bratislava 1

IRENA MEDŇANSKÁ, predsedníčka sekcie Hv na školách, metodička Hv v MPC Prešov,
khv@unipo.sk, Prešovská univerzita, Katedra hudobnej výchovy, Fakulta humanitných a prí-
rodných vied, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov


