MESTO NITRA,
PEDAGOGICKÁ FAKU LTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FI LOZOFA V NITRE
o

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ USA
V SPOLUPRÁCI S MÚZEOM MESTA NEW YORK
uvádza

cyklus koncertov

spojených s výstavou

"Čo nasledovalo po ll. septembri"
Fotografie z Ground Zero
autor: Joel Meyerowitz

2. apríl 2004
Ronald Šebesta, klarinet
JOZEF LUPTÁK, violončelo
CYRIL ŠIKULA, flauta

Program:
P. Zagar, l. Stravinskij, C. Debussy, G . Ligeti, G . Scelsi, l. Xenakis

8. apríl 2004
Jozef Lupták
violončelo, hlas, ústne rytmy
Program:
O , Crux
J. S. Bach, J. lršai, E. Bloch, V. Godár, J. Lupták

16. apríl 2004
l Fiati, dychové kvarteto

Program:

J. lbert, W . A. Mozart, l. Hurník, D. Šostakovič, E. Bozza, J. Franc;:ais

23. apríl 2004
Albrechtova kvarteto
Matej Kozub, klarinet

Program:

•

J. Haydn, L. Janáček, W . A. Mozart

30. apríl 2004
KONTRAST, komorné duo (ČR)

Program:
O. di Lasso, F. Couperin, W . F. Bach, P. Bachratá, S. Bodorová, P. Hindemith
Synagóga, 19.00 h
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ZLATÁ NOTA
enerálny partner Slovenskej filharmónie, Slovenská sporiteľna, s. r.o ,
udelila po prvýkrát ako výraz uznania
a podpory cenu Zlatá nota Slovenskej sporiteľne. Umelecká rada a komisia troch najvýznamnejších slovenských orchestrov navrhuje a nominuje na cenu mladých talentovaných interpretov, členov svojich telies, ktorí sa
popri účinkovaní
v súboroch angažujú aj sólisticky.
Spomedzi 11 adeptov ceny za rok
2003 získali:

G

Lýdia Drahošová, členka Slovenského
filharmon ického zboru, Jozef Luptáčik
ml., 1. klarinetista orchestra SF, Bibiána
Bieniková, 1. klarinetistka ŠKO Žil in a
a Zuzana Gréková , 1. hobojistka Štátnej
filha rmónie Košice.
R.

REDA KČNÁ RADA
MI LOS BLAHYNKA, ELENA FIUPPI, JURAJ H ATRIK,
LADISLAV KA(;I c, FRANTISEK PERGLER,
GABRIEl B IANCHI
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ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE
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roč ník medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša
Schn eidra- Trnavského sa
uskutoční v dňoch 25. až 29. mája v Trnave. Na súťaži sa môžu zúčastniť mladí speváci od 17 do 35 rokov. Poslaním súťaže je
vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokáln eho umenia, podnecovanie ich ďalšieho umeleckého rastu, propagácia ko ncertnej vokálnej
tvorby s akcen tom na tvorbu Mikuláša
Schneidra-Trnavského a výber účastníkov
na medzinárodné súťaže.
Súťaž sa uskutočňuje v dvoch kategóriách. V I. kategórii súťažia speváčky ~aro
dené v rokoch 1980-1987 a speváci narodení v rokoch 1978-1987. V tejto kategórii
je súťažný repertoár menej náročný. V ll.
kategórii súťažia speváčky narodené v rokoch 1972-1987 a speváci narodení v rokoch 1969-1987. Súťažný repertoár je náročnejší. Okrem hlavných cien môžu súťa
žiaci získať viacero osobitných cien, napr.

18.

Cenu primátora mesta Trnava pre talent
do 21 rokov, Cenu Hudobného centra, Cenu Hudobného fondu, Cenu prof. Márie
Kišonovej-Hubovej, Cenu Spo l očnosti Miku láša Schn eidra-Trnavského, Cenu dr.
Janka Blahu a.i. Výkony súťažiacich bude
posudzovať odborná medzinárodná porota pod vedením Evy Blahovej .
Súťaž sa uskutočňuje ako bienále. V roku
2002 získali v I. kategórii 1. cenu Terézia
Babjaková a Daniel Čapkovič, v ll. kategórii Susan Qouthro, u mužov l. cena nebola
udelená. Pripomeňme mená niektorých
laureátov predchádzajúcich ročníkov: Peter Dvorský, Miroslav Dvorský, Jozef Kundlák, Ján Galia, Martin Babjak, Dalibor Jenis, Gustáv Beláček, Ľubica Orgonášová,
Mária Andrašovanová, Jitka Sapara-Fišerová, Lívia Ághová, Marta Beňačková, Božena Berkyová, Yvetta Tannenbergerová, Silvia Sklovská, Agneša Tóthová, Andrea Danková, Klaudia Dernerová, Magdaléna
Kožená.
T.O.
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K JEHO ŠESŤDESIATINÁM
"U ľudí rovnako ako u stromov
prichádza ovocie až po kvete .... "
Milý Hanuš,
predovšetkým Ťa chcem utvrdiť v tom, čo
obidvaja dobre vieme; to, že Ti teraz píšem
nie je bohapustá formalita, nie je to aktivita vynútená, ani aktivita z donútenia. Je to
jednoducho ďalší zo spôsobov, akým sa
s Tebou chcem podeliť o našu vášeň a radosť z hudby. Prežívame ju spoločne, bok
po boku v rozhlase - nuž dajme svetu vedieť aj prostredníctvom časop isu, že sme
v našich postojoch zdravo zanovití a že stále veríme v pozitívne hodnoty, aké hudba
poskytuje.
Odkial'si z hÍbky mojej pamäti sa mi
v týchto okamihoch vynára jedna prekrásna spomienka, ktorá vel"mi, vel"mi výrazne
dopomohla k tomu, že som sa začal venovať hudbe s plným nasadením a že som teraz jej verným poslom.
Pod tú spomienku si sa vtedy podpísal
Ty. Na rok si nespomeniem, ale to azda
neprekáža. Bolo to už pomerne dávno, v ča
se vel"kých rozhodovaní mladého gymnazistu, prenikajúceho postupne hlbšie a hlbšie pod povrch prvoplánovosti, kamsi k rýdzim, mýtickým hÍbkam hudby.
Je to spomienka na premiéru Tvojej
Symfónie. Pamätám sa, že vtedy som bol
v mladíckych extázach z hyperavantgardných hudobných trendov. Opájal som sa
všetkými tými systémami a systematikami,

mpulzom na napísanie tohto príspevku
mi bol článok v Bratislavských novinách
č. 2/VII: "Úpravy na Mostovej ukončia do
mája", kde sa o.i . uvádza: " ... plocha
s pracovným názvom Námestie pred Redutou a kostolom Notre dame ... tvorí
priestor bez vlastného názvu ... " Toto vecné konštatovanie ma podnietilo k spontánnemu nápadu: navrhujem, aby tento
priestor ohraničený ulicami: Palackého Mostová - Jesenského - Kostol Notre dame, spolu s nárožným domom Ľudovej
banky - bol pomenovaný Námestie Eu~
gena Suchoňa. Národný umelec Eugen
Suchoň, jeden z pilierov a zakladatel'ov
modernej profesionálnej slovenskej hud-
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fascinovalo ma to, čomu hovoríme logika
v narábaní s hudbou, to nekonečné počíta
nie všetkého možného.
A tu zrazu predstúpil Hanuš Domanský
so svojou Symfóniou, a moje úžasné systémy sa začali rozsýpať; bol som spočiatku
v rozpakoch- všetci poznáme situácie, v ktorých nám ktosi berie naše údajné istoty.
V každom prípade som však z koncertu odchádzal v akomsi krásnom tranze. Netrvalo dlho, Symfónia sa objavila na pultoch
predajní OPUS (staré dobré časy, pravda ... ?)
a ja som nezaváhal.
Potom prišiel Klavírny koncert, potom
vel"a komorných vecí, potom Chvála zeme.....
Všetko mi začalo byť jasnejšie a jasnejšie.
Hanuš Domanský sa neskrýva za bariéry
umelých systémov a nechápe hudbu ako
médium pre exhibicionistickú sebarealizáciu, ani ako predmet výskumu. Hudba Hanuša Domanského je systémom samým
osebe, vyráža na povrch z čistých žriediel
a nikoho nechce navádzať na cestu špekulácie. Chce sa s človekom tešiť, chce byť

by európskeho významu, autor závažných
vokálno-inštrumentálnych, orchestrálnych,
koncertantných, zborových, komorných ...
diel, predovšetkým však najsyntetickejšej
hudobnej formy - opery, ba národnej opery - sa zapísal ako klasik do dejín slovenskej hudobnej kultúry. Neúprosný sudca čas - preveruje hodnoty, oddel'uje kúkol'
od zrna. Možno povedať, že suchoňovská
hviezda svieti čoraz intenzívnejšie, stúpa
vyššie. Je na čase, aby sme si pripomínali
a uctili jeho pamiatku, jeho význam
a prínos do pokladnice slovenskej ku ltúry
označením nejakého priestoru v slovenskej metropole jeho menom. Lepšie, priliehavejšie, správnejšie a vhodnejšie miesto

sama sebou, a tým nás upozorňovať na to, že ak aj my
nie sme samými sebou, ak
klameme sami seba, škodíme všetkému, čo je vôkol
nás.
Hanuš, musím sa Ti poďakovať, že si mi pomohol
v tomto hl'adaní. Musím Ti
poďakovať, že si ma upozornil na dokonalú prirodzenosť hudby ako systému
sui generis. Človek by chcel
celý svet ovládať umelou
logikou a zabúda na primárnu logiku prírody. Zabúda na to, že všetky tie poučky a definície,
akými častujeme hudobné diela, dielka, ba
aj krehké pesničky, sú nanič, že sú prejavom spupnosti človeka. Akúkol'vek hudobnú formu nám zoslala táto prirodzenosť
sveta, východy a západy slnka, kolobeh roč
ných období, tvar stromov, tlkot nášho srdca ..... Tam tkvie podstata hudby - a práve
Tvoje nádherné "hudby" ma na to začali
dôrazne upozorňovať.
Oslobodil som sa od pocitu nadradenosti a akosi som začal hl'adať krásu inde než
v napomádovanej, pyšnej štylizácii a nekonečnom mudrovaní.
Vstúpil si do klubu šeťdesiatnikov; ktosi
môže povedať - zrelý vek. Áno je zrelý, ale
Ty ma napriek Tvojim obrovským znalostiam a skúsenostiam zrelého muža každodenne presviedčaš, že vel'kým človekom je
ten, kto v sebe nezadúša krásnu detskú
úprimnosť. Podporuješ ma v názore, že sa
za túto prirodzenosť nemá človek hanbiť.
To som Ti chcel napísať ...
IGOR JAVOR SKÝ

si sotva možno vymyslieť. Je to priestor
pred priečelím a hlavným vchodom do budovy Reduty, sídla Slovenskej filharmónie,
ktorá uvádza všetky jeho reprezentatívne
kompozície, vrátane viacerých premiér. Na
opačnej strane tohto námestia najbližšou
budovou oproti,je Opera a balet SND, dejisko premiér a miesto predvádzania jeho
opier. A práve toto námestie je spojnicou
medzi oboma týmito najprestížnejšími národnými hudobnými inštitúciami! Aké ideálnejšie miesto by sme teda mohli nájsť?
Kým na pamiatku nestora slovenského
symfonizmu, národného umelca Alexandra
Moyzesa, premenovali zná mu koncertnú
sieň, tzv. Vládnu budovu, na Koncertnú sieň
Alexandra Moyzesa, v rodisku národného
umelca Jána Cikkera, Banskej Bystrici, po
ňom pomenovali ulicu, zatial' v prípade EuPOKRACOVANIE NA STR .
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fORTISSIMO
ko členka poroty som sa zúčastnila
8. - 12. decembra m.r. na 2. ročníku
medzinárodnej interpretačnej ~ťaže For,
tissimo v Charkove . Počei;J1é divadlá
a koncertné sály, rovnako festivaly komornej, vokálnej a symfonickej hudby vytvárajú z tohto mesta jedno z centier hudobného umenia Ukrajiny. Dlhoročné tradície tu má i profesionálne umelecké školstvo (v Charkove bola založená pred 120.
rokmi po moskovskom a petrohradskom
konzervatóriu tretia najstaršia umelecká
škola v bývalom cárskom Rusku), ktorého vysoké kvality sa prejavili v činnosti
známych interpretov a hudobných pedagógov.
K hudobnému životu Charkova patria
aj interpretačné súťaže, medzi ktorými zaujíma osobitné postavenie medzinárodná
súťaž-festival interpretov slovanskej hudby Fortissimo. Jej iniciátorom a hlavným
organizátorom sa stala popredná osobnosť
hudobného života Ukrajiny, profesorka
Katedry inštrumentálnej praxe Hudobnopedagogickej fakulty Štátnej pedagogickej
univerzity G. S. Skorovoda v Charkove,
prezidentka Asociácie klavírnych pedagógov Ukrajiny Olga Kuznecová. S podporou viacerých štátnych a profesijných inštitúcií (MŠaV Ukrajiny, Európskej asociácie učitel'ov klavírnej hry na Ukrajine, Zväzu
pedagógov a pracovníkov umenia, Štátnej
pedagogickej univerzity v Charkove a i.)
vzniklo roku 2002 podujatie, ktoré nemá
analógiu v iných krajinách. Jeho ciel'om je
podpora rozvoja interpretačných schopností učitel'ov a študentov hudobných odborov, ktorí sa pripravujú na náročnú profesiu učitel'ov hudby.
Fortissimo 2003 bolo zamerané na oblasť interpretácie v štyroch kategóriách:
učitelia hudobnej výchovy na základných
školách, učitelia klavírnej hry na hudobných školách, študenti stredných hudob-
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ných škôl a študenti pedagogických a hudobných fakúlt.
Špecifickosť súťaže sa prejavila aj v stanovení repertoáru. Výber skladieb bol zameraný na propagáciu vysokej úrovne slovanskej kultúry a tradícií národných interpretačných škôl. V prvom kole bola povinná
skladba slovanského skladatel'a a skladba
z učebných osnov hudobných škôl. V druhom kole bol stanovený výber z vel'kých
hudobných foriem (sonáta, variácie, balada, scherzo, rapsódia, fantázia) alebo klavírny cyklus a 2 skladby slovanských skladatel'ov.
Na súťaži sa predstavilo 48 kandidátov
z Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Poľska a Baškirstanu. Medzinárodné obsadenie mala
aj porota. Udelila popri hlavnej cene Grand
prix a tituloch laureátov aj Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby S. Rachmaninova
(pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia), Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby školského repertoáru a skladby ruského a ukrajinského skladatel'a.
Úroveň súťažiacich vo všetkých kategóriách odzrkadl'ovala vysoký stupeň ich profesionálnej prípravy. Najsilnejší dojem zanechala zanietenosť, s akou pristupovala
väčšina účastníkov k interpretácii. Prekvapením boli vynikajúce výkony učitel'ov hudobných škôl, napriek tomu, že mnohí
z nich mali za sebou už viacročnú pedagogickú prax a na koncertnom pódiu boli po
dlhšej prestávke. Cenu Grand prix (absolútny víťaz) získal Alexander De rjúgo ,
23-ročný učitel' v Molodečnom z Bieloruska. Mimoriadnym umeleckým výkonom
zaujala i 48-ročná uči telka hudobnej školy
v Ľucku (Ruská republika) Natália Tyš,
kievičová, ktorá získala 1. cenu v kategórii
pedagógov klavírnej hry.
Počas šiestich dní súťaže bol pripravený
zaujímavý koncertný program. Klavírne recitály členov poroty Andreja Sikorského

*
talo sa už dlhoročnou tradíciou, že
okrem slovenských miest Hudobné
centrum prezentuje slovenské interpretač
né umenie v českých i moravských mestách. Jedným z nich je aj Moravská nebová, kde je druhá polovica apríla každoroč
ne vyhradená slovenskému umeniu rôznych
žánrov. Aj tohto roku sa od 19. do 24. 4.
uskutoční 9. ročník festivalu Dni slovenskej kultúry v Moravskej nehovej. V porovnaní s minulými ročníkmi , kedy sa pred-
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(Minsk, sólistu Bieloruskej filharmónie, laureáta medzinárodných klavírnych súťaží)
a Michaila Vorotného (sólistu Volgogradskej filharmónie, docenta Štátnej pedagogickej univerzity A. l. Gercena v Petrohrade) prezentovali vysokú úroveň ruskej klavírnej školy. Tvorbe S. Rachmaninova bol
venovaný koncert študentov Hudobnej fakul ty Štátnej pedagogickej un i verzi ty
v Charkove. Pri príležitosti 120. výročia
vzniku Charkovského hudobného učilišťa
B. M. Ľatošínskeho sa uskutočnil v Charkovskom divadle opery a baletu Galakoncert študentov školy. Pripravený bol aj hudobno-metodický seminár, zameraný na
interpretáciu diel F. Liszta, ktorý viedol A. Sikorský. Priestor na vzájomnú konfrontáciu názorov v oblasti klavírnej interpretáce
vytvorilo i spoločenské stretnutie účastní
kov súťaže a poroty na záver podujatia.
V rámci súťaže-festivalu sa uskutočnila
medzinárodná konferencia Ruská a ukra,

jinská hudba v osvetovej činnosti peda,
góga, na ktorej zazneli referáty, venované
odbornej príprave učitel'ov hudby a propagácii skladieb s lovanských skladatel'ov v pedagogickej a interpretačnej činnosti. s verkým záujmom sa stretli vystúpenia, zamerané na pedagogické a interpretačné pôsobenie významných osobností klavírneho
umenia (S. I. Savšinského, V. Horovitza,
F. Chopina).
Medzinárodná súťaž, Fortissimo 2003
sa stala propagáciou slovanského umenia
a zbližovania slovanských národov na báze
umenia. Vynikajúcou organizáciou a srdeč
nou atmosférou zanechala hlboké dojmy
u všetkých účastníkov. Je živou inšpiráciou
a výzvou aj pre hudobné dianie u nás.
ALENA KRU Č AYOVA

Nasledujúci ročník medzinárodnej súFortissimo v Charkove sa uskutoční v sekciách sólovej klavírnej hry,
sólového spevu a sekcii národných nástrojov v dňoch 29. 11. - 7. 12. 2004.
Podmienky súťaže na adrese: akrucayova@ukf.sk
ťaže

*

stavili moravskému publiku špičkové umelecké telesá a sólisti vážneho žánru, ako napríklad SKO, Moyzesovo kvarteto, ~agda
léna Hajóssyová, Marta Beňačková, Adriana Kohútková, Denisa Hamarová, Ján Galla a.i., ale i majstri hovoreného slova Ladislav Chudík, Emília Vášáryová, Zuzana
Krónerová, štefan Bučko a.ď., sa festival
nesie v prezentácii etno-word music (Zuzana Mojžišová a jej družina), stretnutí so slovenským folklórom (súbory Urpín a llájen-

ka), ale aj predstavení pre deti (tradičné
bábkové divadlo Antona Anderleho - Najmenší cirkus na svete). Diváci sa tiež prostredníctvom klasických bábok Antona Anderleho môžu vrátiť do sveta detstva a rozprávok na výstave venovanej klasickým
marionetám (20.-25. 4.). Zaujímavým spestrením festivalu bude vystúpenie Prešporského divadla s predstavením Limonádový Joe.
DK

l!:J
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STRUNY
.. Keď sa naučíš hrať, kúpim ti aj struny"
vraví otecko sklamanému synovi,
obdarujúc ho nemým korpusom huslí.
Táto infantilná anekdota mi zišla na um,
keď som sa stretla so sadou husľových
strún, adjustovaných v obale s logom lakonicky ohlasujúcim výrobcu: WARCHAL.
Nie, nie je to náhoda, zhoda, ani odcudzenie zaručenej ,.značky", hovoriacej o excelentnom umení husľovej hry. Za etiketou
- označením stojí Bohda n Warch a l ml .
Rovnako ako jeho nezabudnuteľný otec,
aj on je huslistom, niekol'ko rokov bol čle
nom SKO, v ostatných rokoch pôsobí ako
pedagóg, no ako tvor s množstvom záľub,
vlastniaci dar manuálnej zručnosti a všeteč
nosti, hľadal nové obzory, až prišiel po oblasť, v ktorej sa dnes realizuje. Činnosť, podmienená a prestúpená hudbou, zvukom
huslí, sa v jeho prípade definuje výroba
huslových strún .
Nebolo preňho jednoduché opustiť dráhu výkonného umelca, na druhej strane
spl nil sa mu jeden z detských snov. Už po
sko nčení vysokej školy uvažoval, že sa pôjde priúčať husliarstvu do Čiech, mal už
dokonca vyhliadnutého konkrétneho uči
teľa ... Osud však rozhodol inak, začal hrať
v SKO, a to ho naplno angažovalo. Fascinovali ho návštevy v husliarskych dielňach,
čarovný spôsob, akým výrobcovia experimentujú so zvukom, vyvažujú detaily...
,.Lákalo ma robiť niečo, čo nikto u nás
neskúšal," priznáva, ,.a pokia/' má niekto
vzťah k zvuku, tak stále v živote hladá ideáloptimálny sláčik, korpus, struny, kolofóniu ...
Nie vždy som bol spokojný napríklad so strunami, tak som hladal, až som sám dospel
k tomu, že by som sa mohol zúčastniť na ich

POKRACOVANIE ZO STR.
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gena Suchoňa obdobná starostlivosť chýba, pričom v tomto prípade ani netreba
nič premenovať. Ak by niekto myslel, že
námestie nie je dostatočne veľké, mýlil by
sa. V Bratislave existuje niekoľko námestí,
ktoré nie sú o nič väčšie, pričom všetky
dávno majú svoje pomenovanie. Z osobnej návštevy poznám dve námestia v zahraničí, pomenované po slávnych hudobníkoch: námestie Herberta von Karajana
v rakúskom Salzburgu a Námestie JohannaSebastiana Bacha v nemeckom Stuttgarte. Tieto námestia sú také miniatúrne, že
spolu by sa pohodlne zmestili aj dvakrát
na plochu nášho predmetného námestia

la
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vývoji... Výroba srnín je však ove/a väčšia
veda, než som si zo začiatku predstavoval. .. "
Na zaškolenie sa mu podarilo zohnať tím
domácich aj zahraničných odborníkov, ľudí,
ktorí ho posunuli dopredu. Tak už v začiat
koch dosiahol úroveň, ktorú jeho kolegovia porovnávajú so zahra ničím. ,.Nieje to len
moja práca, chcel som využiť to, že som huslista. Viem, že by si to mohol sotva dovoliť niekto,
kto nevie hrať a nerozumie husliam."
Výroba strún, ako napokon výroba ktoréhokoľvek takéhoto segmentu, je dosť zložitým terénom, s množstvom technických,

technologických, odborných stupňov a me,.Okrem akustiky som mal odborné medzery v chémii, vo fyzike, v metalurgii... a ak niekto chce vyrábať taký špecifický artikel, ako sú struny, musí navrhnúť
dokonca aj stroje." B. Warchal mal v úmysle
čo najviac prvotných materiálov nakupovať z domácich zdrojov, bola to však naivná predstava, produkty, žiaľ, nezodpovedali kritériám.
,.Struny sa vyrábali z ovčích čriev, pred
dvoma desiatkami rokov ich začali nahrádzať syntetické materiály, ktoré kvalitou nielen nahradia prírodné, ale ich aj prekonajú.
dzistupňov.

a navyše nie sú obklopené bežnými stavbami, tak ako v našom prípade.
Eugen Suchoň, originálny svojou ume-leckou výpoveďou, bol ako človek odjakživa oddaným Európanom. Vrelo by preto privítal vstup Slovenska do EÚ. Už iba
niekol'ko dní nás delí od tejto historickej
udalosti. Bolo by preto vhodné a aktuálne, keby naši umeniu naklonení otcovia
mesta posúdili tento návrh a v prípade
kladného rozhodnutia umožnili ,.pokrstenie" tohto námestia čím skôr. Takto by
v srdci centra mestskej časti Bratislava Staré mesto pribudlo dôstojné miesto
pripomínajúce velikána slovenskej hudobnej kultúry - Eugena Suchoňa.
PAVOL POLÁK

Ich výhodou je naprfklad niekol'konásobne
menšia citlivosť na okolité vplyvy. Nosným
jadrom sú kovové Ian ká. Základným postulátom, okrem ,.technických" detailov je zvuk,
trvanlivosť, pre mňa ako pre výrobcu je dosť
podstarnou aj otázka úmernosti medzi kvalitou a cenou finálneho výrobku. Dnes nie je
problém kúpiť kvalitné struny, tie sú však
drahé... Ako pedagóg viem a zblízka poznám
rozhodujúci vplyv kvality nástroja a jeho segmentov na hudobnosti rozvoj žiaka. Preto sa
snažím nájsť vhodný kompromis v dosiahnutí kvality za čo najdostupnejšie trhové
ceny.
Sídlo firmy je na východnom Slovensku,
pretože v okolí Bratislavy sa B. Warchalovi
nepodarilo nájsť za prijateľnú cenu zodpovedajúce priestory. Jej vybavenie a začiatky
boli ťažké. Pomoc z oficiálnych zdrojov bola
nulová, musel sa spoliehať výlučne na vlastné sily. .. Zatial' sme piati, máme tendencie
rozširovať kapacitu. Mojou snahou nieje rozšíriťfirmu do megalomanských rozmerov, ide
mi hlavne o zachovanie kvality. Podnikanie
nebolo u mňa primárne motivované víziou
zbohatnutia, ale výrobou kvalitných produktov... Pokia/' bude firma prosperovať a smerovať k vyššej kvalite, budem spokojný. "
Výroba strún je veľmi delikátna, priam
hodinárska, laboratórna práca, ktorá pracuje s doslova mikroskopickými hodnotami.
Presnosť je základnou požiadavkou. Suroviny na výrobu pochádzajú z rôznych zdrojov,
väčšinou smerujú z vyspelých krajín ...
Môj finančný vklad do firmy bol vysoký,
asi desaťnásobne vyšší než som predpokladal.
Zachránilo ma dedičstvo po otcovi. Predal som
niekorJw nástrojov po ňom a som presvedče
ný, že s takto investovaným majetkom by bol
spokojný, sám totiž o podobných projektoch
uvažoval. Túžil na dôchodku venovať sa husliarstvu ...
l 'i'OIA D OHNALOVÁ

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR
18. aprfl -Galéria Jána Koniarka (15 h)
Martin Bies & Flamenco Clan; Orient Trio
Hudobné inšpirácie
25. apríl - Kostol sv. Jakuba (15 h)
Musica Nova
Missa Gratia op. 9 pre symfonický orchester a miešaný zbor
9. mlija - Kosto l sv. Jakuba (15 h)
Comorra - komorný orchester, Komárno
Scarlatti, Vivaldi, Grieg, Zeljenka
24. mlija - Zrkadlová sieň Divadla Jána
Palárika
Otvárací koncert 18. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša SchneidraTrnavského (Daniel čapkovič - barytón,
Terézia Kružliaková - mezzosoprán)
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FILMOVEJ HUDBY

ako
Jko
Z ný dirigoval v Ríme vlastne oratórium,
ačínal

zázračné dieťa.

10-roč

ktorého prepracovanú časf ~nes spievajú
pod názvom Canto di gloria aj detské spevácke zbory na Slovensku. Ako dospelý
skladater sa Nino Rota na poli "vážnej
hudby" príliš nepresadil, hoci mu nechýbala remeselná zručnosť ani invencia. V hudbe
(ktorú 37 rokov vyučoval na konzervatóriu v Bari, kde bol jeho žiakom aj R. Muti)
však ostentatívne kládol do popredia jej
komunikatívnosť a vedome stiera l hranice medzi artificiálnou a nonartificiálnou
hudbou, čo ho (od roku 1942) priviedlo
k hudbe filmovej.
V nej napokon našiel geniálne uplatnenie i zaslúžené ocenenie aj odbornej verejnosti. Vypracoval si jedinečný rukopis filmovej hudby, zotierajúci rozdiel medzi melódiami originálnymi a spracovanými, pričom u tých druhých čerpal nielen z bohatej
ľudovej piesňovej tvorby (napr. úvodná pieseň z filmu Rocco ajeho bratia), a le aj (na

spôsob, akým narába! Rossini so svojimi
opernými partitúrami) z vlastných dávnejších filmových kompozícií. Napríklad slávnu melódiu, ktorú na trúbke hrala Gelsomina Giuletty Masiny vo Felliniho Ceste,
parafrázoval v Pietrangelliho filme Strašidlá v Ríme. Táto jeho metóda ho počiat
kom 70. rokov doviedla k medzinárodnému škandálu (súd s producentom de Laurentisom a stiahnutie nominácie na Oscara za jeho preslávenú pieseň z Coppolovho
Krstného otca 1., keďže ju už 13 rokov predtým použil vo filme Eduarda de Filippa Fortunel/a). Rota rafinovaným spôsobom vedel transkribovať seba aj iných. Svoju hudbu k Felliniho Ceste prepracoval na rovnomenný balet, do hudby k Visconti ho Gepardovi kongeniálne - aj z hľadiska príbehu
filmu -vložil nielen melódie z Verdiho Travia ty, ale veľkú plesovú scénu filmu hudobne vystaval na základe ru kopisu valčí
ka od majstra z Busseta, objaveného v archívoch. Do Felliniho filmu Osem a po/zasa

rafinovane vkomponoval Wagnerovu leadu Valkýr na vystihnutie atmosféry mondénnych kúpeľov Chianciano Terme. Podobne žonglérsky si počínal aj vo svojej
opernej tvorbe. V jeho naj hranejšej opere
Slamený klobúk z Florencie (prepis známej
Labichovej frašky) nájdeme ansamblové
scény pripomínajúce pasáže z Ravela, ľú
bostný duet v štýle Belliniho alebo vášnivú
tenorovú áriu na spôsob Mascagniho.
Na poli filmovej hudby Rotovi nerobilo
problémy žánrové či časové určenie filmov,
ani rozdielnosť režijných rukopisov. Napísal pôsobivé melódie pre verkofilmy historické (Vidorova Vojna a mier, Bondarčuka
vo Waterloo) i súčasné (Coppolov Krstný
otec l. a ll.), ale rovnako pre poetické komorné príbehy (Visconti ho Natalia), pre detektívky (V žiari slnka René Clementa) i prepisy Shakespeara (Zeffirelliho Skrotenie zlej
ženy a Romeo a Júlia). Osobité čaro má jeho
hudba k pätnástim filmom Federica Felliniho evokujúca hudbu starého cirkusu, prežiarená fantáziou, hravosťou aj nostalgiekým smútkom. Od smrti tohoto kongeniálneho Felliniho druha (ktorého skladby
prirodzene nemohli zabrať na jednom z roč
níkov bratislavskej Zlatej lýry, kde ich osobne koncom 70. rokov dirigoval) uplynie
10. apríla už celé štvrťstoročie.
VLAD IMÍR BLAH O

MÉDIÁ

TELEVÍZNY ZÁPISNÍK

VELIKÁNI HUDBY
lovenská televízia ukončila 7.marca na
"Dvojke" - ako nazvala svoj druhý
program - zaujímavý a hodnotný cyklus
britských dokumentárnych filmov Veliká~
ni hudby. Paralelne s bohatou ponukou
iných televízií sme mohli v nedeľný veče r
o 20.00 hodine sedemkrát sledovať hodinové hudobno-slovné a obrazové eseje
oJ. S. Bachovi, L. v. Beethovenovi, W. A.
Mozartovi, G. Puccinim, R. Wagnerovi, G.
Mahlerovi a P. l. Čajkovskom. Vd.aka atraktívnemu vysielaciemu času vzbudil tento seriál pozornosť - napriek svojej tretej repríze na vysielacom druhom kanáli STV- najmä u divákov, ktorí majú záujem o vážne
umenie a neprijímajú pasívne ponuku televízií.

S
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Seriál dokumentárnych filmov o velikánoch hudby vznikol r. 1999, vzápätí získal
ocenenie Kráľovskej filharmonickej sp~
ločnosti ako naj lepší dokumentárny program vo Veľkej Británii. STV ho kúpila roku
1999, kedy ho vysielala prvý raz, reprízovala ho aj v roku 2002 (vždy v nevýhodnom
nočnom, ba aj popolnočnom čase) a napokon v roku 2004 - konečne v čase, ktorý
s i zaslúži ...
Tvorcovia Velikánov hudby sústredili
prvoradých muzikológov, dirigentov il interpretov (nielen anglických, aj ked· tí boli
v prevahe), ktorí dokázali hovoriť o génioch
hudby poučene, no pritom uvoľnene, v ich
vlastnom domácom prostredí, bez štúdiovej strnulosti a štylizácie, nie raz so šokujúcou otvorenosťou k tvorcom.Všetko dokresrovali živými, bezprostrednými ukážkami za klavírom, nad partitúrou, pred

a s orchestrom. Dokumenty boli tak popretkávané nie náhodne vybranou hudbou,
ktorú tvorcovia citlivo "vstrihli" do času
a kontextu. Aj ten, kto o hudbe vie viac,
aj tí, čo sa s jej hodnotami stretli prvý raz,
sa tu mohli poučiť, osviežiť, každopádne
prežiť hodinu s hudobnou krásou. Aj keď
v seriáli hovorili najmä muzikológovia
a šp ičkoví umelci, všetko bolo zrozumiteľ
né a predostreté ako veľká detektívka a záhada života a umenia. Len škoda, že podobné dokumenty nepripravuje v súčas
nosti STV- z vlastnej dielne, z nášho umenia
(nielen hudobného). Sem-tam človek zažije príjemné prekvapenia na ČT l a ČT 2.
Pravda: STV avízuje odrazu dva(!) slávnostné koncerty pri príležitosti nášho vstupu do EÚ (Jednotka i Dvojka, 30. apríla).
Uvidíme ...
T ERtZIA

ti
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O HUDBE A VYTVARNOM UMENI
Vk hudbe je všeobecne známy. KresleKvetoslavy Fulierovej

v zahraničí. Ktoré z nich boli pre vás
najzaujímavejšie?

nie a hra na husl iach striedavo vypÍňa l i jej
vol'ný čas už od detstva. V Brne počas štúdia na Vyššej škole umeleckého priemyslu
na oddelení grafiky (Z. J u na aJ. Brukner)
hrávala v ko morných združeniach. Hudbu
študovala u E. Hábu, F. Veselku a J . Brabca.
Roku 1963 ju prijali do Zväzu slovenských
výtvarných u melcov v Bratislave. Od r. 1990
je členkou Umeleckej besedy slovenskej
a Spoločnosti voľných výtvarných u melcov.
V rokoch 1958-2001 usporiadala vyše 50
individuál nych výstav, participovala aj na
viacerých kolektívnych výstavách (Slovensko, Česko, Pol'sko, Maďarsko, Rusko, Ukrajina, Litva, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko,
Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Belg icko, Nórsko, Macedónsko,
Izrael, Cyprus, Japonsko, Kanada). Pracuje v odbore g rafika, ilustrácia, kresba, marba a fotografia. Hlavnou inšpiráciou je pre
ňu hudba.

Každá z výstav má svoju neopakovatel'nú
atmosféru. Na medzinárodnej výstave - 52.
ročn íku Mozartovho festivalu v meste
Chemnitz v Nemecku - som sa zúčastnila
grafickou tvorbou, poctou W. A. Mozartovi, ktorého skladby, a naj radšej Malú noč-

zťah výtva rníčky

Rok 2004 začal pre vás novými výsta,
vami. Kde všade ste predstavili práce
shudobnoutematikou?
Na výstave v Štátnej galérii v Banskej Bystrici. Názov Prerušený obraz jej dala mladá
ku rátorka Petra Hanáková, ktorá oslovila
pätnásť autorov, od poslucháčov VŠVU až
po zrelých umelcov, v kto rých tvorbe sa
objavuje televízna obrazovka ako inšpirácia v maliarskom, grafickom, či fotografickom spracovaní. Z môjho cyklu Koncerty
~ z obrazovky z roku 1992 vybrala štyri práce. Kombinujem v nich fotografie interpre0
tov snímaných priamo z televíznych preo nosov s fareb nými štruktúrami evokujúci-

Minulý rok bol rokom dvojitého výro--

!

čia Eugena Suchoňa. Čo znamená hu,

dobný odkaz tohto majstra pre vašu vý,
tvarnú tvorbu?
V m inu losti ma inšp irova li S u choňove
skladby k farebnému zachyteniu toku melódií a rytmov. Oslovili ma jeho Metamorfózy, ale aj Nokturno. Ked· sme pred dvoma
rokmi so spisovatelkou Etelou Farkašovou
vyberali z mojich grafík na ilustrovanie jej
knihy Uvidieť hudbu a iné eseje, zvolili sme
na obálku práve Nokturno, ktoré vzniklo
pred 30 rokm i...

Námetom výtvarného riešenia plagátu
39. ročníka BHS bola vaša Rapsódia l.
Aký to bol pocit vidieť svoje dielo na pú,
tačoch pri prechádzkach Bratislavou?
Bol to pre mňa s ilný zážitok hlavne preto,
že galéria plagátov BHS bola uvedená reprodukciami diel Ľudovíta Fullu, Martina
Benku, Mikuláša Galandu a ďalších významných umelcov. Od manažérky BHS
Izabely Pažítkovej som sa dozvedela, že festivalový výbor BI IS ma vybral nielen preto,
že som nedávno oslávila životné jubileum,
ale hlavne preto, že vyše 40 rokov stvárňu
jem vo svoj ich prácach hudbu. Tak moja
Rapsódia l. mohla rozihrávať čiernobielou
klaviatúrou a zlatočervenými farbami 39. roč
ník BHS.

Minulý rok ste sa zúčastnili na šestn~
tich kolektívnych výstavách doma aj
~
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a zakomponovala do maliarskych štruktúr
vyjadrujúcich pocit z počúvanej hudby. Tak
sa z rodil môj ďalší cyklus s názvom Hudba
v obraze l- Vl, ktorý som spolu s obrazmi
Duo l - IV predstavila na predchádzajúcej
výstave. Chcela by som ešte spomen úť triptych Mars spiritósó, ktorým som zastupovala výstavu UBS v Átriu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Inšpiroval ma Mars, na
ktorý budú pozemšťan ia čoskoro lietať nielen za vedeckými objavmi, ale možno na
"červenej planéte" uskutočnia aj prvé vesmírne koncerty.

~ mi hudbu.

A vaše ďalšie plány?
nú hudbu, som ako huslistka hrávala v komornom orchestri a v kva rtete v Brne. Ďal
šou bola výstava Hudba v obraze, ktorá prebieha už druhý rok paralel ne s BHS a organ izuje ju Spoločnosť vol'ných výtvarných
um elcov v pavilóne UBS na Dostojevského rade v Bratislave, jej ku rátorom je Bohumír Bachratý. Súčasťou ročníka boli aj
koncerty Petra Michalicu, Juraja Alexandra a ďalších, ale účinkovali aj deti a vnuci
výtvarníkov. Odfotografovala som si ich

Naďalej fotografujem "moje koncerty
z obrazovky", napríklad aj 39. ročník BHS
s vystúpením Edity Gruberovej. Mienim sa
zúčastn iť aj na 3. ročníku Hudba v obraze
v priestoroch pavilónu Umeleckej besedy
slovenskej a teším sa, že táto historická budova pri starom bratislavskom moste znovu tak, ako v minu losti, začne pravidelne
žiť umeleckými akciami a stretávaním sa
výtvar n íkov, hudobníkov, spisovateľov
a architektov.
P RIPRAVIlA DANICA JAKUBCOVÁ

S

úbor starej hudby Musica
historico Prešov vo februári už v porodí ôsmy raz koncertoval v Porsku.V sliezskom
meste G liwice, v sóle tamojšieho múzea vo Vile Coro, uviedol22 . februára diela F. Cacciniovej, P. Esterházyho, J. S.
Bacha, G . F. Händela o G. Ph.
Telemanno. Súbor takto úspešne vstúpil do jubilejného desiateho ročníka svo jej existencie.
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• UDALOSTI

OSOBNOSTI
V

A

ZO SKOL
V ZNAMENÍ JUBILEÍ
edzinárodný koncert žiakov základných umeleckých škôl or oril 24. fe;
bruára Topo ľčiansku hudobnú jar. Pri tejto príležitosti sa na pódiu rrrestského Spoločenského domu stretli žiaci a pedagógovia štyroch škôl. Reprezentovali hudobnú
školu z maďarského Ostrihomu, ZUŠ zo
Zlína - Malenovic, bratislavskú ZUŠ Euge-

M

na Suchoňa a ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. Autorkou myšlienky zorganizovať podujatie s podtitulom Hudba nás spája, je riaditel'ka H. Ferancová, na príprave
sa podieľali pedagógovia školy, rodičia a organizátori topoľčianskeho hudobného života.
Ako prvý sa na koncerte predstavil detský folklórny súbor Klnka zo ZUŠ E. Suchoňa, v tanečnej zložke programu predviedli svoje umenie aj staršie žiačky školy.
Pozoruhodné výkony podali žiaci zo zlínskej ZUŠ: talentovaná huslistka Adélašev;
číková, hráčka na saxofóne, aj na cimbale
Zuzana Válková a speváčka Simona

Mrázová. Ostrihomskú hudobnú školu
reprezentovali klavirista Attila Erdos, klarinetista László Péntek, huslista Csilla
Papp a flautistka Eszter Zsôldosová.
Z domácich sa predstavili akordeonista

Juraj Kapusta, klaviristka Martina Miil;
Jerová a hráčka na zobcovej flaute Andrea
Kuruczová.
Bodkou za týmto podujatím bolo vystúpenie Jazz Band ZUŠ Ladislava Mokrého. Kto bol na koncerte, určite mi dá za
pravdu, že to bolo výnimočné podujatie,
ktoré nás obohatilo o nezabudnuteľné zážitky.
MIRIAM KUBALAKOVÁ

účasťou osláv

45. výročia ZUŠ v Považskej Bystrici bol 1. februára koncert dychového orchestra, ktorý pôsobí na
škole od roku 1976. Jeho členmi sú žiaci
dychového odboru, žiaci základných, študenti stredných a vysokých škôl, učitelia
a bývalí absolven ti. Orchester (na obrázku)
je víťazom mnohých domácich aj zah ranič
ných súťaží, má žánrovo pestrý repertoár,
úspešne reprezentuje na mnohých podujatiach.

S

UŠ Topoľčianska ul. v Bratislave - Petržalke spolu s rodičovskou radou usporiadala pri príležitosti 15. výročia založenia školy (25. februára) v Zichyho paláci
Jubilejný koncert, na ktorom vystúpili
bývalí absolventi školy. Pozvanie prijali OO;
minikaJaurová (saxofón), Ladislav Far;
kaš (klavír), Lujza Ďurišová , Viktória

Z

Verbovská, Jana Brezová
Peter Šandor (klavír).

(vio l ončelo),

Vás pozývajú na

Program koncertu pozostával zo sklad ieb L. Ostranského, C. H. Jouberta, A.
Dvoráka, L. van Beethovena, A. Tučapské
ho, A. W. Elgara a F. Chopi na. Koncert sa
zaradil medzi podujatia, ktoré sa zapíšu do
kroniky školy.
BožENA

Počúvajte relácie dvojice

Vlado Šmidke - Igor Krempaský
každý p iatok o 23 . 00 h

FM

l 00,3 MHz (Bratislava) - 88,8 MHz
(Nitro) - 97,6 MHz (Banská Bystrica) 98,8 MHz (Liptovský Mikuláš)
www.musicmorket .sk
www.divyd.sk
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IV. stretnutie mladých klarinetistov a saxofonistov
dňa

24. apríla 2004 v Koncertnej sieni Konzervatória v Bratislave, Tolstého 11
pod veden ím

Petra Drličku - klarinet

D tHAŇOVA

JAZZ TODAY

HVIEZDA

Metodické centrum, Tomašíkova 4, P.O. BOX 14, 820 09 Bratislava
a Školiace stredisko Konzervatória v Bratislave,
Tolstého 11, 81 1 06 Bratislava, tel.: 02/544 35 341, fax.: 544 30 304, 0905/516 863

PROGRAM:
Príchod účastníkov, nácvik účinkujúcich s korepetítormi
Otvoren ie s tretn utia a organizačné pokyny
Koncert prihlásených žiakov ZUŠ
Ponuka notových materiálov pripravených na stretnutie
Sem inár učiteľov hry na klarinete a saxofóne - zameraný
na problematiku vyučovania uvedených nástrojov v podmienkach ZUŠ.
13.20 h Informácia o činnosti Zd~uženia učiteľov hry na klarinete a saxofóne

8.00
10.00
10.15
12.00
12.20

h
h
h
h
h

Počas celého podujatia tude prebiehať prezentácia a možnosť
vyskúšania nástrojov zn.: Amati- Čechy, klarinety, flauty a saxofóny
John Lehner - Austrália, saxofóny, novinka na našom trhu!
Pozývame všetkých učitelov

- klarinetistov a saxofonistov, aby prišli so svojimi
žiakm i (aj bez nich), ktorí majú chuť zahrať si v Koncertnej sále Konzervatória
v Bratislave, aby ukázali svoje schopnosti a zároveň načerpali nové poznatky z hry
svojich kamarátov z celého Slovenska.

Výdavky spojené s cestovaním hradí vysielajúca organizácia.

(a HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2004
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•

l V AN

- nar. 7. 4. 1979 Banská Bystrica
1989 - 1993 Základná umelecká ško1a
Banská Bystrica, hoboj (Karol Šikula)
- 1993 - 1998 Konzervatórium Bratislava, hoboj (Koloman Oberländer), .. Najlepší absolvent"
- 1999 - Vysoká škola múzických umení
Bratislava, hoboj (Jozef Ďurdina)
- od októbra 1999 - Hochschule fi.ir Musik und Theater Mi.inchen, hoboj (Gi.inther Passin)
- jú l 2003 - absolutórium HfMT Mi.inchen, S vyznamenaním
- od septembra 2003 - Majstrovská trieda G. Passina
- žiacke a študentské interpretačné súťaže
- účinkovanie : orchestre Cappella Istropolitana, Sólisti mesta Bratislava, Filharmónia národov - Davidoff orchester,
Berliner Deutsches Symphonie Orchester, Bamberger Sinfoniker, Mi.inchener
Kammerorchester, Wi.ittembergisches
Kammerorchester
- od septembra 2002 1. sólo hobojista
Wi.ittemberg isches Staatstheater Stuttgart

DANKO

•

Spomínali ste, že hneď na začiatku štú,
dií prišlo u vás k istému .,krízovému"
bodu.
S pochybnosfami sa mi podarilo vyrovnať.
Našťastie, po dvoch rokoch štúdia na konzervatóriu som získal pedagóga, pána Oberländera, s ktorým som si porozumel a našiel optimálny spôsob vzájomnej komunikácie, založenej na vzájomnej dôvere. Roky
na ko nzervatóriu by som nazval obdobím
samovzdelávania, zároveň testovania seba
samého, svojich možností aj schopností,
a to nielen muzikantských, ale aj l'udských .
V tomto období som sa okrem cvičenia venoval komornej hudbe, so spolužiakmi
a kamarátmi sme hrali v zostave kvinteta,
tria. Spoznával som vel'a novej literatúry.

Som presvedčený, že rozhodujúci vplyv na
formovanie a vývoj hudobníka má jeho
prvý a posledný pedagóg. V mojom prípade tým prvým bol pán Šikula, výborný
muzikant, prísny učitef, pritom láskavý
a nesmierne chápavý, skvelý človek. Venoval sa mi aj vo svojom vol'nom čase, bol
nekompromisný v požiadavkách, ale to
všetko sa postupne zúročilo. Zrelo a postupne dozrelo moje rozhodnutie pokračovať v štúdiu, venovať sa naplno hoboju.
Môj pedagóg ma perfektne pripravil na
prijímacie skúšky na konzervatórium, tie
som .. hladko" zložil. ..
(!ll HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2004

nicu B dur. Dohral som a on to komentoval stručne - slovom .. katastrofa" . A všetko sa začalo. Prvý ročník som hral dookola stupnice, etudy a znova stupnice, etudy...
Boli to hodiny strávené medzi štyrmi stenami v spoločnosti stupníc, etud, metronómu ... Moja nemčina v tom čase tiež nebola slávna a tak som sa zavše dostával do
stavov na pokraji zutekania, lebo som
okrem semestrálnych skúšok z hoboja musel robiť aj skúšky z teoretických predmetov. V tomto smere som bol, našťastie, výborne pripravený z čias bratislavského
Konzervatória. Zaťal som sa, vydržal som
a - oplatilo sa ...
Karta sa začala obracať, prišli prvé ponuky na účinkovanie v orchestroch - vyhral som konkurz na miesto praktikanta
v Mníchovskom komornom orchestri.
S tým súviselo existenčné zabezpečenie na
pokračovanie štúdií, pretože som si bol
vedomý, že moji rodičia, akokol'vek by chceli, mi ich nemôžu hradiť.

Je to asi nepísané pravidlo: čo človek za
rok technického drilu stihne, to stihne, čo
nie, nie ... k technike sa už potom viac nevracia. Táto tvrdá technická škola je však
garanciou, na ktorej sa dá už celkom solídne ďalej stavať. Potom nastúpi ďalšia fáza,
etapa príprav na konkurzy.

... na rozdiel od tunajšieho školenia,
ktoré vás cielene vedie k sólistickým am,
bíciám.

Začal

Vaším pedagógom bol Karol Šikula, je,
den z členov známej a slávnej literátsko
- hudobníckej rodiny...

•

Čo pokračovalo po tvrdom roku driny,
technického tréningu?

Vo svojom mladom veku ste dosiahli
pozíciu, o akej sa nesníva ani oveľa star,
ším hudobníkom. Ste sólovým hobojis,
tom jedného z najprestížnejších eurÓP'
skych orchestrov. Kadiaľ viedla vaša
cesta, prečo ste si zvolili práve hoboj? ...
som ako asi každý muzikant najskôr
základnou hudobnou školou. Starší brat
chodil do ZUŠ na klavír, tak prihlásili rodič ia aj mňa, bez akýchkofvek špeciálnych
.. ciefových" ambícií. Začal som so zobcovou flautou, hral som na nej až do chvíle,
než som prvýkrát naživo počul hoboj.
Pokračoval som už na tomto svojom
vysnívanom nástroji ...

HOBOJ

Po absolutóriu som považoval za prirodzené pokračovať na VŠMU , lenže tu som
už v priebehu prvého semestra zistil, že to
nieje to pravé ... Mal som však opäť šťastie,
jedného dňa som na ulici stretol kamaráta
Fi lipa Kováča, hráča na lesnom rohu, ktorý vtedy študoval na Vysokej škole v Mníchove. Rozprával mi o štúdiách a možnostiach v Nemecku a hneď som vedel, že touto cestou by som sa rád vydal. Dal mi kontakt a adresu mníchovskej vysokej hudobnej školy, pozva li ma na prijímačky, v si lnej
konkurencii som obstál a dostal som sa do
ročníka najväčšej z hobojových európskych
autorít, k profesorovi Passinovi.

Aké bolo uňho školenie?
Hneď prvá lekcia bola pre mňa prekvapením. Na úvod mi profesor kázal zahrať stup-

Prístup a chápanie vonku je celkom iné.
Po príchode do Mníchova som ani nepomyslel, tak ako je u nás zvykom, na súťa
že. Mojou prioritou bolo zabezpečiť sa finančne, ďalej som sa sústredil na systematickosf. ktorú determinuje prostredie
a postuláty na škole: napríklad každý štvrtok je prehrávka, na ktorej sa musí hrať
všetko naspamäf. Je to vlastne trik profesora, ktorý nás nútil veľa študovať, z hod iny na hodinu prichádzať s absolútne
zvládnutou látkou, čo znamenalo aspoň
dvakrát tol'ko cvičiť než je normálne vo
zvyku.
Na prehrávkach som počúval, pozoroval a postupne som evidoval silnú stránku
mojich nemeckých kolegov: ich presnosť,
krásny tmavý, typický hobojový tón .. . Pritom mi však niekedy vel"mi chýba ten
.. našský", emocionálny rozmer, daný nám
Slovanom od prírody. Uvedomil som si, že
keď nadobudnem technickú dokonalosť
a obohatím ju tým emocionálnym, duchovným, môžem dosiahnuť čosi viac ...
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MINI PROFIL
Konkurzy do nemeckých orchestrov sú
vel"mi náročné, od účastníkov sa vyžadujú
také neuveriteľné detaily, o ktorých sa tu
hráčom ani nesníva. Keď však človek dostane miesto v nejakom dobrom telese,
znamená to, že hrá veľmi dobre. Ale príprava zaberie dlhé hodiny... Pred dvoma
rokmi som sa dozvedel, že v št,tgartskom
opernom orchestri je vol"né miesto hobojistu. A tak som podstúpil svt>j prvý vážny
konkurz. V jeho treťom kole sme ostali traja adepti, z ktorých sme postúpili dvaja jeden austrálsky kolega a ja. Obaja sme
dostali ročnú zmluvu ako ,.výpomoc". Presťa hoval som sa do Štuttgartu, raz, dvakrát
do týždňa som cestoval na hodiny k profesorovi do Mníchova a začal som hrať v opernom orchestri, kde sú vel"mi vysoké nároky. Každý deň je na programe niečo iné,
bolo treba naštudovať celý repertoár. Okrem
toho, bolo to pre mňa náročné obdobie aj
po psychickej stránke. Ako dvaja kandidáti na stále miesto, obaja sme boli ostro sledovaní a porovnávaní. Na každom predstavení sme boli pod drobnohľadom kolegov, ktorí sú vlastne v pozícii akýchsi pozorovatel"ov, neskôr vyhodnotitel"ov... Táto
situácia trvala od septembra do januára,
kedy sme robili ďalší konkurz, na ktorom
sa ako komisia zúčastňuje celý orchester,
jeho členovia majú povinnosť hlasovať
a hodnotiť jednotlivé výkony. Tu sa situácia zopakovala, opäť sme sa s austrálskym
kolegom podelili o postup, ani jeden z nás
však nedostal 2/3 potrebných hlasov, ktoré sú podmienkou na angažovanie. Stresová situácia pokračovala ... Napokon finále
vyznelo v môj prospech, to znamená, že sa
mi podarilo viac presvedčiť kolegov. Mohol som si vydýchnuť, ale vlastne len relatívne, pretože začala ďalšia, skúšobná sezóna. Získať zmluvu neznamená len dobre
hrať a spÍňať muzikantské kritériá, jedinec
musí obstáť aj rudsky, v komunikácii s kolegami, na čom mnohí neraz stroskotali.
Ďalšie .. skúšobné" obdobie teda neznamenalo pre mňa úľavu, naopak, bol som vy-

stavený ešte asi väčšiemu tlaku, hranice
akoby sa stále rozširovali, limit posúval do
stratena, až na hranicu únosnosti - kolko
ešte unesiem ...
Môj denný režim bol neuveriteľne nabitý. Dopoludnia som mal skúšku, po nej som
sa musel venovať výrobe strojčekov, plátkov, cvičil som, študoval partitúry, party,
večer som mal vystúpenie, vrátil som sa
neskoro v noci, do štvrtej hodiny rannej
so m sa opäť venoval štúd iu .. . maratón
a kolotoč sa opakovali . Po ďalšom hlasovaní som prešiel jednoznačne a po tých náročných anabázach som získal stále angažmán v štuttgartskom opernom orchestri.
Som rád, že toto náročné obdobie môjho
života mám za sebou ...

Teda žijete nateraz s pocitom úla vy.••
... ale aj zodpovednosti . Je pre mňa česť
v tomto orchestri, práca je to neobyčajne dynamická, motivujúca. Musím pripomenúť, že Štuttgartská opera bola za
posledných 5 rokov vyhodnotená ako najlepšia opera,jej orchester bol vyhlásený ako
operný orchester roka 2002. Má skutočne
fenomenálnu úroveň. Som najmladším čle
nom orchestra na vysokom poste, som si
vedomý toho, že musím ponúknuť aj niečo navyše.
hrať

Repertoár a práca vo vašom kmeňovom
orchestri vás zrejme zamestnávajú na,
plno. Máte čas rozmýšľať aj o da lších
umeleckých formách?
Okrem operného repertoáru orchester má
osemkrát za sezónu symfonické koncerty,
v našom orchestri tiež pôsobí komorný ansámbel, takže uplatním sa aj v tejto oblasti.
Z môjho postu vyplynuli aj pozvania na
výpomoc do viacerých nemeckých orchestrov. Mám možnosť porovnávať... Niekoľ
kokrát som vystupoval s Bamberskými
symfonikmi s Deutsches Symphonie Orchester Berlin ... Už samo účinkovanie vo
fantastických sálach, akou je napríklad Berlínska filharmónia, je nanajvýš motivujúce. V orchestroch vládne iný rytmus, iný
život: celý týždeň sa skúša jeden program,

s ktorým sa vyjde na pódium, na rozdiel
od operného súboru ...
Ak by som mal výhľadovo pripustiť ešte
nejakú zmenu, asi by som uvažoval o symfonickom orchestri. Kým cítim, že mám
energiu a silu, nič nie je vylúčené. Teraz
však užívam a vychutnávam obdobie urči
tej úľavy a pokoja, ktorý nastal po takej
exponovanej etape v mojom živote . Nateraz som šťastný rovnako v pracovnom,
umeleckom, ako aj v súkromnom živote
v štuttgarte.

Pred vami defilovali desiatky umeleckých osobnosti, dirigentov, sólistov.
Ostal niektorý z nich výrazne zapísaný
vo vašej pamäti?
Keď

som bol v Berlíne, úžasne na mňa zapôsobil Kent Nagano, pod jeho vedením
som mal možnosť hrať Beethovenovu
6. symfóniu. Bol to zážitok.

Na akom nástroji ste hrávali, aký vlast,
nítednes?
Na prijímačkách v Mníchove a počas prvého ročníka som hral na francúzskom nástroji Rigoutat, čoskoro mi bolo jasné, že
potrebujem niečo iné. Je to jednoduché,
podľa toho, kde človek pôsobí, musí sa
podriad iť aj tónovému ideálu. Po roku som
sa dostal k výbornému nástroju Buffet
Crampon, na ktorom som ďalej študoval,
vyhral konkurz, odohral diplomový koncert... Asi pol roka vlastním nástroj na Slovensku populárnej značky Marigaux, som
s ním veľmi spokojný, ale netvrdím, že je
to môj definitívny, ,.doživotný" hoboj ...
Zahraničným pôsobením ste získali nie--

len cenné profesionálne skúsenosti, ale
aj istý nadhľad , inú optiku •.•
Myslím, že na Slovensku je veľmi veľa kvalitných, talentovaných ľudí, a to nielen
v oblasti hudby, umenia. Škoda, že v týchto rokoch prichádza k takému veľkému
odlivu schopných, profesionálnych odborníkov. Verím však, že časom sa všetko stabilizuje a unikajúce hodnoty sa vrátia ...

Slovenský rozhlas, Ródio Regina Bratislava
Mýtna l, P.O. Bax 55, 81755 Bratislava, tel.: 5727 3750.9, 5727 3764, fa x: 5249 5585

VKV 104,4 MHz
SOBOTA

8.00
9.00
9.30
11.30
12 oo
13.00
13.30
14.00
14.05
15.00

lO

R-MIX
RS
Brolislavskó panorámo
Hudba z muzikálov

1600
16.30
17.00
17.05
1730

SV 792 kHz

Dychová hudba (RD)
Program Rádio Devín
správy (RS)
Bakalári (RR Kol
Hudba (RD)

RS
Hudba (RD)
Dvorana slávy (RD)
správy (RS)
Hudobné pozdravy
Štúdio Svet (RS)

LD

RS - Ródia Slovensko
RO - Ród1o Devín
RR BB - Ródia Reg~na Banská Bystrica
RR Ko - Rádio Regina Košice

14.00
14.05
15.05
16.00
17.00
17.30

správy (R~)
Hudobné pozdravy
Bonbónik•
Pozvele nás dolej (RS)
Kalendár
Ozveny dňa

NED HA

9.00 tudia z križovatiek
9.30 Kultúrno revue
12.00 (RS)
13.00 Panoptikum (RR BB)

PRIPRAVI LA

V ŠEDNÉ DNI:

05.00 Ródiabudík
08.00 Ródiotrh práce
09.00 Hudobné pozdravy

10.00 Minižurnól SRo
10.10 Predpoludňajšia SPEKTRUM
12.00 Rádiožurnál
13 oo Hudba, publicistika
a umelecké relácie

14.00 Správy RRB
14.05 Reprízové relácie Ródia
Slovensko a R Devín

15.00 Správy RS
15.05 Popoludňajšie Spektrum
1730 OZVENY DŇA
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VIVA LA KOREPETIZIA!
ko sa dnes u nás môže vyštudovaný
klavirista (organista) uplatniť? Zďale
ka to nie je básnická otázka. Praktických
odpovedí by bolo neúrekom ... A mnohé by
asi neboli optimistické. Hoci pripusťme, že
iba menšina pianistov s diplomom sníva
o dráhe koncertného umelca. Odhliadnuc
od ušľachtilého poslania hudobne vzdelávať a esteticky obohacovať školopovinné
a dorastajúce deti (vieme, že vždy to nebýva
l'ahké ... ), čo nádejným klaviristom ostáva?
Nočné bary, ,.kšefty" v hoteloch a zahranič
ných letoviskách? Nie každého to baví, nie
každý má na to povahu a vraj aj toho je už
menej. Ani nechcem odhadovať, kolka odchovancov umeleckého školstva skončilo
v otvorenom náručí bankovníctva, obchodu
alebo čohokol'vek iného, čo vynáša lepšie
než hanebne odmeňované školstvo či kultúra. Aktívnych klavírnych umelcov na Slovensku možno hádam spočítať na prstoch
obidvoch rúk. Príležitosti sú veru biedne.
Ale pardon, zabudol som na niečo nesmierne dôležité! Veď v našej malej krajine
sa študuje aj tanec a tanečníci predsa potrebujú hudbu! A už tu máme ďalší perspektívny odbor pre vyštudovaných pianistov: tanečnú korepetíciu. Mal som to šťastie prakticky do hÍbky a do šírky sa s ňou oboznámiť... a bolo by predsa hriechom nepodeliť
sa o svoje skúsenosti s čitatel'om. Na úvod
musím konštatovať, že o práci tanečného
korepetítora som mal isté ilúzie. Predstavoval som si tvorivú spoluprácu, radostné
a kreatívne spojenie hudby a pohybu, priestoru a času, plodnú symbiózu rôznych žánrov a umení, nádych pravej synkretickosti ...
Keď som však okúsil korepetíciu klasického tanca či hoci aj koncertnej a scénickej
praxe naživo, hneď sa mi podobné fantazmagórie rozplynuli. Aby bolo jasné: taneč
níci, resp. taneční pedagógovia, živú hudbu na Slovensku (resp. v istej renomovanej špecializovanej školskej inštitúcii)
potrebujú. To však neznamená, že k jej konkrétnym nositel'om, ku klavírnym korepetítorom, prechovávajú aj nevyhnutnú úctu
a tí pre nich znamenajú čosi viac než hracia
skrinka, verklík alebo hudobný stroj. Česť
výni mkám! S miernou modifikáciou známeho vtipu o šéfovi platí: tanečný pedagóg
má vždy pravdu a aj keď pravdu nemá, platí predchádzajúce ... Asi aj z toho dôvodu
v ošarpanej budove pri Horskom parku málokto vydrží korepetovať viac než dva roky.
Ľudský prístup je jedna vec, umeleckoobsahová stránka druhá. Veru nikdy som

A

~ HUD O BN Ý ŽI V OT • 4 • 2 004

si nemyslel , že vyučovanie a korepetícia
tréningu klasického tanca môžu byť také
nudné. Od plié po grand battement, tyč,
vol'nosť, skoky, špičky, diagonály, vždy
v tom istom poradí. s miernymi obmenami. To by bolo ešte v poriadku, veď taneč
níci sami vedia, ako sa majú čo najlepšie
.. natrénovať". Horšie je, že hudba pri ich
trénovaní hrá viac než podradnú úlohu. Je
slúžkou, či skôr otrokom tých istých, do
úmoru sa opakujúcich pohybov. Nezáleží
na nej, musí byť jednoduchá až primitívna ... Vykonávatelia pohybov ju majú vnímať nie ako hudbu, ale ako nevyhnutnú
zvukovú masu, čo ich pri telesnej námahe
.. povzbudí". Veru, keby Hudbu reprezentovalo nejaké novodobé božstvo, budovu
na Corazdovej by už dávno zasiahol blesk.
.,Hudba" ku klasickému tancu musí spÍňať dva parametre: 1. tzv. fráza si musí zachovať dokonalú, nerušenú periodicitu.
Osem taktov, šestnásť taktov a ich násobky. 2. voľné zoskupenie inak nevýznamných tónov musí mať pevný charakter, rytmusa metrum . .,Hudba" je buď ostrá a rýchla, alebo pomalá a mäkká, prípadne niečo
medzitým. Na dva, na tri alebo na štyri.
Dodajme, že občas sa menia akcenty. lndividuá s nadštandardným talentom improvizácie tu majú na ružiach ustlané. Môžu sa
rea l izovať, rozvíjať svoju nadpriemernú
schopnosť a to ešte za plat. Ale čo my, obyčajní smrtel'níci, ktorí hudobne fantazírujeme iba v momentoch vzácnej transcendentnej inšpirácie?
Zostávajú nám noty, prekliate noty. Obrovské zväzky zo všetkých možných zdrojov vyhrabaných a pozliepaných notových
materiálov, vyplnených takmer vždy ľahkou
múzou. Prevažne operetami. Veď v ktorom
inom žánri nájdeme tolko jednoduchej, po
každej stránke stereotypnej, invenčne bezvýznamnej, prostej až sprostej periodicity
ako v nich ... Korepetítor hrá a väčšinou ani
nevie čo. Hlavne, že to má pevný, nezlomný
rytmus. Ale pozor, niektoré kolegyne po-

strehnú aj malé, chcené či nechcené agogické a tempové zmeny, o ktorých by sa
vám ani nesnívalo. A keby ste našli niečo
nevšednejšie, iné kolegyne-kolegovia to
odmietnu slovami, že sa to nehodí, je to
príliš ťažké, žiaci to dobre nepočujú ...
A keď pre niečo náhodou nájdu pochopenie, treba z nepravidelných tvarov urobiť
pravidelné, čiže skladobný úsek zbaviť rozhodujúcej šťavy, individuality. Jednu a tú
istú skladbičku možno tisícorakými spôsobmi znetvoriť, zmeniť jej charakter, slovom
sprzniť. A často je to aj nevyhnutné, keď sa
po ruke nič .,vhodnejšie" nenachádza. Istá
skúsená kolegyňa, kedysi slávna tanečníč
ka, ma vedela priviesť do zúfalstva nasledujúcim želaním: .. A teraz mi na Adagio
zahrajte niečo krásne, čo samo dvíha nohy." Keď som siahol po svojom repertoári
hudieb pre Adagio, jednu za druhou odmietala: ,.To nie. To poznám. To je známe.
Niečo iné." Zachránili sme to Bachčisaraj
skou fontánou. Nádherná, hoci trochu sentimentálna muzika, a navyše aj pravidelná.
Akoby stvorená pre balet...
Nie, nechcem baletu krivdiť. Ale zaútočiť na školometský, konzervatívny a pre
hudbu a jej nositeľov nedôstojný prístup,
ktorý pri Horskom parku tak úspešne kvitne. Pre klaviristu s vyššími ambíciami ako
byť živým hudobným strojom, je tanečná
korepetícia - konkrétne jej vyššie opísaný
s pôsob - skutočným utrpením. Vposlednom období svojej tanečno-korepetítorskej
kariéry som veľa premýšl'al o tom, načo
sú vlastne klaviristi potrební. Nebolo by jednoduchšie zapínať a vypínať cédečka? Ušetrili by sa mzdové náklady aj hracie aparáty. Problém by zrejme nastal v tom, že so
živým strojom je l'ahšie manipulovať než
s tým ozajstným ...
Svoju .,kariéru" však nel'utujem. Zažiť
mechanickú a ubíjajúcu prácu kvalifikovaného hudobného robota je neopakovatel'ná a vel'mi poučná skúsenosť. Iba po vyslobodení z nej začne mať človek hudbu- skutočnú, pravdivú, intenzívnu, obsažnú, neprznenú , neprispôsobenú, tvorivú, dramatickú, lyrickú, radostnú, smutnú, takú, onakú ... - ozaj rád.
T OMÁS H ORKAY
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NIKOLAUS HARNONCOURT:

,
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Dňa

8. marca t.. r. sa na pôde Rakúskeho kultúrneho fóra uskutočnila beseda s dirigentom
Nikolausom Harnoncourtom pri prfleiitosti prezentácie slovenského prekladu jeho knihy Hudobný
dialóg. Bolo to vzácne stretnutie, ktoré sa stretlo s mimoriadnym záujmom najmä hudobnrj verejnosti.
Nikolaus Harnoncourt, ktorý je dnes jedným z vedúcich svetových dirigentov, je (ako zakladateľ
a dlhoročný umelecký vedúci súboru Concentus Musicus Wien) zároveň jednou z hlavných osobností
prvrj generácie špecialistov v oblasti historicky poučenrj interpretácie, bez ktorrj je hnutie starrj hudby
nemysliteľné. Jeho hlboko fundovaný prístup k hudbe, k hudobnej interpretácii, jeho kľúčové tlmočenia
európskeho hudobného repertoáru siahajúce od renesancie ai hlboko do 19. storočia rozhodujúcim
spôsobom ovplyvnili dnešnú hudobnú prax, a to nielen novým, neraz revolučne nekonvenčným
výkladom notoricky známych a vžitých majstrovských diel, ale aj neortodoxným, otvoreným, zvedavým
uvažovaním o hudbe minulosti i súčasnosti. Bratislavská beseda bola toho živým, pútavým
a presvedčivým dôkazom, čo dokumentuje aj náš výber z otázok a odpovedí, ktoré v Jrd rámci
odzneli. Otázky kládli Ferdinand Klinda, Anton Popovič, Adrian Rajter, Alžbeta Rajterová,
Peter Zagar a Peter Zajíček.
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KNIHE, O DÔVODOCH

A ZÁSADÁCH NOVÉHO PRÍSTUPU
K INTERPRETÁCII STAREJ HUDBY

A. Rajterová: NázvamisvojichkníhHudba

ako zvuková reč a Hudobný dialóg ste
do každodenného odborného hudob-ného jazyka vniesli pojmy, ktoré sa
odvtedy v ňom vo veľkej mie re udo-mácnili. Čo sa za nimi skrýva?
Sám som sa čudoval, že sa v tlači aj odbornej literatúre natoľko rozšírili, lebo
nepochádzajú odo mňa - sú to veľmi
staré pojmy. Hudba ako zvuková reč sa
objavuje už v učebniciach 17. storočia.
Podľa nich hudba nieje len krásne cingilingy, ale je rečou usmerňovanou pravidlami rétoriky a gramatiky, rečou,
ktorá niečo vyjadruje. Sedemnásť rokov
som bol orchestrálnym hudobníkom
a vždy ma zaujalo, keď nás zaujímaví
dirigenti vyzvali, aby sme hudbou niečo
povedali, lebo im nestačila iba produkcia krásnych tónov.
O dialóg ide vtedy, ked" aj iní rozprávajú. Po prvé ide o dialóg v diele. Tam sa
niečo hovorí, a na povedané sa aj reaguje - vzniká dialóg. No ide aj o dialóg medzi interpretom a poslucháčom. Ten je
oveľa živší než si myslíme. Hudobník veľ
mi intenzívne vníma poslucháča a hrá
inak, keď má náprotivok, niekoho, kto počúva. Z tohto dôvodu som svoju druhú knihu nazval Hudobným dia/6gom; je to známy
pojem, zatiaľ čo "zvuková re č" je staré,
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v nemeckých prameňoch
pre rétoriku v hudbe.

časté označenie

Čitatelia, ktorí sa po prvý raz stretnú
s vaším textom, budú možno prekvapení zistením, že vám nejde primárne o mi~

nu losť,

ale o

prítomno sť

aj o

budúc~

nosť.

Umenie je vecou prítomnosti. To mi je jasné od samého začiatku. Bez umenia nemô-

žeme žiť. Veľké umenie, majstrovské diela
pritom nepodliehajú času: nie sú staré ani
nové, sú vždy veľké. Malé, priemerné umelecké diela sa vytratia, po 200 rokoch nie
sú potrebné. Ale Shakespeara mať musíme, rovnako ako Euripida a Michelangela
a, samozrejme, aj Monteverdiho, Bacha
a Mozarta. Nie azda preto, lebo sú starí,
alebo boli veľkí vo svojej dobe, ale preto, že to, čo hovoria, zostáva dôležité
vždy, v každej dobe. To musí byť povedané a musí byť zrozumitel"né. No keď
už raz bolo pochopené, neznamená to,
že takýto výklad platí navždy. To, čo
povedali tvorcovia vel"kých diel, je totiž
také veľké a bohaté, že je vždy pochopené nanovo. Je to ako velká hora, po
ktorej lezieme ako mravce: celú ju nikdy
neuvidíme, keďže po nej lezieme. Keď
sa nejaké Mozartova dielo zahralo 50
rokov po jeho smrti, poslucháči v ňom
počuli a porozumeli z neho celkom iné
veci než skladatel"ovi súčasníci, niečo, čo
predtým nikdy nepočuli. A o d"alších 50
rokov počuli zase niečo celkom iné. Spomínam si, že v čase svojho hudobného
prebúdzania, v období vojny, sme v hudbe. počuli, objavovali nesmierne dôležité veci, ktoré sme vtedy počuť, objaviť
museli. Neskôr som v orchestri hral tie
isté diela, často vôbec nechápajúc, prečo ich máme hrať tak, ako to od nás požadujú, pretože ja som v nich počul čos i celkom iné. Začal som sa teda zaujímať o to,
prečo niečo treba vyjadriť určitým spôso~ HUDOB N Ý ŽIVOT • 4 • 2004

ROZHOVOR
bom a nie inak. Napokon som zistil, že každá generácia musí týmto procesom prejsť
nanovo. Niet problému, o ktorom môžem
tvrdiť, že som objavil jeho riešenie a že napríklad viem, ako treba interpretovať Mozarta alebo Bacha. Viem to pre seba a pre
tých, s ktorými muzicírujem. Ale poteší rňa
každý, kto povie, že to bola stará generácia
a dnes v hudbe počuje m e opäť čosi in é.
Mravec preliezol na iné miesto vrchu. Preto pre mňa z hradiska princípu niet rozdielu medzi starým a novým. To je podstata.
Keď ste sa rozhodli

intenzívne sa veno--

vať starej hudbe, opustili ste miesto vio-lončelistu v poprednom rakúskom
symfonickom orchestri. Išli ste do rizi,
ka, veď čas vtedy ešte nedozrel pre váš
spôsob uvažovania o hudbe, pre váš
prístup k nej.

Hádam porozprávam, prečo som nadobudol pocit, že niečo treba urobiť... Prvý deň
svojho príchodu do Viedne, ako mladý študent-vio l onče li sta n a Vysokú hu dobn ú
školu, som sa zoznám il so svojou manželkou; čoskoro sme začali hovoriť o svojich
plánoch, o tom, o čo nám vlastne ide. Bolo
nám nápadné, že každý videl, aká je úžasná baroková architektúra, aké živé je barokové sochárstvo. Berniniho socha srší životom, vyjadruje číru vitalitu. A potom sme
počuli interpretáciu Corelliho sonáty v podaní mladých študentov Akadémie a bolo
to jednoducho nudné. Predsa nie je možné, aby jeden aspekt umenia - hudba bola nudná a iný aspekt bol plný života.
Povedali sme si, že je to naša vec, asi tomu
dobre nerozumieme, nepristupujeme k tomu správne. Corelliho noty čítame tými
istými očami, ktorými čítame noty Richarda Straussa, Stravinského či hociktorého
iného skladatel'a. Znamená to, že ak v notách nie je zapísané, ako čo treba zahrať,
jednoducho to odohráme len tak, nedbalo. Ak to je nud né, je na vine Corelli. No
takto to predsa nie je možné. Pokúsili sme
sa prečítať si niečo o tom , ako reagovalo
dobové obecenstvo a dozvedeli sme sa napríklad, že istý slepý kňaz hral na celkom
malom organe tichú hudbu a obecenstvo
sa od dojatia hádzalo o zem, trhalo si šaty.
Nudná hudba predsa nemôže až tak upútať obecenstvo. Je to teda náš problém, musíme asi túto hudbu zahrať ináč. Prešli sme
po všetkých možných cestách, ne-cestách,
skúšali sme nástroje, zašli sme do Umeleckohistorického múzea vo Viedni, kde nám
dovolil i hrať na najstarších na svete zachovaných nástrojoch, a postupne sme zisťo
vali, ako a čo treba, či možno robiť: nástroj
nám ukazuje, čo je možné a čo možné nie
je. Zistili sme, že nástroje sa nikdy nevylepšovali, ale sa menili. Mohli sa zosilniť, potom bolo treba ubrať z farby, mohol sa rozšíriť ich tónový rozsah- no zmeny sa udiali
(!:1 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2 004

vždy za nejakú cenu ... Bolo to dobrodružstvo. Zaoberali sme sa s niečím, čo nerobil
nik iný, aspoň nie vo Viedni . Nemali sme
ani nijaké kontakty, tie prišli až podstatne
neskôr. Robili sme to popri normálnej službe v orchestri. Keď práca nášho súboru bola
verejnosti už známa, bola spočiatku odmietaná. Hovorilo sa -sú to šialenci, načo vraj
majú nové nástroje, keď hrajú na starých
nástrojoch ... Každý bol najradšej, keď Bach
znelo rovnako ako Čajkovskij. No postupne prišli aj kolegovia z viedenských orchestrov, aj tí, čo najprv vyhlasovali, že sme blázni, a chceli u nás hrať. A odrazu nastala chvíl'a, keď mi bolo jasné, že nikdy viac nechcem
h rať Matúšoue pašie v orchestri tak, ako som
ich každoročne musel hrávať a že nikdy
viac v živote nechcem hrať Mozartovu Symfóniu g mol tak, ako som ju v tom roku
musel h rať, myslím, tridsať ráz. Bolo to roku
1969.
A. Rajter: Exishýe podľa vás dátumová

hranica, o ktorej môžete povedať, že in,
terpretácia na moderných nástrojoch
nieje už vhodná z estetických alebo in,
terpretačných dôvodov?
Nejde o dátum, ale o dielo. Monteverdiho

Orfea by som nehral na moderných nástrojoch, lebo inštrumentálne nároky tejto opery nemožno real izovať na moderných nás trojoch . Alebo treba rob iť dačo iné, napríklad to, čo u robil Bruno Maderna, keď
vytvoril novú partitúru. Ale keď hráme dielo tak, ako je napísané, treba použiť staré
nástroje.
Dátumovú hranicu nemôžem určiť. Vezmime s i napríklad Bach ovo Umenie fúgy zostane tým istým dielom, aj keď ho uvedieme na štyroch saxofónoch. Možno ho
hrať na klavichorde i na obrovskom organe. To znamená, že konkrétne zvukové
rúcho nie je požadované. O hudbe stredoveku platí, že ojej zvuku nemáme autentické poznatky. Ale vidím e a vieme, že to je
fantastická hudba. Viem si ju predstaviť na
najneuveritel'nejších nástrojoch. Ale v nijakom prípade by to nebolo reálne, lebo
z tej doby nemáme hudobné nástroje. Dátumová hranica teda neexistuje; treba postupovať od diela k dielu .
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KONKRÉTNYCH REALIZÁCIÁCH

INTERPRETAČNÝCH ZÁSAD

P. Zajíček: Predvádzanie starej hudby sa
zvykne označovať veľmi populárne
a vzletne ako exotika - hovoríte o tom
vo svojej knihe. Je interpret povinný
zahrať svoj part tak, ako napríklad h~
rec hrajúci Moliera, so správnym afek,
tom alebo vtipom? Mal by sa stať sú~
ťou neskutočného sveta, ktorý v 17. sto-ročí vznikol v talianskej opere? Zaväzu,
je " poeti ca meraviglia" interpreta k ur,

či tej

nadnesenosti a k výraznej inter,
pretácii?

Je to zložitá otázka. Ide o povinnosť interpreta voči tvorcovi. Tento problém sa podra mňa vel'mi nadhodnocuje, a predovšetkým sa aj často používa na dogmatické
odpovede. Ja osobne by som chcel dielo
predovšetkým pochopiť. Predovšetkým ho
chápem a hodnotím ako také významné,
že je hodné dnešného predvedenia. To je
podmienka. Pre dnešného posl ucháča je
možno exotické, pretože už nie je zvyknutý na jeho zvuky, ale jeho obsah je taký
významný, že ho dnes treba nevyhnutne
predviesť. Musím teda poslucháčovi tlmoči ť posolstvo d iela a nie za každú cenu zopakovať predvedenie z roku 1550. Roku
1550 dielo sprostredkovalo obecenstvu
posolstvo, ktorému ono naozaj rozumelo.
Presne také isté predvedenie dnes má primárne muzeálny význam, čo mi umožňuje
povedať, ako to vtedy znelo. Je to vel'mi
zaujímavé. Ale keď mi ide o posolstvo, vtedy to nemá byť vel'm i zaujímavé, ale budem chcieť, aby sme ho dnes pochopili. To
je niečo iné. Napríklad: keby sme Sh akespearovu hru uviedli dnes rovnako, ako ju
uviedol autor, mali by sme vel'mi zaujímavý zážitok, ktorý by som považoval aj za
exot ický, ale takéto posolstvo by nebolo
zrozumitel'né, pretože historický aspekt by
bol príliš v popredí. Pravda, rád by som
všetko vedel: ako dielo vo svojej dobe znelo, čo všetko bolo vtedy známe, ako obecenstvo reagovalo. Ale sám musím rozhodnúť, ako tieto poznatky o diele použijem.
Sám m usím rozhod núť, či mám opäť spln iť všetky požiadavky vtedajšej doby. Pravidlo musí mať zmysel. Rešpektovať ho len
preto, že je pravidlom - to by bola dogma.
Keď pre mňa nemá očividný zmysel, potom ho rešpektovať nebudem.
V tejto súvislosti je vermi dôležitá otázka ozdobovania. V zásade sa dnes takmer
celkom vyhýbam ozdobovaniu. Spočiatku
sme všetko ozdobovali podl'a prameňov.
Keď sme hrali francúzsku alebo taliansku
sonátu 17. storočia, realizovali sme všetko,
čo je o ornamentoch napísané v knihách.
To však neboli naše ozdoby, ale ozdoby
z iného storočia. Je to tak, ako keď na dom
umiestnite ornamenty z inej epochy. Ozdoby sú niečím veľmi osobným. Hudobník
musí zahrať nejakú ozdobu preto, lebo ju
sám ako takú pociťuje. Je to problém, ktorý dodnes neviem vyriešiť. Ani to, či hrať
v Mozartovom koncerte kadencie v Mozartovom štýle? - to je falzifikát. Alebo hrať
kadencie podra vlastného cítenia? Tie potom nemajú nijaký štýl. Bolo by to azda
nefalšované, ale veľká časf publika by to
asi neakceptovala. Podl'a mňa otázka znie,
či treba dodržať staré predpisy, alebo či ich
len treba poznať a chápať a potom použiť
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pre dnešnú interpretáciu. Záväzná odpona ňu neexistuje.
A. Rajterová: Vo svojej knihe, konkrétne
veď

o Monteverdiho dielach, píšete, že exiS'
tuje vel'mi vel'a možných realizácii,
z ktorých mnohé môžu byť dobré.
Áno, to tvrdím. Ale čo máme od Monteverdiho? Dva riadky. To je dojonca veľmi
dobrý príklad pre dogmatizmus. Nikdy
som nechápal, ako možn8 hrať opery
z dvoch riadkov: z basu a spevného hlasu.
A potom občas máme 6 alebo 8 taktov
s piatimi riadkami - to sú päťhlasné ritornely. Čo robia piati huslisti, či ktokoľvek,
kto to hrá, počas celej opery? Vari čakajú
hodinu, aby potom zahrali niekolkotaktové ritornello, a potom zase nič? O čo vlastne ide? Náhodou vo viedenskom prameni
Odyseovho návratu do vlasti je na niektorých dvoj r iadkových miestach napísané
"tutti gli strumenti" - všetky nástroje. Kto
to má byť? Uvažoval som: kto pracoval
s Monteverdim, prečo poslal túto partitúru do Viedne? Mojím výsledkom bolo, že
túto operu možno predviesť s jedným čem
balom, ktoré zastupuje orchester, a, pravda, so sólistami. Je to autentické, lebo sa
hrajú všetky komponované tóny a nič sa
nepridáva. Ale keď takúto operu pošle autor do Viedne, na dvor, kde orchester pozostával z dvesto hudobníkov, kde bol obrovský dom, nie pre šesťdesiat poslucháčov ako v Benátkach, ale pre dvetisíc
poslucháčov, potom "tutti gli strumenti"
možno znamená dvadsať s láčikových nástrojov, tri dychové nástroje, možno trúbku. Potom si kladiem otázku, prečo napísal toto dielo v C dur? Kde prichádza boh,
je trúbka v C dur. Prečo píšu Monteverdi
i jeho kolegovia zakaždým, keď je v hre
more, pre trombóny - nástroje boha Neptúna? Prečo hovorí, že keď je veľa erotiky, t reba použiť flauty? To všetko v tejto
partitúre nieje zapísané- iba "tutti gli strumenti". Vyhotovil som potom partitúru,
kde to, čo hral hráč na basso continuo, som
urči l nástrojom podl'a symboliky doby. Nie
všade, lebo recitatívne úseky sú aj naďalej
obsadené s jedným nástrojom, s jednou
lutnou, alebo s jednou harfou , alebo
s jedným organom, alebo s jedným čem
balom. A to je druhý extrém. Teda jedným
extrémom by bolo autentické predvedenie
s jedným čembalom a so spevákmi. Druhým extrémom je vypracovanie sprievodu podľa symbolov doby. Obecenstvo to
prijme, lebo tieto symboly sú ešte dodnes
dobre zrozumiteľné - takéto predvedenie
teda môže byť veľmi aktuálne. Robil som
tak v presvedčení, že Monteverdi s i to
možno predstavil podobne a že azda mohol byť spokojný. Ale mal som mnohých
kolegov, ktorí povedali, že to je celkom
nesprávne, že tam nástroje byť nemôžu.
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Môžete argumentovať ako chcete, toho,
kto má dogmatický názor, nepresvedčíte.
Alebo iný príklad. V partitúrach Monteverdiho žiakov, ktorí sa zúčas t nili aj na predvedeniach jeho diel, sa nachádza už priebežne päť riadkov, sú však prázdne. Skladatelia zapísali spevný hlas, potom nechali
päť prázdnych riadkov a potom zapísali
basový hlas. Nech mi nikto nepovie, že takto
plytvali drahým papierom. Tieto riadky sa
však vypÍňali pri predvedení. Nebola to teda
vec skladateľa, ale vec interpretov.
Nuž, toto je môj názor, môj spôsob číta
nia. Nie každý ho musí považovať za správ-

ny.
V historicky poučenej interpretácii sa
používajú originály dobových nástrO'
jov, :U ich kópie. Ktoré z nich uprednosf,
ň~ete?
Pokiaľ ide o sláčikové nástroje, nie je možné vytvoriť kópie veľkých majstrov. Ani
z Rembradtových obrazov nemožno urobiť
kópie -vždy totiž zostanú kópiami. Stradivariho husle sa kopírujú vyše dvesto rokov a ešte nikomu sa nepodarilo vyhotoviť nástroj, ktorý je rovnako dobrý ako
originálne predlohy. Ale pokúšame sa mať
čo najlepšie staré nástroje alebo novo postavené barokové nástroje, ktoré nie sú
také dobré ako stradivárky, ale nie sú horšie než iné nástroje. U dychových nástrojov to je iné. V dôsledku toho, že ich stavba
je ovel'a menej závislá od umenia ako od
meratel'ných fyzikálnych vlastností, možno vytvoriť vel'mi presné kópie dychových
nástrojov, najmä plechových. V našom súbore sme mali šťastie, že sme pre všetky
dôležité dychové nástroje našli fantastické
originály. Máme vynikajúcu flautu z vlastníctva Fridricha Velkého (1756) a hoboj z Lipska asi z roku 1720, teda presne z Bachovej
doby. Na tomto dobovom origináli predtým nikdy nikto nehral. Dal i sme vyrobiť aj
jeho kópiu: najprv vrchnú časť, ktorú sme
vymenili s originálom, potom strednú časť,
ktorú sme tak isto vymenili s originálom tak dlho, až nebol rozoznatel'ný nijaký rozdiel. Dôkladnejšie sa to ani nedá urobiť. To
isté sme urobili s hobojom ďamore. Fagot
máme originálny. Trúbky a rohy: dlho sme
používali originály, teraz hráme na kópiách, lebo originály sa veľmi opotrebúvajú.
P. Zajíček: Ako vidíte problém kastrátov?

Vari snaha priblížiť sa k ich úžasnému
citovému prejavuje reálna, alebojeten,
to výraz nenávratne stratený? Máme
v súčasnosti za kastrátov adekvátnu n~
hradu?
Je to obrovský problém. Raz som počul
kastráta, ktorý spieval fantasticky v štyroch oktávach - vo výške až po koloratúrny soprán, v hÍbke po bas. Nijaký kontratenor, nijaký falzetista nevie tak spievať.
Takmer nijaká žena (štyri oktávy, samo-

zrejme, aj tak nie) nemôže poskytnúť tento výraz, lebo hlas kastráta je mužský hlas
schopný mimoriadnej výšky. Zaiste to bola
perverznosť, keď v pápežskej kapele nesmeli spievať ženy, s pievali teda výlučne
kastráti, a aj v divadle - u Shakespeara hrali muži aj ženské úlohy, lebo ženy sa
nemali vystavovať napospas verejnosti.
Speváčok bolo pomerne málo a doba sa
vyhýbala ich obsadzovaniu. Plnohodnotná
náhrada za hlas kastráta neexistuje. Uvediem konkrétny problém, napríklad z Korunovácie Poppey: Nero bol sopránový kastrát, Poppea bola žena, spievajúca soprán.
Keď spievajú súčas ne, je preplietanie ich
hlasov hudobne i z hľadiska symbolu naozaj fantastické, neobyčajne pôsobivé. V našej prvej nahrávke som mal speváčku s prenikavým hlasom, Elisabeth Sädersträmovú, ktorá spievala Nera. Na javisku som
však túto úlohu vždy obsadil tenoristom.
Hudobne to bolo nedôsledné, ale pre moje
dramatické cítenie by bolo neznesiteľné realizovať na javisku taký pár, aký predstavujú Poppea a Nero, dvoma ženami. Musel
som za to zap latiť kompromisom - Nero
spieva svoj part o oktávu nižšie. Aj ďalšie
úlohy kastrátov som obsadil tenoristami.
Purista s tým nemôže byť spokoj ný. No ten
nemôže byť spokojný ani vtedy, keď spievajú dve ženy, lebo Nero nie je ženou, ale
nadmužom. Kontratenoristovi bude táto
úloha spravidla privysoká. Ak sa nájde taký,
ktorý výšky zvládne, nemal by som námietky proti takejto realizácii . Môže to byť pekné. Nestačí však zvládnuť všetky tóny. Interpretácia musí byť významná a musí vynikať veľmi krásnym zvukom. Kontratenoristi spievajú falzetom, čo nie je ich normálny hlas. Je to teda rovnako neriešiteľný
problém ako moderný klavír v Mozartovom klavírnom koncerte. Klavír sa totiž
vyvíjal celkom ináč ako orchester a napriek
tomu hrajú klaviristi Mozartove koncerty
vynikajúco na Steinwayi a s orchestrom,
ktorý znie veľmi podobne ako orchester
Mozartov. To ani hudobne ani historicky nie
je správne, ale diela sú také krásne a úžasné,
že ich treba hrať. Aj ja som to už takto robil.
Jednoducho, sú to kompromisy.
A. Popovič: Moja otázkaje praktická,

týka sa obsadenia symfonického or,
chestra pri interpretácii klasického r~
pertoáru. Ako model~ete zvuk moder,
ných nástrojov, ktorý je k dispozícii
v bežných prevádzkach? Mám na mysli
konkrétne pomer prvých a druhých
huslí·, a rovnako otázku basového fun,
damentu, ktorý bol v klasicizme na rov,
na kej úrovni ako vo violončelách a kon,
trabasoch. Celkovo ma zaujíma, ako
približujete moderný inštrumentár
zvuku starých nástrojov, alebo či vám
vôbec o to ide.
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Máte na mysli Mozarta a Haydna. So sláči
kovými nástrojmi možno urobiť vel'mi vera. Ak vieme, ako sa na dobových nástrojoch hralo, ako nástroje reagujú a ako znejú. potom sa s týmito poznatkami k nim
možno vel'mi priblížiť aj s dnes používanými nástrojmi a s kovovými strunami, k(oré pri tom zohrávajú vel'mi dôležitú úlohu.
Na dnešných sláčikových nástrojoch sa dá
takmer tak hrať ako na starých nástrojoch.
Nie je to I'ahké, ale je to možné.
Čo sa týka obsadenia: podl'a mňa je pri
rozsadení orchestra vel'mi dôležité, aby
prvé a druhé husle sedeli oproti sebe, teda
nie na americký spôsob; pokia!' to je možné, je tiež veľmi dobré, ak sú 1. a 2. husle
rovnako početné, ak violy sedia vedl'a
2. huslí a violončelá vedl'a 1. huslí a kontrabasy za violonče lami. Sláčikové nástroje

je a v každom modernom orchestri je flauta vlastne príliš hlasná. Základnou ideou
flauty je vel'mijemná farba, a kovový zvuk,
ktorý produkuje dnes najmä v hlbokých
polohách, je v klasickej hudbe principiálne
neželatel'ný. Zvážme, kedy bola vymyslená
dnešná flauta - asi roku 1848 - a kedy ju
zaviedli do dnešných orchestrov- vo Viedni napríklad až roku 1908, a to po dlhom
pre a proti, teda takmer 60 rokov po jej
vynáleze. Treba mať teda flautistu, ktorý
vie podl'a možnosti hrať aj na traversiere,
alebo aspoň musí byť dostatočne flexibilný,
aby primerane ubral zo zvuku. Klarinety
nie sú problémom, fagoty áno, lebo sú vnútri vystužené gumou, v dôsledku čoho nie
sú dreveným dychovým nástrojom, ale nástrojom gumovým. Počuť to- zvuk je iný...
Vel'ký problém predstavujú plechové ná-

Som proti každému dogmatizmu. Zmenu
afektov v rámci skladieb vidno aj na dikcii
skladby. Takmer vždy existuje výpoveď, jej
relativizovanie a potom resumé. Je to vždy
prejav v malom. Mattheson vo svojom spise má osobitnú kapitolu o .,Einschnitte"
(o cezúrach). To je azda vôbec to najdôležitejšie. Vysvetl'uje sa tu, ako sa interpretujú,
resp. hudobne používajú čiarky, dvojbodky, bodkočiarka, výkričník, otáznik. Nie sú
nevyhnutne potrebné pre vytvorenie kompletného prejavu. Keď hráme hudbu tej
doby, musíme poznať pramene, ale potom
ide o to, aby hudba bola čo najživšia.

INTERPRETAČNÉ TRADÍCIE
V MINULOSTI A DNES

A. Rajterová: Existl\iú konkrétne doku~
menty o spôsoboch interpretácie staršej

hudby aj v minulosti. Mám na mysli
úpravy Bacha Mendelssohnom či Hän~
dela Mozartom.
Pomerne donedávna sa hrávala vždy len
súčasná

hudba, pričom sa hudba s taršia než
rokov považovala za starú hudbu,
ktorú možno používať ako prstové cviče
nia, ale nedá sa už uvádzať - je to jazyk
minulosti. Možno to porovnať s oblečením .
Oblečenie našich rodičov spred tridsiatich
rokov, staré fotografie, sa nám zdajú komické. Podobne staré účesy. Je to móda.
Týka sa celých kultúrnych dejín, aj umení.
Bach (podobne ako ďalší velkí skladatelia)
vedel, že keď roku 1723 predvedie svoje
Jánove pašie, možno ich uvedie ešte roku
1726, a potom noty pôjdu do archívu a nikdy viac nezaznejú. Rovnaký názor zdiel'al
aj Mozart. Bolo to jednoducho tak: stará
hudba sa neuvádzala. No niekedy sa objavili aj iné myšlienky. Šialený dvorný radca
vo Viedni sa okolo roku 1780 nadchol pre
Händela a chcel, aby všetci l'udia počúvali
Händelove skladby. Pozýval l'udí, draho
zaplatil hudobníkov, ktorí hrali Händelove
skladby a mysleli si, že tento nadšenec sa
zblázniL Zamkli sa dvere, aby obecenstvo
nemohlo odísť. Bol to syn osobného lekára Márie Terézie van Swieten. Táto hudba
bola napísaná jazykom, zvukovou rečou,
ktorej už nikto nerozumeL Iš lo o kompozície asi z rokov 1740-1750 a o tridsať rokov neskôr l'udia považovali ich jazyk za
natolko vzd ialený a cudzí, že už bol nepredveditel'ný. Dobre, povedalo sa, máme tu
Mozarta, ten ich upraví tak, aby sa dali hrať.
Mozart teda upravil veľa kompozícií, najslávnejšia z nich je Mesiáš, ktorého preinštrumentoval, a ktorý v jeho úprave znie
skôr ako Mozart než ako HändeL Ale v tejto
podobe bola táto hudba vtedy prijatel'ná
a znesitel'ná. Ale nebol to Händel, akého
Händel skomponovaL A podobne ďalšie
skladby v Mozartovej úprave, pričom nedesať

teda nepredstavujú vel'ký problém - s výnimkou kontrabasov: moderné kontrabasy sa z mne nepochopiteľných príčin (nevedia to ani sami kontrabasisti) jednoducho poťahujú už len kovovými strunami.
Kovové struny totiž pri nasadení tónu produkujú úplne iný zvuk. Keď si vypočujete
s taré nahrávky, okamžite spoznáte, ktoré
orchestre hrajú na kontrabasoch potiahnutých črevovými strunami. Pokia!' budem
žiť, budem bojovať za to, aby sa vel'ké orchestre opäť vrátili k črevovým strunám na
kontrabasoch .
Vel'kosť obsadenia závisí od velkosti siene, preto nemožno určiť pravidlo, kol'ko
má hrať huslí, resp. ďalších nástrojov. V minulosti sa tiež hralo v rôznych, aj velkých
sieňach . Aj v Mozartových časoch - konkrétne v jeho mladosti v Taliansku - sa
vyskytli obsadenia so 16 prvými a 16 druhými husl'ami.
Dychové nástroje sú problémom. S hobojmi možno pracovať pomerne podobne
ako so starými nástrojmi; s flautou to nie
je možné, lebo zvuková idea flauty sa od
všetkých ďalších nástrojov zásad ne odlišu(!2 HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2004

stroje, lebo hráči na rohu potrebujú istotu,
n echcú kiksovať, no istota a krása sú nekompatibilné. Čím dlhší je roh, tým krajšie
znie - povedané zhruba. A o čo je kratší,
o to je istejší, lebo tóny nie sú vel'mi blízko
pri sebe. Ja sa vždy prihováram za krásu
oproti istote. Poďakujem sa hráčovi na
rohu, ak bude kiksovať, lebo riskovaL Podobne je to s trúbkou. Jediný raz, v rámci
jednej skúšky som dosiahol, aby hrali na F
trúbke - je to fantastické, lebo prechod medzi rohmi a medzi trombónmi je jednoducho úžasný. Dnes sa hráva na čoraz menších nástrojoch, skoro každý hrá na C trúbkach. Výsledkom je istota a menej krásy.
F. Kl inda: Zal\iíma ma váš názor na rea~

lizáciu afektov v Bachových organo~
vých dielach, ktoré Mattheson označu~
je ako neustále sa vlniace a striedajúce
more. Oproti tomuto požadovanému
bohatstvu afektov a registrov nastúpili
v posledných dvadsiatich rokoch v or~
ganovej interpretácii v Holandsku aN~
mecku nemenná farba zvuku, rovnaké
tempo a afekt v rámci jedinej, aj pät~
násťminútovej skladby.
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chápem, prečo to tak urobil, lebo naozaj
zmenil Händelove idey. To isté sa sta lo
s Bachom. Šialený zborový dirigent v Berlíne si povedal: Bachove fantastické diela
sú síce sto rokov staré, no sú naozaj úžasné, ničím neprekonané. Ukázal ich vel'kému skladatel'ovi Mendelssohnovi, ktorý. samozrejme, z nôt spoznal o akú;>kvelú hudbu ide, no nikdy by ju nebol r'!íohol uviesť
tak, ako bola napísaná. Uro~l novú inštrumentáciu, novú verziu diela a dielo predviedli s vel'kým úspechom. Videl som partitúru Matúšouých pašií, ktorá bola podkladom predvedenia vo Viedni roku 1880.
Nachádzajú sa v nej trúbky, rohy, trombóny, bubny, samozrejme tympany, klarinety - neuveritel'né nástroje, u Bacha sa nevyskytujúce ... ale l'udia boli schopn í toto
dielo počúvať iba tak, ako by znelo v ich
súčasnosti. Nechceli ho počuť inak, bolo by
to bývalo príliš staromódne. V dôsledku
toho, že v každej dobe sa prakticky uvádzala len súčasná hudba, bolo potrebné
preniesť každé dielo do zvukového šatu
vlastnej doby.
V 20. storočí sa podiel starej hudby neustále rozširoval. Hralo sa veľmi vel'a Beethovenových diel, od začiatku storočia už
aj Mozartove kompozície, niečo aj z Bacha
a čoraz menej súčasnej hudby. Dôvod tohto
javu je vecou osobitnej diskusie - je to vel'ký problém ...
No vo chvíli, keď sa hrá vel'a starej hudby, a to viacerých storočí, natíska sa otázka, ako ju hrať, do ktorej doby ju preniesť.
Súčasnosť neexistuje, lebo súčasná hudba
nemá zvuk. Súčasná hudba doby Brahmsa
má zvuk Brahmsa, Dvoráka, Čajkovského.
Súčasná hudba 20. a 30. rokov 20. storočia má zvuk Bartóka, Stravinského a Schänberga - ale to nie je jeden zvuk, to je vel'a
zvukov. To už nie je jednotný dobový štýl.
Povedalo sa teda, že všetku hudbu budeme hrať štýlovo primeraným spôsobom.
Výsledkom bolo to, čo som sám zažil na
Akadémii, že mi stará hudba pripadala nekonečne nudná, lebo sa nevedelo, čo s ňou
treba urobiť. A tu vzniká problém, ktorý
naznači l pán kolega, že totiž existuje celý
rad pomocných prameňov, ktoré hovoria,
ako sa hudba hrala v dobe jej vzniku, a ktoré nám, pokia!' im rozumieme, pomáhajú
živšie interpretovať diela minulosti. Vždy si
však musíme byť vedomí toho, že nie je
možné hudobne oživiť historické doby aspoň ja som sa o to ani nikdy nesnažil.
Chcel som iba významnú hudbu minulosti
uviesť naj lepším možným spôsobom pre
dnešok. Nejde o prechádzku múzeom.
Veľa diri~ete

vo Viedni, kde je veľmi
živá interpretačná prax hudby obdo,
bia klasicizmu a romantizmu a kde
možno presadzovanie vašich predstáv
nieje vždy celkom jednoduché.
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Spočiatku to iste bolo ťažké, lebo hudobníci s i myslia, že všetko vedia. No vo Viedni je
táto tradícia naozaj obdivuhodná. Veď zvážme: keď som začínal, poznal som mnohých
hudobníkov, ktorí ešte hrali s Johannom
Straussom, a u panej, ktorá nám sedemnásť rokov prenajímala byt, každé dva týždne hrával Brahms komornú hudbu. Ale tradíciou sa aj vel'mi vel'a zakrýva. A na vel'a
sa aj zabúda. Robert Stolz ako osemnásť
ročný ešte poznal Johanna Straussa. ktorý
mu povedal, že je jeho najlepším interpretom. Potom odišiel do Hollywoodu, po vojne sa vrátil a my sme s ním často hrávali
Straussove diela. On mohol byť zárukou
autentickosti, no pritom v tom bolo už vermi vel'a Hollywoodu. Teda nemožno dôverovať... Každému je známa predohra k Netopierovi. Pred nástupom hlavnej témy je
pauza. Myslím si, že Strauss na tomto mieste
robil minimálnu pauzu, takmer nič. O desať
rokov neskôr bola táto pauza už trošku
dlhš ia, o ďalších desať rokov ešte dlhšia
a nakoniec to je už iba špina, už to nie je
tradícia, hoci sa z nej vyvinula. Špinu treba
zahodiť a pokúsiť sa zistiť, čo je naozaj tradícia. To je azda jadro problému. Viedenskí
hudobníci hovoria, že to vždy hrávali takto.
Ale .,vždy" nieje vel'mi dlho. Spýtal som sa
ich, odkedy už nehrajú na F trúbkach. Myslíte si, že sa to dalo zisti ť? Bolo to nemožné.
Môžem síce presne zistiť, kedy použi l Beethoven ventilový roh, ale kedy po Gustavovi Mahlerovi prestali hrať na F trúbkach,
odkedy hrajú na Ca B trúbkach, to nemožno zistiť. Moje výskumné schopnosti na to
nevystačili. Teda tradícia je nebezpečná vec.
P. Zagar: Keď počúvate predvedenia

kolegov či partnerov v hnutí o oživenie
starej hudby, ako vnímate ich odlišné
realizácie, hoci im ide o to isté, o čo
vám?
To je ťažká otázka. Keď zvážite, ako skoro
sme s tým začali, potom sú to sčasti moje
deti i vnuci. A je lo tak ako s deťmi , že nie
v každom prípade akceptujeme otcovstvo.
Je jasné, že každý človek má vel'mi osobný
prístup k problémom a niektoré prístupy
považujem za celkom fantastické, nadchýnajú ma. No tam, kde ide o vernosť histórii, a nie o vernosť dielu, otcovstvo prijať
nechcem, s tým nemôžem súh l asiť. Toto
nebezpečenstvo je pri práci s prameňmi,
s ich dôsledným akceptovaním vždy prítomné - je to nebezpečenstvo dogmatických riešení, keď vyhlasujeme, že niečo je
správne alebo nesprávne. Raz som bol na
kongrese, na ktorom boli prítomní všetci
lutnisti sveta. Mal som prednášku o tom,
čo očakávam od zvuku lutny. Bolo tam,
myslím, 97 lutnistov. Bolo to piaty deň
kongresu a všetci lutn isti už boli rozvadení, nerozprávali sa medzi sebou, lebo jedna
skupina hovorila, že malíček musí byť

umiestnený na určitom mieste vrchnej
dosky, tak ako to požadujú staré obrazy
a pramene, kým druhá skupina tvrdila, že
to je úplne nesprávne, že malíček musí byť
o dva centimetre nižšie. Tento problém bol
postavený tak dogmaticky, že sa tvrdilo, že
kto nemá malíček umiestnený takto, vôbec nehrá na lutne. A problémom prestala
byť hudba, zvuk, ktorý z nástroja vychádzal.
Ten istý problém máme s husl'ami. Sú obrazy, kde sa husle držia bez brady, iné, kde
sa držia s bradou. Existujú tisíce starých
huslí, kde je lak zničený l'udským potom
v dôsledku držania huslí bradou a - ako
som povedal - sú obrazy, kde sa nedržia
husle bradou . Mne sa páč i , keď sa na
husliach hrá krásne, bez ohl'adu na to, či sa
držia bradou alebo nie. Ale keď niekto tvrdí, že niekto, kto nemá bradu na husliach,
nehrá na husliach, alebo naopak - to je
dogmatizmus. Vo chvíli, keď sa držíme
dogmy, pochodíme tak ako lutnisti, ktorí
sa pohádali kvôli malíčku, o ktorom si čosi
prečítali, čo zároveň nikdy nemôžu a ani
nemajú sp rostredkovať poslucháčovi.
Toto nebezpečenstvo hrozí v celom spektre prameňov. Treba na to hl'adieť tak satiricky a ironicky, až sa problém sám od seba
rozplynie.
OPERA

A. Rajterová: Dnes patríte k nl\ivýznam,

nejším operným dirigentom. Z tu prí,
tomných asi málokto mal pravidelne
príležitosť vidieť vaše naštudovania,
s výnimkou azda niektorých TV zázna,
mov, či stručného obrazového spravO'
dajstva ORF. Vieme však, že v opere
vždy pracujete s modernými orcheS'
trami, okrem Monteverdiho, no vráta,
ne Mozarta a Beethovena a že vašimi
partnermi sú režiséri, ktorých inscená,
cie sú v očiach bežného diváka niekedy
udivujúce. Najmä, ktorý vie, že vám ide
o pochopenie historické ho roz meru
hudby, môže mať pocit nesúladu.
Nebude pre mňa l'ahké vysvetl iť to jednou
vetou. Podl'a mňa je divadlo vel'mi živou
záležitosťou. Ak sa dnes uvádza divadelná
hra od Moliéra alebo Shakespeara, hrá sa
tak, aby sa !'u dia cítili byť oslovení, aby podra možnosti pochopili autorov pôvodný zámer, ideu. Mozartove opery Don Giovanni
či Figarova svadba boli svojho času škandálom. Ľudia nešli na tieto predstavenia pre
pobavenie, ale boli zdesení z toho, čo vrah
Don 'Giovanni narobí v dušiach mnohých
l'udí, ako ich poznačí na celý život. Ako operný divák som mal vždy pocit, že dnešní
poslucháči si takýto zážitok neželajú. Chcú
vždy znovu vidieť krásny kus, ktorý poznajú. Ja to nechcem. Najmä nie v diele,
ktoré hl'adí do priepasti, v diele, v súvislosti

l.l:l

HUDOBN Ý ŽI V OT • 4 • 2004

ROZHOVOR
s ktorým si doboví diváci kládli otázku, vari
sa niečo také vôbec smie uvádzať, vari
možno od nich vôbec žiadať, aby sa na to
pozerali. A Mozart to robil. A n ielen on uvádzam ho len ako príklad. V takom prípade chcem mať aj ja tento zážitok. H!adám režisérov, ktorí rozumejú hudbe, ktorí rozumejú subtextom hudby; veď hudba
nie je jednoduchým zhudobnením textu,
ale komponuje text a potom sama vyjadruje niečo iné - to je zvuková reč. A tento
hudobný text môže z namenať opak textovej predlohy. Vezmime si áriu Fiordiligi
.. Come scoglio" z opery Cosi fan tutte. Podľa textu Fiordiligi hovorí: stojím ako skala
a budem ti taká verná ako skala rieke.
Ale hudba svojím prudko padajúcim gestom naznačuje. že vnútorne už zlyhala. Výpoveď hudby je teda v protiklade k textu.

najlepšie sprostredkovať? Historické predvedenie by ma nezaujímalo, alebo ak, tak
len akademicky. Hudobne áno. Lebo v hudbe môžem preniesť obsahy len historickými prostriedkami.

Z tohto hľadiska bola zaujímavá vaša
spolupráca s Jeanom Pierrom PonneJ,
lom na Monteverdiho operách, ktoré aj
vizuálne pôsobili ako historicky poňa,
té ...
Monteverdiho opery s Ponnellom boli asi
najmodernejšie zo všetkých mojich javiskových prác. Ešte pred začiatkom práce na
našej prvej spo ločnej inscenácii - Monteverdiho opere Orfeus- sa ma Ponnelle spýtal, či by ma veľmi podráždilo, keby sa dielo uviedlo v džínsach, teda v obyčajnom
americko-európskom všednom oblečení.
Odvetil som, že ak to dáva zmysel, nemám

Alžbeta
Rajterová
Nikolausom
Harnoncourtom

Aj v operných sprievodcoch si mozeme
prečítať, že Fiordiligi je neochvejná, čo je,
pravda, omyl. Budem spolupracovať len
s režisérom, ktorý rozumie harmónii i subtextom, ktorý sa nechá hudbou usmerniť.
Ale ktorý zároveň spozná a pochopí aktuálnosť diela a neuvidí v ňom jednoducho
peknú starú operu na príjemné strávenie
večera, ale chce pred obecenstvo predstúpiť s vážnym prienikom do jeho hudobnodramatických aspektov. Viem, že sú ľudia,
ktorí to nechcú. Chcú, aby speváci nosili
parochňu, aby boli tak alebo onak ob lečení
-prečo vlastne? Viete, ako bol i speváci Mozartovej doby v opere ob l ečení? Podľa dobovej módy. Titus vyzeral asi tak ako Jozef
II., a aby bolo poznať, že je Rimanom, hádam mu obliekli brnenie. Ale kostýmy neboli historické. V 19. storočí sa Don Giovanni hral ako romantická opera, čo je tiež
veľmi pekné - Don Giovanni prišiel ako
z 15. alebo 16. storočia. Pravda, nemys lím
si, že všetko treba realizovať v modernom
oblečení. Otázka však nestojí takto. Tá znie:
kde je výpoveď d iela a ako ju môžem dnes
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s tým nijaký problém. Nakoniec to tak nerealizoval, a spevákov odel do fantazijnohistorických kostýmov. No modernosť sa
neprejavuje v kostýmoch, ale v psychológii
a vo výklade diela.

Qo ROMANTIZMU PO SÚČASNOSŤ
A. Rajterová: Veľkú časť vašej činnosti za,
pfňajú opery a moderné symfonické or,

chestre, a intenzívne sa venujete aj
hudbe obdobia romantizmu. Čo je pre
vás dôležité v interpretácii romantick&
ho repertoáru - Brahmsa, Brucknera?
Mys lím si, že práca so starou hudbou ma
naučila pristupovať k partitúram vždy nanovo. Nedirigujem jednoducho ďalšie predvedenia toho istého diela, ale pokúšam sa
zakaždým dielo uviesť tak, akoby som ho
ešte nikdy predtým nebol počul a akoby
som ho ešte nikdy nebol predviedol. Preto
ani nemôžem príliš často za sebou uvádzať
rovnaké dielo, ale po séri i napríklad piatich predvedení ho na niekoľko rokov musím nechať nedotknuté. Myslím si, že spô-

sob analýzy je v dôsledku práce so starou
hudbou iný a jej výsledkom je transparentnosť, čo mi potvrdzuje aj väčšina hudobníkov. Pre mňa je veľmi dôležité, aby emocionálna a racionálna stránka boli v rovnováhe. Na dobré predvedenie nestačí len dobrá
analýza. no nie je možné ani dobré predvedenie bez analýzy. To prvé bude úplne správne, ale bez e mócií, to druhé bude len čírou
emóciou, so samými chybami. Nemyslím
si, že v zásade robím veci ináč ako moji kolegovia, ibaže možno menej myslím na
posledných šesťdesiat rokov a dodávam
dielam viac transparentnosti. Inak nevidím
veľký rozdiel.
P. Zagar: Veľmi s vami súhlasím, ak hO'

voríte, že v starej hudbe nejde ani tak
o historický zvuk ako o výpoveď, ktorá
dokáže otriasť aj súčasníkom. Zaujíma
ma potom, akú cestu si nájdete ku skJa,
dateľom súčasnosti (najmä po druhej
svetovej vojne), ktorí ako keby sa vzdali
všetkých výrazových prostriedkov
hudby? Máte k nim akýsi komunikačný
kanál, aj keď sa táto hudba akoby úpJ,
ne odrezala od minulosti?
Postavenie súčasnej hudby najneskôr asi
od druhej svetovej vojny, alebo možno ešte
skôr, je pre mňa veľmi rozporuplné. Faktom je, že skladatelia komponovali a poslucháči chodili do koncertných siení za klasickou hudbou, kde sa do programov vsunula hádam jedna súčasná skladba, ale
nebol to primárny obsah programov. Dodnes to tak zostalo . Dôvod treba hľadať
v mnohých predchádzajúcich storočiach
a súvisí s duchovnou situáciou doby. Myslím si, že na tom nič nezmeníme. Nemožno povedať, že odteraz budeme hrať len
súčasnú hudbu. Želanie, aby kultúrna situácia bola taká, že celkom vystačíme so súčasnou tvorbou, je iba snom. Mimoriadne
obdivujem umelcov, najmä skl adateľov,
ktorí naďalej komponujú napriek tomu,
že nachádzajú tak málo poslucháčov. Akoby stavali mosty do hmly, nevediac, či sa na
druhej strane nachádza breh. Ako hudobník mám zlé svedomie, lebo mám pocit, že
by som sa s tým mal zaoberať oveľa intenzívnejšie. To by však znamenalo, že nemôžem robiť starú hudbu. Som veľm i pomalý
robotník a pre všetko, čo robím, potrebujem vel'mi veľa času. Raz som dirigoval aj
Beriovu premiéru, ale centrom môjho záujmu nie je súčasná hudba. V skutočnosti
ma veľmi zajímajú klasici 20. storočia
(okrem Schi:inberga). Žijúci skladatelia sa
za to oprávnene na mňa hnevajú.
Čo pre vás hudba znamená?

Hudba je azda najtajuplnej ším medzi
všetkými umen iami. Pre mňa je čímsi božským.
PRI PRAVILA AL ŽBETA RAJTEROVA
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KONCERTY

rancúzsko-ruský kon ce r" s francúzskym dirigentom nás čakal 19. a 20.
v rámci abonentn~ch cyklov A/
8. Sl"uboval vydarený večer, vynikajúce interpretačné kreácie . Nestalo sa tak celkom ... Je pravda, že skladby Faurého
a Roussela, dvoch nevšedne osobitých autorov z krajiny galského kohúta, tvoriacich
na konci 19. a v prvej polovici ZO.storočia,
nemožno považovať za najväčšie koncertné ťaháky; možno ani v Paríži, nieto ešte
v Bratislave ... Čakal som však, že Rachmaninovov krkolomný a fascinujúci Tretí klavírny koncert týmto ťahákom bude, Reduta sa však ani zďaleka nenaplnila.
Večer otvorila orchestrálna suita op.172
Masky a bergamasky (z pôvodnej scénickej
hudby pre divadlo v Monte Carlo) od Gabriela Faurého. Zdanlivo nevinná "hu dbič
ka", písaná v nápadnom "neo" štýle, niečo ako francúzska Klasická symfónia, naplnená bohatstvom farebných a harmonických jemností, l'ahkou a elegantnou iskrivosťou. Dirigent Alain Paris (priamo
z Paríža, aká to náhoda) z tejto príjemnej
skladby zďaleka nevyfažil toľko, kol"ko
mohol a hráči Slovenskej filharmónie sa
ňou akoby necítili zvlášť priťahovaní. Škoda, pretože Fauré sa u nás hrá zriedkakedy. Aj keď aktérom nemožno uprieť istú
racionalitu výstavby či logickosť makroštruktúry, takéto muzicírovanie jednoducho "nehreje".
Pri ďalšom čísle koncertu sa musíme
pozastaviť trochu dlhšie. 3. klavírny koncert d mol op. 30 od Sergeja Rachmaninova
je snom azda každého klaviristu. Je burcujúcou a otriasajúcou hudbou, v podaní tých
najväčších grandióznym kúskom . Kto by
nebol býval zvedavý, ako sa s ním vysporiada v Nemecku žijúci bulharský rodák
Tomislav Nedelkovic,Baynov? Po doznení posledného tónu bolo však smutné
konštatovanie na svete. Nikto nechce Baynovovi krivdiť. Kto by mu nepriznal majstrovstvo prstovej techniky toho najvyššieho rangu? Ale kto by zároveň nepočul, ako
si klavirista nevšíma mnohé z toho, čo je
pre Rachmaninovovu poetiku prvoradé ...
Široko klenutú melodiku vedl'ajších tém,
s tragizmom hraničiacu nostalgickosť, koloristický esprit zvonivých, trblietajúcich
pasáží, bohatú melodickú zvrásnenosť pianistických figurácií, vel"kolepé maestoso
záveru ... Primárny problém vidím v tom,
že Baynov interpretáciu tohto krásneho
a mohutného diela poňal ako športové

F
februára ,
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ky prvej časti . Škoda, že Baynov v tomto
trende nepokračoval.
{A čo si pomyslieť o publiku, ktoré po
tejto kreácii kričí bravó? Ako títo l"udia vnímajú, prežívajú, absorbujú hudbu?}
Ešte šťastie, že sa v druhej časti za spolu-

preteky v behu na krátke a dlhé trate, ako
svetový pohár či olympijské hry. Doslova
neustále "utekal" a ukazoval chrbát bezradnej filharmónii, spomenuté figurácie a pasáže poňal ako zh luk t isícov tónov, ktoré
treba zahrať čo najrýchlejšie. Čo na tom, že
sa časom strácala čistota a zrozumitel"nosť,
že neboli vyzdvihované dôležité tóny a samotný bežec sa napokon tak unavil, až na
konci ledva vyprodukoval poriadne forte ...
Ale aby sme diferencovali aj v kritike:
kým prvá časf ma z uvedených dôvodov
nenadchla, druhú časť Baynov výborne vygradoval a konečne bolo počuť to drásavé,
disharmonické, prechromatizované appassionato z chvályhodného nadhľadu. Tretia
časf však sklamala úplne. Dlho by sa mohlo
lamentovať nad Parisovým podielom v tomto nevydarenom tandeme. Spolupráca medzi sól istom a orchestrom málokedy fungovala, naopak, zväčša úplne zlyhala {pre
spravodlivosť: počul som výkon vo štvrtok, no vraj ani v piatok to nebolo zásadne
iné). Či za to môže nedostatok skúšok, nezmieritel'né umelecké temperamenty alebo hoci aj neprofesionalita kohosi. .. ? O nepočuteľnosti čarovných dialógov napríklad
flauty či hoboja s klavírom radšej nehovorme. Dôležité sólistické h lasy v orchestri sa
strácali , výplňové často dominovali. Sólista a dirigent si na detailoch nedali záležať.
A bohužial', ako sa zdá, v tomto prípade
nielen na detailoch ... Baynov je naozaj znamenitý virtuóz a Tretí koncert je skutočne
ťažko zvládnutel'ný kus, ale ... Jediné, čo ma
z tohto výkonu ozaj uchvátilo, bola spevná, precítená interpretácia hlavnej myšlien-

účinkovania Slovenského filharmonic-kého zboru a vynikajúceho tenoristu Mi,
chala Lehotského zrodila kreácia ovel"a,

ovel"a vydarenejšia. Akoby hral iný orchester a viedol ho iný dirigent. No nie zas celkom, ale základná koncepčná línia Žalmu
80 od Alberta Roussela zostala neporušená. Počuli sme mnohovrstvovú, mnohotvárnu hudbu, dramatickú aj lyrickú, prosebnú i vášnivú, pokojnú a vzrušenú. SFZ
vďaka zbormajstrovi Mariánovi Vachovi
sp ieval s profesionalitou a pripravený na
úrovni, na akú sme si z väčšiny jeho vystúpení zvykli; s elánom a entuziazmom, hlasovo vyvážene, dynamicky diferencovane.
Treba poznamenať, že žalm 80 pre tenor,
zbor a orchester Roussel poňal ako zborovú symfóniu: SFZ počas väčšiny diela stál.
Mladý tenorista Lehotský podal suverénny výkon, svojmu zvučnému hlasu dodal
lesk a oduševnelosf v súlade s výrazovými
intenciami partu. Spolupráca medzi zložkam i interpretačného aparátu fungovala
bez väčších kolízií. Paris dirigoval s prehradom a so zanietením , čo sa odrazilo v spol'ahlivom, o poznanie inšpirovanejšom prejave SF v porovnaní s prvou polovicou programu, Kto chcel, z koncertu napokon
predsa len odišiel bohatší o poznanie. {Len
na toho nešťastného Rachmaninova rýchlo zabudnúť ... )
T OMÁS HORKAY

*
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ramaturgia Slovenskej filharmónie zaradi la do programu {26. a 27. fe~
ruára) tri diela: Symfóniu D dur "1/odiny"
od Josepha Haydna, Koncert D dur pre hoboj a malý orchester od Richarda Straussa
a Stravinského Vtáka ohniváka {vérziu
z roku 1919}. Koncert dirigoval Tom:tš Ha,
nus, sólistom večera bol prvý hobojista orchestra SF Robert Holota. Na úvod by som
chcela vyzdvihnúť netradičný text v koncertnom bulletine od Igora Javorského, ktorý
poeticky a erudovane priblížil nielen diela,
ale aj dva neoddelitel'né fenomény - hudbu a čas, v ktorom plynie. Prvým dielom
bola známa Haydnova Symfónia D dur /Job.

*

*
l: 101 z radu skl adateľových tzv. londýnskych symfónií, ktorá si popularitu získala
najmä vďaka pomalej druhej časti napodobňujúcej tikot hodín {od tia!' podtitul symfónie). Symfonická hudba obdobia klasicizmu okrem toho, že je príjemná na počúva
nie, je považovaná za bazálnu súčasť repertoáry každého telesa pre svoju priezrač
nosť, eleganciu, jasnú a zrozumitel'nú líniu,
na interpretácii ktorej sa dá mnohému priučiť a mnohé cibriť. Haydnova hudba nezaprie pôvod svojho autora, je zemitá a írečitá
ako kraj, z ktorého vzišiel. Tak poňal interpretáciu 101. symfónie aj Tomáš Hanus:
ako šťavnatú hudbu bez akýchkol"vek ná-

b
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silných štylizácií a ekvilibristiky. Napriek
tomu v hre orchestra (aj keď hrá stále kvalitnejšie a disciplinovanejšie) mi chýbal väčší
esprit, ľahkosť a elegancia. Je sympatické,
že dramaturgia SF nezabúda na vlastných
hráčov a dáva im priestor aj na sólistické
prezentácie. Na tomto koncerte sme ·sa
mohli presvedčiť o sólistických ambíciách
a interpretačných kvalitách hobojistu Roberta Holotu. Koncert O dur pre hoboj a malý
orchesler nepatrí medzi najefektnejšie a najvďačnejšie koncertantné diela, ani medzi
najznámejšie skladby autora.Je to však dielo korektné - a korektné bolo aj jeho predvedenie. Bude zaiste zaujímavé tohto mladého hobojistu počuť aj na inom koncerte
a v inej skladbe. Vyvrcholením tohto koncertu bola nesporne Stravinského kompozícia Vták ohnivák. O sile jej hudby, o schopnosti strhnúť poslucháča do víru jej diania
a zapôsobiť nikto nepochybuje. O Hanusovej angažovanosti pri naštudovaní diela a jeho následnom koncertnom uvedení, presvedčil prítomné publikum on sám. A tak
sme v ten večer boli v Redute účastníkmi
nevšedného zážitku. Nielen zo Stravinského hudby, ale aj z výkonov orchestra a predovšetkým dirigenta, ktorý podal presvedčivý dôkaz o svojej inteligencii, kreatívnej
fantázii a výbornom ovládaní svojho remesla. Tomáš Hanus viedol SF s istotou
k ciel'u, ktorý si vytýčil, s koncepciou, ktorá bola jasná a zrozumitel'ná, postavená na
pestrej palete farieb, nálad a melodických
línií. To všetko v bohato sa meniacich tempách a v zložitých frázach. Na výkone orchestra bolo evidentne cítiť pripravenosť
a ochotu nechať sa viesť a živo reagovať na
dirigentove požiadavky. Osobitnú pozornosť si zaslúži dychová sekcia orchestra,
ktorá v Stravinskeho Vtákovi ohnivákovi
podala skutočne výborný výkon. Brilantná
Stravinského hudba našla v Tomášovi Hanusovi a v orchestri SF tento večer adekvátneho partnera.

R

ok 2004, podobne ako všetky roky
končiace štvorkou, sa nesie v znamení
českej hudby. Je Rokom českej hudby
vzhľadom na množstvo jubileí plejády čes
kých skladateľov, interpretov či inštitúcií,
ktoré v hudobných dejinách zohrali významnú úlohu. Slovenská filharmónia (tak
ako by to mala urobiť každá kultúrna inštitúcia) z týchto dôvodov zaradila do svojej

55. koncertnej sezóny viacero podujatí zasvätených Roku českej hudby. Jedným bolo
uvedenie cyklu symfonických básní Moja
vlasť od Bedricha Smetanu 4. a 5. marca
pri príležitosti 180. výročia narodenia skladatel'a a 120. výročia jeho úmrtia. Snáď
najznámejším dielom českej hudobnej histórie je práve tento Smetanov cyklus symfonických básní, s hudbou doslova ako
symbol zviazanou s významnými udalosťa
mi českej histórie a kultúry. Jeho tradičné
uvedenie na otváracom koncerte festivalu
Pražská jar hovorí za všetky... Na Sloven-

zažit~

•

ľu bovorn é

s ku je jeho uvedenie z pochopitel"ných dôvodov skôr ojedinelýmjavom.(Jednu z nich
predstavuje kompletná nahrávka cyklu
v interpretácii orchestra SF s dirigentom
Zdeňkom Košlerom pre bývalé vydavateľ
stvo Opus.) O to viac treba privítať iniciatívu umeleckého vedenia SF, vďaka ktorej
mohli návštevníci koncertov po dlhšom
čase opäť vychutnať kompletný Smetanov
cyklus. Uvedenia a naštudovania sa ujal
český dirigent Leoš Svárovský, ktorý má
s orchestrom SF skúsenosti z viacerých
spoločných vystúpení. Koncepciu Smetanovho vel"diela postavil na základoch domácej tradície a dôsledne sa jej pridržiaval.
Cyklus poňal ako symbol a tým vlastne
neprekročil zažité a zaužívané interpretač
né hranice. Vsad il v prvom rade na samotného Smetanu, na hudbu, jej popisnosť
a hodnoty. Stal sa tak nie spolutvorcom,
ale tlmočníkom diela, kvalitným interpretom vyhýbajúcim sa nástrahám pátosu
a akcentu pietnosti. Pokiaľ vo Vyšehrade
a Vltave viac upútali kompozičné než interpretačné hodnoty, do Šárky sa Leoš Svárovský vložil s väčšou dávkou angažovanosti, ktorú v nasledujúcich Českých luhoch
a hájoch rozvinul do muzikantsky precítenejšej podoby. Vyvrcholením cyklu v jeho
poňatí boli nesporne dve posledné symfonické básne Tábor a Blantk, ktoré vyzneli
najviac prepracovane a koncízne. Pozitívnu rolu zohrala kvalita orchestra, predovšetkým jeho dychová sekcia, zatiaľčo sláčikovým nástrojom chýbal väčší lesk, viac
vrúcnosti a výrazu. napriek týmto pripom ienkam bolo uvedenie Smetanovho cyklu udalosťou. Ako dôkaz o tom prehovoril
aj záujem a reakcie publika, ktoré pochopilo tento koncert ako nevšednú príležitosť vypočuť si jeden z "evergreenov" romantickej hudobnej literatúry, ktorý ani
s odstupom času nestráca nič zo svojej sviežosti, invenčnosti a hudobnej krásy.
MARTA FóLDEŠOVÁ
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védske, slovenské a české skladby tvorili d ramaturgiu koncertu SKO Bohda~
na Warchala v rámci cyklu C 3. marca .
Bola to pravdepodobne u nás dosť málo
známa švédska hudba, ktorá dokázala zapl n iť auditórium SF. Záujem o ňu je u rčite
dobrou známkou vyspelosti našej kultúrnej pospolitosti . Pri vstupe do EÚ možno
by bolo dobré, keby dramatu ~ia SF zaviedla do programovej skladby_ abonentných
koncertov aj cyklus, v ktorom by sme dôvernejšie spoznávali hudobnú kultúru európskych národov (hlavne súčasnú) .
Pre mňa nebola švédska hudba celkom
neznáma, s tvorbou Daga Wiréna som sa
stretol v Paríži roku 1964, vďaka poľské
mu skladateľovi Romanovi Palestorovi. Je
pravdou, že W irénovu Serenádu pre sláči
kouý orchester op. 71 som počul po prvý
raz, no koketova nie s klasicizmom a populárnou hudbou bolo vždy súčasťou tvorivej
výzbroje skladateľa. Wirénova hudba sa
dobre počúva, no pritom nie je lacnou vý-

S

poveďou. Umelecký vedúci Ewald Dane!
a SKO pridali k tejto klasicisticko-populárnej esencii salónny lesk; čaro sláčikov, mäkkú spevnosť a hravosť. Zdá sa, že práve Wirénova Serenáda by sa mohla dostať do kmeňového repertoáru tohto komorného telesa.
V nordickom svete bolo hlboko zakorenené aj Concertino pre trombón a sláčikový
orchester op. 45/ 7 od Larsa Erika Larsson a
(sól ista Albert Hrubovčák). Larsson chápe trombón ako sólistický nástroj a dáva
interpretovi skvelú príležitosť na uplatnen ie inštrumentálnych daností. H rubovčák
túto šancu znamenite využil a potvrdi l, že
aj na tomto nástroji možno vyspievať krásne kantilény (Ária, Prelúdium) a zá roveň,
že i po stránke technickej možno rozoh rať
vtipné brilantné úseky (Finale, Allegro giocoso). Zdá sa však, že Larsson mohol viac
pozornosti venovať sláčikovému orchestru,
rozšíriť jeho koncertantný diapazón a vniesť
do hudby bohatšie koncertantné súperenie. Premiéra Zeljenkovho Concertina pre

KATEDRA HUDOBNEJ VÝCHOVY PEDAGOGICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Vás pozýva
na medzinárodnú vedecko - pedagogickú konferenciu

HUDOBNÁ VÝCHOVA VČERA A DNES
Hudobná výchova v národných programoch výchovy a vzdelávania,
ktorá sa uskutoční
v dňoch 12.- 14. mája 2004 v Agroinštitúte Nitra
pod záštitou
Martina Fronca - ministra školstva Slovenskej republiky
a prof. RNDr. Daniela Kluvanca, CSc. - rektora UKF Nitra

dua klavíry a sláčikouý orchester priniesla
dramaturgický zvrat a pohľad do domácej
tvorivej dielne z roku 2002 (sólisti Peter
Pažický a Aleš Solárik). Pri počúvaní tejto hudby som si položil otázku, kde končí
tzv. rukopis autora a kde sa začína množenie a opakovanie. V hudobnej histórii je na
túto otázku veľa odpovedí, lebo šírka a univerzálnosť ľudského ducha - obrazne povedané - roztvára nožnice osobnosti a rukopis sa dostáva do druhého plánu. Zeljenka sa však v Concertine opäť opakuje.
Túžba vzlietnuť do nových sfér viedla Stravinského ku konvertovaniu do duchovnej
blízkosti Schonberga a pritom sa Stravinského rukopis nevytratil. Príklad Schonberga ako začínajúceho romantika a neskôr
naj revolučnejšieho novátora je ešte vypuklejší. Čo je to teda rukopis, ak sa Schonberg podpísal pod Zjasnenú noc a tiež pod
dielo Ten, ktorý prežil Varšavu . Večný nepokoj, túžba vzlietnuť - odpútať sa od zemskej tiaže - to je rukopis, ktorý vedie spoľahlivo každého umelca do sveta neznámeho, nepoznaného a tajomného.
Mah lerova prosba k Bohu "príď, duch u
tvorivý" platí aj dnes a bude platiť i v budúcnosti. Touto túžbou je posadnutá Sukova Serenáda pre sláčikový orchester Es dur
op. 6, v ktorej Suk "zabudol" na svojho milovaného učiteľa a stal sa dieťaťom božím
s nekonečnou túžbou vytvoriť niečo, čo by
sa vymanilo z bežného, všedného a každodenného života. Tu platí biblická myšlienka že "čl ovek bol na obraz Boží stvorený".
To je tajomstvo Sukovho "rukopisu". Ča
rovná hudba - s ladká i nepokoj ná - raz
česká , inokedy zatúlaná v diaľkach vesmíru, slovom, Sukova Serenáda. Podpísala sa
pod ňu aj skvelá interpretácia SKO.
I GOR B ERGER

Publikaci mUžete zakoupit
u našich distributorú:
HUDOBNINY AMADEO
Komenskeho 6
040 O1 Košice
tel.: 055/622 97 14
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tel. +fax. 021 5443 0998
mus~eforum@nextra.sk

MUSICA SLOVACA
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SKO v JANUÁRI

A FEBRUÁRI

ovoročný koncert ŠKO Žilina ( 8.ja~

N nuára, s reprízami 9. a 10. janúá~

ra), venovaný Roku českej hudby, bol vel'mi atraktívny a naplnil takmer do posledného miesta žilinský Dom umenia Fatra
po všetky tri večery. V prvej časti programu odznela po prvýkrát v podaní ŠKO Vltava z cyklu Má vlast od Bedricha Smetanu
a Koncert D dur pre flautu a orchester od
Viléma Blodeka, po prestávke magnet večera - historicky prvé žilinské uvedenie
Dvorákovej 9. symfónie "Novosvetskej". Dirigentskej taktovky sa ujal skvelý Oliver
Dohnányi , ktorý program prevzal za nemocného Leoša Svárovského. S Oliverom
Dohnányim ŠKO pravidelne spolupracuje,
udržiaval s ním stály umelecký kontakt aj
počas jeho absencie na bratislavských pódiách. Novoročné koncerty boli dôkazom,
že medzi dirigentom a orchestrom panuje
symbióza, čo poslucháč cítil z každej frázy
hudby. Už úvodná Vltava zaujala plynulou
gradáciou pri zachovaní všetkých dynamických a farebných kontrastov a vel"mi precíznou interpretáciou náročných orchestrálnych partov (hlavne v drevách). Flautový
koncert D dur od Viléma Blodeka, tiež "dvojnásobného jubilanta" (1834 - 1874), odznel v podaní vedúceho dychovej sekcie
ŠKO Žilina Jána Figu ru, vynikajúceho flautistu s dlhoročnou sólistickou praxou doma
aj v zahran ičí. O technickej virtuozite a intonačnej istote nebudem písať, to pokladám
u renomovaného sólistu za samozrejmosť,
na hre J. Figu ru si však cením jeho neomylný cit pre frázu (u dychárov dosť vzácny)
a mäkký, zamatový tón, ktorý nikdy nesk!zne do kovovo ostrého, a to ani vo virtuóznych pasážach. Skvelým sólovým partnerom mu bol v 2 . časti koncertu koncertný majster violončiel Pavol Šimčík. Vrcholom koncertu sa stala pochopitel"ne Dvorákova Novosvetská, ktorá síce svojím symfonickým obsadením nepatrí do repertoáru
ŠKO, ale dramaturgia orchestra vyšla v ústrety prianiu mnohých žilinských poslucháčov a na úvod Roku českej hudby zaradila
práve toto dielo s prizvaním hráčov zo SF
a ŠFK (napr. Edmund Troško v skvelom
sóle anglického rohu). ŠKO Žilina už toto
dielo predviedol roku 1998 na brazílskom
.. Festivale de Manaus" a bolo by škodou
neponúknuť tento skvost hudobnej literatúry aj domácemu publiku. Jej predvedenie nieslo pečať Dohnányiho rukopisu vermi presvedčivo, boli sme svedkami starostlivého premyslenia každého detailu, hlbokého myšlienkového ponoru do každej čas
ti, výrazovej a farebnej mnohovrstvovosti,
(a HUDOBNÝ ŽIVOT • 4 • 2004

čo

všetko smerovalo k vybudovaniu jednoliateho celku s mohutnou gradáciou
a strhujúcim finále. Bolo by možné hromadiť adjektíva a skúsiť vystihnúť, ako dobre
sa všetci na pódiu zhostili tohto náročného
diela, ale snáď je to aj zbytočné."Standing
ovations" po každom koncerte a skutoč
nosť, že mnohí z poslucháčov si návštevu
koncertu na druhý deň neplánovane zopakovali, hovorí za všetko ...
a druhom premiérovom abonentnom
koncerte 22.januára privítalo žilinské publikum dvoch amerických hostí renomovaného klaviristu Joshuu Piercea
a na Slovensku dobre známeho dirigenta
Kirka Trevora. Koncert, poriadaný v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave, ponúkal dva zaujímavé tituly - slo-

N

venskú premiéru diela francúzskeho skladatel"a Daria M ilhauda Karneval zvierat
s podtitulom fantázia pre klavír a komorný
orchester a monumentálnu suitu op. 60
Meštiak šľachticom od Richarda Straussa.
Obidva exponované tituly doplnila na úvod
koncertu "repertoárovka" ŠKO - Parížska
symfónia KV 297 od Wolfganga Amadea
Mozarta, predvedená s iskrou a švihom,
ľahko a precízne. Milhaudova skvelá fantázia Karneval zvierat sa hráva u nás sporadicky, je to však zaujímavé dielo - efektné,
inštrumentačne nápadité, je typickou ukážkou hudby parížskej Šestky. Klavirista
J. Pierce k tomu pridal šarm, spontánnosť,
virtuozitu a výsledok bol vynikajúci. Napäto som očakávala dielo R. Straussa - autora, ktorý sa kvôli vel"kému orchestrálnemu aparátu väčšiny skladieb v repertoári
ŠKO Žilina takmer nevyskytuje. Suita Meštiak šl'achricom patrí k najnáročnejším skladbám, ktoré ŠKO počas 30-ročnej existen-

cie uviedol. Extrémne ťažké, takmer sólistické party jednotlivých nástrojov, virtuózny sól istický part koncertných majstrov
huslí (František Figura) a violončiel (Pa~
vol Šimčík), niekedy až neprehl"adná spleť
tém, rafinovaných rytmov, vzájomne sa
prelínajúce pásma jednotlivých nástrojových skupín. Výsledný efekt bol však nad
očakávanie dobrý, hlavne vďaka dirigentovi K. Trevorovi, ktorý má dielo detailne
zvládnuté, ale tak isto aj vďaka sústredeným výkonom oboch sólistov a ostatných
hráčov orchestra.
keď je zvykom písať len o abonentných koncertoch, nedá mi nespomenúť mimoriadny novoročný koncert 15.
januára, ktorý ŠKO usporiadal v spolupráci so žilinským Gymnáziom na Hlinskej ulici . Projekt bol výnimočný nielen tým, že
toto gymnázium už tretí rok poriada pre
svojich študentov, rodičov a ich priateľov
celovečerné koncerty vážnej hudby, ale vďa
ka spolupráci ŠKO a kórejsko-rakúskej spoločnosti SMC vo Viedni sa
po dlhšom čase podarilo
dostať na pódium Domu
umenia Fatra skutočnú detskú hviezdu, len 9-ročnú
klaviristku Sumin Lee
z Južnej Kórey. Nerada používam prívlastok "zázrač
né dieťa", ale v tomto prípade je na mieste. Sumin
Lee zahrala takmer bez
technického a rytmického
zaváhania naspamäť Mozartov Koncert A dur KV 488
a ohromila všetkých muzikálnosťou, orchestrálnym
cítením, razantnosťou prejavu a vysokou kultúrou tónu. Keby som nevidela, kto hrá a len počú
vala, nikdy by mi pri takom suverénnom
výkone nenapadlo, že ide o dieťa. Dirigent
Karol Kevický a hráči ŠKO už po prvej
skúške stratili obavu z "problémového"
koncertu, ostala len radosť z muzicírovania
a úžas nad výkonom malej klaviristky.

A

j

éria februárových koncertov začínala 5.
februára recitálom renomovanej klaviristky Zuzany Štiasnej- Paulechovej ,
ktorá vo svojom reci tá lovom debute v Žiline (zatiaľ účinkovala len s orchestrom) prezentovala skutočne náročný program .
Uviedla Sonátu c mol op. 111 od Ludwiga
van Beethovena, dielo z roku 2002 lnertia
of motion od Jevgenija lršaia, Sonátu pre
klavír od Bohuslava Martinu a Obrázky z výstavy od Modesta Petroviča Musorgského.
Zuzana Štiasna - Paulechová je skutočne
vynikajúca klaviristka, nechcem na tomto
mieste opakovať slová chvály, ktoré sme si

S
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už prečítali v marcovom čísle HŽ v recenzii
l. Bergera na programovo takmer identický recitál v Mirbachu (okrem Musorgského). Žilinské publikum
(cca 250 poslucháčov
oproti 6 v Mirbachu) bolo
jej výkonom právom
nadšené a vytlieskalo si
'
dva prídavky. A práve
v týchto prídavkoch, notoricky známych skladbičkách (Beethoven Pre
Elišku a Mozart Chlieb
s maslom), ktoré si dovolí pridať len .,vel'ký klavirista", som si povedala:
Tak to tu už dávno nebolo - čistá hudobná krása!
Skvelé!

Tára uviedol SKO so svojím stálym hosradičný

fašia_ngový koncert 12. febru~

ťom, dirigentom CbristianomPoUackom
z Rakúska. Pollack pôsobí na pódiu skromne a decentne, bez pompéznych gest, je to
však výborný muzikant a .,starý praktik".
Jeho viacročná spolupráca s ŠKO prináša
ovocie v podobe mnohých zaujímavých,
netradičných projektov. On sám je ich autorom - dramaturgom, dirigentom , aranžérom skladieb a dodávateľom notového
materiálu. Vďaka nemu vzn ikli projekty
z diel Bernsteina, Gershwina, operný galakoncert, straussovské projekty a i. Ch. Pollack bol na medzinárodnej konferencii v Bukurešti pred n iekoľkými rokmi vyhodnotený ako jeden z najlepších straussovských
dirigentov súčasnosti. ŠKO s ním nahrával
diela J. Lannera , kompletizuje dielo J.
Straussa st. pre Naxos k 200. výročiu narodenia autora, čomu bolo venovaný aj
fašiangový koncert. Okrem jeho diel však
po prvýkrát v podaní ŠKO odzneli v úprave
Ch. Pollacka symfonické diela Učeň čarodfj
od P. Dukasa (skvelé sólo 1. fagotistu ŠKO
Jána Mazána), Bolero od M. Ravela, Noc
na Lysej hore od M. P. Musorgského, Suita
z baletu Luskáčik od P. l. Čajkovského a iné
skvosty svetovej literatúry.
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februára odznel v Cykle mladých
• koncert ŠKO Žilina a pos l ucháčov
Konzervatória v Žiline a Akadémie umení
v Banskej Bystrici. ŠKO už roky dáva
priestor mladým začínajúcim umelcom,
pre ktorých kariéru je štart s profesionálnym orchestrom neoceniteľnou skúsenosťou. Za dirigentský pult sa postavil skúsený český dirigent, t. č: šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestra Miloš For~
máček. V úvode odznela Mozartova Haf
fnerova symfónia KV 385, po nej dostala
príležitosť bývalá absolventka žilinského
Konzervatória, študentka AU v Banskej
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Bystrici z triedy Jána Labanta, gitaristka
Eva Kavuljaková v Rodrigovom Concierte de Aranjuez. Kavuljaková napriek mladému veku nie je žiadna
začiatočníčka, má za sebou rad úspechov na medzinárodných súťažiach,
na koncertoch doma aj
v zahraničí, a tak jej spoľahlivý výkon s výrazovo
krásnou 2. časťou nikoho neprekvapil. Prekvapením večera však určite
bola maturantka, subtílne pôsobiaca huslistka
Mária Sršňová , ktorá
bravúrne, takmer bez
technických problémov
zvládla Wien iawskeho
virtuózny Husl'ový koncert č. 2 d mol. V programe ešte odznela
Bachova Kantáta č. 51 .,Jauchzet Gott in alJen Landen", v ktorej sa predstavil talentovaný trubkár z bystrickej AU Andrej Son~
tág, jeho umeleckou partnerkou bola
Alžbeta Trgová.
agnetom posledného februárového
abonentného koncertu 26. februá~
ra bolo vystúpenie legendárneho 82-roč
ného českého dirigenta Otakara Trhlika,
ktorý sa obklopil mladými sólistami a ponúkol dramaturgicky veľmi kompaktný
a vďačný program. Prvá polovica sa niesla
v klasickom duchu, druhá načrela do čes
kého romantizmu ako ďalší príspevok ŠKO
k Roku českej hudby. Po Mozartovej ranej
Symfónii D dur KV 45 odznel málo uvádzaný Koncert C dur pre flautu, hoboj a orchester
od Mozartovho súčasníka An tonia Salieriho v podaní mladej českej flautistky Mar~
tiny Majdovej a slovenskej hobojistky,

M

študentky Ostravskej univerzity Magda~
lény Frankovej. Hoci u Salieriho nie sme
zvyknutí na sk ladateľské skvosty, tento
koncert je napísaný zručne, sólové party
sú virtuózne a celkovo pôsobí dvojkoncert
veľmi sviežo a efektne. Obidve mladé sólistky prekvapili výbornou technikou a súhrou, hrali s mimoriadnou ľahkosťou a suverenitou. Vo výbere z Dvorákových Biblických piesní (č. 1 až 5 a 10) sa vynikajúco
prezentoval slovenský basista Jozef Ben~
ci. Jeho vystúpenie pokladám za jeden z najlepších interpretačných výkonov tejto sezóny. Okrem krásneho sýteho hlasu a čistej
intonácie predviedol široký diapazón výrazových prostriedkov, od vzletu až po posvätnú úctu k hfbke Dvorákovej hudby. Na
záver koncertu odznela Slovácka suita od
Vítezslava Nováka, v ktorej sa najviac zračila pečať velkej dirigentskej osobnosti O.
Trhlíka, jeho charizma, ľudskosť, ako aj dlhoročné skúsenosti. Z výkonu orchestra
bolo počas koncertu cítiť, že sú s dirigentom
na jednej vlnovej d[žke a bezvýhradne mu
dôverujú. Publikum ocenilo výkon všetkých aktérov koncertu neutíchajúcim potleskom.
Nie je zvykom, aby dramaturg písal recenziu na koncerty vlastného telesa, preto
som zámerne takmer nepísala o výkonoch
orchestra. Mohlo by to pôsobiť neobjektívne. Keďže však nateraz nie je v Žiline nik,
kto by hudobnú verejnosť informoval o koncertoch ŠKO, o množstve kvalitných hosťujúcich sólistov a dirigentov, pokladám si
za povinnosť ujať sa tejto úlohy. Zároveň
chcem na tomto m ieste povedať. že považujem ŠKO Žilina za špičkový orchester
v medzinárodnom meradle, o čom svedčí
množstvo jeho medzinárodných úspechov.
Veď napríklad v roku 2003 uskutočnil ŠKO
až 47 koncertov v zahraničí, a to aj na takých prestížnych pódiách ako festiva l súčasnej hudby Aspekte Salzburg v sále Mozartea, Fruhling Festival v Musikvereine vo
Viedni či koncert krajín Višegradskej štvorky v Kráľovskej opere v Bruseli. Aj po vyše
20-ročnom pôsobení v tomto orchestri ma
stále fascinuje absolútna profesionalita
a zodpovednosť členov orchestra, ich ľud
ský prístup a disciplína za neraz veľmi ťaž
kých podmienok (hlavne na dlhých zájazdoch), bez striedačiek a s nižším finančným
ohodnotením, než majú muzikanti vo veľ
kých mestách. Prácu svojich kolegov si veľ
mi vážim a myslím, že hovorím aj za mnohých,hosťujúcich umelcov, ktorí sa do Žiliny znovu a znovu (aj napriek nízkym honorárom) vracajú a dotvárajú tak jej obraz
ako príjemného a živého hudobného centra.
E LENA f lliPPI
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dňoch 19. a 20. februára usporiadala Hudobná spoločnosť Hemerkov~
cov v Košiciach dva komorné koncerty,
ktoré boli voľným pokračovaním koncertov usporiadaných na sklonku uplynulého
roku v rámci Festivalu súčasného umenia.
Koncert 19. februára bol situovaný do
koncertnej siene košického Konzervatória;
odzneli na ňom diela A. Schnittkeho. V. Šarišského aJ. S. Bacha.
Schnittkeho päťčasťová Suita v starom štýle s podtitulom Pastorale
(husle - Peter Mosorjak, klavír
- Ivan Buffa) odznela s ľahkos
ťou a so zdravým hudobným
vklado m mladých interp retov.
Schnittkeho inklináciu k hudobnej tradícii, ktorá sa prejavila
v bachovsky polyfonickom riešení Suity, vystriedala Schnittkeho
kompozícia z roku 1978 trojčas
ťová Sonáta pre violončelo a klavír
približujúca skladateľovo obdobie
racio nálneho štrukturalizmu.
Technicky a výrazovo nesmierne
náročné pasáže bravúrne zvládol
violončelista Andrej Gál, ktorého partnerom pri klavíri
bol I. Buffa. Piesne pre hlas
a klavír od Vladislava Šarišského, študenta 6. ročníka
kompozície na košickom
Konzervatóriu (z triedy
Norberta Bodnára) (1984
vznikli na Vianoce minulého roka a mladý adept kompozície ich dedikoval svojej
láske, ktorá dielo naštudovala a premiérovo uviedla.
Na prvé počutie zaujala Mi~
chaela Sušinová (študuje
5. ročník konzervatória
u Ľ. Šomorjaiovej) muzikálnosťou a kultivovaným prejavom. Intímne ladené dve
piesne Ruža a Želanie (na
básne S. Puškina) s klavírnym sprievodom autora
interpretovala vkusne, s citom pre dramatický výraz.
Šarišského debut prítomných zaujal svojou jednoduchosťou, a ako sám povedal, komponoval ,.čistú
hudbu bez postranných úmyslov". Poslednou skladbou večera bol Koncert D dur č.
12 od J. S. Bacha v podaní Zwiebelovho
kvarteta (M. Zwiebel , P. Mosorjak, P.
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Zwiebel a A. Gál) a klaviristu I. Buffu aktérov, ktorých sme v Košiciach doposia!"
poznali najmä ako ciel"avedomých propagátorov súčasnej hudby. Zdravá muzikalita Zwiebelovcov, dobrá technika a intonačná čistota a zvuková vyrovnanosť
v Bachovi zaistili vyvrcholenie koncertu,
ktorý bol atraktívny aj dramaturgicky.

Koncert 20. februára odznel v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu Košice a bol súčasťou verejnej nahrávky Štúdia
mladých. Programovú zostavu koncertu

tvorili skladby V. Bokesa, l. Szeghy, J. Podprockého, J. Vaja, l. Paríka aD. Schermanna. Slovenskou premiérou bola skladba
Vladimí ra Bokesa Col/'age pre klavíme kv inteto (Zwiebelovo kvarteto a I. Buffa), ktorá vznikla roku 1979 a mala premiéru
v Drážd"anoch roku 1988. Názov skladby
plne vystihol zámer skladateľa, ktorý možno chápať aj ako slovnú hračku . Nesporne
účinný, v celkovej koncepcii stručný a stavebne uvoľnený útvar vyznel plasticky, a to
aj zásluhou interpretov. V Ciaconne pre husle
sólo od l. Szeghy sa blysol Marek Zwiebel
(študuje v Luzerne). Frázovanie, zmysel pre
klenutie lyrického oblúka , rytmická pregnantnosť, to sú devízy, ktoré vystupujú do
popredia pri jeho sólistickej aj komornej hre.
Potvrdil to aj ako primárius kvarteta v Sláčikovom
kvartete
č. 1 od Jozefa Podprockého (z roku 1972) ,
ktorého starostlivé
a premyslené naštudovanie ocenil aj sám autor. Sonáta pre violu
a klavír od Juraja Vaja
už v Košiciach odznela,
a tak sme si jej reprízu
mohli vychutnať v podaní Evy Chamilovej
s klavírnym sprievodom I. Buffu. V skladbe Duo pre dve violy od Ivana Paríka sa vedľa seba postavili dve generácie violistiek pedagogička konzervatória Viera Lipat~
vá a jej zverenkyňa Eva Chamilová. Za
spoločným interpretačným rukopisom sa
skrývalo stretnutie skúseností na jednej
strane a m ladého entuziazmu na strane
druhej. Paríkovu skladbu mali vzorovo premyslenú a precítenú. Záverečnú skladbu rakúskeho skladateľa Dietmara Schermanna
Wanderung pre komorný súbor sme poču l i
už na novembrovom festivale vo verzii pre
dva klavíry. Vo väčšom obsadení sa k bratom Zwiebelovcom pričlenili violončelis
ta Andrej Gál , kontrabasistka Anežka
Moravčíková , trubkár Mikuláš Duran~
ka, klavirista Ivan Buffa a celý ansámbel
riadil Branko Ladič, poslucháč dirigovania na VŠMU.
Dvojica koncertov splnila zámer, ktorý
Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach sleduje. Chce poukázať na tvorivý potenciál mladých umelcov, ktorí verifikujú
svoje schopnosti nielen na dielach minulosti , ale aj na skladbách súčasných skladateľov.

J úuA B uKOVINSKÁ
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MATINÉ
~

U

v MIRBACHU

činkovanie

v komorných združeniach
poskytuje ambicióznym hráčom príležitosť na sebarealizáciu. Hudobné centrum tieto aktivity podporuje ~ raďovaním
vystúpení ansámblov do cykru nedeľných
matiné. 22. februára v Mi rbachu dostalo
príležitosť Žilinské dychové trio. Jeho čle
novia popri angažovaní v tamojšom ŠKO
pôsobia aj pedagogicky.
Všetci členovia Žilinského dychového
tria - hobojista Miroslav Jonáš, klarinetista Marián Chládecký a fagotista Vla~
dimír Hvízdák- sú aj členmi Dychového
noneta ŠKO Žilina. Ansámbel má okrem
pódiových vystúpení na svojom konte aj
štúdiové nahrávky. v minulom roku k nim
pribudol aj prvý profilový CD. Zo širokého
repertoáru sa ľahko vyberajú skladby vhodné na koncertnú prezentáciu. Konštatujeme tak na základe citlivo zostavenej dramaturgie bratislavského vystúpenia.
Úvodné Trio in B je skladateľským produktom hobojistu českého pôvodu Jana
Nepomuka Venta, člena dvorných kapiel
v Prahe a vo Viedni. Svieže 4-časťové dielko začín a krátkym pomalým úvodom podľa zásad klasicizmu, 2. časť zastupuje neodmysliteľný Menuet, ktorý sa dvak rát vyskytuje aj v nasledujúcom opuse. A práve

v súvislosti s Menuetom (zrýchlením vyústil do scherza) sa nám natískala otázka primeranej volby tempa. Vent žil v 2. polovici
18. storočia, kedy sa menuet ešte tancoval.
Preto by azda bolo priliehavejšie zachovať
jeho tanečný charakter (teda tempo) aj
v štylizovanej podobe. Umelci dali prednosť trochu zrýchlenému tempu. Z tej istej
epochy pochádza päťčasťové Divertimento
B dur KV 439 od Wolfganga Amadea Mozarta. Interpretácia oboch skladieb sa vyznačo
vala pevným držaním tempa, spoľahlivou
intonáciou, zrozumiteľnou artikuláciou
a značnou mierou kultúry tónu v súhre.
Ďalšia časť podujatia sa niesla v znamení
skladateľov minulého storočia. Domácu tvorbu reprezentovali Due mouimenti od Juraja
Hatríka. Prvá časť (Scherzo amabile) je vyspelou ukážkou umného evolučného procesu. Odvíja sa od pomerne stručného motívu, akéhosi zárodku, ktorý sa v priebehu
časti rozširuje, či variuje. Je stavebno nosným
prvkom pri rozvíjaní línií, dynamických oblúkov, kontrapunktických prelínaní nástrojových vstupov, pri zah usťovaní. 2. časť (Canzoneffa anche doloroso) na rozdiel od rytmického pulzovania predchádzajúcej časti, prevahou spevných línií exploatuje farbu nástrojov. Skladateľská práca sa orientuje na
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záverov). Vo fúge zoh ľadnil a razantnejší cha-

aleta ambicióznych mladých slovenských klaviristov sa neustále obohacuje. Popri absolventoch a doktorandoch našej VŠMU pribúdajú ďalší, ktorí dali prednosť štúdiu v zahraničí. Jednou z nich je
Barbara Lančaričová z viedenskej Univerzity, kde si (od roku 1996) rozširuje svoj
muzikantský obzor pod vedením Jí.irga von
Vintschgera. Na svojom konte má aj rad ocenení z medzinárodných sút'aží: zabodovala
ako sólistka aj ako komorná hráčka (partnerkajuhokórejskej huslistky Yoo-Ji Kim).
Zásluhou Hudobného centra vstupuje do
povedomia našej koncertnej verejnosti.
Predstavila sa v rámci matiné v Mirbachu
7. marca. Dramaturgiu vystúpenia zostavila počínajúc barokom zo štyroch skladieb každú z iného štýlového obdobia, čím prezentovala svoje prednosti z optiky viacerých
zorných uhlov. Od J. S. Bacha zaradila Prelúdium a fúgu A dur (BWV 888} z 2. dielu Dobre temperouaného klavíra. Lančaričovej prístup k Bachovi sa niesol v znamení akéhosi
druhu kompromisu: medzi akademicky
striedmym prenesením výrazových schopností čembala na klavír a plastickým formovaním fráz - s pomerne úzkou amplitúdou.
Dôsledne však rešpektovala aj čo najskrom-
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nejšie vlnenie agogiky (pravda, s výnimkou
rakter témy, čo sa prenieslo aj do formovania vyznenia nálady celku.
Sonáta E dur op. 109 patrí medzi diela
posledného tvorivého obdobia veľkého
Beethovena. Klavír sa tu stáva nositeľom
obsahu plného vznešenej krásy, mužnej
lyriky, nadpozemsky elezijského jasu
a mieru - najmä v 1. časti, kde pu lz základného tempa Vivace prerušujú vstupy v tempe Adagio espressiuo aj v záverečnom variač
nom slede. Klaviristicky bola sonáta zvládnutá skvele; po stránke výrazovej i stavebnej
však ešte interpretka nedozrela na jej zakódovaný obsah. Najviac sa priblížila k vystihnutiu obsahu v šumivom Prestissime.
Romantickú epochu zastupovali nároč
né Variácie op. 42 na Corel/iha tému ot:l Sergeja Rachmaninova. Vyžadujú vys~lého,
všemožne vyzbrojeného klaviristu - s nezlyhávajúcim technickým zázemím a so
zmyslom pre formovanie viacvrstvovej
sadzby v meniacich sa náladách jednotlivých
variácií. Aj keď to klaviristické (suverénne
zvládnutie technických krkolomností) priam
omračovalo, vo vývoji možno dospieť ešte
bližšie k ideálu citlivejším formovaním dy-

kombináciu tónov či dialóg dvoch nástrojov, ale aj na sprievod sólových vstupov, na
úseky, v ktorých dochádza k vertikálnej výslednici zaujímavých trojzvukov. Priebeh
časti vzbudzuje dojem exponovania nejakého problému, ktorý v závere autor vyriešil
a skončil zmierením, vyrovnaním. Línie prerušuje niekoľko generálnych pauz. Môžeme ich chápať ako otázniky.
Suita podf'a Cor·retta od Dariusa Milhauda je výsledkom jedného z početných zdrojov skladateľskej inšpirácie, v tomto prípade umeleckým odkazom uplynulých epoch.
Ohlas na minulosť nie je kopírovaním parametrov vtedajšieho dobového komponovania. Slúži ako východisko k duchaplnému spôsobu zoraďovania nálad, ku koncentrovanému tvarovaniu motívov v zvukovo i stavebne koncíznom tvare. Francúzsky šarm, elegancia, briskný spád a prostá,
ale presvedčivá vrúcnosť boli pre hráčov
príležitosťou zaskvieť sa v tom najpriaznivejšom svetle.
Aj záver patril Francúzovi -od Jacquesa

lberta zaznelo Päť kusou pre trio, ktorého
priebojný pochod (Allegro quasi marciale)
uzatvoril toto vydarené podujatie.
Presvedčili sme sa, že aj mimo Bratislavy máme zdatných profesionálov. V tejto
súvislosti končíme otázkou, či by sa do
mirbachovských matiné nemohli dostať aj
ansámble z iných regiónov.
VLADIMÍR

ČížiK

nam ického parametra. U melkyňa sa napriek prostrediu nerozpakovala tvoriť pri
úplne otvorenom nástroji. Intenzita zvuku
potom presycovala akustické možnosti
malej koncertnej siene.
Podujatie vyvrcholilo náročným trojčas
ťovým cyklom Mauricea Ravela Gašpar
noci. Cyklus bo l inšpirovaný literárnou
pred lohou, čo nebolo na prelome 19. a 20.
storočia v hudbe ničím neobvyklým. Zbierka A. Bertranda Fantázia d la Rembrandt
ad la Gal/ot je básnickým pretlmočením
strašidelných predstáv typických pre stredovek. V literatúre pre klavír patrí medzi
kľúčové diela hudobného impresionizmu.
Hoci dominantou je zvuková priebojnosť,
štylizácia nástrojovej techniky je mimoriadne náročná, farby klavíra sú až presýtené,
plochy hudby príliš rozsiahle, čo predstavuje pre interpreta nemalý problém. Umelkyň~ sa s touto problematikou popasovala prinajmenej imponujúco. Za úroveň svojho stvárnen ia, zásluhou výdatného
technického arzenálu a vďaka širokému
rozsahu dynamických prostriedkov so suverénne tvarovanými vrcholmi, zožala
úspech u publika.
VLADIMIR

ČížiK
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veľa

nebýva . Touto l'udovou
sa pokúšame charakterizovať časovo pomerne krátke nedel'né matiné 14 . marca v Mirbachu. Stretli sa tu znamenité komorné opusy slovenských skladatel'ov, ktorých kvalitu umocňovala inter, .
pretacia.
Mladá sopranistka Lenka Máčiková
zvučným. ohybným, technicky vybrúseným
a vo všetkých polohách rovnako kvalitným
hlasom dokázala vytvárať sugestívnu atmosféru v triptychu Seltsame Lieder l. od Petra Martinčeka na texty nemeckých a rakúskych básnikov (V. Susa Waltecka, P. Roseggera a F. Bleia) z prelomu 19. a 20. storočia.
Vokálny part je tu dominantným nositel'om obsahu, výrazu, celkovej atmosféry,
citových záchvevov, tajuplného napätia.
Spoluúčastný klavír dostal úlohu akéhosi
pozadia, pred ktorým prebieha vokálny
hudobný proces. Jeho part je dosť často
akoby ostinátom istého motivického útvaru, ktorý sa opakuje a prechádza do vyšších či nižších polôh. Kontrastný, živší stred
piesní vytvára účinný náladový protipól. Pri
klavíri spolupracovala skladatel"ova manželka Jana Martinčeková.
Zaradenie ďalšej ukážky z vyhne našich
skladatel'ov bolo zrejme motivované okrúhlym jubileom {1. marca) Hanuša Doman-
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múdrosťou
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ského. Jeho poetiku úspešne reprezentovali Dithyramby pre klauír. Vznikli (ako inšpirácia) retroorientáciou svojho autora,
nie však imitovaním, ale svojským pretavením, osobitým komentárom. Ak prvá
časť nadväzuje na staršiu epochu (Pocta starému majstroui), druhá je venovaná Stravinskému. Aj v tomto prípade nadšená rezonancia publika bola reakciou na vel'ký
(zdôrazňujem) výkon tlmočitel'a Daniela
Buranovského. Dielo uviedol spamäti,
vložená námaha a zrejme aj uležanie priniesli bohaté ovocie. Do poslednej bodky
sa vyrovnal s jeho zahustenou problematikou, hral uvol'nene, dravo, bez zakolísania,
s premyslenými, sugestívnymi gradáciami,
znamenite vybudovanými kontrastmi,
s účinným ťahom línií. V prvej časti iba kratšie úseky v moderne tvarovanom okolí
naznačovali alúzie na staršie obdobie (zrejme barok). V 2. časti súvislosť so Stravinským - menovite s jeho klavírnym spracovaním motívov z baletu Petruška - bol už
evidentnejší. Spoznávali sme ho v rytmických modeloch, náh lych kontrastoch, prerušeniach, tematickom materiáli. Nejde
však o plagiát, ale o skvelé spracovanie prvkov a celkového charakteru jeho sadzby.
Vel'mi imponovalo ako Buranovský v záplave technických krkolomností dokázal

vynášať skrytý tematický materiál (neraz
v skokoch na spôsob Debussyho Ohňostro
ja). A tak gratulácia rovnako patrí autorovi, ako aj jeho interpretovi.
Ak sa u Martinčeka pri stvárňovaní obsahu textu stal nositel"om výrazu l"udský
hlas, Pavol Bagin v Troch speuoch na poéziu
Miroslaua Vá/ka rozdelil výrazotvornosf
medzi speváčku (sopranistka Elena Holi~
ková) a klaviristu (Ľudovít Marcinge r).
Klavír navodil atmosféru, komentoval text,
podmal'oval a umocňoval hudobný výraz.
S láčikové kvarteto č. 3 od Ladislava Eurlasa, in memoriam D. D. Šostakovič odznelo v podaní Moyzesovho kvarteta. Autor v jednočasťovom, pomerne koncíznom opuse
dokázal na malom priestore povedať ozaj
vel'a. Ťažiskom jeho línií je striedanie drsného dramatizmu s melanchóliou, meditáciou
spojenou s využitím farieb a ich odtieňov
u jednotlivých sláčikov, aj vo viacerých kombináciách, či už vo viachlase alebo vo vertikálnej výslednici niekedy až klastrovo vyznievajúcich akordov. Interpretácia dýchala
živosťou, náladovou bohatosťou , vnútorným napätím gradácií. Moyzesovci podali
ďalší výkon, ktorý svedčí o ich špičkovej
profesionálnej úrovni. Skladatel" sa prezentoval ako jedinečný architekt, invenčne vynaliezavý komponista, citlivý hudobník.
VLADIMÍR

DVAKRÁT
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oznajúc výhody a nevýhody akustického prostredia Velkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktoré nie je vel'mi priaznivo naklonené živým
koncertným produkciám, neraz ma zvádzala myšlienka vypočuť si koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave v priamom prenose z éteru. Pokia!'
až siaha umenie zvukových majstrov a režisérov? Kde hl'adať pravdivý obraz zvukovej reality koncepcie dirigenta? Rozhlasový zvukový obraz nie vždy zodpovedá realite v koncertnej sieni, niekde prikrášli, na
inom mieste uberie. A tak znova a znova
sadám do mäkkých rozhlasových sedadiel
a uvedomujúc si handicap rozhlasového
štúdia, ponáram sa do mnohorakej podoby hudoy v reálnom čase i prostredí.
Tieto moje úvahy podnietil 4. februá,
ra pravidelný koncert Symfonického or,
chestra Slovenského rozhlasu s podtitulom Romantický, prinášajúci diela Antonína Dvoráka, Wolfganga Amadea Mozarta
a Césara Francka. Diela, ktorým by nesporne svedčila zvučná akustika bratislavskej
Reduty. Dirigent, skladatel' a hudobný režisér Mirko Krajči však akustiku rozhla~ HUDOBN Ý ŽIVOT • 4 • 2 004

sového Velkého koncertného štúdia pozná
vel'mi dobre, čo sa odrazilo hneď v úvodnej
efektnej, strhujúcej a živelnej koncertnej
predohre Karneual op. 92 od Antonína Ovorá ka, pripomínajúcej práve prebiehajúci
Rok českej hudby 2004. Precízne a výrazovo plasticky uviedol dielo, v ktorom sklada tel' s filozofickým nadhl'adom modeloval hudobnú báseň o karnevale života. Po
pôsobivom vstupe sa v podaní českého
husl'ového virtuóza Ivana Ženatého rozhlasovým š túdiom rozozvuča l i tóny Koncertu pre husle a orchester A dur KV 219 od
Wolfganga Amadea Mozarta. Koncert devätnásťročného Mozarta je v mnohých
ohl'adoch novátorský, myšlienkovo neobyčajne vyzretý, zdôrazňujúci brilantnú nároč
nosť sólového partu. Ivan Ženatý podal suverénny výkon, ozdobený krásnym sýtym
tónom jeho nesporne vzácnych Gaurneriho huslí z 18. storočia. Dalo by sa však polemizovať, či najúchvatnejšie bohatstvo Mozartovej nevyčerpatel"nej invencie, prejavujúcej sa v dramaticky a citovo exaltovanom
napätí Ženatý pod dojmom dramaturgickej koncepcie, proklamovanej v podtitule
rozhlasového koncertu, nepoňal príliš romanticky. Široké gestá, romantické poryvy a skôr energická hra udržiavaná v jednotnej dynamickej hladine mezzoforte,
vystupovali do popredia na úkor l'ahkosti

ČížiK

a jemných dynamických nuáns. Napriek
snahám dirigenta o zjednotenie dvoch koncepcií interpretácie tohto Mozartovho husl"ového skvostu, zásluhou spomínaného romantického poňatia sól istu, dochádzalo
v súhre k malým nepresnostiam (nevynímajúc nepresnosti v ladení sekcie lesných
rohov). Vyvrcholenie Romantického how
certu prišlo v podobe uvedenia Symfónie d
mol od Césara Francka, v ktorom sa orchester s plným nasadením zhostil svojich partov. Toto rýdze a dokonalé dielo s neobyčaj
nou šírkou melodických línií, s dômyselným bohatstvom polyfónie, podčiarknutým
typicky francúzskou farebnosťou a nonšalantnosťou Mirko Krajči vystaval so zmyslom pre celkovú architektúru skladby i drobné detaily. Viac než v iných dielach tohto
večera práve vo Franckovej symfónii bolo
cítiť negatívnu akustiku Velkého koncertného štúdia. Starostlivo vybudované mohutné gradácie, pri ktorých samotný dozvuk dopovedá krivku kulminácie, sa v priestore štúdia zlomili, a očakávaný vrchol stratil svoj lesk. Nie je to však výčitka k práci
dirigenta či orchestra, len konštatovanie
o Achillovej päte rozhlasového štúdia.
Trochu smutný pohl"ad do poloprázdneho Veľkého koncertného štúdia sprevádzal marcový Koncert sólistou Symfonického orchestra Slouenského rozhlasu (5. mar,
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ORGANOVÉ KONCERTY

POD PYRAMÍDOU
o februári sa v rámci 7. ročníka Organových koncertov pod Pyljmídou udiali až dve nedel'ňajšie matiné. r::!'ajprv sa priaznivcom organového umen;a 8. februára
predstavila naša Katarína Hanzelová,
ktorá v ostatnom čase nevystupuje príliš
často. Hneď na úvod treba poznamenať, že
táto skúsená organová umelkyňa sa v deň
koncertu zrejme necítila celkom vo svojej
koži. Celé jej vystúpenie - tu viac, tu menej
- poznačila akási indispozícia, nervozita
a nevyrovnanosť, ktoré zas negatívne poznačili najrôznejšie interpretačné parametre, akými sú zretel'nosť, rytmická pregnantnosť, gradačné oblúky atď... Pritom jej program smeroval k najvyšším métam; historicky ho koncipovala ako široký oblúk od predbachovských majstrov až po neprávom zabudnutého slovenského autora. Francúzsku
starú hudbu reprezentoval Louis Marchand
a jeho Dialogue en C, predbachovských Nemcov Johann Pachelbel s Ciaconou f mol. Kým
prednes Marchandovho Dialógu bol vcelku
korektný, vo výstavbe Ciacony mi chýbal pevný rytmus a súvislá výstavba celku.
Stredobodom koncertu sa stalo slávne
a monumentálne Prelúdium a fúga Es dur
BWV 552 od Johanna Sebastiana Bacha.
Napriek premyslenej architektúre, temperamentu a nepoddajnej výbojnosti však
množstvo drobných a niekolko väčších .,kiksov" zabránilo ozajstnému zážitku. Hanzelovej chvályhodým krokom bolo predvedenie Parhty profany od Štefana Németha-
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Šamorínskeho. Päťčasťový cyklus (s názvami
Vítanie či Kozmický let ... ) sl'uboval zaujímavý skladatel'ský počin, z interpretácie však
bolo možné vycítiť nedostatočnú istotu
a sústredenosť, občas aj chaotickosť... Ku cti
Hanzelovej slúži, že v priebehu celého vystúpenia - aj Mendelssohnovej Sonáty č. 1 f
mol op. 65 - hrdinsky bojovala so svojou
indispozíciou a nezriedka sa ponorila do
zodpovedajúcich výrazových sfér (meditatívnosť, velkoleposť atď.). Na druhej strane
práve registrácii, ktorá nesúvisí s psychickým stavom, by sa dalo mnohé vyčítať: stereotypnosť, slabá vynaliezavosť, nedostatoč
né objasnenie línií. .. Tak či tak, verme, že
nás Hanzelová v krátkom čase poteší vo
väčšej pohode a s vydarenejším výkonom.
O dva týždne do Bratislavy zavítal mladý francúzsky organista Fran~ois Espi,
nasse s výlučne francúzskym programom,
počnúc Franckom a končiac Messiaenom
(obligátni autori organových recitálov).
Chorál č.2 h mol patrí k najvnútornejším
kompozíciám Césara Francka a zrejme preto aj k interpretačne najnáročnejším. Espinasse sa ho zmocnil s nebývalou hfbkou
precítenia a silou výrazu; jeho poňatie
smerovalo k meditácii o zmysle a koneč
nosti (druhý chorál vznikol v roku autorovej smrti). Jeho hre nechýbal intelekt,
do podrobnosti premyslené tektonické
kontúry a brilantná registrácia, ani zmysel pre dávkovanie dynamických prechodov a odtieňov, subtílna agogika a predo-

všetkým na organe tak ťažko dosiahnutel'ná spevnosť fráz.
Espinasse je, zdá sa, franckovský hráč
ako ,.vyšitý". Ale mnohé z uvedených kladov poznačovali aj ďalší priebeh koncertu.
Espinasse je technicky suverénne disponovaný, takmer neomylný virtuóz a strhujúci
muzikant súčasne. Vďaka nemu sme spoznali d ielo Franckovho žiaka, o obrodu katolíckej liturgickej hudby sa snažiaceho
Charlesa Tournemirea ajeho Parafrázu Carillon č. 35, In Assumption Beate Mariae
Virginus zo zbierky L'Orgue Mystique. Skvele vybudovaná, technicky náročná skladba
sa niesla v postimpresionistickom duchu.
Espinasse sa však postaral o ešte zaujímavejší dramaturgický prínos zaradením kompozície špecialistu na mimoeurópsku hudbu, od Jeana-Louisa Florentza Laudes op. 5.
Výber z cyklu siedmich skladieb sa opieral
o pôvodnú etiópsku kresťanskú liturgiu.
Znel teda našim ušiam ozaj cudzorodo. Prevažoval a v ňom ostentatívna deklamatívnosť s prvkami tradičnej etiópskej hudby,
unisono s množstvom repetícií či trilkov
a časté striedanie zvukových farieb.
Výber troch skladieb z cyklu Oliviera
Messiaena Narodenie pána vrátil azda trochu dezorientované poslucháčstvo pod Pyramídou späť k európskym koreňom - aspoň čo sa týka základných melodických
a rytmických znakov a zvukovo-časovej
komplexnosti štruktúry a nadviazal na religiózny charakter koncertu. Espinasse aj tu
podal úplne presvedčivý až oslňujúci výkon.
Počas vystúpenia udržal napätie často rozsiahlych línií a spod jeho rúk vyžarovala istota, radosť, poctivosť a nadhľad. Jeho poslucháčsky nadpriemerne náročná zostava
plnila navyše aj určitú .,výchovnú" funkciu ...
ToMAS HoRKAY

ca), prezentujúci výkony dvoch vynikajúcich orchestrálnych hráčov, členov dychového kvarteta l FIATI a súčasne sólistov - Michala Šintála a Stanislava Bicá,
ka. Nedostatočne propagovaná opätovná
zmena termínu konania (prvá sa v tomto
roku týkala zmeny dňa, druhá posunula
začiatok koncertu o polhodinu) zapríčinil a
v prvej polovici koncertu .,deň otvorených
dverí" . Bolo obdivuhodné, ako sa s týmto
rušivým momentom vysporiadali obaja
sólisti, ktorí sa svojich partov zhostili so
zrejmým nadhl'adom a na poslucháčov preniesli dojem úplnej interpretačnej suverenity. Výkon hobojistu Michala Šintála
v Koncerte pre hoboj a orchester C dur Hab:
7 g od Josepha Haydna, plný gracióznosti,
skvelých detailov v dynamike a frázovaní,
dýchal radosťou z muzicírovania. Sólista
Koncertu pre fagot a orchester F dur op. 75
od Carla Mariu von Webera - fagotista Sta,
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nislav Bicák - preukázal, že fagot vo vzťa
hu k iným dychovým nástrojom nie je vôbec handicapovaný. Mäkko znejúce kantilény, s l'ahkosťou zvládnuté pasáže, presné
frázovanie vytvorili z tohto, v našom povedomí skôr ťažkopádneho nástroja, nástroj
priam virtuózny. Ani malý technický problém nástroja v prvej časti koncertu, ktorý
však nenarušil vynikajúcu schopnosť koncentrácie sólistu, neskalil priaznivý dojem
z vystúpenia. Podobné superlatívy však nemožno vysloviť na margo orchestrá'lneho
sprievodu pod vedením dirigenta Marti,
na Mázika, ktorý zostal celkovému vyzneniu koncertov vera dlžný- nepresnosti v súhre, rytmicky rozkolísané nástrojové skupiny, zdržanlivý až nevýrazný prejav. Pestrá, no nevyrovnaná dramaturgia koncertu, ktorá vsadila na populárnosť titulov,
aj na jubileum slovenského skladatel'a, zarámovala vystúpenia sólistov Mozartovou

predohrou z opery Don Giovanni, Malou
vrchovskou symfóniou od Mikuláša Moyzesa a druhou suitou L'Arlésienne od Georgea Bizeta. Neisté gesto dirigenta, ktoré
sprevádzalo orchester úskaliami partitúr,
poznačilo nielen výrazovo mdlú Mozartovu predohru, ale aj koncepciu Moyzesovej
symfón ie. Interpretácii chýbalo prepracovanie dôležitých detailov a vzhl'adom na
renomé orchestra sklamala. Elementárne
nedostatky pravdepodobne nevychádzali
z nízkej úrovne hráčov orchestra, ale snáď
z nedocenenia prípravy diela. Operná
orie~tácia dirigenta sa plne odrazila v interpretácii Bizetovej Arlézanky, ktorá sa stala
vyvrcholením orchestrálnej časti koncertu.
Možno však povedať, že Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením
Martina Mázika neprekročil svoj tieň
a ostáva dúfať, že budúci koncert napraví
mierne pošramotený dojem.
AG
b
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SUZVUK v SOOZVUK-u
oci sa Združenie mladých skladateľov
SOOZVUK predstavilo verejnosti na
koncerte Štúdia mladých 18. februára
v malom koncertnom štúdiu Slovenského
rozhlasu prvý raz, už som o nich čo-to vedel. Definovali sa ako skupina s vlastnými
pravidlami a zámermi, no prejavili sympatický záujem o spoluprácu so Spolkom slovenských skladatel'ov. Kedysi - v čase mojej skladatel'skej mladosti - na podobnom
pôdoryse fungovala pri skladatel'skej organizácii tzv. komisia mladých. Mladí dostali zelenú, ale pod patronátom a dozorom. Boli to iné časy, aj keď v slovenských
podmienkach trvalej, ale najmä účelovej
historickej amnézie treba pri pomenúť, že
mladí vtedy nekomponovali oslavné kantáty, ale nekompromisnú štýlovú alternatívu, v podstate ovel'a nekompromisnejšiu,
než to možno pozorovať teraz ... Na jednej
strane majú pravdu tí, čo na adresu vydel'ujúcich sa mladých hovoria: Vy to máte ľah
šie než kedysi my... Nás naši pedag6govia
a seniori nepustili len tak l'ahko k slovu dostávali sme do tela oveľa tvrdšie, kým akotak uznali naše názory a pozície! Na strane
druhej musím p riznať, že polemika mladých so "starcami", hl'adanie vlastnej tváre sa v prípade SOOZVUK-u deje ovel'a ohľa
duplnejšie, menej kŕčovito, s primeraným,
aj keď zasa nie prehnaným rešpektom ...
Darmo, predsa len im ide o SÚZVUK,
pardon, SOOZVUK ... Nedalo mi a pozrel
som sa do anglického slovníka ... Substantívum sooth je archaickým výrazom pre
pravdu, je to aj pritakanie - so slovesom
to soothe je to trocha inak: znamená upo-kojovať, utešiť, uchlácholiť , p rípadne
utíšiť, zmierniť ... Som p resvedče ný, že
mladí, ktorí túto platformu zorganizovali,
si boli presne vedomí týchto konotácii,
a nešlo im len o módnu, konjunkturálnu
slovnú hračku. A to sa mi páči. Je v tom
názor, cieľ, postoj. Len polemika sa trocha
zamotáva: mladí bývajú väčšinou proti, definujú sa per negationem, a tu zrazu soOZVUK...
Koncert mi na túto vnútornú otázku dal
určitú odpoveď, ak ho, pravda, možno brať
ako "pilotný", profilový a profilujúci z hl'adiska spomínanej skupinky autorov, čo zrejme - vzhl'adom na dikciu, s ktorou sa všet-
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ko prezentovalo (pedantné, rétoricky bezvýrazné úvodné slovo P. Grolla) - asi možno.
Na prvý pohl'ad sa táto generačná skupinka, prevažne vlaňajších absolventov
skladby na VŠMU, javí ako vel'm i heterogénna. Až na Luciu Koňakovskú som mal
príležitosť všetkých ostatných dôkladne spoznať na svojich hodinách hudobnej teórie
a analýzy: konceptuálneho virtuóza a pritom rudimentárneho hudobníka so záhadným balkánskym zmyslo m pre h umor
Boška Milakoviča - krehkú a snivú, ale
vnútorne nekompromisnú Luciu Papanetzovú - "hovorcu" združenia, navonok zdržan livého, ale vo vnútri nespokojného
a neuspokojeného, tvorivo neurotického
PetraGroUa i prirodzenú, spontánnu a všestranne nadanú osobnosť, skladatel'a a dirigenta v jednej osobe, Mariána Lejavu.
Aj niektoré skladby som už predtým
počul; Gro und pre akorde6n od B. Milakoviča v podaní Any Krsmanovičovej mi imponuje nielen ko nceptuálnym nápadom
"pomalého klesania z výšky do hlbiny", ale
aj presvedčivosťou a flexibilnosťou štruktúry, s ktorou sa táto operácia deje; výsledok je uhrančivo meditatívny, spomalený
čas nenudí, ale uchvacuje ... Imaginácie l III pre klavír od L. Papanetzovej presvedči
vo súznejú s duchovnými dispozíciami skvelej Lenky Bajuszovej, je to hudba s transparentnou črtou apriórnej konštrukcie,
tonalita je potlačená v prospech polychromatickej linearity, a predsa nechýba pulz,
dýchanie, oblúk, psychologická sila gradácií, vrcholov, dozn ievaní, tvarových point
v priestore krehkej miniatúry. Krásna hudba ... Prvý raz som počul Klavírne kvinteto
od P. Grolla. Podanie Zwiebel - kvarteta
(M. Zwiebel, P. Mosorjak, P. Zwiebel, A.
Gál) a klaviristu Ivana Buffu sa bytostne,
zrelo, s velkým vhl'adom stotožnilo s touto
in trovertnou, citlivou hudbou. Grollova
skladba sa transparentne hlási k svetu Šostakovičovej komornej hudby - aj samotný
projekt makroformy (polyfonická stred ná
časť s aktívnym, naliehavým tematickým
gestom ako prerušenie kompaktného meditatívneho procesu), práca s tonalitou i výraz smútku, melanchólie a bolestnej nehy
o tom svedčia úplne jednoznačne. P. Groll
túto filiáciu predkladá ako program, ako

polemiku; už na škole mi často tvrdil, že
preferované avantgardné tendencie v 20.
storočí zabudli na krásu hudby, že pestovali škaredosť, neurózu, s čím on nemôže súhlasiť. Držím mu v tom palce, len
s napätím čakám na jeho osobný, nezamenitel'ný akcent, ktorý zatial' iba hl'adá, hoci
ho - pre mňa sympaticky- hľadá tam, kam
som sa ako mladý upínal aj ja ... Langsamer
Satz pre sláčikové trio od M. Lejavu má trocha "svetácky" strih; prekračuje horizont
klasickej kompozičnej paradigmy najmä
rozširovaním zvukovej palety a nevyspytatel'ným spôsobom rozvíjania štruktúr, pri
ktorom - vzhl'adom na dosť vel'kú záhadnosť a niekedy aj nečitateľnosť zvukových
plôch- nie vždy vzniká zážitok "ťahu", zámernosti. Už som počul aj (pre mňa) jednoznačnejšie skladby tohto citlivého a invenčného autora. Imponovalo mi však ponorenie skladby do ticha, postupné sedimentovanie a sústreďovanie tvaru, akoby
pozvoľné formovanie hudby priamo pred
sluchom poslucháča, jej "diel ňová", improvizačná črta ... Meditatívnosť - najmä druhej, pomalej časti - ma zaujala, hoci z celkom inej strany, aj v Sonáte pre violončelo
a klavír od L. Koňakovskej (violončelo Eu..
gen Prochác, klavír Lenka Bajuszová).
Dispozície pre spev,lyrickú vrúcnosť sa jednoznačne prejavili. Škoda, že sonátový diskurz v prvej časti nemal dostatočnú dynamiku, aby vytvoril protiváhu k lyrickém u
času čast i druhej. Koňakovskej talent podra mňa ešte stále čaká na svoju chvíl'u slobody a nezávislosti ...
Takže: SOOZVUK...
Dá sa skutočne konštatovať, že napriek
štýlovej a technologickej rozmanitosti, niekedy až protikladnosti, spája týchto mladých, nadaných J'udí sna ha harmonizovať,
upokojiť, bez neurózy a stresu vysloviť svoje
neopakovatel'né slovo, svoju pravdu ... Bol
to pre mňa vel'mi zaujímavý koncert, plný
pozitívnych hudobných zážitkov. Držím palce a dúfam, že v stanovách SOOZVUK-u
striktne vymedzená spodná i horná veková hranica pre členov nebude nepriepustná, ale bude ako správna, živá membrána
prepúšťať impulzy zdola, od tých "mladších", lebo aj takí už sú a stále budú, i "zhora", od nespornej "väčšiny", kam sa uberajú
aj oni sam i a v ktorej - ako krásne metaforizuje definitívny "odchod" umelca do histórie Th. Mann - sa nakoniec ocitneme
všetci ...V skutočnom súzvuku ...
JuRAJ H ATRIK

jazz, vážnahudba, world music, folk/country, bluesna CD, DVD, OVO-AUDIO, SACO, VIDEO
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[UBICA RYBÁRSKA:

''

... bol to môj Mount Everestu
,

Sopranistka Ľubica ~bárska, sólistka Opery Slovenského národného divadla, víťazka Pavarottiho
speváckej súťaie vo Filadelfii {USA, 1988}, zoiala naposledy úspech u obecenstva i kritiky za vokálne
a herecké stvárnenie titulnej ienskej postavy vo Verdiho opere Macbeth (premiéra v Opere SND
19. decembra 2003}, ktoré sa stalo aj výzvou na náš rozhovor. Ľubica Rybárska stvárnila už deviatu
verdiovskú hrdinku - Lady Macbeth, obdarovanú nielen mimoriadne záporným charakterom, ale
aj vel'Jwu vokálnou náročnosťou. Jej repertoár zahŕňa tiei Luisu Miller a Aidu v rovnomenných
operách, Alzôetu v Donovi Carlosovi, Leonoru v Trubadúrovi a Sile osudu, Abigail v Nabuccovi,
Améliu Grimaldi v Simonovi Boccanegrovi a Améliu v Maškarnom báli.

Bola pre teba Lady Macbeth správnou rolou v danom čase?
Myslím, že áno. Je to rola pre dramatický soprán, resp. mezzosoprán s koloratúrou a dozrievala som ku nej krok za krokom
cez viaceré verdiovské hrdinky. V súčasnosti je pre môj hlas a spevácky typ absolútne priliehavou rolou. Vyhovuje mi Verdiho štýl
talianskeho bel canta, vytváranie obdobného dramatického napätia ... Zbožňujem Verdiho! Musím sa priznať, že spočiatku som
mala z Lady Macbeth veľké obavy - bol to môj Mount Everest.
Som však rada, že som ho zdolala.
Verdi požadoval a očakával od inter~
pretky Lady Macbeth skôr talent pre
deklamáciu než pre krásu tónu
a eleganciu vokálnej línie..• Je možné
zosúladiť oboje?
Spevák sa nevyhne otázke sp rávnej deklamácie v opernom speve. Verdi venoval
tejto problematike osobitnú pozornosť
v Macbethovi, kde povýšil slovo a drámu
nad hudbu - hoci v talianskej vokálnej
tradícii prevláda opačný princíp. Dokonca
tvrdil, že tomuto dielu poslúži väčšmi básnik než skladateľ... Zrejme aj preto, že
na rozdiel od iných libriet tu autor rieši
závažný problém (uchopenie moci spáchaním zločinu). Verdi s pomocou libretistu Piaveho .. vytiahol" z drámy najdôležitejšie scény, ktoré posúvajú dej v úžasnom hudobno-dramatickom oblúku. Pos lucháč azda ani nepostrehne Verdiho mimoriadny akce n t na deklamačný štýl,
keďže hudba opery je plná nádherných
tém. Melodický a deklamačný princíp dokázal Verdi zjednotiť do pôsobivého umeleckého celku, dokonale poznal možnosti ľudského hlasu a prelínania textu s hudbou. Zdanlivý rozpor musia riešiť sólisti -v prípade Lady Macbeth najmä v "prípitkovej" árii, prípadne v démonickom duete Lady s Macbethom v 1. dejstve, kde zaznieva skôr
hovorený spev než spievaný text.
Je náročné vysporiadať sa s charakterom Lady Macbeth po
výrazovej stránke?
Lady Macbeth, posadnutá túžbou po moci, nesmiernou ctižiadostivosťou a ďalšími morálnymi neduhmi, má zrejme najodpornejší
ženský charakter v hudobno-dramatickej literatúre. Ľudsky je mi
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vzdialená - pri jej štúdiu som musela siahnuť do priepasti duše no umelecky ma láka. Ľahšie sa študujú hrdinky zamilované, krásne, mladé ... Pomáhala mi však Shakespearova literárna predloha
Macbetha, ale najmä Verdiho hudba a dramaturgia operného diela, ktoré ešte viac umocňujú dramatické slovo. Sám človek nestačí
na takú rolu (nemyslím na vokálno-technickú, skôr na štýlovú
stránku), vo finálnej fáze mi bol zrkadlom skúsený, zrelý dirigent
Oliver Dohnányi, ktorý Macbetha hudobne naštudoval (nie prvýkrát) a navyše dokonale ovláda taliančinu. Pomáhal mi konkrétnymi pripomienkami. Pri štúdiu tejto neľahkej partitúry maximálne vychádzal v ústrety
sólistom, zboru a orchestru.
Ako dlho si študovala rolu Lady Ma~
beth?
Rola ma oslovila ešte ako poslucháčku
VŠMU. Dostala som sa ku skvelej nahrávke Macbetha s dirigentom Riccardom
Mutim, ktorú v roku 1980 vydal pražský Supraphon - part Lady bravúrne
spieva mezzosopranistka Fiorenza Cassortová a Macbetha Sherrill Milnes. Vtedy som si vravela, že raz by som sa chcela
priblížiť k takej dokonalosti ... Vážne som
však začala študovať úlohu Lady asi pred
rokom .
V čom spočíva odlišnosť napr. mozar~
tovského a verdiovského bel can ta?
Belkantové árie písali nielen Mozart
a Verdi, ale aj Rossini, Bellini, Donizetti, Puccini a mnohí ďalší. Všetci zanechali
nádherné opery s áriami ozdobenými
náročnými fioritúrami - hudbu v štýle
náležiacom dob'e, v ktorej žili. Vo Verdiho operách sa - okrem
voká l no-techni~kých otázok - vynára pred spevákom aj otázka
špecifického verdiovského drj.lmatického výrazu. Napríklad: náročná je koloratúrami ozdobená stretta Or tutti sorgete v 1. árii
Lady Macbeth (aj obdobná ária Abigail v Nabuccovi, no v Macbeth ovi
je pre sopranistku ešte o čosi ťažšia), aj ária Dony Anny z 2. dejstva Dona Giovanniho je nesmierne náročná, ibaže výrazovo ide
o dva rozdielne svety... V Mozartovi sa vyžaduje viac inštrumentálne vedenie hlasu, Verdiho hudba dovoľuje, ba priam si žiada
väčšie agogické vlnenie a akcentovanie výrazu ...

ti
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Ako vnímaš scénické riešenie bratislavskej inscenácie?
Je pozitívom, ak scéna opery so silným emocionálnym nábojom
nie je zaťažená zbytočnými rekvizitami a necháva tak priestor vnímaniu hudobnej drámy, no na druhej strane môže sa tým stať
príliš abstraktnou ...

tomu naučil. Divák vycíti,
rozumie ...

či

Zvykneš zdôrazňovať, že
okrem Ľuby Šestákovej (Kon~
zervatórium v Žiline) a ne~
skôr Viktórie Stracenskej
(VŠMU) mal veľký podiel na
dalšom rozvoji tvojho hlasu
Dennis Hall z Bernu•..

Zažila si v spolupráci s partnermi, v zl~
žitom priebehu hudobno~dramatického
deja na javisku, inšpiratívne chvíle?

učíš súčasne

texty opier sa
s hudbou alebo

separátne?
Skôr než si začnem na klavíri
prehrávať svoj part - frázu po
fráze, číslo po čísle - snažím sa vždy čo najrýchlejšie a najdokonalejšie zvládnuť text. Pokiaľ si neosvojíte text s čiarkami, bodkami, výkričníkmi, jeho obsah a významové detaily, ťažko pochopíte hudobnú frázu. Dvoma stranami sa zaoberám niekedy
aj celý deň, dokonca text aj niekoľkokrát prepíšem! Divadlo
nám poskytuje simultánny preklad originálu do slovenčiny. Ja,
v záujme veci, prepíšem aj ten . Zo začiatku profesionálnej ka riéry som nepristupovala k štúdiu textu tak poctivo, lež život ma
l!J
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spieva a prežíva)

Čím dokonalejšie zvládne spevák belkantovú techniku, tým
dokonalejšie (aj) artikuluje -je
to výsledok individuálneho procesu. Spevák je komplexný hudobný nástroj, musí rozoznieť
nielen hlasivky, ale všetky rezonátory. Fundamentom je zvládnutie dychu a jeho opretie o bránicu a súčasné zapojenie tváre
a úst, teda mimických svalov do
tvorby tónu. Pravdaže, jednoduchšie sa o veci hovorí, ale ťaž
šie sa realizuje ...

... a vonkajšiu podobu Lady Macbeth?

Cudzojazyčné

(čo

Mnohým spevákom - aj na scéne Opery SND - čoraz menej
rozumieť, dokonca aj v slovanských jazykoch. Česť výnim~
kám ...

Výrazné oči a gesto sú najdôlež itejšie von'k.ajšie herecké prvky tejto vysoko štylizovanej inscenácie. Masku som si robila sama - režisérovi sa páčilo moje maskovanie obočia, takmer
až pod parochňu. Lady Macbeth nemôže vyzerať ako bábika. Pekným nalíčen ím by strácala
črty zlej, odpornej, krvilačnej ženy, bažiacej po
moci. Potrebuje tiež veľké gestá, snažila som
sa robiť ich vkusne. Detaily m i pomáhal dotvárať režisér Marián Chudovský a jeho asistenti.
Niekedy bolo potrebné prispôsobiť hereckú
akciu, pohyb, inokedy hudobnú agogiku, výraz ...

Nejde len o rolu Lady Macbeth . Nestretla som
sa s partnermi , kto rí by svoj part stvárňovali
identicky. Keď sa skúša už na javisku , je dôležité, aby sa spevák "našiel" v súlade s kostýmom, s partnermi, priestorom ... V Opere SND
sú viacerí speváci, ktorí na javisku inšpirujú
a sú inšpirovaní. Pracovať s nimi je radosť. Spomínam si, ako sme s Ľudovítom Ludhom spievavali dueto Lontano, lontano
v Boitovom Mefistofelovi: mala
som pocit, akoby čas v okamihu absolútnej krásy zastal,
...bolo to úžasné. Dobrými, flexib iln ými partne rm i sú pre
mňa ten oristi Miroslav Dvorský a Jozef Kundlák. Dokážu sa
absolútn e presvedčivo prevteliť do roly svojej postavy. Stane
sa, že s novým pa r tnerom sa
stretnem až večer na javisku,
a tak nie je možné scény vopred naaranžovať. Ak by som
nebola schopná prispôsobiť sa,
mohla by som svoje umenie
"zavesiť na klinec" . Keď n echcem stratiť kontinuitu (a stáť
na rampe), musím na partnera
reagovať, aj keby sa pohyboval
a konal n eočakávane .

spevák tomu

Áno, u D. Halia, maestra di beli
canto, som štu dovala tri roky
(od r. 1991), a to už ako profesionálna speváčka. Ak chce spevák dosiahnuť istú dokonalosť,
musí do svojho hlasu investovať, ... nie nadarmo sa hovorí, že do štyridsiatky spieva za nás
príroda, po štyridsiatke technika a skúsenosť.
Každé tri mesiace som strávila týždeň v Berne .
Všetky spoločn é hodiny som si nahrala - podnes sú m i oporou. Bez pomoci O. Halia by
som sa nebola dopracovala k tak dramatickej
úlohe, akou je Abigail v Nabuccovi (spievala som
ju po dva roky aj na festivale v Bregenzi). Pomohol mi prekl enúť momenty premeny z lyrického sopránu do spi nto, až dramatického
sopránu - a naopak. Vďaka nemu dnes spievam aj Maddalenu v Andrea Chénierovi (začína
ako 16-ročné dievča s lyrickým nábojom v hlase), alebo Alžbetu (s vlasovými pianissimami
a výškami) v Donovi Carlosovi, ale aj vysokodramatickú Lady Macbeth ...

Nemáš pedagogické ambície?
Mám ponuku vyučovať spev na VŠMU a v budúcnosti by som sa chcela venovať pedagogickej práci, no zatiaľ chcem s plným nasadením
spievať.
Spoločne s

Petrom Dvorským a niektorými
dalšími umelcami si iniciovala (aj pod písa~
la) petíciu na dobudovanie novej budovy
Slovenského národného divadla. Ako vidíš vývoj situácie?
Nie som spokojná. Ak si niekto myslí, že nás uchlácholil rečami
o viacúčelovej budove, mýli sa. Dlhoročná rozostavanosť budovy
nášho jediného, na tieto účely projektovaného národného kultúrneho stánku, špekulácie a váhanie - načo nám ho vlastne treba - sú hanbou našej kultúry i tých, čo o nej takto rozhodujú.
P RIPRAVILA lER~ZIA URSINYOVÁ
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KOŠICKÁ INSCENÁCIA

DoNA GIOVANNIHO
~

Wolfgang Amadeus lvf.ozart - Don Giovanni, opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku na libreto
Lorenza da Ponteho, premiéra v Štátnom divadle v Košiciach - 20. a 21. februára.

f)o na Giovanniho- jednu z najskvostnejších opier 18.

U - uviedli

storočia

v opere Štátneho divadla v Košiciach po tretí raz.
Prvé predvedenie v roku 1956 zostalo pamätným a na dôvažok
sa postu šéfa opery ujal nezabudnuteľný Ladislav Holoubek, ktorý hudobne naštudoval inscenáciu tiež v roku 1980 (dirigoval aj
Zdenek Bílek). V oboch inscenáciách zverili hlavnú úlohu Karolovi
Marečkovi, ktorý práve postavou Dona Giovanniho odštartoval
svoju bohatú sólistickú kariéru v košickom ŠD.
Najsilnejším ohnivkom súčasnej inscenácie bol ansámbel mladých sólistov. Premiéry
(najmä prvú) prežiarili
vyrovnanými, kultivovanými speváckymi výkonmi, v spolupráci s orchestrom a dirigentom
Igorom Dohovičom
rozdúchali na javisku
mozartovskú hudobnú
iskru. Favoritmi boli najmä Marek Gurbaľ ako
Don Giovanni, Marián
Lukáč v úlohe Leporella, Luise Hudsonová
ako Dona Anna a taktiež
Lucia Knoteková (Zerlina) a Marek Hrubant
(Masett). Dovedna so Ja~
nettou Zsigovou (Dona
Elvíra), Petrom Berge-rom (Don Ottavio)
a Jurajom Šomorja~
iom (Komtúr) sa zaslúžili o spevácky príťažlivú
prvú premiéru.
Obaja barytonisti, M.
Gurbaľ a M. Lukáč, sa vo
svojich ú lohách blysli
dobrou technickou vybavenosťou ich sýtych, farebne rezonujúcich hlasov, čo im umožnilo premeniť árie i duetá
na skutočné hudobné delikatesy. Rovnakou pastvou pre uši bola
spevácky podmanivo formovaná postava Dany Anny v podaní
L. Hudson. V jej výkone dominoval mimoriadny cit pre dynamické nuansy, premieňané na krásne mezza voce, a citlivé vnímanie
partnerov v ansámbloch. Štýlovo čistým, hudobne precíznym výkonom sa vyznačovala Zerlina L. Knotekovej a Masett M. Hrubanta zasa muzikálnym a živým prejavom. Pekný spevácky výkon J. Zsigovej bol koncíznejší väčšmi na prvej než na druhej premiére. Spoločnou črtou P. Bergera a R. Remeselníka (Don Ottavia) je najmä príbuzné zafarbenie ich lyrického tenoru. Obaja vy-
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pracovali líniu postavy v intenciách hudby a dramaturgie Mozartovej partitúry, kde jej skladateľ vyčlenil pasívnu rolu. R. Remeselník bol však v koloratúrnej árii spevácky precíznejší. Juraj Šomorjai (Komtúr) sa impozantne znejúcim, zvučným basom zaslúžil
o dramatickú pointu opery. Na druhej premiére sa niektorým
sólistom "vlúdili" viaceré nepresnosti - rytmické, intonačné, štýlotvorné. Marek Gurbaľ (Don Giovanni), Róbert Remeselník
(Don Ottavio) a JozefBenci (Komtúr) podali spoľahlivé výkony.
Danu Annu alternovala Tatiana Paľovčíková, Zerlinu Michae-la Váradyová, Masetta
Michail Adamenko ,
Leporella rytmicky neistý Igor Lacko.
Kvalitné hudobné zázemie našli speváci v orchestri ŠD s dirigentom
l. Dohovičom. Zborové
scény naštudoval ši~
mon Martinčák. Vkusné a štýlové spevácke
výkony (najmä na prvej
premiére) však nenašli
svoj zrkadlový odraz
v réžii Romana Poláka
a sčasti ani v kostýmoch,
no najmä v parochniach
Marije Havranovej.
Nevkus niekoľkých neestetických ľúbostných erotických - scén najmä
v prvom dejstve, v scéne
Dany Anny a Ottavia
v druhom dejstve (práve
v tej, ktorej dominuje
jedna z najkrajších árií
nielen Dany Anny, ale aj
celej opery) tkvel v ich
režijnom vyjadrení, vrátane kostýmov.
Scénu navrhol Vladimir Čáp . Javisko orámoval polkruhovitou stenou, v ktorej zamaskované dvere slúžili na príchody
a odchody. Vý~upy a scény delil od seba predný pohyblivý panel,
ktorého funkcia mohla byť óôslednejšie využitá (aj pri ukonče
niach ansámblov, napr. pri odchode sólistov ansámblovej scény
v druhom dejstve). Okrúhly priezor v jeho strede poslúžil na premietanie diapozitívov, ktoré nezarezonovali vždy s podstatou
a ideou hudby a dejom opery.

DITA MARENCIN O VÁ
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CARMEN PO ŠTVRTÉ
v BANSKEJ BYSTRICI
Georges Bizet: Carmen, libreto: Henri Meilhac a Ludovic Halévy podľa literárnej predlohy
Prospera Mériméeho. Hudobné naštudovanie a dirigent: Igor Bulla, réžia: Pavol Smolík a. h., scéna:
Vladimír Čáp a. h., kostýmy: Ľudmila Várossová a. h., choreografia: Elena Záhoráková a. h.,
zbormajsterka: Viera Hovancová, spoluúčinkuje: Detský zbor Základnej umeleckej školy
Jána Cikkera pod vedením Evy Laukovej, premiéra: 12. a 13. marca 2004.

d prvého parížskeho uvedenia Bizetovej realisticko-romantickej opery Carmen (premiéra r. 1875 v Opéra-Comique)
nás delí 129 rokov. Štátna opera uviedla svoju najnovšiu Carmen
po štvrtý raz (1962, 1976, 1989, 2004). Aj to potvrdzuje skutoč
nosť, že azda žiadne prevádzkové divadlo sa bez tejto, melódiami
nabitej opery dlho nezaobíde. Carmen v ŠO režíroval hosťujúci
Pavol Smolík, šéfdramaturg a režisér Opery SND. Po Netopierovi (1993), Veselých paničkách windsorských (1995), Čarovnej flaute (1997),
Hello, Dolly (1999) a Veselohre na moste
(2002) je to ďalšia inscenácia strednogeneračného režiséra na banskobystrickej scéne.
Tento raz Carmen zviedla zápas nielen so svojimi láskami, temperamentom a hudobnými nárokmi, ale aj
s možnosťami malej slovenskej divadelnej scény, ktorá má ovel'a menšie priestorové, spevácke, ale aj finančné zázemie, než prvá národná operná scéna.
Namiesto ilúzie slávnej Sevilly už v úvode dýchne na diváka skôr atmosféra
malého španielskeho mestečka, vrátane inscenovanej "minipúte", ktorá má
vyvolať dojem podobných vel'kolepých
slávností v Španielsku. V ŠO však nie je
k dispozícii iba malé javisko, ale aj súčasný sólistický ansámbel, ktorý v spolupráci so zborom a orchestrom
- síce umožňuje prevádzkovať divadelný dom, ale len za pomoci niektorých
hosťujúcich operných sólistov. Pozývania spevákov sú síce istým
ochudobnením domácich ambícií, na druhej strane tunajší diváci
môžu byť svedkami nezvyčajných speváckych výkonov.
Režisér Pavol Smolík si prizval výborný tím spolupracovníkov: Scénograf Vladimír Čáp a. h. navrhol pomerne jednoduchú scénu vytvárajúcu ilúziu vonkajšej strany a rény s malým námestím. Javisko dotvárajú románske oblúky arény a reprodukcie
ľudských tvárí na kulisách, akoby zmnožujúce živý chór. Uprostred
je kruh, v ktorom za pomoci účinného svietenia režisér rozohral
intímnejšie scény a scénograf ním tiež rozčlenil priestor. Zopár
ďalších mobilných kulís pomoh lo variovať miesto deja.
Antiromantické výtvarné prvky vniesla do Carmen kostýmová
výtvarníčka Ľudmila Várossová. Väčšinu kostýmov posunula do
súčasnosti (využíva imitáciu kože, dlhé plášte, čierne oblečenie
vojakov i väčšiny účinkujúcich , detský zbor oblečený za "vojači-
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kov" s papierovými lodičkami na hlave ... ). Isté efektné a postavám
prináležiace výtvarné znaky však ponechala (kostým Carmen
v 1. dejstve, slávnostný oblek Escamilla pred zápasom v 4. dejstve,
štylizované kostýmy Frasquity a Mercedes, andalúzsky kostým
Carmen v závere diela).
Pavol Smolík "zosúčas nené" postavy rozohral, zapl nil nimi
priestor a individualizoval ich konanie. Až na statický detský zbor
a zopár zborových situácií nenechal
účinkujúcich bez akcie a pohybu . Malým scénickým riešením zaplnil už predohru (myslím, že nadbytočnej. Prvé
dejstvo preplnil rôznymi aktivitami
mužského ansámblu, no ďalšie obrazy
a vývoj sólových postáv viedol logicky
a bez vel'kých gest - k dramatickým,
pohybovo účinným, pritom individualizovaným prejavom (Don José, Carmen, Escamillo, Frasquita, Mercedes).
V rozohráva ní a dotváraní postáv a scén
mu pomohla choreografka Elena zá,
horáková a. h. Zvláštne nadanie na
dotvorenie roly prejavila najmä M~
nika Fabiánová a. h. (Carmen). Jej
celkový prejav bol hudobno-tanečným
obrazom ženy - vampa.
Nevidela som prvé obsadenie Carmen 12. marca - s Denisou Šlepkov,
skou a. h. (Carmen) a s domácim tenoristom Stanislavom Matisom (Don
José), resp. s ďalšími alternantmi. Podarilo sa mi však zaži ť 2. premiéru,
v ktorej hlavné roly vytvárali mladí hosťujúci speváci zo SND spolu s domácimi sólistami.
Nebolo možné nevšimnúť si od prvého tónu sústredený výkon
orchestra ŠO pod vedením dirigenta Igora Bullu. Zaujal nielen
plastický, dynamicky pestrý a v intenciách deja i diela expresívny
zvuk orchestra, ale aj dirigentovo rešpektovanie farby, nosnosti
a výrazu jednotlivých sólistov a viacerých komorných vokálnych
ansámblov. Jednoliato a kultivovane spieval nevelký, ale omladený a najmä zvučne znejúci zbor (zbormajsterka Viera Hovanc~
vá), ktorý nestagnoval ani pohybovo-herecky. Carmen bola tentokrát naštudovaná vo francúzštine, tlmočiace zariadene priblížilo divákom nie doslovný preklad, ale krátky obsah jednotlivých
scén.
POKRACOVAN IE NA STR.
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BEDNÁRIKOV //DEZERT"
v

BEZ ZNACKY KVALITY
~

Gaetana Donizetti: Dcéra pluku, dirigent: Rastislav Štúr, režisér: Jozef Bednárik, scéna: Vladimír Čáp,
kostýmy: Ľudmila Várossová, premiéra v Opere SND - 19. marca 2004.

T

volba padla na druhú alternatívu. Náš populárny režisér je povestným frankofilom, navyše, nie je žiadnym tajomstvom, že iniciátorom projektu bol práve on, takže všetko bolo vopred jasné.
Dokonca aj problém, ako zdolať rozsiahle dialógy, vyriešil svojsky.
Spolu s Ľubomírom Feldekom si ich pristrihol a učesal podľa vlastného vkusu.
Výsledok nepriniesol žiadne prekvapenia. Bola to stará známa
Bednárikova agenda, pracujúca s gýčom ako výrazovým prostriedkom, tento raz však dominantným. A to sa režisérovi zrejme stalo osudným. Všetko má totiž svoje medze. Aj tvorivé licencie, aj persifláže, aj prekračovanie štýlových bariér. Dcéra pluku
možno naivnosťou libreta a hudobnou faktúrou, striedajúcou perlivé čísla s úsekmi poplatným i dobovej maniere, provokuje k posunom. Bednárik si zvolil
smer, ktorý dielu nepomohol. Zatlačil ho k mantinelom riedkej operetky, kde bezduchá próza spravidla tvorí .,vatu"
medzi hudbou. Aby sa
vyhol ťažkostiam s originálnym textom v próze, prirobil postavu Jana, prostého krojovaného Stredoslováka, ktorý
nič nechápe a vyžaduje
si polopatistické preklady. Jeho írečitá reč, spojená s karikovaným dialektom, mala poštekliť
bránice publika, pobaviť,
upútať. Efekt bol opač
ný. Bolo to prízemné, až
stupídne a retardujúce
dej. Nepomohla ani tancujúca myš, jediný živý člen z početnej ríše kašírovaných zvierat.
Scénografické variácie syrové (1. dejstvo) a tortové (2. dejstvo),
v obklopení zoo a gýčovo maľovaných kulís (scéna Vladimira
Čápa a kostýmy Ľudmily Várossovej), sa možno hodia do sveta medzi disneylandom a zelenečskou či radošínskou insitnosťou.
Nie však k Don~zettiho opere, hoci aj .,opére-comique". Jtj poetika je predsa let! odlišná. Dôverne známa je rovnako bednárikovská paleta zvukových efekto~ (vŕzganie opony, vietor, hlasy zvierat), ako aj sada rekvizít a tabule oznamujúce dejisko, spôsoby
aranžovania idú tiež podľa vžitého vzorca. Okrem zopár vtipných
figúrok (skvelo kostýmovaný vojvoda Scipion) nič originálne, nič
nové pod slnkom, nič, čo by argumentovalo za zaradenie Dcéry
pluku a za volbu Jozefa Bednárika.
Stotožnenie sa s partitúrou Donizettiho opery nie je až také
jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Uzavreté čísla, či už bri-
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alianska predverdiovská opera a slovenské hudobno-divadelné prostredie je nesporne závažná téma, kde je vera nedopovedaného a najmä neuskutočneného. Ak z nej vyjmeme vzťah
prvej scény k Gioachinovi Rossinimu, Vincenzovi Bellinimu a Gaetanovi Donizettimu, čaká nás nelichotivá bilancia. A ak pôjdeme
ešte ďalej a zameriame sa na žáner "opera se ria", zistíme, že vo
sfére v ostatnom polstoročí rehabilitovanej, bratislavská dramaturgia zlyhala. Tridsaťpäť rokov od ostatného uvedenia Belliniho
Normy (Ná mesačná je semiseria), nerátajúc obohranú Luciu di Lammermoor, absencia vážneho Donizettiho a Rossiniho, to mali byť
mementá pri úvahe zaradiť do plánu Dcéru pluku. Kapitulovať
pred prianím jednej režisérskej osobnosti je jednoducho slabosť.
Navyše, v kontexte súčasnej repertoárovej ponuky a zvlášť po vlaňajšom uvedení Rossiniho Cenerentoly totožným tímom inscenátorov, je táto opéra comique nadbytočná.
Čo malo 19. marca
v Opere SND Dcéru pluku nahradiť? Ostaňme
u Donizettiho, z odkazu
ktorého sme v ostatných dvoch desaťročiach
postretli len Nápoj lásky
a Dona Pasquala. Nazdávam sa, že to mal byť jeden z titulov tzv. tudorovskej trilógie (Anna
Bo/ena, Maria Stuarda,
Roberto Deuereux), môj
tip by bola azda Lucrezia
Borgia, ale hoci aj Catarina Cornaro či Favoritka, ak sa obmedzím na
príklady diel realizovaných bývalou Komornou operou, resp. dramaturgicky kedysi otvorenejším banskobystrickým súborom. Nestalo sa, takže otázka znie, čo s Dcérou pluku? So žánrom opéra
comique sa v takmer 7o-člennom opernom súpise Gaetana Donizettiho stretáme iba dva razy. V "parížskych" La fi/le du régiment
(Dcéra pluku) z roku 1840 a jednoaktovke Rita z roku 1860. Autor nimi zrej me skôr splácal daň dobovému a miestnemu vkusu,
než by sa úprimnejšie stotožnil s daným slohom . Napokon, aj
napriek úspechom Dcéry pluku, partitúru prepracoval do talianskej verzie, kde nahradil spojovaciu prózu spievanými recitatívmi. Pre zaujímavosť, Donizettiho komické opery nesú až šesť rozmanitých žánrových označení. Na mieste je otázka, po ktorej
z autorizovaných podôb dnes siahnuť. Byť puristický a ísť za pôvodi nou, alebo osvojiť si nám bližší taliansky model bez hovorenej
francúzštiny? Nebol by to, samozrejme, Jozef Bednárik, keby
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lantné alebo slabšie, majú svojskú a diferencovanú atmosféru.
Razantné vojenské motívy, priestor pre sladkastú melanchóliu
i virtuóznu vokálnu ekvilibristiku, to všetko je kolorované rozmanitými farbami a výrazom. Rasti,
stav Štúr za dirigentským pultom
sa partitúre nedostal celkom pod
kožu. Prospelo by viac rafinovanejších odtieňov, jemnejšia práca s dynamikou a tentokrát aj precíznejšia,
technicky čistejšia hra orchestra.
Tretiu premiéru dirigoval Martin
Mázik. Ani zbor, pripravený Kolo-mano m Kovácsom, nepodal svoj
špičkový výkon.
Palmu víťazstva si odnáša väčši
na protagonistov. V titulnej postave Márie sa prvý večer uviedla Ľu,
bica Vargicová, u ktorej aj najvyššia poloha mala technickú suverenitu, lesk a kovovú priebojnosť. Jej
doménou sú strhujúce cabalettové
úseky, zatiaľ čo alternujúca Adri~
na Kohútková víťazí lahodnou legátovou frázou a teplým timbrom
v lyrických cavatínach. Neznamená
to však, že by s rozsahom partu mala problémy, i okrajové horné tóny
zneli bezchybne. Mladá Petra Nô-tová je zatiaľ väčšmi striebristým
subretným sopránom než belkantovou primadonou, pričom technicky i štýlovo má predpoklady v role
ďalej rásť. Máloktorý súbor sa môže pochváliť trojicou výborných
interpretov Tonia, partu s povestnou áriou z 1. dejstva, korunovanou deviatimi vysokými C. Opera SND momentálne týmto
potenciálom vládne. Oto Klein formuje postavu ušľachtilým lyrickým tenorom s ľahkými a zároveň pevnými, koncentrovaný-

mi výškami, ako aj veľkým citom pre belkantovú frázu. Je zárokultivovaným a uvol'neným hercom. Michal Lehotský je spomedzi alternantov najdramatickejším typom, jeho tón je vrúcny
a šťavnatý, menšie zakolísanie v extrémnej výške mohlo byť aj dôsledkom spontánnejšieho rozširovania
strednej polohy. Opakom je Ľudo-
vít Ludha, ktorého sada vysokých
C bola, podobne ako u Kleina, bezchybná, celý part však interpretoval oveľa komornejšie a výrazovo
striedmejšie. Úlohe Markízy z Berkenfieldu prisúdila réžia polohu
operetnej starokomičky s preexponovaným pátosom v próze. Nájsť
v tejto koncepcii prijateľný výrazový register nie je l'ahké, hranica vkusu tu takmer nejestvuje. Hoci spevácky nemožno mať námietky voči
Jitke Zerhauovej ani Alžbete Mi,
chálkovej, predsa len najprijateľ
nejší profil ponúkla premiérová
Marta Beňačková. Martin MaJa,
chovský sa plastickým vokálnym
prejavom a nepreháňanou komikou stotožnil so seržantom Sulpicom. Zaujímavo znel aj bas nového
sólistu JozefaBenciho, no pre ťažší
materiál Jána Galiu je to part trocha príliš pohyblivý.
Jozef Bednárik v predpremiérových mediálnych výstupoch charakterizoval Donizettiho Dcéru pluku ako dezert v divadelnom
repertoári. Nuž, dobrú chuť, pán režisér! Autor recenzie, vedno
s hučiacou ozvenou na premiére (žeby nová alternatíva postojač
ky tlieskajúcim ... ?), si pod zákuskom predstavuje produkt vyššej
kvality.
veň

PAVEL UNGER
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Pavol Smolík mal na 2. premiére k dispozícii spevákov, ktorí spolu so svojimi hrdinami horeli mladistvou vášňou, nenávideli, ba išli až za hranice smrti. Platí to najmä o Carmen v podaní
mezzosopranistky Moniky Fabiánovej , ktorá stvárnila Carmen po prvý raz, a Donovi José v interpretácii tenoristu Mi,
chala Lehotského.
Banskobystrická rodáčka Monika Fabiánová, absolventka
VŠMU z triedy prof. Vlasty Hudecovej, má za sebou niekol'ko
stredne velkých postáv. Titulná rola v Bizetovej opere odhalila
jej vel'ký spevácky aj herecký talent a možno konštatovať, že je
novovychádzajúcou hviezdou slovenského operného umenia.
Má zvučný zamatový, kvalitne vedený hlas, s vyrovnanými tónmi, i>totou vo výškach, možno s trochu suchšie znejúcimi spodnými tónmi, ale zato je schopná vytvoriť i nečakane drásavé,
dramatické tóny v prsnom registri. Na scénu prináša fascinujúci spevácky i herecký prejav, pohybovú gracióznosť a v neposlednom rade pôvabný ženský vzhľad. Upútal ma najmä Fabiánavej oduševnený hudobný prejav, s ktorým gradovala náročnú
úlohu vokálne.
Michal Lehotský (Don José), od sezóny 2003/2004 sólista
Opery SND, je ďalším .,zázrakom" medzi slovenskými vokalistami. Sedem rokov súkromne študoval u Stanislava Mjartana.
~ HU DO BN Ý Ž IV OT • 4 • 2 004

Lehotský dnes presahuje svoj pôvodný lyrický odbor. Má spinto tenor neobyčajnej sily, prieraznosti a priam laserovej útoč
nosti. Ľahko .,vypaľuje" najobtiažnejšie vysoké tóny - v ,.kvetinovej árii" vel'mi ľahko zaspieval vysoké ,.cis" a popritom očaril
nádherne modelovanou frázou s messa di voce. Jeho umenie
tiež spočíva v zmyslu plných celkoch, v ktorých cítiť jeho bohaté
vnútro a emotívny svet. Rolu Dona Josého zahral a vyspieval
s náznakmi citovej rozpoltenosti medzi povinnosťou a vášňou ...
Peknými výkonmi boli poznamenané aj ďalšie postavy. Na
prvom mieste to bola Micaela, ktorú jasným, svietivým lyrickým
sopránom zaspievala a pôvabne zahrala Oľga Hromadová, popredná sólistka ŠO. Zaujal i sugestívny bas Jozefa Benciho (Zun iga). Má kvalitne školený, sebaistý, ale aj výnimočne krásny,
hlboký a zvučný hlas, hodný veľkých rolí. Escamilla spieval Ján
Ďurčo a. h. Jeho plastický, objemný barytón, ale aj sebavedomo
pôsobiaca sošná postava sú akoby "šité" na Escamilla. Frasquitu
a Mercedes stvárnili na 2. premiére sólistky ŠO Alzôeta Trgová
a AlenaHodálová.Ich hlasy ideálne ladili v duetách a bezchybne
zneli aj v ansámbl och s Carmen (M. Fabiánová), Dancairom (Du'
šan Šima) a Remendadom (Peter Schneider).
Eufória z úspešnej premiéry pominula, nastáva čas repríz.
Treba si želať, aby boli rovnaké ako večer, ktorý sme zažili 13.
marca.
TERÉZIA URSINYOVÁ
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ROK ČESKEJ HUDBY A KONCERTY
~

KOMORNYCH ORCHESTROV

,

V roku končiacom "štvorkou" si česká hudobná kultúra pripomína vari najviac rôznych výročí
- nielen narodenia či úmrtia významných českých umelcov, ale i založenia niektorých organizácií.
Z osobností menujme aspoň Františka Bendu, Viléma Blodka, Antonína Dvoráka, Rudolfa Firkušného,
Leoša Janáčka, Jana Klusáka, Rafaela KubeUka, Vítezslava Nováka, Bedficha Smetanu, Karla
Velebného, Jana Dismasa Zelenku, z hudobných telies Janáčkovu filharmóniu Ostrava, Pražskú
komornú filharmóniu a Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK. {Prehľad výročí
možno nájsť na www.czechmusic.org). Niet teda divu, ie v programoch koncertov roku 2004
prevládajú diela českých autorov, a to nielen tých ,Jubilujúcich ".

edným z tohtoročných jubilantov je
i Ondrej Kukal, všestranný hudobník
- huslista a skladateľ, ktorého ale verejnosť
v prvom rade vníma ako výborného mladého dirigenta. V minulom roku síce na pár
mesiacov "zmizol" z koncertného života,
avšak pozvoľna sa doň opäť vracia a jeho
návrat na dirigentský stupienok je skutoč
ným dôvodom na oslavu. Pražské publikum o tom presvedčil
v predvečer Roku českej
hudby 2004, 15. de,
cembra 2003 v kostole
sv. Šimona a Júdu na
koncerte Českého ko,
morného orches tra.
Toto teleso založil roku
1957 JosefVlach s úmyslom nadv i azať na čin
nosť Talichovho České
ho komorného orchestra z rokov 1946 - 1948.
Ondrej Kukal sa jeho dirigentom stal roku 1993.
Tak, ako v časoch Václava Talicha či Josefa Vlacha, sú i dnes členmi orchestra vynikajúci inštrumentalisti, rešpektujúci pôvodné zásady
a ideály, vďaka ktorým sa orchester už krátko po svojom vzniku zaradil - a dodnes sa
radí - medzi špičkové telesá svojho druhu.
Napokon, spomenutý koncert bol toho dôkazom. V programe našli svoje miesto tri
perly z fondu klasického repertoáru: Brittenova Simple symphony pre sláčikový orchester op. 4, Mozartov Koncert in Es pre
lesný roh a orchester KV 495 a Dvorákova
Serenáda E dur op. 22. Vyvážená dramaturgia, skvelé výkony všetkých zúčastnených

J
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interpretov, krásne priestory kostola sv.
Šimona a Júdu ... Škoda len, že chrámová
akustika, ktorá tak vel'koryso dokáže zahladiť mnohé nedostatky koncertov, tu,
vzhľadom na to, že nemala čo zahladzovať,
prekryla množstvo rafinovaných detailov
vo vypracovaní skladieb. Hlavne úvodná
Simple symphony B. Brittena by v podaní
tohto telesa v iných priestoroch určite vy-

nikla oveľa lepšie. Každá z jej častí ponúka
orchestru nekonečné' možnosti hry s detailom. Ondrej Kukal ich objavil a hráči zas skvele realizovali. A toto
potešenie z ich objavovania preniesli aj na
poslucháčov. Koncert pre lesný roh a orchester od W. A. Mozarta s prvotriednym
hráčom na lesný roh Zdeňkom Tylšarom
zas spÍňal všetky nároky poučenej interpretácie. Publikum až mohlo nadobudnúť
pocit, že n ie je nič ľahšie, než spojenie Mosláčikovému

zartovej hudby a hry na lesný roh. Zdenek
Tylšar totiž zahral svoj part s neobyčajnou
ľahkosťou, predviedol nesmierne širokú
a pestrú dynamickú škálu , pričom ale
nikde neprešiel do otvoreného forte. A orchester mu bol spoľahlivým partnerom.
Druhá polovica koncertu, v ktorej zaznela
Serenáda E dur A. Dvoi'áka, v ničom nezaostávala za interpretačnými výkonmi prvej
polovice. Opäť jej dominovala hra s detailom, cit
pre vyváže ný zvuk
a v neposlednom rade
schopnosť dirigenta i orchestra ponúknuť poslucháčom aj v tak známej
skladbe, akou je Dvorákova Serenáda, stále niečo nové.
Komorná filhar,
móniaPardubice vznikla roku 1969 a odvtedy
sa na jej čele vystriedalo
niekoľko zaujímavých
osobností, napríklad Libor Pešek, Bohumil Kulínský či Róbert Stankovský. Nateraz je jej
šéfdirigentom Leoš Svá,
rovský. Pod jeho vedením sa tento orchester predstavil v rámci
cyklu komorných orchestrov v Dvorákovej
sieni pražského Rudolfina 3 . fe bruára,
samozrejme, s rýdzo českým a dramaturgicky zaujímavým programom. Úvod patril Bohuslavovi Martinu a jeho Toccateedue
canzoni H 311, napísanej na objednávku
Paula Sachera pre Bazilejský komorný orchester v roku 1946. Počiatočné takty síce
pôsobili, akoby sa hráči pardubickej filharmónie chvíľu hľadali, Svárovský však orl!li
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rýchlo zjednotil a donútil
sa na pozvoľnú gradáciu
ústiacu do širokej kantilény, kde filharmónia priam očarila plným a kompaktným
zvukom sláčikov. Istota, ktorú tu hráči nadobudli, už do konca celej trojčasťovej
skladby neopadla. Českú tvorbu druhéj
polovice 20. storočia zastúpili dve .,elégie":
Prvou bola Elégia pre Jana Palacha pre husle
a sláčiky od Evžena Zámečníka a tou druhou Elégia na odchodnú pre soprán a komorný orchester od Miroslava Ra ich la. Husľový
part Zámečníkovej skladby,
ktorá vznikla v Mníchove pod
dojmom Palachovho činu
hneď v januári 1969, veľmi pôsobivo predniesol Pavel Eret.
Sopránový part .,koncertnej
árie" - Elégie na odchodnú napísanej roku 1982 na jednu z Ovídiových básní, bol zverený Eve Dfízgovej. Záver
koncertu sa niesol v odľahče
nejšom duchu. Zaznela päťčas
ťová orchestrálna suita Dojmy
z vidieka op. 54 Zdeňka Fibicha. Rozhodne treba vyzdvihnúť mieru vkusu, ktorú pardubická filharmónia so svojím
dirigentom pri interpretácii
tohto diela prejavili.
O mesiac neskôr - 2. marca - hosťova
la v Prahe v rámci rovnakého cyklu a v rovnakých priestoroch Juhočeská komorná
filharmónia České Budejovice. História
tohto telesa sa začala písať roku 1981 vďa
ka dirigentovi Jaroslavovi Vodňanskému,
ako šéfdirigenti sa do nej zaradili i Ondrej
Kukal a Bi'etislav Novotný. Od roku 1999
v tejto funkcii pôsobí StanislavVavfínek.
Orchester pod jeho vedením odštartoval
svoj pražský koncert s úplnou istotou, ktorú v tomto prípade predstavovali Legendy
skoncentrovať

op. 59 (výber, číslo 1 - 2 - 5 - 6) Antonína
Dvoi'áka. Po nich prišiel na rad cyklus Pražské nokturná pre komorný orchester op. 75
od Jana Hanuša z rokov 1972 - 1973. Autor sa v každej z piatich častí snažil zachytiť
obrazy či nálady rodnej Prahy a hráčom juhočeskej filharmónie sa podarilo veľmi
plasticky previesť ich atmosféru do zvukovej podoby. Druhá polovica koncertu patrila dvom osobnostiam českej hudby s nápadne podobným osudom: ani jeden sa za
svojho života vo vlasti nedočkal patričného
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Nadácie Bohuslava Martinu. Pražský koncert Juhočeskej komornej filharmónie
ukončila Štvrtá symfónia op. 36 Camerata ,
ktorú Miloslav Kabeláč komponoval v rokoch 1954 až 1958. Výkon orchestra i dirigenta Stanislava Vavi'ínka však po spomenutom čembalovom koncerte vyznel
trochu fádnejšie.
V prehľade koncertov komorných orchestrov by rozhodne nemala
chýbať Pražská komorná fil,
harmónia. Napokon, v Roku
českej

uznania: Bohuslav Martinu a Miloslav Kabeláč. (Tento rok si pripomíname 45. výročie úmrtia B. Martinu a 25. výročie úmrtia
M. Kabeláča.) Obsadenie orchestra pri interpretácii Koncertu pre čembalo a malý orchester H 246 Bohuslava Martinu z roku
1935 bolo zredukované na minimum, presne tak, ako to odporučil sám skladateľ. Vďa
ka tomu skvele vynikli zvukové rafinovanosti partitúry vychádzajúce zo spojenia
a vzájomného dopfňania sa čembala, klavíra, flauty, fagotu a sláčikov. Sólový part

SLOVANSKÝ JARMOK
15. - 21.júla 2001t sa vo Vitebsku (Bielorusko) bude konať 13. ročník Medzinárodného umeleckého festivalu Slovanský jarmok. Na podujatí s bohatou históriou sa každoročne zúčastňujú speváci,
umelci, divadelníci a predstavitelia kinematografie zo Slovenska, Čiech, Bosny
a Hercegoviny, Bulharska, Macedónska,
Poľska, Srbska, Slovinska, Ruska, Ukrajiny. Medzinárodná federácia organizátorov festivalu (FIDOF) udelila vitebskému Slovanskému jarmoku cenu Festival
roku 2000.
Program festivalu: Medzinárodná
súťaž interpretov populárnej hudby Vi-

ukážkovo predniesla mladá

Mo nika Knoblochová, ktorá za interpretáciu tohto diela získala roku 1999 cenu

vo

VITEBSKU

tebsk 2004 • Medzinárodná detská hudobná súťaž • Dni kultúry, gala-koncerty umelcov z Bieloruska, Ruska a Ukrajiny • Koncerty hviezd šoubiznisu • Festivalová mozaika, koncerty v okresných mestách •
Koncert pri príležitosti nedožitých 90. narodenín skladateľa M. Fradkina • Dni mesta, poetická slávnosť Zamilovaní nad mestom pri príležitosti 1030. výročia vzniku
mesta Vitebsk • Jazzouý koncert • Jazzouý
klub, koncerty pre mládež • Divadelné stretnutia 2004 • Filmová prehliadka • Výstavy
výtvarného umenia • Mesto remeseln{kov,
trhy ľudových remesiel • Tvorivé semináre Hviezdna hodina • Tlačové konferencie,

hudby si pripomíname
10. výročie jej založenia. Urči
te netreba zvlášť zdôrazňovať
výbornú úroveň , ktorú za toto
obdobie pod vedením Jii'ího
Belohlávka dosiahla a ktorú si
i naďalej udržuje. Už len mená
sólistov a dirigentov, s ktorými spolupracuje, hovoria za
všetko. Možno sa však pri
všetkých tých ódach, ktoré sa
v súvislosti s týmto telesom
spievajú, prehliada jeden skvelý cyklus PKF konaný v Dvofákovej sieni Rudolfi na- cyklus
dopoludňajších koncertov určený deťom - s názvom .,Ach ty slavné deti!
aneb Čeští velikáni v krátkých kalhotách".
Vďaka vtipnému a nápaditému scenáru riaditeľa PKF Ilju Šmída (pričom sa ale skutočne snaží ísť .. ad fontes"!) sa v tejto sezóne mohli deti zoznámiť s niektorými epizódami zo života štyroch českých
.,velikánov" -Smetanu, Dvoi'áka, Janáčka
a Martinu - a s ich tvorbou, a to v predvedení špičkového orchestra a s dirigentmi.
LiVIA KRÁTKA

okrúhly stôl • Medzinárodná konferencia s účasťou predstaviteľov ministerstiev
kultúry účastníckych krajín festivalu •
Medzinárodné m ládežnícke fórum s účas
ťou predstaviteľov mládežníckych spoločenských organizácií a známych politikov

Informácie: www.festival.vitebsk.by
Kontakt: Slovanský jarmok Vitebsk, ul.
Majakovského 1, 210026 Vitebsk, Bieloruská republika,
tel.: 375242-364437, 375242-373340,
fax: 375242-374949,
e-mail: gck@festiv.belpak .vitebsk.by,
gck@festiv.vitebsk.by
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JOZEF PODPROCKÝ
SLÁČIKOVÉ KVARTETO Č.

2

OP.

21

Ľubomír Chalupka

V eď

roku 1979 na Prehliadke novej slovenskej hudobnej tvorl~y premiérovo odznela Koncertná partita pre organ a orchester, jedna zo starších skladieb Jozefa Podprockého, príslušníka
vtedy sa etablujúcej generácie tridsiatnikov, reakcia kritiky nebola
jednoznačná. Jeden hlas vyčítal dielu "zdfhavé gradácie, nevýraznú inštrumentáciu, banálne asociácie", opatrnícku až akademickú tvorivú pozíciu a konštatoval, že "ako celok sklamalo"; podľa
druhého kritika sa však Partita javila "tektonicky vyvážená, inštrumentačne premyslená", zastupujúca v skladateľovom vývoji
"zrelý kompozičný celok". Nesúlad citovaných názorov nevyplývallen z nerovnakej hodnotiacej optiky ich autorov, neodráža] ani
možné rozpory v uvedenom Podprockého opuse, ale viazal sa na
celkový problém vstupu skladateľa a jeho vrstovníkov do vývojového kontextu slovenskej hudobnej tvorby 70. rokov uplynulého
storočia.

Jozef Podprocký (nar. r. 1944 v Žakarovciach) sa po maturite na strednej
všobecnovzdelávacej škole rozhodol
pre hudobnú profesiu štúdiom kompozície na košickom Konzervatóriu,
kde v prvej polovici 60. rokov začal
pedagogicky pôsobiť Juraj Hatrík. Pod
jeho vedením sa Podprocký kvalitne
pripravil na ďalšie odborné vzdelanie od r. 1965 začal študovať na VŠMU
v triede Jána Cikkera. Po dvoch rokoch
prešiel k Alexandrovi Moyzesovi, u ktorého vr. 1970 absolvoval Concertinom
pre husle a sláčikový orchester. Podobne
ako v prípade jeho spolužiakov - Vladimíra Bokesa, Igora Dibáka a Hanuša
Domanského - aj Podprockého prvé
kroky k vlastnému kompozičnému názoru sprevádzala úcta k esteticko-štýlovej orientácii pedagógov na VŠMU. Keď
sa v roku 1967 diskutovalo o úrovni,
dosiahnutých výsledkoch a perspektívach slovenskej skladateľskej tvorby,
muzikológ Peter Faltin, apologét a zároveň prísny kritik avantgardnej generácie, podotkol na margo vznikajúcich
opusov vtedajších študentov, že ich autori sú "fúzatejší ako iní,
nekomponujú ani zaujímavo, ani dobre ... ". Touto brisknou diagnózou narážal Faltin na prílišnú ochotu zotrvať v hraniciach akademickej striedmosti a nenápadnosti.To nevdojak potvrdzovala ďalšia diskusia, iniciovaná J. Hatríkom , zameraná na skladatel"ské stretnutie a vzájomnú názorovú konfrontáciu v tom čase
najdynamickejšej generácie (zastúpenej l. Zeljenkom, P. Kolmanom, l. Paríkom) so študentmi posledného ročníka kompozič
ných tried na VŠMU (zúčastnili sa V. Bokes, J. Podprocký, H. Domanský, V. Rusó). Mladí adepti temer súhlasne zaujali rezervovaný postoj voči smeru a výsledkom hľadania v okruhu dispozičných
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prostriedkov vtedajšej Novej hudby a protagonistom 60. rokov
exkluzivitu experimentov a malý ohl"ad na poslucháčov.
Podprocký osobne vyjadril vôľu rešpektovať ten typ kompozičnej
práce, ku ktorému je vedený na škole a zostať mu verný aj po
absolutóriu.
Ak obidvaja Podprockého pedagógovia proklamovali zvládnutie kompozičnej tradície európskej hudby ako nevyhnutné pre
profesionálne výstupy skladateľa súčasnosti, v didaktickej praxi
postupovali odlišne. Cikkerova subjektívne prežívaná citovosť
tolerovala individuálnu študentskú invenciu, podčiarkovala emocionálnu určitosť a obsahové vrstvy kom pozičného celku. K tomuto
okruhu patria Podprockého zhudobnenia veršov Kraskovej poézie (zvukovo krehké Vesper dominicae pre barytón, flautu a sláči
kové kvarteto), či novely Honoré de Balzaca (Dramatická štúdia,
1967). Moyzesova metóda perfekcionizmu, zdôvodňovaná tradičnými normami formotvornej disciplíny, tríbená
na báze svojráznej verzie neoklasicizmu,
sa premietla nielen do inštrumentálnych kompozícií, písaných pod dohradom pedagóga (Divertimento, 1969;
Concertino pre husle, 1970), ale podmienila viaceré z konštánt Podprockého
vývoja v 70. rokoch - kompozičnú disciplínu, úctu k detailu, technickú prepracovanosť nápadov, reguláciu expresie a stavebnú prehľadnosť. Roku
1973 sa Podprocký vyznal, že z polyštýlového spektra vývoja hudby v 20. storočí sa k nemu inšpiratívne najbližšie
ocitli Stravinskij, Barták, Honeggera Lutoslawski kvôli "ic h dôrazu na pregnantnú rytmickosť a tematickú formu". Tieto kvality objavil Podprocký
aj v slovenskom piesňovom folklóre.
V tom čase skladateľ už pôsobil ako
pedagóg na Konzervatóriu v Košiciach,
čím inicioval (a dodnes gestoruje) novovzniknutú tradíciu východoslovenskej košickej kompozičnej školy. Návrat
do rodného kraja znamenal preňho
symbolické primknutie sa k tým inšpiratívnym hodnotám, ktorými vystužil á posilnil genotyp regionálnej muzikantskej sebaidentifikácie. Octr. 1972 významné miesto v jeho tvorbe zaujal aktívny
vzťah k hudobnej minulo~ti východného Slovenska - konkrétne
viaceré verzie úprav skladieb z významnej historickej pamiatky zo
17. storočia, Pestrého zbornfka levočského. Prirodzeným je aj záujem o kompozičné spracovanie východoslovenského folklóru.
Popri úpravách poznamenaných úctou k autentickým nápevom
sa zároveň rodí podstata Podprockého štýlotvorného dozrievania- v znamení invenčného prepojenia melodických a rytmických
kvalít východoslovenského piesňového folklóru a poučení sa najvyčítali

la
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tektonických fráz sa porušujú tvarovo, zvukovo, sadzobne
i výrazovo. Tieto postupy Podprocký potvrdil a rozvinul v nasledujúcom diele pre kvartetové obsadenie - Sláčikovom kvartete č.
2, dokončenom vr. 1976.
Pozostáva z troch častí - dramaturgia ich radenia na prvý pohľad nepoukazuje na objavnosť. Pointou krajných častí,
podporujúcich symetrickú koncentrickosť diela s rapso..ll
dicko-meditatívnym monológom violy v strede je pripralo..l
vovaná, realizovaná a vzápätí prerušovaná vitálna pulzá....-......
ll
cia. Celok sa tak člení na viacero aditívne radených navzá.____... -,;;::
jom kontrastných myšlienkových blokov.
...,
....
....
p"""=::::.:....--V 1. časti diela sa takéto prerušenie uskutoční päť ráz.
r-r-,_
r-.- .....
-.Jednotiacim činiteľom je intervalová selekcia z iniciálneho
dvanásťtónového radu s dominujúcimi intervalmi zväčše
'--'
?"-·=· ~ 'PP 'nej a čistej kvarty, resp. kvinty (e-b-fh-d-es-as-g-fis-cis-c-a),
predstaveného v tematicko-tvarovej celistvosti a implikujú........,
ceho oporné body centralizačného pohybu. Selekcia vy~
'J
~ 'J
":
-<: ·
l
zdvihuje protiklad skokových intervalov voči malosekundovým zoskupeniam - kvartovo-kvintové väzby v hori~
_Jt. _ ~
?--- ~...ll
~ ".
~
zontálnom i vertikálnom zmysle sú blízke Bartókovmu
~~
..!
__, 1:::1
.....
lo..l
konštrukčnému idiomu, založenému na transformácii chal
7Tff=
rakteristických
melodických kostier piesňového folklóru .
.L
ll
Sekundový pohyb je základom ostinátnej figúry, ktorá vy..__ .
...
:11"' . .
....:
'-'
;;~
tvára opornú pohybovú vrstvu v oboch okrajových čas
l
.. ~ mf
,__
tiach. Druhým jednotiacim činiteľom diela je polylinearita
r--r- potenciálny permanentný štvorhlasný kontrapunkt, ktorý
'-.-/
_:;; j
~~ ~p
zabezpečuje rovnocennosť pohybu hlasov a zároveň gene~11l/
ruje ich rozmanité väzby. Spomínaná fragmentárnosť, či
striedmosť
Podprockého tektonickej predstavy spôsobu.....
>
,;.
~ ·p"-J ~ l
~ mi
je, že mnohé sľubne vymyslené nápady sa nezrealizujú dôsledne - racionálne rozvrhnuté súvislosti (napr. práca so
Príklad č. J

mä na tej úrovni adaptácie folklórneho idiomu do integrovaného
kompozično-štýlového celku, ktorú umelecky realizoval Béla Barták.
Ešte v počiatkoch svojej kompozičnej profesie, pod dohľadom
J. Cikkera, siahol Podprocký k volbe rozšírenej tonality v priestore

-

~

-~

·-

...

~

~

....

l

IJ\.!'1 1

dvanásťtónovej

modality. Inšpirujúc sa aj klasickou dodekafóniou riešil napätie medzi tonalitou a atonalitou, diatonikou a chromatikou, harmonicky a polylineárne viazanou
faktúrou, pravidelne pulzujúcou a improvizačne uvoľne
nou rytrnicko-metrickou osou pohybu hudby, formuloval
súvislosti medzi tvarovými subštruktúrami a tektonickými
celkami. V Reverziách, cykle pre barytónový akordeón
(1971, venovanom pamiatke A. Schonberga), skúšal dôslednejšie uplatniť technické finesy seriál nej práce, v orchestrálnej Predohre (1973) , napriek rozšírenej skupine bicích
nástrojov, nehýri pestrosťou farieb a opiera sa o organizujúcu silu melodických incipitov a striedmosť kontrastov.
Prvým pokusom o prepojenie odlišných zdrojov inšpirácie - od tradičných východísk generácie svojich učiteľov,
cez kontakty so Schonbergom, rytmicko-metrickú nápaditosť hudby Stravinského, kompozičnú kultúru Bartókovho štýlu a vlastnú príchylnosť k slovenskému folklóru -je
Sláčikové kvarteto č. 1 z r. 1972. V ňom na jednej strane
zachováva klasické (moyzesovské) technické a tektonické
normy cyklického komorného útvaru - základom sú tvarové a pohybové kontrasty na báze trojčasťovosti (AllegroLento-Presto), sonátový, resp. rondový pôdorys, priorita
tematizmu. Viacerými motivickými a konštrukčnými vlastnosťami pripomína Moyzesovo 2. sláčikové kvarteto (písané v čase posledného roku Podprockého štúdia na VŠMU).
Zároveň sa tu objavuje funkčná polarita medzi budovaním
súvislejších evolučných plôch a ich narúšaním vpádmi zámerne
kontrastných až diskontinuitných nápadov. Jednotiace prvky
a bezprostrednosť až bezproblémovosť expozično-evolučného
odvíjania hudby sa spochybňuje, nenápadný zvukový a stavebný
profil diela sa komplikuje a obohacuje, celistvosť a dané kontúry
(!:! HUDOBNÝ Ž IVOT • 4 • 200 4
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Príklad č. 2
sériou a z nej odvodenými intervalovými modelmi) sa striedajú
s inak utvorenými nápadmi. Lineárne súvislosti poukazujú na
Podprockého osobitý dôraz na konštrukčnú disciplínu, váhu detailu, určitosť vzťahu. Nejde pritom o konzekventné ťaženie z technických fines serializmu. Ide len o kvázi incipity, či nábehy, ktoré
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sú konfrontované s plochami, kde takto racionalizovaný typ výberu tónov nie je prítomný, lebo tu je v popredí spontánnosť invencie.
Tretím jednotiacim činiteľom skladby, uplatneným v oblasti
melodického tvarovania línií, je priebežná variabili ta modálneho
typu - postu py tzv. flexibilnej diatoniky, kde priebežne vznikajú
nové tvary (sekundové výpl ne) v rámci kostry. Tu sa Podprocký

veľkým

vzorom sa Podprocký inšpi roval , pravda s tými obmedzeniami, ktoré súvisia s jeho tendenciou k striedmosti až skromnosti. Vo finálnej časti 2. sláčikového kvarteta sa objavujú v súhlase
s polylineárnou koncepciou nábehy na fugáto i passacagliu, kde
tematickým základom sú dva nápevy z východoslovenských piesní. Pôvodná, vokálne inšpirovaná kantabilnosf prvého z nich, sa
v dôsledku variačných premien komplikuje či prerušuje, aby sa
v podobe druhého nápevu vynorila ako tonálne-melodic~
..ll
ky zaujímavý tvar, zaznievajúci postupne v jednotlivých
hlasoch, obklopený tvarovými derivátmi sekundových
l"
pohybov (PR. č. 3). V rámci tvarových premien sa tesne
r - J--.,
r - ' ---,
pred záverom naznačí aj tanečná štylizácia ľudového muzi[J ___., ~
círovania. V zhode s vlastnou koncepciou striedmosti ne- "- ~~..___ f--.....
· ··~7 l~ ~ 7 ...._,
vytvorí skladateľ pre ňu dostatok miesta - primárnou zor- '--,
r- '--.,
stáva požiadavka zmeny, plynutia metodicko-motivických
.....
jednotiek v permanentnej variabilite intervalovej štruktúp~
'!. ry, dfžky fráza hustoty faktúry.
2. sláčikové kvarteto, na prvý posluch málo efektívne,
-4'
~T'
lebo nebazíruje na plynulosti gradácií, dramatických vrcholoch, či sonických zvláštnostiach, zaujme skladateľovou
sústredenou
prácou s melodicko-akordickými modelmi
v,......j......,
'!~
...ll
~
(l .Jfl- ----..
tak, aby ich variabilita bola zdôvodnená najmä disciplínou,
[.J
"'ľf
'-.../
l~
viažúcou získané novotvary k iniciálnym invariantom. Syn'
téza tonálneho a modálneho, keď statické prvky komunill
kujú rovnocenne s činiteľmi kinetiky, zásahy spontánnos~
-"'~'
I"'J,J' +.....___·
ti, viazanej na folklórnu inšpiráciu do racionálne premysle.1Q ~
ného narábania s intervalovým i jednotkami, zrod a rozpad
motivickej
celistvosti, pohybová nerovnomernosf, zvýzna~
ll~
mňovanie, resp. zahmlievanie hlasov v polylineárnej fak"lf
túre, striedme interpolácie sonicky osviežujúcich konštelá.... ~ '!
cií, striedanie hustoty komornej faktúry sú nesporne no.u _
• *------~------ · ,'!.. _
vými kvalitatívnymi prvkami. A to nielen v rámci dozrievania Jozefa Podprockého, ale aj v kontexte slovenskej
Príkladč.3
hudobnej tvorby, nie natoľko frekventovane otvorenej
bartókovským inšpiráciám. Na skúsenostiach získaných pri
písaní 2. kvarteta mohol jeho autor stavať nielen vo svojich ďalších
mohol výdatne poučiť z Bartókovho typu melodického myslenia,
tvorivo prehodnocujúceho variantné tonálno-melodické postupy
dvoch kvartetových kompozíciách, ale i v symfonických opusoch.
z piesňových nápevov stredoeurópskeho folklóru . Pekným príDôstojné miesto 2. sláčikového kvarteta v skladateľovom vývokladom koexistencie všetkých troch činiteľov zjednocovania je ji, zastupujúce "ideál vyváženosti tvaru a priliehavej senzitívnosúsek, kde sa exponuje melodický motív zverený 2. husliam. V sprieti", pripomenula kritika pri príležitosti premiéry diela v zasvätevodných hlasoch violy a violončela sa komplementárne odvíja
nom podaní Košického kvarteta v rámci 1. ročníka prehliadky
iniciálna dvanásťtónová séria. V momente prechodu nápevu do
novej slovenskej hudobnej tvorby vo februári 1977. Za dielo získal
najvyššieho hlasu sa objaví figuratívne sekundové krúženie, ktoré
skladateľ v roku 1978 Cenu Jána Levoslava Bellu.
na viacerých miestach v skladbe slúži ako dôležitý činiteľ pohybovej nerovnomernosti voči tradičnej rytmicko-metrickej regulácii
Pramene:
pohybu. (PR. č. 1) V tomto riešení sa zračia "jemné" dotyky PodPODPROCKÝ, J.: //. sláčikové kvarteto, partitúra. Bratislava, Opus 1982.
prockého s aleatorickou metódou uvoľňovania striktnosti.
Voči 1. kvartetu siahol skladateľ v tomto komornom opuse aj
Literatúra:
k sonickým prvkom. Slúžia jednak ako zvukové obohatenie, napr.
O tvorbe za okrúhlym stolom (Diskusia). In: Slovenská hudba 11, 1967. 1,
vo funkcii pizzicatových blokov či flažoletových súzvukov vo funks. 3-20.
cii cezúry, predpisoch sui ponticello, collegno, sui tasto, ale majú
Neistota hľadania, či hľadanie istoty (Diskusia). In: Hudobný ž ivot
aj tektonicky významnejšie poslanie - v asynchrónne plynúcom
1/1969, č. 15, s. 1; č. 16, s. 3.
štvorhlase pointujú brzdenie vitálne rozihraných blokov. NemePredstavuje sa Jozef Podprocký. In: Hudobný život 5, 1973, č. 12, s. 2.
nej dôležitým činiteľom zvýznamnenia kontrastov je polarita viČURILLA, š.: Jozef Podprocký. Bulletin HIS. Bratislava 1980.
HATRÍK, J.: Nad Ili. sláčikovým kvartetom Jozefa Podprockého. In: Hutálne rozihraného a rapsodicko-meditatívneho gesta. Vystupuje
dobný život i 4, 1982, č. 12, s. 5.
síce v krajných častiach, ale z hľadiska celku diela sa koncentruje
PALOVČÍK, M.: Predsavzatia a výsledky. In: Pravda 12. 12. 1987.
do osobite vyklenutého nepokojného monológu violy v strednej
Kol.: Kapitoly z dejín hudobnej'kultúry v Košiciach l. Jozef Podprocký.
časti. (PR. č. 2)
Košice, Nadácia Hemerkovcov 1994.
Je známe, ako sa melodicko-rytmické prvky odvodené z folkSKREPEK, R.: Kjubileu Jozefa Podprockého. In: Hudobný život 26, 1994,
lórneho základu v transformovanej podobe premietli do jedineč
č. 12, s. 3.
nosti štýlu Bélu Bartóka - napr. cyklus 6 kvartet maďarské ho
CHALUPKA, L: Vývoj po roku 7945. In: Dejiny slovenskej hudby (ed. O.
majstra svedčí o mohutnosti invencie, fažiacej z tvarovej variabiliElschek). Bratislava, ASCO 1996, s. 273-341.
ty, výrazovej pestrosti a zvukovo-farebných kontrastov komorGODÁR, V.: Jozef Podprocký. In: 700 slovenských skladatel'ov. Bratislava
NHC 1998, s. 227-229.
ného štvorhlasu, smerujúcej k integrite a homogénnosti. Týmto
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CAS

a

KONTRASTY
Jevgepij lršai

eď

čase

K na mysli predovšetkým jednoduché
hovoríme o

v hudbe, máme

trvanie každej noty aj dfžku celej skladby.
Každý skladateľ veľmi dobre pozná muči
vý pocit nemohúcnosti, keď jeho dielo interpretujú v nesprávnom tempe, presnejšie povedané v tempe nezhodujúcom sa
s jeho autorskou predstavou. Každý zodpovedný interpret potrebuje veľa času, aby
našiel optimálne tempo jednak pre určitú
skladbu ako celok, jednak pre každú jej epizódu.
Jedným z prvých predstaviteľov českej
umenovedy, ktorí sa zaoberali problémom času v dramatických umeniach, bol Otakar
Zich. Jeho syn, Jaroslav Zich, vo
svojej knihe Prostriedky výkonného
hudobného umenia (1959) venoval
problému hudobného času jeden a pol
kapitoly a zaviedol termíny "časové lokality" a "časové deformácie". Napriek
tomu, že jeho úvahy sú veľmi zaujímavé, týkajú sa, žiaľ, iba problému tempa a dÍžky zvuku. ofžka noty, dfžka zvuku a trvanie
celej skladby sú však len jedným
z mnohých aspektov času, ktoré sú
v živom hudobnom diele prítomné.
Okrem toho hodnoty notových dfžok
nemajú len absolútny, ale aj relatívny fyzikálny časový zmysel, nevyjadrujú ani tak
kvantitatívne časové vzťahy, ako skôr vzťa
hy expresívne, psychologické. To ale vonkoncom neznamená, že presné matematické definície vzťahov dfžky trvania sú vylúčené.

Zaujímavé je konštatovanie, že od polovice 70. rokov sa v rôznych krajinách Európy realizovali pomerne intenzívne výskumy a analýzy venované problémom interpretácie práve z hľadiska časových vzťahov.
Všetky tieto pokusy, resp. tie, ktoré sú mi
známe, sa sústredili iba na meranie reálneho
času konkrétneho klasického diela v interpretácii mnohých významných hudobníkov. Napriek tomu sú však tieto analýzy veľ
mi zaujímavé a pre nás dôležité, pretože dokazujú relatívnosť významu notových dÍžok.
Napríklad autori Milan Kuna a Miloš
Bláha zborníka Čas a hudba 1 pri analýze
nahrávky štvrtej časti Haydnovho Kvarteta D dur prichádzajú k záveru, že rôzni hudobníci nielenže hrajú rôzne tempo, ale aj
rovnomernosť samotného tempa je u rôznych interpretov veľmi voľná. Jan Dehner
la
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v štúdii Kritikovo hodnotenie interpretácie
časového členenia hudby2 cituje Romana
lngardena, ktorý píše: "Hudobné dielo ...
je po prvé schéma, fixovaná v partitúre a po
druhé istá určená množina možností... Je
možné, že autor pri kompozícii svojho diela mal na mysli iba jednu zo všetkých množín, avšak jeho výtvor prerastá jeho umelecké zámery a pripúšťa ešte iné možné
podoby diela - práve vďaka istej nedokonalosti notového zápisu, ktorý neurčuje
hudobné dielo úplne, ale umožňuje jeho
realizáciu rôznymi spôsobmi ."

Luciano
Fontana:
Concertto
spaziafe, 1967

Notové dfžky a trvanie reprodukovania
diela predstavujú teda, aj keď veľmi dôležitú, predsa iba jednu (pričom verím, že
sa nikoho nedotknem týmto tvrdením),
trochu povrchnú stránku prítomnosti času
v hudobnom diele. Povrchnú nie v zmysle
ľahkovážnosti, ale vyslovene v zmysle prítomnosti vo vrchnej vrstve hudobného tkaniva.
Hudobný čas je živý tvorivý fenomén,
forma reálneho času s vlastným špecifickým obsahom. "V žiadnom prípade to nie
je abstraktné trvanie" - píše M. Arkadiev
v knihe Časové štruktúry novej európskej
hudby- "ale živé, expresívne, obrazovo naplnené, plastické a pulzujúce pole pre rozvinutie vlastného zvukového intonačného
procesu."

Každé umelecké dielo môže byť pochopené z hľadiska jeho vnútorného času.
Dokonca aj keď je reč na prvý pohľad o absolútne statických formách umenia, akými sú architektúra alebo maliarstvo, aj vtedy možno oprávnene hovoriť o vnútornom
čase, aspoň z hľadiska času potrebného na
vytvorenie konkrétnej budovy alebo obrazu. Procesuálnosť, tým viac ak hovoríme
o hudbe, nadobúda mimoriadny význam.
B. Asafiev napísal: "V hudbe sa stala najviac
škodlivou snaha chápať formy ako samostatný princíp ... Celá pozornosť sa sústreďovala na priestorovo-statickú fázu kompozície, zatiaľ čo skutočná časová podstata
hudby a osobitne to, že umenie žije v interpretácii, sa prehliadalo."
Podstata hudobného predmetu neumožňuje jednoducho vytýčiť trvanie vonkajšej
(fyzikálnej, akustickej) a vnútornej (psychologickej) stránky. "V tejto špecifickej hudobnej realite, ktorá by sa mala stať objektom skúmania práve ako celok, sú prepletené v jednom dialektickom organizme
imanentno-časová (metrorytmická) a intonačná procesuálnosť v ich konkrétnom
inštrumentálnom, plastickom vyjadrení. " 3
Ako sa ešte prejavuje čas v hudobnom
diele, ak nie iba v trvaní
nôt?
V článku O adekvátnosti chápania hudobného metra O. Agarkov
analyzuje niektoré problémy súvisiace s nedokonalosťou notového zápisu, pričom
zdôrazňuje, že "v prevažnej väčši
ne prípadov počutú a zapísanú hudbu nemožno adekvátne vnímať sluchom,
ak poslucháč nemá pred sebou notový zápis". Paradoxy taktovej notácie sú dávno
známe a mnohokrát o nich pojednávali rôzne štúdie. Stačí spomenúť začia
tok Schumannovho Manfreda alebo štvrtú
časť Beethovenovej 9. symfónie, kde v prvých dvanástich taktoch sa rad zvukov (zvukový rad) ani raz nezhoduje s ťažkou dobou v takte. Stačí spomenúť úvahy niektorých teoretikov o záhadnom nesúlade
medzi štruktúrou motívov a sústavou ligatúr, ktoré skladateľ používa. Podobné anomálie vyvolali mnohé výčitky na adresu
skladate ľov, týkajúcich sa nepozornosti
a nepresností pri notovom zápise. Zároveň
však umožnili hovoriť aj o takzvanej neznejúcej organizácii hudobného času. Napríklad R. Ingarden, ktorého som už citoval,
vo svojej známej práci Hudobné dielo a otázka jeho identickosti takto nazval piatu kapitolu - O zvukových a nezuukových prukoch
hudobného diela. Možno spomenúť aj vyjadrenie L. Kurtha, ktorý v Základoch lineárneho kontrapunktu napísal: " Najväčšou
chybou je považovať za najdôležitejšie a naj-
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závažnejšie momenty v melose iba akustické javy, t.j. sám zvuk." V kapitole Hudobný
fenomén priestoru Kurth doslova tvrdí, .,že
vonkajšia lokalizácia tónov v priestore nemá
nič spoločné s tajomnou priestorovou štruktúrou vnútorného hudobného typu a podstata problému nie je iba v nejasnosti priestorových hudobných predstáv,~ v ich iracionálnosti, transcendentnosti. Je to zvláštny energetický priestor, vzrrtkajúci bezprostredne z psychickej energie pohybu."
.,Uvedomenie si prítomnosti neznejúcej
vrstvy v hudobnej štruktúre možno objaviť aj v teoretickej literatúre venovanej
problému rytmu," konštatuje M. Arkadiev
v časových štruktúrach novej európskej
hudby. Hudobný proces v rámci diela, alebo jeho ucelenej časti má skutočne nepretržitý charakter. Čo mu však dodáva túto
nepretržitosť, ak je hudobné tkanivo z akustického a intonačného hľadiska diskrétne?
Michail Arkadiev, presvedčený zástanca
teórie neznejúceho hudobného prúdu, vychádzajúc z ruských a zahraničných výskumov píše: " .. .hudobná realita je kreatívneintencionálna, subjektívne-objektívna realita . V danom prípade to znamená, že pole,
na ktorom sa rozvíja hudobná matéria, nie
je iba náš vonkajší fyzický sluch, ale aj vnútorný sluch. Ten nie je ohraničený iba funkciou vnímania, ale predstavuje aktívnu tvorivú silu. Vzájomné pôsobenie a prepojenie
vnútorného a vonkajšieho sluchu nám
poskytuje oporu pre rozvíjanie uceleného
hudobného procesu. Práve v poli nášho
aktívneho vnútorného sluchu nadobúda
svoju špecifickú intencionálnu realitu neznejúca forma hudobnej matérie. Práve tu
vďaka kreativite vnútorného sluchu, hudobné tvorenie zostáva nepretržitým, dokonca aj vo chvíli akustického mlčania."
Analyzujúc štvrtú časť Beethovenovej 9.
symfónie Arkadiev píše: "Pokúsime sa zohľadniť vzájomné pôsobenie základných
časových prvkov notového zápisu na tomto príklade. Beethoven tu určuje predovšetkým tempo, t.j. základný efektívny charakter pohybu, vyjadrený tradičnou talianskou terminológiou, doplnenou a) metronomickým pokynom ab) poukázaním na
žáner, ktorý plní pre celú tvorbu Beethovena konštitutívne-štýlovú funkciu: Alla Marcia. Čo sa týka metronomického údaja,
netreba si myslieť, že dokonca pochodu sa
podobajúcemu úryvku, Beethoven dodal
strohý kvantitatívny zmysel. Vzápätí Beethoven určuje štruktúru taktu, t.j. hlavné
metrum - 6/8. Určenie Alla Marcia zvýrazňuje dvojdobosť (biniírnost1 ako dominujúcu formu pulzácie.
Práve týmto a tiež aj pôsobivou podobou skrz-naskrz "prepauzovanej" partitúry, skladateľ určuje základnú intencionálnu štruktúru neznejúceho pulzujúceho
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kontinua, t.j . hudobného času v osobitnom
zmysle s jeho procesuálne-gravitačnou
energetickou podstatou, ktorá je pre dirigenta, prichádzajúceho do styku so všetkými prvkami procesu, absolútne reálna vo
svojej intencionálnej kreatívnej štruktúre
ešte pred akýmkoľvek znením."
Zámerne som uviedol tento dlhý citát,
aby sme si mohli lepšie ujasniť, čo vlastne
s počíva pod pojmom neznejúca forma
hudobnej matérie (M . Arkadiev dos lova
hovorí .,neznejúci zvukový prúd"). Pravdaže, vonkoncom nemusíme súhlasiť s M.
Arkadievom, v každom prípade však musíme konštatovať, že tak v klasickej, ako aj
v súčasnej hudbe možno objaviť neuveriteľné množstvo príkladov zdanlivého nesúladu, anomálií medzi notovým zápisom
a znejúcim hudobným tkanivom. Pre mňa
je preto mimoriadne sympatické a zároveň
absolútne logické a odôvodnené tvrdenie
M. Arkadieva, že skladateľ fixuje v zápise
., ... istú podstatnú realitu, ktorá nám ukazuje, že pulzujúci živý čas so svojou vnútornou formou (to, čo sa označuje obvyklým
pojmom meter) začína existovať nezávisle
od znejúcich motivických konštrukcií".
Takzvaná nedokonalosť notového zápisu, existujúceho v nezmenenej podobe približne od čias Beethovena, inšpirovala väč
šinu skladateľov 20. storočia vo vynachádzaní vlastných, nemenej nedokonalých
spôsobov notového zápisu. Táto nedokonalosť, podľa môjho názoru, nielenže nie
je nedostatkom, ale skôr prednosťou. M.
Heidegger v stati Čas obrazu sveta poznamenal: ..... všetky humanitné vedy a všetky
vedy o živote práve preto, aby boli strohé,
zákonite musia byť nepresné ... Nepresnosť
historicko-humanitných vied nie je nedostatok, ale pre tento druh výskumov iba
splnenie podstatných požiadaviek."
Ako je to v skutočnosti? Ide len o nedokonalosť notového zápisu? Alebo predsa
len existuje niečo, čo sa v podstate ani nedá
zapísať? To, čo tak prostoducho nazývame
duša, podtext alebo obsah ... V tejto súvislosti nemožno nespomenúť odporúčanie
E. Hemingwaya, ktorý na otázku, ako píše,
odpovedal, že najskôr napíše celý text
a vzápätí dve tretiny vyškrtá, aby mal číta
tel" možnosť si text domyslieť.
Myslím, že každý z nás si z detstva pamätá na rozhovory dospelých o obsahu,
podtexte, forme, intuícii, o nedopovedanom ... Keď sme vyrástli, tiež neustáltt rozmýšl"ame a nadnesene diskutujeme o tých
istých problémoch. Možno spomenúť
množstvo vyjadrení vynikajúcich predstavitel"ov umenia, venovaných problému nedopovedaného, problému vnútorného obsahu, intuície atď.
Nedá sa teda tvrdiť, že by teória M. Arkadieva bola úplne nová, tým viac, že aj

v hudobnej vede sa termíny ako neznejúce
hudobne kontinuum, energetika hudobného poľa a podobne už objavili, napr. v ruskej
hudobnej vede u M. Charlapa , l. Brauda
alebo u V. Cholopovej. Dobre známy je aj
výrok jedného z najväčších ruských básnikov 20. storočia V. Majakovského o rytme:
.,Rytmus je základná sila. Základná energia verša. Vysvetliť sa nedá, možno sa
o ňom vyjadrovať tak, ako sa hovorí
o magnetizme alebo elektrine. Magnetizmus a elektrina je druh energie." Nemenej silné je aj vyjadrenie iného, nemenej
významného ruského básnika Osipa Mandeľštama o poézii Danteho: .,Poézii Danteho sú vlastné všetky druhy energie, ktoré
pozná súčasná veda. Jednota svetla, zvuku
a hmoty tvorí jej vnútornú podstatu."
V nepochybne zaujímavej a podľa môjho názoru veľmi perspektívnej myšlienke
(alebo teórii), ktorú zastáva Arkadiev, je mi
osobitne blízky a príťažlivý termín .,hudobné pole". Nazdávam sa, že najpresnejšie
charakterizuje podstatu a osobitosti existencie hudobnej matérie. Obzvl ášť výrazne
to možno pocítiť v štýle minima! music, kde
takmer vo všetkých dielach je čas, aj keď
nie hlavným hrdinom, tak rozhodne hlavným stavebným materiálom, vytvárajúcim
presvedčivú ilúziu akéhosi energetického
poľa. Prítomnosť času možno vidieť voľ
ným okom aj v takzvanej polyštylistike,
alebo, ako sa ešte nazýva, v polyštýlovosti.
Vedomé protipostavenie prvkov rôznych
hudobných epoch, spájanie, na prvý pohľad pre prívržencov čistoty štýlu nespojitel"ného, vedie k tomu, že čas súperí s ča
som v doslovnom význame tohto slova.
A na tomto mieste sme sa nakoniec dostali do tesnej blízkosti problému kontrastu
a jeho vzájomnej súvislosti s časom. Veď čo
je polyštýlovosť, ak nie boj založený na
kontraste časových lokalít?
{Pokračovanie

u nasledujúcom

čísle.)

Poznámky:
1
M . Kunc, M . Bláha: Čas o hudba. In: Studie ČSAV,
č. l 8, r. 1982, Praha.
2 J. Dehner: Kriti kovo hodnotenie... In: Čas v hudbe.
Svaz českých skladatelu, r. 1984, Praha.
3

M . Arkodiev: Časové štruktúry novoeurápskej hud·
by. Moskva, BILBOS, 1993, s. 63.

OPRAVA
V predchádzajúcom čísle HŽ v texte
Čas a kontrasty prišlo k nemilej chybe. Na str. 27, v druhom stfpci, tretí
riadok zdola má byť správny tvar slova nootemporálna (namiesto neotemporálna). Autorovi a čitateľom
sa ospravedlňujeme.
R.
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" BLUE~ MA UDRŽUJE PRI ŽIVOTE..."
Livin' Blues Second Evening
14. marec, Klub za Zrkadlom

G

uy Davis je bluesman telom i dušou. Dokazuje to nielen oko hudobník o skladateľ, ole oj herec, režisér o dramatik schopný prežívof
emocionalitu o výrozovosf blues naplno. Je akceptovaný o oceňovaný
v časoch, kedy je blues z bežného života odfiltrovóvoné o zatláčané do
múzeí, archívov, encyklopédií. Jeho muzikantský vývoj predznamenala
viacero momentov: magický koncert Buddyho Guyo, ktorý zažil oko trinósfročný, či náhodné stretnutie s deväfprstým gitaristom v nočnom vlaku
z Bostonu do New Yorku. Ten mu priblížil techniku fingerpicking štýlu,
ktorou Davis dodnes podčiarkuje o zvýrazňuje tanečný charakter hudby
bluesových praotcov. Jeho takmer trojhodinový (!) sólový výstup v petržalskom Klube zo Zrkadlom nebol zmesou archaických štandardov. Atmosféro pripomínalo skôr živelnú country-bluesovú exkurziu. Opozitom drsného speváckeho prejavu bolo neuveriteľná pickingovó gitarová techniko,
evokujúca imitočným vedením hlasov rogtimové piano. Dovisovo turné v našich
končinách zahŕňalo pät' koncertov v Českej republike o, žiol", jediný (!) no
Slovensku. Žeby tento "vel"vyslonec" akustického blues nebol pre usporiodoteľov dostatočne lukratívnou ponukou? Preplnený Klub zo Zrkadlom takéto
tvrdenie jednoznačne vyvrátil o dôkazom jeho aktuálnosti sú oj albumy no
značke Red House, viackrát nominovoné o ocenené W .C. Hondy Awards
v kategóriách Noilepší o/bum tradičného blues o No;lepší interpret akustického blues. Tento rok je v oboch spomínaných kategóriách nominovaný oj
Davisov posledný album Choco/ate to the Bone (Red House, 2003).

Vyrastali ste v okolí New Yorku, mesta, v ktorom sa darilo
a darí predovšetkým jazzu. Bolo ťažké začínať hrávať blues
v tomto prostredí?
Moje telo síce pochádza z New Yorku, ole nie moja duša o moje myslenie.
V New Yorku som veľa hrával no rôznych jem sessions, počúvol hudobníkov hrot' staré piesne, kupoval si bluesové nahrávky. Moja stará mama so
sem presfohovolo, keď som mol 5 rokov o najmä ono mi vel'o rozprávalo
o juhu. Dnes má 104 rokov o žije neďaleko New Yorku. Pozná mnoho
južonských príbehov o osudov, ktoré mo v mojom vnútri celý život sprevádzali. Práve preto so niektoré z nich snažím oživovof vo svojich piesňach
o odovzdával" tok svoje posolstvo. Samozrejme, viem oj klomof, o to oveľa
presvedčivejšie oko politici ... (smiech). Rozdiel medzi nami je v tom, že
o mojich klamstvách ľudia vedia. Politici zväčša klamú o ide im len o peniaze.

Na gitare ste začínali ako samouk. Počúvali ste viac nahrávky
starých juianských majstrov, alebo ste sa snažili techniku odpozorovať priamo od bluesmanov v New Yorku?
Oboje. Mol som š(ostie o podarilo so mi nójsf hudobníkov, ktorí boli ochotní
čosi zo svojej techniky odovzdof ďalej o tok som rýchlo nopredovol. Svoje

čosi pre ňu urobif. Nie je to mŕtve posolstvo, ole stále živá tradícia. Dnes si

ju skutočne dokážem naplno vychutnával".

Túto radosť a oduševnenie bolo na pódiu cítiť hneď pri úvodnej skladbe l Believe 1'11 Dust My Broom od Roberta Johnsona.
Akým spôsobom transformujete bluesové štandardy, ako vznikajú cover verzie vo vašom podaní?
Snažím so najmä nerobif otrockú kópiu, vernú transkripciu notu po note.
Pre mňa je dôležité vystihnutie atmosféry, pocitové stotožnenie so s duchom
skladby o hľadanie vlastného spôsobu stvárnenia. Obe podoby, autentická oj nová, musia byt' pocitovo vel"mi príbuzné, oj keď napríklad uprednostním pre mňa prijateľnejšiu tóninu, alebo otvorené ladenia no gitare. Snažím so prežif to, čo mi ponúka samotný duch piesne.

Váš koncert poukázal na tanečný charakter blues. Málokto si
dnes uvedomuje, ie pôvodne bolo blues často určené k tancu ...
Už Big Bill Broonzy tvrdil, že blues patrí predovšetkým do krčmy (borrelhouse). o to bolo miesto, kom so ľudia chodili zobóvof, toncovof, vypif si.
Napríklad mnohé z piesní Roberto Johnsona, alebo Son Houseo majú
v sebe tonečnosf zakorenenú, oj keď to nie je no pôvodných nahrávkach
natoľko očividné.

Pre bluesmana je dosť ojedinelé byť aktívnym aj na muzikálovej, alebo filmovej scéne. Nie je toho privel'a?
Ani nie. Niekedy, keď mám pocit, že potrebujem robif niečo úplne odlišné,
atypické, tok mám možnost' ujsf o reolizovof so vo filme alebo v divadle.

Pred jedenástimi rokmi ste sa na Broadway predstavili
v divadelnej hre Robert Johnson: Trick the Devil. Stotožnili ste
sa pri stvárňovaní titulnej úlohy s legendárnym král'om delty?
Snažil som so preňho vytvorit' určitú identitu. Z jeho života poznáme len
niekoľko údajov, mólo o ňom bolo napísané ...

Je to pravda, dá sa však napríklad čerpať :z: výbornej
a oceňovanej monografie Petra Guralnicka Searching for Robert Johnson...
To je dobrá kniha. Jo som si však prepožičal črty môjho komoróto-bluesmono,
ktorý má ustavične problémy so ženami. To bolo oj podstatná stránka osobnosti
Roberto Johnsona, veď práve pre to bol otrávený. Hra, ktorú som v roku 1994
napísal, so menuje /n Bed with the Blues: The Adventures of Fishy Waters.
V tejto monodróme - fiktívnej správe o posledných dňoch Johnsonovho života
- som so snažil odkryl' jeho rozporuplné charakterové črty.

Získali ste vtedy cenu kritiky denníkov New York Times a Village
Voice. Máme možnosť túto hru ešte niekde vidieť?
Žia l", nie. No to som už príliš storý ... (smiech). Ale snáď so no to v budúcnosti

vzory som, samozrejme, mol no starých platniach o vel"o z toho som so
pokúšal oj zohrof. Môj picking style je napríklad pozostotkom hry no bendžo. Dodnes používam no pravej ruke bendžové nóprstky (kovové no
prstoch o plastový no palci, pozn. red.).

niekto podujme ...

Považujete sa :z:a pokračovatel'a línie starých majstrov :z: delty?
Snažíte sa o tzv. revival, znovuoživenie tejto hudby?

Myslíte, ie je moiné prelínanie hudby s takou silnou tradíciou ako
je blues a novátorských tendencií (elektronika, loopy, sample... )?

Celé moje snaženie vychádza predovšetkým zo skutočnosti, že túto hudbu milujem o práve ono mo nopÍňo. Udržuje mo pri živote o cítim potrebu

Samozrejme, už to dávno funguje, vypočujte si napríklad R. L. Burnsideo.
PRIPRAVIL PETER M OTYČKA
A musím povedof, že to robí veľmi dobre!
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TONY AKATO~ TRIO
(FEAT. 6EOR6E -MRAz, ADAM Nu~~BAUM)
12. marec, Dom armády Trenčín
atial' jedným z mála highlightav tohtoročnej jazzovej koncertnej sezóny na Slovensku bolo vystúpenie tria Tonyho lakotoso v Trenčíne,
organizované Trenčianskou jazzovou spoločnosťou (s podporou Višegrádskeho fondu). Tony lakatos, medzinárodne uznávaný saxofonista, patrí
medzi európsku jozzovú elitu. Pochádza z Budapešti, no momentálne pôsobí v Nemecku. Vyrastal v hudobníckej rodine, kde sa pestovala tradícia
rómskej hudby. Svoju hudobnú dráhu začínal ako
huslista, čoskoro mu však učarovali jazz a saxofón.
. Prvá ;ozzová nahrávka, ktorú som v živote počul,
alebo ktorú si pamätám ako prvú, bolo nahrávka
Johna Coltroneo Good Boit (Dobrá návnada), čo
v moiom prípade naoza; platilo", spomína Tony lakatos v krátkom rozhovore pre Hudobný život.
Podobne oko jeho idol, oj lakatos hrá no tenoro sopránsoxofón. Po absolvovaní štúdia no jozzovom oddelení Konzervatória Bélu Bartóko
v Budapešti so začal presadzoval' oj no medzinárodnej scéne. Často spolupracuje s hudobníkmi oko
George Mraz, Al Foster, Dave Kikoski, Jim Beard,
Anthony Jackson, Randy Brecker či Billy Hort.
Program i obsadenie trenčianskeho koncertu
vychádzalo z aktuálneho albumu The Music of
Hoagy Carmichael, ktorý je poctou tomuto slávnemu broadwoyskému skladotel'ovi. lakatos tentokrát
stavil no zvuk trio bez harmonického nástrojo.
O svojom koncepte tvrdí: . Existu;e veľa skvelých
klaviristov, gitaristov či

Z

akordeonistov, ole

;o

som chcel urobi( na-

hrávku bez harmonického nóstro;a. Moiím zámerom bolo hra( hudbu harmonicky bohatú
bez toho, aby bolo
počut' akordy. To ie a;
dôvod, prečo som so
zameral na hudbu vynikaiúceho skladateľa
Hoogy Carmichoela."
Takéto obsadenie má
svoje úskalia - vyžaduje si no jednej strane empotických spoluhráčov s množstvom invencie o na
strane druhej sústredené publikum. Otázky o tom, či hudba bez znejúcej
harmónie nemôže no bežného poslucháča pôsobil' znepokojujúco, či
v krajnom prípade dokonca nudne, rezolútne odmieta: . Skladby Hoogy
Carmichoelo (napr. Stordust alebo Georgia on My Mind), ktoré v našom
koncepte dominu;ú, pozná naoza; mnoho ľudí. My nehráme free;ozzovo,
v nošei hudbe ie zreteľný timing, veľa melódie. Navyše hudobníci ako
George (Mraz) alebo Adam (Nussboum} sú veľmi muzikálni, takže so pri
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nich ;ednoducho nemôžete nudif. lmprovizu;eme, ale zostávame pritom no zemi.
Ak hráme Georgia
on My Mind, tok celý čas počuiete tému, ai ked' improvizu;eme. Ak ai občas
zohráme ,out', vždy so vrátime nospät'. •
Po zhliadnutí koncertu musím uznot', že lakatos
svoj zámer zvládol výborne. V prvom rode si vybral vhodných partnerov, ktorí spolu vytvori li vyvážené symbiotické teleso. Nojumiernenejším mužom
na pódiu bol prekvapivo samotný lakatos. lahodným pevným tónom vytváral melodické frázy, zložené skôr z dlhých tonóv o pekných harmonických
premostení, než ekvilibristických stupnicových hodov. Kontrabasista George Mraz bol vo svojej typickej introvertnej sidemonskej polohe, no jeho
prítomnost' bola neprehliadnuteľná. Bol hlavným
nositeľom timingu, basovou linkou rozprával svoj
vlastný príbeh, ktorý úžasne zapadol do celkového diania. Jeho neuveriteľnú virtuozitu, intonáciu
o rytmickú presnosf hádam oni spomínal' netreba.
Ako protiváha k Mrazovej introvertnosti pôsobil
bubeník Adam Nussbaum. Striedal rôzne rytmické
textúry, častokrát v kontraste s hlavným hudobným
dejom. Svojimi vtipnými rytmickými pointami zabával nielen seba, ole aj spoluhráčov o obecenstvo.
Nedegradoval tým však kvalitu hudby, len sa snažil nebral' ju
príliš vá žne (oko napr. Mraz).
Carmichaelove štandardy (In The N earness of You, Stardust, Georgia on My Mind ... ) boli doplnené lakatosovými
vlastnými kompozíciami. Skladby boli solídne aranžované,
nešlo o žiadne jam-sessionové obo hrávanie. Neprítomnost'
harmonického nástroja umožnila hudobníkom rozvi núť nuansy (Mrazove kontrobasové dvojzvuky, Nussbaumove rytmické hračky}, dokonale vyplňujúce priestor, ktorý im takéto
nástrojové obsadenie ponúklo. Hudba bola transparentná,
všetky nástroje boli dobre čitatel'né (aj vďaka dobrému nazvu čeniu) .

'Koncertu predchádzalo vystúpenie kvarteta Vla Jo Vízára' ktoré pôsobilo trochu nekoncepčne - takáto odnož . kaviarenského" jazzu sa na koncertné pódium príliš nehodí. To bola však
jediná chybička krásy tohto več~ra. lakatos a jeho partia splnili to, čo som
od hudobníkov ich kalibru očakával - precízne inštrumentálne výkony,
výbornú súhru, jasnú predstavu o svojej hudbe, primeraný pomer racionálneho a emocionálneho - to všetko na úrovni, ktorá na naše pomery znamená vysoký nadštandard. Nebyt' tohto koncertu, asi by sme na Slovensku možno aj zabudli ako znie svetový jazz. Už aby tu bol október. ..
R O LAND K A NI K

tl:li
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RECENZIE

CD

KLASIKA

Čím teda zaujmú nahrávky po
čisto interpretačnej

A NToN iN Dvoili
SYMPHO NY No.

9

" FRoM THE New

W o RLD", IN NATURE's REALM,
OTHELLO

CZECH PHilHARMONIC ORCHESTRA,

KAm ANčERL

Supraphon 2002, SU3662-2

Karel Ančerl (1908-1973) bol
nepochybne jednou z najväčších
osobností českého interpretačné
ho umenia v 20. storočí. Dnes sa
vo výsledkoch mimoriadne plodnej nahrávacej práce tohto vzácneho dirigentského zjavu s pohnutým životom - angažoval sa
okrem iného za avantgardu,
prežil koncentračný tábor v Terezíne a po roku 1968 emigrovalmôžeme vďaka sérií reedícií
Supraphonu kochať prostredníctvom desiatok nahrávok.
Nerozlučné spojenie Karla
Ančerla a Českej filharmónie
(An čeri takmer dve desaťročia bol
jej šéfdirigentom a teleso dirigoval spolu na 766 koncertoch)
prinieslo ovocie v podobe svetovej umeleckej úrovne orchestra,
ktorá v stredoeurópskom priestore (okrem Viedenských filharmonikov) nemá obdobu. A jeho
šéfovi slávu i uznanie. Preto
recenzovať nahrávku z ich interpretačnej "kuchyne" je ťažké pre
niekoho, kto je zvyknutý na
koncertný život, hudobné cítenie
a výkony tu a teraz. Ančerl a Čes
kí filharmonici akoby muzicírovali v inom svete. Napokon, zvu kové záznamy vznikli v rokoch
1961 a 1962, čiže pred vyše
štyridsiatimi rokmi. l napriek
tomu sa však po rýdzo zvukovotechnickej stránke počúvajú
lepšie, ako mnohé novovzniknuté! Vedľa kvality digitálnych
reštauračných systémov za to
nesporne vďačíme vtedajším
zvukovým majstrom Supraphonu
- Františkovi Burdovi
a Miloslavovi Kulhanovi.

b
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stránke?
Napríklad dramatickou nástojči
vosťou, zasnenou melanchóliou
či éterickou nehou Novosvetskej,
čistotou a autentickosťou výrazu,
jeho zriedkavou intenzitou
a pravdivosťou. Hlbokou
precítenosťou každého tónu,
každej frázy, plochy, nádhernou
klenbou celku. Bohato nuansovanou dynamikou, striedmou, no
účinnou mikroagogikou,
priamočia rosťou a sugestívnosťou melodických línií. Množstvom čarovných zvukovofarebných maličkostí, zamatovým znením sláčikov, poetickou
disponovanosťou sólových
dychov. Zmyslom pre gradácie
a dramatické vyvrcholenia (kóda
v Novosvetskej a v Othellovi),
spontánnosťou a výbušnosťou
(vždy však v medziach kultivovanosti), zdanlivo dokonalou
identifikáciou s Dvorákovým
štýlom, vyhýbaním sa čo i len
náznakom póz, vyumelkovanosti
či extrémov. Prostou, nefalšovanou l'udovosťou v 3. časti Novosvetskej, pokojným a prirodzeným, no h lboko vrúcnym
espressívom v jej Largu, majstrovstvom zladenia kontrastných náladových sfér v Othellovi
(vášnivá naliehavosť a lyrická
neha, noblesná rozcítenosť
a búrlivé "vpády''). .. A zaiste by
sa dalo pokračovať. Táto platňa je
dos lova predu rčená stať sa
klenotom každej diskotéky- tak
pre svoju historickú hodnotu, ako
aj umeleckú pôsobivosť.
T OMÁŠ H ORKAY

číhajú ce

na hrdinov, záverečné
a vernej
lásky - to všetko nájdeme v tejto
opernej lahôdke. Po takmer troch
rokoch od vydania oceneniami
ovenčenej nahrávky firmy Decca
vychádza ďalšia verzia, tentoraz
z dielne francúzskej firmy
Harmonia Mundi. Ponúka sa teda
porovnanie, ktoré môže byť
vel'mi zaujímavé. René Jacobs
i Christopher Hogwood sú
rešpektovanými kapacitami
v interpretácii barokovej hudby.
Ich názory na interpretáciu sú
však do takej miery rozdielne, že
i nahrávky sa diametrálne
odlišujú. Hogwoodova nahrávka
je postavená na hviezdnych
speváckych menách: Cecilia
Bartoliová, David Daniels,
Bernarda Finková, Ľuba Orgonášová, Gerald Finley. Jednou
z nesporných hodnôt novej
Jacobsovej nahrávky je poskytnutie príležitosti mladým, zatial'
menej známym spevákom. Tí ju
naplno využili a svojim konkurentom sa v podstate vyrovnali.
Nemožno zjednodušene určiť,
kto rá z alternácií je lepšia.
Väčšinou totiž ide o hlasovo aj
typovo celkom odlišných
spevákov. Titulnú úlohu Rinalda
u Hogwooda spieva vynikajúci
kontra tenor David Daniels.
V novej nahrávke dal René
Jacobs príležitosť svojmu objavu,
aljašskej mezzosopra nistke Vivice
Genauxovej, kto rú poznáme ako
úspešnú "farinelliovskú"
speváčku. Zafarbenie jej hlasuje
temné, technika dokonalá,
všetky city a afekty, ktoré jej
postava prežíva, sú primerané.
víťazstvo chrabrosti
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GEORG fRIEDRICH HÄNDEL

RINALDO

prirodzenejšie, než príliš
exponovaná Cecilia Bartoliová
u Hogwooda. Arm ida Inge
Kalnaovejje naopak omnoho
vášnivejšia než v podaní Ľuby
Orgonášovej , ktorá sa sústredila
viac na lyrické polohy postavy.
Jacobsov James Rutheford ako
Arganteje na rozdiel od Hogwoodovho Geralda Finleyho
barytonista so značným
volu menom, je však schopný
i krásnych, mäkkých tónov.
Spevácka zostava je teda v oboch
nahrávkach približne rovnocenná, celkom iné je to ale
v d irigentskej koncepcii a v
orchestri. Academy of Ancient
Music Christophera Hogwooda
pôsobí vedl'a vynikajúco
hrajúceho Freiburger Barockorchester René Jacobsa trochu
bezvýrazne a chladne. Jacobsova
nahrávka je nabitá energiou,
k čomu určite prispela i volba
n iektorých netradičných
nástrojov, ozvláštnenie farieb
zobcovými flautami , kastanetami
a zvukomalebnými efektmi. Je
jasné, že sa René Jacobs, ako sm e
pri jeho nahrávkach zvyknutí,
snažil maximálne podporiť
predovšetkým dramatickosť
diela. Možno, samozrejme,
diskutovať o tom, či miera jeho
interpretačného vkladu je
primeraná a či zvolil šťastné
prostriedky. Nech máme však na
tieto témy akýkol'vek názor, je
nesporné, že prístup René
Jacobsa prináša do oblasti
historicky poučenej interpretácie
nové pohl"ady na barokovú operu
ako plnokrvnú a živú drámu.
Predpokladám, že Hogwoodov
Rinaldo osloví hlavne zberatel'ov
nahrávok Cecílie Bartoliovej
a Davida Danielsa; nová nahrávka
René Jacobsa zaujme skôr
poslucháčov, ktorí chápu operu
ako hudobnodramatické umenie.

f REIBURGER BAROCKORCHESTER,

REN~ JACOBS

JOZEF

ČERVENKA

bbbbb
Harmonia Mu ndi 2003, HMC
901796. 98, distribúcia D!VYD
Tomu, kto nepočúva a nepozná
barokovú operu, sa snáď nedá
odporučiť na začiatok príťažlivej
šie dielo, ako je Rina/do od
Georga Friedricha Händela.
Záplava nádhernej hudby
s množstvom efektných árií
a s niekoľkými "hitmi", dej,
odohrávajúci sa v exotickom
prostredf, neuveriteľné nástrahy

Zvlášť by som ocenil vydarené

kadencie a jej schopnosť
mimoriadne živého prednesu
recitatívov. O niečo menej
pôsobivé sú kantilény, čo je však
dané charakterom jej hlasu.
Čarodejnicu Almirenu naspievala
Miah Perssonová, ktorá svojím
svetlejším sopránom a primerane
dramatickým prejavom pôsobí

J A Z Z

o

MIKE STERN
THESE TIMES

ESC Records 2003, ESC03689-2,
distribúcia DJVYD
Fanúšikovia Mikea Sterna už
pravdepodobne chápu, že sa
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veľkých zmien v podaní svojho
idolu nedočkajú. Majú síce istotu,
že nebudú sklamaní nepredikovaným excesom, obavu z ustrnutia
však pokladám už dlhšie za
hrozivejšiu. Ako člen .,velkej
pätky" generačne spriaznených
gitarových velikánov (John
Scofield, Bill Frisell, Pat Metheny,
Al Di Meolo) sa Stern od počiatk~
svojej sólovej kariéry profiluje
naijasnejšie. Jeho kompozičné
charakteristiky nie sú príliš
premenlivé, hráčsky slovník
relatívne ohraničený a niekedy
možno až príliš čitatel'ný. Klišé
a stereotypy, ku ktorým inklinuje
po dozretí prakticky každý, sa
preto uňho postupne obnažujú
najzretel'nejšie. Vlastný tieň nik
neprekročí.

Každý má svoje limity a musí sa
nimi vysporiadať. Ak sa
teda zmierime s tým, že nám
typické sternovské ostináta
(alebo groovy), modalita,
gradačné oblúky
a charakteristická .,trojvrstvová"
gitarová štylistika (z blues
vychádzajúce riffy, dlhodyché
rutinné bopové frázy a rockové
kulminácie) i napriek vyhraneným stereotypom vyhovujú, má
album These Times slušnú šancu
zaujať. Stern totiž, zdá sa, cestu
z osídiel vlastných stereotypov
naozaj hľadá. V nadväznosti na
predchádzajúci album Voices tvorí
podstatnú časť jeho nového
repertoáru opäť piesňový
baladický materiál, ušitý na
mieru afrikanizujúcemu anjelskému falzetu Richarda Bonu.
Vychytený kamerunský
basgitarista a spevák obohatil
nahrávku slušnou dávkou
sentimentu a nezanedbateľne
spestril sternovský koncept
i svojimi overdubbingovými
zbormi. Baladickosť nebola
Sternovi síce nikdy cudzia, miera,
v akej sa objavuje na najnovšom
albume, si však žiada (a našťastie
i nachádza) vyváženie. Inštrumentálne opusy sú typickými
ved ieť s
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razantnými .. sternovkami",
s vyššie spomenutými
charakteristikami, ku ktorým
treba prirátať tiež trochu
opotrebované inštrumentačné
klišé - unisono gitary a saxofónu
pri exponovaní tém. O to
zaujímavejšie preto pôsobia
skladby so scatovým vokálom
Elizabeth Kontomanouovej,
suplujúcou práve saxofónový
part, navyše, ak sú do ich tém
nenásilne implantované
melodické špecifiká, odpozorované Sternom pri oboznamovaní sa
s hudbou pakistanských
spevákov qawwal i (i toho
najznámejšieho- Nusrat Fateh
Ali Khana). V exponovaných
miestach má nahrávka až
koncertnú atmosféru, kedy
dochádza k výrazovo presvedči
vým a prirodzene znejúcim
kulmináciám. NeprepočuteTné sú
lineárne improvizované strety
soprán- či altsaxofónu Kennyho
Garretta (naj podstatnejšieho
hosťa albumu) so Sternovou
gitarou i sóla mladého tenorsaxofonistu Boba Franceschiniho.
Hviezdne obsadenie albumu
nesie, mimochodom, typické
znaky produkcie ESC Records.
Ako býva u tohto vydavateľstva
zvykom, figurujú z propagačných
dôvodov v dlhom zozname
účinkujúcich i slávne mená (napr.
Béla Fleck či Victor Wooten ),
zastávajúce viac-menej úlohu
štatistov. Mená hlavných aktérov
-bubeník Vin nie Colaiuta,
basgitaristi Will Lee či Richard
Bona, alebo klávesista Jim Beard
- sú však zárukou obzvlášť
vysokého štandardu.
U Sterna sa síce dá poukazovať
na rôzne parciálne .,nedostatky",
album These Times však pôsobí
ako celok veľmi kompaktne. Má
pestrú a vyváženú dramaturgiu,
široký náladový a výrazový
rozptyl a neplytvá časom .
Stern ov prístup je možno trochu
ekletickejší ako kedysi (zreteľná
zawinulovská štylizácia v Silver
Linig, lyrické momenty aranžérsky i náladovo pripomínajúce
skôr Pata Methenyho), má v sebe
o niečo viac komunikatívnosti,
pričom ale nekalkuluje prvoplánovo s poslucháčskymi

ÄND DOUBLE TROUBLE

zástupca akustického MTV
Unplugged (WEA International).
Je to škoda, pretože Pride & Joy
na unplugged kolekcii ponúka

THE EssENTIAL

jedinečnú možnosť porovnať,

B L U E S

zväčša

očakávaniami. Očakávania

skalných sternofilov však určite
naplní.
AUGUSTIN REBRO

tata tata

STEVIE RAY VAUGHAN

Sony Music Entertainmenf/Legacy
Recordings 2002, 510079-2

The Essen tia/ je titul neustále sa
rozrastajúcej edície spoločnosti
Legacy, patriacej mamutiemu
koncernu Sony Music. Legacy
(dedičstvo, odkaz) ostáva verná
svojmu názvu a z truhlice
minulého storočia vyťahuje
v početných reedíciách skutočné
poklady. Dvojdiskové kompilácie
The Essential (nevyhnutný,
základný) predkladajú v rámci
možností to najzákladnejšie
a zároveň najpodstatnejšie.
V ponuke je viac ako tridsiatka
titulov a potenciálny poslucháč
(objavova teľ) tak má šancu
.,prelúskaf' v priebehu necelých
troch hodín kl'účové nahrávky
trebárs folkrockovej dvojice
Simon & Garfunkel, pesničkára
Boba Dylana, fun kovo tanečných
Sly & The Family Stone, westcoastového klaviristu Dave
Brubecka, ale aj Georgea
Gershwina, či Igora Stravinského.
Rozdiel medzi klasickými .,the
Best of', .,Greatest Hits"
a nahrávkami tejto edície je
markantný: The Essen tia/ ponúka
chronologickú (aj keď samozrejme neúplnú) sondu
do umeleckého vývoja tohoktorého hudobníka, vrátane
exkurzu do obdobia vyzrievania,
respektíve úpadku- to značí
pohľad komplexný a celistvý.
C:o považovali z~stavovatelia
kompilácie za ntvyhnutné
u dôstojného pokračovateľa línie
Jimiho Hendrixa a nespútaného
virtuóza Stevieho Ray Vaughana?
Na dvoch diskoch sa nachádza 33
chronologicky usporiadaných
skladieb zo všetkých štúdiových
a živých albumov. Z oficiálne
vydaných nahrávok chýbajedine

ako to Steviemu pristane
s akustickou dvanásťstrunovou
gitarou. Rané tvorivé obdobie,
zachytené na posmrtne vydanom
živom albume In The Beginning,
je zastúpené Dixonovou Shake
for Me. Pevnú muzikantskú
oporu získal Vaughan nástupom
sprievodného dua Double Trouble
v roku 1982 (tvoria ho Tommy
Shannon, veterán a bývalý
basgitarista skupiny Johnnyho
Wintera a bubeník Chris Layton).
Jedno z prvých spoločných
vystúpení tejto dravej formácie
reprezentuje šťavnaté boogie
Rude Moodf Hide Away z 2CD Live
AtMontreauxUúl1982). Rýchle
boogie, ktorému práve Vaughanova technika dokáže vliať správnu
pulzáciu a tónovú plnosť, je na
výbere zastúpené niekolkokrát
(nezamenitel'né Love Struck Baby,
ale najmä Scuttle Buttin'). Viac ako
len obyčajnou hendrixovskou
reminiscenciou sú coververzie
Little Wing a klasický koncertný
prídavok Voodoo Chile {Slight
Return). Táto dvanásťminútová,
energicky kumulovaná pocta
tentoraz pochádza z newyorskej
Carnegie Hall, spolu s baladou
The Sky Is Crying. Obe sú
pôvodne súčasťou fantastického
SRV Box Setu, obsahujúceho 3 CD
zväčša raritných koncertných, štúdiových záznamov,
fotografií, obsiahlych esejí
a koncertné OVO z texaského
Austin u (1989). Dve skladby z nie
príliš presvedčivého Live Alive
zastupujú obdobie Vaughanovej
drogovej krízy. Nesmie chýbať
rodinný klan v podobe brata
Jimmieho Vaughana a albumu
Family Style. Vaughanovou
labuťou piesňou sa stal výborný
In Step, predstavený ako každý
zo štyroch predchádzajúcich
štúdiových albumov, piatimi
skladbami. Spolu s debutom
Texas Flood patrí v jeho tvorbe
k tomu najlepšiemu. Zostavovatelia nezabudli na bluesové
balady Texas Flood, Tin Pan A/ley,

Leave My Girl A/one, Riviera
Paradise, či obľúbený prídavok
Lenny. V nich dochádza na širších
plochách k stretom Vaughanovej
silne pocitovej hry a technickej
istoty. Iba na porovnanie majitelia stručnejšej kompilácie

ta
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The R.eal Deal: Greatest Hits 2
z roku 1999 vlastnia v porovnaní
s recenzovaným titulom jedenásť
totožných a ďalších päť skladieb
v odlišnej verzii.
Prehfadný buk let obsahuje
stručnú noticku každej nahrávky,
malé fotografie obalov platní
a profil umelca. Pri kompiláciách
tohto druhu by sa snáď patrilo
uviesť obsadenia (na nahrávkach
sa aj napriek faktu, že zostava
Double Trouble bola takmer
nemenná, vyskytovali aj
hosťujúce osobnosti). Zámer
vydavateľa sa vydaril - The
Essential ofStevie R.ay Vaughan je
skutočne dobrým kompromisom
komerčne úspešných a pre
osob nosť tohto nespútaného
umelca signifikantných nahrávok.
P ETER M OTYČKA

~~~~~

K Nl HY
KlÁRA HAVÚKOVÁ

ČiERNOBIELE KLÁVESY ŽIVOTA

Umelecká agentúra NEBOJSA
2003
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Ponuka knižných noviniek
z oblasti hudobného umenia nie
je taká bohatá, aby uniklo
pozornosti každé ďalšie dielo, či
dielko ašpirujúce na označenie
"biografické". Pre zberateľov
knižných titulov opisujúcich
životy slávnych sa v poslednom
čase objavili novinky aj z hudby.
Popri iných publikáciách je to
životopisná kniha Kláry
Havlíkovej s príznačným názvom
Čiernobiele klávesy života.
~ HUDOBNÝ Ž IVOT • 4 • 2004

Knižné profily významných
slovenských koncertných
umelcov ešte nenašli svojich
skalných autorov. Klaviristka
Klára Havlíková je v Slovntku

slovenského koncertného umenia
(Hudobné tentrum) spomínaná
iba na str. 7 v súvislosti so
štúd iom u prof. Anny Kafendovej a Rudolfa Macudzinského.
Rozsiahle heslo má v starom
slovníku Slovenskt koncertn(
umelci (V. Čížik, SHF 1974).
Umelkyňa má za sebou bohatú
koncertnú prax: absolutórium na
VŠMU v roku 1956, nástup na
slovenské koncertné pódiá
v šesťdesiatych rokoch, temer 40ročné pôsobenie v kontexte
slovenského koncertného života.
Len v Slovenskom rozhlase má
temer stovku nahratých skladieb,
početné gramoplatne ... Syntetické zhodnotenie jej interpretačné
ho umenia a prínos v šírení
slovenskej klavírnej tvorby doma
i v zahraničí je úlohou pre
budúcnosť. Možno preto sa
podujala ona sama zapísať
množstvo spomienok
z vlastného života koncertujúcej
klaviristky. Knihou chcela
písomne zachytiť vlastnú "cestu
za umením", ktorá "priniesla
ustavičný zápas so sebou, ale aj
s ťaživými vonkajšími okolnosťa
mi. Vyžadovala si absolútnu
disciplínu s veľkou dávkou
odriekania, najmä však nadšenia
a zapálenia pre hudbu ... ".
Trinásť kapitol spomienkovej
knihy obsahuje prakticky všetko,
čo umelkyňu postretlo na
domácich a zahraničných
koncertných cestách. Kniha má
síce rámcový chronologický
postup, ale nie ako záväznú
normu. V úvodných kapitolách
píše autorka o rodinnom
prostredí. Spomína na silné
rodinné putá: začína od raného
detstva, cez prvé dotyky
s klavírom až po roky štúdií.
Formovanie jej vzťahu k hudbe
a rozvoj osobných ambícií vidí
z odstupu času ako dôsledok
domácej výchovy k umeniu,
podobne aj túžbu stať sa
koncertnou umelkyňou. Roky na
vysokej škole nazvala "šťastné
roky štúdií". Tvorba repertoáru
a etablovanie v koncertnom
agentážnom svete, dominanty
v koncertnom repertoári,
zahraničné vystúpenia, nahrávanie, reflexia v kritike- to je iba
zlomok tém, ktoré Klára

Havlíková zachytila spomienkovým štýlom vo svojej životopisnej knihe. Práve preto, že
jednotlivé kapitoly sú naplnené
opisom vel'kého počtu koncertov
v rôznych mestách a krajinách
sveta, chýbali mi na mnohých
miestach časové údaje o nich,
ktoré by povýšili knihu spomienok na pramenný zdroj. Takto
som nezriedka mohla iba hádať,
kedy sa asi odohrali. Početná
fotodokumentácia je z troch
okruhov: rodinné fotografie,
zábery z koncertov, plagáty- zo
súkromného archívu autorky.
Kniha je napísaná živým
jazykom rozprávačky v prvej
osobe. Pravdepodobne tento štýl
zviedol autorku byť veľmi
osobnou v pasážach, ktoré by za
iných okolností štylizovala inak.
Napríklad v opise rozličných
ťažkostí, ktoré zažila napr.
v súvislosti s agentúrnymi
úradníkmi či hudobnými
kritikmi, nielen domácimi, ale aj
zahraničnými. Mať na ružiach
ustlané je však aj o tŕňoch ...
Takéto perličky sú korením
knižky. Každý čítate!' si ich
prečíta s inou optikou. Na druhej
strane, práve osobný tón dodal
celej knihe punc farbistého
putovania po jednotlivých
udalostiach z jej života. Často
som ocenila autorkin zmysel pre
iróniu a humorné prekvapenia
v živote hudobníka.
Najcennejšími pasážami v knihe
Čiernobiele klávesy života sú
autorkine spomienky na
spoluprácu a osobné priatel'stvá
so slovenskými hudobníkmi,
skladatefmi či koncertnými
partnermi. Osobitne cenné sú
riadky o Eugenovi Suchoňovi ,
ktorého tvorbu spomína veľmi
často, keďže bola jeho "dvornou"
klaviristkou. Doposiaľ patrí medzi
znalcov jeho klavírneho diela.
Klára Havlíková má v repertoári
skompletizovanú Suchoňovu
tvorbu pre klavír, premiérovala
jeho skladby a veľmi často ich
uvádzala na početných zahranič
ných zájazdoch. Poznámky
k interpretácii Suchoňových diel
môžu byť zaujímavé ako prameň
poznania, lebo boli korigované
skladateľom. Suchoň

v gratulačnom liste Kláre
Havlíkovej k jej pä ťdesiatke píše:
"Boli ste nielen interpretkou
a partnerkou v pochopení
umeleckého obsahu, ale aj
podnecovatel'kou ďalších

klavírnych opusov...."
Z celkového počtu asi 100
rozhlasových nahrávok je 26
titulov klavírnej a komornej
tvorby od Suchoňa, aj vo
viacerých interpretáciách. Nielen
preto ju v roku 1978 navrhol E.
Suchoň na udelenie Národnej
ceny SSR. Jej najstaršia nahrávka
v bývalom Čs. rozhlase je z roku
1960 (Martinu: Sinfonietta

giocossa).
Zaujímavé sú jej spomienky na
to, ako vnímali poslucháči
v cudzine tvorbu slovenských
skladatel'ov, reprezentovanú
najčastejšie Suchoňom, kde
všade a za akých podmienok ju
mohla uvádzať. Havlíková
koncertovala v Európe aj na
ázijskom a americkom kontinente. Sumár jej koncertných
vystúpení by určite zaujal
štatistickým číslom, napriek
tomu ho umelkyňa neuvádza.
Kapitoly o zahraničných
koncertoch tvoria atraktívnu os
celej knihy. Z knihy som sa
dozvedela zaujímavé pikantnosti
zo zákulisia veľkých aj malých
koncertných siení sveta.
Záverečnému potlesku vo svetle
reflektorov predchádzali neraz
kuriózne udalosti, ktoré na režíroval sám život. Havlíková vie
opísať bežné trampoty umelca na
zájazde originálne, nadľahčene,
s humorom. V jej podaní aj
najhoršie situácie (keď bol v sále
nevyhovujúci klavír, alebo
ochorela pred vystúpením)
vyznievajú ako udalosť
s radostným koncom.
Vrcholná koncertná kariéra Kláry
Havlíkovej sa celá odohrávala
v období, ktoré navždy bude
označené ako "socializmus". Nik
z nás nevie posúdiť, čo by bolo,
keby sa náš svet točil podľa iných
pravidiel. No aj napriek tomu,
reprezentatívne interpretačné
umenie Kláry Havlíkovejje
spojené práve s touto etapou
slovenskej hudobnej kultúry
v druhej polovici 20. storočia.
Havlíkovej umelecký cestopis je
o "čiernobielych" klávesoch
ľudského života naplneného
hudbou. Kniha bude najmä
s odstupom času cenným
dobovým dokumentom,
videnom cez prizmu osobných
spomienok koncertnej umelkyne
s významným postavením.

MELÁNIA Pu šKASovA
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Nahrávky vznikli v rokoch 19641966, znejú úžasne plasticky
a hoci sú to .,iba" stereonahrávky,
zvukovo sú na svetovej úrovni.

Sona tina pre husle a violončelo

Literatúry pre sláčikové duo
v zložení husle a violončelo je
poskromne, no napriek tomu
tu nájdeme mnohé skvosty.
Naozaj prepracované skladby
pre toto intímne komorné
obsadenie však nájdeme až
v dielach klasikov 20. storočia.
V prvom rade treba menovať
českého skladateľa Bohuslava
Martinu a Francúza Mauricea
Ravela, ale i ďalších: Zoltána
Kodálya, Arthura Honeggera,
Otta Schulhoffa či Reingoľda
Moricieviča Gliera.
Oo tejto kategórie patrí aj séria
nahrávok francúzskeho
violončelistu André Navarru
a Josefa Suka. Ich spolupráca
sa začala v 60. rokoch
minulého storočia, keď André
Navarra často koncertoval vo
vtedajšom Československu
a Supraphon s ním v rokoch
1962-1968 zrealizoval viacero
nahrávok. Najprv nahral
francúzsky violončelista so
Sukom Brahmsov Dvojkoncert
s Českou filharmóniou pod
taktovkou Karla An čeria, no
a tento fakt bezpochyby
inšpiroval umelcov k ďalšej
spolupráci.
Po 30 rokoch, v roku 1998,
vyšla v Japonsku celá edícia
nahrávok A. Navarru, ktoré
realizoval pre Supraphon ako
sólista s orchestrom aj ako
komorný hráč (aj repertoár pre
husle a violončelo). Na CO Duo
for Violin & Violoncello Suk
spolu s Navarrom hrajú
Sona tinu od Arthura Honeggera, Duo č. 1 od Bohuslava
Martinu a Duo op. 7 od Zoltána
Kodálya. Na ďalšom CO
nájdeme popri iných dielach
i náročné Duo č. 2 od Bohuslava Martinu z roku 1958.
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z roku 1932 od A. Honeggera je
svieže dielko, v ktorom si obaja
partneri doslova pohrávajú so
svojimi partmi. Markantne to
počuť v Andante, kde vrúcny tón
J. Suka a Navarrovho violončela
vytvárajú nádhernú intímnu
atmosféru, plnú pohody
a porozumenia. V Allegre sa
striedajú nálady tanečného
charakteru s kadencovými
pasážami oboch nástrojov,
vzájomne sa sprevádzajúcimi
akordickými postupmi. V tejto
časti dominuje veľkolepý zvuk
Navarrovho violončela. Vydarené
dielko končí nádherným
pianissimom oboch interpretov.
Expresívne Duo č. 1 od Bohuslava
Martinu z roku 1927 má všetky
typické črty skladateľovho
rukopisu -jas, synkopované
postupy, nostalgiu i nádherné
akordy. Prelúdium znie plnými
tónmi oboch sláčikov a v druhej
časti, Ronde, naplno vyznieva
virtuozita umelcov. Rytmickú
pregnanciu, technickú dokonalosť a brilantnosť oboch sólistov
možno naozaj obdivovať. Po
trilkových pasážach huslí
i violončela zostáva violončelista
osamotený v mimoriadne
náročnej kadencii. Navarrovi znie
violončelo mužne, akordy tvorí
mäkko, akordické postupy
striedajú oktávy a záver kadencie
vrcholí dvojhmatovými trilkami.
V tomto momente sa
k Navarrovmu tónu, plnému
energie a napätia, vášnivo
pridávajú Su kove husle, aby
spoločnou reminiscenciou na
tému prvej časti ukončili tento
jedinečný opus Bohuslava
Martinu.
Duo op. 7 od Zoltána Kodálya
z roku 1914otvára rapsodickým
vstupom violončelo, ktoré
vzapätí imitujú husle. Je to
plnokrvná hudba, neustále
pripomínajúca maďarský pôvod
skladateľa. V rôznych polohách sa
striedajú nálady bukolického
charakteru s vášňami pripomínajúdmi maďarskú fudovú hudbu.
Na technické ..problémy"
mimoriadne bohaté dielo znie
hravo a so samozrejmosťou.
Teplý, vrúcny tón violončela
otvára druhú časť dua a spolu

s husľami vytvára sugestívnu
atmosféru osamelosti, typickú
pre maďarskú pustu. Po nostalgickom úvode opäť tematicky
zaznejú husle, podporované
akordmi vo violončelovom parte.
Husle si podávajú apasionátne
pasáže v skvelej jednote
s violončelom. Tretiu časť
otvárajú sólové husle, vzápätí
pizzicata violončela ženú proces
do ďalšej kadencie, aby
v rapsodickej nálade zaznel opäť
nostalgický tón duše skladateľa.
Po tomto intermezze nasleduje
virtuózna časť, ktorá má výrazne
motorický charakter. Povedal by
som, až ..janáčkovsky" znejúce
ostinátne motívčeky ústia do
malého kánonu, ktorý znovu
smeruje do motívu tematicky
spriazneného s hlavným
motívom prvej časti. Vynikajúce

hudobné dielo dospieva
v interpretácii Navarru a Suka
k absolútnej dokonalosti. Duo op.
7 nahral i Jasha Heifetz spolu so
svojím priateľom Gregorom

Piatigorským (RCA Victor,
09026617582). Obaja velikáni
hudobného sveta interpretujú
Kodályovo dielo (podobne ako
aj Duo č. 1 B. Martinu) s veľkým
porozumením pre jeho
charakter a po technickej
stránke dokonalo. Ale ja
uprednostňujem predsalen
teplejší, vrúcnejší prejav Suka
a Navarru. V tejto súvislosti
nemôžem nespomenúť ani
senzačnú nahrávku Kodályovej
Sonáty op. Tv interpretácii
huslistu Josefa Gingolda
a violončelistu Jánosa Starkera
(Oelos, OC01015).
Na českom hudobnom trhu
figuruje tiež zaujímavé CO
s duami B. Martinu a A.
Honeggera a Sonátou pre husle
a violončelo od M. Ravel a
v interpretácii huslistky Jany
Vlachovej a jej manžela,
švédskeho violončelistu
Michala Ericssona (Pan ton,
710527-2). Obaja interpreti sú
členmi slávneho Vlachovho
sláčikového kvarteta (Jana
Vlachová je dcérou zakladateľa
pôvodného kvarteta Josefa
Vlacha) a ich dlhoročné
skúsenosti v oblasti komorného muzicírovania sa odrážajú aj
na tejto nepochybne skvelej
nahrávke. CD otvára opojne
zahratá Sonáta odM. Ravela.
Majstrovskú interpretáciu
sólistov, zvyknutých na
spoločné hranie, si vychutnáte
počas trvania celého disku.
Ra ve lova Sonáta pre husle
a violončelo poskytuje veľké
možnosti interpretom ukázať
svoje majstrovstvo,
a manželská dvojica VlachováEricsson ho dokonale prezentujú. Znelé pizzicata, burácavé
violončelo, perfektná technika,
dynamické zlomy, arpeggia - to
všetko sú atribúty vrcholného
interpretačného zážitku.
Nostalgicky znejúcu 3. časť
vystrieda rytmická, typicky
ravelovská 4. časť, plná
dynamických a motivických
zvratov. Omračujúca technická
istota umelcov vytvára úžasnú
.,pôdu" pre ich vnútornú
hudobnú sebarealizáciu. Všetky
diela na CO znejú skutočne
majstrovsky, prejav J. Vlachovej
je jedinečný a vtláča nahrávke
pečať vedúcej osobnosti, čím,
samozrejme, nechcem zmenšiť
umelecký podiel Ericssona.

ta
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Naporúdzi mám i ďalšiu
zaujímavú nahrávku Ravelovej
Sonáty pre husle a violončelo
v interpretácii Jean-Jacquesa
Kan to rova (husle) a Philippa
Mullera (violončelo) (Erato,
2292459202). Nahrávka je
vlastne súčasťou soundtracku
k úspešnému francúzskemu
filmu Srdce v zime (Un coeur en
hiver) režiséra Claudea Sautera
a je venovaná hudbe M. Ravela.
Skvelá je aj nahrávka tohto
Ravelovho diela v predvedení
mladých, veľmi úspešných
bratov Renauda (husle)
a Cautiera (violončelo)
Capu~onovcov (Virgin/EMl,
545492-2). Nahrávka získala
viacero ocenení, bratia hrajú na
tomto CD spolu s klaviristom

Frankom Braleym aj ďalšie
Ravelove skladby: Klavfrne trio
a mol a 2 sonáty pre husle
a klavfr.
Z diel pre toto zoskupenie treba
spomenúť i'málo známy op. 39
z r. 1909 ruského skladateľa
Reingoľda Moricieviča Gliera
{1875-1956), za ktorým sa skrýva
8 duet pre husle a violončelo. Sú
to majstrovské miniatúry z rúk
skúseného skladateľa, ktorý
bravúrne využíva svoje kompozičné umenie v prospech dvoch
sólujúcich nástrojov. Výbornú
nahrávku Glierových duet vydala
firma leone (lcone-9423-2) v roku
1994 s huslistom Sergejom
Kravčenkom a violončelistom
Jurijom Semionovom. Nahrávka
vznikla 2. 8. 1981 v Moskve.

Terry Lee Hale
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JURAJ ALEXANDER

Bratislavský klub Babylon (bývalé kino YMCA) so nepochybne stáva certtrom najvýznamnejších hudobných udalostí no Slovensku . Jeho pestrá
o zaujímavá dramaturgia dokáže nielen pritiohnu( široké publikum, ole nevyhýba so oni menšinovým žánrom. Po vystúpeniach Bobona Markoviča, living
Colour či Dano Bártu budú mat" návštevníci Babylonu príležitost" zhliodnuf
koncert hviezdy modernej jozzovej gitary Mika Sterna .
Mike Stern patrí medzi päticu nojuznávonejších jazzových gitaristov generácie, ktorá nastúpilo no scénu v polovici 70. rokov. Debutoval roku 1976
v skupine Blood, Sweet & Teors o o dva roky neskôr so stol členom skupiny
bubeníka Billy Cobhomo. No základe odporúčania saxofonistu Billa Evan so
si ho roku 1981 vybral zo spoluhráča Miles Davis, s ktorým nahral albumy
The Mon with the Horn, Stor People o We Wont Mi/es. Po odchode od
Davisa spolupracoval s Joeom Pastori om, Michaelom Breckerom, Davom
Sonbornom či Bobom Bergom. Od začiatku 90. rokov nahráva o koncertuje
s vlastnou skupinou. S rôznymi obsadeniami nahral dodnes 12 sólových
albumov, zo ktoré bol trikrát nominovaný no cenu Grammy.
No koncerte, ktorý so uskutoční 1O. má ja o 20.00 hod., vystúpi Stern so
svojím kvartetom v obsadení Bob Fronceschini (tenorsoxofón), Alain Coron
(basgitara) o lionel Cordew (bicie).
www.brno-concert.cz

Silje Neergord - Nightwotch (Verve)
Didier lockwood - Globe-Trailer (EmArcy)
Mordi Gross Big Bond - Heat (Verve)
Viktor Krouss - For from Enough (Warner)
Brod Mehldou - Anything Goes (Warner)
Dave Douglas - Stronge liberotion (Biuebird)
Jono el Grande - Fevergreens (Rune Grommofon)
John Abercrombie - Class Trip (ECM Records)
Charles Lloyd, Billy Higins - Which Way is East (ECM Records)
Enrica Rova - Easy living (ECM Records)
Marilyn Crispell Trio - Storyteller (ECM Records)
Steve Kuhn & String Ensemble - Promises Kept (ECM Records)
Jocob Young - Evening Falls (ECM Records)
Tomosz Stanko Quartet - Suspended Night (ECM Records)
Arild Andersen - The Triangle (ECM Records)
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s vtedajším spolužiakom
Petrom Michalicom hrávali Duo
pre husle a violončelo č. 1 od
Bohuslava Martinu. Prvýkrát
som sa vtedy stretol s takým
nevšedným dielom, technicky
mimoriadne náročným , no
vďačným a pôsobivým.
Onedlho, 21. 5. 1967, som mal
to šťastie byť svedkom
komorného koncertu na
Pražskej jari, kde J. S uk spolu
s A. Navarrom hrali práve duá
Kodálya, Martinu a Ra vel a. Bol
to pre mňa nezabudnuteľný
zážitok, ktorý vo mne dodnes
rezonuje a program koncertu
opatrujem ako "oko v hlave".

INFOSERVIS
Mike Stern v Babylone

Dňo 15. apríla vystúpi v bratislavskom Klube za Zrkadlom rodák z Texasu, gitarista o spevák Terry Lee Hale . Holovo hudba je
zmesou country, blues o rocku, pričom so medzi jeho hlavnými vplyvmi
zvykne uvádzal" . desperódske" country Willie Nelsona, elektrické
blues Muddy Woterso oko
oj Seattle rock. Hole má svoj
osobitý, . energický" gitarový zvuk, používa vlastné
otvorené gitarové ladenia
o techniku fingerpicking .
Jeho texty majú blízko k poetike Charlesa Bukowského
o k . drsnej škole" Beat Generation. Ako host" večera
vystúpi Erich Boboš Procházk a, s ktorým so Terry
lee Hole stretol už v roku
1992 no festivale Folk Blues
Second Session.
www.k.zp.sk

N

Majstrovské dielo vyšlo i z pera
nemecko-pražského skladateľa
Otta Schulhoffa (1896-1942),
ktorého Duo pre husle a violončelo
z roku 1925 nájdete na CD
spoločnosti ECM (821347-2). Duo
nahrali huslista Philip Hirshorn
a violončelista David Geringas
počas festivalu v Lockenhause
(Rakúsko) v roku 1986.
Veľmi obľúbeným dielom pre
husle a violončelo je upravená
passacaglia zo Suity č. 7 pre
čembalo od Georga Friedricha
Händela. Transkripcia pochádza
z pera nórskeho skladateľa
Johanna Halvorsena, ktorý ju
pôvodne upravil pre husle a violu.
A celkom na záver jedna
súkromná reminiscencia. Ešte
ako konzervatoristi sme

Alex Gunio & Peace - 9866 (Jozzsick Records)
Audun Kleive - Uhmogoddoble (Jozzlond Rec.)
Eivind Aorset - Connected (Jozzlond Rec.)
Bugge Wesseltoft - Film ing (Jozzlond Rec.)
luc Sylvain - Ambre (Solo) (Dreyfus Records)
Michel Petruccioni - So What (Best of) (Dreyfus Records)
Charlie Hunter & Bobby Previte - Come in Red Dog,
This is Tango leader (Ropedope)
Tierney Sutton - Dancing in the Dork. (Telorc)
John Pizzorelli - Bossa Novo (Telorc)
Zokoryo - Something Obvious (Tzodik)
Nestor Torres - Sin Polobros (Without Words ) (Heods Up)
Andy Norell - The Possoge (Heods Up)
David Doružko - Hidden Poths (Prague Jazz)
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Ul 13.4. R.leoncovollo: Komedianti, P. Mol(ogni:
Sedliacko čes(
~
St 14.4. T. Frešo: Narodil so chrobáčik
~t 15.4. G. Donizetti: Dcéro pluku
Pi 16.4. B. Bortók: Drevený princ, Hrod kniežo(o
Modrolúzo
So 17.4. B. Smetono: Hubička
Ile 11.4. Operný koncert
St 21.4. LA.Minkus: Don Quijote
~t 22.4. W.A. Mozart: Don Giovanni
Pi 23.4. G. Verdi: Rigoletto
So 24.4. T. Frešo: Narodil so chrobóäk
G. Rossini: Popoluška
Po 26.4. G.Bizet: Carmen
Ut 27.4. W.A. Mozart: Čarovná flouto
St 21.4. L A. Minkus: Bajadéro
S LOVENS<A f l~ARMO"- A

~t 1.4. KS SF
Vel'konočný koncert
SF, Slov. lilhormonkký zbor, Friedrich Haider, dir~
gent, Marián Voch, zbormajster, Adriana Kohút·
ková, soprán, Jitka Soporttfisdlerovó, alt, Mor·
lin Gurboľ, bos
G. Verdi: Rekviem
St 14.4. MS SF
Beethovenova klavírne sonáty
Danielo Varínska, klavír
~t 15.4., Pi 16.4. KS SF
SF, Rastislav Štúr, dirigent, Rastislav Suchón, trúbka
M.l. Glinka, A.Aruťuňon, S. Prokofiev
Ut 20.4. MS SF
Telemoniono
Musica aeterna, Peter Zojíček, umel. vedúci, Gilles
Thomé, Róbert šebesta, cholumeou
G.Ph. Telemonn
~t 22.4., Pi 23.4. KS SF
SF, Jilí Bélohlóvek, dirigent, Ivan Morave<, klavír
S. Prokofiev, W.A. Mozart, LJanáček
So 24.4. KS SF
SKO Bohdana Warchala, Ewold Donel, umel. vedúci,
Bratislavský detský zbor, Mládežnícky zbor ECHO,
Elena Šo royová, Ondrej Šoroy, zbormajstri, Mor·
lin Vanek, moderátor
A. Dvoiók
Ne 25.4. KS SF
Orchestra Ensemble Konozowo, Hiroyuki lwoki,
dirigent, rudavít Konto, violončelo
Yuzo Toyomo, J. Hoydn, L von Beethoven
St 28.4. KS SF
SF, Onďiej Kukol, dirigent, Ivan Ženatý, husle
A.Dvoiók, P. l. Čajkovskij
~l 29.4. KS SF
Komorné združenie členov SF, Peter Keul(hnig,
dirigent
J. Brohms, A. Schiinberg
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HC v spolupráci so Spolkom konc. umelcov
Istropolis kvinteto, Morión Tumer, flo uto, Igor Fóbero, hoboj, Jozef luptóčik ml., klarinet, Roman
Mešino, logol, Bronislav Hóz, lesný roh
J. Ch. Boch, M. Moyzes, A. Dvoiók, J. Haydn
Ne 25.4.
Výber zpiesňovej tvorby svetoznámych skladateľov
Evo Blohovó, meuosoprón, Morión lapšanský,
klavír
F. Schubert, J. Brohms, F. Chopin, P. l. Čajkovskij,
A. Dvoiók

St 14.4. Molé konc. štúdio
Milan Paľo, husle, Kataríno Modoriovó, violončelo,
Jevgnij lršoi, Magdaléno Bojuszovó, klavír
J. lršoi, L Koňokovskó, L Poponetzovó
~t 22.4. Malé konc. štúdio
OruN uvódzo...
Premiérový koncert spevákov o úprav slovenských
ľudových piesni
OruN, Miroslav Dudik, umel. vedúci, Peter Porničon,
konc. majster
Pi 23.4. VelKé konc. štúdio
Dvoiókovský koncert
SOSR, Chihiro Hoyoshi, dirigent
Ne 25.4. VelKé konc. štúdio
Organový koncert pod Pyramídou
Emnio Dzemjonovó, organ
J. A. Guiloin, L Boellmonn, J. longlois, V. Petroli,
O. Ravonello

KOŠICE
ŠTA TNE DIVADLO K OSICE

Ne 14.3. Ogónsky borón
Po 22.3. Storci no chmeli
Št 25.3., So 27.3. Fidlikant no streche
Ne 28.3. Predstavenie alebo Ide pieseň...
Ul 30.3. Starci no chmeli

Pi 16.4. DU Fotro
Andante tour .Francúzsko pieseň 2004• vspolupráci
s francúzskym inštitútom
Andante, orchestr. súbor, Zuzono Burionovó, hos(
večero
Ne 18.4. - So 24.4. DU Fotro
XIV. Stredoeurópsky festival koncertného umenia

spevák o gitarista zo Seatlu (folk, rock, blues)
hosf: Erich Boboš Procházka

So 17.4. E. Kálmán: Grófka Morica
Ut 20.4. G. Verdi: Rigoletto
Št 22.4. G. Dusík: Modró ruža, org. predst.

Pi 23.4. Návraty, venované milovníkom folklóru
Ut 27.4. G. Bregovič: Gypsy roots- čili -cigánske

korenie
Pi 30.4. Slávnostný symf. koncert pri prnežitosti
vstupu Slovensko do EÚ

Vel'konočný organový

koncert poslucháčov Konzer·

votóňo v Žiline

Monika Šimunovó, Zuzana Kovolčíkovó, Mória Kodčíkovó, A
góto Brodňonskó, organ, Tomáš Obdržal, Ión Múdry, Štefan Tokorčík, pozouno
P.J. Ve~onovský, J. S. Bach, Kor~lert, G. Frel(oba~
di, M. Reger, Kor-Kee, A. Guilmont, L Vieme,
P. Eben

St 21.4. Baletný koncert
Št 22.4. Cyrano z Bergerocu, muzikál
Pi 23.4. W. A. Mozart: Don Giovanni
Ut 27.4. Kocúr v čižmách, rozprávkový muzikál
P. l. Čajkovskij: labutie jazero
St 28.4. G. Verdi: Toi(O

22.4. o20.00 RADÚZA (U)
pesnk1.órko, multHnštrumentolistko, kultovó postovo
new-folk S(ény
D NI NOVEJ KOMORNEJ HUDBY - W ITIEN

23. -25. aprn 2004
kontakt: Kulturforum Witten, Soolbou Witten, Ber·
gerstrofie 25, 584 52 Witten, Nemecko
rezervácia vstupeniek: tel. 02302-581-2441, fox:
02302-581-2499; e-mail: lkkets@wittenertoge.de
informóde: tel. 02302-581-2424,
www.wittenertoge.de, e-mail: info@wittenertoge.de

(operný spev), Pignotoro, Taliansko
13. - 16. mój 2004
uzávierka prihlášok: 3. mój 2004
kontakt: Kultú my spolok Amid della Musica, Polozzo Vel(oville, 81052 Pignotoro Moggiore
(Coserto), Taliansko, tel./fox: 0039.{)823 654880,
www.pignotoromusico.com, e-mail:
info@pingotoromusico.com

GEDUR PRODUCTION
Vás pozýva no predstavenia
úspešných muzikálových komédií o koncertov.
16. opr~

19,00 h

Senzus a hostia, Teátra Wustenrot, Istropolis,
hostia: Dušan Grúň, Viliam Polónyi

ŠTATNA fllHARMONIA K OSICE

Št 22.4. DU
ŠFK, Jerzy Swoboda, dirigent, Igor Korško, Nenod
Milos, husle, Walter Trel(h, violo, Alfreda Pers~
chilli, violončelo
G. F. Handel, A.Schiinberg, W.A. Mozart
Št 28.4. DU
Mimoriadny koncert študentov košického konzervlltório
ŠFK, Mirko Krajči, dirigent
Vážny záujemca kúpi klavír s anglickou mechanikou. Informácie no tel.
čísle 02/544 30 366.

17. apr~

19,00 h

Mníšky 2 Milionárky, Dam Kultúry Myjava

22. apr~

19,00 h

Každý mó svojho Leona, Teótro Wustenrot, Istropolis

23. apr~

18,00 h

Z muzikálu da muzikálu, Teátra Wiistenrat, Istropolis

24. apr~

19,00 h

Mníšky 2 Milionárky, Dam Kultúry, Banská Bystrica

25. apr~

19,00 h

Z muzikálu do muzikálu, Dam Kultúry Kazórovce

28. apr~

19~0 h

Pikový kráľ, Teátra Wustenrot, Istropolis

29. apr~

19,00 h

Z muzikálu do muzikálu, DKO Tirnavia Trnava

30. apr~

19,00 h

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TEÁTRA WiiSTENROT

ISTROPOLIS, Trnavské mýto č. l, 832 2 1 Bratislava.
Predpredaj vstupeniek - pokladňa GEDUR, tel. 02/50 22 87 40
v pondelok ož piatok a v sobotu v deň predstavenia: 16.00 - 19.00 hod.
Objednávky: tel./fox 02/50 22 87 39, mobil 0905 668 071
e-mail: gedur@gedur.sk, internet· www.gedur.sk
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Medzinárodný hudobný f~tival pod záštitou ministra kultúry SR a primátora mesta Košice
Otvárací koncert KHJ pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie v spolupráci
s Rakúskym kultúrnym fórom, Francúzskym inštitútom a Kultúrnym inštitútom MR
ŠfK, dirigent: Michel SWIERCZEWSKI / F/
sólisti:
Judith KO PECKY / A/ * Marta BEŇAČKOVÁ / SR/
Dénes GULYÁS /H/ * Richard NOVÁK / CZ/

stredo / S. S.

SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR, zbormajster: Marián Vach

Beethoven * SYMFÓNIA č. 9 d mol s "Ódou no radost'"
piatok / 7. S.
Vsi. galéria

Komorný koncert v rámci Dní mesta Košice
SUCHOŇOVO KVINTETO /SR/ - dychové kvinteto ŠKO Žilina
J. Ch. Bach * Mozart * Farkas • Suchoň * Kupkovič * Fran~aix

utorok / 11 . S.

Ja:z::z:ový koncert
Dodo ŠOŠOKA and his friends - Feoturing Alodár PÉGE

štvrtok / 13. S.

ŠfK, dirigent: Jerzy SWOBODA /P/ *husle: Ivan ŽENATÝ /CZ/
Haydn * Symfónia č. 48 C dur " Moria Theresio"
Stravinskij * Husľový koncert D dur
Rimskij-Korsakov * ŠEHEREZÁDA, symfonická suita

utorok/ 18. S.

Komorný koncert k Roku českej hudby
KAPRÁLOVÁ QUARTET /CZ/
Schubert * Mozart * Janáček

šMok/ 20. S.

ŠfK, dirigent: Petr VRONSKÝ /CZ/ * Koprálová Quartet /CZ/
Podprocký * Symfónia 111. (Premiéra}
Lukáš * Symfonický koncert pre sláčikové kvarteto o orchester
Falla * Trojrohý klobúk, suita z baletu
Ravel * BOLERO

pondelok / 24. S.
Kostol sv.Trojice

Komorný koncert starej hudby

štvrtok / 27. S.

Koncert v spolupráci s VeiVyslanectvom USA
ŠfK, dirigent: Domonkos HÉJA / H/ * klavír: Croig SHEPPARD / USA/
Mozart * Don Giovanni, predohra
Beethoven • Klavírny koncert č. 5 Es dur
Barták * Koncert pre orchester

pondelok / 31. S.

TRIO ESTER HÁZY / H/
Leclaire * C. Ph. E. Bach * J. S. Bach * Rameau

Literárno-hudobný večer k Roku českej hudby

Stretnutie - Setkání · Rendezvous
l adislav CHUDÍK /SR/ - recitácia * Bohumil SMEJ KAL /CZ/ - husle & Vladimír HOLLÝ /CZ/ - klavír
poézia: Kostra - Nezvol - Seifert • hudba: Smetana - Suk - Ravel
štvrtok / 3 . 6 .

Záverečný koncert KHJ k Roku českej hudby v spolupráci s GK ČR v Košiciach
ŠfK, bos: Vladimír CHMELO /SR/
Dvorák • SYMFÓNIA č. 9 e mol "Z N ového sveto " * Biblické piesne
Koncerty so konajú v Dome umenia o 19.00 h, pokiaľ nie je uvedené inak.

9. 5.
16. 5.
30./31.5.

SÚČASŤ FESTIVALU:
Dom umenia o 19.00 h >> H. Purcell- Didó a Aeneas - koncertné predvedenie opery /ŠD Košice
Štátne divadlo o 19.00 h » W. A. Mozart- Don Giovanni - predstavenie opery ŠD Košice
» 7. ročnílc literárneho maratónu " NONSTOP ČÍTANIE"- témo: "Susedské vzfohy"
Knižnica J. Bocatia
usp: Jazzová sekce-Artforum Proho/České centrum /GK ČR v Košiciach/Knižnica J. Bocatia/ŠfK
PREDAJ abonentiek od 9. 3. do 7. 4. 2004 / Predaj vstupeniek od 14. 4.2004
Pokladnica ŠfK, Dom umenia - Moyzesovo 66, 040 Ol Košice, tel.: 055 / 622 0763, www.sfk.sk
pondelok/ utorok/ štvrtok/ 14.00 - 16.00 h * stredo/ 14.00 - 17.30 ho hodinu pred každým koncertom ŠfK

v

18."- 24. epr~ 2004 • Zilina • Dom umenia Fatra •

ttuaobné ~ entrum
MUSIC

CENTRE

SLOVAKIA

BRATISLAVA

OTVÁRACÍ KONCERT FESTIVALU
ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE

!Slovenská republiko!

Igor DOHOVIČ, dirigent {Slovenská republiko)
Roberto PLANO, klavír (Taliansko)
Tatiana VASSIUEVA, violončelo {Rusko), držiteľka Ce ny hudobne j

Juraj ČIŽMAROVIČ, dirigent, husle (Slovenská republiko)
Julia IGONINA, husle {Bielorusko)
G. Puccini: Chryzantémy l Crisontemi
P. l. Čajkovskij: Melancholická serenádo op. 26
P. de Sarasate: Carmen fantázia op. 25 pre husle o orchester no témy
z opery Carmen G. Bizeta {úprava pre sláčikový orchester)
V. Godár: Voriozioni focili svetová premiéra
A. Schonberg: Zjasnená noc op. 4 Die Verklärte Nocht

kritiky SFKU 2003

A. Dvoi'ák: Legendy op. 59 pre symfonický orchester (výber, 1-3)
M. de Falla: Noci v španielskych záhradách Noches en los jordines de Esporío,
Symfonické impresie pre klavír o orchester
A. Dvoi'ák: Koncert pre violončelo o orchester h mol op. l 04

ID

KONCERT VÍŤAZOV SÚŤAŽÍ ŠTUDENTOV
SLOVENSKÝCH KONZERVATÓRIÍ
Maxim BRYLINSKY, husle {Ukrajina)

L Janáček: Sláčikové kvarteto č. l . Kreutzerovo sonáto•
A. Dvoi'ák: Sláčikové kvarteto č. 14 As dur op. 105

Ajtalina AFANASIEVA ADAMOVA, mezzosoprán {Rusko)
Julia KERIMOVA, klavír {Rusko)

E. Ysaye: Sonáto pre sólové husle č. 6 E dur op. 27
J. S. Bach: Sonáto pre sólové husle č . 3 C dur BWV 1005
M. Skoryk: Capriccio pre sólové husle
N. Paganini: Introdukcia o variácie no tému Ne/ cor piú non mi sento
z opery Mlynárka G . Poisiello

Kalev KUUUS, hoboj {Estónsko)
Martin MARKO, klavír {Estónsko)
G. F. Händel: Sonáto F dur HV 363o
L. van Beethoven: Adagio pre hracie hodiny Adagio fiir eine Spieluhr
W. Lutoslawski: Epitaf pre hoboj o klavír
R. Schumann: Adagio o Allegro As dur op. 70
T. Kärvits: Porné kvety Wild Flowers

A. Rubinstein, P. l. Čajkovski~ M. Minkov, G. C. Menotti a i.
{výber z piesní o operných árií)

Bartasz KOZIAK, violončelo {Porskol
Dana ŠAŠINOVÁ-SATURY, klavír (Slovenská republiko)
F. Schubert: Sonáto pre orpeggione o klavír o mol D 821
C. Debussy: Sonáto pre violončelo o klavír d mol
W. Lutoslawski: Grove Metamorfózy pre violončelo o klavír

Ferenc VIZI, klavír {Rumunsko)
klavírny recitál

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
BOHDANA WARCHALA !Slovenská republiko!

ZÁVEREČNÝ KONCERT FESTIVALU

Ewald DAN EL, umelecký vedúci, husle (Slovenská republiko)
Gábor VARGA, klarinet {Moáorsko)
Dejan IVANOVIé, gitara (Chorvátsko)

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA

W. A. Mozart: Koncert pre klarinet o orchester A dur KV 622
M. M. Pance: Concierto del Sur, koncert pre gitaru o orchester
J. Suk: Serenádo pre sláčikový orchester Es dur op. 6

leo~ SVÁROVSKÝ, dirigent {Česká republiko)
Pa-kl KOHOUT, organ {Česká republiko)

Tel.: 041

l

(Slovenská republiko)

A. Dvoi'ák: Česká suita D dur op. 39
F. Poulenc: Koncert pre organ, sláčikový orchester o tympany g mol
L. van Beethoven: Symfónia č. 5 c mol op. 67 . Osudová"

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
Informačná kancelária ŠKO, Žilina, Dolný Vol 47
56 20 979, Po-Pi od 7.00 do 19.00 h alebo l h pred koncertom vo foyeri Domu umenia Fatra
Objednávky - fox: 041 l 56 26 972, e-mail: sfz@isternet.sk
INFORMÁCIE: www.hc.sk
ZMENA PROGRAMU A ÚČINKUJÚCICH VYHRADENÁ.

